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CONVORBIRI OFICIALI INTRB PREȘEDINTELE

Șl PREȘEDINTELE JULIUS K.
Marți, 28 martie, au avut loc con

vorbiri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și Julius K. Nyerere, președintele 
Republicii Unite Tanzania.

La convorbiri au participat din 
partea română ! Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul comerțului exterior, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, Ion

Drinceanu, ambasadorul României 
în Tanzania, Gheorghe Oprea, Con
stantin Mitea și Ștefan Andrei, con
silieri ai președintelui Consiliului 
de Stat, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Flo
rian Stoica, director general adjunct 
în Ministerul Comerțului Exterior.

Din partea tanzaniană au luat 
parte: Rashidi Mafaume Kawawa, 
al doilea vicepreședinte al Tanza
niei, prim-ministru, Sheikh Thabit 
Kombo, ministrul comerțului și in-

NICOLAE CEAUȘESCU

NYERERE
dustriei (Zanzibar), A. H. Jamal, 
ministrul comerțului și industriei, 
John Malecela, ministrul afacerilor 
externe, Aboud Jumbe, ministrul 
de stat în cabinetul primului vice
președinte al republicii, dr. W. Cha- 
gula, ministrul economiei și planu
lui, I. Elinewinga, ministrul apelor 
și energiei, Cleopa Msuya, ministrul 
finanțelor, P. Nkembo, secretar ge
neral al Președinției republicii.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

VIZITA LA UZINA TEXTILĂ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au fost, 
ieri la amiază, oaspeții muncitorilor 
uzinei textile „Prietenia" din Dar 
Es Salaam.

Întîlnirea conducătorului partidu
lui și statului nostru cu muncitorii 
și specialiștii întreprinderii a fost 
marcată de afirmarea spontană a 
sentimentelor de solidaritate mili
tantă care unesc clas? muncitoare 
din cele două țări, popoarele noas
tre, constituind un moment dens în 
semnificații pentru legăturile de 
prietenie româno-tanzaniene. Con-

„ PRIETENI A“
struită în circa doi ani, cu spri
jinul și asistența tehnică a R.P. 
Chineze, uzina a fost inaugurată de 
președintele Julius Nyerere la 6 iu
lie 1968, ajungînd astăzi la o pro
ducție de 21 milioane metri pătrați 
de țesături.

Un moment emoționant l-a con
stituit vizitarea sediului organizației 
de partid — unde conducătorul 
partidului și statului nostru a fost 
înconjurat cu multă căldură de un 
mare număr de militanți. Ei reiau, 
spontan, melodia pe care în aceste 
zile o cîntă toți tanzanicnii, atunci 
cînd se întîlnesc cu oaspeții ro
mâni. Este un cîntec compus special

DIN DAR ES SALAAM
în onoarea solilor poporului român, 
care vorbește despre „politica Ro
mâniei de prietenie", „stima pe 
care și-a cîștigat-o președintele 
Ceaușescu", despre sentimentele nu
trite „față de frații din România 
socialistă, pe care îi salutăm", des
pre „prietenia care leagă popoarele 
noastre în lupta împotriva colonia
lismului și imperialismului".

în această atmosferă de sărbătoa
re, de caldă prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, semnează în cărțile de 
onoare ale întreprinderii și organi
zației de partid.

LA MARILE REZERVAȚII NATURALE
Marți după-amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Julius K. Nyerere și de alte persoa
ne oficiale române și tanzaniene,

au sosit în regiunea de nord a 
Republicii Unite Tanzania, renumi
tă în întreaga lume pentru marile 
rezervații naturale de la Lake Man- 
yara și Ngoro-Ngoro.

în condiții de mediu proprii- tu
turor regiunilor continentului afri- 
can, fericit reunite în mod natural 
în perimetrul rezervațiilor, se înfă
țișează aici un impresionant tablou 
al faunei și florei Africii-
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HOCHEIȘTII ROMÂNI - REVELAȚIA 
PRIMEI PĂRȚI A CAMPIONATULUI

• Astăzi — ziua derbyurilor • Marile dispute abia încep

Cu un șut plasat Herghelegiu, debutant la C.M., a ridicat scorul la 5—0 in partida România—Norvegia

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA PLENAREI C.J.E.F.S. CONSTANȚA

UNITĂȚILE SPORTIVE 
ȘCOLARE CONSTĂNȚENE

CÎȘTIGĂ NOI POZIȚII
• Din nou pe locul trei în întrecerea dintre consiliile județene 

• Yachtingul — un sport cu tradiție aflat în regres • Baze spor
tive în stadiul final de construcție

Pentru a treia oară consecutiv, 
C.J.E.F.S. Constanța a obținut locul 
trei în întrecerea ce se organizează 
anual între consiliile județene pentru 
educație fizică ți sport. Festivitatea 
decernării Diplomei C.N.E.F.S. care 
atestă și recompensează această re
marcabilă reușită s-a desfășurat 
(printr-o fericită coincidență) chiar 
în timpul plenarei consiliului jude
țean menționat, consacrată analizei 
activității depuse în anul 1971 și dez
baterii principalelor obiective pentru 
anul în curs.

Fără ca, din acest motiv, de la tri
buna plenarei lucrurile să fie văzute 
și apreciate cu precădere în roz, 
ignorîndu-se sau diminuîndu-se ne
ajunsurile și deficiențele încă exis
tente, membrii consiliului și invitații 
au fost unanimi în a considera ca 
meritorii rezultatele obținute în anul 
trecut pe linia dezvoltării și afirmă
rii sportului constănțean.

Un bilanț fie și numai sumar pe 
planul performanței ne relevă în a- 
cest sens cifre și date revelatoare : 
32 titluri de campioni naționali cuce
rite (8 la seniori și 24 la juniori), 98 
<le noi recorduri republicane stabilite, 
123 sportivi constănțcni selecționați 
in loturile reprezentative. Referitor 
la această ultimă cifră este de men
ționat contribuția valorică crescută 
pe care unii dintre fiii Dobrogei au 
adus-o la succesele sportului româ
nesc în anul 1971. Exemplele cele mai 
edificatoare le prezintă Aurel Mihai 
(medaliat cu argint la campionatele 
europene de box) și Nicolae Dumitru 
(locul IV la campionatele mondiale 
de lupte libere), deși alături de ei ar 
putea figura și alți sportivi constăn- 
țeni care au reprezentat cu cinste 
culorile patriei -în marile competiții 
internaționale.

In marea lor majoritate, sportivii 
constănțeni și-au realizat obiectivele 
stabilite pentru anul care a trecut, 
datorită, evident, bunei pregătiri la 
care și-au adus contribuția antrenori 
ca Ion Cristian (volei), Lisias Ioncs- 
cu (haltere), Nicolae Buză, Aurel An
ton. Iosif Iacobovschi și Vasile Baciu

ȘEDINȚA BIROULUI F. R. FOTBAL

Lotul A va fi definitivat după etapa de duminică
S-A STABILIT LOTUL DE TINERET

Aseară, la sediul F.R.F., în cadrul 
ședinței Biroului federal, a fost 
definitivat lotul reprezentativ de 
tineret care va întâlni, la L>e Havre, 
echipa similară a Franței. Iată-i 
componența : Vidac, Costaș portari: 
Jurcă (Sportul studențesc), Tănă- 
sescu (Progresul), Smarandache, 01- 
teanu (Steagul roșu), Mateescu (Me
talul București), fundași; Boloni, 
Vișan, Ghergheli-mijlocași ; Sima. 
Mulțescu, Sandu Mircea sau Cassai. 
Dudu Georgescu, Petreanu — ata- 
canți.

Totodată s-a stabilit ca vineri 31 

(box), Constantin Ofițeresc u, Kenan 
Ismail, Tache Moțescu și Ion Preșa 
(lupte), Florica Dobrin și Constantin 
Mihail (atletism), Traian Bucovală 
(handbal), Traian Doiciu (rugby), Mi
hai Echimenco (scrimă), Const. Di- 
nescu, Matei Stânei și Jeana Baltă 
(gimnastică).

Pivotul sportului de performanță 
din județul Constanța continuă să ră- 
mînă clubul Farul (ale cărui secții, 
cum "este, de pildă, aceea de rugby, 
despre care a vorbit la plenară — cu 
patosu-1 binecunoscut — antrenorul 
Titi Ionescu, trec printr-un binevenit 
proces de întinerire), dar unitățile 
sportive școlare cîțtigă mereu noi po
ziții pe calea spre afirmare, nu numai 
locală, ci și la scară națională. Sem
nificativ în acest sens ne apare fap
tul că cele 14 echipe din județul 
Constanța participante în campionate
le republicane de școlari și juniori 
dețin locuri fruntașe în clasamentele 
respective. De altfel, atît Școala spor
tivă nr. 1 din Constanța (cu 58 de 
grupe care înglobează 920 de elevi), 
cit și surata ei din același oraș, pur- 
tînd numărul 2 (care are 37 de gru
pe cu 613 elevi) se înscriu printre 
cele mai bune unități cu acest profil 
din țară.

Mediul școlar a fost, de asemenea, 
acela în care s-au realizat progrese 
sensibile în dezvoltarea activității 
sportive de masă. Consiliul județean 
pentru educație fizică șl sport, Comi
tetul județean U.T.C., Inspectoratul 
școlar județean și Consiliul județean 
al Organizației pionierilor au cola
borat intr-un mod mai fructuos la 
organizarea activităților sportive cu 
elevii, ceea ce a determinat ca în 
etapele de masă ale unor competiții, 
participarea acestora să atingă pro
centul de 75 la sută.

Preocupări sporite din partea sin
dicatelor . și organizațiilor U.T.C. — 
cu sprijinul C.J.E.F.S. — s-au mani-

Constontin FIRANESCU
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martie antrenorii echipelor și pre
ședinții cluburilor care dau jucători 
lotului național să fie convocați la 
sediul federației în vederea unei 
consfătuiri în care va fi analizată 
comportarea fiecărui component, 
activitatea desfășurată pînă acum 
în cadrul echipelor respective, ca 
și unele măsuri legate de meciul 
cu Ungaria, din cadrul sferturilor 
de finală ale Campionatului- Eu
ropei.

S-a stabilit ca lotul A să fie de
finitivat după etapa de campionat, 
de duminică.

CITITI AZI, TN CADRUL 
PREZENTĂRII 
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ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

DERBYUL NU Șl-A ONORA TRENUMELE
STEAUA - DINAMO 14 -14

Iată un aspect plin de dinamism 
din timpul derbyului Steaua — 
Dinamo. Kicsid va reuși să înscrie, 
cu tot blocajul pe care i-l opune 
Licu. ■■—

Foto: Theo MACARSCHI

Jocurile din Capitală, din cadrul 
etapei a XlX-a a Diviziei A se vor 
desfășura duminică pe „23 August", 
după următorul program : de la ora 
13,30 Steaua—Jiul; în continuare, 
de la ora 15,15, Rapid—Dinamo. 
Această devansare de la ora obiș
nuită de începere, a avut în vede
re posibilitatea oferită spectatori
lor de a urmări și jocurile din ca
drul Campionatului mondial de ho
chei (România—S.U.A. și Polonia— 
R. D, Germană).

Forfaitul de ultimă oră al re
prezentativei Franței a făcut ca ci
fra angajatelor în actuala ediție a 
competiției eșalonului secund ai 
hocheiului să fie impară, ceea ce 
a determinat situația ca la ziua de 
odihnă echipele să nu se prezinte 
cu același număr de partide jucate 
și clasamentul să nu reflecte decît 
parțial situația disputelor de la pa
tinoarul artificial „23 August". 
După cum se poate vedea din cla
samentul alăturat, unele echipe au 
susținut cite trei meciuri, altele cite 
două. Printre cele cu trei jocuri la 
activ se află și Japonia care a 
evoluat în compania celor mai pu
ternici adversari, a principalilor fa- 
voriți (R. D. Germană, Polonia și 
S.U.A.), în fața cărora a înregistrat 
însă un golaveraj sever: 7—32. La 
polul opus se găsește reprezentati

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). In sala „Victoria" 
din localitate s-au disputat azi (n. r. 
ieri) . jocurile din cadrul ultimei 
etape a celui de-al 6-lea turneu de 
sală din campionatul masculin de 
handbal .divizia A. O nouă etapă 
disputată, interesantă și, firește, cu 
surprize.

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI
14—14 (7—5). La căpătui unui meci 
care, in nici un caz, nu poate purta

JOI, LA MIERCUREA CIUC

ÎNCEPE CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE PATINAJ ARTISTIC

Concursul internațional de pa
tinaj artistic, pe care l-am anun
țat săptămîna trecut, se desfășoară 
în zilele de 30 și 31 martie în are
na Palatului de gheață din 
Miercurea Ciuc. întrecerile, la 
care vor lua startul patinatori din 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și bineînțeles și repre
zentanți ai țării noastre, se anunță 
deosebit de interesante si sînt aș

va R. t). Germane, tot cu trei 
jocuri, care i-au adus 6 puncte.

După ziua de pauză de ieri, echi
pele reîncep întrecerea, astăzi fiind 
programate cîteva meciuri de mare 
atracție, cărora li se poate spune —• 
derbyuri. Mai întâi, de dimineață, 
partida Japonia — Norvegia, cu 
implicații — s-ar putea chiar hotă- 
rîtoare — asupra ultimului loc, cel 
care duce la „C“. Tn programul de 
seară, România întîlnește Polonia 
iar „în vedetă" se vor întrece 
Statele Unite și R. D. Germană. 
Ambele întâlniri credem că nu mai 
au nevoie de cuvinte în plus, de 
prezentare. Simplul fapt că în cu
plaj vom vedea evoluînd primele 
patru formații ale competiției, unele 
cu mari veleități de a activa anul 
viitor în grupa A, spune desigur to
tul !

Marile dispute abia încep. De a-

titlul de derby al campionatului, cele 
două formații au terminat la egali
tate, fără să reușească să arate ni
mic din frumusețea acestui joc. în 
general, partida a fost lentă, fără 
nerv, jucîndu-se cu prea mare pru
dență în atac și foarte atent și mobil 
în apărare. Cei care conduc la în
ceput sînt campionii (1—0, 2—0 i min. 
3), dar Dinamo egalează și preia 
conducerea : 3—2 (min. 10). Grație 
unui atac ceva mai variat și cu o 
superioară forță de finalizare, Steaua 
se instalează, însă, din nou în frun
te (6—5 : min. 21) după care, prin
tr-un atac foarte lung (5’45”!) se dis
tanțează la două goluri.

In repriza secundă întîlnirea este 
puțin mai animată, handbaliștii de 
la Steaua reușind o frumoasă deta
șare la 4 goluri (10—6: min. 37). 
Surprinzător însă, ei comit greșeala 
de a se considera prematur învingă
tori și dau astfel posibilitate dina- 
moviștilor să revină, la fel de spec
taculos. în dorința de a obține ega- 
larea. Scorul evoluează, totuși, în fa
voarea echipei campioane (11—9 ; 
min. 43, 12—10: min. 46 și 14—12: 
min. 50). moment în care Dinamo 
ratează două mari ocazii prin Dinea 
și Filipescu. Handbaliștii de la Stea
ua încearcă să „țină" avantajul fra
gil, sînt sancționați pentru joc pasiv 
și, intr-un final confuz, dinamo- 
viștii reușesc, în sfîrșit, să egaleze 
prin Dan Marin. De notat că Steaua 
a beneficiat de 2 aruncări de la 7 
m. iar Dinamo de 4, toate fiind 
transformate. Au marcat: Birtalan 
(4), Kicsid (3), Gruia (2), Stock! (2), 
Popescu, Goran și Marinescu pentru 
Steaua, respectiv Dan Marin (6), Li
cu (3), Samungi (2), Papp (2) și Di
nea.

POLITEHNICA TTMIȘCARA — PO
LITEHNICA GALAȚI 17—16 (10—12). 
Deosebit de atractiv, pe tot parcursul 
său, jocul a evidențiat dîrzenia gălă-

CâiȘn ANTONESCU
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teptate cu nerăbdare de iubitorii 
de sport din Miercurea Ciuc, care 
s-au dovedit receptivi față de orice 
manifestare pe gheață și, deci, și 
față de patinajul artistic.

Ziua de joi (dimineața și după- 
amiază) a fost rezervată figurilor 
obligatorii, urmînd ca proba de fi
guri libere să se consume vineri, 
începînd de la ora 17. 

ceea ne este și foarte greu ea. în 
această zi de odihnă a hocheiștilor. 
să putem trage unele concluzii de
finitorii. Ce poate fi mai grăitor 
decît tânăra formație a S.U.A. care 
în meciul ou Iugoslavia a jucat des
tul de șters, parcă fără prea multă 
vlagă, dar după două zile, cu Japo
nia, a zburdat pur și simplu pe 
gheață, demonstrând un hochei mo
dern și teribil de eficace. La fel 
și echipa R. D. Germane care a 
debutat în stil mare cu Japonia, 
pentru ca, apoi, cu Norvegia și mai 
ales cu Iugoslavia să treacă prin 
multe clipe dificile și să cîștige c-u 
greutate.

Singurele formații care au arătat 
un nivel constant, în ambele par
tide susținute, au fost Polonia și 
România. Hocheiștii noștri nu s-au 
întâlnit încă cu cei „mari", dar au 
realizat două jocuri excelente — 
fiecare de cîte două puncte! — cu 
adversari mai pe măsura lor. cu 
care de fiecare dată au făcut seo-
ruri strînse și de multe ori au pier
dut. Important este faptul că echi
pa română a obținut acum nu nu
mai victoria, oî că ea a fost reali-

(Continuare tn pag. a 4-a)

ZIUA DE ODIHNĂ!
Hocheiștii, între Muzeul Satului și Circul de Stat

In programul C.M., această marți 
a fost socotită zi de odihnă. O odih
nă binevenită pentru toată lumea, 
după eforturile celor patru zile de 
competiție, pentru refacerea fizică 
și nervoasă a jucătorilor înaintea 
importantelor partide care vor veni, 
în acest scop, organizatorii au pre
văzut unele excursii și acțiuni re
creative. Dar programul, cum se 
spune, a fost dat peste cap și echi
pele au renunțat la odihnă, pentru 
a se putea... antrena !

Toate cele șapte echipe au solici
tat ore de antrenament pe gheața 
de la „23 August" și de dimineață 
și pînă spre seară s-a lucrat in
tens. A fost un bun prilej pentru 
antrenori de a încerca să remedieze 
unele din lacunele observate în jo
cul echipelor lor, de a pregăti pe 
acei hocheiști care n-au intrat încă 
în focul întrecerilor. După cum se 
știe, fiecare echipă este alcătuită 
din cîte 20 de jucători, dar la un 
meci nu sînt folosiți decît 17. O

BOXERII ROMÂNI 
PLEACĂ ÎN TURCIA

Astăzi pleacă pe calea aerului spre 
Istanbul echipa națională de box a 
României, care va susține două par
tide cu reprezentativa Turciei la 1 
aprilie la Istanbul și la 4 aprilie la 
Ankara. Echipa este formată din 
cîștigătorii galei de selecție din 19 
martie și anume, în ordinea catego
riilor : Aurel Mihai, Constantin Gru- 
iescu. Adrian Moraru. Gabriel Pomet- 
cu, Antoniu Vasile, Calistrat Cuțov, 
Victor Zilberman, Ion Mocanu, Alee 
Năstac și Ion Alexe. Lotul este înso
țit de antrenorii emeriți Ion Popa, 
Ion Chiriac și Constantin Dumitrescu 
Fac, de asemenea, deplasarea arbitrii 
Petre Epureanu și Minai Voiculescu.

întâlnirile cu pugiliștii turci re
prezintă un prim test important în 
campania de pregătiri olimpice. Bo
xerii români vor încrucișa mănușile 
cu adversari îndeobște eunoscuți, a 
căror valoare este în simțitoare creș
tere în ultima vreme. Nu mai puțin 
de șapte boxeri turci figurează în 
clasamentele europene ale anului 
1971, cei mai bine cotați fiind semi- 
mijloclul Celal Sandal. semiușorul 
Seyfi Tatar, mijlocia mică Haki So- 
zen, greul Gulali Ozbey și pana R. 
Ergan.

Pugilismul turc este în evident pro
gres de cînd s-a bucurat de servi
ciile unor antrenori străini, printre 
care și maestrul Ion Popa, care a 
condus in Turoja cursuri de instruire

PROGRAMUL DE AZI :

— Norvegia
— Polonia
— R. D. Gt

ora 11,00 Japonia
ora 17,00 : România
ora 19,30 : S.U.A.

CLASAMENT

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

3 3 0 0 16—6 6
2 2 0 0 20—2 4
2 2 0 0 19—8 4
2 2 0 0 10—4 4
3 0 0 3 8—12 0
3 0 0 3 5—21 0
3 0 0 3 7—32 0

Citiți in pag. a 4-a alte comen
tarii de la C.M. de hochei.

Comentarii redactate de
Romeo VILARA,

Călin ANTONESCU 
și Adrian VASILIU 

Fotografii de Drago; NEAGU

atenție specială a fost acordată por
tarilor de rezervă care au suportat 
veritabile bombardamente cu pucuri. 
Cît în două meciuri...

A venit apoi rîndul medicilor 
să-și facă meseria și să intervină 
oblojind contuzii, verifiieînd starea 
generală a fiecăruia dintre ho
cheiști, mai cu seamă a celor care 
au suferit ușoare accidentări, ine
rente în acest sport dur și bărbă
tesc. Din fericire, în majoritatea 
echipelor, cu excepțiile anunțate, 
situația sănătății este bună.

In funcție de antrenamente, echi
pele -au ieșit în oraș, pentru scurte 
plimbări cu... piciorul, pentru a 
cunoaște mai direct Bucureștiul nos
tru. Cum se întâmplă în astfel de 
cazuri, fiind recunoscu# de trecă
tori, hocheiștii oaspeți au fost ne- 
voiți să treacă și prin focul... auto- 

(Continuare în pag. a 4-a)

ALEC NĂSTAC

a antrenorilor locali. După mărturia 
antrenorului român, turcii boxează 
foarte bine și avîntat în meciurile de 
acasă, beneficiind de suportul unui 
public extrem de entuziast. Astfel se 
explică și cele trei medalii de aur 
obținute la Izmir, cu prilejul Jocuri
lor Mediteraneene, de către Kumova 
(cocoș), Sandal și Ozbey. Singura 
surpriză înregistrată atunci a fost 
înfrîngerea lui Tatar în finala cate
goriei semiușoară de către egiptea
nul Abdel Hadi. (V. B.).
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SPORTIVE
IN PERFORMANȚA

2, băieții — cu o 
de "omogenizare ți 
locul 4). alte două 
feminină reprezin- 
din Drăgățani, iar

unul din județele 
dintre cele mai 

și munte, și

reale, 
se va

milion lei) C.N.O.P., o serie de con
strucții sportive, printre care Com
plexul

Este mult ?

IN ACTUALUL CINCINAL, BAZA MATERIALA

Convorbire cu tovarășul ION PETRICĂ, membru al Biroului Comitetului județean de partid, 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Vîlcea

VELEITĂȚI

A MIȘCĂRII SPORTIVE VlLCENE 
VA CĂPĂTA NOI DIMENSIUNI

VÎLCEA

A in(_rat in tradiția mișcării sportive vîlcene de a organiza la fiecare început sau 
sfirșit de an școlar, mari demonstrații sportive de masă, lată o imagine con- 
Vingațoare, înregistrată pe stadionul „1 Mai" din orașul de reședință al județului.

1947 1968 1971

Secții afiliate 2 73 122
Sportivi legitimați — 1050 2719
Titluri de campioni <— 15 6
Sportivi clasificați

candidați maeștri —• — 2
categoria 1 •— 18 24
categoria a ll-a — 39 89
categoria a lll-a •** 380 670

Antrenori 2 30 51
Instructori sportivi 11 185 209
Profesori de educație fizică 4 49 137
Echipe de performanță

divizia B Ă 1 2
divizia C 1 3
divizia școlară — — 5

Arbitri 3 120 248

DE LA VOINEASA LOTRULUI LA PLATFORMA CHIMICĂ A GOVOREI
Cele 35 de asociații sportive care 

funcționează în cadrul unor uzine, 
întreprinderi și instituții vîlcene 
înglobează mai bine de o treime din 
numărul salariaților.
Este puțin ?

Dacă ne gîndim că 
etapa de consolidare 
sportive sindicale proporția poate 
fi apreciată drept satisfăcătoare. 
Și nu încape nici un dubiu că în 
anii următori, mulți dintre salaria- 
ții din zona Hidrocentralei de / pe 
Lotru vor deveni mari amatori de 
sport, la fel ca și cei aflați pe dife
ritele locuri de muncă ale Platfor
mei chimice de la Govora.

La această oră, sus la Lotrii,' sa- 
lariații grupelor de șantiere de la 
Ciungef, Malaia, baraj Vidra, Voi
neasa centrală, Puru, Mănăilcasa 
sau Petrimanu practică curent jo
curile sportive (volei, baschet, 
handbal), se întrec la popice, pot 
fi întîlniți pe pistele de schi, dis
punând și de o bază materială a- 
decvată. La Mănăileasa (1 600 m), 
în zilele vizitei noastre, ,zîțpada a- 
tingea cote de peste un metru. Nu
mai într-o singură duminică, 
numărat mai multe sute de 
bitori ai schiului. Adăugind și 
ee> de la jocurile pe echipe...

Pe platforma chimică govoreană 
lucrurile se petrec aproape la fel. 
Voleiul, popicele, fotbalul (în afara 
celui de performanță), ciclismul, 
halterele și baschetul iată disci
plinele cele mai mult solicitate de 
masa de salariați. Foarte curînd, 
din inițiativa conducerii Combina
tului (director general, ing. Victor 
Poltoranschi) și cu sprijinul Consi
liului sindical județean, la Govora 
va lua ființă o asociație care se va 
ocupa în exclusivitate de activi
tatea sportivă de masă a salariați- 
lor, împlinind astfel una din ce
rințele cele mai stringente. Asta 
vrea să însemne nu numai între

ne aflăm în 
a asociațiilor

am 
iu- 
pe

BREVIAR
perform antei 
de valoare, 

voleibaliștii 
București) Și 
Galați), am- 

__ ___ ,____ .. la locuri în lotul 
olimpic și atleta Liliana Ix-au 
(primul antrenor. Dorin Rogojl- 
noiu) componentă a lotului na
tional de atletism, recentă cam
pioană balcanică la cros. Deocam
dată...

« Echipa celor mai inimoși ac
tiviști sportivi voluntari din vîlcea 
v-ar prezenta astfel : ing. Dorin 
Stăncimescu (patinai). Al. Ber- 
tuoli (fotbal Și ciclism). N. Filip 
(fotbal). E<i. Sularu (fotbal). Mar
ee’ Lăzăreseu (fotbal). Tita Ră
dulescu (bob). După cum se vede 
— și in Vîlcea — fotbalul este 
preponderent...
• Pe lingă asociația sportivă 

Lotrul Brezoi activează o foarte 
vrednică secție1 de tenis de masă, 
sub îndrumarea antrenorului 
Traian Aneuța, cu 22 de copil și 
4 mese. Este locul de unde s-a 
lansat Lumini’a Bălescu. cam
pioană națională la copii, în pre
zent elevă în clasa a V-a a școlii 
generale nr. 2 din Rm. Vîleea și 
componentă a Școlii snortive. 5e 
srnine că este o mare promi
siune.

K O statistică . impresionant! : 
în Ultimii 20 de ani. liceul ,.N:- 
oolae nalceScu" din Rm. Vî’cea a 
dat Institutului de Educație Fi
zic» si Snort aproape 100 de can
didați, devenițl acum profesori 
de specialitate. Tradiția îndrumă
rii spre I.E.F.S. a elevilor de 
aici, inaugurată de prof. Marin 
Trincă, este continuată cu exce
lente rezultate, de prof. Petre 
Darie, decanul de vîrstă (și de 
activitate) al dascălilor de sport 
din județ. Sincere felicitări !
• Ar fi interesant de alcătuit 

ș, un clasament al celor maî 
activi directori de școală. care 
sprijină nemijlocit activitatea 
sportivă. Cine dintre aceștia ar 
fi ...lider : loan Ceaușescu (Lie. 
_Băjcescu"-Rm. Vîlcea). Iulian 
Iovan (Lie. „V. Roaită" Rm. Vîl
cea), Iulian CornilBscu (Lie. pe
dagogic Rm. Vîlcea), Mihai Cio- 
banu (LSc. teoretic Călimănești), 
Solomon Luca (Șc. gen. Vaideeni), 
Gheorghe Chelărescu (Lie. teo
retic Drăgășani). Gh. Pițlgoi (Lie. 
teoretic Voineasa), ing. Traian 
Popa (Lie. Agricol Drăgășani).

• Ordine» celor mai reprezen
tativi sportivi vîlceni pe J971 ar 
fi următoarea 
nu (campion 
m odele): 2.
(atletism); 3. cmmj

; 4 C. Pintilie (fotbal);
Săndulescu (handbal): 
gTie Răban (lupte). Cum va a ăfa 
acest clasament la finele lui ’72 ?

............ ..........................

Pagină realizată de Tiberiu STAMA 
cu concursul corespondentului jude
țean Dragomir ROȘIANU. Ilustrația# 

prof. Constantin CREȚU

p Vîlcea a dat 
numeroși sportivi 
Printre el figurează 
Dumănoiu (Dlnarno 
Dumitrescu („Poli" 
bil aspiranți 1» lu

: i. Lucian Bercea- 
national
Adrian Marines cu 
Emit Alex.® (volei): 

; 5. N’co’ae 
6. Gh-nr-

ceri în cadrul „Cupei sodistului"- 
tradițională — ci și multe acțiuni 
turistice de masă pe frumoasa vale 
a Oltului, schimb de experiență, 
pe plan sportiv firește, cu tovară
șii de la Voineasa și din alte locuri.

Acum, pe firul activității spor
tive sindicale, asociația nr. 1 trece 
a fi Oltul C.E-I.L. Km. Vîlcea. O 
bună bază materială (sală de pre
gătire fizică și haltere, arenă de 
popice cu 4 piste etc. și terenuri 
de baschet, volei și tenis de cîmp, 
în curs de amenajare) asigură o 
frecvență bună a salariaților în 
practicarea exercițiului fizic și în 
primul rînd a celor peste 1 200 de 
membri cîți numără asociația. Pre
zența aici a unor instructori cu 
mult spirit de dăruire — Gh. Cio- 
fîcă—fotbal, M. Bușoi—handbal,
A. Muntcanu—haltere, ing. N. Cos- 
tea—șah, I- Vătășescu—tenis de
cîmp, ing. D. Cotulbea—popice — 
reprezintă o certă garanție în con
solidarea activității 
masă, pornind de la 
locul de muncă.

Tot la Rm. Vîlcea 
activitatea, cu frumoase rezultate, 
asociațiile sportive Fulgerul PTTR 
(vezi „Cupa poștașului", o 
foarte reușită vîlceanâ), 
torul și Minerul. Iar în 
Cauciucul Drăgășani (în 
neretii sale : doar 2 ani de activi
tate), Lotrul Brezoi și Petrolul Bă
beni. Competiții de profil de mun
că „Cupa chimistului", „Cupa pe
trolistului", „Cupa minerului", 
„Cupa forestierului" etc, comple
tează calendarul sportiv al fiecărei 
nsociatii sportive- sindicale.

Două cuvinte despre sportul în 
stațiunile de odihnă. Lucruri bune 
în special la Olănești băi, dar prea 
puțin sprijin din partea Consili
ilor populare mai ales în privința 
asigurării bazei materiale. Legea 
nr- 11 se aplică încă prea lent, mo
bilitatea organelor responsabile nu 
se face suficient de simțită. Oa
menii veni ti la odihnă sau la tra
tament doresc să facă exercițiu fi
zic, dar între dorință și realitate 
este în continuare o distanță care 
fringe elanul multor iubitori ai 
sportului

Iată cum arată, deocamdată, Voineasa, centru de tranzit 
montan din bazinul Lotrului

pentru turismul

Cu prilejul investigațiilor noastre 
efectuate prin satele și orașele vîl
cene, prezența a numeroase con
strucții sportive, începînd cu ame
najări simple, la nivelul școlilor ge
nerate sau al asociațiilor sportive 
de pe frngă C.A.P.-uri, se face pu
ternic simțită. Apare evidentă se
tea de exercițiu fizic manifestară 
de oamenii muncii, de întregul ti
neret din acest județ.

împărtășim aceste impresii inter
locutorului nostru, tovarășul ION 
PETRICA, membru al Biroului Comi
tetului județean de partid, prim-vice
președinte al Consiliului popular al 
județului Vîlcea, care și cu alte 
ocazii, ne-a demonstrat cu pri
sosință cunoașterea temeinică a 
comnlexei problematici a spor
tului. De data aceasta am fixat un 
unic obiectiv pentru dialogul nos
tru : dinamica dezvoltării bazei ma
teriale a mișcării sportive vîlcene.

— Apare firesc ca oamenii mun
cii din județul nostru, tineretul în
deosebi, să contribuie tot mai mult 
la sporirea patrimoniului mișcării 
sportive, în pas cu nevoia organică 
de exercițiu fizic a maselor, cerin
ță legată nemijlocit de viața omu- 
îui modem, lată, dacă vreți, expli
cația acestei veritabile proliferări de 
amenajări sportive în comune ca 
Măciuca sau Grădiștea, Bălcești sau 
Drăgoiești, Budești sau Pietrari. O- 
rașele nu fac nici ele excepții. La 
Rîmnicu Vîlcea, în ultimii ani, șco
lile de toate gradele, întreprinderi
le și instituțiile și-au îmbogățit in
ventarul material. Au ieșit la ivea
lă adevărate complexe sportive pe 
lingă liceele „Vasile Roaită" și „Ni- 
colae Bălcescu". Asociațiile sportive 
sindicale Oltul Rm. Vîlcea, Hidro
centrala Lotru, Unirea Drăgășani au 
și ele rezultate bune in acest do
meniu de activitate. Sigur că se 
poate realiza mai mult, căci în 
materie de inițiativă și spirit gos
podăresc nu există limite.

— Ne-a impresionat plăcut 
faptul că peste tot organele 
de partid, conducerile consili
ilor populare, înțelegînd rostul 
activității sportive, au sprijinit 
acțiunea de amenajare 
spații adecvate. Un 
moral dar si material.

— Avem putința să afirmăm că 
în multe sate, comune și orașe din 
județ există foarte buni gospodari, 
care — în egală măsură cu alte 
sarcini — acordă educației fizice 
și sportului de masă condiții de 
propășire. Din multele exemple ce 
le avem în față le-am aminti pe 
acelea ale secretarilor de partid din 
comunele Măciuca, Grădiștea, Bâl-

cești, Drăgoiești și Budești. Exemple 
pozitive oferă și primarii orașelor 
vîlcene, oameni receptivi la nevoile 
activității sportive de masă și chiar 
de performanță, acolo unde mu
gurii încep să apară.

— Apropo de amenajările 
sportive Ia nivelul orașelor : 
foarte mulți iubitori ai spor
tului au anticipat, în discuți
ile purtate eu noi, perspectiva 
construirii unor săli în măsură, 
să găzduiască mai multe disci

pline Și aceasta încă în 
lui cincinal. Care este 
tatea ?

— Răspunzînd unor nevoi 
în anii actualului cincinal 
începe construirea la Rîmnicu Vîl
cea; prin' investiții substanțiale a- 
cordate de Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport (5,5 mi
lioane lei) și Consiliul popular ju
dețean (3 milioane), o sală de sport, 
modernă, spațioasă. în același timp, 
Consiliul popular județean a pre
văzut ca în actualul plan cincinal 
să se construiască patru săli de 
sport (28x15) afectate unor școli din 
Rm. Vîlcea, în cadrul liceelor „Va- 
sile Roaită", industrial forestier și 
pedagogic, Grupului școlar de chi
mie. în planul de perspectivă al 
Consiliului popular județean este 
prevăzută și construirea — în 1974 
— a unui patinoar artificial, la Rm. 
Vîlcea.

Tot în actualul cincinal vor fii re- 
utilate și modernizate, cu sprijinul 
material al Consiliului popular ju
dețean, C.N.E.F.S. (peste un milion 
lei), U.G.S.R. (de asemenea, peste un

• •••••••••

actua- 
reali-

plexul sportiv „1 Mai", Complexul 
sportiv al pionierilor, stadionul Ol
tul, Radioclubul județean, salo de 
sport a Liceului teoretic, stadionul 
„23 August" și bazinul de înot — 
toate din Drăgășani, stadionul Lotru 
și bazinul de înot din Brezoi, sta
dionul, orena de popice și bazinul 
de înot din Horezu, stadionul și 
sala de gimnastică din Govora, sta
dionul și arena de popice din Olâ- 
nești, alte construcții sportive din 
Călimănești, Vaideeni, Băbeni, Voi
neasa, Bălcești și Ocnele Mari.

Interlocutorul nostru ne-a preci
zat, totodată, că numeroase obiec
tive din sfera bazei materiale se 
vor realiza în anii următori, pe plan 
local, îndeosebi prin acțiuni de mun
că patriotică, prin contribuția cetă
țenilor. în acest context se preco
nizează să se amenajeze circa 40 de 
baze sportive — simple, sau com
plexe — în mediul sătesc, în așa fel 
încît la finele cincinalului creșterea 
globală a numărului terenurilor și 
amenajărilor sportive să atingă cote 
tot mai mari, în concordanță cu ce
rințele mișcării sportive a județului. 
De asemenea, se are în vedere cre
area unei vaste zone turistice în 
perimetrul Voineasa-Vidra, cu tot 
angrenajul tehnic necesar (construcții 
hoteliere, pîrtii de schi, teleferice, 
funiculare etc), acțiune de anvergură 
care va face din Vîlcea, unul din 
județele cele mai solicitate de către 
iubitorii sporturilor de iarnă din 
țară și de peste hotare.••«•••••o

a unor 
sprijin

sportive de 
gimnastica la

își desfășoară

inițiativă 
Construc- 
județ — 
ciuda ti-

ITINERAR SPORTIV SĂTESC
Un itinerar sătesc vîlcean, 

în căutarea fenomenului spor
tiv. va avea darul să ne de
monstreze că tineretul îndeo
sebi manifestă multă tragere 
de inimă și interes față de 
exercițiul fizic. Observația se 
referă la toate cele 79 de aso
ciații sportive comunale, care 
dispun de un calendar com
petițional, alcătuit în funcție 
de condiții și preferințe.

De curînd, s-au în chei at în
trecerile sportive de iarnă pen
tru „Cupa tineretului de la 
sate". Circa 10 000 de tineri și 
tinere s-au întrecut la schi, 
săniuș, șah și tenis de masă. 
Avem cuvinte de laudă despre 
felul cum au organizat faza 
de masă, asociațiile sportive 
din Grădiștea, Budești, Pie
trari, Drăgoiești și Bălcești. 
Succesul întrecerilor a fost 
sprijinit prin aportul calificat 
al unor cadre didactice (exem
plul cel mai edificator îl re
prezintă prof. Marin Golum- 
beanu din Bălcești) precum și 
al unor consilii populare și 
organizații comunale de par
tid ca acelea din comunele 
Măciuca, Grădiștea. Drăgoiești 
și Băleeștii de Olteț.

Au luaț ființă, paralel, e- 
chipe de fotbal (12 de băieti 
și 4 de fete), a fost îmbună
tățită baza materială. Rezul
tatele frumoase din ed;ția de 
iarnă a „Cupei tineretului de 
la sate" ne dau imbold să 
organizăm. într-un mod și mai 

unde 
la 
de

reușit, ediția de vară, 
intenționăm să mobilizăm, 
faza de masă, peste 50 000 
tineri și tinere.

Ceea ce face ca spo-rtulCeea ce face ea sportul să
tesc' să-și redimen’sioneze con
tinuu perspectivele se datorește 
colaborării care există întee 
toți factorii cu responsabili
tăți la nivelul comunei. Noi nu 
facem niciodată opinie separată 
cînd este vorba de a organiza 
o competiție. Organizația de 
tineret apelează și la unitățile 
agricole de producție și la 
școală, la toate întreprinde
rile socialiste din hotarele co
munei. Numai printr-un ase
menea efort colectiv am pu
tut vedea împlinite multe pro
iecte îndrăznețe, privite ini
țial și pe alocuri cu zîmbete.

r \A/ x*z xV C C - *-’t. -,z
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SPORTIVA A JUDEȚULUI
A/

Săli de sport (gimnastică)
Săli de sport (pregătire comună) 
Săli de sport (box)
Săli de sport (haltere)
Săli de sport (volei)

Săli de sport (tenis de masă) 
Bazin de înot (descoperit) 
Pistă de atletism (acoperită) 
Pistă de atletism (descoperită) 
Teren
Teren
Teren
Teren

pentru fotbal (pistă, 
simplu pentru fotbal 
handbal
baschet 
volei

tribune)

PinMlHII Șl ȘCOIÂRII NU SE DEZMINT

Vîlcea reprezintă 
cu profil geografic 
complexe: cuprinde
deal și șes. De sus, de la Voineasa și 
pînă la Bălcești, relieful încîntă pri
virea, drumurile te poartă de la înăl
țimi de peste 1 500 de metri și pînă 
la altitudini foarte apropiate de ni
velul Dunării.

Sportul, dorința de mișcare a oa
menilor muncii din Vîlcea își fac 
simțite prezența peste tot. Și asta a- 
proape dintotdeauna. Sigur, fără ve
leități, fără a urmări prezențe spec
taculare în geografia sportivă a țării. 
Poate, cu o excepție : bobul. Bobul 
vîlcean a avut anii lui de glorie, cu 
patru decenii în urmă. ~ ' 
oameni de inițiativă ca 
au încercat să lanseze

Prin '30—’32 
Iorgu Arsene 
pe „Capela"

ca 
să 
a- 

. da 
exemplu pe cei peste 

din Bălcești, 
care au

Numai așa am ajuns 
aproape toate comunele 
dispună de un minim de 
menajări pentru sport. Aș 
drept
1 500 de uteciști 
pentru interesul eu 
răspuns la organizarea cam
pionatelor pe clase, atît la li
ceu cit și în comunele Iri- 
mești, Gorunești și Otetelișu, 
care se află cuprinse în peri
metrul Bălcoștilor. Preocupa
rea pentru dezvoltarea atletis
mului, prezența în campiona
tul județean de fotbal (e\i o 
echipă situată, pe locul 2), 
participare masivă la . „Săniu
ța de argint", iată doar cîteva 
dintre dovezile de atașament 
față de sport ale celor din 
Bălcești.

Sportul sătesc vîlcean a cu
noscut o simțitoare eferves
cență mai ales în acest an, cu 
ocazia acțiunilor dedicate Se
micentenarului U:T.C., orga
nizate pe centre de comună. 
A fost o impresionantă tre
cere în revistă a resurselor 
încă neexplorate pe care le 
are sportul de masă în satele 
și comunele vîlcene.

Tot în acest an sîntem pre
ocupați de organizarea unor 
întreceri sportive dedicate ani
versării a 10 ani de la în
cheierea cooperativizării agri
culturii în județul nostru. Va 
fi vorba mai ales de compe
tiții pe profil de producție — 
„Cupa recoltei", „Cupa pietra
rului", „Cupa Topoiogului" 
(ultima în comun cu județul 
Argeș). Am și fixat In prin
cipiu cîteva comune care vo-r 
găzdui finalele pe județ — Co
păceii i sau Mihăiești la oină, 
Bunesti la handbal, Măciuca 
sau Bălcești la ciclism. Slă- 
tioara sau Horezu la trintă 
©te. Intenționăm, de aseme
nea ea întrecerea celor aproa
pe 50 de echipe sătești de fot
bal să se încheie, printr-un 
turneu de 4, care să reprezinte 
un fel de Festival al fotbalului 
sătesc vîlcean. Loc de desfă
șurare : reședința de județ,

Gheorghe STANICA 
secretar cu problemele 
de propagandă al Comi
tetului județean U.T.C.

Un fapt ne-a apărut foarte limpede : ca și în multe 
alte județe ale tării școala se înscrie plenar în sfera de 
activitate a mișcării sportive din județul Vîlcea. Există 
în colectivul Inspectoratului școlar, oameni cu o înțe
legere netă a necesității de 
fizic de către tineretul studios 
este însuși prof. Ion Tudose. 
Iar) pentru care dorința de a 
mult în săli și pe stadioane, _____ ___ _______ . .
excursii și drumeții, primează în fața multor altor obli
gații șl preocupări didactice.

Cum s-ar putea caracteriza altfel ideea lăudabilă a 
Inspectoratului școlar din acest județ de a profila 
TOATE școlile generale (185 Ia număr) pe atletism, dis
ciplina cea mai completă, indispensabilă în formarea 
oricărui copil sau tînăr ? La ora actuală atletismul face 
casă bună cu elevii, îndeosebi în școlile generale nr. 
1, 2, 4. 5 și Copăoelu din municipiul Rm. Vîlcea. Tom- 
șani și Lăpușata, dacă ne referim la cuprinsul județului.

De altfel, în zilele prezentei noastre la Rm. Vîlcea, 
am avut prilejul de a vedea la lucru cercul pedagogic al 
profesorilor de educație fizică vîlceni la o lecție des
chisă. trimestrială, condusă de inimosul inspector meto
dist, Radu Vișan. In „Zăvoi", această frumoasă și utilă 
inițiativă a coincis cu o veritabilă zi a atletismului școlar. 
Se impune să subliniem că lotul de atletism al județului, 
situat pe plan competițional în divizia B. este alcătuit 
într-o majoritate convingătoare, din elevi. Și., tot ei 
voir fi aceia care vor duce și mai sus atletismul de 
performanță din acest județ.

Sportul pionieresc și școlar face, în același timp, o 
evidentă opțiune pentru oină. Tradițiile seculare ale 
acestui sport național au răscolit colectivele de elevi și 
profesori, toată lumea este dornică să readucă în prim 
plan, o disciplină dinamică, cu reale virtuți educative. 
Deocamdată „zona Horezu", unde activează foarte mulți 
absolvenți ai Liceului pedagogic din Rm. Vîlcea, se 
afirmă net (există acolo și un foarte bun organizator 
sportiv, prof. Ioan Popescu), dar se manifestă și ten
dința ca de la școlile din zona de munte și pînă spre 
Drăgășani, oină să nu mai reprezinte o necunoscută. 
Colaborarea strînsă între școală, organizațiile de pionieri 
și U.T.C. favorizează existența unui climat extrem de 
propice materializării unei asemenea idei generoase.

Cum am spus și în altă parte, Vîlcea este un județ 
cu un accentuat profil montan. Asta a trezit interesul 
organelor de resort de a impulsiona dezvoltarea sportu
rilor de iarnă, a schiului mai ales. Un număr de 8 școli 
generale din zona de munte au și primit din partea 
Inspectoratului sectar județean, diferite materiale și 
echipament în dotare, în timp ce la Voineasa și Brezoi 
se preconizează ca liceele de cultură generală să fie 
profilate pe schi.

N-am exagera cu nimic dacă am afirma că dinamica 
dezvoltării sportului pionieresc și școlar este susținută 

‘de o preocupare tot mai vizibilă pentru îmbunătățirea 
bazei materiale, care să acopere un calendar sportiv tot 
mai bogat, cu obiectiv^ mereu mai îndrăznețe. Oamenii, 
elevii, profesorii, comitetele de părinți dovedesc pasiune, 
spirit de inițiativă. Acțiunea pentru „Cea mai bună 
bază sportivă”, care a marcat un bilanț remarcabil în 
anii precedenți. va fi continuată și în acest an. Se esti
mează că încă în actualul cincinal. TOATE școlile vîl
cene vor avea un minim de terenuri de sport și o bună 
parte din ele chiar și săli.

practicare a exercițiului 
(șl primul dintre aceștia 
inspectorul general șco- 
vedea pe elevi cit mal 

pe cărări de munte, în

divizia școlară și de juniori. Vîlcea este 
reprezentată în această competiție a 
speranțelor prin nu mai puțin de 5 
echipe : două de volei, băieți și fete, 
ambele aparținînd Liceului cu pro
gram de educație fizică din Rm. Vîl
cea (fetele locul 
formație în curs 
maturizare — pe 
de handbal — cea 
tă Liceul agricol ....
cea masculină Școala sportivă din a- 
celași oraș — șl una de br«zchet, a 
Școlii sportive din Rm. Vîlcea (locul 
3 în serie). O echipă de băieți foarte 
finiră, la fel ca și antrenorul ei 
prof. Dan Ceaușescu, omul pe care îl 
veți întîlni, zile la rînd, de diminea
ța și pînă scara, printre elevi, în sala 
de sport.

Imagine dintr-un meci de baschet, programat la Rm. Vîlcea, în cadrul 
diviziei școlare și de juniori. In tricouri negre, reprezentanții Școlii sportive 

din localitate
Vîlcei, un centru de bob de anver
gură. Ion Arsene văzuse la St. Moritz 
ceva fastuos, care depășea viziunea 
celor mai înfocați iubitori ai sportu
rilor de iarnă și a dorit să transpună 
acolo, pe cea mai înaltă culme a Rîm- 
nicului Vîlcea, visul său. In parte a 
reușit. Cu oameni de ispravă ca 
Gheorghe Chiriac și Tita Rădulescu, 
Iorgu Arsene a făcut cunoscut bobul 
vîlcean cu mult peste granițele ora
șului. A fost, Insă, o strălucire vre
melnică. După dispariția sa bobul 
vîlcean a reintra* în anonimat. Acum 
abia se pune tot mai stăruitor în 
discuție relansarea Iui.

Deocamdată, însă, vilcenii pedalea
ză insistent pe alte discipline sporti
ve cu care doresc să se înscrie în 
aria performanței. De pildă, cu fotba
lul. O echipă — Chimia Rm. Vîlcea 
— activează în divizia B, alte trei — 
Unirea Drăgășani, Lotrul Brezoi și 
Oltul Rm. Vîlcea — în divizia C, nu 
au, spre regretul inimoșilor lor sus
ținători, poziții de frunte, dar nădej
dile sînt vii ; ne aflăm abia la înce
putul returului. ț

Rămînînd în sfera jocurilor sporti
ve, se impune să ne referim și la

Performanță mai poate sâ însemne 
șl atletismul. Echipa județului a pro
movat recent în divizia B, susținută 
de un trio de profesori-antrenori 
devotați acestui sport — loan Rusii, 
Constant'n D;aconescu și Gherasim 
Calavriaș. care doresc să ajungă, care 
aspiră la prima divizie. Va fi posibil ?

Și tot o garanție că despre sportul 
de performanță vîlcean se va putea 
vorbi mult și elogios în anii care vin 
o reprezintă baza de masă care s-a 
statornicit în volei și handbal (cam
pionate municipale și județene cu 
peste 40 de echipe), prezența unor 
centre de copii și juniori la fotbal 
(pe lîngă Chimia Rm. Vîlcea și Școa
la sportivă din același oraș) și, îndeo
sebi. îmbunătățirea simțitoare a con
dițiilor materiale.

Toate acestea ne dau un sentiment 
robust de încredere, fac ca activul 
salariat și voluntar al organizației 
noastre să muncească cu tot elanul 
pentru a răspunde dorinței de afirma
re a tineretului din județul nostru. 
'■C;2’s Dumitru VLĂDUȚ 
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O ACȚIUNE BINEVENITĂ
A

POPULARIZAREA ATLETISMULUI ÎN RÎNDUL
ELEVILOR DIN CAPITALA

• „ZIUA ATLETISMULUI ȘCOLAR" • STADIOANELE DIN CAPITALA LA DISPOZIȚIA TINERETULUI PENTRU PREGĂTIRE SI CONCURSURI • ORGANIZAREA f*-------------------- "
PE SECTOARE

CAMPIONATELOR ȘCOLARE

tn dorința de a populariza atle
tismul în rîndul tineretului șco
lar, Comisia de atletism a muni
cipiului București în colaborare 
cu secția de învățămînt, Comite
tul municipal U.T.C. și Consiliul 
Organizației pionierilor București 
Și cu sprijinul secțiilor de atle-

tism, a corpului de profesori de 
educație fizică și antrenori, a ini
țiat în anul Jocurilor Olimpice o 
acțiune menită să atragă elevii la 
probele atletice și să contribuie la or
ganizarea în cît mai bune condi- 
țiuni a concursurilor de atletism 
Prevăzute în calendarul sportiv 
școlar.

k scrim
REZULTATE

SCONTATE, LA CRAIOVA
în cadrul campionatului repu

blican de scrimă al seniorilor s-a 
desfășurat, la Craicva, una din e- 
tapele de zonă care s-a soldat cu 
următoarele rezultate:

Floretă masculin: 1. G. Pordea 
(Polit. Tim.) 4 v d.b.; 2. I. Neagu 
(Polit. Iași) 4 v d.b. ; 3. Z. Zsak 
(Polit. Tim.) 3 v ; 4. N. Dumitrescu 
(Polit. Iași) 2 v; 5. L. Daradics 
(Polit. Tim.) 2 v; 6. I. Lăudoiu 
(Petrolul) 1 v. Floretă feminin: 
1. I. Dorsonski (Polit. Tim.) 4 v 
d.b.; 2. U. Chefalelis (Farul) 4 v. 
d. b.; 3. M. Gospodinov 2 v; 4. E. 
Boscov 2 v ; 5. A. Ghițu 2 v; 6. D. 
Simu (toate Dunărea) 1 v. Sabie:
1. D. Popescu (Polit. Iași) 5 v;
2. A. Creițaru (Tractorul) 4 v; 
T. Spînu 2 v; 4. 
bii Petrolul) 2 
(Polit. Tim.) 1 v; 
Iași) 1 v. Spadă: 
S. A. Mironov 4 
midă (toți Eleotroputere)

' 2 v; 5.
v; 6. H.

BAZELE ATLETICE 
LA DISPOZIȚIA ȘCOLILOR

O primă măsură menită să asi
gure succesul acestei inițiative 
este aceea luată de Biroul 
C.M.E.F.S. București de a pune 
la dispoziția școlilor terenurile 

sportive înzestrate cu instalații 
de atletism (pistă-gropi sărituri- 
sector greutate).

In fiecare săptămînă — lunea 
— elevii, sub conducerea profe
sorilor șj ajutați de un corp de 
antrenori și instructori, vor putea 
folosi terenurile sportive din sec
torul respectiv pentru selecție- 
pregătire și organizarea fazei pe 
sector a campionatelor școlilor 
generale (concurs individual și pe 

campionatul 
Profesionale

echipe 
liceelor și
(individual și pe echipe penta
tlon); campionatul de ștafete; 
crosul tineretului.

Stadioanele afectate elevilor pe 
sectoare t

tetratl'on); 
școlilor

Școlile din aectorul I — stadioa
nele Voința și Tineretului) II 
Dinamo; III Stadionul „23 Au
gust" j IV Olimpia; V Constructo
rul ; VI Progresul j VII Stelaua j 
VIII Rapid și Laromet.

Pe aceste stadioane, în fiecare 
început de săptămînă, între orele 
8—10 și 15—17, se vor organiza 
selecții-pregătire și concursuri.

DIVIZIA ȘCOLARA 
DE ATLETISM

In toamnă va lua ființă divi
zia școlară de atletism — școli 
generale și campionatul liceelor 
— ambele competiții cu un pro- 
gr|am redus de probe, menite to
tuși să stimuleze interesul școlilor 
în a pregăti și prezenta o echipă.

Concursurile se vor desfășura pe 
sectoare și cu fază finală pe mu
nicipiu.

Buna reușită a acestei ample 
acțiuni va depinde de interesul și 
pasiunea cu care profesorii de e- 
ducație fizică, 
tism, activiștii 
și organizației 
președinții de 
educație fizică
cipiului le vor manifesta pentru 
atletismul școlar.

antrenorii de atle- 
sportivi ai U.T.C. 
de pionieri, ca și 
sectoare sport și 
din cadrul muni-

(Farul) 
(Tractorul) 2 
(Farul) 0 v.

Sîmbătă și 
faza de zonă

3.
D. Mancaș (am- 
v; 5. T. Papp 
6. V. Suta (Polit.
1. L. Isailă 5 v; 
v; 3.

v;

A. Cără- 
2 v; 4.S. 
N. Țupa 
Gheorghe

duminică 
de la București.

are loc

TINERII SCRIMERI ROMANI
AU PLECAT LA MADRID
Ieri a plecat, la Madrid, lotul de 

trăgători care ne va reprezenta țara 
la campionatele mondiale de scrimă 
pentru tineret, programate în capitala 
Spaniei între 30 martie și .3 aprilie.

Lotul cuprinde 12 sportivi; Aurora 
Crișu, Viorica Draga, Mariana Ostafi 
(floretă fete). Petre Buricea, Petre 
Kuki, Ladis’.au Ruff (floretă băieți), 
Ion Pop. Cornel Marin, Alexandru 
Csiki (sabie). Octavian Zidaru, Dan 
Podeanu și Paul Szabo (spadă). Ei 
sînt însoțiți de antrenorul emerit Ale
xandru Csipler și prof. Cornel Pel- 
muș.

La Madrid se mai află, actualmente, 
președintele Federației române de 
scrimă, Vasile Ionescu, împreună cu 
secretarul genera! al federației, prof. 
D. Tepșan, pentru a lua parte la șe
dința Biroului executiv al forului in
ternațional de specialitate.

CLASAMENTELE DUPĂ TURUL lllf

V» prezentăm astăzi Clasamentele după 
turul III in divizia B masculină.

SERIA I

*

â j
Se reia campionatul diviziei B

CINE VA INTRA (SAU VA REINTRA!) 
IN

începînd de duminică, echipele din 
eșalonul secund Își vor relua apriga 
dispută pentru îndeplinirea gîndului 
care-i animă pe cei peste 600 de hand- 
baliști șl handbaliste din divizia B : in
trarea (sau reintrarea !) în rîndul celor 
mal bune teamuri din țară.

Șl nu degeaba am specificat, în pa
ranteză, reintrarea, ci pentru că acum, 
înainte de startul în returul campiona
tului, lidere în cele patru serii sînt 
patru echipe care au activat în „A“ : 
Minaur Baia Mare șl Voința București 
la masculin, Progresul București șl CSM 
Sibiu la feminin. Am spus, înaintea pa
rantezei, că toate echipele se gîndesc 
la intrarea în divizia A, pentru că. nu
mai privind situația primelor trei cla
sate observăm că (cu o singură excep
ție — Minaur). liderele clasamen
telor sînt departe de a se considera 
promovate, ele avînd avantaje suficient 
de străvezii pentru a putea fi remon
tate de urmăritoare.

Să încercăm, Insă, anticiparea even
tualelor surprize ce pot apare In retu
rul oamplonatulul.

In prima serie ' feminină, Progresul 
București, deși dispune de o , garnitură 
puternică, are o sarcină extrem de di
ficilă prin faptul că principala sa ad
versară, Spartac Ploiești, șl-a îmbună
tățit lotul prin legitimarea jucătoare
lor Georgeta Maclie și Marilena Pepene 
de la IEFS, lucru care va duce, firesc, 
la sporirea capacității ofensive a tea- 
mulul ploieștean. Na trebuie neglijată 
nici cea de a treia clasată, Voința Bucu-

PRIMUL EȘALON?
reștl. care, deși „s-a specializat" în me
ciuri nule, vădește o mare revenire de 
formă. Iată situația în fruntea clasa
mentului :
1. Progresul București 9 8 0 1 184—89 16
2. Spartac Ploiești 9 6 1 2 89-73 13
3. Voința București 9 4 9 2 101—80 11

în seria a n-a feminină, situația e și
mai încîlcită, disputa pentru suprema
ție dîndu-se între aceleași echipe, care, 
în urmă cu un an, șe luptau pentru a 
rămîne în divizia A : C.S.M. Sibiu și 
Constructorul Timișoara. Dar, cum anul 
trecut, nici una dintre echipe n-a reu
șit să se salveze, iată-le acum pe amin- 
două luptlnd cu aceeași dirzenle pentru 
revenirea în divizia A... Numai de nu 

adică să cîștige 
..vine 

reia în această 
situație :
9 7 0 2 89—78 14 
9 5 3 1 127—86 13 
9 S 1 S 99—81 11 
handbaliștii de 
scăpa de enio-

DIVIZIA B

LA MASCULIN
SERIA A

1. Petrolul Ploiești
2.
3.
4.
6.

Politehnica Iași 
Raionul Săvlnești 
Constructorul Sv. 
Vagonul PI.

6. Oțelul Galați

15 11
15 11
15 9
15 9
15 5
15 0

26
26
24

1. Voința Arad
2. Eleetroputere Cv.
3. Corvinul Hunedoara
4. a.s.a. Sibiu
5. Politehnica II Tlm.
6. Constructorul C.

SERIA A

SERIA A II-A

1. Electra Buc.
2. Locomotiva Buc.
3. J^edlcina Buc.
4. Farul Constanța
5. Aurora Buc.
6. Voința Buc.

III-A
15 14 1 43:16 29
15 10 5 35:26 25
13 8 7 30:29 23
14 7 7 29:28 21
14 3 11 22:34 17
15 2 13 17:43 17

IV-A

15 13 2 41:13 28
15 10 5 36:23 25
15 9 6 31:27 24
15 7 8 27:30 22
15 3 12 20:39 18
15 3 12 18:41 18

s-ar întîmpla la fel, 
...al treilea : Sparta Mediaș, care 
tare’ > Campionatul se 
serie de la următoarea
1. CSM Sibiu
2. Constr. Timișoara
3. Sparta Mediaș

La masculin, seria 
la Voința București vor _____ _
ții abia după etapa a doua, cind se in- 
tîlnesc cu adversara directă. Relonul 
Săvlnești, e drept rămlnlnd încă In 
cursă ASA Tg. Mureș, care pare totuși 
o parteneră mai comodă decît echipa 
chimiștilor. După felul în care au evo
luat zilele trecute handballștlj bucu- 
reștenl în compania formației ungare 
Spartakus Budapesta, antrenorul Ilie 
Alexandru este mai puțin îngrijorat și 
speră în readucerea formației sale in 
primul eșalon. Primele trei clasate din 
serie pornesc de Ia
1. Voința București
2. Relonul Săvlnești
3. ASA Tg. Mureș

Cea mal clară situație o găsim în se
ria a H-a masculină, unde Minaur Baia 
Mare e Pe cale să realizeze performanța 
echipei feminine Rapid București care 
a clștlgat tn campionatul trecut toate 
partidele I Bălmărenil au un avans de 
7 puncte față de următoarele... trei cla
sate șl e greu de crezut că mal pot 
scăpa promovarea.
1. Minaur Baia Mare
2. ASA Sibiu
3. CSM Reșița
6. Gloria Arad

Aoeasta este situația

i.

urm&torui punctaj : 
» 6 2 1 168—127 14 
» 6 0 3 177—164 12 
9 5 2 2 152—134 12

15
15
15
15
15
15

2 41:22 28
5 36:24 25
6 36:24
8 27:35

12 23:38
12 20:40

24
22 
ia
18

1. Explorări B. Mare
2. Alumina Oradea
3. Politehnica Bv.
4. Silvania Șimleu
5. Ind. sîrmei C.T.
6. C.F.R. Cluj

o Partida A.S.A. I
II Timișoara (seria a Ill-a). amtnată din 
ultima etapă a turului UI, se va des
fășura la 9 aprilie.
• Otelul Galați (seria I). care s-a re

tras după turul II. a pierdut toate cele 
5 partide prin neprezentare.

Sibiu — Politehnica

STARTURI

POPULATE LA CURSELE DE FOND

> 9 * 9 170— 84 18 
9 5 13 156—126 II 
9 5 1 3 149—121 11 
1 3 1 3 144—164 11

___  . tnainăe de relua
rea campionatului. Cine va intra (sau 
va reintra !) în divizia A T Răspunsul 
nl-1 vor da cele 9 etape care încep du
minică...

1 PRIMĂVERII11

Etapa a doua a Cupei Școlii spor
tive nr 1 la ciclism s-a consumat du
minică pe traseul devenit clasic : șo
seaua București—Ploiești, varianta 
Buftea. O remarcă îmbucurătoare : 
numărul alergătorilor prezenți la toa
te cele cinci probe ale cursei a tre
cut și de data aceasta de 150. Iată 
ocupanții primelor trei locuri din ca
drul fiecărei probe :

Biciclete turism — 8 km : 1. C. Fău- 
reanu (Voința) 15:20, 2. Gh. Voicules- 
cu (Steaua), 3. H. Cristea (S. S. 3); 
seniicurse — ÎS km : 1. M. Nicolae
(Voința Buc) 18:24, 2. N. Savu (Pe-

Pi.), 3. I. Flețeriu (Voința
1. I. Ta-

trolul
Buc.) juniori II — 20 km : 
tara (S.S.2) 33:04, 2. A. Ciobanu (Vo
ința PI.). 3. Gh. Schiopu (S.S.l.) ;
juniori I — 30 km : 1. M. Roșu (Di
namo) 49,51, 2. N. Voican (S.S.3), .3. 
Gh. Pîrvulescu (Steaua) ; seniori — 
80 km : 1. I. Cosma (Dinamo) 1:59,20, 
2. I. Nagy (Steaua) același timp, 3. 
A. Zarosehi (Dinamo) 2:00,39, 4. 
Cernea (Olimpia) același timp, 5. 
Negoescu (Steaua) 2:01,28.

I. STOICA 
maestru al sportului

șt.
G.

La primul concurs republican al 
anului, la arme cu glonț, țintașii di- 
namoviști au avut o comportare bună, 
cîștigind detașat „Cupa primăverii". 
Competiția inaugurală a sezonului a 
reprezentat o reușită și din punct de 
vedere al rezultatelor pe care le pu
teți de altfel aprecia, parcurgînd rîn- 
durile care urmează : armă liberă 
calibru mare 3x20 f seniori: 1. P.
Sandor (Steaua) 563 p (pe poziții : 
c. 193, g. 189, p. 181), 2. E. Satala 
(Dinamo) 550 p, 3. Gh. Sicorschi (Di
namo) 549 p. Pistol sport 60 f. seni
oare : 1. Anișoara Matei (Dinamo)
568 p (283—285), 2. Ana Buțu (Olim
pia) 534 p, 3. Gabriela Mendoiu 
(I.E.F.S.) 529 p ; juniori : 1. Silvia
Bujdei (U. T. Arad) 561 (280—281), 2. 
G. Calotă (I.E.F.S.) 557 p, 3. C. Axonte 
(Steaua) 550 p. Cîștigătorii probei de 
armă standard 3x20 f. juniori: fete 
— Dumitra Matei 548 p, băieți — S. 
Cucu 559 p (ambii de

Clasament general : 
rești 334 p, 2, Steaua 
pia București 115 p.

Ia Dinamo).
1. Dinamo Bucu-
218 p. 3. Olim-

AZI, IN CUPA ROMÂNIEI TRIAL PENTRU

LOTUL DE TINERET

Tr. Sevei in :
POLITEHNICA TIMIȘOARA — DINAMO 

(N. Cursaru — Ploiești)

„RUNDA" SFERTURILOR DE FINALA
Mai grăbită decît în alte ediții „Cupa României" 

• ajuns intr-o fază superioară.
Azi, în patru orașe, se vor disputa meciurile din 

cadrul sferturilor de finală, în care divizio
narele A au ca partenere trei reprezentante ale di
viziei secunde, în meciuri deosebit de interesante. 
Dar iată programul:
Sibiu :

METALUL BUCUREȘTI - A.S.A. TG. MUREȘ 
(arbitru Tr. Moarcâș — Brașov)

Brașov :
F. C.

Hunedoara : 
C.F.R.

GALAȚI — RAPID
(C. Nițescu — Sibiu)

CLUJ
(I. Ritter

— JIUL
Timișoara)

MECIURILE VOR ÎNCEPE LA ORA 15,30.
Reamintim că în caz de egalitate după 90 de mi

nute, jocurile se vor prelungi cu două reprize a cite 
15 minute. Dacă egalitatea se menține, se califică e- 
chipa de categorie inferioară. In cazul partidei de la 
Hunedoara, unde se întîlnesc două echipe de Divizia 
A, dacă scorul este egal după 130 de minute, echipa 
care se va califica va fi stabilită prin executarea lo
viturilor de la 11 m.

Semifinalele Cupei vor avea loc la 14 iunie. Data 
tragerii la sorți nu s-a stabilit încă.

In vederea formării lotului ce 
va participa la Balcaniada de ti
neret de la Izmir (9—16 iulie), 
mîine, de la ora 15,30, pe stadio
nul Republicii din Capitală sc va 
desfășura un trial la care au fost 
convocați jucători din seria a 
IV-a a Diviziei C. Din elemen
tele selecționate se va forma e- 
Chipa seriei, care la 26 aprilie 
va participa la meciurile celor 
mai buni Jucători din Divizia C. 
Antrenorii care vor alcătui echi
pa seriei a IV-a sînt S. Taciuc 
și Al. Constantinescu.

AZI: 10IUI OLIMPIC
ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI

„STOPUL FOTBALISTIC»

DE LA PITEȘTI...
Credem că „lovitura de trăznet" 

de la Pitești are nevoie de cîteva 
rînduri-supliment. Prima explica
ție o fixăm asupra cazului Dobrin. 
Aici se cuvine să subliniem că ab
sența fotbalistului nr. 1 al echipei 
are repercusiuni asupra coechipie
rilor nu numai prin dispariția a- 
portului său (și acesta, de loc ne
glijabil dacă ne gîndim că adver
sarul îi acordă o atenție specială, 
sacrificînd 1—2 oameni pentru ani
hilarea lui), dar — și la aceasta 
ne-am referit în cronica partidei— 
și asupra randamentului celor care 
intră în teren. Aceștia resimt o 
dublă responsabilitate și nu aduc 
acel aport considerat a fi media 
comportării lor- Fenomenul l-am 
observat la cel puțin 7 dintre cei 
11 jucători utilizați la începerea 
partidei. Nu poate fi explicat alt
fel faptul că unii dintre ei — re 
cunoscuți ca tehnicieni de o bună 
valoare — n-au fost capabili, mi
nute în șir, să realizeze o prelua
re corectă! Se vorbește despre o 
desconsiderare a adversarului, si
tuație pe care, din investigațiile 
noastre și din observarea atentă 
a comportării, o respingem. Dim
potrivă. Piteștenii au apărut ca 
striviți de necesitatea obținerii ce
lor două puncte, care să-i mențină 
în cursa pentru titlu. „Absența 
Dobrin" și miza partidei — din 
punctul propriu de vedere — au 
redus la 30’/» întreaga lor forță de 
joc, comparativ cu ceea ce reali
zaseră cu șapte zile în urmă la 
București.

Socotim că asupra acestui aspect 
trebuie să se oprească atenția și 
forturile conducerii tehnice a F.C. 
Argeș, mai cu seamă că întreaga 
atitudine la abordarea meciului și 
comportamentul ca atare, relevate 
de Steagul roșu, reprezintă un in
diciu sigur, prin contrast, asupra 
diagnosticului ce trebuie dat cazu
lui de „stop fotbalistic" intervenit 
în comportarea lui F-C. Argeș. In 
minutele ce au urmat fluierului fi
nal al arbitrului Constantin Nicu- 
lescu, am putut constata atitudini 
realiste ți moderate în ambele ta-

bere. Nici brașovenii nu umflau 
victoria și nici conducerea clubu
lui argeșean nu transforma eșecul 
intr-o tragedie. Acest just diapazon 
reprezintă un indiciu că la Brașov 
se luptă pentru evitarea apariției 
„inamicului îngîmfare". iar la Pi
tești pentru neutralizarea celui nu
mit descurajare..

Eftimie IONESCU

GHIȚA A VRUT, DAR DE CE 
A ACCEPTAT MEDICUL?
Autocarul aștepta în fața hotelu

lui Jiul, din Craiova, pentru a-i 
transporta pe jucătorii de la S.C. 
Bacău la stadion. Citeam pe fețele 
jucătorilor băcăuani o undă de în
grijorare. Motivul l-am aflat cîte- 
va minute mai tîrziu, de la antre
norul Costică Rădulescu. „Ghiță 
este suferind- Are 39 de grade tem
peratură". 11 privim pe „cerberul" 
băcăuanilor. Este palid și își șter
ge mereu cu batista broboanele de 
sudoare de pe față,

...în vestiarul rezervat oaspeți
lor, Ghiță se echipează agale. Cu 
toată febra, vrea să joace cu orice 
preț. își asumă răspunderea de a 
intra în poartă.

Apără prima repriză și apără 
bine, fără a primi vreun gol. In 
pauză, rămîne întins pe o ban
chetă. Nu mai rezistă. La insisten
țele antrenorilor, acceptă să fie 
înlocuit cu Cizic.

Desigur că apreciem gestul lui 
Ghiță, atașamentul față de culori
le clubului, faptul că nu și-a pă
răsit coechipierii într-o confrunta
re atît de dificilă ca aceea de la 
Craiova cu Universitatea. Dar să 
nu omitem și celălalt aspect, le
gat de repercusiunile pe care le-ar 
putea avea o asemenea exagerată 
dorință de a juca cu orice preț. 
Trecînd peste spiritul de mare 
sportiv al lui Ghiță ne punem pe 
drept cuvînt întrebarea: oare me
dicul echipei nu trebuia să se o- 
pună participării lui Ghiță Ia joc? 
După părerea noastră, da. Și aceas
ta tocmai pentru a fi evitată vreo 
nefericită consecință după joc. De 
fapt, starea i s-a înrăutățit după 
meci și, ca urmare, a doua zi Ghiță

DUPĂ 18 ETAPE

CIFRELE
• în etapa a XVIII-a au debutat 

Ciubotaru (Politehnica) și Doboș 
(Sport Club Bacău).

• Cei opt arbitri care au condus 
partidele acestei etape au primit 33 
de stele (în etapa a treia a turului 
primiseră 35).

• z\u fost dictate două lovituri de 
la 11 m. : una transformată de 
Adam, iar cealaltă ratată de Bro- 
șovschL Pînă în prezent, echipele 
Sport Club Bacău și Jiul n-au be
neficiat de nici un penalty, în timp 
ce Jiul este singura formație care 
n-a fost sancționată cu nici un 
„11 m“.

• Roman (C.F.R. Cluj) a marcat 
al 12-lea autogol al campionatului. 
De remarcat că echipa Jiul a obți
nut cele patru puncte în confrunta
rea sa cu C.F.R. Cluj datorită celor... 
trei autogoluri înscrise de Cojocaru. 
Dragomir (la Cluj) și Roman (la 
Petroșani).

• In această etapă s-au tras la
poartă. 214 șuturi, mareîndu-se 12 
goluri (al 13-lea a fost autogol), deci 
un procent de eficacitate de 5,60 la 
sută, lată situația primelor echipe în 
clasamentul eficacității : 1. U.T.A.
13,36 la sută, 2. F. C. Argeș 12,65; 
3. Steagul roșu 12,57 ; 4. Sport Club 
Bacău 11.90; 5. „U“ Cluj 11,11; 6. 
Univ. Craiova 10,00 etc.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi", după 18 etape, este următoa
rea : 1. CRAIOVA 8,66; 2. Ploiești

VORBESC
8,60 ; 3. Pitești 8,55 ; 4. Tg. Mureș
8.50 ; 5—6. Brașov și Constanta 8,44;
7. București 8,40; 8—9. Iași și Cluj 
8,33; 10. Arad 8,00 ; 11—12. Bacău
și Oradea 7,66; 13. Petroșani 7,55.

SPORTUL STODLNJLSC

UNITĂȚILE SPORTIVE ȘCOLARE CONSTĂNȚENE CÎȘTIGĂ NOI POZIȚII
(Urmare din pag. 1)

’festat și în direcția dezvoltării de 
activități sportive și recreative larg 
accesibile oamenilor muncii din între
prinderi și instituții, organizîndu-se 
pentru aceștia, pe lingă tradițiojigler 
le campionate ale asociațiilor sporti
ve, cu faze pe secții, ateliere și sec
toare, peste 600 de duminici cultural- 
sportive și serbări cimpenețti, precum 
ți circa 1 300 acțiuni turistice. O mai 
mare consecvență pentru organizarea 
de competiții de masă și alte acțiuni 
s-a făcut simțită și în cazul unor aso
ciații sportive din mediul rural, cum 
ar fi cele din Topraisar, Ostrov, Chir- 
nogeni, Cobadin, Negru Vodă, Co- 
gealac.

Sînt, de asemenea, de subliniat și 
eforturile depuse pentru dezvoltarea 
bazei materiale, in anul 1971 amena- 
jindu-se peste 200 de noi baze sporti
ve, dintre care 158 în cadrul școlilor.

In altă ordine de idei, trebuie spus 
că extinderea și modernizarea stațiu
nilor de 
voltare a 
au creat 
leit mai 
pind cu ,___ , __  __
(indicațiilor primite din partea Comi- 
țetului județean de partid și a Consi- 
hului Național pentru Educație Fizi-

pe litoral, impetuoasa dez- 
turismului în această zonă 
necesitatea organizării de 
multe competiții. Acțio- 
promptitudine, pe baza

efi și Sport, precum și cu sprijinul 
Centralei turistice, organele sportive

locale (în speță C.J.E.F.S. Constanța) 
au asigurat condiții optime de desfă
șurare celor 84 de întîlniri interna
ționale găzduite în anul 1971 de loca
litățile de pe litoral.

Dînd aprecierea cuvenită tuturor 
acestor rezultate pozitive obținute în 
anul trecut, care au situat din nou 
Constanța printre județele fruntașe, 
participanții la plenară au criticat, 
totodată, fără menajamente, aspectele 
negative semnalate In diferite sectoa
re ale activității sportive din județ. 
După cum s-a remarcat și în darea 
de seamă prezentată de președintele 
C.J.E.F.S., Dumitru Ivan, în unele 
secții de performanță calitatea in
struirii lasă de dorit, volumul și in
tensitatea antrenamentelor fiind 
parte de a corespunde cerințelor ac
tuale. Din controalele efectuate a 
zultat că unii antrenori nu respectă 
principiile de bază ale instruirii mo
derne, ignoră documentele de eviden
ță și planificare, nu colaborează su
ficient cu medicii, manifestă super
ficialitate în propria lor pregătire 
profesională și lipsă de exigență față 
de sportivi, ceea ce are drept conse
cință nerealizarea obiectivelor stabili
te. Exemplificindu-se, s-a arătat că 
antrenorii de yachting Nicolae Cal
can (Electrica) și Ion Ciulianu (Știin
ța), deși dispun de condiții și posibi
lități superioare celor ale secțiilor si
milare din Bucuțești, nu ți-aț| pre-

de-

re-

gătit corespunzător sportivii pentru 
campionatele naționale, din care cau
ză n-a fost obținut nici unul din 
titlurile care altădată rămineau Con
stanței. Mai mult chiar, in acest sport 
cu tradiție in județ nu este asigurat 
schimbul de mîine, Constanța fiind 
în situația de a nu putea prezenta 
nici o ambarcațiune la campionatul 
republican al copiilor care a avut loc 
la... Mamaia. Cu toate condițiile bune 
avute la dispoziție, nici antrenorul 
Ion Vcliciu, care conduce procesul 
de instruire la două secții (Farul și 
Dobrogea Nouă), nu obține rezultate
le dorite, continuînd să lucreze pen
tru o așa-zisă perspectivă ce se do
vedește foarte vagă. Superficială și 
în salturi este munca antrenorului 
de ciclism Constantin Dumitru, de la 
Portul Constanța, după cum lipsită 
de eficiență poate fi apreciată activi
tatea cu juniorii a antrenorilor Năs- 
tase Zănogeanu și Ion Văduva. Unele 
critici s-au adus și antrenorului Ro
bert Cosmoc. determinate mai ales 
de poziția precară pe care Farul o 
ocupă în clasamentul diviziei A de 
fotbal, precum și fostului său secund, 
Emanoil Hașoti, care a neglijat in
struirea echipei de tineret-rezerve. 
De altfel, cu privire la fotbal, s-a 
făcut trista mențiune că deși județul 
dispune . de 70 de echipe, cu (feste 
1500 de jucători, nici unul dintre â- 
ceștia nu a luat in anul 1971 calea

vreunei formații din diviziile A și B, 
ceea ce demonstrează serioase defi
ciențe in procesul de instruire, selec
ție și promovare.

Președintele clubului Farul, Gh. 
Cavaliotti, a arătat, printre altele, in 
cuvintul său că se simte lipsa în bi
rourile de secție a unor oameni pa
sionați, cu dragoste pentru ramura 
de sport respectivă, precum și a unor 
specialiști care să-1 ajute pe antre
nori în ridicarea calitativă a proce
sului de Instruire, după cum nu 
poate satisface nici colaborarea ac
tuală cu asociațiile sportive din școli, 
din întreprinderi și instituții. Slaba 
preocupare pentru unele ramuri de 
sport cu condiții bune de practicare 
in județul Constanța, ca și pentru 
pregătirea de specialiști in aceste 
ramuri a fost pusă în evidență și în 
cuvintul tovarășilor Ion Olaru, pre
ședintele Consiliului municipal al 
sindicatelor, și Mihai Zaharia, pre
ședintele asociației Marina Mangalia. 
Secretarul Comitetului județean UTC, 
Constantin Șerban, a subliniat în cu
vintul său necesitatea întăririi pro
pagandei sportive, șeful Comisiei 
sport și turism a Consiliului județean 
al sindicatelor. Ștefan Cosmiade, s-a 
referit la faptul că în locurile de 
muncă unde sînt multe femei nu se 
organizează suficiente acțiuni simple 
și captivante pentru atragerea aces
teia la pr.OSțicareș sportului, iar in-

nu s-a putut prezenta la București, 
unde fusese convocat la verifica
rea lotului olimpic. Datorită im
prudenței de la Craiova, atît din 
partea portarului băcăuan, DAR 
MAI ALES DIN PARTEA MEDI
CULUI (care are o răspundere pre
cisă într-o echipă de fotbal), însă
nătoșirea lui Ghiță va întîrzia, iar 
participarea la următorul joc (’ 
campionat este incertă

Gheorghe NERTEA

de

In cadrul pregătirilor pe care I« 
efectuează pentru meciul cu Da
nemarca, din preliminariile olim
pice, Iotul olimpic al țării va 
susține azi un joc de verificare în 
compania liderului seriei I a di
viziei B, Sportul Studențesc. Par
tida va avea loc — începînd de 
la ora 10,30 — pe terenul 1 din 
complexul sportiv „23 August" din 
Capitală.

începînd din aprilie

internaționale pentru juniorii noștri
Primăvara și vâra acestui an vor 

fi punctate cu multe, diverse șl a- 
tractive acțiuni fotbalistice în care 
vor fi angrenați cei mai talentați 
juniori ai țării. Pe agenda lunilor 
aprilie, mai, iulie și august figu
rează confruntări internaționale, a- 
micale sau oficiale, ale juniorilor 
români (Turneul U.E.F.A. din Spa
nia, meciul Bulgaria — România, 
„Turneul Prieteniei" de la Timișoa
ra etc.). Amănunte semnificative și 
unele date concrete despre aceste 
viitoare acțiuni ale elitei juniorilor 
noștri am desprins d:ntr-o discuție 
cu antrenorul echipei naționale de 
juniori, Constantin Ardeleanu.

— Se știe foarte bine, viața unei 
echipe naționale de «juniori se în
cheie odată cu participarea ei la 
Turneul final U.E.F.A. Purtătorii 
tricourilor reprezentativei pășesc 
pragul maturității, cresc, cedîndu-le 
altora locul. Peste puțin timp așa 
ceva se va întîmpla și 
triu, Luchescu, Ciurea, 
Anghelini.

— Tocmai din această 
cei care răspundem de soarta echi
pei naționale de juniori — rampă 
de rodare și lansare de elemente 
valoroase spre fotbalul de perfor
manță — nu avem voie, nici un 
moment, să scăpăm din vedere 
echipa a doua, cea de perspectivă. 
Tabăra de vacanță de la Snagov, 
va fi, timp de aproape două săptă- 
mîni (6—19 aprilie) un prilej ex
celent pentru a ne convinge de va
loarea unora dintre elementele de 
perspectivă cum sînt ; Negruțiu 
(„U“ Cluj), Banciu și Vrînceanu (Di
namo București), Gadjea (Steagul 
roșu Brașov), luga și Cotigă (Pro
gresul Brăila), Crișan (Minerul Baia 
Mare), Catrina (Rapid București), 
Mocanu, Radu Dan, Șurenghin 
(Steaua 23 August) etc. Lotul aces-

• Cu gîndul la decisivele partide din campionatul Europei : ECHI
PA ROMÂNIEI LA „ORA FRANCEZA"

• La „interviul săptămînii" — antrenorul STEFAN COVACI : „DE
DIC VICTORIA ASUPRA ARSENALULUI, PRIETENILOR MEI, ANTRENO
RII ROMÂNI"

• DUMITRACHE
® De ce au pierdut F. C. Argeș și „U" Cluj ?
« Din activitatea secțiilor de fotbal : FOT8AUST DE DIV1/.IA A 

LA 1 200.000 lei SUBVENȚII ; CREȘTEREA TINERELOR CADRE AMENIN
ȚATA DE UN CONFLICT MINOR ; DINTR-UN „MĂR AL DISCORDIEI' 
UN TEREN FERTIL PERFORMANȚEI

• BOULOGNE, directorul tehnic al reprezentativei „cocoșului galic 
se interesează de forma lui DQBRIN.

• Rubricile permanente : comentariul etapei; în 7 zile; Chenar 
extern ; Ancheta internațională „Printre selecționerii celor opt"

la marginea fotbalului ?
- - - și „U" Cluj?

spectorul școlar Aurel Istudor s-a 
oprit mai pe larg asupra unor defi
ciențe reale în munca antrenorilor și 
profesorilor de educație fizică, pre
cum și în construcția sălilor de sport 
ale școlilor.

Analizînd, cu competență și exi
gență, în spirit critic, activitatea din 
anul precedent, participanții la ple
nară au dezbătut și adoptat apoi ca
lendarul competițional și bugetul pe 
1972, precum și o serie de măsuri — 
în cadrul planului de dezvoltare pe 
anul In curs — care să impulsione
ze mai mult viața sportivă a jude
țului. In conformitate cu indicațiile 
și sarcinile date de Comitetul jude
țean de partid, cu concluziile și o- 
biectivele stabilite de conferința 
C.J.E.F.S. din anul trecut, organele 
sportive locale și factorii cu care 
colaborează și-au propus să amplifice 
organizarea de acțiuni eficiente în 
școli, în întreprinderi și instituții, în 
cartiere, la sate, în stațiunile de pe 
litoral, în taberele de vacanță. In a- 
cest sens, președintele Consiliului ju
dețean al Organizației Pionierilor, 
Tema Mareș, a anunțat lansarea unei 
mari acțiuni de învățare a înotului 
de către copii, începînd chiar de la 
vîsta de 2—3 ani. Creșteri sensibile 
sînt, de asemenea, prevăzute la toate 
capitolele activității de performanță 
(secții afiliate, sportivi clasificați, an
trenori, titluri și recorduri naționale, 
revitalizarea sau dezvoltarea unor 
ramuri de sport, îndeosebi a rugbyu- 
lui), în legătură cu care unul din 
obiectivele principale îl constituie 
OBȚINEREA LA OLIMPIADA DE

cu Dumi- 
Szabados,

cauză noi,

ta de perspectivă va întreprinde un 
turneu de două jocuri amicale în 
Republica Democrată Germană (21 
și 23 aprilie, la Klemens și Baut
zen), continuîndu-și apoi și accele- 
rîndu-și pregătirile în scopul unei 
participări 
Prieteniei", 
cedente a 
toriî.

Ajungînd, 
privind turneul de la Timișoara (28 
iulie — 6 august), trebuie arătat că 
au fost alcătuite deja seriile, s-au 
stabilit orașele unde se vor juea 
meciurile și programul de desfășu
rare a competiției. Astfel, în prima 
serie vor participa U.R.S.S., Cuba, 
Polonia și ROMANIA I, iar în cea 
secundă Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
R.D.G. și ROMANIA II. Cinci orașe 
bănățene vor găzdui meciurile ; Ti
mișoara, Arad, Reșița, Lugoj și Ca
ransebeș. Sperăm că această mare 
întrecere, devenită tradițională, se 
va bucura de o bună organizare și 
va găsi o adeziune totală la public.

— Tabăra de vacanță de la Sna- 
gov și „Turneul Prieteniei11 sînt ac
țiuni care vizează perspectiva, e a- 
devărat, nu prea îndepărtată. Obiec
tivul primordial și actual al preo
cupărilor dumneavoastră rămîne, 
însă, participarea cu succes a echi
pei naționale la Turneul U.E.F.A. 
Care îi este programul ?

— Lotul 
în ziua de 
prilie vom 
metal. La 
deplasa la 
cu naționala de juniori a Bulgariei. 
La înapoiere vom susține alte două 
partide de verificare, cu Rapid (9 
aprilie) și Metalul București (13 a- 
prilie). Sînt ferm convins că aceste 
patru întîlniri ne vor ajuta mult 
pentru- a pune la punct pregătirea 
echipei reprezentative de juniori pe 
care știm ce examen dificil o aș
teaptă începînd de la 13 mai, Tur
neu U.E.F.A. din acest an anunțîn- 
du-se extrem de disputat.

Laurcnțiu DUMITRESCU

fructuoase la „Turneul 
în ale cărui ediții pre- 
avut comportări meri-

însă, la acest capitol,

se va reuni la București 
1 aprilie. Duminică 2 a- 
juca un meci cu Tehno- 
6 aprilie echipa se va 
Sofia pentru o întîlnire

LOTO - PRONOSPORT

LA MUNCHEN — de către reprezen
tanții județului Constanța, selecțio
nați în Iotul olimpic — ti CEL PU
ȚIN UNEI MEDALII.

In mod susținut _ se__ . va dezvolta 
baza materială', urmînd a se da în 
folosință în acest an patinoarul arti
ficial (construit de U T.C.) și bazinul 
de înot din Constanța (construit prin 
grija Consiliului județean al Organi
zației Pionierilor), bazinul olimpic a- 
coperit din Mamaia, complexul spor
tiv de la Medgidia etc. Totodată, vor 
începe lucrările la complexul sportiv 
de la Cișmea, care se va realiza prin 
contribuția substanțială a Consiliu
lui popular municipal Constanța.

Inmînînd Consiliului sportiv jude
țean Diploma pentru locul trei ocupat 
în întrecerea pe țară (grupa I de 
județe), tovarășul Ioviță Popa, șeful 
secției organizare și control a 
C.N.E.F.S., a adresat calde felicitări 
tuturor celor ce au contribuit prin 
munca lor la rezultatele obținute. Re- 
ferindu-se pe larg la principale
le realizări și deficiențe semnalate, 
la obiectivele mai importante 
care trebuie să stea în viitor în cen
trul preocupărilor factorilor locali 
de specialitate, tovarășul Ioviță Popa 
a subliniat în încheierea cuvintului 
său și a lucrărilor plenarei că în ju
dețul Constanța există un climat 
foarte bun și condiții pe deplin co
respunzătoare pentru ca activitatea 
sportivă și turistică să se dezvolte 
tot mai mult, pentru ca sportul con- 
stănțean să urce noi trepte ale afir
mării pe plan național și interna
țional. 4 „a.. __ k—...

PESTE 160 000 PREMII LA TRAGERILE 
MĂRȚIȘORULUI PRONOEXPRES și 

LOTO
Tradiționalele trageri speciale 

ale Mărțișorului la Pronoexpres și 
Loto au răsplătit pe participanți cu 
peste 100 000 de premii fizice, ceea 
ce reprezintă tot atîtea „mărțișoare" 
constînd în autoturisme, excursii 
peste hotare și bani.

Dar nu numai numărul lor este 
impresionant, ci și avalanșa de 
cîștiguri de ridicată valoare în nu
merar, autoturisme și excursii 
peste hotare.

Pentru edificare, ne vom opri 
numai asupra celor mai reprezen
tative premii: 4 de cîte 100 000 lei; 
24 autoturisme de diferite mărci 
și capacități cilindrice; 206 ex
cursii peste hotare (TURUL AUS
TRIEI. TURUL CEHOSLOVACIEI, 
TURUL CAPITALELOR și 
excursii în BULGARIA și GRE
CIA).

Un adevărat record care dove
dește încă o dată marile avantaje 
oferite participanților prin forme
le de joc care să-i apropie cît mai 
mult și mai ușor de premiile de ri
dicată valoare.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct 
Studioul de 
re de la ora

• Mîine 
care vă mai 
pentru tragerea Loto de vineri 31 
martie, tragere la care puteți 
tiga autoturisme la alegere și 
meroase premii în bani, 
loare fixă și variabilă-

PRONOSPORT 
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 26 MARTIE 1972
Categoria I : (13 rezultate) 1 

5Oo/„ a 100.800 lei
Categoria â Il-a : (12

variante a 51.506 lei
Categoria a IlI-a : (11 

variante a ’ ’
Report cat. ___
Cîștigul de 100.000 lei de la categoria 

I jucat 5Oo/rt a fost obținut de BUTIU 
NICOLAE din Sibiu.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

din 
înce-Televiziune, cu

19.15.
este ULTIMA 

puteți procura biletele

2.782 lei
1 : 33.058

ZI in

de

CÎȘ- 
nu- 
va-

NR. I»

variantă

rezultate) 3.10

rezultate) 86,10 

lei.



REVELAȚIA |
PRIMEI PĂRȚI A CAMPIONATULUI

(Urmare din pag. 1) partidele

BOXERII AFRICANI SE AFIRMA
• VolwriQ (Nigeria) ți Zagbeya (Togo) s«au numârtrt printre 

finalistii turneului preolimpie • Pugiliștii egipteni au dominat tur
neul de la Izmir W Varungi, laureat la Ciudad de Mexico, învingă
tor în recentele campionate ale Africii

Două importante evenimente 
sportive din cursul anului trecut au 
prilejuit o remarcabilă prezență a 
boxerilor de pe continentul afri
can. Este vorba, în primul rind, 
despre Șăptămîna preolimpică or
ganizată, la sfîrșitul verii trecute, 
în orașul viitoarelor J.O. de vară.
Cu acel prilej s-a putut remarca, 

de exemplu, că boxerii din Nige
ria au făcut progrese sensibile, de 
la Olimpiada mexicană și . pînă 
acum. In fruntea lor s-a situat 
Vokuria, care s-a impus prin stilul 
său ofensiv, prin modul cum știe 
să acționeze în lupta de aproape și 
care s-ar fi numărat printre în
vingători, dacă n-ar fi fost dez
avantajat de arbitri în finala susți
nută cu ve'st-germanul Jarmer. 
Compatriotul său de ia categoria 
grea Ouagai, deși posedă un ba-

MAI BUN DEClT

TARTANUL
La Jablonec pe Nisa, în nord- 

estul Cehiei, 
un 
tru
ve,
ne,

material artificial 
acoperit 

din materii 
numit „Japanex'

a fost realizat 
nou 

terenurile 
prime

.<•

pen- 
sporti- 
indige- 

Poate fi 
folosit atît pentru terenurile spor
tive în aer liber, cit și pentru cele 
acoperite. Noul material sintetic, 
datorită calităților lui, nu numai 
dă- este asemănător produselor stră
ine, dar este chiar mai bun și cu 
mult mai ieftin decit tartanul și 
rekortanul folosite pînă acum. Pri
ma bază sportivă care va folosi 
acest material va fi sala pentru a- 
tletism din Jablonec pe Nisa, unde 
se va desfășura o parte din pregă
tirea olimpică a sportivilor ceho
slovaci.

gaj tehnic mai restrins, reprezin-. 
tă o veritabilă speranță, 
lități fizice excepționale.

O bună impresie au 
Munchen și 
care, 
mare competiție, au concurat 
mul» curaj, cum a fost cazul lui 
Zagbeya, care a ajuns pină în fi
nalele turneului. Sportivii din 
Camerun. Bille și Niagoou, au ară
tat că stăpînesc bine tehnica boxu
lui și numai sub raport tactic s-au 
prezentat cu unele carențe.

Al doilea eveniment sportiv care 
a făcut să se vorbească și mai e- 
logios despre boxerii continentului 
negru l-au 
diteraneene 
de box din 
competiții 
12 țări cu toții demonstrând exce
lente calități și cunoștințe în do
meniul nobilei arte. Cea mai bună 
impresie au lăsat-o pugiliștii cin 
R.A. Egipt care, prezentindu-se in- 
tr-o echipă completă, au ajuns cu 
7 din component! în finale, cuce
rind 4 medalii de aur. Cu aceste 
rezultate pugiliștii egipteni s-au 
clasat pe primul loc în <-'ava— 
tul neoficial al turneului de 
de la Izmir.

O foarte bună comportare 
cadrul aceleiași competiții — 
vut și boxerii tu.iisieni. 
au concurat numai la patru 
gorii, reușind totuși să dobindeas- 
că o medalie de aur și trei de ar
gint. El AU, ciștigător la categoria 
muscă. î-a învins pe experâmesta- 
ții Jasharevic (Iugoslavia». Pana- 
ghitis (Grecia), El Said (R.A. Egipt). 
Coechipierii săi Abdeiarrs, Motddi 
și Mohamed Maeri, s-au dovedit 
bine pregătiți tehnic și tactic, po- 
sedînd în plus o suplețe și o vite
ză rar întîlnite. Cu totul lăudabil 
s-au comportat în ring și reprezen
tanții altor țări africane (Maroc,

avlr.d ca-

lăsat la 
pugiliștii din Toga 

deși se aflau la prima lor 
cu

constituit Jocurile Me
de la Izmir. Turneul 
cadrul acestei mari 

a reunit sportivi din

box

— în 
au a- 
care 

cate-

TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX
In ziua a doua a concursului iuterna- 

. țional de natație de la Leningrad (În
trecerile se desfășoară in bazin de 
25 in) au fost înregistrate citeva per
formanțe de valoare. Astfel. în cursa 
masculina de 15J0 m Igor Lisitski a 
stabilit un noy record unional cu tim
pul de 16:28,1 (vechiul record aparți-

aur Ia Jocurile Ohm 
care a 
urmat-o
41:26 și
41.23.

ipice de la Sapporo, 
obținu: timpul de «S*. Au 
Nina Șebarma (U.R.S.S.) —

Elena Sikolova (Ce2n.-s.o-.-adD

pul de 16:28,1
nea lui Belitz Geiman cu 16:31.8). Cu 
un nou record al U.R.S.S. s-a încheiat 
și proba masculină de 200 m liber 
cxș.igaU de Aleksandr Samsonov cu 
1:53,2. In proba feminină de 400 m li- 
bex, . pe primul ioc s-a clasat Tatiana 

cronometrată in 
Roland 

Germana, și-a aujude- 
proba de 100 m spate 
de 56,1.

primul loc 
Z ' z skaia (U.R.S.S.). 
4:35,9. Cunoscutul recordman 
1V- g.lC'S țxt. cJt 
cat victoria în

performanța

Proba masculina de slalom din cadrul 
tradiponamlta concurs mtzenapena: ce 
schi ..Cedrii Ltoanulni* ă fost dmcM* 
de francezul Pierre pocteunoble. cro
nometrat in două manșe eu umpal de 
1:17,95. Pe iocunie armatoare S-au cla
sat E. Milaaovid (Austria) — 1 atJi. 
Bruno Wuersch (Austria) — 1US.Q + 
Rudy Mayer (Austria) — 1:19.17

Cu

I» 
la 
merican Gerald 
vingator în cursa de 100 yarzi plat cu 
țimpul de 9,4. Proba de 3 000 m obsta
cole a revenit lui Barry Brown, cro
nometrat în 8:44,2, iar cea de 440 yarzi 
garduri, lui. Malvin Bassett, cu 51,6. In 
proba de săritură in lungime, pe pri
mul loc s-a clasat Hon Humphrey cu 
rezultatul de .7,88 m.

ziua a 6 oua 
Gainesville

a concursului atletic de 
(Florida), sprinterul
Tinker a terminat în-

a-

Cursa cicliști internațională disputată 
la Brabaccone a reveiut ia aceasta edi
ție campionului belg.an Eddy M-rcăx. 
eJ a 1<U KxtĂ iu vă. r.gâ-
torul a dispus la sprintul Lr-a. de cert- 
patrxotui sau Van âpringeL întrecerea 
s-a disputat pe arcuit

L-iipa de tenis a Japoniei a învins cu 
scorul de 5—O selecționata Hong Kong 
în meciul contind pentru „Cupa Davis’4. 
Echipa Japoniei va întîlni acum, in fi
nala zonei asiatice, formația Vietnamu
lui de sud. Meciul va avea loc in zi
lele de 7, 8 și 9 aprilie la Saigon.

Tradiționala cursă „Cri iertai nanvnal-, 
care reunește anual Ia start ci
clismului francez. a revenit ta aetua-a 
ediție iui Poulidor. Invmg~iorui a 
parcurs 212.4vO Km. In 5h 14:44 (medie
orară de .43.433 km), fiind urma: de 
Alain Santy — la 31 sec. Molmeris —
la 1:36. Mourious — la IdO, Deiisl»
— La 2:06 eic.

în „Cupa Davis* (zona Americii de Sud), 
la Kio de Janeiro selecționata Braziliei 
conduce cu 3—0 în meciul cu Venezuela 
și s-a calificat pentru turul următor al 
competiției. Echipa braziliană a fost al
cătuită din Thomas Koch și Edson Man- 
darino.

Cunoscutul ciclist italian A. EeviLacqua, 
fost campion mondial profes: onjst In 
proba de urmărire in anii ltoi ș: 1951, 
a suferit un grav accident Bev actji^. 
care pregătește o secție dclistâ din 
Veneția, a cazat in timpul unui antre
nament lov-jndu-se la cap. El a fost 
urgent internat Ia spitalul «In Mesce. 
medicii detnarind ca «re o Iraduz„ a 
craniului.

Turneul intrenațional feminin de tenii 
de ia Richmond (Virginia) s-a încheiat 
cu victoria cunoscutei jucătoare ameri
cane Billie Jean King, care în finală a 
dispus cu 6—3, 6—4 de compatrioata sa 
Nancy Richey. în semifinală. Billie Jean 
King a învins-o cu C—3, 6—3 pe Kerry 
Melville (Australia), iar Nancy Richey 
a ellminat-o cu 1—6, 7—3. 6—2 pe Ro- 
stinary Gasals (S.U.A.). în finala probei 
de dublu, cuplul Billie Jean King — 
Rosemary Casals a învins cu 7—5. 7—6 
perechea australiană Karen Krantzke — 
Judy Dalton.
B
Proba de 30 km, disputată în cadrul 
concursului internațional de schi fond 
de la Murmansk, s-a încheiat cu victo
ria surprinzătoare a sportivului sovie
tic Iuri Skobov, cronometrat In 1 h 49:57. 
El l-a întrecut pe campionul olimpic 
Viaceslav Vedenin — lh 32:18, clasat 
pe locul secund. Proba feminină de 
10 km a fost ciștigată de schioara so
vietică Galina Kulakova, medaliată cu

După consumarea a 7 runde, in tur
neul internațional masculin de șah de 
la Sarajevo conduce Szabo (Ungaria) 
cu 5,5 puncte, urinat de Petrosian 
(U.R.S.S.). Vukici (Iugoslavia) — 5 
puncte, Jansa (Cehoslovacia) — 4.5 
puncte. Mstulovid (Iugoslavia) — 4 
puncte (1) etc.

In runda a 7-a. Szabo l-a învins pe 
Ivanovici, Petrosian pe Hurt, Rajkovicl 
pe Bukal. Kosanski pe Minid, iar Vu
kici a dștigat la Basegict S-au înche
iat remiză partidele Tatai — Jansa șl 
Matulovid — Keres.

Concursul internați<?aal de câlĂrie de la 
Fj ink furt pe Main a continuat cu des
fășurarea unei probe de obstacole ciști
gată. de Harvey Smith. Campionul en
glez. care a concurat pe calul Sum
mertime**, a parcurs traseul în lungime 
de 460 m cu 10 obstacole In 23.8. L-au 
urmat vest-germanii Herman Schridde 
pe ..Ahron- — 30,1 și Michael Gockel 
pe Grano-4 — 31.4. Brazilianul Nelson 
Pessoa (pe „Odeon44), unul dintre fa- 
voriții cursei, a ocupat locul 9 cu 33,6.

■J

Campionatul masculin de handbal
(Urmare din pag. li

țenilor, care au condus aproape tot 
timpul. In final însă, studenții timi
șoreni reușesc, de două ori, să egale
ze și apoi să preia conducerea (min. 
60 : 17—16) prin transformarea unei 
lovituri de la 7 m (Gunesch), în vre- 

. me ce gălățenii vor rata prin Văduva 
ultima șansă de a obține un rezultat 

/ de egalitate, acesta din urmă irosind 
lovitura de la 7 m de care a bene- 

■ ficiat echipa sa cu 10 secunde înainte 
de fluierul final ! Principalii marca
tori : Gunesch (8), Comănescu și O- 
prescu cîte 2 — Politehnica Tim’șoa- 
ra, respectiv Pădure (7), și Hor- 
nea (5)..

în apărarea loviturilor de la 7 m, 
primul parînd 3, iar cel de al doilea 
4 ! In rest, brașovenii au luptat cu o 
ambiție extraordinară pentru obține
rea celor două puncte, în timp ce 
bucureștenii. cu Voinea bolnav, au 
făcut eforturi vizibile pentru a-și 
onora cartea de vizită. De reținut 
este faptul că studenții au ratat in 
ultimele 5 minute ale partidei două 
lovituri de la 7 m !

Principalii realizatori: Cirlan (5), 
Cosma (4) și Roșu (3) — Universita
tea, respectiv, Schmidt (5), Willisch 
(4) și Gheorghevici (4).

UNIVERSITATEA CLUJ 
BACAU 1&—16 (1G—9).

s. c.

INDEPENDENȚA SIBIU — TRO- 
TUȘUL 17—22 (10—14). Handbaliștii 
de la Trotușul " “ ‘
rezultat __
ultimele etape. Ei au condus în per
manență (cu excepția primelor minu
te ' cînd scorul s-a menținut egal), 
.datorită blocajelor prompte, atacului 
variat și apărării excelente, obținînd 
astfel o victorie pe deplin meritată.

• Principalii marcator, : Odae (7), Ba
dea (6) și Paraschiv (3) - TrOtuș-'l, 
respectiv Schmidt (5) și Oană (4).

confirmă prin acest 
ascensiunea de formă din

s'corul s-a menținut egal),

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 15—16 (7—8) ! Un 
meci dominat de cei doi., portari — 
Bogolea (Dinamo Brașov) și Tale 
(Universitatea) — care s-au întrecut

Liban. Algeria) care au luptat de 
la egal la egal cu pugilițtii unor 
țări cu veche tradiție în acest 
sport, ca Italia, Spania și Turcia.

Recent, s-au desfășurat campio
natele țărilor africane care s-au 
bucurat de o masivă participare, 
explicabilă — de altfel — deoarece 
constituia și un criteriu de verifi
care a valorii pugiliștiloc în vede
rea Olimpiada de la Munchen.

Boxerii din Kenya — care s-au 
remarcat și la J.O. de la Mexico 
— au dominat cu autoritate com
petiția, adjudeeîndu-și șase din 
titlurile puse în joc. Se presupune 
că trei dintre aceștia Pot fi consi
derați și printre faveriții turneu
lui olimpic. Este vorba de Mbogva. 
Varungi și Aton care au adăugat 
tehnici lor impecabile o rezisten
ță și un dinamism greu de egalat 
Să nu uităm că la ediția din 1968 a 
J.O„ Varttngi a primit „Trofeul 
Barker*, care se atribuie celui mai 
bun pugilist al turneului olimpic.

Un lot valoros au prezentat și 
sportivii din Uganda, care au cu
ceri» patru titluri, remareîndu-se 
in mod deosebit Odcorg și .Vassan- 
aa. Printre învingătorii și Analiștii 
competiției s-au mai numărat 
boxeri din Republica Zair, Nigeria 
și Camerun, a căror caracteristică 
o constituie marea forță și rezis
tentă dovedite in ring.

zată printr-rm joc bun, uneori chia» 
foarte bun, care n-a lăsat nici o 
speranță adversarilor.

In această privință partida de 
luni seara, cu Norvegia, a întrecut 
pînă și cele mai optimiste așteptări. 
Fiecare jucător și echipa în ansam
blul ei au evoluat cu totul remar
cabil. Sînt mulți, poate chiar foaite 
mulți ani, de cînd hocheiștii noștri 
n-au mai jucat de o asemenea ma
nieră entuziasmantă ca în primele 
două reprize ale partidei cu Norve
gia, astfel că aveam, la un moment 
dat, impresia că între cele două 
combatante exista o diferență de 
valoare de cel puțin o clasă. Jocul 
a fost, în primele 40 de minute, to
tal sub controlul hocheiștâlor ro
mâni, care și-au sufocat partenerii 
în treimea lor de apărare, realizînd 
combinații de kinogramă, încheiate 
cu șuturi puternice, cele mai mul
te țintite chiar pe spațiul porții. De 
altfel, credem că situația compara
tivă a șuturilor pe poartă este pe 
deplin grăitoare: 57 românii (pe re
prize : 144-28+15); 26 norvegienii 
(7+11+8)!

Un mare merit al hocheiștâlor ro
mâni a fost și atenția cu care au 
știut să se apere și să anihileze, de 
cele mai multe ori chiar din fașă, 
arma numărul 1 a scandinavilor, 
teribilele lor contraatacuri, care în 
urmă cu doi ani, în aceeași compe
tiție, ne-au pus atîta... pe jar.

Ar mai fi de subliniat la jucă
torii români puterea excepțională 
de' luptă pe care au dovedit-o in 
această partidă, ambiția cu care 
s-au avîntat în întrecere și în plus 
orientarea lor tactică.

Acumulînd patru puncte, hocheis- 
tii noștri se văd, teoretic, puși în 
afara periculosului loc 7 al clasa
mentului, fapt care, indiscutabil, le

UNIRII HOCHEIȘTI ROMÂNI

tătul european 
*—i juniori.

Campionatul european de hochei, 
grupa B. pentru .uniori. care se 
nrtfl»oaiâ de ctteva zile in iocali- 
tatea Lș s din Elveția, a programat 
Juni seara jocuri interesante in cele 
două serii ale competiției. Confirmind 
fema bună din primul meci (cind 
au învins Ungaria cu 6—4). juniorii 
români au obținut o altă victorie in- 
trecind ciar. fără prea mari eforturi 
selecționato Danemarcei cu scorul de 
7—1 <5—I. 1—0, 1—Si. Interesant este 
de subliniat faptul că după 7 mi
nute de joc scorul era de 4—0 pen
tru selecționata română ! Iată și au
torii punctelor :-jCurelaru (3). Moro- 
șan p), Nistor și Csedo pentru Ro-

mânia, Haiberg pentru Danemarca. 
Tot in seria a Ii-a Ungaria a învins 
Franța cu 4—1 (0—0, 3—1, 1—0). Cla
samentul in această serie este ur
mătorul : 1. Elveția 4 p. (golaveraj 
24—2), 2. România 4 p. (13—5), 3. 
Ungaria 4 p. din 3 jocuri (15—10), 
4. Franța 0 p. (I—19), 5. Danemarca 
0 p. din 3 jocuri (6—23).

In seria I s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Aus
tria 6—1
— Olanda 
clasament 
mată de Iu 
Austria (2

(1—1, 3—0, 2—0), Polonia 
9—1 (6—0, 3—0, 0—1). In 

conduce Polonia 4 p.. ur- 
ivia (4 p.), Italia (2 p.), 
și Olanda (0 pj.P-)

IA FOMAIXEBIEAU

PENTATLONIȘTII ROMANI
PE LOCUL 2

PARIS 28 (Agerprrs). — La 
Fontausebîeau a Inceuut un con
curs iafemativiiai de pentatksi 
modem Ia care participă sportivi 
din ntai multe țări, printre care 
și RxnâniA

Prima probă a competiției — 
căiârta — a fost ciștigată de vest- 
germanul Seutaer cu 1 l'Xj puncte. 
Pe kjeurile următoare s-au clasat 
coocurenții maghiari Kelemen — 
1 085 puncte și Bakj — 1010 
puncte. Sportivul român Marian 
Cosmescu s-a clasat pe locul 4—5. 
la egalitate 
— ambii cu

Pe echipe. 
Ungairei — 
de România

a Germaniei — 2 720 puncte. Ra
cing Club (Franța) — 2 680 puncte 
etc.

TLRXELL SELECȚIONATEI 
DE TEMS DE MASĂ

A R. P. CHIXEZE

abordeze
mai puțină răspun-

să

mai multă decontracta- 
multă sigunanță și

cu americanul Drum 
cite 1005 puncte.
primul loc a revenit 
2 955 puncte, urmată 
— 2 860 puncte. R F.

Selecționata de tenis de masă a R.P. 
Chineze a părăsit orașul Pekin, ple- 
cind intr-un iur.g turneu. Jucătorii 
de tenis din R. P. Chineză vor evo
lua în Canada. S.U.A. și Mexic, ca 
urmare a invitațiilor făcute de fe
derațiile țărilor respective. Din lo
tul echipei fac parte 13 jucători și 

jucătoare.

SEMIFINALELE C. C. E. LA FOTBAL

MARILE DUELURI

va îngădui 
viitoare, nu 
dere, ci cu 
re, cu mai 
aplomb, ceea ce va fi, fără discuție, 
în folosul jocului în sine, al specta
colului sportiv. Nutrim convingerea 
că și în celelalte patru mecuri pe 
care echipa României le mai are 
de susținut (miercuri cu Polonia, 
joi cu R. D. Germană, sîmbătă cu 
Japonia și duminică cu S.U.A). co
lectivul de anțrenori (M. Flamaro- 
pol, Z. Czaka și I. Tiron) vor ști 
să insufle elevilor lor, ca și pînă 
acum, dorința 
mai frumoase, 
tăm cu toții 
băieți. Succes!

INVITATUL NOSTRU

SHIGERU MISUNO (Japonia): „Noi am început

de la Denver-Colorado!“
unei comportări cit 
Este ceea ce aștep- 
de la acești bravi

Statornic iubitor al hocheiului, 
dl. Shigeru MISUNO, membru al 
federației japoneze de specialitate 
și ai consiliului L.I.H.G., ne-a

ZIUA DE ODIHNA!
(Urmare dn pag. 1)

grafelor. Nimeni nu mai ține minte 
de cite ori și-a pus semnătura pe 
fel de fel de caiete și caiețele.

Tinerii hocheiști americani au so
licitat, totuși, un autobuz pentru a 
face un tur al orașului și pentru 
a-și satisface curiozitatea de a ve
dea Muzeul Satului, a cărui cele
britate a ajuns și. în țara lor. S-au 
făcut zeci de fotografii, au fost re-

ținute nenumărate impresii frumoa
se. Norvegienii, în schimb, au pre
ferat un

Seara, 
cartierul 
mondial, 
pînă tîrziu, ca în alte zile. Lumi
nile s-au stins devreme și fiecare 
hocheist a adormit repede...

Astăzi ne ran reîntîlni cu ei 
patinoar!

la cîteva

ro
pe 
și 
a- 

re-

spectacol Ia Circul de Stat, 
ferestrele hotelului Union, 
general al campionatului 
■n-au mai stat luminate

pe

STATISTICA ARE CUVINTUL...
Japonia candidată la trofeul fair-play

• După patru zile de întreceri, situa
ția în diferitele clasamente ale com
petiție) se prezintă astfel ;

REALIZATORI : 1. Zientara (Polonia) 
6 p (5 goluri + 1 pasă de gol, in 2 me
ciuri), 2. R. Hiti (Iugoslavia) 6 p (2+4 
—3). 3. Peluso (SUA) 5 p (4+1—2), 4. 
Kacik (Polonia) 5 p (2+3—2), 5. Slowa- 
kiewicz (Polonia) 5 p (0+5—2). 6. Ftorek 
(SUA) 4 p (3+1—2), 7. G. Hiti (Iugo
slavia) 4 p (3+1—3) 8. Tokarz (Polonia)
4 p (3+1—2). 9. Obloj (Polonia) 4 p 
(3+1—2). 10. Krieger (SUA) 4 p (2+2—2), 
- - ■ ■ 4 p (2 + 2—2),

4 p (1 + 3-2),
11. Fryzlewicz (Polonia)
12. Goralczyk (Polonia) 
etc.

Dintre jucătorii noștri, 
poziție o are Ion Gheorghiu cu 3 p 
(2 + 1-2).

cea mai bună

Analizînd incidentele petre
cute după încheierea meciului 
România — Norvegia, Directo
ratul tehnic al competiției a 
decis următoarele sancțiuni : 
jucătorul Nicolae Fodorea a 
fost suspendat pentru două 
etape. Zoltan Făgăraș și ho
cheiștii norvegieni Jan Kinder 
și Svein Pederșen au fost 
pendați pe cîte o etapă.

★
Publicul bucureștean 

făcut un frumos renume 
competență, onestitate, priete
nie, prin maniera în care știe 
să-și încurajeze favoriții, acla- 
mind fazele frumoase, reușita 
sportivă. indiferent a cărei 
echipe a fost. Din păcate, tre
buie să arătăm că în marea 
masă a spectatorilor civilizați 
și obiectivi, se mai strecoară 
unii care nu știu să se com
porte la o manifestație spor
tivă și care creează, prin atitu
dinea lor, o atmosferă neco
respunzătoare. Nu este dreptul 
nimănui să-și manifeste even
tuala nemulțumire aruneînd 
pe gheață diferite obiecte, a- 
postrofîndu-i pe hocheiști și 
pe arbitru

Spectatorii noștri, în primul 
rînd ei, au datoria de onoare 
a oricărei gazde, să intervină 
și să pună la punct pe acei 
turbulenți care prin manifes
tările lor incită și pe alții, îi 
incită pe jucătorii aflați, și 
așa. într-o luptă extrem de 
încleștată. Este, de asemenea, 
de datoria organelor de ordine 
să intervină cu promptitudine 
în astfel de situații.

sus-

și-a 
prin

16PENALIZAȚI : 1. Ftorek (SUA)
• minute (3X2, 1X10), 2. Haagensen (Nor

vegia) 0 min. (4X2), 3. Batkiewicz (Po
lonia), Steen (Norvegia) și Rotsch (SUA) 
cîte 6 min. (3X2) ■ etc.

In cele 9 partide desfășurate au fost 
sancționați 40 de jucători : 36 cu pena
lizări de cîte 2 minute, 4 cu penalizări 
de 5 minute șl 1 (dintre cel 36) și cii o 
penalizare de lo minute.

Pe echipe situația se prezintă astfel : 
1. Japonia 7 minute (2 jucători în 3 me
ciuri), 2. R.D. Germană 11 min. (3—3); 
3. România 12 min (5—2): 4. Polonia 
19 min. (5—2), 5. iugoslavia 19 min. 
(7—3) 6. Norvegia 32 min. (8—3), 7.
S.U.A. 42 min. (10—2).

Din formația noastră au fost penalizați 
Făgăraș — 4 min., Tureanu, Ioniță, ște- 
fanov și Fodorea cite 2 minute.

• Cea mal bună apărare s-a dovedit, 
pînă acum, cea a reprezentativei Polo
niei, care n-a primit decit 2 goluri în 
cele două partide susținute cu Norve
gia și Japonia. Cel mai eficace atac, tot 
al polonezilor — cu 20 de goluri în
scrise. La polul opus, Japonia — cu 
32 de golurț primite în 3 partide, res
pectiv — Norvegia, cu 5 goluri înscrise 
în 3 întîlniri.

• La precedenta ediție a grupei B, 
desfășurată, în 1910, pe patinoarul „23 
August la aceeași „oră“, clasamentul se 
prezenta astfel : 1. S.U.A. 6 p (35—3), 
2. Norvegia 6 p (17—8), 3. R.F. a Ger
maniei 6 p (11—5), 4. Elveția 2 p (7—9), 
5. România 2 p (11—15: victorie asupra 
Iugoslaviei cu 4—3), 6. Japonia 2 p
(10—17), 7. Iugoslavia o P (7—15), 3. Bul
garia 0 p (6—32).

• Un record de du
rată în actuala ediție 
a C. M. (grupa B) : o 
oră și 53 de minute de 
la primul angajament 
pînă la fluierul final în 
partida Polonia — Ja
ponia.

• Singurul jucător din 
reprezentativa S.U.A.. 
care a evoluat și în for
mația nord-americană 
învingătoare a grupei B 
în ediția din 1970 este 
fundașul *"

• Cea 
de atac 
poloneze 
din trei 
J. Batkiewicz, L. Tokarz 
și S. Chowaniec, care au 
jucat în grupa B a cam
pionatului european de 
juniori, desfășurată îr. 
1970 la București.

• Unul dintre confra
ții noștri, mai optimist,

Charlie Brown, 
de a treia linie 
a selecționatei 
este alcătuită 

tineri jucători :

în

răspuns luni seara, după meciul 
România — Norvegia, 
întrebări, dintre care prima nu 
pute fi alta decit cea legată de 
comportarea jucătorilor români:

— Ce impresie v-a făcut echipa 
română?

— Foarte bună. Hocheiștii 
mâni s-au dovedit excelenți 
planul combinațiilor rapide 
foarte agresivi în apărare și în 
tac. Categoric, merită din plin 
zultatele obținute pînă acum!

— Care este explicația faptului 
că Japonia a prezentat Ia această 
ediție a grupei B o echipă aproape 
nouă?

— La Sapporo, srâecționa- 
ta țării noastre, în compo
nența căreia se aflau multi 
jucători de peste 30 de ani, nu a 
dat deplină satisfacție. Am hotă- 
rît atunci ca începînd cu compe
tiția de la București să rodăm o 
formație pentru Jocurile Olimpice 
din 1976, formație care are media 
de vîrstă puțin peste 20 de ani. In 
ciuda rezultatelor nu prea bune, 
noi sîntem mulțumiți și vom mer
ge îjiainte pe acest drum.

— Care credeți că este cea mai 
bună echipă din acest turneu?

— Impresia mea este că selec
ționata S.U.A. se anunță drept 
principala candidată la primul Ioc. 
Este drept că reprezentativele^,. 
Poloniei și R.D. Germane au ară- \ 
tat pînă în prezent multă 
tate și omogenitate, ieșind cu bine 
din situații dificile. Dar tinerețea, 
forța și viteza hocheiștilor ameri
cani cred că sînt calități suficien
te pentru ca ei să se impună.

— Ce impresie v-au 
tatorii români?

— Este altceva decit 
place totuși publicul-
cald și își iubește tare mult echi
pa. In Japonia un astfel de public 
nu se vede decit la-..baseball.

— O ultimă chestiune : cum 
preciați arbitrajele ?

— Mă puneți într-o situație pu
țin cam dificilă. ~ 
mea, arbitrajele de 
au fost prea slabe, 
spun, însă, că s-a 
bine, fără greșeli, 
nu este alarmantă, 
L.I.H.G. procedează 
joritatea antrenorilor: rodează, la 
grupa B, arbitri pentru grupa A!

făcut spec-

la noi. îmi 
Este foarte

PUCURI
ne declara în timpul me
ciului România — Norve
gia, cînd tabela electro
nică indica scorul k.o. de 
6—0 în favoarea tricolo
rilor. că dacă Varga și 
coechipierii săi vor juca 
în același stil pînă la 
sfîrșitul turneului, n-ar 
fi exclus... să ne califi
căm în grupa A ! Să păs
trăm, totuși, proporțiile 
și să fim realiști.

• Buletinul medical al 
lotului nostru reprezen
tativ : toți jucătorii sînt 
valizi înaintea meciului 
de
și se gîndesc la locul 
IV
Deocamdată !

astă-seară cu Polonia

în clasamentul final.

a-

După părerea 
pînă acum nu 
N-aș putea să 
arbitrat foarte 
Dar, problema 

deoarece și 
la fel ca ma-

• Jeff Rotsch, jucă
torul cu nr. 18 din 
formația S.U.A. este și 
un excelent atlet. El 
aleargă 100 yarzi în 9,4 
și sare 7,83 m la lun
gime !

• Confratele Dușan 
Veljanovici de la 
„Sportske Novosti" din 
Zagreb face pronos
ticuri : S.U.A. pe locul 
I, iar echipa iugoslavă 
se va mîndri la sfirșitul 
turneului cu cel mai 
strîns scor (3—5) în fața 
cîștigătorilor.

• Maestrul emerit al 
sportului Ion Țiriac 
nu-și dezminte una din 
primele sale pasiuni. La 
meciul echipei noastră 
cu Iugoslavia, cunoscu
tul tenisman a fost ală
turi de foștii săi coechi
pieri, pe care i-a încu
rajat continuu.

PARTIDA DE ASTĂZI CU SELECȚIONATA R. F. A GERMANIEI

Am numit așa semifinalele „Cu
pei campionilor europeni* fiindcă 
ele reprezintă, cu largul™ concurs 
al sorților, O semnificativă con
fruntare de școli, de stiluri, de 
temperamente De o parte, Ajax 
și Celtic — reprezentante ale 
balului anglo-saxon. fotbalul 

deplină angajare, de forță, 
talul disciplinat și aplicat, 
bru și ec-cnomiccs. Dincolo, școala 
latină prezentă prin Benfica și 
Interraăonale. Intr-un fel. confi
gurația semifinalelor 1972 mi se 
pare reprezentarea, in două me
ciuri și prin patru echipe, a însăși 
istoriei mani competiții a clubu
rilor din Europa

Au ajuns în anticamera finalei 
pe de o parte două echipe care 
au dominat cindva. intr-un șir de 
succese, cupa rezervată campioni
lor din Europa. Benfica și Inter
naționale au încheiat in istoria 
întrecerii perioada de dominare a 
echipelor latine deschisă de Real 
Madrid. Celtic și Ajax reprezintă 
forța recent dominantă a C.C.E„ 
fotbalul anglo-saxon care a scos 
de pe tabloul de onoare al lau- 
reaților ultimelor ediții pe repre
zentantele jocului 
temperament, de 
CcîL

360 de minute, 
multe, vor

fot- 
de 

fot- 
so-

cente teste, dacă omitem victoria 
brazilia'nă în Mexic. „merg* cu 
fotbalul pe care îl întruchipează 
Ajax și Celtic. De altfel și dru- 

celor două spre semifinale 
o linie mult mai si- 
rețineri și emoții, fără 
— amabilă — a _ca- 

fluierului*, decit viața 
lui Benfica și a lui Internasionale 
de la startul în actuala ediție si 
pînă la eliminarea Feyenoordu'.ui 
și Standardului din Liege. Aces
tea rămîn însă observații compli
mentare. Marilor dueluri le ră- 
mîne misiunea de a elucida prin 
probe directe — la mare tensiu
ne — prin duble ciocniri, proble
ma devenită tot mai controver
sată: care este drumul viitorului 
fotbalului? — ef. i. —

mul 
reprezintă 
gură, fără 
intervenția 
valorilor

UN TEST IMPORTANT AL ECHIPEI UNGARIE:!
BUDAPESTA, 28 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). — 
Cu toată vremea ploioasă și rece 

de aici, 53 000 de bilete au fost vîn- 
dute pentru meciul Ungaria — R-F. 
a Germanici de mîine (n-r. astăzi) de 
pe Nepstadion, partidă amicală, dar 
pe care presa budapestană nu uită 
s-o prezinte drept cel mai important 
si semnificativ test al echipei lui 
Illovszky înaintea meciului cu Româ
nia din Campionatul Europei. Ziarul 
„Nepsport", de exemplu, sub semnă
tura șefului rubricii sale de fotbal, 
Borbely Păi, scrie că meciul de mii- 
ne „trebuie cistigat* adăugind — in 
finalul articolului — „după cum și 
in fața românilor trebuie să ciști- 
găm*. Optimismul gazdelor este ma
siv și reflectat din plia de pronosticu
rile jucătorilor din lot, date in can
tonamentul de la Esztergom. Tcți a-

nuriță victoria Ungariei 
scorurile.

Indispus de accidentarea 
Geczi și a mijlocașului Salai, antre
norul Illovszky, anunță următoarea 
formație : Rothermel — Pancsics, Ko- 
văcs, Bălint. P. Juhăsz — Dunai III 
(Vidats), Sziics — Fazekaș, Braniko- 
vits, Dunai II, Zambo. REZERVE : 
Bicskei (portar), Fâbian (fundaș), Vi
dats sau Dunai III (mijlocaș), Albert, 
Bene (atacanți). Ceilalți selecționabili 
maghiari, printre care Ku, Toth, 
Megyes slnt verificați tot mîine (n.r 
astăzi) la Tatabânya unde echipa B a 
Ungariei, antrenată de Kăroly Lakat, 
intllnește selecționata olimpică a 
R.F. a Germaniei.

Oaspeții au sosit luni la Budapesta:

și dau și
portarului

ei s-au antrenat în aceeași seară pe 
Nepstadion, iar marți au făcut un 
nou antrenament pe stadionul M.T.K. 
Helmuth Schon prezintă o formație 
pe scheletul lui Bayern Miinchen : 
Mayer — Breitner, Beckenbauer, Sch- 
warzenbeck, Hotges — Wimmer, Net- 
zer, Flhoe — lioness, Miiller, Heyn- 
kes. In schimb, Vogts, Overath, We
ber, Grabowski — titulari de primul 
plan ai selecționatei — nu figurează 
în echipă din cauza accidentărilor 
(primii doi) sau a ieșirii din formă.

Intîlnirea începe la ora 18, ora Bu
dapestei, și va fi condusă de cunos
cutul arbitru italian Concetto Lo 
Bello.

Radu URZICEANU

LOTUL DE TINERET AL FRANȚEI 
PENTRU

arti-

Oancea.
Boninsegna (tricou în dungi), în fotografie disputindu-și balonul cu De- 
walque (Standard Liege), unul dintre participanții la „marile dueluri".

de culcare ți 
suplețe Și

Federația franceză de 
alcătuit lotul 
se va forma 
țării, care va 
la Le Havre, 
a României. Din lot fac parte prin
tre alții Demanes (Nantes), Barlh

jucătorilor 
echipa He 
întîlni la 
selecționata similară

MECIUL CU ROMANIA
fotbal a
din care 
tineret a 
9 aprilie.

(Metz), Gardon (Nantes), (hie. 
sa (Lyon), Lacombe (Lyon) etc. Se- 
lecționabilii, împreună cu cei din 
prima echipă care vor juca la 8 
aprilie la București cu echipa Ro
mâniei, vor începe pregătirile în 
comun la 3 aprilie.

poate 
fi suficiente

cern — să ne ilustreze, peste sau 
odată cu rezultatele de pe tabe
lele de marcaj, adevăratul raport 
de forțe dintre două idei diame
tral opuse ale modului de a juca. 
Cele mai multe și cele mai

TURNEUL LUPTĂTORILOR ALBANEZI IN ȚARA NOASTRĂ
La Botoșani, în- Sala sporturi

lor, în fața a peste 500 de spec- 
disputat întîlnirea a- 

greco-romane 
(în-

tatori, 
micală de lupte 
dintre selecționata orașului 
tărită cu cîțiva luptători din lot) 
și reprezentativa olimpică a 
băniei, care 
neu în țara 
fost de bun 
rul final a 
nilori 5—3,

s-a

Al- 
tur-efectuează un 

noastră. Meciurile au 
nivel tehnic, iar sco- 
fost favorabil româ-

Rezultâte 
Aiacoboaiei 
57 kg — Râduț b.p. Husein; 57 kg 
— Iovoniciuc p. L Kiytim; 
Drescanu b.p. Suhorov; 68 
Cosovschi p.p. Haidin, 
Mihai b.p. Baskim ; 
Vlad b.P. Ștefan; 90 
guț b.p. Vlias.

A arbitrat bine Tr.

tehnice: cat. 43 kg — 
(B) p.p. Xaelip (A);

62 k3

Th. ENGLREANU, coresp.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
R.D. GERMANA (etapa a 21-a) : Cari 

Zeiss Jena — Dynamo Berlin 3—2; Vor- 
wărts Stralsund — F.C. Magdeburg 0—l; 
Wismut Aue — Dynamo Dresda 1—1 ;

Karl Marx Stadt — Chemie Hal'.e 
Stahl Riesa — Lokomotiv Leipzig

Sachsenring Zwi- 
Vorwărts

1.

F.C.
4—i;
0—0; Union Berlin 
ckau 0—0; Hansa Rostock 
Frankfurt pe Oder 3—1. Clasament : 
— F.C. Magdeburg — 30 p; 2. _ Dynamo 
Berlin — 27 p; 3. — Dynamo Dresda — 
25 p- etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 22-a) : Boraț 
Banja Luka — Maribor 0—0; Radnickl 
Kraguevac — Sloboda Tuzla 0—0; Vojvo- 
dlna Novi Sad — Hajduk Split 1—5; 
Olimpia Ljubljana — Sarajevo 1—0; Ve
lez Mostar — Dinamo Zagreb 1—0; 
Sutjeska — Steaua Roșie Belgrad 0—1; 
Zelezniciar Sarajevo _  Celik Zenika
3—0. Clasament : 1. Zelezniciar — 33 p; 
2. Steaua Roșie Belgrad — 31 p; .3. Voj- 
vodina Novi Sad — 29 p. etc

SPANIA (etapa a 27-a): Real Madrid — 
Espanol Barcelona 3—0; Malaga — Gljon 
1—1; Cordoba — Atletico Madrid 0—1; 
Burgos — Betis 0—1; Sevilla — Celia 
Vigo 4—0; Deportivo Coruna — Sabadell 
1—0; Granada — Atletico Bilbao 5—1;

C.F. Barcelona — Valencia 1—1;
Sociedad —- Las
1. Real Madrid 
lona — 35 p; 3.

PORTUGALIA
vista

Real 
Palmas 1—0. Clasament: 
— 41 p; 2. C.F. Barce- 
Valencia — 33 p. eto.

(etapa a 34-a) : Boa-
Unlo Tomar 2—0: Barreirense

— Benfica Lisabona 1—0; Atletico — Tlr- 
sense 2—1- Leixoes — Beira Mar 2—1 ; 
Academica Coimbra — Vitoria Setubal 
0—2: Guimaraes _ C.U.F. 0—2; Sporting 
Lisabona — F.C. Porto 2—1; Farense — 
Belenenses 3—1. Clasament : 1. Benfica
— 43 p; 2. Vitoria Setubal — 37 p; 3. 
Sporting — 35 p etc.

BULGARIA (etapa a 21-a): Ț.S.K.A. 
Septemvrișko Zname Sofia _ Ceardafon 
Gabrovo 5—1 (Jekov a marcat 3 go- i 
luri); Levski Spartak Sofia _  Spartak
Vama 3—0; Spartak Plevna — Lokomo
tiv Sofia 0—0; Etăr Tîrnovo — Slavia ( 
Solia 1—1 ; Lokomotiv Plovdiv — Dunav : 
Ruse 3—1; Botev Vrața — Laskov lam- ; 
bol 6—1; Beroe Stara Zagora — Cerno 
More Varna 3—0; Trakia Plovdiv —A 
Marek Stanke Dimitrov 2—1. Clasament/
1. Ț.S.K.A. Septemvrișko Zname — 35 pfc
2. Levski Spartak — 30 p; 3. Beroe* 
stara Zagora _ 27 p etc.


