
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ȚĂRI AFRICANE 

SEMNAREA DECLARAȚIEI ROMĂNO-ZAMBIENE
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Zambia, Keneth David 
Kaunda, au semnat la Palatul de 
Stat — în salonul oficial în care 
s-au desfășurat convorbirile româ- 
no-zambiene la nivel înalt — Decla
rația comună, document care sin
tetizează rezultatele vizitei de patru 
zile a șefului statului român în 
Zambia.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceausescu și doamna 
Betty Kaunda.

Au fost prezenți — din partea

română : Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și minis
trul comerțului exterior, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Zambia, și alte persoane oficiale.

Din partea zambiană I Mainza M. 
Chona, vicepreședinte al Republicii 
Zambia, Reuben C. Kamanga, mi
nistrul dezvoltării rurale, Elijah 
H. K. Mudenda, ministrul afaceri
lor externe, John Mwanakatwe, mi
nistrul finanțelor, Lewis Changufu,

ministrul afacerilor interne, Hump
hrey Mulemba, ministrul minelor 
și dezvoltării mineritului, A. J. 
Soko, ministrul comerțului și indus
triei, Aaron M. Milner, secretar ge
neral al guvernului, P. J. Firmino 
Lusaka, ambasadorul Republicii 
Zambia în Republica Socialistă Ro
mânia, precum și alte oficialități.

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

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc au plecat spre 
Tanzania.

SOSIREA ÎN TANZANIA
Tanzania a primit luni pe con

ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu în 
mod festiv, cu aceeași căldură și 
prețuire cu care oaspeții români au 
fost înconjurați pînă acum în toate 
țările vizitate.

Solii poporului român sînt oaspe
ții celui mai mare stat din Africa 
orientală, ai unui popor aflat în plin 
efort de edificare a unei societăți 
noi, a unei orînduiri avansate — 
potrivit condițiilor specifice de aici, 
unit strîns în jurul Partidului 
Uniunii Naționale Africane din Tan- 
ganica și a Partidului Afro-Shirazi 
din Zanzibar.

■ Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu cordialitate prietenească, 
la sosirea lor pe aeroportul inter

național Kilimandjaro din Dar Es 
Salaam, împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, de preșe
dintele Republicii Unite Tanzania, 
Julius Kambarage Nyerere, de pri
mul vicepreședinte, Abeid Amâni 
Karume, al doilea vicepreședinte și 
prim-ministru, Rashidi Mafaume 
Kawawa, ministrul afacerilor ex
terne, John Malesela, și de coman
dantul forțelor populare de apăra
re. Cei doi șefi de stat își string 
cu căldură mîinile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului tanzanian, Julius 
Kambarage Nyerere, iau loc apoi pe 
un podium de onoare. Se intonează 
imnurile de stat ale României și 
Tanzaniei, în timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

Șeful statului român primește 
apoi raportul comandantului gărzii

LA UNIVERSITATEA DIN DAR
Președintele Consiliului de Stat 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de R. M. Kawa
wa, al doilea vicepreședinte al Re
publicii Tanzania și prim-ministru,

precum și de S. A. Maswanya, mi
nistrul afacerilor interne, și S. Chi- 
wanga, ministrul educației naționa
le, au vizitat, în cursul după-amie- 
zii, Universitatea din Dar Es 
Salaam.

de onoare, după care trece în re
vistă trupele aliniate pe aeroport.

Membrii coloniei române, printre 
care specialiștii care lucrează la 
realizarea unor obiective economice 
din Tanzania, salută cu căldură pe 
președintele Consiliului de Stat.

Președintele tanzanian invită a- 
poi pe oaspeți să asiste la tradițio
nale dansuri populare Ngoma. Nu
meroși oameni ai muncii aflați în 
incinta aeroportului își exprimă 
exuberant bucuria, aclamă îndelung, 
ovaționează în cinstea prieteniei 
dintre România și Tanzania-

In aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, cei doi președinți iau loc 
tntr-o mașină deschisă, îndreptîn- 
du-se spre Palatul Prezidențial 
(Ikulu), reședința rezervată oaspe
ților.

ES SALAAM
Cu prilejul vizitei, președintele Con

siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în cartea de onoare a Uni
versității.

PREGĂTIREA FIZICĂ — 

platforma pe care se bizuie 
întregul eșafodaj al performanței
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SPLENDIDĂ VICTORIE A SPORTIVILOR NOȘTRI

ROMÂNIA - NORVEGIA 7-2
ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA B

Hocheiștii norvegieni ne-au fost de fiecare dată adversari dirzl, puter
nici, incomozi. Mai mult, în ultimii ani victoriile, mal ales în competi
țiile oficiale, le-au aparținut în majoritatea cazurilor. A fost explicabilă 
deci emoția cu care băieții noștri au așteptat partida de ieri seară, din 

a patra zi a competiției mondiale de hochei — grupa B. Am crezut. în vic
torie. dar — să fim sinceri — nu ne-am putut, închipui nici un moment că 
scorul avea să ne fie favorabil la o diferență atît de categorică și care ar fi 
putut fi încă și mai mare

Ieri seară hocheiștii români s-au întrecut pe ei și au desfășurat un 
joc cum de multă vreme nu l-am mai văzut practicat de echipa noastră. For
mația a acționat ca un mecanism perfect pus» la punct, într-o viteză debor
dantă și intr-un ritm care a sufocat, pur și simplu, defensiva scandinavilor. 
Băieții au încercat tot.ul și. în cea mai mare măsură, le-a reușit totul.

Cu cele patru puncte acumulate în cele două meciuri susținute, repre
zentativa României se poate socoti — teoretic — scutită, de acum, de emoțiile 
paralizante ale retrogradării și, »n consecință, va putea evolua, în continuare, 
eliberată de orice fel de complexe, în întâlnirile chiar și cu cei considerați a- 
priori superiori !

Abordînd cea, de a doua partidă 
a sa cu multă bărbăție și într-un 
spirit tactic ofensiv, echipa Româ
niei a reușit să conducă încă din 
prima repriză cu 2—0, impunîndu-se 
net în fața unei formații norve
giene intimidată de maniera de joc 
a adversarului. Atacînd mereu, 
încă din treimea norvegiană, ho
cheiștii români și-au creat nume
roase ocazii favorabile, din care 
două au fost fructificate datorită 
șuturilor-golf ale lui Varga, pri
mul (min. 7) ricoșat de Gheorghiu 
în plasă, cel de al doilea (min. 14) 
direct în pobrtă. Continuînd și în 
repriza secundă un joc entuzias- 
mant (și dezarmant pentru adver-

sar), care a surprins pînă și pe 
specialiști, dăruindu-se din toată 
inima, hocheiștii români au mărit 
simțitor zestrea de goluri prin: 
Gheorghiu (min. 23), Herghelegiu 
(min. 24), Ioniță (min. 25) și Hu- 
țanu (min. 31). Profitînd, în repri
za a treia, de încetinirea ritmului 
de joc, ceea ce le convenea, norve
gienii au marcat două goluri prin 
Mikkelsen (min. 7) și Jansen (min. 
13). Scorul final a fost pecetluit de 
Ioniță (min. 60). Au arbitrat foar
te bine J. Adam (Cehoslovacia) și 
C. Pianfetti (Franța). Păcat doar, 
pentru frumosul meci, de răbuf
nirea vindicativă a jucătorilor nor
vegieni după încheierea partidei.

Fundașul iugoslav B. Jan (nr. 10) salvează din nou poarta lui Gale, supusă atacului insistent al înaintașilor 
din echipa R. D. Germane

REZULTATELE DE IERI

R.D. Germana — Iugoslavia 
4—3 (0—3, 2—0, 2—0)

Polonia — Japinia
11— 1 (3—1, 5—0, 3—0) 

România — Norvegia
7—2 (2—0, 4—0, 1—2)

•
CLASAMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

R. D. Germană 3 3 0 0 16—6 6
Polonia 2 2 0 0 20—2 4
S. U.A. 2 2 0 0 19—8 4
România 2 2 0 0 10—4 4
Iugoslavia 3 0 0 3 8—12 0
Norvegia 3 0 0 3 5—21 0
Japonia 3 0 0 3 7—32 0

DE LA 0-3 LA 4-3!

PROGRAMUL DE MÎINE

Astăzi este zi de pauză, între
cerile turneului continuînd miercuri 
cu partidele : Japonia — Norve
gia (ora 11), România — Polo
nia (ora 17) și S.U.A. — R.D. 
Germand (ora 19,30).

Căile înaltei performanțe spor
tive sînt din ce în ce mai compli
cate. mai supuse științei. De aceea 
și cota lor tinde tot mai mult să 
iasă din granițele posibilităților na
turale ale omului. în zilele noastre 
fundamentarea științifică a sportu
lui urmează la scara respectivă, 
revoluția pe care o trăiește tehnica. 
Gînditorii în domeniu] fenomenului 
sportiv se apleacă stăruitor asupra 
metodelor de pregătire capabile să 
genereze performanțe uluitoare. Di
versele domenii ale științei i medi
cina, biomecanica, biofizica, psiho
logia etc, își dau mîna pentru a 
descifra tainele marilor performan
țe Fiecare zecime de secundă, fie
care centimetru, fiecare adaos 
adus forței și rezistenței umane, 
orice record împins de generații an,-, 
de an, spre limitele imposibilului 
presupun, fără doar și poate, o pu
ternică pătrundere a științei în 
sport. Se caută cu înfrigurare eli
minarea acelor elemente cai’e îm
piedică afirmarea plenară a cali
tăților native, se încearcă declanșa
rea tuturor acelor resorturi în stare 
să stimuleze potențele individului, 
fără însă a-i vicia natura.

Pregătirea unui mare sportiv, a 
unui colectiv mai ales, este astăzi 
un complex complicat la care con
cură, în proporții variate, o sume
denie de coordonate.

Cum era și firesc, specialiștii noș
tri — conștienți că fără o solidă 
bază științifică a pregătirii, acce
sibilitatea performanțelor, creșterea 
cotei lor, nu mai sînt posibile —• 
adîncesc experiența acumulată, lan
sează ipoteze, le dezbat și extrag 
din practică adevăruri ce intră în 
patrimoniul gîndirii pe tărîmul 
sportului de performanță. La o a- 
semenea dezbatere am fost martori, 
recent, cu prilejul unei consfă
tuiri avînd ca subiect capitolul pre
gătirii fizice în sportul de perfor
mantă. Plecînd de la considerentul 
axiomatic că pregătirea fizică este 
o platformă pe care se bizuie în
tregul eșafodaj al performanței, 
specialiștii au zăbovit îndelung a- 
supra aspectelor celor mai semnifi
cative ale acestui important capitol. 
Tema a fost susținută de șeful sec
torului metodic al C.N.E.F.S., prof. 
Corneliu Florescu, care a expus, 
pe baza unor argumente noi, con
cepția care trebuie să călăuzească 
pe specialiștii din diverse sporturi 
în formarea marilor performeri.

Cum, cînd și la ce sporturi pre
gătirea fizică devine un factor li
mitativ ? Tn ce cantitate trebuie 
administrată fotbalistului, atletu
lui ? Dar gimnastului sau boxeru

L. COJOCARU SI A. 10NESCU ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMUL CONCURS DE TALERE AL ANULUI
In cadrul concursului republican 

de tir, dotat cu „Cupa primăverii" 
s-a disputat și prima întrecere de ta
lere a anului. în confruntarea de pe 
poligonul Tunari, s-a remarcat, în 
mod deosebit, tînărul țintaș cu arma 
de vînătoare, Lucian Cojocaru, care 
la proba de skeet a realizat un va
loros punctaj pentru început de sezon, 
doborînd din 100 de talere 94. La 
proba de șanț, o luptă pasionantă s-a 
dat între Aurel lonescu (Steaua) și 
I. Dumitrescu (Olimpia), în final, pri
mul cîștigînd cu numai un punct 
avans.

La juniori, s-au obținut rezultate 
bune doar la proba tțg turn, cîștigă- 

lui ? Dar țintașului sau luptătoru
lui ? Ce raport există între pregă
tirea fizică generală și cea spe
cială ? Ce rol are antrenamentul 
compensator pentru menținerea 
echilibrului biologic ? Care sînt 
prioritățile, dominantele, în ansam
blul pregătirii, în funcție de spor
turi ? Care sînt zonele de interfe
rență între factorii antrenamentu
lui sportiv ? Alte și alte întrebări 
In scopul găsirii celor mai adec
vate căi de creștere a performan
țelor.

In clarul expozeu al susaminti- 
tului specialist am sesizat necesi
tatea stringentă ca în fiecare sport 
să se determine acele elemente ce 
trebuie să domine în antrenament 
— DOMINANTELE — pentru a se 
insista asupra lor, să se elimine 
cele inutile, dar cu condiția ca fac
torii compensatori să nu fie ne
glijați îneît să ducă la dezechili
bru funcțional, care ar anula totul- 
S-a precizat, deci; că antrenamen
tul trebuie să se facă în funcție de 
factorii limitativi, dar nu unilate
ral, fiindcă în acest fel el duce la 
hipertrofii unilaterale.

In discuție a fost Odusă, de ase
menea, problema acumulărilor prin 
pregătirea fizică de iarnă, atrăgîn- 
du-se atenția că, în cazul sporti
vilor care efectuează pregătirea în 
vederea unor obiective îndepărtate, 
ea se pierde dacă acea cauză care 
a determinat acumularea încetează. 
Prin urmare, acumulările fără sus
ținere, lipsa de continuitate, secă- 
tuiesc rezervorul de energie do- 
bîndit în sezonul hivernal. Aceasta 
conform tendinței naturale de ree
chilibrare biologică, de revenire 
la cota inițială, la „informațiile" 
ereditare ! Se pare că mulți tehni
cieni neglijează posibilitatea Invo
luției acumulărilor, ceea ce face ca 
importante investiții să se irosească 
pe parcurs.

Cea mai interesantă parte a ex
punerii s-a referit la acțiunea fac
torilor limitativi ai performanței. 
Vorbitorul a propus o împărțire a 
sporturilor după criteriul ponderii 
factorilor limitativi. Se poate marca 
cadrul biologic al performanței 
astfel: a) dominanta efortului, care 
necesită stabilirea gamei de mij
loace conform cerințelor dominante, 
determinate de competiție ; b) echi
libru biologic, cu alte cuvinte pre
gătire fizică multilaterală într-o 
accepțiune modernă.

De asemenea, specialiștii prezenți 
la expunere au avut prilejul să ia 
cunoștiință de o încercare de fun
damentare teoretică a problemei re
partiției cantitative a diverșilor 

torul, C. Loghiade (Steaua), fiind 
marcat cu 88 t.

REZULTATE : talere aruncate din șanț 
seniori (100 buc.) : 1. A. lonescu (Steaua) 
86 t, 2. I. Dumitrescu (Olimpia) 85 t, 
3. Șt. Bodnărescu (Steaua) 83 t, 4. Șt. 
Popovici (Olimpia) 82 t, 5. V. Trăistaru 
(Steaua) 80 t. 6. Reli Vezeanu (C. S. Șco
larul) 72 t ; juniori (50 buc.) : 1. A. Tu- 
doran (Olimpia) 36 t, (18—18) 2. A. Za- 
haria (Steaua) 36 t (19—17), 3. A. Pe
trescu (C. S. Școlarul). Skeet seniori — 
(100 buc.) : 1. L. Cojocaru (Steaua) 941, 
2. S. Diaconu (Olimpia) 90 t, 3. D. Bu- 
duru (Steaua) 89 t, 4. Al. Sencovici 
(Olimpia) 89 t, 5. G. PinWie (C. S. Bala 
Mare) 88 t, 6. R. Mareș (Șc. sp. 1 Buc.) 
88 t : juniori (100 buc.) : 1. C. Loghiade 
(Steaua) 88 t, 2. V. Petrovan (Steaua) 
80 3. Y. Erdos (C, Ș. Baia fcțare) 75 t. 

factori ai antrenamentului pe fie
care sport, să constate în ce mă
sură aceștia influențează perfor
manțele. să-și dirijeze atenția că
tre proporționarea lor justă, în 
funcție de înșiruirea și importanța 
evenimentelor, în funcție de indi
vid, astfel îneît rezultatele să fie 
rodul unei fericite îmbinări a aces
tor factori.

Fără îndoială, din discuțiile care 
au urmat, a reieșit însemnătatea 
deosebită pe care o are, pentru 
toți sportivii, pregătirea fizică, ele
ment deseori neglijat de tehnicienii 
noștri.

Sintetizînd dezbaterile, tovarășul 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a menționat principalele

(Continuare în pag. a 2-a)

COMENTARIUL ETAPEI DE FOTBAL

0 SOLUȚIE DE RELANSARE A CAMPIONATULUI
• Bone-Onisie k. o. • Din nou, Pescaru... • U.T.A.-Steagul roșu, un duel care se anunță mai durabil

Greu de ales, dintr-o etapă a- 
proape obișnuită, puțin animată, 
nota dominantă, în măsură să ne 
solicite în mod deosebit interesul. 
Inventariind „evenimentele" du
minicii și implicațiile lor în cla
sament și poate chiar în viața 
fotbalistică internă, vom nota ur
mătoarele i

a) Performera nr. 1 a etapei. 
Steagul roșu, victorioasă la Pi
tești, a declanșat implicit al trei
lea duel (de vîrf) al campionatu
lui: după U.T.A. — S.C. Bacău, 
U.T.A. — F.C. Argeș, iată concu
rența U.T.A. — Steagul roșu, în 
măsura să dureze mai multe re
prize — judecind după seriozita
tea brașovenilor — decît prece
dentele.

Fază din meciul Universitatea Craiova — S. C. Bacău. Mioc a centrat de 
pe aripa dreaptă, Deselnicu ratează intercepția, dar va fi suplinit de por

tarul craiovean Papuc, care va reține cu siguranță.
Foto I V. POPOVICI

Realmente, echipa R.D. Germa
ne este venită la acest turneu 
pentru a pune nervii la grea în
cercare. Și îndeosebi pe ai antre
norilor, care nu-și pot afla nici un 
moment de liniște. Ieri dimineață, 
în partida care le opunea ambi
țioasa formație a Iugoslaviei — a- 
parent un meci fără probleme 
pentru hocheiștii din R.D G. — ei 
s-au trezit după aproape 17 minute 
de joc ccnduși cu* 3—0. Ce se în- 
tîmplase pe gheață pînă în acel 
moment?

Hocheiștii iugoslavi au intrat pe 
teren în postura echipei care nu 
are ce pierde și au atacat din pri
mul moment cu multă dezinvol
tură. In secunda 37. o combinație 
a fraților Hiti surprinde pe picior 
greșit întreaga apărare adversă: 
Rudi pasează excelent, iar Gorazd

b) Prin victoria obținută șl la 
Cluj, A.S.A._le-a luat patru punc
te . universităților în acest cam
pionat, lupta directă dintre cei 
doi valoroși mijlocași de altădată 
ai C.C.A.-ului, Bone și Onisie, în- 
cheindu-se printr-un neprevăzut 
dar categoric 2—0. La ritmul me
reu accelerat al mureșenilor, nu 
știm dacă ar mai mira pe cineva 
calificarea lor, în final, pentru vi
itoarea ediție a „Cupei U.E.F.A."

c) Din dialogul (indirect) la dis
tanță Petrolul — C.F.R. Cluj, plc- 
ieștenii. învingători acasă, s-au 
dus la 6 puncte de echipa condu
să de dr. Rădulescu, învinsă (ca 
de un blestem) de un nou auto
gol, ca și în meciul tur tot cu 
Jiul! 

reia fără dificultate în poartă 
(1—0). Realmente surprinși, jucă
torii din R.D. Germană reacționea
ză fără vigoarea obișnuită. dînd 
posibilitate iugoslavilor să domi
ne autoritar. Linia celor doi Hiti 
este pe tot terenul, realizînd com
binații care electrizează tribunele. 
Și ele aveau să se materializeze în 
minutele 16 și 17, prin alte două 
goluri de mare efect (Rudi și din 
nou Gorazd): 3—01

Incepînd din repriza secundă, 
formația R.D. Germane, în fața 
căreia se profila spectrul unei ve
ritabile catastrofe, forțează nota, 
întărind sistemul defensiv și con- 
traatacînd tot mai des. Ca urmare, 
Slapke și Karger reușesc să reducă 
din handicap, dar mai mult nu, 
deoarece portarul Gale se află în- 
tr-una din zilele sale excepționale.

d) Ar mai fi, poate, demn de o 
subliniere recordul egalat de ine
ficacitate (doar 13 goluri — ca și 
în etapa a IX-a și a X-a a cam
pionatului)...

e) ...După cum nu pot fi trecute 
cu vederea cele cîteva personaje 
principale ale etapei i

— Pescaru, același rafinat vîrf 
de atac, descoperit cu această vo
cație abia spre finalul carierei 
sale ;

— Dobrin, care a dovedit — 
prin absență! — că rămîne capul 
acelui organism numit F.C- Ar
geș;

— Solomon, apărătorul de mar
că de altădată, pe la care au tre
cut duminică ambele goluri ale 
mureșenilor;

— Codreanu, pe care doar... 
Mihai lonescu l-a crezut în stare 
să rateze de unde și cum a ratat 
(milioane de telespectatori nu-1 
vedeau pe atacantul feroviar în 
stare de o asemenea ..performan
tă);

— tușierul Soos, care n-a văzut

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

MÎINEZ ÎN PATRU ORAȘE SÎNT PROGRAMATE

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI" 
Sibiu : METALUL București — A.S.A. Tg. Mureș

Brașov: F. C. GALAȚI — RAPID

Tr. Severin : POLITEHNICA Timișoara — DINAMO 

Hunedoara : C.F.R. Cluj — JIUL

Citiți in pag. a 3-a avancronica „sferturilor"

Chiar și în momentele cînd echipa 
iugoslavă s-a aflat în inferioritate 
numerică (Tișler eliminat pe 5 mi
nute), reduta din fața lui Gale nu 
a cedat. Abia în finalul partidei 
(min. 55), după ce Braun, cu un 
șut puternic, de la distanță, obți
nuse egalarea (3—3), Bielas a reu
șit să găsească unica breșă prin- 
tr-o pădure de brațe și picioare, a- 
ducînd formației R.D.G. o victorie, 
4—3 (0—3, 2—0, 2—0), pe care 
puțini o mai vedeau realizată.

încrederea îi însoțește Ia Madrid 
pe tinerii noștri mușchetari

DAN PODEANU

Nu o dată am avut ocazia să 
constatăm exigența pe care o soli
cită in pregătirea elevilor săi, an
trenorul emerit Al. Csipler. L-am 
reintilnit pe maestru! Csipler în 
sala Floreasca, la unul din ultimele 
antrenamente ale lotului de tineret 
care se pregătea în vederea campio
natelor mondiale de la Madrid. Con
ducea pregătirile floretiștilor lucrînd 
detalii de finețe tehnică cu Petre 
Buricea, cel mai tinăr mușchetar 
român care va evolua în capitala 
Spaniei, cu Petre Kuki și Ladislau 
Ruff.

Profităm de o mică pauză și îl 
rugăm pe maestrul Csipler să ne 
prezinte perspectivele celor trei flo- 
retiști :
— Toți sînt trăgători de viitor. Ii 
și văd în „naționala" mare, a senio
rilor la J.O. din 1976. Acum, la

______________________________ A

Citiți în pag- a 4-a alte cronici 
și comentarii de la C.M. de hochei.

Cronici și comentarii redactate de
Romeo VILARA, 

Victor BANCIULESCU, 
Călin ANTONESCU, 

și Adrian VASILIU 
Fotografii de : Dragoș NEAGU 

și Vasife BAGEAC

Madrid — sînt sigur — ei vor căuta 
să facă un prim pas spre afirmare. 
Unul dintre ei Kuki sau Ruff. ar 
putea ajunge chiar în finală...

Prof. Cornel Pelmuș, care s-a 
ocupat de pregătirea floretistelor, 
se dovedește și mai optimist: „Can
didăm la medalii I Oricare dintre 
cele trei reprezentante ale țării noas
tre, Aurora Crișu, Viorica Draga sau 
Mariana Ostafi, are șanse să urce 
pe podium !“

In tabăra spadasinilor, a „uriași
lor" cum !i se spune (și pe bună 
dreptate : toți se apropie de 2 me
tri înălțime !), am întîlnit aceeași 
atmosferă de muncă intensă. Octa
vian Zidaru. Paul Szabo si Dan 
Podeanu ne-au mărturisit că vor 
căuta sâ valorifice prilejul ce li se 
oferă, de a se impune printr-o bună 
comportare.

— Pentru mine, mi-a precizat Po
deanu (care vizează titularizarea încă 
în acest an în lotul seniorilor), o 
evoluție frumoasă la Madrid ar putea 
echivala cu o participare, în august, 
la J.O. de la Munchen. Sînt deplin 
conștient de acest lucru.

I-am lăsat la urmă pe sabreri, deși 
— dacă ar fi fost să ne ghidăm după 

AURORA CRIȘU

valoare, după confirmarea calităților 
lor la concursuri ipternaționale — 
s-ar fi cuvenit să-i abordăm pe ei, 
în primul rînd : Ionică Pop, Alexan
dru Csiki și Cornel Marin. Pe fețele 
fiecăruia dintre ei am citit multă în
credere, dorința de a păși în elita 
„mondialelor" de tineret.

— Mă simt în formă în acest sezon, 
ne-a spus Ionică Pop. Vă mărturisesc 
sincer că abia aștept marea întrecere.

Așadar, în lot, domnește o atmos
feră optimistă. Ea este generată nu 
numai de existența unor autentice 
talente, ci și de o muncă pe care ca- 
deții au desfășurat-o cu asiduitate, 
cu dorința fierbinte de afirmare.
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CEL MAI POTRIVIT PENTRU O ACTIVITATE
Raidul

CONTINUA Șl EFICIENTĂ M
nostru prin asociațiile sportive din Brăila, Bâlcești, Petroșani și Pitești

Șl ASPIRAȚIILE SALE

Activitatea sportiva de masâ, desfășurata la nivelul asociațiilor spor
tive din școli, întreprinderi, instituții și de la sate, continuă sâ formeze 
•j i°j"exC,ul investigare a redactorilor si corespondenților noștri. Tn 

raidul de fată, ei au căutat să consemneze unele inițiative frumoase, venite în 
spi-qinul lărgirii interesului salariaților, tineretului pentru exercițiul fizic, ac
țiunile destinate sâ îmbogățească patrimoniul mișcării noastre sportive.

petroșani: 75*^0 dintre salariații de la I.C.M. practică sportul
Asociația sportivă „Constructorul 

minier" se poate mîndri cu un suc
ces incontestabil i ea a reușit, anul 
trecut, să angreneze aproape 75 la 
șută din numărul total al talarîa- 
țilQr întreprinderii de construcții mi
niere în practicarea sportului. Pri
mele condiții pentru realizarea a- 
cestei adevărate performanțe au 
fost 1 interesul și activitatea rodnică 
ale activiștilor voluntari, aie preșe
dintelui asociației, Iosif Perenyi, 
ale comitetului sindical, ajutați e- 
fectiv de conducerea întreprinderii. 
Cu fondurile realizate prin strînge-

pitești: Cale liberă sportului!
stînd de vorbâ ou președintele aso- 

ciației sportive Foretu CX.IX, Piu»-- 
Jean Sîrbu, îți formezi impresia câ 
ai în «ațjl uni om inimos, plin de •r'.erție. 
Cu siguranță, la prestigiul de care se 
bucură realizările acestei asociații spor
tive In rîndurile iubitorilor de sport 
locali, o contribuția însemnată •
el.

— Ceea oe am reunit — ne spune prin
tre altele — este accentul pus pe spor
tul de mas A din Întreprinderea noas
tră, 3.007 din miminii total de 3 300 
de salariați sînt membri ai asociație! 
sportive. N’u trebuie să nxai sublimez 
faptlll oă ei sînt, In zilele In care nu 
practică o anumita disciplina sportivă, 
spectatori foarte pasionați. Sore exem
plu. la finala de fotbal pe tntreor -.dere 
au participat aproape 1 OAO da au<U*ătorl 
ai celor două echipe. Mat mult ea U 
linele meciuri d« divizia B...

Și totuși, fotbalul, nu ae afîl pe r- - 
mul plan la CXI.1. Piv&i. Locu. 
de onoare între prer«rr-.re:e «s 
ților 11 oizupă popice’e. Cu rea-
lizate din stringarea cotizațiilor a tost 
construită, nu de mult, o po*tc*rle co
chetă, cu două piețe «1 astfel »-e ajana 
pin^ la situația actuală, rentată t-< 
de ooplocutorul noat-u:

— DacJ In momentul de față vreo 
4ă formăm sece echipe de popie-, ,ere 
echipe le putem Înscrie tatr-un «ven

eai» 
f<Xt 
mal

rea cotizațiilor membrilor susțină
tori și, mai ales, prin munca vo
luntară a tinerilor, pe un loc viran 
aflat în incinta întreprinderii, a 
fost construită o bază sportivă sim
plă pentru volei și tenis de cîmp.

Calendarul sportiv, minuțios al
cătuit în funcție de condițiile mate
riale și umane existente, cuprinde, 
de asemenea, campionate pe secții 
și toruri la șah (pe opt cîmpuri) sau 
ten’s d« masă (la trei mese) aflate 
!ntr-o încăpere spațioasă la care a- 
pelează, din cînd în cînd, înseși or
ganele sportive ale municipiului 
Petroșani. Competiții organizate sau 
activități libere au fost prevăzute 
și in domeniul tirului sau schiului. 
Dar, lipsa de muniție și de zăpadă 
au constituit piedici — obiective 
sau... mai puțin — peste care nu s-a 
putut trece.

Tot în perimetrul întreprinderii 
se mai află și un alt— deziderat: 
popicărîa acoperită, nefojosită însă 
de mai multe Iun: de căire asocia
ția sportivă „Exploatarea minieră 
Dirja* — proprietara ei. Demersu
rile constructorJor de a participa 
la repunerea ei In funcțiune și. im
plicit, de a ber.efxtia, pe plan spor
tiv, de pe urma pistelor, nu au, 
deocamdată, mc: un rezultat, Ș. 
asta. In cruda multor amatori ai 
‘ansă.-:: bilelor, existenți a.ci—

Rodu NEMTEANU

BRĂILA: ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 
LAMINORUL. FRUNTAȘĂ 

PE MUNICIPIU
Asociația sportivă Laminorul 

Brăila cuprinde aproape 2 500 de 
membri (peste 400 femei), care 
practică fotbalul (circa 350), popi
cele (200), tenisul de cîmp și șahul 
(250), atletismul (200), înotik ș’i tu
rismul.

Este o răsplată firească, rod al 
colaborării foarte strînse care s-a 
statornicit între sindicat și organiza
țiile UTC. împreună, ele au inițiat 
și organizat diferite concursuri și 
competiții la nivelul asociație 
sportive (fotbal, popice, tenis, șah, 
orientare turistică etc.), au asigurat 
prezența de sportivi la întrecerile 
municipale și județene. Mai recent, 
iubitorii sportului de Ia Laminorul 
Brăila au participat la întreceri de 
șah, tenis de masă și popice dedi
cate Semicentenarului U.T.C.

In sprijinul activității sportive de 
masă pledează o bună bază mate
rială. Cei de la Laminorul Brăila 
au Ia dispoziție un club, un teren 
pentru fotbal, o arenă (acoperită) 
pentru popice. în același timp — 
precizez — se vor da în folosință, 
prin muncă patriotică și cu resurse 
locale, un teren de handbal, două 
de volei, unul de baschet. De ase
menea. terenuri pentru tenis de 
cîmp și fotbal redus, pentru antre
namente.

Cu aceste completări ale bazei 
materiale, consiliul asociației spor
tive nădăjduește să satisfacă și do
rințele acelor salariați. 
festă preferințe 
handbal gi

Traian

care mani- 
pentru baschet, 

voie.. $• nu sint puțini— 
ENACHE. corespondent

BĂLCEȘTI: FELICITĂRI PENTRU

echipe le putem Înscrie intr-un 
luai campionat. Toți amatorii au 
liberă Ia piste, căci popicari* a 
construită prin landurile loc, * 
ales prin muncă voluntari.

Ungă întreprindere au mei apărut 
111 ultimul timp un teren de votei 
unul tl„ handbal șt unul de fob- 
Ca toate aceste realizări «l-au adus 
din plin contribuția, atit comitetel v- - 
dical (președinte: Nicolae 
cit și conducerea. întreprinderii. Se ?« • 
spune a-sariar că. în esență, asoriana ->- - 
tiv_ă Fpresta Pitești este un exongtu 
grăitor al rnorțului de colabora-* î 
factorii de conducere locali cave 
SJiut, tn același timp, 
activizeze pasiunile 
riaților de aici.

Din rîndurile 
țului Dolj s-au 
gul timpurilor, numeroși atleți ale 
căror rezultate au reprezentat la 
vremea lor — iar In unele cazuri 
șl azi — motiv de mîndrie națio
nală. Ne referim, de pildă, la Ro
meo Coveianu, campion la disc 
(45,48 m) și Gabriela Stoica, cam
pioană la suliță (32,08 m) — 1954, 
iar dintre' atlețSi în activitate, la 
Virginia Bonei și Argentina Menis
— ca să amintim dear de cele mai 
reprezentative atlete doljene-

In dorința de a afla care este 
„pulsul” atletic la zi în Cetatea 
Băniei, ca și „prognoza atletică" 
doljeană pentru perioada pînă în 
1975, l-am solicitat pe tovarășul A. 
Brîndușe. președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport Dolj, să ne răspundă la cîtc- 
va întrebări.

— Pentru activitatea sportivă de 
pe teritoriul Doljului ce indică ba
rometrul atletic: vreme frumoasă 
sau ploaie ?

— Vreme frumoasă, iar afirma
ția c susțin prin două argumente. 
Primul vizează recordurile județe
ne. In 1969, sportivii noștri au a- 
meiiorat un singur record. în 1970 
un număr de 16 recorduri, iar a- 
nul trecut 52. dintre care 10 de se
niori. Creșterea este evidentă. Al 
doilea argument l-am extras din... 
ședințele periodice ale comisiei ju
dețene de atletism. La acestea n-am 
mai auzit voci care să reproșeze
— ca altădată — lipsa condițiilor 
materiale. Acum, toată lumea este 
mulțumită cu ceea ce avem.

— Pe ce bază materială contați 
și ce sperați să realizați în viitorul 
apropiat ?

— Avem o pistă de atletism la 
Stadionul central. Este foarte bună- 
Aici își desfășoară antrenamentele 
și concursurile atleții Școlii sporti
ve Craiova, de la Șc. Sp. Olimpia, 
Liceul cu program special. Asocia
ția sportivă Rovine, Liceul „Frații 
Buzești” și secția de atletism a „U- 
niversitâții*. O pistă de atletism 
mai avem și la Stadionul tineretu
lui. însă întrrafia bază va intra în 
curlnd în reparații și pe ea nu vom 
mat putea conta pînă în toamnă. 
In timpul iernii, ne folosim pentru 
antrenamente de sala specială a- 
menajată sub tribuna Stadionului 
central (44 m lungime — 4 culoare) 
iar de curind am mai pus la dispo- 
ziția atleților o sală de 53 m, cu 3 
culoare, amenajată în spațiul afec- 

garderobei, la bazinul de înot 
la Stadionul 
atletism mai

tineretului jude- 
ridicat, de-a lun-

ti-
re-

latura exterioară a Stadionului 
neretului, și, de asemenea, să 
mediem. In limita posibilităților, 
starea necorespunzătoare a celor 
18 piste de atletism existente In 
comune.

— în școli, atletismul sa bucu
ră de atenția cuvenită ?

— în acest sectc-r avem spriji
nul fără rezerve al inspectorului de 
specialitate din cadrul Inspectora
tului școlar județean. Acesta nu 
este altul decît prof. Titu Merfu, 
președintele comisiei județene de 
atletism. Aproape săptămînal au 
loc concursuri școlare de atletism, 
iar pentru o cit mai bună populari
zare a acestei discipline a intrat 
în obicei, încă mai de mult, ca în 
pauzele meciurilor de fotbal (divi
ziile A și B) să se desfășoare pe 
pistă, în fața miilor de spectatori, 
cele mai „tari" probe ale concursu
rilor atletice școlare .

— Ce-ațl hotărât să realizați în 
domeniul atletismului până în 1975?

— In primul rînd am vrea ca pe 
lingă succesele de cantitate să mar
căm un progres și la capitolul ca
litate.

Ne-am propus ca In acest cinci
nal. sportivii noștri să se situeze, 
prin rezultatele lor, cit mai aproa
pe de valoarea rezultatelor pe plan 
național. Iar pînă în 1976, anul ce
lei de a XXI-a ediții a J.O. să ne 
putem "■ mîndri cu trei sportivi în 
loturile olimpice. Și aș putea no
minaliza : Nicolae Onescu, lg ora 
actuală juniori II, dar cu 1:57,0 pe 
800 m ; 4:03,3 pe 1 500 m ; 5:42,0 
pe 2 000 m ; 15:09,4 pe 5 000 m 
un loc 2, în 1972, la concursul 
selecție pentru Crosul balcanic- 
poi Natalia Andrei, în prezent 
2:09,9 pe 800 m ; 4:23,5 pe 1500
și locul 1 — 1972, la concursul re
publican de selecție pentru Crosul 
balcanic. Asupra celui de al treilea 
sportiv pe care intenționăm să-l 
pregătim pînă la J.O. din 1976 mai 
avem unele rezerve. Numele lui îl 
vom face cunoscut mai tîrziu. In 
orice caz avem credința că, în ac
tualul cincinal, atletismul doljean 
va face un pas simțitor înainte, nu 
numai pe scară locală, dar chiar 
pe plan național.

GABRIEL UDIȘTEANU
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L,’â „Criterhl Taerrtita

SELECȚIONERII MAI AU PROBLEME DE REZOLVAT
„Criteriul Tineretului* și-a do

vedit și de data aceasta utilitatea. 
I.n întrecerile de la Galați au fact 
prezenți aproape 50 de tineri pu
giliști din întreaga țară care au as
pirat la un loc în echipa națio
nală ce va lua parte la campiona
tele europene de la București.

Disputele, pe alocuri de un t-r. 
nivel tehnic, au demonstrat că la 
ora actuală există un nucleu va
loros de tineri boxeri care ir. sr-r'i 
vreme poț bate la porțile cor-sa- 
orării definitive. Ne referim La 
Alexandru Tiirei. Dinu Condura;. 
Marian Lazăr, Simion Cuțov. Va- 
stte Croitoru și Marian Culineac. 
sportivi bine înzestrați fizic, eu 
curaj absolut necesar marilor cam
pioni. precum și cu posibilități teh
nice care s-au cimentat timpuriu, 
ceea ce ne dă dreptul să pretin
dem de la acești tineri boxe-, per
formanțe tie primă mină în ar..: 
următori. Frumoase calități au ară
tat. 
Iod 
viei,
tae
ș.a.

Cu 
țumitoare, selecționerii echipei na
ționale de tinere: mai au încă de 
rezolvat unele probleme Ia cfteva 
categorii de greutate. în care par- 
ticipantii nu prezintă încă siguran
ța unor rezultate de valoare. A- 
nahzate în parte, categoriile se pre
zintă astfel: semimusca are în 
Alexandru Tiirei un lider bun. dar 
în i mea Lata lui apropiere este și 
Remus Cosma, care îl poate înlocui 
orieînd cu succes. Musca este ca
tegoria în care doar Dinu Condu- 
rat ne poate reprezenta bine la 
CE., ceilalți boxeri prezenți Ia 
Galați fiind departe de valoarea 
învingătorului. Cocoșii au avut în 
Marian Lazăr un sportiv hotărit 
să realizeze multe lucruri demne 
tie reținut. El este bine clădit pen-

de asemenea Daniel Gorea. 
Vladimir. Constantin Ștefano- 
Ion Adam. Ilie Tirilă. Nieo- 
Băbescu. Gheorgbe Mataehe

toate aceste constatări mul-

tru 54 kg. are viteză »: un joc 
de picioare bun, jar atacurile per
manente fee din e» ua boxe- greu 
de învins de către orice alt roeoț 
din țară. La pană. Simieo Cuțev. 
cemn urmaș al fratelui mai mare, 
s-a prezentat in postură de auten
tică speranță. Ei are toate calită
țile pentru a ajunpe un mare cam
pion. iar serioctatea în pregătire 
și dorința lui de afirmare stau 
chezășie faptului că ne aflăm in 
fața unui mare talent. Categoriile 
mijlocie si semigrea au in Vasile 
Croitoru șj Marian Culineac lideri 
autoritari care cu greu poc fi de
tronați.

Nu același lucru se paate sp-"» 
despre categoriale *em. ușoară, u- 
șooră. senum.jloc-.e. nujloce mică 
și grea. La SO kg. Im Adam, dese 
cu unele sclipiri tehnice, mi s-a 
părut fragil și va trebui *ă-și îm
bunătățească m:; .dacei* de apă- 

rez^ster.ța- La ușoară, in 
lui Sandu XL*.akea (acci- 
ceilalp participanti sint 

de preter.ti-ie pentru un 
echipa naționali La fel 

și la semimijlocîe. 
unde invingătoml Gh. Agapșa pre
cum și învinsul Marcel Lupu. nu 
preantă garanția ur.e: reprezentări 
corespunzătoare la CL La mijlo
cie mică a fast selecționat severi
neanul Nicolae Bâbeseu. 
bine înzestrat fizic, are forță, cu
raj și dorință de aîrmare. dar 
pe lîngă acestea este nevoie de 
mai multă gindire in ring, de ori
entare 
Greii 
arătat 
învins , _
readuce cu picioarele pe pămlnt. 
deoarece se și vedea mare vedetă) 
de Gh. Constantin, care la rindul 
său a fost întrecut de Al. Mure- 
șan. care a primit o decizie gra
tuită în fața Iul Marian Văaaru,

rare și 
atser.ta 
den cat), 
departe 
loc în 
stau lucrurile

m

El este

în anumite situații de luptă 
prezenți ia Galați r.u au 

nimic. Ion Ruicu a fost 
(ceea ce sperăm că îl va

„CUPA STÎNA DE VALE"
La Stîna de Vale, în organizarea 

Institutului Pedagogic Oradea și a 
CJEFS, a avut loc în zalele de 25 
și 26 martie un 
dotat cu „Cupa 
La întreceri au 
alpini și fondiști 
asociații sportive 
Zăpada foarte bună și organizarea 
excelentă au oferit competitorilor 
condiții optime tie concurs la care 
a asistat un numeros public.

IATĂ REZULTATELE TEHNICE: 
fond, 5 km juniori : 
(Șc. sp. Brașovia), 2. Gh. Țacă (I 
Ped. Oradea), 3. Gh.
sp. M. Ciuc) ; 10 km seniori: 1. I. 
Țeposu (Dinamo), 2. I. Olteanu (Di
namo), 3. I. Dudu (IEFS) ; 5 km 
senioare: 1. Georgeta Bărăscu (I. 
Ped), 2. Iudith Gali (Șc. sp. M. 
Ciuc), 3. Rodica Milă (I. Ped) ; 
5 km junioare: 1. Iuliana Deme- 
fer (Șc. SP- M- Ciuc) 2. Ilona Gego 
(Șc. sp. M. Ciuc), 3. Vilma Todor 
(Șc. sp. Gheorgheni), Slalom »pe-

concurs de schi 
Stîna de Vale*, 

participat schiori 
din 11 cluburi și 
din întreaga țară.

1. F. Foriko

Cherezi (Șc.

Rodica Milă (I. Ped) ;

Și 
de 
A- 
cu 
m

S-a născut la 
februarie 1945. A în
ceput »ă Joace vo
let în echipa liceu
lui „N. Gane“ din 
Fălticenii, unde a 
fost descoperit de 
dr. Tralan Căldare, 
pentru care Udiș
teanu are numai 
cuvinte de laudă 
șl mulțumire. An
trenorul sucevean, 
pe atunci șl Jucător, 
l-a luat imediat la 
echipa sa. Fulgerul, 
cu care 
In seria 
vizlei A 
toamna 
gurează 
formației

nica) cu care obține 
performante foarte 
bune. în 1962 este 
chemat în lotul na
țional. Iar din 1965 
figurează constant 
în prima reprezen
tativă a țării cu 
care a cucerit me
dalia de argint la 
C.M. de la Praga 
(1966) șl medalia de 
bronz la C.E. din 
Italia (1971). Din 
toamna anului tre
cut s-a transferat 
la Dlnamo, cîștigind 
primul său litiu na
tional. în iarna a- 
cestui an a obținut 
diploma de Inginer. 
A fost desemnat, de 
asemenea, cel mai 
bun voleibalist 
anului 1971.
Înalt de 1,91 un

a promovai 
a Il-a a <B- 
(1962). Din 
lui 1963 fi- 

în loitul 
—__ ,--t știința
Galați (azi Pollteh-

tineretului. Piste 
avem la Calafat și 
și In unele 
Acestea din

comu- 
urmă 

pot fi 
cinci-

tat 
de 
de
Băilești. precum
ne din județ, 
sint Insă din pămlnt și nu 
folosite orieînd. In actualul 
nai ne-am propus să amenajăm o
sală de atletism de 82 m, lipită de

Simion Cuțov (dreapta) evolutnd în partida finală cu Constantin Ște- 
fanovici din cadrul „Criteriului Tineretului" Foto i C. BEREȘTEANU

asa că 
clară.

Deci, 
echipei

situația este destul de ne-

selecționerii și antrenorii 
naționale de tineret, deși 

au putut face constatări îmbucu
rătoare la unele categorii de greu
tate. la alteie mai au încă de cău
tat și avem convingerea că pînă 
la C.E. vor găsi soluțiile cele mai 
bune, in așa fel Incit boxul ro
mânesc să fie bine reprezentat la 
întrecerea celor mai buni tineri 
pugiliști de pe continent.

Paul IOVAN

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ CONTINUĂ...
cial seniori : 1. I. Bobiț (Dinamo). 
2. N. Crețoi (Univ. Bv.). 3. V. 
Alexandrescu (IEFS) : senioare: 1. 
Maria Cîmpeanu (IEFS), 2. Magda 
Vijoli (Șc. sp. Gheorgheni) 3. Elena 
Babeș (I. Ped.) ; juniori : 1. M. 
Vintilă (I. Ped.), 2. L. Aved. (Șc. 
sp. Gheorgheni). J. V. Pali (Șc. sp. 
Gheorgheni). Echipele învingătoare 
la ștafetă; 3x5 km juniori : Șc. 
sp. Brașovia ; seniori 3x10 km. 
IEFS; junioare 3x5 km, Șc. sp.

I.
e-
P, 

Șc.

■W ani : Anton Opeltz ; 40—50 ani: 
Rusalin Modor ; 50—60 ani : Aurel 
Dobrescu; peste 60 ani : Bruno 
Brettreger. Slalom — 30—40 ani : 
Augustin Lamas ; 40—50 ani : Ioan 
Pitula ; 
brescu.

Seara,
tilnit la

50—60 ani : Aurel Do

toți participanții s-au în- 
festivitatea de premiere.

Doru GLAVAN-coresp.
M. Ciuc și 3x5 km senioare, 
Ped. Oradea. Clasamentul pe 
chipe: 1. I. Ped. Oradea 132 
2. Șc. sp. Gheorgheni 92 p, 3. 
sp. M. Ciuc

„CL’PA

58 p.

VETERANILOR-

a găzduit ultimul con- 
al sezonului competi- 
Este vorba de tradi-

Semenicul 
curs oficial 
țional 1972. 
ționala întrecere „Cupa veteranilor’ 
aflată la a opta ediție. Și-au dat 
întîlnire foști schiori din București, 
Timișoara, Caransebeș, Reșița. 
Iată câștigătorii: Fond — oat. 30=

G. ȘTEFANESCU

După părăsirea scenei voleiba- 
listice de către marile 
ale „deceniului de aur", 
gur „virf" a rămas să 
fileul și blocajele: 
Udișteanu. nume devenit fami
liar iubitorilor sportului prin 
marea sa forță de atac și efica
citate. Intr-adevăr, „tunarul din 
Moldova" a semănat ani de zile 
panică in rindul adversarilor din 
echipele de club și reprezenta
tive care-l aveau ca adversar. 
Popularitatea sa a depășit de 
mult granițele țării. Și ca să re
dăm mai exact personalitatea 
lui „Gabi“ este suficient să a-

vedete 
un sin- 
domine 
Gabriel

mintim faptul că la europenele 
de anul trecut majoritatea echi
pelor au pregătit jocurile cu re
prezentativa României in func
ție de trăgătorul nostru princi
pal, omul pe umerii căruia stă 
sarcina finalizării și care în
seamnă de cele mai multe ori 
jumătate din echipă... Prezența 
sa la Dinamo s-a făcut simțită 
din plin în acest an competițio- 
nal. Jucător de bază al naționa
lei, Udișteanu a fost foarte a- 
proape de clasarea între cei mai 
buni seca sportivi ai anului 
1971. Și poate că ar fi meritat-o.

V
[] 3 S C fi 81 Voința București =

n a clștigat derbyul diviziei feminine B 1
dumi- 
tur al 
fi re

form a- 
patra

Cu meciurile desfășurate 
nică, s-a încheiat al treilea 
Diviziei B. întrecerile vor 
luate la 23 aprilie (doar 
țiile feminine din seria a
vor începe disputa la 16 aprilie), 
cu prima etapă a ultimului tur, 
ale cărui jocuri vor avea loc In 
aer liber.

Rezultate. MASCULIN : Sănăta
tea Satu Mare — Crișul Oradea 
54—53 (21—20), Universitatea Bra
șov — Voința Zalău 93—66
(50—36), Voința Tg. Mureș — Să
nătatea Aiud 106—47 (40—31), O- 
limpia Sibiu — Constructorul Arad 
82—74 (37—32), Știința Mediaș — 

(48—19), 
Utilajul 

A.S.A.
73—101

Șttința Petroșani 102—72 
Universitatea Craiova — 
Timisoara 62—55 (29—24).
Bacău — Farul Constanța
• 45—39\ Politehnica Iași — Rapid 
C.F.R Galați 97—71 (46—31). FE
MININ: Universitatea Cluj — Ra
pid Deva 68—58 (34—28), Voința 
Oradea — Metalul Salon ta 44—57 
(23—24’. Universitatea Craiova — 
Crișul II Oradea 41—40 (21—20), 
Știința Sf. Gheorghe — Pedagogic

Tg, Mureș 55—77 (23—26). Univer
sitatea București — Progresul 
București 29—43 (16—14), I.E.F.S.
II — Medicina București 83—75 
(43—25), Voința București — Ar
hitectura București 54—41 (18—17). 
Ultimul meci, derbvul seriei a 
IV-a, s-a desfășurat într-o atmos
feră de mare interes. Baschetbalis
tele pregătite de antrenorul Ma
rian Strugaru au jucat foarte bine 
în repriza secundă, cînd s-au deta
șat, deși sportivele de la Arhitec
tura nu s-au descurajat și au lup
tat cu convingere pînă la sfîrșit- 
Au înscris Rădulescu 23. Icnaș 11, 
Spiridon 6, Andreescu 6, Fierlin- 
ger 4, Bujduveanu 4 pentru Voin
ța, respectiv Cemescu 9, Savu 9, 
Friedlender 7, Floroiu 6, Vasilescu 
4, Anastasiu 2, Niea 2. Manolescu 
2. (Daniel Diaconescu).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de oorespondenții N. Drăgănoiu, V. 
Popovici, Gh. Brlotă, V. Secărea- 
nu, I. Iancu, D. Diaconescu, I. 
Ghișa, M- Radu, D. Daniel, C. Albu, 
I. Ionescu. V. Godja, R. Zamfir.

ECHIPELE
PARTICIPANTE

DE LA
LA FINALA
GALATI>

Așa țlupă cum am mai anunțat, 
la sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc la Galați 
natului republican 
tegoria maestre. în termenul fixat 
de federația de specialitate pentru 
înscrieri și-au anunțat participa
rea la concurs 8 echipe masculine 
și 15 feminine. Iată formațiile ce 
vor lupta pentru cucerirea titlului 
pe 1972 : FEMININ : Dinamo, Clu
bul Sportiv școlar, Școala sportivă 
nr. 1, I.E.F.S. (toate București), 
Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu-Dej, 
Farul Constanța, Selecționata Ga
lați, C.S.M. Cluj, Șc. sp. Petroșani, 
Șc. sp. Oradea, Sport club Bacău, 
Petrolul Ploiești, Șc. sp. Sibiu. Se
lecționata Timiș, 
MASCULIN : 
I.E.F.S., Liceul 
rești), Liceul 
C.S.O. Oradea, 
C. S. Politehnica Cluj.

finala campio- 
pe echipe, ca-

Vagonul Arad : 
Dinamo, Steaua, 

nr. 35 (toate Bucu- 
nr. 4 Timișoara, 

Șc. sp. Gheorghienl,

PREGĂTIREA FIZICA
(Urmare dtn pag. 1)

coord.-naw ale pregătirii fizice, ast
fel i »

• pregătirea fizică constituie un 
element de mare importanță !n ob
ținerea mar-lor performanțe. Acea
sta, deoarece una din tendințele 
actuale ale sportului de performan
ță. și anume creșterea dinamismu
lui pe toată durata concursului, a 
mec-uhii respectiv, la lupte, box, 
fotbal, handbal, volei, polo, hochei.

la gim- 
aruncă- 

rile din atletism etc., reclamă o ma
re capacitate de efort, indici înalț! 
de rezistență, forță, viteză și înde- 
minare ;

In executarea exercițiilor 
nastică, a „exploziei* la

• planificarea șl efectuarea 
toate etapele de pregătire ale 
clului anual al antrenamentelor 
c.ca-.e perfecționării calităților 
xice ;

tn 
ci- 
de- 
fi-

Tn al doilea concurs 
de motocrot al sezonului

• îmbinarea Judicioasă a pre
gătirii fizice cu pregătirea tehnico- 
tactică (atacarea simultană In toate 
etapele a factorilor antrenamentu
lui) ;

ȘT. CHIȚU (Poiana Cimpina)
• Alergătorii noștri plețcâ

• Duminică s-a desfășurat la 
Zărnești un nou concurs de mo- 
tocros la care au participat alergă
tori din București, Brașov, Cîmpi- 
na, Moreni, Buzău, și Zărnești. în
trecerile au constituit ultimul test 
al motocrosiștilor noștri înaintea 
participării la „Cupa Dunării*.

După dispute palpitante (mai ales 
cele de la clasa pînă la 500 cmc) 
pe primele trei locuri s-au clasat 
următorii sportivi : cl. 70 cmc. — 
1. P. Oprea (St. r. Brașov). 2. I. 
Popa (Torpedo Zărnești), 3. A. Mi- 
riță (Torpedo Zărnești) : juniori, 
cl. 400 cmc. — 1. N. Murgoci (Po
iana Cîmpina), 2. A. Benedek (St. 
r. Brașov), 3. Gh. Barbu (Loco
motiva Ploiești) ; seniori, cl. pînă 
la 500 cmc. — 1. St. Chițu (Po
iana Cîmpina). 2. Tr. Moașa (St. 
r. Brașov), 3. FI. Davidescu (Victo
ria Moreni). C. CHIRIAC-coresp.

Lectorat la clubul
Cabinetul metodico-științific al 

Clubului 
„Steaua" 
miercuri 
8,00 La 
Plevnei 
tema:

sportiv al Armatei 
organizează mîine, 

29 nțartie 1972, orele 
sediul său din Calea 
nr. 114, lectoratul cu

„PROBLEME DE BIOCHI-

DIN NOU ÎNVINGĂTOR
Tineri la Budapesta

a Vineri vor face deplasarea la 
Budapesta alergător;; tie nxXocms 
Sti Chițu. A. Ionescu, Cr. Dorids 
și Tr. Moașa, components ai lotului 
națtona.. in vederea participării la 
un nou concurs al ediția a Il-a a 
-Cupei Dunării*, care va avea loc 
la 3 aprilie Alături de reprezen
tanții țării noastre vor fi prezenți 
și sportivi din Bulgaria. Iugosla
via. Cehoslovacia. U.RFLS. șt Un
garia înaintea acestui concurs pe 
primele locuri in clasamentele ge
nerale se află sportivii sovietici, 
atit la individual cit și Pe echipe;

• în creșterea eficacității mijloa
celor și metodelor să se aibă în 
vedere: a) folosirea intensă a at
letismului, halterelor, schiului, gim
nastici: acrobatice; b) folosirea
largă, pentru toate sporturile, a a- 
lerxărilor âe rezistență în teren va
riat și a celor de viteză ; c) asigu
rarea unu: număr mare de repetări 
și a unei intensități înalte în exe- 

exercițiilor de pregătire fi- 
z:eă ;

• folosirea curentă a testelor de 
verificare a calităților fizice ; cu
noașterea rezultatelor testelor de 
către sportivi și mobilizarea lor pen
tru îmbunătățirea continuă a indi
cilor respectivi.

Iată de ce apreciem inițiativa 
sectorului metodic al C.N.EJ'.S. de

,,Steaua"
MIE ALE EFORTULUI SPOR
TIV DE PERFORMANȚA-.

Conferențiază : tir. Constantin 
Neacșu, șeful laboratorului 
hormonologie al Institutului 
coJogic din București.

Sînt invitați să participe 
trenori, metodiști, profesori 
educație fizică.

de 
on-

an-
de

SPORTIVII CLUJENI

au aucerit cele mai multe titluri de campioni la juniori

CLUJ. (prin telefon). — Timp de 
trei zile «-au desfășurat In localitate 
campionatele națiora'.e de haltere ale 
Jur orilor care «-au bucurat de un fru
mos succes : 21# concurențl din 28 de 
asociații și cluburi. Opt recorduri au 
fc--. stabilite: la Juniori cat. I. Ștefan 
Kreicik (C.S.M. Cluj) la cat. super- 
grea MS kg, 130 kg la împins, 110 kg la 
,—..:« șl 150 kg la aruncat : V. Daniel 
(C.S.M. Cluj) 110 kg la împins la ju- 
r. cat. H (categoria pană) și loan 
Laszlo (Oțelul Tg. Mureș) 100 kg la 
smuls. 140 kg la aruncat și 340 kg la 
•.mal. ia categoria supergrea (juniori 
cat II) Iată camDionll tn ordinea ca- 
tegor.ilor ; JUNIORI CAT I. V. Iancu 
(SUC.) 257,5 kg. I. Nicu (Rapid) 267,5 
kg. V. Quiiel (C.S.M, Club 330 kg, s.

Bălan (S.N.C.) 342,5 kg D Lehmenyl
(C.S.M. Cluj) 332.5 kg, P. Neagu (Olim
pia) 337.5 kg, I. Husar (Clujeana) 335 kg, 
A Druziuc (Kapid) 327.5 kg S. Kreicik 
(C.S.M. Cluj) 385 kg. JUNIORI CAT. II: 
G. Costa (C.S.M. Cluj) 230 kg. M. Ve
re? (Clujeana) 240 kg M. Paloș (C.S.M. 
Cluj) 277,5 kg. I. Hoca (C.S.M. Cluj) 
302.5 kg. M. Daniel (Petrolul Ploiești) 
310 kg. M. Csaba (Clujeana) 330 kg, I- 
Laszlo (Oțelul Tg. Mureș) 340 kg, B. 
lakab (Clujeana) 312 5 kg P. Iliescu 
(C.S.M. Sibiu) 262,5 kg.

în concursul de culturism D. Cioro- 
tean (Clujeana) la cat. 1,68 m șl P. 
Chirilol» (Dunărea Galați) cat peste 
1,68 m s-au clasat pe primele’ locuri.

P, RAD VANI comp.

a dezbate cu specialiștii problemele 
de însemnătate cardinală în crește
rea performanțelor sportive. Chiar 
dacă aceste expuneri nu trebuie 
considerate — deocamdată — lite
ră de lege, (ele fiind susceptibile 
de completări, așa cum s-a întîm- 
plat în discuțiile ce au urmat), ele 
constituie, după părerea noastră, 
o contribuție la perfecționarea pe 
baze științifice a teoriei privitoare 
la pregătirea sportivilor de mare 
performanță. După cum am fost 
informați, în săptămînile următoare 
se vor dezbate probleme cu privire 
la educația și pregătirea psiholo
gică a sportivilor de performanță, 
precum -și la forma sportivă, dez
bateri care vor fi, de asemenea, a- 
duse la cunoștința cititorilor noștri.

SESIUNE DE COMUNICĂRI
LA I.E.F.S

în perioada aceasta cadrele di
dactice ale Institutului de edu
cație fizică și sport trec în revistă 
rezultatele cercetărilor științifice 
efectuate în ultimul an. Eveni
mentul prezintă deosebit interes 
pentru profesorii si antrenorii de 
specialitate, tematica cercetărilor
referindu-se în egală măsură la 
aspectele biologice, psihologice,
sociologice, teoretice și metodice
ale educației fizice șl sportive
școlare, precum și la activitatea 
sportivă de performanță. Dialo
gul dintre cercetători și benefi
ciari va contribui fără îndoială 
la o clarificare a problemelor 
puse în discuție.

Programul acestor sesiuni des-' 
chise ale catedrelor este urmă
torul :

Marți 28 martie 1972,
— Gimnastică.

Marți 28 martie 1972,
— Anatomie, fiziologie 
chimie.

Mercuri 29 martie 1972, 
12,00 — Teorie și metodică.

Joi 30 martie 1972, ora 12,00 — 
Științe sociale.

Vineri 31 martie 1972, ora 
14,00 — Medicina culturii fizice 
(control medical, igienă, cultură 
fizică medicală).

Miercuri 5 aprilie 1972, ora 
15,00 — Jocuri sportive (baschet, 
fotbal, handbal, volei).

ora
ora

Și

14,00

ora



IN LINII MARII, UN MECI
DIVIZIA A

ARBITRII PARTIDELOR

de

și N. Iliescu

0 SOLUȚIE DE RELANSARE A CAMPIONATULUI
(Urmart din pag. 1)

ACCIDENTAREA LUI DOBRIN

Poiitehnica Timișoara.

DIVIZIA B...

W ' -z 4 '

..,
iiifi

viziet A, ale căror locuri sâ fie ocu
pate automat de fruntașele celor 
două serii, barajul ar putea sâ 
reunească ocupantele locurilor 13 
și 14 (in Divizia A) și ale locurilor 
2 in fiecare serie de B, primele

Secvență de atac la poarta bra- 
țot eonului Adamache. Dar pe
ricolul va trece, ca fi mingea, 

peste bară...
Foto: Paul ROMOȘAN

La patru săptâminl de la star
tul „sezonului ’72“, perioada roda
jului, fotbalul nostru a demarat 
puternic în ultimele zile. înscriin- 
du-se pe orbita competițională 

unde nu va mai coborî pînă 
iulie. Intr-adevăr, în calenda- 
nostru intern, alaltăieri a fost 
zi de campionat (etapa aXVIII-a), 
mîine va fi una de Cupă — 

sferturilor de finală — în 
iată — parcă pentru a men- 
intact farmecul competiției— 
strecurat trei formații din 

Divizia B: Metalul București, F.C. 
Galați și
Plăcerea surprizelor furnizate, pe 
parcursul popularei întreceri, 
trio-ul din eșalonul secund a ate
nuat o parte din trista realitate, 
creată de faptul că un grup masiv 
de divizionare A, printre ele și de
ținătoarea trofeului, părăseso pre
matur „Cupa României".

Privită în ansamblu și exceptînd 
partida programată la Hunedoara, 
între C.F R. Cluj și Jiul, etapa 
sferturilor de finală a actualei e- 
diții ne apare, deci, ca un atrac
tiv meci DIVIZIA B contra DI
VIZIA A, un meci în care — lată

Ia Craiova un ofsaid care se ve
dea și din Caracal, luîndu-i cole
gului său de centru o stea si ră- 
pindu-ne nouă, tuturor, un record 
absolut de ineficacitate pe etapă;

— în fine, Deleanu și Dinu, in
ternaționalii dinamoviști care 
joacă, deocamdată, fără greșeală.

Stăruind, puțin, asupra datelor 
și implicațiilor etapei, ne gîndîm 
la efectele dislocării din coada 
clasamentului a celor două „con
damnate" (după unele calcule ale 
hîrtiei) de restul plutonului-

Ce perspective mai are campio
natul în aceste condiții?

O luptă la vîrful clasamentului, 
care poate oricînd să se stingă și 
ea dacă Steagul roșu va „claca" 
așa cum au făcut-o S.C. Bacău, 
„U" sau F.C. Argeș și o viață fără 
griji pe trei-sferturi din treptele 
clasamentului — etapa asta cîș- 
tigă ei, data viitoare, acasă, dști- 
găin noi...

Ce-o să mal aștepte aceste e- 
chipe dacă nu vacanța la mare?!?

Va fi. oare, în folosul valorii 
fotbalului practicat, sau în folo
sul campionatului, a competiției, 
această lipsă a grijii de mîine?

Greu de presupus.
Pentru că este greu de admis că 

jucătorii vor face 
sența unei mize.

Cum întîmplarea 
vizia B, în ambele 
fie deja cu un picior în A (Spor
tul studențesc și C.S.M. Reșița au 
cîte 6 puncte avans asupra echi
pelor clasate pe locul 2), ne între
băm dacă nu ar fi potrivită intro
ducerea unei clauze de baraj pen
tru promovare in primul campio
nat al țării? Fără să se schimbe 
cunoscuta prevedere a retrogra
dării 
tuala

GOLUL ETAPEI Cum foarte multi cititori s-au 
interesat despre amănuntele acci
dentării internaționalului piteștean, 
a perioadei sale de absență din 
teren, iată citev< date privind ca
zul sâu. La antrenamentul de vi
nerea trecută. în ce rd nd să efec
tueze o pasă către Frățilă, Dobrin 
a suferit o întindere de ligamen
te ; a doua zi. la amiază, i se apli-

ca un bandaj ghipsat pe care îl 
poartă și acum. Miine, acest ban
daj va fi scos și Dobrin va putea 
relua antrenamentele. Va juca 
duminică la Cluj? Greu de spus. 
Abia după ședința da pregătire de 
vineri, medicul clubului argeșan, 
dr- Paul Tomescu* va da verdic- 
tuU

eforturi în ab-

face ca în Di- 
serii. liderii să

ultimelor două echipe în ac- 
ediție a campionatului Di

ERATA
cronica meciului Dinamo—Lg

Politehnica Iași, din ziarul de ieri, 
In loc de „In min- 74, Lucescu e 
faultat în careu..." a aparut, dintr-o 
eroare de corectură, „Lucescu a fa
ultat în careu..."

Facem cuvenita rectificare.

Catarg Mafcu

S-a înscris la Craiova, în parti
da Universitatea — S. C. Ba
cău.

în min. 89, la scorul de 2—0 
în favoarea craiovenilor. o min
ge recuperată de Bîtlan pe par
tea stingă, cam la jumătatea te
renului, a fost transmisă rapid, 
paralel cu linia de margine, la 
Marcu. Extremul stingă al Uni
versității a preluat mingea și 
după aceea a pătruns pe dia
gonală spre colțul careului de 
16 m. Întâmpinat de Mioc, cra- 
ioveanul l-a fentat, rămînînd în 
posesia mingii, continuîndu-și ac
țiunea pe latura lungă a careu
lui. A urmat încă un dribling, 
care l-a scos din dispozitiv și

două clasate cîștigîndu-și un loc 
în viitorul campionat

Efectul actual al
baraj ?

Atît Divizia A cît
ar intra într-o fericită fierbere de

A.
acestui viitor

și Divizia B

TREI REPREZENTANT! A! FEDERAȚIEI 
VOR ASISTA LA MECIUL UNGARIA-R.F.G.

pe fundașul central Catarglu. 
apoi o pasă scurtă spre Țorâ- 
lungâ, care i-a retransmis min
gea peste celălalt apărător cen
tral, Doboș, perioadă de timp 
în care Matcu, in plină alergare, 
și-a căutat poziția viitoare. Pre
luarea precisă pe cap (a lui Mar- 
cu) și șutul sec, pe jos, de la 
10—12 metri, în stingă portaru
lui, au făcut inutilă intervenția 
lui Cizic.

Dintr-o acțiune ce părea la 
început fără sorți de izbîndă, da
torită superiorității numerice în 
apărare a jucătorilor de la S.C. 
Bacău. Marcu a reușit să fina
lizeze după o cursă de 50 metri.

Timișoara sînt destul de grăitoa
re în privința potențelor (de A) ale 
acestor echipe, după cum sînt des
tule divizionare A care joacă la 
nivelul Diviziei B.

Un argument în plus.-.

La partida internațională de 
fotbal Ungaria—R-F. a Germaniei, 
care va avea loc miercuri la Buda
pesta, vor .asista și trei reprezen
tanți ai Federației române oe fot-

vicepreșed in te, 
C. 

fe-

ball I. BALAȘ
ANGELO NICULESCU și 
BRAUN-BOGDAN, antrenori
derail.

h doua notă distinctă a acestei 
faze — absolut toate combatantele 
au rămas pe un singur front, li- 
ohidînd cu problemele mari din 
campionatele respective.

Primele echipe trase din 
două urne, METALUL 
REȘT1 și A.S-A. TG. MUREȘ, 
fost, cu un an în urmă, colege 
seria I a Diviziei B. Așa cum 
știe, fotbaliștii din Tg. Mugpș 
evoluat la un nivel superior 
grupa respectivă, în 
lurgiștii au avut 
maj bună în Cupă, 
pînă în semifinale, 
doresc, desigur, să 
dar mîine. la Sibiu, misiunea lor 
va fi foarte grea; deoarece, de la 
ultima promovare în prima divi
zie. elevii Iui Bone marchează o 
frumoasă ascensiune, concretizată 
prin rezultate remarcabile pe am
bele planuri) Cupă și campionat. 
La ultima evoluție a A.S.A.-ei, Ti- 
beriu Bone a obținut o strălucită 
victorie în deplasare în dauna 
fostului său coleg de linie de la 
C.C.A., Ștefan Onisie, pe care, 
spun martorii oculari, l-a întrecut 
printr-o strategie cunoscută de a- 
mîndoi — întărirea mijlocului te
renului — dar aplicată de data a- 
ceasta numai de Bone. Mai mult 
ca sigur că mîine, în condițiile 
terenului neutru, antrenorul for
mației din Tg. Mureș va căuta 
să-și surprindă adversarul cu alt
ceva, un adversar pe care (mai 
ales după succesul repurtat în 
fața lui F.C. Argeș, tot în Cupă) 
nu l subapreciază de loc.

Marea dispută Divizia B — 
vizia A continuă cu jocul de 
Brașov dintre F.C. GALAȚI 
RAPID. Firește, rapidiștîi, 
ficiind de un efectiv mai valoros 
șl mizînd acum totul pe cartea 
Cupei, au prima șansă, dar cine 
poate estima cu precizie, la ora 
aceasta, adevăratele limite ale lui 
F.C. Galați, echipă care în actua
lul sezon, sub bagheta lui Teașcă, 
n-a cunoscut înfrîngerea nici în 
Cupă, nici în campionat? Dumini
că la Tîrgoviște — ne spunea ob
servatorul federal Cornel Drăgu- 
șin — F.C. Galați a demonstrat po
tente fizice și de voință impresio
nante, care l-au permis să efec-

cele 
BUCU- 

au 
în 
se 
au 
în 

timp ce meta- 
o reprezentare 
unde au ajuns 

Bucureștenii 
repete isprava.

Di- 
la 
și 

bene-

tueze timp de 90 de minute un’ 
sever marcaj om la om pe întreg 
terenul. Vor mai avea gălățenii 
resursele necesare pentru ca, în 
interval de trei zile, să aplice a- 
ceeași tactică pretențioasă? Va găsi 
Bazil Marian antidotul pentru a 
dejuca planurile adversarului?,

♦ Politehnica Timișoara — 
Dinamo: N. CURSARU, ajutat 
de N- Moroianu și V. Gligores- 
cu (toți din Ploiești);

Galați — Rapid: C.
(Sibiu), ajutat de 

(Mediaș) și I. Barbu

FC. 
NIȚESCU 
V. Cioc 
(Deva);

• Metalul București — A.S.A. 
Tg. Mureș : TR. MOARCAȘ, a- 
jutat de G. Pop 
(toți din Brașov);
• Jiul — C-F.R. 

TER, ajutat de G. 
răescu (toți din Timișoara).

Cluj: I. RIT-
Blau și S. Bi-

Iată întrebările-cheie ale acestei 
pasionante partide.

La Tr. Severin: POLITEHNICA' 
TIMIȘOARA — DINAMO. cum 
observam, două echipe resemnate 
în campionatele respective, dar 
veleitare în Cupă. Ignorînd, se pa
re, colocviul susținut duminică cu 
C.F.R. Arad, studenții timișoreni 
s-au pregătit intens pentru exa
menul cu Dinamo, încurajați și de 
reușita în fața Stelei, în „16“-imi. 
Dar cum Dinu, Deleanu, Nun- 
weiller, Luoescu et comp, și-au vă
zut spulberate speranțele în ac
tualul campionat, se înțelege cîte 
visuri își leagă de Cupă.

In sfîrșit, singurul meci care c- 
pune mîine două divizionare A i 
C.F.R. CLUJ — 'JIUL. Nu va fi 
ușor pentru Jiul să repete la Hu
nedoara victoria obținută dumi
nică pe propriul teren. Mai ales 
că, se pare, ceferiștii clujeni sînt 
deciși să renunțe, cel puțin în în- 
tîlnirile cu fotbajiștii petroșeneni, 
la..- autogoluri.

G. NICOLAESCU

A ÎNCEPUT returul diviziei c
SERIA I
lung — N

Ariatal Frasuș

Suceava o—0
— Mriobrartui Varva

— Cvescucaorul lași

22

r.ărea Tulcea. Portul Brăila — Cimentul 
Medgidia, 
Galați

Granitul Babadag Oțelul

Tricolor

București

Voința București

trolul Tîrgoviște — Flacăra Moroni, Da
cia Pitești — Comerțul Alexandria. Oltul 
Km. . " •___" .1.
celul Cîmpulung — Chimia” Tr. Măgu
rele.

Viloea Unirea Drăgâșani. Mus-

Atacă Farul! In buchetul de jucători, Nistor (nr. 4), cel care avea să aducă victoria echipei sale
I Fotoi S. BAKCSY

LOTO-PRONOSPORT
AUTOTURISMELE LUNII

aprilie
au ]a dispoziție cîteva din mărcile 
cele mai apreciate de autoturisme

14
14
14
14
M 
M 
14
14
14
14
14
14

29
13

SERIA A IV-a
Kectrofiica București — Victoria Leh- 

Eti 6—9 (3_9>
Sirena București — Unirea 

București 1—1 (0—0)
Autobuzul București — T.M.

2—6 (0—0)
Celuloza Călărași

3—9 (9—9)
Tehnor.ctal București

B -curești 9—1 (0—6)
Mașini unelte București — 

șie București 1—2 (9—1)
O?ur.p-.a Giurgiu — Dinamo 

rești 2—9 (9^a>
l Cormpondmți : O. Guțu, 

nescu. G. Rosner. M. Stan,

Laromet
Flacăra ro-

Obor Bucu-

SERIA A Vll-a
Minerul Motru — Metalul Topleț 2—6 

(1-0)
Știința Petroșani — Minerul Rovinari 

5—1 (1—0)
Minerul Lupeni — Răsăritul Caracal 

3—1 (3—6)
Dunărea Calafat — Steagul roșu Ple

nița 3—1 (1—0)
Metalul Tr. Sev9rin — Progresul Stre

haia 3—0 (2—0)
Progresul Corabia — Meva Tr. Serveri» 

0—1 (0—1)
(Corespondenți: v. Crăciun, B. Staicu, 

’ ------ ~ ------“ 0

SERIA A X-a
CIL Sighetul Marmgtțlel 

Baia Mare 3—0 (2—0)
Minerul Baia Sprie — Voința Cărei 

B—0 (3—0)
Recolta Salonta _ Mtoerul Cavnic 3—1 

(1-0)
Constructorul Baia Mare — Bihoreana 

Marghita 1—3 (1—2)
Bradul Vișeu — Măgura Șimleul Sil- 

vaniel 3—1 (2—1)
Victoria Oarei — Someșul Satu Mare 

2_1 (1-1)
Unirea Zalău — Gloria Bala Mare o—0.
(Corespondenți ; v. Mihali, Al. Domu-

Topițorul

5 
o

In această lună continuă atribui
rea de autoturisme la toate trage
rile și concursurile obișnuite Pro- 
noexpres, Loto și Pronosport. Ca 
și pînă în prezent, autoturismele 
se acordă în cadrul valorii unitare 
a premiilor în numerar.

Iată acum, lista autoturismelor 
care stau la dispoziția cîștigători- 
]or în 
1300
(55.000 lei); SKODA S 100 (53.000 
lei).

După cum se vede, nartieipantii

PRONOEXPRES

100 009 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 50% a 
60 074 lei 1 variantă 25’ „ a 30 037 lei și 
1 variantă 16"o a 12 015 lei; Cat. 3: 
4.30 a 21 27« lei ; Cat. 4 : 62.89 a 1 626 lei; 
Cat. 5 : 121,10 a 843 lei ; Cat. 6 : 4 924,90 
a 4o lei.

Report categ. 1 : 1 157 234 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A : 3 varian

te 10‘o a 100 000 lei: Cat. B: 39,30 a 
1 413 lei : Cat, C : 12O,6â a 462 len ; Cat.

a

luna aprilie a.c.: DACIA 
(70.000 lei); DACIA 1100

AUTOTURISME
AZI ULTIMA ZI

CTȘTIGUnrLF, TRAGERII FRONOFX- 
PRES NR. 12 DIX 22 MARTIE 1972 
Extragerea I: Cat. 1 ; 1 variantă a

D : 4 359.55 a 60 lei ; Cat. E : 254,70 
200 lei ; Cat. F : 4 630,35 a 40 lei.

Report categ. A : 289 347 lei.
Ciștigul de 100 000 lei de la categ. 

a fost obținut de TUTUIANU MARCE
LA din București, iar cel de la categ. 2 
de 60 074 lei de ȘTEFU CONSTANTINA 
din București.

Câștigurile de 190 000 lei de la extra
gerea a Il-a, categ. A, jucate 10"/o, au 
fost obținute de : MINEA TUDOR 
C. Lung-Muscel. PARDOS PETRU 
Vulcan — Hunedoara și EPURE ION 
București.

Rubrică redactată 
de LOTOFKONOSI’ORT

1

di n 
din 
din

ta, Gh. Cotrău, T. Teodor. A. Ghilezan,
Tr. Silaglii și M. Bonțoiu).
1. Victoria Cărei 14 11 1. 2 38—11 23
2. Minerul B. Sprie 14 7 5’2 23— 5 19
3. Unirea Zalău 14 5 7 2 17— 9 17
4. Bradul Vișeu 14 6 4 4 18—17 16
5. Recolta Salonta 14 7 2 5 22—23 16
6. Minerul Cavnic 14 6 3 5 26—15 15
7. Bihoreana Marghita 14 6 2 6 20—21 14
8. C.I.L. sighet 14 6 2 6 16—19 14
9. Topițorul Bala M. 14 6 1 7 16—23 13

10. Voința Cărei 14 5 2'7 12—21 12
11. Someșul ■ Satu M. 14 5 1 8 18—23 11
12. Constr. Baia M. 14 3 4.7 15—29 10
13. Gloria Baia M. 14 3 3 8 8—18 9
14. Măgura Șlmleu 14 3 110 10—25 7

I. Cotescu, si. Zvignea, m" Focsaa 
C. Mareș).
1. Metalul Tr. Severin
2. Știința Petroșani
3. Minerul Lupeni
4. Dunărea Calafat
5. Răsăritul
6.

D. Diaco-
M. Luta?u,

G. Octaviaa și P. Burcini.
1. Gecarccuca Buc. 14 • 3 2 26— 8 21
2. Celuloza Călărași 14 9 14 16—10 19
X Ur._rea Tncoioj- Buc.

14 7 4 3 36—11 18
4. Tehr.oneuu Buc. 14 8 1 5 23—14 17
5. Autobusul Buc. 14 7 3 4 29—13 17
6. TM Bucureșu 14 6 3 5 16—16 15
7. Laromec Buc. 14 5 5 4 16—U 15
X Dtnamo Obor Buc. M 5 3 9 14—19 13
9. Vomia Buc. 14 4 5 5 13—18 13

14- Flacăra roșie Buc. 14 6 17 16—26 13
11. Sxrwia Buc. 14 3 5 6 12—17 11
12. Oiirspia Giurgiu 14 3 4 7 16—20 10
13. Mașm. Buc. M 3 4 7 13—20 10
14. Victoria Lehku 14 1 2 11 5—19 4

Xapa viitoare : Laromeni: Buc. — Si-

17
15
12
12
11
9
9

• J
9 1
8
19

(. Texola Botoșani 
s. Xicouna Iași

10. Unirea laș:
11. Victoria Boasșarg.
12. FMgenil DarchX
13. MuiobradiU V. D.
14. Constr. Iași

Etapa vuwarț <2
Făl-.icesu — Un .-ea i-ș-. Av—xaj Fratn
— Textila Botoșar.;. Xico&na laș. — Vic
toria Roman. Mmeoradui Vatra Dome:
— I.T-A. Pașcar.. Constructorul lași — 
AS.A câmpulung. CMnua Suceava — 
Fulgerul Dorotn*. Vțeiona Botoșani — 
Minerul Gura Humorului.

SERIA A ft-o
Petrolul Moine^U _ Dar.-ixana Roaun 

3—0 (1—9)
Minerii Comâneșx — L_cmfirul Foc- 

țan, 4—3 (3—0)
Texula Buhușt — Glona Tec'-ct T—9 

0-9) 
Trotușul Gh. G heorghiu-Dej 
Tg. Ocna 3—1 (3—1)

U.R.A. Tecuci — VuxorX 
O—0)

Automobilul Facșaul — 
Binad 2—6 (0—9)

Cimentul B.caz _ Lctea 
(0-6j

(Corespondenți : AL Sioianotlci, L 
Birzan, I. Vieru, Gh. Gruazu. “ * '
AL sirbu și Su Ghimpe).
1. Petrolul Moineșu 

Rulmentul Biriad 
Texula Buh uși 
Mmerul Comane^u 
Danubiana Rocnan 
URA Tecuci 
Cimentul B.caz 
Automobilul Focșani 
Viitorul Vasiui 
Oituz Tg Ocna

11. Luceafărul Focșani
12. Leiea Bacău
13. Trotușul Gh.

G heorghiu-Dej
14. Gloria Tecuci

Etapa viitoare : 
mobilul Focșani, Oituz ________ ______
men tu; Bicaz, Luceafărul F ocșarc — Tro 
tușul Gh. Gh. Dej. hAm JfcocLan —
U.R.A. Tecuci. Ruln-enruj Biriac — Pe
trolul Momeșu, Glona Tecuci — 
Comâneșu. Vutoru. Vai-u. — Texula 
Buh uși.

8.
9.

10.
11.
12. 
IX

12
13
13
13
13
13
13

2 26—16 
4 29—18
3 17—16
3 16—17
4
6
6
6
7
8

15—16
17— 16
18— 28
11—14
17—26

9—25

4
5
4
3
3
3

13 1 3 9 13—38 5
Progresul Strehaia —

Caracal
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Motru 
Steagul r. Plenița 
Pre greș-ui Corabia 
Meva Tr. Severin 
Metalul Topleț 
Progresul Strehaia 
Minerul Ro vinari

Etapa viitoare
M_nerul Lupeni, Mineral Bo vinari 
Metalul Tr. Severin. Metalul Top’e; 
Dunărea Calafat, Meva Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu, Răsăritul Caracal 
Progresul 
— Știința

Carahia. S«agui roșu Plenița 
Petroșani, MAerul Motru s;â.

SERIA A VIII-o
Moldova Nouă — Proiresul 
4-1 (3—D
Deta — Gloria Arad 2—0

Ottux
Pl<xa&£

LILA. CSeplta

Mureșul Dr.'a
Bu’rr enrol

Bacău 1-

C. FUM.

Aurul Brad 3—0

8 4
8 3
8 1

3
5
4

1 6

14
14
14
14
14 7
14 7
24 6 3 3
14 7 9 1
14 5 3 6
14 4 4 6
14 4 3 7
14 5 9 9

25
25
15
14
13
11
11 X

9.
A

24
14
24
14
H
14
24
14
14
19
14
14
14
14

C SAe

8
8
7
6
4
5
4
5
3
4
3
3

3
3
4
5
9
6
5
3
5
3
5 6
5 4
5 7
1 9

8
4

cam M. L 
x :

1 24— 5 21 4.:
3 25—15 19 X 1
3 14— 6 18 X
3 30—U 1“ 7.
1 »—15 17 6.
3 36-17 16 9. .
5 16—11 13

5
5

4
3
5
5
1
1

3 29—13 18
4 31—27 17
4 19—14 15
4 21—18 15
• 39—19 15
• 26—21 15

4

-24 13
-16 12
-21 19
30 19
-35 8
E.ec-

T*-

Etapa
Unirea
Bradul
Victoria
Minerul ____ __________ ____
Constructorul Baia Mare, Gloria Eulu
Mare — C.I.L. Sighet, Voința Cărei — 
Recolta Sajonta.

SERIA A Xl-o
Someșul Beclean — Tehnofrig Cluj

2— 9 (2—0) ;
Arieșul Turda — Soda Ocna Mureș

3— 0 (1—0)
Metalul — Unirea Dej 3—0 (2—0)
x> . Turzil

viitoare : Măgura Sitaileu — 
Zalău, Someșul Satu Mare — 

Vișeu, Bihoreana Marghita — 
Cărei, Topițorul Baia Mare — 
Baia Sprie, Minerul Cavnic — 

» Baia

Măgura Ș fan leu

SERIA A li l-o
Ancora Galați — S.N. 9—9

(1-0)
Oțelul Ga_ap — Delta Tulcea 9-1 (9—1)
Marina Mangalia — T m tt

6—0
Unirea Tricolor BrâUa — OccsStruceo- 

rul Galați o—u
Cimentul Medgid^ — Granitul 

dag 3—0 (1—0)
Electrica Constanța

1—0 (0—0)
Dunărea Tulcea —

1—0 (0—0)
(Corespondenți : V.

Victor, I. Cioboaiă,

— Portul

Viitorul

Oâ

W-
Baba-

Br*_a

Brău.
ȘtafLnescu. 

..... -----------------D. QrutacLa,
Avram și N. Teodorescu).

’ Constructorul GL 
Delta Tulcea 
I.M.U. Medgidia 
Viitorul Brăila 
Electrica Constanța 
Oțelul Galați 
Dunărea Tui cea

Su

14 9 9 2 31— 7
24— 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Portul BriCa
9. Cimentul Medgidia 
" Marina Mangalia

Ș.N. Constanța
Ancora Galați 
Unirea Tricolor Br. 
Granitul Babadag

Etapa viitoare : LM.U.
Unirea Tricolor Brăila. S.N.
— Marina Mangalia. Viitorul Brăila ~ 
Ancora Galați, Dalta Tu’rea — Electrica 
Constanța. Constructorul Galați — Du-

19.
11.
12.
13.
14.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8 3 3
5
8

5
4
5
4

a-<

mbiu
MetLaj

ZLaxr-a

Dermata Cluj — Ariesul Cîmpia
1—0 (0—9)

C.I.L. Gherla — viitorul Tg
1—1 (1-0)

Chimica Tirnăveni
»-0 (4—0)

Industria slrmei c. Turzii — Progresul 
Năsâud 3—0 (1—0)

(Corespondenți: - — ■
Somogyi, ~__ ___
Ducan șl L. Donciu).
Chimica Tîmăvenl
CIL Gherla
Ind. strmei C. Turzil
Arieșul Turda 
Viitorul Tg. Mureș 
Metalul Aiud 
Dermata Cluj 
Telmofrlg Cluj 
Arieșul C. Turzil 
Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej 
Progresul Nășâud 
Minerul Rodna 
Someșul Beclean

Etapa viitoare : Soda _____ ___
Dermata cluj, Tehnofrig Cluj — C.I.L. 
Gr.eria, Viitorul Tg Mureș — Ind. sîr- 
mei C. Turzii. Progresul JNăsăud — Me
talul Alud, Arieșul C. Turații — Chim ca 
Tirnâveni. Unirea Dej — Someșul Be- 
clean. Minerul Rodna -— Arieșul Turda.

SERIA A Xll-a .
Oriul Sf. Gheorghe — Politehnica ' 

Brașov 1—1 (1—1)
3—Oarbei — Tractorul Brașov 

Colorom Codlea 
ghieni 0—1 (0—1)

F orestterul Tg
Covasna 4—0 (2—0)

Minerul Bălan —
3—0 (2—0)

Carpați Brașov
3—0 (2—0)
, Metrocn Brașov — Torpedo Zărnești 

(1—0)
(Carespondenți: Gh. Briotă, A. Pialoga, 

Seceieanu, L. Bucs, ‘ ------
lorao șl E. Bogdan).
1. Tractorul Brașov
L Metrom Brașov
3. Politehnica Bv.
4. Textila Odorhei
5. Carpați Brașov
8. Oltul Sf, Gheorghe 
" Torpedo Zărnești

Forestierul Tg. Sec.
Carpați ~
V ii t oral 
Mineral
Unirea
A.S. M.
Colorom Codi ea

Etapa viitoare : Torpedo Zărnești — 
C .orom Codlea, Politehnica Brașov — 
Minerul Bălan. A.S. Mtereurea Ciuc —

— Me-
— Fo- 
Gheor- 
Carpați

Minerul

Mureș

Rodna

I. 
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. 
9.

18. 
11. 
12.
13.
14.

E.
I. Pintea, P. Lazăr, 

Feliervari, A. Sabâu,A.

14 9 2 3 39-12 20
14 8 4 2 24—10 20
14 9 1

3
3
3
2
4
3
4
5
3
5
2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
6
6
6
5
5
4
3
4
1
2

Ocna

4 30-14
3
5
5
6
5
6
6
6
7
8

10
Mureș — 

- C.I.L.

24-10
32-16
23-14
12-11
15-17

9-12
10- 17
17-23
17-24
11- 48
8-43

Viitorul Gheor-

Secuiesc Carpați

A.S. Miercurea Ciuc

Unirea Cristur

A. Bortoș, G.

14 10 3 1 38- 8 23
14 10 2 2 37- 7 22
14 6 6 2 19-10 18
14 6 4 4 19-15 16
14 6 3 5 23-19 15
14 5 5 4 19-21 15
14 5 5 4 13-16 15
M 5 4 5 14-20 14
14 5 3 6 15-20 13
14 3 7 4 14-22 13
14 3 6 5 8-17 12
14 3 2 9 13-24 8
14 2 2 10 12-25 6
14 2 2 10 8-28 6

14 19 • 4 22—19 90
24 • 3 4 W— 39 18
14 8 2 4 26—14 U
14 7 1 6 16—19 15

9
5
6
6
4
5

14 5 2 7 23—30
14 5 2 7 16—30
14 5 18 *5—25
14 3 4 7 7—22

S.3.U 
Metalul Cops» M. 
Cn-mia Xtetoria 
Vicaorta CXan 
Mineral Teiluc 
Unii«a Alba Falia 
C.F.R, S.^-.eria 
C.FJ11 s.a.-.:s<>ar» 
Mlnaur z ama 
Vitrometaa l.Ieoiaș 
Textila settles 
A.S.A. Sku 
Constr. Hunedoara ___ _  . . _ „

Etapa viitoare : Vitrometan Mediaș — 
A.S.A. Sibiu. Constructorul Hunedoara
— C.F.R Sighișoara. Independența Sibiu
— Minerul Teliuc. Victoria Călan — Uni
rea Alba Iulia. U.P.A. Sibiu — C.F R. 
Simeria, Textila Sebeș — Chimia Victo
ria. Minaur Zlatna — Metalul Copsa 
Mică.

3»
19 3 C

4 5
2 4
1 7
5 5
2 7 16—16 12

12
12
11
18

29—14 14
18—18 14
11—16 14
36—22 13
16-21 13

14
14
14
14
14
14

21
19
19

14
14
14
14
14
24
14
14
14
14
14
14
14
14

32—13 
a— 5

8 1 »—i:
4 23—X
5 23—21
4 2>-l.:
4 13—11
7 19—21
7 15—13
s ii—r
7 12—11
6 13—28

2 6 6 15—» 
4 2 8 16—3!
Medgidia 

Constanța

5
6
2
3

4 2
3 5

18
16
15
14 
:: 
ii 
11 
ii 
ii
18
10

2. ChiHua Tg. M.
3. Oltul S’.auna
4. Comerțul Alex.
L Daca P.teșu
X Petrolu. TL-go-.lșie
7. M«a.ul Mija
8. Unirea DrâgJLșaa<
9. Petrolul Videle

19. Lotrul Brezoj
11. Oltul Rm. Vil cea
21 Sporting Roșiori
13. Rapid P. OH
14. Muscelul CI.

Etapa viitoare : Spor 
trol ’ ‘ ‘
Una. Rapid P. Olt — Lotrul Bcezoi. Fe-

54—14

6 5 12—15
2
3
3
5
5

6
7

8

17^26
14—23
13—31
13—24
9—22

15
15
11
13
U

11
11

9
7

9 3 2
8 3 3
7 5 2
7 3 4
6 3 5
7 2 6 23—17
4 17 19—18
5 3 1 23—23
3
6
4
4
2
1

;g Roșiori — Pe- 
Vide’e, Metalul Mija — Oltul Sia-

IX
ÎL

IX
14.

7.
&
9. 

19. 
11. 
IX
13.
14.

Covasna 
Gheorghienl 
Bălan 

Cristur
Ciuc

Minerul Bălan. A.S. Miercurea 
Carpați Brașov. Unirea Crifrtur 
trom Brașov, Tractorul Brașov 
restierul Tg. Secuiesc. Viitorul 
ghieni — Oltul Sf. Gheorghe, 
Covaana — TaxtlLa OdorheL



in acest dificil an olimpic

ECHIPA NAȚIONALA DE POLO

A LUAT UN START MULȚUMITOR

Un nou și fructuos atac polonez la poarta lui Misawa. Iată, în fotografie frumosul gol înscris de 
înaintașul polonez Kacik, din linia a doua

DAN CRISTEA «

ClȘTIGĂ „CUPA ALEKOa

Invitatul nostru

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA B

JAPONIA
MECIUL

o. avoun : „FAVORITELE MELE
S.U.A. Șl POLONIA"

Pentru rubrica de astăzi l-am invi
tat pe confratele nostru Giinther Avo- 
lin, din R. D. Germană, trimisul spe
cial al publicației „Berliner Zeitung".

— Sînteți, după toate probabilită
țile, decanul de vîrstă al ziariștilor 
acreditați la actuala ediție.

— Observația nu mă incintă prea 
mult, dar în fine. Doresc tuturor co
legilor la aproape 30 de ani de acti
vitate neîntreruptă o inimă la fel de 
tînără.

— La al citelea campionat mondial 
participați acum ?

— Urmăresc cea de a 10-a ediție. 
Vreau, însă, să vă mărturiseso că 
prima mea pasiune este handbalul, 
căruia îi dedic cel puțin jumătate 
din preocupările mele.

— Foarte bine. Dar de această 
dată să discutăm despre hochei. De 
pildă, despre primele impresii asu
pra competiției.

— Organizare fără cusur, un pu
blic entuziast și suficient de obiec
tiv. Jocuriie au un bun nivel tehnic 
și în marea lor majoritate sînt 
foarte aprinse. Echipele candidate la 
retrogradare luptă cu o rară ambi
ție în fața favoritelor și, din disputa 
lor, spectacolul sportiv nu ar» decit 
de cîștigat.

— Pînă la 
șurat 9 din 
gramate. Ce 
special ?

— Turneul 
două favorite, 
care joacă cu

această oră s-au desfă- 
cele
ați

21 de partide 
remarcat in

pro- 
mod

are după părerea 
selecționata

mea
S.U.A..

ușurința remarca-

CONDUS MINUTE
POLONIA, DUPĂ (ARE• • •

Nici în întîlnirea dintre selecțio
natele Poloniei și Japoniei, încheiată 
în cele din urmă cu o concludentă 
victorie a hocheiștilor polonezi : 11—1 
(3—1, 5—0, 3—4), spectatorii n-au fost 
scutiți de emoții. Meciul a început 
cu o lovitură de teatru : în clipa în 
care acele cronometrelor marcau cea 
de a 60-a secundă a disputei, la ca
pătul unul frumos contraatac, Takagi 
realizează primul gol al disputei : 
1—0 pentru Japonia ! In continuare, 
jucătorii polonezi fac eforturi dispe
rate, atacă dezlănțuit, dar excelentul 
portar japonez Misawa nu poate fi 
depășit. Minutele se scurg, parcă 
prea repede, și scorul rămîne ne
schimbat. Abia In ultimele minute 
ale acestei prime reprize polonezii 
realizează extrem de rapid (într-un 
interval de 70 de secunde 1) ceea ce 
așteptau nerăbdători de mai bine de 
15 minute : trei goluri, unul după 
altul, în minutele T8 și 19.

Scâpați din strînsoarea emoției de 
a fi conduși, jucătorii din formația 
Poloniei se găsesc mai bine în repri
za secundă pe care o domină de o 
manieră categorică, înscriind 5 goluri 
și ratind alte zeci de ocazii care de 
care mai favorabile. In ultima parte 
a meciului, cu deosebire în minutele 
49 și 50, hocheiștii japonezi realizea
ză cîteva faze de toată frumusețea 
și sînt la un pas de a ‘reduce din 
handicap, dar AI. Ito și Takagi ratea
ză incredibil, ultimul chiar cu poarta 
goală. Ceea ce nu vor face adver
sarii lor in ultimul minut, cînd s-a 
pecetluit scorul final.

Au marcat : Oblej (3), Zientara (2), 
L. Tokarz (2), Kacik. Fryzlewicz, Fe- 
ter și Chowaniec pentru învingători, 
Takagi pentru învinși. Au condus : 
J. Jahn (S.U.A.) și C. Sgincă (Româ
nia).

S-a consumat, așadar, o primă 
etapă în drumul naționalei de polo 
a României spre obținerea califică
rii (în luna mai. la Miinchen) la 
J.O., și iată-ne avînd la dispoziție 
câteva elemente privind evoluția 
tricolorilor la acest început de se
zon.

Victoriile (scontate) asupra Bulga
riei și Cehoslovaciei, ca și diferențele 
realizate în fața acestor adversare 
contează acum mai puțin. Este 
evident că „7“ -le reprezentativ, fără 
a-și întrerupe pregătirile intense, 
reușește să păstreze distanța cuve
nită în fața echipelor din al doilea 
eșalon valoric, chiar și a celei 
bulgare, aflată în sensibil progres.

In evoluțiile lor de la sfîrșitul 
săptămînii trecute, selecționabilii au 
demonstrat un plus în capacitatea 
de rezistență și o viteză sporită în 
deplasarea dintre cele două porți, 
reușind cu mare ușurință, prin 
sprinturi viguroase, adesea prelun
gite pe toată lungimea bazinului, 
să se desprindă de adversari, a- 
jungînd în poziții favorabile. Un 
alt punct cîștigat, pînă la această 
oră, este faptul că lotul pregătit 
de antrenorii A. Grințescu și N. 
Firoiu s-a omogenizat foarte mult, 
ceea ce face ca la această oră 
ferențele dintre jucători să 
extrem de greu de sesizat. în 
neral, pentru actuala etapă
pregătire a tricolorilor, jocurile din 
acest turneu pot căpăta un califi
cativ mulțumitor. O confirmă, prin 
declarațiile lor, și specialiștii :

CORNEL MĂRCULESCU. antre
nor federal : „Nici nu așteptam din 
partea echipei mai mult în aceas
tă perioadă. Jocurile au subliniat 
baza bună de plecare în acest di
ficil sezon al poloiștilor noștri. Toți 
înoată foarte mult pentru obține
rea unei superiorități în fața porții. 
Rămîne ca în săptăminile viitoare, 
atenția să se îndrepte și spre pro
blemele de ordin tehnîco-tactic. Nu 
este suficient să te desprinzi de ad
versar, oferind acțiunii ofensive su
perioritate numerică. Mai trebuie 
ca și pasele să aibă o precizie mi
limetrică în faza de finalizare, iar 
șuturile la poartă să fie într-ade- 
văr necruțătoare".

ANATOL GRINȚESCU, antrenor 
al lotului : ..Echipa începe să prin
dă contur. Ea joacă mai bine ca 
anul trecut (în aceeași perioadă) și 
diferențele dintre jucători au dis-

I

di- 
fie 

ge- 
de

P. Anghelov (Bulgaria) 101,39; 4. 
Gheorghe Vulpe (România) 102,70 ; 
SLALOM URIAȘ (femei): 1. M. 
Krul (Polonia) 1:19,22 ; 2. G. Elz- 
bieta (Polonia) 1:19,70 ; 3. A. Zla
tareva (Bulgaria) 1:21,54; SLALOM 
SPECIAL FEMEI: 1. Zlatareva
94,11 ; 2. S. Kuzmanova (Ceho
slovacia) 97,69 ; 3. D. Dimitrova
(Bulgaria) 97,27. COMBINATA 
BĂRBAȚI: 1. Dan Cristea, 2. K. 
Burjikowski (Polonia), 3. Gh. Vul
pe, 4. P. Anghelov; COMBINATA 
FEMEI: 1. Zlatareva, 2. Dimitrova, 
3. P. Toteva (Bulgaria!

SOFIA, 27 (prin telefon). — Pe 
muntele Vitoșa a avut loc cea de-a 
14-a ediție a concursului de schi, 
dotat cu „Cupa Aleko". La între
ceri au luat parte sportivi din Aus
tria, Cehoslovacia, Elveția, Iugosla
via, Polonia, România și Bulgaria. 
Schiorul român Dan Cristea a re
purtat un deosebit succes, cîștigînd 
pentru a doua oară consecutiv tro
feul acordat primului clasat in 
combinată. La slalom uriaș, el s-a 
clasat pe locul patru, iar la slalom 
special a ocupat primul loc — cîș
tigînd ambele manșe —, ceea be 
i-a asigurat locul întîi in clasamen
tul general. în întrecerea feminină, 
„Cupa Aleko" a revenit schioarei 
bulgare A. Zlatareva.

Iată rezultatele tehnice : SLA
LOM URIAS (bărbați) : 1. Engstler 
(Austria) 2:32.78... 4. Dan Cristea 
2:33,06 ; SLALOM SPECIAL (băr
bați) : 1. Dan Cristea 100,47, 2.
Virgil Brenci (România) 101,05; 3.

părut. Dar atît eu, cit și colegul 
meu Firoiu, sîntem departe de a 
ne declara mulțumiți. Greul abia 
acum incepe, cînd va trebui să-i 
obișnuim pe jucători cu schimbul 
eficient de oameni în marcajul de
fensiv și să-i dezbărăm de faultu
rile din atac, care atrag eliminări 
gratuite. Este firesc, îi înțeleg pe‘ 
fiecare, că în aceste săptămîni, do
rința de afirmare primează. Dar ea 
trebuie tot timpul dublată de o per
fectă orientare asupra jocului în 
ansamblu și de folosirea corectă a 
mijloacelor tehnice pentru oprirea 
adversarului (în apărare), sau de
marca j (în atac)“.

Arbitrul italian Renato Di Gen
naro ne mărturisea la finele tur
neului că echipa noastră se află 
în progres la capitolul disciplină.

Concluzii mai precise se vor pu
tea formula săptămîna viitoare, la 
Sofia, unde reprezentanții noștri 
vor trebui să facă față unui turneu 
mai dificil și unor adversare din 
primul eșalon valoric al polo-ului 
mondial.

TOMA HRiSTOV

FINAL MODEST IN TURNEUL
DE SCRIMA DE LA BARI

Floretiștii și sabrerii noștri

RUGBYSTII
sub așteptări

BARI, 27 (prin' telefon). — Tur 
neul internațional de scrimă de 
la Bari a programat în ultima zi 
proba individuală de floretă-mas- 
culin și cu cea de sabie pe echipe.

Floretiștii români au avut un sin
gur reprezentant în finală : Ștefan 
Haukler. Petruș a fost eliminat în 
primul tur, iar Mureșanu, Falb și 
Costescu au ajuns pînă în semi
finale. Clasamentul final se pre
zintă astfel : 1. Parulski 4v ; 2. 
Wojda 3 v ; 3. Koziejowski (toți 
Polonia) 2 v ; 4. Di Loretto (It.) 1 
v ; 5. Haukler (Rom.) 0 v; 6. Li- 
sewtski (Pol.) abandon.

în turneul de sabie, încheiat cu 
succesul echipei Italiei, formația 
României a suferit două eșecuri : 
7—9 cu Italia (Vintilă 3v, Nicolae 
2v, Irimiciuc lv, Budahazl lv) și 
tot 7—9 cu Polonia (Vintilă 2v, Iri
miciuc 2v, Nicolae 2v, Nilcă lv).

Sportivii români se vor înapoia 
miercuri după amiază pe ruta Ro
ma—Viena—București.

PARIS, 27 (Agerpres). — Echipa 
de rugby Sportul studențesc din 
București, aflată în turneu în Fran
ța, a întîlnit, la Mont Rucon, for
mația Stade Mont Ruțonnais, pe 
care a învins-o cu scorul de 
18—13.

START
DE

a. v. —

TURNEUL TENIS
EA MONTE CARTO

d.e tenis 
pentru

la concurs Pierre Barthes, care,Turneul internațional 
Monte Carlo, contând 
Premiu F.I.L.T., a început cu partide de 
calificare pentru proba de simplu băr
bați. La actuala ediție a competiției par
ticipă 500 de jucători și jucătoare, număr 
record de concurențf. Din păcate s-au 
înregistrat cîteva forfaituri de ultimă 
oră. doi dintre favoriții turneului fiind 
indisponibili : cehoslovacul Jan Kodes 
s-a accidentat în timp ce juca fotbal, 
iar iugoslavul Zeliko Franulovicl este 
bolnav de hepatită. în schimb, va fi

de la 
Marele

prezent 
inițial, anunțase că nu va lua parte.

După cum se știe, cu turneul de la 
Monte Carlo își refSti activitatea, după o 
perioadă de repaus bine venită, tenis- 
menii români Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Iată cîteva rezultate din partidele de 
calificare : Svensson (Suedia) — Dell 
(SUA) 6—4. 6—4; Spear (Iugoslavia) — 
Pugacev (URSS) 6—1. 6—3; Higgins (An
glia) — Engert (RFG) 6—2, 2—6, 6—3 ; 
Franchitti (Italia) — Turner (SUA) 3—6, 
6—1, 7—5; Machan (Ungaria) — B. Paul 
(Franța) 7—5, 6—2.

VOLEIBALIȘTII CONSTANTENI• In echipa Poloniei evoluează 
două perechi de frați : Robert și 
Feliks Goralczyk, Wieslaw și Les- 
zek Tokarz. Interesant este că ei 
nu joacă niciodată împreună, an
trenorul formației distribuindu-i în 
linii separate.

• Selecționata S.U.A define un 
record mai puțin plăcut: jucătorii 
ei au fost penalizați in două par
tide de 19 ori, cu un total de 46 
de minute. Numai in repriza se
cundă a meciului cu Japonia, ho
cheiștii nord-americani au primit 
18 minute de pedeapsă, 
cantul Robert Ftoreic a 
banca... ostracizaților, in 
meci, 14 minute!

• După întîlnirea R. D. 
nâ — Norvegia. 5—2). 
scandinavii, spre surprinderea ge
nerală, au condus timp de aproa
pe două reprize, antrenorii echi
pelor ne-au declarat : -Din 1965 
nu am mai pierdut in fața norve
gienilor, iar anul acesta i-am în
vins de 4 ori la scor. Duminică 
însă, jucătorii mei au dormit pe 
gheață timp de două reprize și a- 
ceasta le putea fi faur (J. Z:es- 
che—R.D.G. ; „Formația mea a ju
cat cu o mare ambiție, deoarece

iar ata- 
siat pe

fiecare punct este prețios în acest 
campionat. Dar ei au depus și 
eforturi ieșite din comun și-mi este 
mare frică că vom plăti scump, 
in zilele următoare, această risi
pă de energie" (A. Brask—Norve
gia).

• Duminică. echipa României a 
avut zi liberă. Jucătorii au făcut 
dimineața un antrenament de o 
oră, apoi — o plimbare Ia pădurea 
Băneasa. In cursul după-amiezii. 
ei au vizionat filmul partidei pe 
care o susținuseși cu Iugoslavia, 
multe din faze fiind urmate de vii 
comentarii

CROSA

HITIRUDI
(Iugoslavia)

iderea ZILEI

Mare surpriză în campionatul masculin de handbal

STEAUA ÎNVINSA

o
bilă, concretizînd acțiunile ofensive 
cu lin «efort minim, ți cea poloneză, 
ai cărei jucători mă impresionează 
prin spontaneitatea cu care se dez
lănțuie spre poarta adversă.

— Ce părere aveți despre echipa 
română ?

— Joacă mai bine decit mă aștep
tam și, in orice caz, după cum o 
recomandau rezultatele din acest se
zon. Dacă va continua pe linia 
evoluției din partida cu Iugoslavia, 
cred că ea păstrează suficiente șanse 
pentru a evita retrogradarea.

DE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI I
7

Astăzi, derbyul STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI
PLOIEȘTI, 27 (prin telefon, de la 

trimisul 
Victoria 
jocurile 
masculin 
ul zilei 
versității 
campioane. Steaua.

nostru). In sala sporturilor 
din localitate au continuat 
din cadrul campionatului 
de handbal (div. A). Clou- 

1-a constituit victoria Uni- 
București asupra formației

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
STEAUA' 15—14 (8—7) I Spre sur
prinderea tuturor, cei care domi
nă, încă de la început, sînt studen
ții (min. 3 : 1—0, min. 9 : 3—1), iar 
campionii, deși reușesc să egaleze 
(min. 11 : 3—3) și să preia conduce
rea (min. 13: 4—3), sînt nevoiți să 
repete de mai multe ort aceeași „o- 
perație", pauza găsindu-i în dezavan
taj. Nici în repriza secundă aspec
tul jocului nu se schimbă. Dimpo
trivă, handbaliștii de la Universita
tea se detașează de mai multe ori 
la două goluri (min. 38 : 11—9, min. 
43 : 12—10, min. 53 : 14—12). Voinea, 
Cosma și Anton se infiltrează cu ne
așteptată ușurință printre apărătorii 
de la Steaua și cu toate intervenți
ile bune ale portarului Orban, reu
șesc să destrame, cel puțin pentru 
moment, mitul invincibilității echipei 
campioane. Principalii realizatori : 
Voinea (7), Gosma (5), Cîrlan (3) 
pentru Universitatea, respectiv Gru
ia (9), Kicsid (3).

TROTUȘUL — DINAMO BRAȘOV 
13—10 (4—-4). Extrem de echilibrat In 
prima repriză, jocul a prilejuit hand
baliștilor de la Trotușul țeserea cî- 

torva combinații mult aplaudate por
nite de la Bădău și finalizate de Ba
dea. Brașovenii, uimitor de calmi, 
s-au bazat pe exactitatea lui Bogolea 
(care a apărat și două lovituri de la 
7 m) și pe șuturile lui Willisch, dar 
au dovedit însă lacune în jocul de e- 
chipă. Au trebuit in final, să adauge 
încă o înfrîngere în palmares. Prin
cipalii realizatori : Badea (7), Bădău 
(3) pentru Trotușul, respectiv Wil
lisch (4) și Hotnog (3).

vervă — în frunte cu Llcu, redeve
nit incisiv și sobru — iar „semicer
cul", deși puțin eficient, și-a făcut 
totuși datoria. S. C. Bacău, cu un 
continuu „du-te-vino“ între teren și 
banca rezervelor a fost doar o ad
versară incomodă. Principalii reali
zatori : Dan Marin (7), Licu (6) — 
Dinamo, Cervenca 
S. C. Bacău.

(4), Laub (3)

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
COOPERARE SPORTIVA

La Moscova a fost semnat, re
cent, un acord de cooperare și a- 
sistență sportivă între forurile de 
specialitate din Uniunea Sovietică 
și R.P. Ungară. Documentul a,,fost 
semnat de către Serghei Pavlov, 
președintele Comitetului de cul
tură fizică și sport de pe lingă 
Consiliul de miniștri al U-R.S.S. 
si de omologul său Sandor Beckl, 
din partea maghiară.

Acordul încheiat pe o perioadă 
de cinci ani cuprinde o foarte lar
gă arie de activități și este desti
nat îmbunătățirii pregătirii sporti
ve a ambelor țări, pe baza unei 
colaborări active, îmbrățișînd toa
te ramurile de sport. Se prevăd 
schimburi de delegații însărcinate 
cu studierea și consultarea marilor 
probleme ale sportului. In cadrul 
cooperării, vor fi inițiate acțiuni 
privind dezvoltarea sportului de 
masă în cele două țări, în care 
scop se vor organiza periodic în
treceri între sportivii unor orașe 
înfrățite. Se are de asemeni în ve
dere schimbul permanent de an
trenori. cercetători și diverși spe
cialiști. De o atenție specială se 
bucură proiectul unor antrenamen
te comune 
Uniunea 
Ungară.

desfășurate atîț 
Sovietică, cit și în

în 
R.P.

TURUL

BUCUREȘTI — S. C,DINAMO
BACĂU 17—11 (9—7). In sfîrșit, di- 
namoviștii au Înregistrat un reviri
ment și tocmai tn preajma jocului 
lor cu Steaua. In fața handbaliștilor 
din Bacău, echipa lui Penu și-a re
găsit gustul combinațiilor în viteză, 
apetitul de goluri și orgoliul diferen
ței pe tabela de marcaj (min. 6 : 
3—1, min. 30 : 9—6, min. 49 : 14—10 
etc.). Linia de 9 ni a fost în mare

POLITEHNICA 
„U“ CLUJ 12—12

TIMIȘOARA — 
(8—6). In derbyul 

studențesc, timișorenii au confirmat 
doar în prima parte a partidei as
censiunea de formă din jocul prece
dent. Ei au preluat conducerea din 
primul minut și au păstrat-o pînă in 
min. 51 cînd au fost egalați. Aceas
ta, pentru că au ratat 5 aruncări de 
la 7 m, s-au pripit în acțiunile de 
finalizare și s-au considerat învin
gători înainte de fluierul final. Prin
cipalii realizatori : 
Cluj) și Oprescu 6

Schobel 6 G»U‘ 
(Politehnica).
SIBIU — POLI-

AU EVOLUAT LA VARNA
SOFIA, 27 (Agerpres). — La Var

na s-a disputat meciul internațio
nal amical de volei masculin din
tre echipa locală Cerno More și 
formația Farul Constanța. Voleiba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—10, 15—8,
15—5).

Elevii școlilor sportive din Cuba desfășoară o vie activitate compe- 
tiționali în diverse ramuri de sport (atletism, volei, base-ball, ciclism, tir 
Ș.a'. Fotografia noastră infăfișează un moment de la un concurs școlă
resc de tir, desfășurat pe un poligon din Havana.

ÎN ACEASTĂ
SĂPTÂMÎNĂ

INDEPENDENTA
TEHNICA GALAȚI : 25—15 (13—7).

Jucătorul cu nr. 13 din echipa 
Iugoslaviei. O adevărată sfirlează 
pe gheață, pe care acum il vezi 
plonjind in fața porții sale pentru 
a opri pucul, și in secundele 
următoare conducind o șarjă ful
gerătoare in treimea adversă.

Are 25 de ani șl este membru 
al clubului Z
Hocheiul l-a învățat insă, împre
ună cu fratele său mai mic, Go- 
razd, la Jesenice. patria acestui 
joc in țara vecină. Fin tehnician, 
rapid și extrem de incisiv, Rudi 
Hiti este (a fost și ieri dimineață) 
unul din pilonii naționalei iugo
slave. Confratele Aleksandr Alim- 
pjevic de la Sport Beograd ne 
mărturisea că in țara sa, K. Hiti 
este considerat ca tipul jucătoru
lui modern, cu calități multilate
rale. In plus, atit in 1970, cit și 
in 1971 el a fost cîștigătorul „Tro
feului fair-play“, pe care federa
ția iugoslavă il atribuie la sfirși- 
tul fiecărui campionat celui mai 
corect jucător.

IUGOSLAVIEI LA
28-a EDIȚIE

A

România, Olanda, Italia, Danemar
ca. Elveția și Ungaria.

în toate orașele și, mai ales, In 
cele ce sînt capete de etapă se 
fac pregătiri în vederea primirii 
caravanei cicliștilor, a găzduirii 
sportivilor în cele mai bune con
diții.

initiate nu numai de organismele 
sportive, dar și de diferite publi
cații și de televiziune.

27—31 PENTATLON MODERN. 
Concurs internațional, Fontai

nebleau (Franța)
27—2.IV HOCHEI. — Campio

natul Europei (juniori), Lyss (Elve
ția)
27—2.IV CICLISM. — Turul Al
geriei (ultimele etape)

Concurs internațional, Pleven 
(Bulgaria)

27—3.IV TENIS, 
ternațional. Monte

29 FOTBAL. — 
cale : Ungaria — 
ria — U.R.S.S.

Preliminariile C. M. : Portuga
lia — Cipru

30—3.IV AUTOMOBILISM. — 
Raliul Africii de est

30—4.IV SCRIMĂ. — Campiona
tele mondiale (tineret), Madrid

1 BASCHET. — Finala „Cupei 
Cupelor" (feminin), Leningrad

1 BOX. Turcia — România, 
Istanbul

1—2 NATAȚIE. — Turneul ce
lor 8 națiuni (juniori), Rotterdam

2 CICLISM. — Start în Turul 
Belgiei

— Turneu in-
Carlo
Meciuri ami- 

R.F.G. ; Bulga-

t

Intre și 9 iulie se va desfă-

Olimpia Ljubljana.

2
șura tradiționala competiție ciclistă 
„Turul Iugoslaviei". Ajunsă la a 
28-a ediție, întrecerea va reuni, la 
start anul acesta elita ciclismului 
amator de pe continentul euro
pean- Faptul este explicabil, de
oarece pe șoselele Iugoslaviei se va 
face, cu acest prilej, ultima veri
ficare a cicliștilor fcndiști în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen.

Traseul
1192 km și 
care orașul 
se va disputa în cadrul pitoresc al 
coastei dalmate, cu etapa Medu- 
lin-Pola (23 km).

Comitetul de organizare a făcut 
cunoscut că, pînă în prezent, și-au 
anunțat participarea la Turul 
Iugoslaviei cicliști din 9 țări) 
Cehoslovacia, Polonia, Franța,

ELOCVENȚA CIFRELOR

TELEX • TELEX 9 TELEX 0 TELEX

întrecerii va măsura 
are ca punct de ple- 
Belgrad. Ultima etapă

COMPETIȚII INTE
Sfîrșitul săptămînii trecute a 

fost bogat în competiții handba
listice internaționale, 
cîteva amănunte de 
rea lor.

Vă prezentăm 
la desfășura-

telefon, de la 
nostru județean).

TIMIȘOARA, (prin 
corespondentul 
In localitate, s-a încheiat ediția a 
IV-a a „Cupei Primăverii", rezer
vată echipelor feminine. Jocurile 
din ultima etapă au abundat în 
momente de suspens, au fost ca
racterizate prin răsturnări specta
culoase de scor, prin faze frumoa
se de handbal. Astfel, după ce a 
condus confortabil la pauză (9—6), 
OR.K. Belgrad a fost egalată și 
în final învinsă cu 12—11 de se
lecționata orașului Katowice. E- 
chilibrată mult timp, partida Voz
dovac Belgrad — Rulmentul Bra
șov a consemnat finalmente o 
nouă înfrîngere a brașovencelor, a

căror pregătire fizică dovedește 
numeroase lacune. Partida ultimă 
a opus formației organizatoare, 
Universitatea, echipa cehoslovacă 
Odeva Hlohovec. Confirmînd for
ma bună în care se află, elevele 
antrenorului C- Lache s-au impus, 
învingînd detașați 19—11 (10—7), au 
în Ibadula (5), Gavrilov (4), Popa (3) 
principale realizatoare. Clasament 
final i 1. UNIVERSITATEA 10 p, 
2. Vozdovac 6 p, 3. Selecționata o- 
rașului Katowice 6 p, 4. Odeva 3 p, 
5. Rulmentul 3 p, 6. O.R.K, Bel
grad 2 p.

Sibiu și Hajduc Veliko-Negotin 
(Iugoslavia). Pe primul loc s-a 
clasat „U“ Cluj, care a învins cu 
14—10 pe Hajduc, cu 12—8 echipa 
Școlii sportive și cu 10—9 pe 
C.S.M.

Deutsches Turn-und Sport Bund, 
forul suprem al mișcării sportive 
din Republica Democrată Germa
nă. a dat publicității cifrele rea
lizărilor înregistrate în cursul a- 
nului 1971.

Limbajul lor este deosebit de 
concludent în ceea ce privește ma
rea amploare luată de practicarea 
sportului în această țară. Numărul 
practicanților diferitelor 
crescut în ultimul an 
persoane, ajungînd la ! 
substanțială creștere a 
numărul tehnicienilor ( 
talul lor cifrîndu-se t_________
la 151 656. în plus, numărul arbi
trilor a crescut și el cu 7 931. a- 
jungînd, în prezent, la 67 892.

Marea competiție cu caracter de 
masă — Spartachiada R.D. Ger
mane — a reunit la ediția de anul 
trecut 3 300 000 persoane, deci cu 
280 000 mai mult ca în 1970.

Participarea tineretului școlar, 
a oamenilor muncii, la activitatea 
sportivă recreativă, a înregistrat, 
un salt cu totul remarcabil: de 
la 2 000 000 persoane în 1970 la 
4 415 403 în 1971. Acestea au fost 
antrenate în diferite activități po
trivite cu vîrsta și cu preferințele 
lor, activități extrem de diverse.

Turui ciclist al Algeriei a continuat cu 
etapa a 6-a (Boukhari — Khemis) în 
care victoria a revenit polonezului Szur- 
kowski, cronometrat pe distanța de 175 
km cu timpul de 4h 5145. Cicliștii ro
mâni Vasile Seaejean și Nic. Androna- 
che au ocupat locurile 16 și, respectiv, 
17. in același timp cu învingătorul. In 
clasamentul general individual continuă 
să conducă danezul Blaudsun 
29:42, urmat ele olandezul 
hoslovacul Hava — același

20h
Schur și ce
tim p.

desUșurat la
Evghenl 

record 
(stilul 

208 kg.

I. IONESCU

P ARCAN

SIBIU (prin telefon, de la cores
pondentul nostru județean). Tere
nul Luceafărul din Sibiu a găzduit 
un turneu 
de handbal dotat cu „Cupa Pri
măverii" la care au participat „U" 
Cluj, C.S.M. Sibiu, Școala sportivă

internațional feminin

• sporturi a 
cu 77 816

2 233 628. O 
cunoscut și 

(11 784), to- 
actualmente

Cu prilejul unui concurs 
Moscova, halterofilul sovietic 
Penkovski a stabilit un nou 
mondial la categoria semigrea 
.aruncat") cu performanța de 
Vechiul record, deținut de compatriotul 
său David Rlegert, era de 307,500 kg.

In ziua a doua a turneului preolimpic 
masculin de handbal (zona africană), 
care se desfășoară la Tunis, selecționata 
Algeriei a Învins la limită, cu 17—16 
(8—8), formația Tunisiei. în alte partide: 
Senegal — Camerun 21—19; Egipt — 
I*Oq 22—ÎS.

In concursul international de natație de 
la Leningrad (bazin de 25 m) tînărul 
înotător sovietic Viktor Stulikov a cîști
gat proba de 100 m bras cu timpul de 
1:03.9. N. Pankin s-a clasat pe locul se
cund cu 1:04,3. Recordmanul mondial în 
proba de 100 m fluture, Roland Matthes 
(R.D.G.), a fost oronometrat în 56,7, ur
mat VL Nemșllov (URSS) _ 57:6.

La Cardiff, Întîlnirea de rugby Țara Ga
lilor — Franța, disputată în cadrul „Tur
neului celor 5 națiuni", a revenit gaz
delor cu scorul de 20—6 (9—6). De patru 
ani, echipa Țării Galilor nu a mal pier
dut vreun joc disputat pe teren propriu.

IAȘI (prin telefon, de Ia cores
pondentul nostru județean). în 
noua sală a sporturilor din locali
tate s-a disputat, timp de trei 
turneul internațional feminin 
handbal, organizat de clubul 
versitatea, turneu la care au
ticipat echipele Start Lodz (Polo
nia), Liceul nr. 2 Iași, Voința și 
Universitatea. Primul loc a revenit 
handbalistelor de la Liceul nr. 2.

LOTUL ECHIPEI DE FOTBAL A FRANȚEI
zile, 

de 
Uni- 
par-

PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

D. DIACONESCU

în vederea meciului de fotbal
8 aprilie, la București, selecționerul francez Georges Boulogne a alcătuit 

ieri seara un lot de 20 de jucători din care se va alcătui echipa Franței.

Din lot fac parte, printre alții, Carnus, Aubour, Djorkaeff, Bosquier, 
Novi, Mezi, Revelli, Bereta, Floch, Loubet, Lech etc.

la
România — Franța, care va avea loc

Primul antrenament în comun al lotului va avea loc la 3 aprilie.

Campionatul mondial de „zbor cu schlu- 
rile“, desfășurat pe trambulina-gigant da 
la Planica (Iugoslavia), nu s-a putut 
disputa în condiții normale, întrecerile 
din ziua a doua fiind întrerupte de un 
vînt puternic, care bătea cu peste 10 m 
pe secundă, tn acest fel, clasamentul 
final a rămas cel din prima zl. Titlul 
de campion a revenit elvețianului Wal
ter Steiner, cu sărituri de 155 și 153 m. 
Cea mat lungă săritură a fost realizată 
de finlandezul Routsalalnen. cu 162 m.

Cu prilejul unui concurs atletic care a 
avut ioc la Gainesville (Florida), sprin
terul american Tom Hill a cîștigat proba 
de 12o yarzi garduri cu timpul de 13,5, 
egalînd cea mai bună performanță mon
dială a sezonului

In cadrul campionatelor internaționale de 
atletism ale Australiei, la Perth, Gary 
Knoke a terminat învingător în proba 
de 400 mg cu 49,3. Pe locul secund s-a 
clasat kenyanul Bill Koski — 49,4. tn 
proba masculină de 800 m, victoria a 
revenit iul Graham Roothan cu timpul 
de 1:46,5. Cursa feminină de 100 m gar
duri a fost cîștlgată de Penny 
oranometrată ta 13,3.■
Competiția feminină de tenis pe 
„Cupa Federației" s-a încheiat la 
nesburg cu victoria selecționatei 
blicll Sud-Africane, care ta finală a în
trecut eu 2_1 formația Angliei 
Pretorius — Virginia Wade 2—6, 
2—6; Brenda Kirk — Winnie Shaw 4—6, 
7—5, 6—0; Brenda Kirk, Pat Pretorius — 
Virginia Wade, Joyce Williams 6—1, 7—3).

Gilles,

echipe
Johan-
Repu-

(Pat
6—3,

Turul ciclist al Calabrlej a revenit în 
acest an rutierului italian Franco Bitossi, 
care a parcurs 259,900 km în 7h 07. în 
același timp cu învingătorul a sosit un 
pluton masiv de alergători din care fă
ceau parte italienii Paolini, Zilioli, bel
gianul Van Vlieberghe, elvețianul Fuchs 
și suedezul G. Pettersson.

f D... HI.IJ >jil i ■ a1

STEAGUL ROȘU A PLECAT 
LA PLOVDIV

Fotbaliștii de la Steagul roșu au ple
cat tn Bulgaria pentru a disputa 
miercuri, la Plovdiv, medul cu echipa 
Trakia, în cadrul „Cupei balcanice in- 
tercluburi“.
CAMPIONATUL MONDIAL DE 

HOCHEI PENTRU JUNIORI
In localitatea elvețiană Lyss au conti

nuat întrecerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață rezervat echipelor 
de Juniori. " ' ------
12—4 (3—1, 
marca 9—2 . __ ____-
Franța 4—1 (0—0, 3—1', 1—0), șl Iugosla
via — Austria 6—1 (1—1. 3—0 2—0).

Italia — Olanda
4—1), Elveția — Dane-

3—1) Ungaria —

Rezultate :
5—2, 
(3—0, 3—1,
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