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TANZANIA
DUPĂ VIZITA |N ZONA MONUMENTELOR NATURII Șl REZERVAȚIILOR NATURALE 

DE LA NGORO-NGORO Șl MANYARA, OASPEȚII ROMÂNI Al TANZANIEI 
s-au Întors la dar es salaam

: Miercuri după -amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de preșe
dintele Julius K. Nyerere, s-au în
tors la Dar Es Salaam din călăto
ria pe care au tăcut-o în zona 
Ngoro-Ngoro,‘monument al naturii 
unic în lume, care a fost declarat 
parc național.' Aici, în craterul 
uriaș — cu un diametru de 18 km 
— al unui vulcan stins, s-au păs
trat, datorită condițiilor naturale 
exemplare caracteristice faunei 
africane, printre care lei, elefanți, 
rinoceri, bivoli sălbatici, diferite 
specii de antilope, păsări flamingo 
etc,

în drum spre Ngoro-Ngoro. pe 
aeroportul din zona lacului Many- 
ara, cit și de-a lungul traseului 
parcurs de coloana de mașini pî- 
nă la obiectivul vizitat, locuitorii

au făcut celor doi președinți o pri
mire plină de entuziasm. Mulți 
dintre ei au venit de la mari dis
tanțe pentru a aduce omagiul lor 
oaspeților stimați din România. 
Este emoționantă bucuria pe care 
o citești pe fețele acestor oameni, 
după cum este emoționant sâ auzi 
pe toți acești oameni scandind 
numele României și al președinte
lui ei, să-i vezi fluturind stegulețe 
românești alături de cele tanzanie- 
ne. La intrarea în satul Karatu. 
mulțimea a devenit atît de densă 
încît coloana de mașini s-a oprit 
pentru citeva minute. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Julius K. 
Nyerere răspund cordial, prieteneș
te, omagiului locuitorilor acestui 
sat, care intonează un cântec de 
saluț unde este vorba de prietenia 
și solidaritatea dintre două țări

depărtate una de alta. România și 
Tanzania, unite prin dorința comu
nă ca în lume să nu mai existe 
nedreptate și opresiune.

Un mare număr de oameni erau, 
de asemenea, aliniați în fața ho
telului Ngoro-Ngoro, unde cei doi 
președinți și persoanele care i-au 
însoțit au rămas peste noapte. în 
cursul dimineții de miercuri s-a 
vizitat zona craterului. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a participat, 
de asemenea, la o vînătoare orga
nizată în zona învecinată Serengeti, 
care este și ea declarată parc na
țional.

La întoarcere, atît pe aeroportul 
Dar Es Salaam, cit și pe drumul 
străbătut pină la reședință, nume
roși locuitori a; capitalei au ținut 
să salute din nou. cu căldură, pe 
cei doi președinți.

ETAPA DOMINATA DE ECHIPELE POLONIEI Șl S.U.A.
Hocheiștii români învinși aseară net (0-7) din cauza scăderii potențialului fizic* 

a complexului față de potențialul adversarilor și a numeroase erori

Număr record de spectatori
este 8 000 de spectatori (tribunele patinoarului artificial „23 August" au 

Pfost arhipline aseară !) au urmărit un cuplaj de hochei în care meciul 
vedetă, cel dintre selecționatele S.U.A. și R.D. Germane a oferit 
aproape tot din atît de variata gamă de frumuseți a acestui sport. 

Răsturnări spectaculoase de scor, o victorie realizată cînd beculețele ceasului 
se aprindeau pentru ultima oară, consumînd minutul 60, faze care tăiau res- 
pir.ața miilor de spectatori masați în tribune.

Acest spectacol palpitant nu a putut însă îndepărta amărăciunea produsă de 
proporția scorului cu care a fost învinsă echipa țării noastre de către reprezen
tativa Poloniei. Hocheiștii români n-au mai avut potențialul fizic necesar unei 
riposte energice in fața valoroasei formații poloneze, au fost dominați de un 
complex nefiresc de inferioritate, Ie-a scăzut spiritul de combativitate și astfel 
au suferit o înfrîngere grea.

In orice caz cei ce au luat ieri drumul patinoarului artificial nu vor 
regreta acest lucru și sîntem siguri că — și în condițiile insuccesului, puțin 
neașteptat ca proporții al echipei noastre — ei vor reveni pe această bază spor
tivă, care găzduiește una dintre cele mai animate ediții ale grupei B a 
campionatului mondial de hochei pe gheață, în speranța că echipa noastră' își 
va reveni.

REZULTATELE DE IERI

Norvegia — Japonia
4—4 (1-1, 3-2, 0—1)

Polonia — România
7—0 (1-0, 2—0, 4-0)

S.U.A. — R.D. Germană
6-5 (2—2, 0-1, 4—2)

ora 11,00 :
ora 17,00 :
ora 19,30 :

CLASAMENTUL

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

3 3 0 0 25—13 6
3 3 0 0 27- 2 â
4 3 0 1 21—12 6
3 2 0 1 10-11 4
4 0 1 3 9—25 1
4 0 1 3 11-36 î
3 0 0 3 8—12 0

PROGRAMUL DE AZI

România — R.D. Germană 
Polonia — Iugoslavia
S.U.A. — Norvegia

dineu oferii de președintele consiliului de stat al republicii socialiste românia,
NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
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FINALUL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, miercuri, 
un dineu în onoarea președintelui 
Republicii Unite Tanzania, Julius 
K. Nyerere.

La dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, au luat parte R. M. Kawawa, 
al doilea vicepreședinte al repu
blicii și prim-ministru, cu soția, 
A. Jamal, ministrul comerțului și 
industriei, Abouti Jumbe, ministru

de stat la Cabinetul primului vi
cepreședinte al republicii. W. Cha- 
gula, ministrul economiei și pla
nului, I. Eiinewinga. ministrul a- 
pelor și energiei, Thabit Kombo, 
ministrul comerțului și industriei 
și secretar general al Partidului 
Afro-Shirazj (Zanzibar), John Ma- 
lecela. ministrul afacerilor exter
ne. H. Mbita, secretar național 
executiv al partidului TANU. alte 
personalități ale vieții pollttce. eco
nomice și culturale.

Au participat Ion Pățan, vice

președinte al Consiliului de Miniș
tri și ministrul comerțului exterior, 
Corneli u Mănescu. ministrul afa
cerilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, precum și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român in vizita sa 
în țările africane.

Președintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Tanzaniei, Julius K. Nyerere, au 
rostit toasturi.

A FOST
'4

VIZITA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU LA UNIUNEA NAȚIONALĂ A FEMEILOR DIN TANZANIA
Răspunzînd invitației președintei 

Uniunii Naționale a Femeilor din 
Republica Unită a Tanzaniei, So

fia Kawawa, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întâlnit, la Dar Es 
Salaam, cu membrele Comitetului

Executiv al Uniunii și cu reprezen
tantele comisiilor din diferite dis
tricte ale țării.

Pe marginea derbyului diviziei masculine de handbal

DE CE N-A FOST
CA ALTĂDATĂ

METALUL 
BUCUREȘTI - 
PERFORMERA
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0 1NFRIN0ERE LA UN SCOR

Foto t Theo 
MACARSCHI

Derbyul Steaua- 
Dinamo a fost 
confuz, incilcit, 
lipsit de fazele 
spectaculoase de 
altădată! Iată un 
moment conclu
dent din acest 
joc cind o ade
vărată ,, grămadă 
deschisă" se gă
sește pe semicer
cul dinamovist, 
grămadă care îl 
obligă pe Gruia 
să paseze în loc 
să-și trimită
„ghiuleaua" spre 
poarta adversă.

CUPEI
ROMÂNIEI

LA FOTBAL
Brașov ; F.C Galati — RA

FI D BUCUREȘTI 0-1 (0-0,
0-0)

Tr. Severin : Po li tehnica Ti
mișoara — DINAMO BUCU
REȘTI 0—2 (0—1)

Sibiu: METALUL BUCUREȘTI 
— AS. A. Tg. M.’-eș 4— î 
0-1)

Hunedoara: C.F.R. Cluj — 
JIUL PETROȘANI 1—4 (1—1)

(Citiți in pagina a 4-a rela
tările trimifilor noțtri).

NEAȘTEPTAT DE SEVER!

Incercînd să. luăm drept meci 
„e.alon" al campionatului partida 
dintre formațiile cele mai reprezen
tative ale handbalului nostru mascu
lin, Steaua și Dinamo București, 
vom putea să ne facem o imagine, 
cuprinzătoare asupra nivelului ge
neral al acestei competiții. O imagine, 
desigur, și edificatoare în ceea ce 
privește preocupările existente la 
echipele noastre de club în legătură 
cu pregătirea și, deci, cu progresul 
în, acest sport. Pentru că, orice s-ar 
spune, numai aci, în cadrul primei 
competiții interne, se pot naște și 
apoi se decantează valorile indivi
duale, ca și unele idei tactice mo
derne atît de necesare în cristaliza
rea unei reprezentative, capabilă să 
onoreze palmaresul handbalului nos
tru pe plan internațional.

Pornind discuția noastră pe acest 
făgaș, vom preciza, deci, că etapele 
a XVI-a, a XVII-a și a XVIII-a, 
care au consemnat încheierea celui 
de al doilea tur al campionatului și 
care s-au consumat duminică, luni șl 
marți în sala „Victoria" din Ploiești, 
au constituit excelente ocazii de a 
putea face aprecieri reale în legă
tură cu standardul valoric atins de 
formațiile noastre fruntașe. O primă 
constatare, care a fost -evidentă pen
tru toți cei ce au urmărit meciul 
Steaua — Dinamo București, a fost 
aceea a îngrijorătoarei scăderi a po-

1

(Continuare In pag, a l-a

Era de presupus că in partida dintre 
selecționatele României și Poloniei 
victoria va fi de partea bocheiștilor 
polonezi, unii dintre principalii can
didați la primul Joc In grupa B. In 
același timp, așteptam, î-să. ca jucă
torii români, indiferent de calculele 
legate de viitoarele lor evoluții ți 
care indicau drept necesară o oare
care economie de efort, să dea o re
plică care să onoreze cel puțin nu
merosul public prezent ieri în tribu
nele patinoarului artificial. Din 
păcate, după ce mai bine de o jumă
tate de meri, echipa română a reușit 
să facă față redutabilului său adver
sar, spre sflrțitul celei oe a doua 
reprize ți, cu deosebire. In repriza a 
treia oaspeții s-au putut detașa mai 
ușor decît era de bănuit, pe fondul 
unei surprinzătoare căderi a forma
ției : ~.m In acest fel storul final 
a luat proporții : î—0 (1—0» 2—0,

■vfx

CAND1DATI1 FOTBALULUI NOSTRU
LA PRIMUL LOR EXAMEN

LOTUL OLIMPIC-SPORTLL STLDENȚESC 2-0 (0-0)
Ieri dimineață, pe stadionul „23 

August", lotul olimpic al țării noas
tre — reunit pentru prima oară de 
la reluarea activității competiționale 
oficiale — a susținut un util exa
men de verificare în compania lide
rului seriei I a Diviziei B, Sportul 
studențesc.

S-au jucat două reprize a 50 de 
minute, de fapt două mini-meciuri. 
Și asta pentru că antrenorii — atît 
Gh. Ola și Gh. Constantin, cît și 
I. Motroc — au folosit, cu mici ex
cepții, în fiecare dintre cele două 
părți ale întîlnirii garnituri diferite. 
Situație explicabilă și impusă în a- 
celași timp de necesitatea rulării 
unui număr cît mai mare de jucători 
în formule, pe cît posibil, stabile de 
echipă. Lucru valabil într-o anumi
tă măsură și pentru formația studen
ților bucureșteni — pretendentă au-

torizat* la un loc în prima divizie a 
țării — care s-a dovedit și cu acest 
prilej, un partener ce întrecere apt 
să răspundă preter.țiuor unei testări 
cit mai reale ți de calitate.

în prima parte a întîlnirii, lotul 
olimpic a evoluat intr-o alcătuire re
prezentând In esență o combinată 
F. C. Argeș — Steaua — Politehni
ca. adică: Stan — Pigulea. lanul. 
Stoicescu. Ivan — Vigo. M. Popescu, 
— Pantea, Tătaru. Frățilă. Both. De 
cealaltă parte. Sportul studențesc a 
apărut în teren cu 11-le de bază, 
folosit ți în campionat : L Vasile — 
Jurcă, N. Dumitru. Mățâcanu, Râdu- 
lescu — Jamaischi, Culda — Leșea- 
nu. Pană, Sa*, a. Kraus.

jucători de bază suspen-ser.ța a doi ; " ’ “ *__ ,___
dați după jocul cu Norvegia și apa
riția unei evidente oboseli după 
eforturile depuse în meciurile pre
cedente. Chiar și In aceste condiții 
nu este cu nimic scuzabil faptul că, 
de pildă, în repriza a IlI-a, oaspeții 
au putut înscrie un gol cind aveau 
doi_ jucători eliminați, deci în trei 
jucători de cima! Așa ceva, nume
roasei p ratări din situații extrem de 
favorabile, ca și alte multe greșeli 
flagrante (evidentă cea din care s-a 
înscris primul gol) nu sînt consecin
ța unor cauze obiective, ci a scăderii 
combativității si interesului în joc. 
Hocheiștii români, care ne-au Incin
ta: pină la înfringerea netă su
ferită aseară, au datoria să-și ia 
revanșa In fața publicului și pentru 
propriul lor prestigiu In meciurile 
următoare.

Au marcat : Zientara, Tokarz, Go- 
rxlczșk, Feter, Chowaniec. Obloj și 
Kacik. Bun arbitrajul cuplului J. 
Filip (Cehoslovacia) ți K. îzumisawa 
(Japonia).

Jucătorii români au fost de multe 
ori in situația de a marca în me
ciul cu Polonia, dar au ratat din 
situații dintre cele mai favorabile. 
In fotografia noastră Bașa, singur 
cu portarul Kosyl nu va fructi
fica nici el un moment favorabil.

Iată un adevărat derby 1 Un joc 
splendid, cum de mult n-am mai vă
zut pe gheața patinoarului de la „23 
August". Rapiditate, dîrzenie, risipă 
de energie, virtuozitate în manevra
rea pucului, combinații spectaculoa
se etc., nimic n-a lipsit din ceea ce 
face frumusețea acestui sport al băr
băției. După jocurile mai puțin con
vingătoare din ultimele două etape, 
hocheiștii din R.D. Germană s-au în
trecut pe ei, demonstrînd virtuți de 
mare echipă. La rîndul lor, tinerii 
jucători americani au evoluat bine, 
dar mai puțin convingător decît au 
făcut-o în partida cu-japonezii. Agre
sivitatea caracteristică atacurilor lor 
s-a izbit, de data aceasta, de un 
adevărat zid, foarte atent și neaștep
tat de mobil al apărării adverse. 
Pină a fi ciștigat, ei au trecut prin 
mari emoții, datorită și faptului că 
au primit două goluri... gafă !

Arbitrii Filip (Cehoslovacia) șl He- 
geduș (Iugoslavia) au condus bine. 
Punctele au fost Înscrise, în ordine, 
de i Slapke (R.D.G.), Irving (S.U.A.), 
Peters (R.D.G.) cu largul concurs al 
portarului american, Sheehy (S.U.A.), 
Noack (R.D.G.), Grieger (S.U.A.), Sar- 
ner (S.U.A.), Braun (R.D.G.) .— iarăși 
cu concursul portarului Watt, Thomas 
(R.D.G.), Brown (S.U.A.), Ftorek 
(S.U.A.) — cu 18 secunde înaintea 
sfîrșitulul partidei.

ÎNSEMNĂRI DE LA PLENARA C. J. E. F. S. BRAȘOV

SPORTUL BRAȘOVEAN IN PLINĂ DEZVOLTARE
• Peste 100 de campioni • Forme variate și multiple de sport de masă... dar nu întotdeauna con
tinue și atractive. 28 000 participant! sînt totuși un succes • Ofensivă viitoare pentru lichidarea „pe

telor albe" nesportive din județ 0 Satul nu trebuie neglijat
Recenta publicare a rezultatelor 

întrecerii desfășurate în anul 1971 
între consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport, întrecere în 
care Brașovul s-a situat Pe locul 
II în cadrul primei grupe, demon
strează că acesț județ, fidel tra
dițiilor sale sportive, rămîne și în 
continuare, o forță în sportul ro
mânesc. Pledează 
printre altele, cele 103 titluri de 
campioni naționali, cele 26 de re
corduri republicane (din care 13 
la categoria seniori), cei 218 spor
tivi brașoveni selecționați în dife
rite loturi naționale, sau cei pes
te 23 000 participant! — tineri și 
yîrstnici — în diferit© competiții

în acest sens,

de masă organizate pe teritoriul 
județului.

Susținînd material și stimulînd 
organizatoric și metodic activitatea 
de performanță, organele sportive 
județene, împreună du ceilalți fac
tori locali care au atribuții în do
meniul educației fizice și sportului 
(U.T.C., sindicate, învățămînt) și 
sub îndrumarea Comitetului jude
țean P.C.R., s-au preocupat în anul 
care s-a încheiat și își îndreaptă 
și mai viguros atenția spre reali
zarea obiectivelor esențiale ale miș
cării sportive.

Această orientare pozitivă, în
dreptată în scopul creșterii activi
tății de educație fizică și sport în

masele tot mai largi ale oamenilor 
muncii și îndeosebi ale tineretului, 
pentru atragerea lor în această ac
tivitate cu largi valențe sociale a- 
supra sănătății publice, asupra e- 
ducației, asupra pregătirii comple
xe pentru muncă și viață, a fost 
pregnant pusă în evidență de da
rea de seamă și discuțiile recentei 
plenare a C.J.E.F.S. Brașov.

Atît în informarea prezentată de 
prof. Vasile Lăzăruț, președintele 
forului sportiv județean, cît și în 
cuvîntul arbitrilor s-au subliniat 
acele inițiative de largă participa-

Mihai B1RA

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU J. 0,
PUBLIC

Ca aspect general, jocul a fost 
echilibrat, dar presărat cu multe 
erori tehnico-tactice de ambele părți 
și lipsit în bună măsură de acțiuni 
periculoase In zonele de finalizare, 
ceea ce explică parțial și scorul alb 
înregistrat la capătul primelor 50 
de minute ale întrecerii. In această 
primă repriză, olimpicii au tras nu
mai șapte șuturi la poartă (4 din ele 
pe spațiul porții) și au avut numai 
două situații mai clare de a înscrie: 
Tătaru în min. 10, după o acțiune 
Inițiată de M. Popescu și Frățilă în 
min. 50, în finalul unei reușite com
binații colective. In aceeași perioadă 
de timp, Sportul studențesc a atacat

Mihai IONESCU

Clipă de tensiune Ia poarta S.U.A. 
Portarul Watt, care s-a comportat 
sub nivelul arătat in celelalte par
tide, reușește de această dată să 
devieze pucul sub privirile atente 
ale lui Christis (S.U.A.) Fază din 
meciul S.U.A. — R.D.G., ciștigat 

de prima formație.

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

Comentarii redactate de
Romeo VILARA, 

Călin ANTONESCU 
și Adrian VASILIU 

Fotografii: P. ROMOSAN 
S. BACKSI

(Continuare în pag. a 3-a)

Both — tatonat de Pană — încearcă să infrîngă rezisten ța fundașului Jurcă, sub privirile îngăduitoare ale lui
Stoicescu, - Fpțo i S, BAQKȘț

CAMPIONATUL 
NAȚIONAL 
DE SCHI 

AL ELEVILOR 
DIN LICEELE 
ȘI ȘCOLILE 

SPORTIVE
In avanpremiera campionatelor 

naționale de schi ale juniorilor, ce 
se vor disputa peste citeva zile la 
yîrful cu Dor, cei mai buni schiori 
din liceele și școlile sportive din 
țara și-au disputat titlurile de cam
pioni. Zăpada bună și condițiile de 
concurs excelente au făcut ca între
cerile să fie de un bun nivel teh
nic. REZULTATE TEHNICE: slalom 
special, copii I: 1. Radu Buta (V- 
Dornei) 68,1, 2. Rugiero Buștioc (Si
naia) 68,2, 3. Mihai Mânu (Petroșani) 
68,4 ; copii II; 1. Arpad Peter (M. 
Ciuc) 53,4, 2. Rolf Truesch (Rîșnov)
•^.2, 3. Francisc Nemeș (Petroșani) 
56,7; fete II: 1. Arnet Erețian (Bra
șov) 56,4, 2. Doina Frățilă (Predeal) 
61,8, 3. Veld Velscop (Petroșani) 62,7; 
fete I: 1. Virginia Coman (Petroșani) 
62,4, 2. Leonida Onea (Sinaia) 65,5, 
3 Smaranda Opreseu (București) 
ÎȘjO, --------Uuaui*... '



Nr.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ
NEFRUCTIFICA TA PE DEPLIN
LA CASELE DE CULTURĂ
Există 

Consiliile 
ale sectoarelor, cît și < ’ • 
sportive din întreprinderi să co
laboreze efectiv, în unele direcții, 
cu Casele de cultură. In primul 
rînd este aderența unui număr 
sporit de cetățeni la activitățile or
ganizate aici: asupra grupurilor 
acestora se pot exercita Influențe 
și se_ poate acționa în direcția an
grenării lor în activități cu carac
ter sportiv. în al doilea rînd, avînd 
în vedere posibilitățile și necesita
tea lărgirii ariei de activități, în
săși Casa de cultură poate înființa 
fie cercuri și secții cu caracter pur 
sportiv (șah, tenis de masă), fie 
adiacente lui (dans modern și na
tional, gimnastică artistică, coregra
fie). Căci, în fond, mișcarea fizică 
— sub orice formă — este un dezi
derat unanim.

★
Din unele discuții, purtate cu 

cîțiva directori ai Caselor de cultu
ră din București, am ales cîteva 
sugestii. Așa că, pornite de la în
seși cadrele de conducere ale aces- 
tpr instituții, ele pot intra aproape 
necondiționat în circuitul activități
lor practice. Cu atît mai mult, cu 
cit. în unele cazuri, ele au si fost 
realizate.

Ce formă poate lua colaborarea 
de care aminteam mai șus ?

Consiliile de educație fizică și a- 
spciațiile sportive pot folosi sălile 
de festivități ale caselor de cultură 
și posibilitățile lor de popularizare 
în rîndul tineretului pentru a or
ganiza conferințe pe teme sportive 
și întîlniri, atît cu personalități din 
diferite ramuri de sport, cit și cu 
ziariști care au fost spectatori sau 
au comentat în presă mari compe
tiții. Ideea 
preocupase, 
decembrie, 
cultură ale 
nul sportiv 
lor sale inițiative, care s-au limitat 
a fi doar pure intenții. „Sîntem pe 
deplin de acord cit asemenea ac
țiuni — ne spunea directoarea Ca
sei de cultură, Doina Frisăcaru. 
Consiliul pentru educație fizică și 
sport al sectorului ne poate cere 
oficînd ajutorul. Răntine doar ca 
organizarea asigurată de către spe
cialiștii pe linie sportivă din acest 
for. să fie cît mai bună". Rezulta
tele unei preocupări consecvente 
s-au văzut atunci cînd asociația 
sportivă „Electromagnetica" a or
ganizat. în deschiderea unei seri de 
dans (deci în fața a sute de tineri), 
o gală demonstrativă de box. în 
ringul amenajat pe scena sălii de 
festivități. A fost o bună propa
gandă printre tinerii cartierului in
dustrial Rahcva, In favoarea unui 
sport pe care îl agreează. Succesul 
i-a determinat pe organizatori să

premise pentru ca, atît 
de educațe fizică și sport 

asociațiile

unor astfel de acțiuni 
în lunile noiembrie și 
C.E-F.S. și Casa de 

sectorului 6. Dar orga- 
a rămas dator proprii-

repete o astfel de acțiune. La se
diul asociației sportive 
mulți tineri să solicite 
secție.

Exemplul ar putea fl 
alte discipline : scrimă, 
etc. Lăudabilă este, de asemenea, 
„adoptarea" de către Casa de cul
tură Turturele, a secției de tir cu 
arcul din asociația sportivă Olim
pia. Interesante vor fi, cu sigu
ranță, și serile cultural-sportive cu 
diferite subiecte, preconizate pen
tru luna februarie, de către Casa 
de cultură a sectorului 1, Mihai 
Eminescu. Sperăm că acordul di
rectorului L. Chelariu față de idei
le noastre se vor transforma într-o 
invitație la una din aceste seri.

Asupra activității propriu-zise, 
desfășurată în organizarea și sub 
supravegherea directă a caselor de 
cultură, insistăm mai puțin. Șahul 
și tenisul de masă sînt activități 
ușor de organizat, care necesită 
un spațiu restrîns și materiale ușor 
de procurat. Concursurile pot fi 
deschise tuturor amatorilor din sec
tor, eventual chiar pe categorii de 
vîrstă. în plus, unul dintre jucăto
rii mai buni poate iniția pe începă
tori în primele taine ale acestor 
discipline. Iarna — bineînțeles — 
tot cu sprijinul C.E.F.S. — pot fi 
amenajate pe terasele de dans — 
acolo unde ele există — patinoare 
naturale.

Interesante ar fi de relatat însă 
cîteva activități adiacente sportu
lui, patronate de casele de cultură, 
și care vizează. în principal, sănă
tatea celor care aderă la ele. La 
Casa de cultură a sectorului 4. sub 
conducerea instructorului Mario 
Vasilescu. a luat ființă un cerc de 
hatha-voga. din al cărui program 
selecționăm : gimnastica de corec
ție, armonizarea și dezvoltarea fizi
că, gimnastica respiratorie, relaxa- 
re-deconectare. Părerile bune ale 
cursanților sînt unanime privind 
consecințele favorabile ale frecven
tării cercului. Ei capătă de altfel 
și obișnuința de a lucra din proprie 
inițiativă, de a exersa acasă în 
timpul lor liber. Am mai reținut că 
aceste exerciții se adresează tutu
ror oamenilor, Indiferent de sex si. 
mai ales, de vîrstă. Tot pe această 
linie poate fi menționat cursul de 
medicipă de 
sectorului 6. 
de cetățeni, 
tale femei.

Aspectele pe care le poate îmbră
ca acum colaborarea între Consi
liile de educație fizică ale sectoa
relor sgu asociațiile sportive și ca
sele de cultură sînt. însă, mult mai 
diferențiate. Bineînțeles, mijloacele 
și formele pot fi îmbunătățite, dacă 
inițiativele vor fi fructificate la 
maximum de către cei interesați.

Radu TIMOFTE

urmat șl în 
lupte, judo

au venit 
primirea în

analize temeinice ale 
care a decurs activita- 

ale

Plenara Comitetului federal

FĂRĂ PROFUNZIME ANAUTICĂ

la Casa de cultură a 
urmat de aproape 30 

bineînțeles în majori-

I

Patru fete — 
balcanică, după strălucitul succes: 
Bădescu, Viorica n/eagu — medalie

patru medalii la Crosul Balcanic de la 
Liliana Leau — 

de bronz. Viorica

Altaheti

A stimulent
• Mărirea 

pentru

a Crosului 
a adus un 

reprezentanților

Balca- 
succes 
noștri

Recenta ediție 
nic de la Atena 
categoric 
care au reușit să cîștige, după cum 
se știe, 5 titluri de campioni bal
canici, din cele 10 puse în joc. și 
să se situeze pe primul loc în cla
samentul neoficial al medaliilor cu
cerite de țările participante.

Acest succes a fost cu atît mai 
valoro6, cu cît, în ultimii trei ani, 
reprezentanții noștri au obținut re
zultate din ce în ce mai slabe, 
„culminind" cu ediția de anul tre
cut de la Sliven. unde nu au reu
șit să cîștige nici un titlu balca
nic. Această situație făcuse ca și 
cei mai optimiști specialiști să pro
nosticheze pentru edi(ia din acest 
an. rezultate mult mai modeste de
ci t cele obținute.

Dar care să fi fost cauzele ce au 
determinat aceste succese neaștep
tate. intr-o perioadă în care per
formanțele demifondiștilor și fon- 
distilor noștri nu sint strălucite nici 
la cros și nici la probele de pistă ’

Răspunsul ponte fi găsit într-o 
analiză atentă bazată pe date o- 
biective.

Pregătirea pentru cras- coordo
nată și îndrumată în acest an de 
antrenorul federal Nicolae Mărâ- 
țescu. a fest caracterizată prin 
muncă asiduă, prin multă îndrăz
neală in mărirea intensității și a

COMPORTAREA DIN ECHIPA DE CLLB
U I ANTICIPEAZĂ EVOLUȚIA IN REPREZENTATIVA ȚĂRII

După 17 etape ale diviziei A. a 
devenii clar că doar Steaua sau Di
namo pot intra In posesia titlului 
de camninoană masculină, șl că 
numai Universitatea Timișoara. Po
litehnica București și Universitatea 
Cluj sînt candidate la celelalte două 
Jocuri care aduc calificarea în tur
neul final. Tn zona retrogradării, 
luota este. Insă, deschisă mai multor 
echipe, și anume : Politehnica Ga
lați, Mureșul Tg. Mureș. I.E.F.S., 
Voința București și Politehnica CJu.i. 
La fete, echipele bucureștene Rapid. 
Politehnica și I.E.F.S. anunță un fi
nal de campionat pasionant în ceea 
ce privește primul loc, Crișul are 
cele mai mari șanse de a ajunge tn 
turneul final, iar toate celelalte șase 
formații vor trebui să lupte din răs
puteri pentru evitarea retrogradă
rii. fapt cu adevărat rarissim pentru 
un campionat național.

PREA MARI FLUCTUAȚII I
Tn derbyurile diviziei A, tn me

ciurile în care se confruntă frun
tașe ale clasamentului cu 
componente ale loturilor 
cane, este de așteptat ca jucătorii 
si jucătoarele să etaleze toată gama 
cunoștințelor lor la nivelul cel mai 
înalt, ca urmare firească a pregă
tirilor speciale efectuate în acest 
scop. Teoretic, așa ar trebui să fie. 
Practic, Insă, constatăm că tocmai 
în aceste întreceri, asemănătoare ca 
nivel. tehnic și tensiune nervoasă 
cu cele internațional?, baschetbalis
tele chemate să ne reprezinte la 
competițiile europene nu dau întot
deauna satisfacție, ba au chiar fluc
tuații îngrijorătoare. Angela Tita 
(I.E.F.S.) s-a comportat foarte slab 
în partida cu Politehnica și exce-

multe 
republi-

lent în cca cu Rapid : Maria Roșiar u. 
Doina Buga și Gabriela Nicola Ra
pid) au jucat bine pîr.ă la dis-.-u’-a 
cu I.E.F.S., dar în aceasta au evo
luat mediocru. Și astfel de exemple 
ar putea continua, oglindind fluc
tuațiile de la o săptâmînă la aba 
ale sportivelor care, nu mai tirziu 
decît în toamna acestui an. vor 
participa la campionatul european 
din Bulgaria. Or. salturile și s ă- 
derilș valorice considerăm că se da
torează insuficientei antrenamente
lor în cadrul secțiilor cluburilor, 
adică acolo unde ar trebui să -e 
pună bazele pregătirii nu numai 
pentru divizia A. ci șl pentru cam
pionatul european. Prea multele 
greșeli de tehnică și ratări din me
ciul I.E.F.S.—Rapid (și nu numai din 
acesta) sînt o dovadă concretă a de
fecțiunilor în pregătire, ceea ce tre
buie să constituie o sesizare pentru 
toți antrenorii cu responsabilități a:I: 
asupra formațiilor de club. Jt și a- 
sUDra lotului national

DE CE A FOST RATAT DERBYUL 
DE LA TIMIȘOARA?

Prin evoluția întrecerii ș! dife
rența de scor (21 de puncte în fa
voarea oaspeților), derbyul 
sitatea Timișoara—Dinamo a 
ratat, spre dezamăgirea 
lor suporteri ai studenților. Amă
nunte ’ 
nlzat 
Cornel 
orașul 
bordat
Mm . ...
acumulat un asans de 24 de puncte. 
Diaconescu a fost un excelent mo
bilizator al coechipierilor, cărora 
le-a imprimat un ritm alert și per-

a f • re(ectă disciplină : Haoeț 
telalie >■ ia «iac *> ia apărare, sade 
l-a anihilai in bună aiăsară pe 
Viciu: Cerata, foarte sobru, a prim 
aproape toate 
fiind ajutat și 
site efectuate de 
din urmă șî 
luat in
V rente.

Univer- 
fos: 

numeroși-

despre acest meci ne-a fur- 
arbitrul internațional prof. 

Negulescu la înapoierea din 
de pe Bega : Dinamo a a- 
și a jucat tot meciul cu de- 
serioziiaie, chiar și cînd a

miațile ia apărare, 
de blocajele defea- 

Naiac: acesta
_ DracomîrescH au evo- 
nota obișauită dia ultima 

,r^r. adică fcit»e. Mai trebaie să 
menționez că. spre deosebire de im 
trecut nu prea îndepărtat, diaam ■- 
viștii au comis un aumăr m.aim de 
greșeli de tehnică, iar apărarea agre- 
sîtă. aplicată pe jumătate de te
ren. a fO't foarte eficace. In con
trast. timișorenii aa an fost cans- 
hativi, zona folosită a fost largă, 
ușor penetreabilă. sub pinanri au 
pierdut multe baloane, chiar și in 
defensivă. In sfirșil. profit de pri
lej pentru a spane cite ta cariata 
și despre partida feminină Universi
tatea—CrișuL Timișorencele au pier
dut meciul a începutul reprizei se
cunde. ciad Bogdana Diacooescu a 
luat jocul pe cont propriu, a arun
cat de opt ort la coș și a ratat tot 
de atitea ori. Ciad a fo<t vhimbată. 
Ana Grosckopf și Gizela Schnebli au 
refăcut din handicap, dar era prea 
tirziu pentru a mai 
fringerea*.

Rșvțnind la primp] 
că Dinamo (ca si 
fel) se află In fon 
care ne dă speranțe 
în care va avea lc 
derby Dinamo—Stea; 
la un mare specta'ol. 
ne-au oferit de a:îte 
frur.vașe ale baschetului 
culin.

1
Steaua. 
r_ă bur 

că CUI

—

.CUPRINSUL ȚÂRII
SOCIETATE CULTURAL-SPORTIVA 

IN MEDIUL SĂTESC
Cele 11 sate care compun comuna 

Buzoiești. din județul Argeș, au trăit 
profunde transformări In anii socia
lismului. Bjlanțul social-economic, 
edilitar — gospodăresc și 
sportiv, pe care-i prezintă 
ceste așezări, marchează o 
acumulare pent™ un i.'. . te 
zație superior. înființarea 
cultural-sportive tn comuna 
țâre are drept scop atragerea tine
rilor și vîrstnlcilpr într-o activitate 
educativă și recreativă, se înscrie 'în 
această sferă. Dintre prevederile din 
planul de măsuri pe linie sportivă 
se desprinde organizarea unor com
petiții populare de fotbal, handbal, 
volei, șah, popice, trintă și atletism. 
De asemenea. în fiecare sa. se vor 
ămgnaja terenuri simple de fotbal, 
volei, handbal șl arene de popice în 
aer liber. Prin contribuția voluntară 
a cetățenilor și cu sprijinul condu
cerii C.A.P. și a comitetelor de pă
rinți se vor construi două săli, (cu 
dimensiune^ de 20x10 m) Ia școlile 
generale din satele Ionești și Bur- 
zoiești: Ca președinte al societății 
cultural-sportive a fost ales profe
sorul Lică Florea de la școala gene
rală <jtn satul Vulpești, avînd drept 
colaboratori principali pe cel mai 
inimoși . activiști sportivi voluntari 
din cele 11 sate.
Ilie FEȚEANU-coresp. județean

„CROSUL PRIMĂVERII"
Alergarea pe teren accidentat

cultural- 
astăzj a- 

ză 6 valoroasă 
nivel de civij’:- 

soei etății 
Buzoiești,

____ a 
intrat în tradiția competițîonală din 
orașul Cimpulung Moldovenesc. Noul 
sezon atletic s-a deschis prin orga
nizarea unui reușit concurs, dotat 
cu „Trofeul Primăverii“ La start au 
fost prezent! juniori de toate cate
goriile. reprezentând asociațiile Știin
ța. A.S. Armata, Constructorul. Sil
vicultorul și Pionierul din localitate. 
La capătul unor dispute pasionante, 
nrimele locuri au fost ocupate după 
cum urmează : juniori cat. a n-a —

Vasile Răileanu (Știința) 
Pei Oltea (Pionierul) La 
nlori cat. I — Octavian 
Armată) la băieți ș: 
Scurtu (Ștnnța) I» lete. 
victoria a revenit tn elasamer.ta re
prezentanților A.S. Armata fi, res
pectiv. știlnț*.

Gheorghe STANCESCf 
președintele COEFS 

Cimpulung Moldovenesc

NUMEROASE CONCURSURI 
IN CINSTEA SEMICENTENARULUI 

U. T. C.
C.M.E.F.S. Lugoj, ta colabora.'? cu 

Comftfțul municipal U.T.C. | 
sillul sin dl cal a orfan. ?ax o sa 
competiții dotate c'J -Cupa Se: 
tenarului-. Pint în prezer.t. a;

de tineri tințre >;-aJ d.? 
fnttiftțteț la atletism, volei, har 
șah. tenis de masâ ș*. fotbal fe~. 
S-au remarcat echipa dț fcr.ba 
Școlii profesionale Textila LufoL 
rr.ația feminin* de handbal. Vulturii 
Textila Lugoj, jucătorii de voie-; de 
la Liceul Coriolan Brediceanu din 
Lugoj car#» au dștigat toate meciu
ri!^ susținute. Primele locuri ln con
cursul de șah au revenit Bodicâi 
Albu (Liceul Agricol) șî lui Horia 
Enașel (L.C.B.). iar ln Întreceri.e de 
atletism s-au evidențiat Ecaterina 
lAipuiescu, Magdalen» Dovlete. Doru 
Țureanu. Eeaterina Corolu. Rodie* 
Nistor, Nlcolae Lung șl alți tineri 
douti pentru acest sport

Ladislau PROSEK-coresp.

BOWLINGUL ARE ADEPTE 
SI PRINTRE FETE...

Bowlingul. joc înrudit cu sportul 
popicelor, care estș atît de răspîndlt 
î-n țarș noastră, se practică — deo
camdată — doar tn județul Con
stanța, unde la ora actuală există 
patru arene dotate cu materiale după 
ultimele cerințe. Dacă pînă nil de 
mult acest joc era doar apanajul

Săvulescu), necesita- 
__ r__________  voleiului de către co
pii la vîrste fragede pentru a li se 
sădi dragostea pentru acest sport, co
relația dintre jucător (de valoare) și 
echipă la juniori, lărgirea colaboră
rii cu Consiliul național al pionieri
lor pentru organizarea unor com
petiții de minivolel (conf. univ. 
Cornelia Ghibu).

Consistente au fost concluziile 
trase de tov. loan Kunst-Ghermă- 
nescu, secretar al C.N.E.F.S., care a 
punctat pe de o parte mobilurite ce 
au condus la redresarea parțială a 
voleiului masculin, iar pe de altă 
parte a precizat cîteva dintre cau
zele ce au determinat un nou eșec 
al reprezentativei de senioare. Tn 
ceea ce privește viitorul, vorbitorul 
a atrag atenția că fără o bază so
lidă (divizia de juniori și școlari) nu 
vom avea volei de performanță, că 
prima condiție este o muncă rodnică 
la prima treaptă a performanței, că 
un jucător trebuie să cunoască toate 
elementele și procedeele tehnice încă 
de la 17 — 18 ani pentru a putea să 
dea maximum de randament atunci 
cînd capacitatea iui de efort este op
timă, că In procesul de instruire se 
constată mari deficiențe de ordin fi
zic și tehnic si că ar trebui insti
tuite teste, norme de control ln uj- 
ma cărora să se permită sau nu. par
ticiparea jucătorilor la campionat, 
astfel incit la loturile naționale să 
nu se facă muncă de învățare. In 
fine, că ar fi necesare campionate 
olds-boy pentru sportivii pe care 
vîrstă îi împiedică să mai dea re
zultate bune în voleiul de perfor
manță, pentru ca în 
fie epurate diviziile 
să se lase cîmp libțtr 
neretului.

Dar faptul că cei

școlară (.lean 
tea practicării

După felul în care a fost pre
gătită, ne așteptam ca plenara co
mitetului federației de volei, ți
nută recent, sa constituie un _ prilej 
pentru dezbateii de conținut și pro
funzime a activității voleibalistice 
ciin 1971, an bogat în evenimente, în 
învățăminte și mutații. Era anul în 
care voleiul nostru masculin a mar
cat un început de reviriment pe 
plan internațional, dar și anul unei 
noi și mari dezamăgiri produsă de 
reprezentativa feminină. Prezența 
mai multor specialiști (antrenori, 
arbitri, activiști) alături de mem
brii comitetului federal trebuia să 
însemne o garanție pentru discuții 
serioase și 
modului în ___
tea internă și internațională, 
muncii diverselor organisme ale fe
derației și ale antrenorilor, cu con
secințele sale asupra rezultatelor ob
ținute, pentru reliefarea cauzelor 
care împiedică încă afirmarea vo
leiului nostru la nivelul condițiilor 
materiale de care dispune etc. Și, 
totuși, specialiștii noștri, nu au dez
voltat chestiunile cele mai impor
tante, la nivelul așteptărilor, și s-au 
pierdut în cozerii. Așa că puține au 
fost problemele importante (pentru 
care de fapt s-a întrunit comitetul 
federal) enunțate în luările de cu- 
vînt. Intre acestea, am aminti refe
ririle la lacunele organizatorice ale 
campionatelor "județene (N. Matees- 
ru), lipsa de randament al unor pro- 
fesori-antrenori în eșalonul diviziei 
școlare, insuficienta preocupare a 
majorității lor pentru crearea de va
lori, neglijarea unor laturi ale an
trenamentului (T. Penea), absența 
unei exigențe din partea antrenori
lor față de ei înșiși, ineficiența spe
cialiștilor pe care îi clă an de an ca
tedra I.E.F.S., deficiențele în instrui
rea tehnică a jucătorilor (N. Murata), 
slaba activitate a Colegiului central 
al antrenorilor, necesitatea unei 
perfecționări a cunoștințelor, a unei 
reciclări a tehnicienilor (A. Kăducu). 
instituirea limitelor de vîrstă în di
vizia B (R. Șiclovan), îndreptarea 
atenției către școlile profesionale, 
anomaliije in promovarea juniorilor 
de perspectivă, ignorarea de către 
federație a unor antrenori care 
cresc elemente valoroase în divizia

a României, campioanăAtena !
medalie
Jitaru — medalie de argint, și dr. Zina Simu.

deIată echipa 
de aur, Relia

jwuoare
Duculescu, antrenparea Victoria

„SECRETELE" SUCCESULUI DE LA ATENA
puternic 

Competițiile de mase, izvor ne-
intensității antrenamentului • Performanța junioarelor 
întreaga echipă reprezentativă • 

secat de talente
volumului mijloacelor de pregăti
re și. mai ales, prin renunțarea la 
opinia că intrarea în formă în luna 
martie prejudiciază obținerea unor 
performanțe bune în sezonul de 
vară. Antrenorii care au avut spor
tivi în loturile reprezentative de 
cros au lucrat cu mult curaj cu 
atleții lor. De altfel, ultimele cam
pionate europene de la Helsinki au 
arătat că forma excelentă obținută 
de eroul acestor campionate, fin
landezul Vaalainen, a fost obți
nută după un sezon cornpetițional 
— non stop — de mai hine de un 
an. perioada de iarnă fiind petre
cută de atletul finlandez în Ame
rica tie Sud, unde sezonul compe- 
tiționai este în floare în lunile de
cern bri e-i an ua rie.

La toate acestea s-a adăugat o 
alimentație rațională, adaptată la 
specificul acestor probe de aler
gări. un cros de verificare — Cupa 
16 Februarie — care a precedat 
concursul de selecție și care în 
aiți ani nu se organiza, precum și 
o pregătire psihologică efectuată cu 
multă grijă. Este drept că și prima 
cursă a competiției, cursa junioa
relor. in care reprezentantele noas
tre au cucerit toate cele patru 
med.i :; ('), a fost un putenrc to
nte. de un efect apreciabil pentru 
moralul reprezentanților noștri care 

rt;re in cursele urmă-
repi 
să i

balcaxtici Liliana 
ie Ghipu sînt cî$- 
lari competiții â 
ie iBftâtcjirc 
-Cupei satelor*.

Criisului tixten

CONCURSURI—TEST

D-tmlmcâ. «e vor des li șura Ia Timi
șoara. Lugoj șl Dej coneursuri de pes
cuit sportiv staționar (tineret Șl adulțl). 
Concursurile au ca prim scop testarea 
apelor curgătoare din aceste localitiți, 
ln vederea stabilirii locu’.Uj unde se 
desfișara Întrecerea internațional 
pescuit sportiv .Cupa prieteniei", 
care vor participa pescari sportivi 
toate țările socialiste. In «cest an.

felul acesta să 
de aceștia si 

de afirmare ti-

acestor competiții de masă, dintre 
care Fița Rafira, cîștigătoare și ea 
a „Crosului tineretului", 
prezent și componentă 
nostru olimpic.

De aici se desprinde 
necesității de a urmări cu atentie 
elementele dotate, descoperite cu 
prilejul competițiilor de masă. Și 
mai ales grija ca aceste competiții 
să răscolească cu adevărat tinere
tul nostru.

— Nu se pot obține rezultate re
marcabile decît cu o pregătire a 
cărui volum și intensitate sînt mult 
mărite. Iar de aici, o consecință lo
gică — multă atenție pentru recu
perare, pentru refacerea după efor
turile considerabile depuse, recu
perare ce trebuie făcută prin toate 
mijloacele pe care știința ni le 
pune la dispoziție.

— Exigență mărjtă pentru „an
trenamentul invizibil", pentru via
ța sportivilor în afara stadioanelor. 
Totodată, federația să vegheze la 
sistarea exodului unor atleți de la 
antrenori mai exigenți la»antrenori 
mai „binevoitori". Nu există atleți 
mari care să nu constituie și e- 
xemple de exigență, a căror viață 
cumpătată să nu reprezinte un fe
nomen firesc.

— S-a comis evident o greșeală 
că nu s-a trimis la cros și echipa 
de seniori și ar trebui recunoscut 
acest lucru de către federație, pen
tru bunul mers în viitor al aces
tor probe. Numai astfel atletii 
vor lucra cu ambiție și conștiin
ciozitate ți în timpul iernii, știind 
că efortul lor — deloc ușor — 
poate fi încununat cu cinstea de 
a reprezenta culorile țării în Cro
sul Balcanic. De asemenea, ar tre
bui urmărită mărirea calendarului 
intern ș: internațional de cros 
competiții de amploare

— Este necesar ca federația 
specialitate să facă eforturi și 

inuare pentru ca succesele 
rămînă izolate.

coi 
ia Atena să 
tiriiplâloare.

aaUccor la

este în 
a lotului

concluzia

SILVIU DUMITRESCU 
Iotul național de cros

______ __ care muncesc 
nemijlocit’ în domeniul performanței 
au avut prea puține lucruri de spus 
<și totul la general), adoptînd o po
ziție cvasi indiferentă față de nume
roasele carențe ce mai persistă . în 
volei (mai cu seamă în cel feminin), 

‘ocolind critica și pătrunderea în e- 
sența fenomenului, nu poate contri
bui ia îndreptarea unor stări de lu
cruri deficitare.

Aurelian BREBEANU

■t

Concursul republican
de primăvara,

examen al pregătirilor din iarnă <
Tradiționalul concurs republican 

de primăvară al seniorilor reuneș
te în bazinul „23 August" pe unii 
dintre cei mai buni înotători ai 
țării care se vor înfrunta, de vineri 
pînă luni, în cele 29 de probe in
cluse în programul competiției. 
După pregătirea intensă efectuată 
în lunile de iarnă, este de așteptat 
ca cei mai harnici să realizeze per
formanțe bune, dintre care sîntem 
convinși că nu vor lipsi nici recor
durile. De la startul unor probe vor 
absenta cîțiva dintre protagoniști, 
care au preferat să nu-și întrerupă 
antrenamentele, pentru ca la meciul 
cu Franța să se găsească în cea mai 
bună formă. Programul Concursului 
republican de primăvară prevede 
următoarea desfășurare a curselor : 
vineri : 100 m liber (masculin si 
feminin). 1Q0 m bras (m și f), 200 
m mixt (m și f). 4X100 m mixt (m 
și f) : simbâtă : 400 m liber (m și f), 
100 m spate (m și f), 100 m delfin 
(m și f), 4X200 m liber (m) ; du
minică : 200 m liber (m și f), 200 m 
bras (m și f), 400 m mixt (m și f),

4X100 m liber (m și f); luni: 200 
m spate (m și f), 200 m delfin (m 
și f), 800 m liber (f). 1-500 m liber 
(m). întrecerile vor avea Ioc de la 
ora 10 (seriile) și de Ia ora 17 (fi
nalele).

Este interesant să arătăm că îna
intea acestei importante competiții, 
unii înotători au obținut performan
țe remarcabile. Astfel, după cum 
ne transmite corespondentul nostru 
Doru Glăvan, Ia Reșița, în cadrul 
fazei municipale a Concursului re
publican, Mircea Hohoiu a înotat 
100 m spate în 1:01.6 (la 4 zecimi c ? 
secundă de propriul său record re
publican), Dittmar Wetternek a fost 
cronometrat cu 1 :C4,4 și 1:15,8 la 100 m 
spate și respectiv 100 m bras (Wet- 
temek se pregătește pentru probe
le de mixt). Alte rezultate i Victor 
Ceia 1:17,8 — 100 m bras, Doru 
Gropșan 1:08.4 — 100 m spate, Al. 
Barany 2:18,0 — 200 m liber, Ju- 
lieta Mirosu 1:07,4 — 100 m liber, 
Lavinia Donea 2:39,5 — 200 m spa
te, Ioana Sporea 2:43,0 — 200 m 
spate.

(Urmare 
din pag. I)

Pe marginea derbyului

diviziei masculine

jucătorii vizați de 
pentru echipa re-

VTNĂTORI COLECTIVE DE 
COMBATERE

la băieți ți 
fese : ju- 
Micu (A S.
Parai cuiva 
Pe ecti.pe.

D. STANCULESCU

XMXiile vtrâtorilor și pescar: or 
1 bu<T-ireș*.ene or^artizeazâ dumi- 
.Inâtori coiectâve de corr.ba’.ere a 
irdor ln pădurile Brânești. Bueonr, 
i. Negoeșt:. Corana. PÎâtâreștL 
iri. Tâmâdâu. Gherrr.âr.eștl. Valul 

Jilava. Tunari, Feteștâ-bal.ă. Babele 
Dragoș Vodă.
scrierea vinitorilor pe Hv-eîe de par
are se poate face pini vineri, orele 
La aedule asociațiilor.

*

i sosească din Sud mas:-e 
pasate de sitari pe toate vaite rturrioc 
eare se varsă ln Dunăre. De ase.r.ecea. 
se observă încă numeroase stoluri ce 
cocori n-.a; ales In Bărăgan și tn cim- 
pca bănătear.ă Visătoarea la aceste soe- 
cd de păsări se poate practica numai 
eu autorizația asociației care are ln ;o;o- 
smtă terenul respectiv.

ter.țialulul fizic Ia 
antrenorul federal ( 
prezentativă. Pe acest temei, jocul a 
purtat amprenta unei Intîlniri ami
cale. de agrement, fără acel angaja
ment decisiv la care ne-am fi aștep
tat atunci cînd se aflau față-n față 
cele mal bune echipe ale handbalu
lui nostru, angajate direct în lupta 
pentru titlu. In plus, s-a acționat 
prea simplist în atac, fără intenția de 
a încerca lucruri noi, fără convinge
rea că ceea ce se face este bine în- 
s_î::. și duce, implacabil, la o situa
ție de gol. Improvizația, reținerile 
evidente în continuarea fazelor, r.u 
rare ori greșelile de tehnică în prin
derea și transmiterea mingii — toate 
la un ioc au făcut ca partida să nu 
aibă răci pe departe măcar carac
terul unui derby. Dramaticul său fi
nal cu a putut salva nimic din ceea 
ce se pierduse timp de mai bine de 
50 de minutev

Trezind dincolo de limitele acestei 
confruntări decisive a campionatului 
si privind mai jos pe scara clasa
mentului r.e vor întimpina și alte 
surprize neplăcute. De pildă, oricît 
de meritorie ar fi comportarea stu
denților bucureșteni în meciul cu 
Steaua, nu putem totuși uita că vic- 
t r:a lor are și o altă fațetă, mai pu
țin plăcută. De aceea se naște, fi
resc., întrebarea : cum a putut echipa 
noastră campioană să piardă acest 
meci, avln.d (incontestabil) condițiuni 
net mai bur.e de pregătire tn lunga 
perioadă de întrerupere a campiona-

tului? Ținînd seama de acest lucru, 
ar fi fost normal ca Steaua să cîș- 
tige fără emoții această partidă. 
Lucrurile s-au petrecut insă altfel. 
Unde să căutăm explicația ? în lip
sa șansei ? Nici vorbă I Adevărul 
este că principala cauză a unui a- 
semenea rezultat șl, In general, a 
slabului nivel în care se joacă în 
campionat, o constituie volumul scă
zut al orelor de antrenament și in
tensitatea 
moditățil.

lor menținută la limita co-

CLASAMENT
1. Steaua 18 16 1 1 371—245 33
2. Dinamo Buc. ii 14 2 2 322—233 30
3. Univ. Buc. îj 12 2 4 29Ș— 253 26
4. nU“ Cluj 18 7 4 7 298—314 18
5. Trotușul 18 7 1 10 271—307
6. Indep. Sibiu 18 7 0 11 306—316 1
7. Poli. Timișoar» 18 4 4 10 276—305 12
8. S.C. Bacău 18 4 4 10 275—314 12
9. Dinamo Bv. 18 5 1 12 270—317 11

10. Poli. Galați 18 2 5 11 267—317 9
REPREZENTATIVA DE JUNIOARE

JOACA IN POLONIA
Reprezentativa feminină de junioare a 

țării noastre Iși inaugurează noul sezon 
internațional prin deplasarea în Polonia, 
unde va participa la un turneu, tâmp 
de trei zile, între 31 martie și 2 aprilie. 
Antrenorul lotului, prof. Dan Bălășeseu, 
împreună cu secundul său, prof Traian. 
Bucovalâ. ne-au declarat că echipa se 
găsește în formă, după cele două sâp- 
tămini de pregătire și că 
babil o figură frumoasă 
de la Cracovia, unde vș ,_____ _ —
de echipele de junioare I și TT ale țării 
gazdă, precum șț cea a —*-------
Din lotul nostru fac parte, 
jucătoarele Rița Floarea, 
sile. Mariana Boși, Marfa

va face, pro- 
la competiția 
evolua alături 

;; 'i 
Cehoslovaciei, 
printre aliCe, 
Georgeta Va- 
Luca etc.

CE ÎNSEAMNĂ ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO
tnce-
e. au

acum în cele patru săli 
.te fetele care reprezintă 

as-rCiația sporuvâ .Toir.istex- în 
campionat : jdețean. La primul 

Ln au luat 
par.e Ș: alte jucătoare. Iată tn foto
grafa alăturată pe sportivele 
reate în întrecerea dotată cu „ 
8 Martie- : Maria Stoica. Ținea 
hoi și Alexandrina Știrbu, In 
nea premierii.

TROFEUL „ZIMBRII"
Jocul de handbal se bucură 

multă popularitate ln rîndurile
de

__ ____________ ... , - - ... tine
rilor din Brăila, tn consecință, comi
tetul județean U.T.C. și Consiliul 
asociației sportive .Zimbrii" au or
ganizat un turneu la care a fost in
vitată șl o rormaile a clubului Di- 
namo București. După două zile de 
Întreceri viu disputate, trofeul a fost 
cucerit de echipa Școlii sportive din 
Brăila.

Ion BALTAG-coresp.
„CUPA VETERANILOR"

An de an se desfășoară la SibiuAn de an se desfășoară la Sibiu o 
interesantă și originală competiție te 
popice, «Cupa veteranilor", la ca*e

Se Întrec jucători de la 55 de ani 
in sus, foști sportivi legitimați in 
tinerețe. La cea de a ix-a ediției, 
desfășurată pe arena Electrica, de
canul de vîrstă a fost Iacob Offmann, 
In vîrstă de 86 de ani.

Trofeul a revenit lui Richard Radei 
— pentru a patra oară — care la 
proba de 80 lovituri mixte a doborit 
301 popice. Pe locurile următoare 
ș-au clasat Carol Majoreanu (295 pd) 
șl Anton Birsan (294 pd).

Ilie IONESCU-coresp. județean

PE NOUA PISTA 
DE DIRT-TRACK DIN ARAD

în ultima parte a anului trecut s-a 
dat In folosință Ia Arad o nouă plttă 
de dirt-track. Avtnd la dispoziție 
condițiile necesare pregătirii, asocia
ția sportivă Vagonul și-a reprofilat 
secția de moto pe alergări de viteză 
pe pistă de zgură. In prezent, aler
gătorii de dirt-track arădeni se an
trenează. sub conducerea cunoscutu
lui motoclellst loan Lăzărescu, in 
vederea apropiatului sezon.

Ion IOANA-coresp.

După cum este cunoscut 
nînd cu data de 26 februarie 
intrat în vigoare prevederile 
tulul nr. 471-1971 privind asîgu 
rea de răspundere civilă pentru 
gubeie produse prin accidente 
autovehicule.

a înțelege mai bine 
această asigurare. v 
o explica de Ia reia 

apărută în ziarul „Sein- 
teia* din ziua de 9.III.19T2. la ru- 
ferica. „Faptul Divers" intitulat „Bi- 
lanțul tragic al unui act iresponsa
bil". Zi de tîrg In comuna Tjfeni- 
Olt. Prilej pentru 
Săndulescu ’ / 
A adunat Intr-un 
oroprietatea schelei de extracție 
Ciurești — 16 persoane și a pornit 
la drum. Odată ajuns la destinație, 
neavînd pe semne altceva mai bun 
de făcut a poposit la buf eu După 
ce și-a făcut „plinul" și-a adunat 
clienții și s-a urcat la volan să-i 
ducă acasă. In comuna Birla, în 
timp ce voia să deoășească în vi
teză o motocicletă (cu toate că 
șosea se afla un strat de 
autocamionul a derapat 
proiectat dintr-un pom înt

Pentru 
înseamnă 
începe a 
rea unui caz.

tra
pa- 
de

o®

șoferul Cristodor 
să-și ambaleze motnruL 

autocamion — 
schelei de

16 persoane și

pe 
mizgă). 

Și a 
„______  _____ _ „ r-un
al rețelei electrice și de aici 
turnat în șanț. Bilanțul: două 
soane accidentale mortal, 
foarte grav și celelalte 11 grav, 
cei 14 răniți au fost internați

fost 
stîlp 
râs- 
per- 
trei 
Toți 

__ _______...____ __ de 
urgentă în spital- In ce-1 privește 
pe șofer, el este cercetat sub stare 
de arest, urmînd să fie deferit in
stanței de judecată".

Acestea sînt fat.eig și le-am re-

ia-at îr.tocmai, iar vinovăția condu
că tortejj auto este evidentă.

Potrivit art 998 din codul civil 
.orice faptă a omului, care cauzea
ză altuia prejudiciu, obligă pe acela 
ten a cărui greșeală s-a’ ocazionat, 
a-1 repara*.

Prin asigurarea 
vilă prin efectul 
prin Decretul nr. 
preluat asupra sa 
clare — de plată 
toți deținătorii de 
novați de producerea 
•e rtrculație pentru repararea pre

judiciilor produse altor persoane.
Deci, pentru prejudiciile prpvo- 

cate celor 16 persoane, ca urmare a 
v-uiui și vătămărilor corporale, 

;>roprie:arul autocamionului — Sche
la de extracție Ciurești — va fi o- 
b.;ga:ă la plata de despăgubiri. Toate 
aceste obligații de plată vor fi însă 
* : ortate de ADAS, în baza asigu
ră-;: de răspundere civilă.

La rîndul el. Schela de extracție 
din Ciurești. în baza art. 45 din 
Decretul 471/1971, 
tru Administrația T_____
Siat despăgubirile plătite de acea
sta. de la propriul său conducător 
auio. răspunzător de producerea 
accidentului. în cazul nostru Cris- 
todor Săndulescu. Această recupe
rare se face deoarece primele de a- 
sigurare se plătesc de către orga
nizațiile socialiste, deținătoare ale 
autovehiculelor, care sînt asigurate 
pentru răspunderea lor civilă, con- 
ducătorii auto angajați ai acestor 
organizații nefiind cuprinși în asi
gurai e,

de răspundere ci- 
legii. legiferată 
471/1971, ADAS a 
obligațiile finan- 

— pe care le au 
autovehicule, vi- 

accidentelor

va recupera pen- 
Asigurărilor de

In cazul de față, accidentul de au
tovehicul făcînd obiectul unui pro
ces penal, despăgubirile de plată 
cuvenite persoanelor păgubite ca 
urmare a accidentului vor fi stabi
lite prin hotărîrea instanței judecă
torești competente și vor fi plătite 

dede Administrația Asigurărilor 
Stat.

Despăgubirile se vor plăti 
către ADAS, direct persoanelor 
gubite sau îndreptățite a primi 
mele asigurate.

Din cele arătate mai »us, rezultă 
în mod evident caracterul social al 
acestei asigurări și grija perma
nentă față de victimele accidentelor 
de circulație întrucît acestora li se 
poate repara operativ prejudiciul 
suferit prin vătămare corporală sau 
pagube materiale, aceste victime 
nemaiputînd fi lăsate la cheremul 
oricărui iresponsabil ce se urcă la 
volan și uită — sub impulsul cailor 
putere — de răspunderea ce-i apasă 
pe umeri. Pentru că un lucru e clar, 
în condițiile unui trafic tot mai in
tens, anumite evenimente neprevă
zute ca de exemplu i ciocniri, tam- 
ponări, o reacție întîrziată ia un 
eveniment neașteptat, pot provoca — 
în afară de pagubele Ia propriul au
tovehicul — șj prejudicii la bunu
rile altor persoane, precum și 
tămarea corporală a acestora.

Tntr-un număr viitor, vom 
finua cu explicarea asigurării de 
răspundere civilă.

de 
pă- 
su-

A MfNZTNĂ
Director în Centrala



DESPRE NEÎNCREDERE I
Am întîlnit deseori o atitudine 

pornită din niște relații între jucă
tori, antrenori și conducători ca
riate de neîncredere. Un fotbalist 
se accidentează la un moment dat, 
șe alege cu o leziune de fibră 
musculară cel mai adesea, și are 
nevoie de repaus și tratament. Ime
diat, sau după o zi, două, insinuările 
încep să roiască N-are nimic, dom
nule I Nu vrea să joace duminică 
(sau miercuri) împotriva echipei 
cutare sau cutare și se anunță in
disponibil" — zic unii cărora tare 
le place să aibă ceva de bîrfit.

E drept că o leziune musculară 
ușoară, ori de intensitate medie, nu 
prea poate fi decelată prin metode 
ebiective. în forme mai puțin grave, 
afirmarea ei reprezintă un act de 
sinceritate din partea jucătorului. 
Dar dacă «inceritatea nu există în 
cazuri sporadice, neîncrederea și 
suspiciunea n-au drept să devină

atitudini curente față de toți fotba
liștii, în toate circumstanțele. Re
lațiile dintre oamenii unui club tre
buie să fie și să se păstreze curate, 
iar acest lucru se poate realiza nu
mai dacă cei implicați se investesc 
aprioric cu stimă. Un antrenor ob
sedat de ideea că jucătorii îl tri
șează este, în realitate, un tip slab, 
incapabil să centreze energiile su
fletești ale colaboratorilor cei mai 
apropiați. Ideea că e mai bine să-1 
suspectezi pe fotbalist în orice îm
prejurare, decît să-l tratezi cu în
credere, nu ține în nici un caz de 
perimetrul sportului. Trebuie să 
fii aproape nul ca pedagog și psi
holog ca să nu înțelegi cît de mult 
obligă franchețea și fair-play-ul 
atunci cînd le etalezi în primul 
rînd tu însuți în relațiile cu ceilalți. 
O echipă de lucru, iar orice gru
pare de jucători — antrenori — con
ducători reprezintă o echipă de lu-

CANDIDAȚI! PENTRU MtiNCHEN
(Urmare din pag. 1)

mai mult, a expediat un număr de 
11 lovituri pe poarta apărată de Stan 
(6 din ele pe spațiul porții) și a a- 
vut numeroase ocazii de gol, dintre 
care cele mai clare au fost acelea 
ale lui Kraus din min. 16, Leșeanu 
min. 21, Jamaischi —bară min. 32,
— Kraus min. 41 și din nou Leșeanu 
în min. 48 care, singur cu portarul, 
a ratat într-o situație ce nu aștepta 
decît golul.

In repriza a doua, echipele s-au 
prezentat cu garnituri noi șl cu ceva 
mal multă poftă de joc. Lotul olim
pic cu : Stan — Cristache, lanul, 
Vlad, Popovici — Domide, Simionaș
— Rugiubei, Kun, Broșovschi, Jer- 
can ; iar Sportul studențesc cu : Fie
rea — Gh. Ionescu, N. Dumitru, Se- 
cașeanu, Nuțu — Damian, Badea — 
Bujor, Flrățeanu, V. Florea, Geor
gescu.

Formula de echipă a olimpicilor, 
alcătuită de astă dată pe scheletul 
U.T.A.-ei, ni s-a părut ceva mai în
chegată, mai echilibrată, iar acțiunile 
sale au purtat amprenta unei orga
nizări mai judicioase și mai aproape 
de .randamentul ■ colectiv așteptat 
Fapt evidențiat de altfel și de rapor
tul net favorabil al șuturilor la poar
tă (14—8), de precizia mai mare a 
acestora pe spațiul porții și mai ales 
de înscrierea celor două goluri (Do
mide, min. 86 la o lovitură liberă 
executată de Jercan și Kun, min. 88. 
care a reluat in plasă o minge res
pinsă de Florea, după un șut expe
diat de Popovici) goluri care au asi
gurat, în final, lotului o victorie mai 
clară decît o indică scorul. O victo
rie ce reflectă jocul mai bun din 
partea a doua a Intîlnirii, realizat 
însă pe fondul unei rezistențe evi
dent mai reduse din partea adver
sarului.

cru, nu se poate forma decît în- 
tr-un climat în care fiecare termen 
pleacă de la ideea că toți ceilalți 
sînt de bună credință. Capacitatea 
unei colectivități sportive n-are 
șanse să sporească și să înfrunte 
rigorile unei competiții decît în 
cazul cînd respectul reciproc ope
rează în toate sensurile.

în perimetrul echipelor noastre 
de fotbal se uită prea des cît de 
nocivă este neîncrederea. Se uită 
că ea rănește, că fisurează, făcîn- 
du-i pe oameni să se închidă, 
să se retragă din comunitate- 
să participe doar formai, sau 
cu potențial redus la treburile 
ei. Pe lîngă aceste urmări în plan 
general, insinuările că unii jucători 
simulează necesități de tratament 
și de repaus în caz de leziuni post- 
traumatice mai pot avea și alt re
vers. Cei încriminați pe nedrept 
se neliniștesc și nu știu să se apere 
altfel decît reluîndu-și precipitat 
activitatea, fără să se fi vindecat 
integral. Urmarea poate fi o re
cidivă, o cronicizare a leziunilor, 
un randament scăzut etc. adică 
stări care prejudiciază echipa, pre
cum ți vuitorul sportiv al fotbalis
tului.

De fapt, intervenția noastră, su
gerată în speță de o categorie de 
fapte circumscrise, reprezintă o 
încercare de a discuta despre efec
tul binefăcător al încrederii în re
lațiile din incinta tuturor echipe
lor de fotbaL Acolo unde această 
substanță morală lipsește, carența 
puțind lua expresii de o diversi
tate infinită, acolo bîntuie criza, 
acolo valorile se manifestă puțin 
sau de loc. fiindcă morbul ope
rează dinăuntru, slăbește și con
feră grupului o paloare care de 
multe ori trece drept simptom 
greu de înțeles. O cercetare atentă 
descoperă în aceste cazuri că prin
tre oamenii aceia circulă fantoma 
neîncrederii.

Romulus BALABAN

DE HOCHEI
PENTRU
JUNIORI

dintre sete de rapoarte LIPSA DE CURAJ...
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ELVEȚIA - ROMANIA
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EUROPENELE

lume
Scrisoare din BELGRAD Monte Carlo

localitatea Lyss, din Elveția, 
întrecerile primei

în 
au continuat 
grupe a campionatului european de 
hochei pe gheață pentru juniori.

Echipa României a suferit prima 
înfrîngere în întrecere, fiind în
vinsă de reprezentativa Elveției cu 
6—4 (0—2, 3—0, 3—2). După 
start foarte bun, în care au 
stăpîni pe joc de-a lungul unei 
prize întregi, hocheiștii noștri 
cedat pasul în fața impetuozității 
formației- gazdelor, puternic susți
nută de public. Pentru echipa ro
mână au marcat Moroșan (2), Cio- 
banu și Mikloș.

In cadrul aceleiași serii, Dane
marca a dispus de Franța cu 3—0 
(1—0, 1—0, 1—0). In clasament con
duce Elveția cu 6 puncte, acumula
te din 3 jocuri (golaveraj : 30—6) 
urmată de România (17—11) și Un
garia (15—10) cu cîte 4 puncte, Da
nemarca — 2d, Franța — Op.

In cealaltă serie a competiției 
s-au înregistrat rezultatele ; Polo
nia — Italia 5—1 (2—0, 0—1, 3—0) ; 
Olanda — Austria 5—3 (0—0, 1—2, 
4—1). In această serie conduce e- 
chipa Poloniei cu 6 puncte, urmată 
de Iugoslavia cu 4 puncte.

un 
fost 
re- 
au

Gazdele meciului
SPASSKI FISCHER
fac intense pregătiri
Fără îndoială, lumea șahistă a a- 

flat cu satisfacție despre acordul in
tervenit între forurile de specialita
te din U.R.S.S. și S.U.A. în proble
ma organizării meciului pentru titlul 
mondial, dintre marele maestru so
vietic Boris Spasski — actualul 
campion — și șalangerul oficial al 
acestuia, marele maestru american 
Bobby Fischer. După cum se știe, 
prima parte a întâlnirii se va des
fășura la Belgrad, după care cei doi 
corifei ai șahului își vor continua 
lupta la Reykjavik.

Deci, startul în primele 12 parti
de ale mult așteptatului meci Spas
ski - Ficher se va da în capitala 
Iugoslaviei, pe data de 22 iunie.

Iată cîteva dintre preocupările 
gazdelor belgrădene ale meciului, 
așa cum au fost expuse la o recen
tă conferință de presă de către 
Milivoje Molerovici, președintele co
mitetului de organizare a întîlnirii 
pentru titlul mondial.

In primul rînd, a fost fixată re
ședința celor doi competitori la 
Belgrad. Spasski și Fischer vor pu
tea locul în vilele special amenajate

COALIȚIA ANTI-MERCKX

depă- 
rezul- 
sezo-

NĂSTASE
SI TIRIACa a

au luat startul

Nu mai departe decît săptâmîna 
trecută, referindu-ne la un meci 
din divizia B — C.F.R. Pașcani cu 
Chimia Rm. Vîlcea — relevam 
rolul important pe care îl are ar
bitrajul de la linie, în buna desfă
șurare a unui joc, în respectarea 
prevederilor regulamentare, și, une
ori, chiar în stabilirea corectă a 
rezultatului final. Și am amintit în 
această privință, reproducind opi
nia observatorului federal Partenie 
Roșu, rolul NEGATIV pe care l-a 
jucat arbitrul de linie Buburuz, 
nesemnalizînd poziția de ofsaid din 
care gazdele au înscris golul vic
toriei. Un caz asemănător înregis
trăm, acum, în divizia A, la meciul 
Universitatea Craiova — Sport 
Club Bacău, unde, potrivit atît ce
lor relatate de cronicarul nostru, 
cît și raportului observatorului fe
deral, Cornel Sintionescu, scorul a 
fost deschis dintr-o poziție de of
said, pe care arbitrul de linie 
I- Soos n-a avut CURAJUL s-o pe
nalizeze. De fapt, așa cum rela
tează Cornel Simionescu, „in prima 
instanță, el a ridicat steagul, pînă 
la orizontală, după care l-a lăsat 
jos, acceptînd golul ca valabil". 
Ne aflăm, deci, în fața unei evi
dente lipse de curaj, ceea ce pune 
în discuție însăși calitatea de arbi
tru a lui I. Soos, ca și a oricărui 
alt „cavaler al fluierului". Există 
ștîtea domenii de activitate, în care

nu este absolută nevoie de curaj. 
In arbitraj, această calitate este 
esențială. Observatorul federal ÎI 
scoate din cauză pe arbitrul de cen
tru, Ion Rus, care, .alin locul unde 
se afla, nu putea vedea poziția de 
ofsaid".

O amabilitate față de gazde, îm
pinsă pînă la încălcarea flagrantă 
a regulamentului, a putut fi con
statată și în meciul de la Arad, de 
data aceasta vina revenind arbitru
lui de centru. Ion Chilibar. Obser
vatorul federal, I. Pișcarac îi impu
tă, printre altele, faptul de a fi a- 
cordat un penalty nejustificat în 
favoarea U.T.A.-ei. Fiindcă vorbim 
de partida U.T.A. — Crișul, iată-ne, 
din nou. în situația de a ne expri
ma surprinderea față de atitudinea 
unor spectatori din acest oraș. Dînd 
dovadă de nesportivitate, ei au 
scandat la adresa Crișului „B-ul", 
„B-uIuitînd că au fost ani cînd 
și echipa lor favorită înota undeva 
la periferia clasamentului...

Trecind la disciplina jucătorilor, 
se cuvine să semnalăm că, în gene
ral, ea a fost mulțumitoare, ceea 
ce nu însemnează, însă, că n-a lă
sat de dorit pe alocuri, dar mai 
ales în meciul Jiul — C.F.R. Cluj, 
unde, pentru diferite abateri, con
ducătorului jocului, C. Dinulescu, a 
trebuit să recurgă de cinci ori la 
cartonașul galben de avertisment, 
dintre care de trei ori la adresa

unor jucători ai echipei gazdă ■ 
(Tonca — iarăși ?..., Libardi ți I 
Georgevici). Dar, aceasta arată și * 
fermitatea iui C. Dinulescu, despre . 
care observatorul federal, Mihai I 
Tănăsescu spune : „a condus auto- ’ 
ritar și impartial". Poate că unii t 
vor ridica un amendament în legă- I 
tară cu această apreciere, noțiunea ’ 
de imparțial f .nd de la sine înțe- ■ 
ies cînd este vorba de arbitraj. Ob- I 
servatorul federal a simțit nevoia, ’ 
totuși, să releve acest fapt, fiindcă, i 
în practică — de ce ne-am ascunde I 
după degete ? — arbitrajul nu este * 
totdeauna imparțial. ■

Cercetind foile de arbitraj și ra | 
poarteie observatorilor federali, am 1 
descoperit o notă — 10 ! — care era ■ 
firesc să r.e atragă atenția A acor- I 
dat-o Ștefan Socaciu, președintele 
Comisiei centrale de competiții și i 
disciplină, publicului din Pioiești, I 
care a avut o atitudine ireproșa
bilă, la meciul Petrolul — Rapid. | 
străduindu-se să aștearnă uitarea 1 
peste fapta de acum citva timp a 
unor huligani și demonstrfnd că I 
ea a însemnat un accident, o mani- | 
testare izolată, în climatul sportiv 
al PloieștiuluL Nu degeaba, de alt- I 
fel, acest oraș ocupă actualmente | 
locul al doilea în clasamentul pen
tru cucerirea Trofeului Petschov- I 
schi". Și, poate că-1 vizează chiar | 
pe primul I

re și audiență publică din între
prinderi, instituții, din școli sau 
de la sate care au angrenat în 
forme diverse de mișcare și exer
ciții fizice, în drumeții, excursii, 
cicloturism, un mare număr de ti
neri, de elevi, de salariați din me
diul rural sau urban. Au fost enu
merate acțiunile întreprinse de a- 
sociațiile sportive Electrica Brașov, 
Chimia Făgăraș, Torpedo Zărnești, 
I.C.I.M. Brașov sau cluburile Stea
gul roșu, Tractorul, Voința precum 
și cele din mediul sătesc inițiate de 
asociațiile sportive din Hălchiu, 
Apața, Cristian, Bod, La „Cupa ti
neretului" de la sate au participat
11 500 tineri.

In mod deosebit a fost relevată 
activitatea pionierească la nivel de 
detașament, unități și orașe. Ast
fel, în timpul anului școlar și în 
vacanță, ș-a asigurat o participare 
masivă a cravatelor roșii la acțiu- • 
nile organizate, cum au fosț „Să
geata albă“ — schi aplicativ în 
stea cu 5 000 elevi, „Cupa Voinicul" 
— pentatlon cu 12 000 participanți; 
Turul Cetăților — cicloturism ; 
„Triatlonul prichindeilor11 sau con
cursurile de orientare turistică cu 
peste 11 000 elevi participanți. în 
aceeași idee de extindere a exer
cițiului fizic, au fost consolidate 
material și lărgite numeric cele 6 
centre județene de schi pentru co
pii (Sirnea, Fundata, Săcele, Rîș- 
nov, Brașov) din care unul pentru 
preșcolari, a celor de natație (5) 
și a celor de patinaj (4). O situa
ție asemănătoare prezintă și spor
tul școlar, cu dimensiuni din ce 
în ce mai mari, cu eficiente care 
creează sentimentul încrederii în vi
talitatea și talentul schimbului de 
mîine. în baza datelor strînse, se 
poate spune că în prezent un sfert 
din totalul elevilor au fost și sînt 
angrenați în diferite întreceri spor
tive : pentatlon școlar, olimpiade de 
iarnă, cupa școlarului și altele. 
Și în sectorul studențesc au fost 
înregistrate competiții cu caracter 
de masă. De pildă, campionatul 
universitar — pe ani și facultăți, 
la 10 discipline, cu pește 2 300 par
ticipanți. crosul de toamnă cu 600 
studenți ; cupa căminelor la mi- 
nifotbal : cupa anilor T etc.

Apit "'ind aceste realizări și re- 
ținind dimensiunile curente atît

Jack BERARIU I

PLENARA C.J.E.F.S. BRAȘOv!

Recenta victorie a lui Eddy 
Merckx în „clasicul" Milan-San 
Remo are semnificații ce 
șese cadrul unui simplu 
tat înscris în palmaresul 
nului ciclist abia început.

Intr-adevăr, dintre marii ași ai 
pedalei, Eddy ar fi fost singu
rul indreptățit să aștepte noul 
sezon în liniște, savurînd izbîn- 
zile anului trecut, an care a 
constituit pentru supercampio- 
nul belgian un șir neîntrerupt 
de succese detașate, dovadă a 
unei superiorități absolute.

Și totuși, oricit de stranie ar 
părea afirmația care urmează, 
Merckx nu are prea multe mo
tive de calm in acest inceput 
de stagiune sportivă, căci o coa
liție se ridică împotriva lui, o 
adevărată conjurație care și-a 
propus să demonstreze că faima 
sa a fost mai degrabă „artifi
cială", că succesele s-au datorat 
„manevrelor de culise", in sfir
șit, că el nu este chiar atît de 
invincibil cum pare...

Alergători care vor să cuce
rească gloria luptind fățiș cu 
„caravana Merckx" s-au mai gă
sit și in trecut, mai cu seamă 
belgianul Pintens fi spaniolul 
Ocana — cel intrat in legenda 
Turului Franței prin căderea de 
la Mente — ințelegind, din di
ferite circumstanțe, că nu sînt 
mai puțini virtuozi decît super- 
cam pionul, cn-l pot chiar depăși 
in încăpăținare fi rezistență. 
Mai sînt apoi De Vlaeminck, 
Hezard sau Rik Van Linden — 
ca să-i pomenim doar pe cei 
tineri, capabili de un progres 
palpabil fi imediat, — nume ce 
pot fi alăturate oricind unei 
enumerări ^anti-Merckx".

Ceea ce lipsea dintr-o cam
panie împotriva supercampio- 
nuîui era un „creier" care să 
dirijeze acțiunile. Un asemenea 
dirijor — mai mult decît pres
tigios — a fast găsit, în sfirșit. 
în persoana lui Guillaume Dries
sens, care nu este altul decît 
fostul director tehnic al lui 
Eddy, om care-i cunoaște toate

secretele, după o colaborare (sau 
mii degrabă o acceptare...) de 
4 ani.

Rafinat tehnician, abil și în
treprinzător, descurcăreț și atoa- 
teștiutor, violent pînă la tapaj 
și calm pînă la enervarea ad
versarilor, 
știe 
asemenea 
izolare. Și, in vreme ce Merckx 
strînge rîndurile gărzii sale 
(Spruyt, Swerts, Huysmans etc.), 
declarind — la fel de sigur ca 
altădată — că „nu se teme de 
nimeni), fostul său director teh
nic depune mari eforturi pentru 
întregirea coaliției, reușind, in
tre altele, înstrăinarea a doi 
dintre ,.locotenenții“ de valoare 
ai marelui adversar, Wagtmans 
și Stevens, precum și alcătuirea 
unei proprii echipe redutabile, 
contînd pe Van Linden, Pin- 
tens și Agostinho. Lozinca lui 
Driessens nu este „Pintens sau 
Agostinho", ci doar atît — ,,ori
cine numai Merckx nul", căci 
acesta nu este — declară Dries
sens — decît un alergător ceva 
mai dotat

Socotind 
ționalt ai 
mondi sau 
tual Bitossi sau Zoet'emelk, sînt 
gata să dea oricind o mină de 
ajutor la distrugerea 
creat in 
subscriind 
declarativ 
Driessens, 
Eddy va 
nu mai slab, în 
zbuciumat.

tntr-un fel, totuși, acțiunea 
fostului său director reprezintă 
unica șansă a lui Merckx de a 
demonstra — singur contra tu
turor — marea sa clasă, invul
nerabilitatea sa de supercam- 
pion. Ceea ce ar da o rezolvare 
spectaculoasă întregului conflict, 
care agită actualmente lumea ci
clismului profesionist.

din cartierul Dedinje, sau la luxosul 
hotel „Jugoslavia", după dorința ce 
o vor exprima.

Partidele se vor juca în sala mare 
a Casei Sindicatelor, care poate cu
prinde 2 000 de spectatori. Alte mii 
și zeci de mii de iubitori ai șahului 
vor putea urmări însă întrecerea pe 
micile ecrane ale televiziunii, sau 
în transmisiile radiodifuzate, pentru 
care au fost angajați comentatori de 
specialitate, mari maeștri iugoslavi 
și străini. Sala asigură, prin Instala
ția de aer condiționat, o temperatu
ră constantă de + 18 grade, indife
rent de eventuala caniculă din oraș.

Este interesant de menționat că 
cei doi adversari nu vor fi cîtușl de 
puțin deranjați' de prezența specta
torilor din sală, ei fiind complet i- 
zolați, pe scenă, prin montarea unei 
camere de sticlă. Cei aproximativ 
500 de gazetari și crainici, prezenți 
la meci, vor beneficia de instalații 
speciale și camere separate, alătura
te sălii de concurs.

Pentru cei care ar dori să fie în 
preajma întrecerii, dar nu vor mai 
găsi loc în sală, vor fi aranjate două 
imense panouri de demonstrație, 
chiar pe frontispiciul Sălii Sindicate
lor. Acolo vor apare mutările făcute 
de cei doi adversari pe tabla cu 64 
pătrate, la cîteva secunde după e- 
fectuarea lor. Echipa de comentatori 
— avînd în frunte pe marii maeștri 
iugoslavi Gligorici și Matanovici — 
va explica tuturor mersul partide
lor, printr-o instalație 
megafoane.

După cum se vede, 
fac însemnate eforturi 
marele meci să aibă

specială de

belgrădenii 
pentru ca 

dinainte asi-

29 (Agerpres).—
Ilie Năstase și 

în
MONTE CARLO 

Tenismenii români 
Ion Țiriac au debutat victorioși 
noua ediție a tradiționalului turneu 
internațional de la Monte Carlo. A- 
gențiile internaționale de presă re
levă că favoritului nr. 1 Ilie Năsta
se i-a trebuit o oră pentru a-1 în
vinge cu 6—4, 6—1 pe iugoslavul 
Nikola Spear. Ion Țiriac a dispus 
cu 6—1, 5—7, 6—3 de maghiarul
Varga. Polonezul Nowicki a reușit 
să-1 elimine cu 6—3, 6—3 pe ameri
canul Turner, iar Hrebec (Ceho
slovacia) a dispus cu 6—0, 6—3 de 
vest-germanul Elschenbroich.

Alte rezultate : Szoke (Ungaria) — 
Zugareli (Italia) 6—1, 6—0; Bengts
son (Suedia) — Franchitti (Italia) 
4—6, 6—3, 6—4; Karry (Australia)— 
Contet (Franța) 6—3, 1—6, 6—3.

ÎNTRECERILE

PENTATLONIȘTILOR

Driessens pare să 
cum trebuie orientată o 

cumplită acțiune de

ca alții!..“. ,
că adversarii tradi- 
lui Merckx, un Gi- 
un Godefroot, even-

,,mitului' 
jurul, asului belgian,
— e drept, mai puțin
— la coaliția lui 
se pare că marele

avea un sezon dacă 
orice caz mai

Dorian SAVA

gurat un succes deplin. Este edifi- 
ficatoare în acest sens declarația de 
încheiere a lui M. Molerovici, la 
conferința de presă: „Vom face tot 
posibilul ca atît Spasski, cît și Fis
cher, la încheierea primei jumătăți 
a meciului lor, să regrete sincer că 
părăsesc Belgradul pentru a pleca 
la Reykjavik..."

Duțan BUGARIN

PARIS 29 (Agerpres). — La Fontaine
bleau au continuat întrecerile din ca
drul concursului Internațional de pen
tatlon modem. Proba de scrimă a reve
nit maghiarului Balczo cu 1054 puncte 
urmat de Taylor (SUA) — 1027 p. Pesthy 
(SUA) — 1000 p. Kaiser (Ungaria) — 
973 p, Fox (Anglia) _ 946 p.

In clasamentul general, primul loc 
este ocupat în prezent de Balczo (Un
garia) — 1974 p. El este urmat de com
patriotul său Bako — 1875 p și de Gor
lov (URSS) •— 1847 p. In continuare cla
samentul se prezintă astfel: 4. — Lili whi
te (Anglia) — 1832 p; 5. — VUlany (Un
garia) — 1828 p; 6. Taylor (SUA) — 
1822 p; 7. — Drum fSUA) — 1816 p; 8. 
— Kelemen (Ungaria) — 1815 p etc.

După două probe, clasamentul pe e- 
chlpe are următoarea configurație: 1. — 
Ungaria 5617 p; 2. — URSS — 4073 p; 
3. — URSS II — 4951 p; 4. R.F. a Ger
maniei — 4937 p; 5. — SUA — 4575 p; 
#. — România — 453T p etc.

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
Selecționata masculină de baschet a 
Franței va susține mal multe tatUnirl în 
Iugoslavia. Baschetbaliștii francezi • 
juca între 8 și 14 aprilie la Belgrad, 
greb șl Ljubljana.
M
țn turneul internațional de haltere 
putat la Bagdad, sportivii din H. 
Egipt au cucerit 5 medalii de aur,' 3 de 
argint și una de bronz. La cat. grea, 
egipteanul Jaber Hafez a totalizat la cele 
trei stiluri 500 kg.

vor
Za-

dis- 
A.

A luat sfirșit turneul internațional de 
tenis pentru țineret desfășurat la Ter— 
racina (Italia). în finala competiției, 
echipele Italiei șl Spaniei au terminat 
la egalitate 3—3, ocupind locurile 1—2 la 
egalitate. Pentru locul trei, selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 5—1 
echipa R.F. a Germaniei.
■
Prima cursă cicllstă internațională a se
zonului, disputată în Olanda, a avut loc 
la Meersen. Competiția, dotată cu ..Me
dalia de aur Amstel", a revenit rutieru
lui belgian Walter Planckaert, care a 
parcurs 237 km în 6h 17:39,0. El a dis
pus la sprintul final de Willy de Geest 
(Belgia) și Joop ' '
a
Orașul Munchen 
de a organiza în 
europene pe teren acoperit la atletism. 
In cazul că această 
acceptată. întrecerile 
noua sală construită 
in vederea Jocurilor

Fotbaliștii iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul da 2—1 (1—1).
■
La West Point au luat sfirșit Întrecerile 
campionatelor universitare de nat at io 
(bazin mic) ale SUA. Jerry Heldenreich 
a cîștigat proba de 2Oo yarzi liber, rea- 
lizînd timpul de 1:38,35, iar Mark Spitz 
s-a clasat Pe primul loc in cursa de 200 
yarzi fluture, fiind cronometrat In 1:46.39. 
Gary Hall, care n-a partidpat la cursa 
de 200 yarzi fluture a terminat învingă
tor In cursa de 400 yarzi mixt, cu un 
timp de 3:58,7. Paul Gilbert a corectat 
recordul american în cursa de 100 yarzi 
spate, realiztnd timpul de 51,29.

Fostul campion european la box la ca
tegoria mijlocie. Italianul Carlo Duran, 
și-a făcut reintrarea la Schio unde l-a 
întîlnit pe americanul Roy Dale. Boxe
rul italian, fără să impresioneze, a fost 
declarat învingător prin descalificare în 
repriza a 4-a. Koy Dale, la un atac, a 
plasat o lovitură de cap italianului des- 
chlzîndu-1 o arcadă.

Zoetemeik (Olanda).

șf-a depus candidatura 
anul 1975 campionatele

candidatură va fi 
vor avea loc în 

la Oberwiesenfeld. 
Olimpice.

de 
ja-

La Praga a sosit echipa masculină 
baschet a Japoniei. Baschetbaliștii 
ponezi vor participa la un turneu pro
gramat la Kosice, alături de echipele 
Poloniei, Ungariei, Bulgariei fi Ceho
slovaciei.

Echipa de fotbal Naclonal Montevideo 
și-a început turneul în Iugoslavia, jucînd 
la Zagreb cu echipa locală Dinamo.

Pupă 8 runde, in turneul internațional 
masculin de șah de la Sarajevo pe pri
mul ioc se află maghiarul Szabo cu 67» 
puncte urmat de Petrosian (URSS) — 
6 p șl Vuklol (Iugoslavia) — 5 p și o 
partidă întreruptă. In runda a 8-a, Sza
bo l-a învins pe Tatoi (Italia), Petrosian 
a cîștigat la Bogdanovid (Iugoslavia), 
iar Vukid a Întrerupt cu Minid.

După ce Karl Heinze Klee a demisionat 
din postul de președinte al federației 
austriece de schi, In * ' "
numit Hurt Schllck.
Linz, în vlrstă de 49

locul său 
jurist din 
de ani.

de ciclobal

a fost
orașul

dîspu-Turneul Internațional
tat la Baesweiler a revenit fraților Pos- 
pisil (Cehoslovacia). Pe locul doi s-a 
clasat perechea Mackus — Bernals (K.F.' 
a Germaniei), urmată de perechea ceho
slovacă Fafek — Lime.

(Urmare din pag. 1) sub raportul cuprinderii de masă 
cît și al performanței sportive, par- 
ticipanții la plenară au reținut și 
o serie de deficiențe, în special la 
sportul de masă, care îl menține 
sub nivelul cerințelor și al posi
bilităților existente. Astfel, s-a a- 
rătat că C.J.E F.S. nu a reușit să-și 
aducă contribuția necesară îndeo
sebi la sate și în întreprinderi, pre- 
ocupîndu-se mai mult de aspectele 
competiționale și de performanță, 
că în general se organizează prea 
puține acțiuni, că multe asociații 
manifestă formalism și își desfă
șoară o activitate de masă doar cu 
grija pentru echipa de fotbal sau 
popice (exemplu : Rupea, Codlea, 
Or. Victoria, Temelia Brașov), că 
munca de îndrumare și de control 
exercitată de C.J.E.F.S. este încă 
deficitară, că educația fizică și 
sportul școlar au încă serioase ca
rențe în special pentru că nu este 
creată o opinie favorabilă practi
cării sportului, că nu există o pre
ocupare constantă pentru formarea 
membrilor susținători, că propa
ganda sportivă păcătuiește prin 
schematism etc.

Subliniind faptul că dezvoltarea 
viitoare a activității sportive este 
dependentă de creșterea corelativă 
a bazei materiale, darea de seamă 
și vorbitorii au rezervat un mare 
spațiu acestei probleme. S-a amin
tit despre totala reorganizare a ba
zei materiale a clubului Dinamo 
(terenuri, bazin, cămin, cantină), 
de sala de gimnastică a Universi
tății, despre terenurile bituminiza- 
te la liceele din Rîșnov, Făgăraș, 
Brașov și Școala generală 18. Un 
început promițător în dezvoltarea 
natației îl constituie construcția de 
bazine. După bazinul încălzit de 
la Făgăraș terminat în 1970, a ur
mat în 1971 bazinul de la Rupea 
și în prezent se află în fază finală 
reamenajarea bazinului acoperit de 
dimensiuni reduse de la Brașov.

Asupra necesității luării unor 
măsuri corespunzătoare pentru con
tinua îmbunătățire a activității 
sportive, a pregătirii cadrelor, a li
chidării „petelor albe” nesportive 
de pe harta județului, a amelioră
rii stilului de muncă al activități
lor sportive si a colaborării dintre 
C.J.E.F.S și ceilalți factori cu a- 
tribuții în mișcarea sportivă, cît și 
asupra altor probleme de maximă

importanță pentru educația fizică I 
și sport, s-a referit și tov. Dumitru • 
Cristea. șeful secției de propagan- . 
dă a Comitetului județean P.C.R. I 
Intervențiile sale, deosebit de o- • 
portune, propunerile și soluțiile . 
practice au contribuit substanțial I 
la clarificarea multora dintre pro- • 
blemele discutate de plenară. ■

în încheierea lucrărilor a luat 1 
cuvîntul tov. Ion Balaș, membru 
al Comitetului executiv al i 
C.N.E.F.S.. vicepreședinte al C.O.R. | 
și al F. R. Fotbal, care subliniind 
tradiția și experiența brașoveană I 
a apreciat potențialul său ridicat. I 
Arătind pericolul automulțumirii, 
vorbitorul a invitat activiștii spor- I 
tivi județeni ia o mobilizare per- | 
maner.tă în slujba nobilei idei a 
sportului. Referindu-se la sportul I 
de masă și apreciindu-i rezultatele, | 
vorbitorul a arătat că deși cifrele 
sînț spectaculoase, de multe ori I 
acțiunile în sine păcătuiesc prin | 
lipsă de continuitate, festivism si 
formalism și a recomandat o diri- I 
jare mai rațională a efortului or- I 
ganizatoric spre a se lichida ca
racterul spontan și uneori formal, I 
statistic, al sportului de masă. ' 

în final C.J.E.F.S. Brașov 1 s-a ■ 
decernat diploma și Cupa pentru I 
locul II pe țară în întrecerea pe 
anul 1971 precum și 10 distincții I 
sportive unor activiști evidențiați. ■

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 13 

DIN 29 MARTIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 2.854.082 lei din care
1.446.581 lei report

EXTRAGEREA I: 27 40 12 45 
38 2

FOND DE CIȘTIGURI : 1.881.777 
lei din care 1.157.234 lei report 
categ. 1

EXTRAGEREA a II-a : 9 43 18 
10 7

FOND DE CIȘTIGURI : 972.303

și a Asociației federațiilor afreane deMOTOCROS
DINCOLO DE CERCUL POLAR

Membrii ctuAaluț Eiotoaciist din loca
litatea Ciorski <ti Petrir.sa.a Ko-l^r.a 
(U.R.S.S.) «a pamapa; la un motocros. 
fâră precede.-,:, pe un traseu de gheațâ. 
situat In largul Oceanuiu, înghețat de 
Nord, pini ia Insula Ceurchs-.oiborii. 
Șase motociclete au reușit să parcureâ 
intreaea distanță de 155 km pe ghea-4 
și prin nămeți. Crosul a pricinuit multe 
necazuri; pardcipanților. ma: ales dună 
defectarea autocamionului care tran
sporta piesele de sebimb Pe Ungă duri
tatea traseului. motoc.cuștU au avut de 
Înfruntat șt un ger de minus 30 grade 
C. întreaga cursă a durat șase zhe.

MECI DE BOX CU_ PRELUNGIRI
Comisia de box din New Jersey a ho 

tării sâ Încerce o exper.er»;4 originală 
cu prilejui meciului de box la categoria 
grea intre Randy Neuman și Chuck 
Webner, care-și vor disputa titlul de 
campion al starului New Jersey. Ca și 
la meciurile de fotbal, comisia a hotâ- 
rît ca. In cazul unui meci egal, dupâ 
12 reprize, sâ aibă loc .prelungiri-, res
pectiv frică trei reprize pentru desemna
rea învingltoraluL

FESTIVAL DE MINI-BASCHET 
IN MALI

în Mali « avut loc primul festival de 
mini-baschet, organizat sub egida Fede
rației Internaționale de baschet amator

LOTO - PRONOSPORT
lei din care 289.347 lei report 
categ. A

Flata premiilor pentru acest con
curs se va face astfel:

In Capitală începînd de la 6 apri
lie la 13 mai 1972 ; în țară de la 
10 aprilie la 13 mai 1972.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 24 MARTIE 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 2 
variante 10«/o a 50.277 lei; categ. 
2 ; 9,20 a 10.930 lei ; categ. 3 : 21,75 
a 4.623 lei ; categ. 4 : 42.15 a 2.386 
lei ; categ. 5: 135,35 a 743 lei;
categ, 6 : 261,70 a 381 lei. 

baschet. Ir.trecenie s-au desfășurat in 
orașeie Bamako ș: Sikasso, fund patro
nate de Mani Djenepo. inspector al ti
neretului și sporturilor.

In ce’.e două orașe, au participa*. la 
Întreceri peste de copii, căutînd
să-și demonstreze calitățile pentru acest 
frufnos sport. Râspunzind la apeiui ra
diodifuza: al președintelui A.F.A.B.A.. 
foarte muiți spectatori și părinți ai mini- 
jucălorilor au luat loc în jurul terenu
rilor, pentru a asista la Întrecerile eciii- 
pelor de cartier.

ÎNTRECEREA CINEAȘTILOR
A: 2S-.ea festival internațional a’, fil

mului sportiv. desfășurat la Cortina 
d'Ampezzo, a atribuit pentru a treia 
oară consecutiv trofeul principal cmeaș- 
tilor sovietici pentru cea mai bună se
lecție de filme sportive. Cupa de argint 
a fost decernată Ungariei, pentru filmul 
.Cai și călăreți"

RECORDURI PRACTICE
Una din cele mai populare Întreceri 

sportive dm Australia, avînd vechi tra
diții Și un bogat palmares de campioni 
este aceea a., tunsului oilor. Bineînțe
les că mijloacele modeme (tunsul elec
tric) au modificat recordurile, dar — se 
știe prea bine — acest lucru s-a petre
cut și la— săritura cu prăjina, atunci 
cind bambusul a fost înlocuit cu fibra 
de sticlă. Anul acesta a adus. însfirșit, 
depășirea vechiului record al lui Horncs, 
care a durat mai bine de cfr.ci ani. El 
6ra de 346 de d tunse In opt ore, (du

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A: 
1 variantă 25’/» a 47-626 lei și 2 
variante IOV» a 19.050 lei ; categ. 
B : 1,96 a 43.962 lei ; categ. C : 8.85 
a 9.687 lei ; categ. D : 43,60 a 1.966 
lei ; categ. E: 33,55 a 2.555 lei; 
categ. F : 85,35 a 1.004 ; categ. Z : 
1572,50 a 100 lei.

Cîștigurile de categ. 1 de la ex
tragerea I au revenit lui STOICA 
VIRGIL și DIACONIȚA ANISIA 
ambii din București.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORI 

După fotbal, un 
nou sport care 
părea rezervat 
exclusiv bărbați
lor a început să 
facă prozeliți in 
rîndurile sexului 
slab. Este vorba 
de hocheiul pe 

gheață, care in 
S.U.A., are și un 
campionat femi
nin inter-univer- 
sitar. Imaginea 
noastră le înfă
țișează pe hoche- 
istele Debbie Ro- 
senfield (stingă) 
fi Dianne Pontk- 
var, ambele ju- 
cind fn postul de 
portar al echi
pei Universității 
Corbe.ll. Echipa a 
sărbătorit in a- 
ceastă primăvară 
primul an de ac
tivitate...
Telefoto i A P.- 

Agerpres
rata normală a unul schimb de lucru). 
Noul campion. Brian Morisson. a găsit 
forțe suficient^ să tundă o oaie în plus, 
preluînd șefia în cel de al cincilea con
tinent. m a fost răsplătit cu „Cupa 
Australiei" si cu numeroase premii.

SPORT PE... ACOPERIȘ
Sub gara cartierului Shinjuku din 

Tokio se află o rețea subterană de 
străzi cu o lungime de mai mulțl kilo
metri. Aici, pe lîngă sute de magazine, 
se mai găsesc piste de popice, de bow
ling, săli pentru tenis de masă, karate, 
tenis, badminton, etc. Plătind o taxă, 
vizitatorul poate practica aproape orice 
ramură sportivă Dar prestațiile sportive 
au cucerit și acoperișurile blocurilor 
unde se află terenuri de volei, piste 
pentru patinaj cu rotile, standuri de tir 
cu arcul patinoare artificiale, etc.

Una din explicațiile acestui comerț 
sportiv rezidă în inexistența vieții de 
club în sportul japonez. Cluburile și 
asociațiile sportive sînt necunoscute în 
Japonia, Sportul japonez se bazează a- 
proape exclusiv pe activitatea sportivă 
din școli și universități, precum și pe 
cea organizată de patronii întreprinderi
lor pentru salariații lor.

Constructorii orașelor tentaculare cu 
milioane d« locuitori, cum sînt; Tokio,

Osaka, Nagoya, Yokohama, Kobe, nu au 
lăsat nici cel mai mic spațiu pentru 
practicarea sportului. Acest lucru a fost 
speculat de întreprinderile comerciale 
sportive prin crearea terenurilor spor
tive în subteran și pe acoperișurile ca
selor. Un produs al acestei situații este 
jocul de mini-tenis practicat intens pe 
platformele de pe acoperișuri. Este un 
tenis jucat pe teren redus cu palete cte 
lemn șl cu mingi mal moi.

LA 440 DE ANI I

La viitoarea adunare a federației in
ternaționale a boxului amator, (A.I.B-A.), 
delegați) vor trebui să se pronunțe asu
pra unor modificări de regulament sta
tutar. cu privire la transferul pugilisfi- 
lor de la un club la altul.

în buletinul editat de forul suprem, la 
pag. 8, se poate lua cunoștință de o pro
punere aparțintnd clubului A.S. Binche 
din Belgia, care cere modificarea art. 
124 bis, în sensul că ^.veteranii se pot 
transfera din oficiu, fără consimțămân
tul părinților, lncaplnd de la vtrita de 
440 de ani (!)“.

Din mariajul birocrației cu eroarea 
tipografică se pot naște multe. In orice 
caz e bine că boxerii de peste 40 ani 
pot ii țn privai» țranșjțj-urijor...



• Divizionara B Metalul (singura) a ajuns și în semifinale ! • Dinamo, Jiul și Rapid (după prelungiri) au rămas în cursă O In schimb, | 

A.S.A. Tg. Mureș și C.F.R. Cluj au scăpat de „grija" Cupei • Bucureștiul cu trei echipe tn semifinale

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)

PENTRU PRIMA OARA
V NU S-A RIDICAT NICI UN STEAG!

&

rei divizionare A și o reprezentantă a diviziei B îșl vor disputa 
I Ala 14 Iunie semifinalele Cupei României. Ieri, „sferturile* au In- 

[ genunchiat încă două formații din eșalonul secund, care n-au 
beneficiat, în adevăratul lui înțeles, de principiul tragerii la sorți, 

specific jocurilor de cupă, ci au fost obligate să-și măsoare forțele cu 
echipe din divizia A, potrivit unul regulament, care și-a propus, prin 
prevederile lui, să îngreuneze drumul echipelor din divizia secundă, să 
le micșoreze șansele de a ajunge în fazele finale ale competiției.

In ciuda acestor condiții nefavorabile, iată, divizionara B, Metalul 
București, a întrecut încă un adversar de categorie superioară, pe A.S.A. 
Tg. Mureș, dînd la o parte astfel porțile grele ale semifinalelor. Obți
nută la un scor categoric și în fața unei formații ce joacă un rol de 
prim plan In întrecerea divizionarelor A, victoria metalurgiștilor ca
pătă un relief și mai puternic și confirmă performanța din ediția tre
cută a acelorași jucători, prezenți și atunci, ca și acum, în semifinale. 
Mai mult decit meritorie este și replica pe care a dat-o F. C. Galați 
internaționalilor rapidiști, purtați pină spre ultimele secvențe ale unul 
meci cu prelungiri și gratificați cu o victorie cel puțin dubioasă, de 
către conducătorul partidei, Cornel Nițescu.

Cea de a treia formație din eșalonul secund, Politehnica Timișoara, 
n-a putut, conform așteptărilor, decit să limiteze scorul, in fața pun- 
cherilor de la Dinamo, principali pretendenți la trofeul cu care este 
dotată această Întrecere. Singurul meci în care s-a pornit de. la egal la 
egal, între două divizionare A, s-a încheiat cu o netă victorie a Jiului, 
nu însă mal înainte ca Penzeș (C.F.R. Cluj) să deschidă seria golurilor, 
printr-un... autogol, care pare să fi Intrat în tradiția meciurilor dintre 
aceste două echipe, dacă ne glndim că s-au repetat : In campionat In 
tur și retur ți, acum în Cupă I (J.B.). P

0 VICTORIE STRĂLUCITĂ
METALUL BUCUREȘTI — A.S.A. TG. MUREȘ 4—1 (1—1)

SIBIU 29 (de la trimisul nostru) 
” ( cîtevaFacem eforturi, acum la 

minute după meci, pentru a ne cen
zura superlativele cuvenite echipei 
ciștigătoare. Ne temem de o even
tuală circumspecție a cititorilor noș
tri, dar numai cine a văzut această 
partidă poate înțelege de ce lui Me
talul București i se cuvine fără re
zerve. calificativul EXCELENT. Dar 
la Sibiu, ocupanta locului 9 ta seria

undeva sentimentul precis al marii 
sale disponibilități de joc. Echipa 
nu-și pierde cumpătul, acționează 
sigură de sine.

Ceea ce a urmat a fost o demon
strație de virtuozitate, cu treceri fi
ne de balon, de la un coechipier la 
altul, cu driblinguri de efect, cu iz
bucniri violente ta atac, cărora Geor
gescu le dădea startul, iar Troi le 
purta mai departe, prin curse soli-

Stadion Metal--’. : timp ft-zmos : teren bun : specratnrl apr- 
5 000. Au marcat: OMER (mm. » v. •»». GEORGESCU t- x
(min. 82), respectiv NAGT »; .

METALUL : IORGULESCU — RADULESCU. MORARU. API 
MATEESCU — PROFIR STAN — IANCU. GEORGESCU. TROI OMB

A.S.A.; Nagei (mm. Tt Saiyom) — BO'.&u. Bptr. C
Nagy, Orza (min. 4* Toth) — Fazekas. Wn-țijar Hajnai. 1—X

* “ ajuta» ta Hme Oe G. r. x.A arbitrat bine TR. MO ARCAȘ, 
(totl din Brașov).

I a diviziei B a făcut poa:e :eL mai 
bun joc al său din existența din idtă- 
mii ani, măturind din cale o nocă 
divizionară A, la o diferență ce gr- 
luri în stare să exprime exact ra
portul de forțe de pe terer._L c 
Sibiu.

A.S.A. 
desigur, 
victoria 
urmă la 
o automulțumire suplimentar â_

Prima jumătate de oră s-a »r_-s 
fără alarmă în tabăra t reșari. 
pentru că Metalul juca estetic, dar 
nu șuta la poartă, trebuind să su
porte, în schimb, șicanările lui Mn- 
reșan, care iși încerca tirul a 
mal mic prilej (o dată, ia mia. 2». 
Iorgulescu a blocat formidabil • 
minge grea a înaintașului de pe Ma- 
reș). In sfîrșit, după 3( de aâMK 
dc joc, Nagy deviază in gol a pasă 
a lui Czako și micul grup de S«axa- 
teri din Tg. Mureș explodează ce 
entuziasm. Dar Metalul are parcă

Tg. Mureș nu s-a așteptat 
la o replică atît de : ■
obținută cu dteva zile ta 
Cluj, i-a pompat, probnbO.

TEHNICA A ÎNVINS ELANUL

*

I dimineață, In fața 
sute de spectatori, s-a

a doar 
con-

DINAMO BUCUREȘTI POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 1—C

TR. SEVERIN, 29 (prin telefon da 
la trimisul nostru).

Mai mult de 12 0» de -
și-au otupat locurile In triboaete 
stadionului 1 Mai cu dteva ore Îna
inte de meci, pentru a vede* 1* ha- 
cru pe internaționalii lui Dtaamo, 
dar sperind sâ asiste la o surpriză a 
Politehnicii. Și puțin a lipsit ea aș
teptarea lor să prindă contur ddar 
in min. 1. Studenții, profittad de o

spectatr

Stadionui _1 Mai*: timp frumos (vtm): luu ea smocuri: sprrtWH apro
ximativ 12 000. Au marrat : SAKEANU o r. 2T> s: DLMITRIV H -m. ©•-

DINAMO : Constannnescu — Cheran. S. Gabriel. DIN . . DELSAXU. Df>- 
BRÂU. NUNWEILLER VI — SALCE.ANU. Fl. Dumitrescu. Dumitriu IL Lu
cescu.

POLITEHNICA : nap — RotarJ. MEHEDINTU. AriUut. Staler — Fulîp. 
MAFA — Dima Sari*. M Gherga). BUNGÂU (min. 11 Beget». PetrcsTri. Co- 
păceanu .

A arbitrat slab NICOLAE CUBSABU (Ploiești), datoritâ F- 
mereu eronate ale tusier^or N. Moroianu V. Gligorescu.

greșeală a apărării dinamovis’.e, au 
fost la un pas de gol. Dinu ratează 
o intercepție și trimite balonul cu 
capul exact ta piciorul lui Bungâu. 
Timișoreanul țișnește spre poartă, 
șutează, dar Constantinescu atinge 
mingea cu vîrfurile degetelor și o 
trimite in corner. Urmează un al 
doilea corner la poarta lui Dinamo, 
(sînt momente de presiune), dar ră
mase fără rezultat. Politehnica joacă 
om la om, ceea ce Ii incomodează 
pe bucureșteni, și — încurajată și de 
public — păstrează în continuare ini
țiativa. Astfel, în min. 13 Bungâu 
trece din nou pe lingă gol : Constan
tinescu ieșit din careu degajează ca 
un veritabil fundaș de la 20—25 m 
de poarta sa, mingea ajunge la Bun- 
gău și șutul de Ia 
lingă poarta goală I

Politehnica atacă, 
mai ales prin Dinu, 
i-a luat locul de libero lui Nunwei- 
ller III. Pe măsură ce timpul se 
scurge, diferența de valoare dintre 
cele două echipe este tot mai evl-

45 m. trece pe

Dinamo respinge 
care se pare că

te cu capul la Lucescu, urmează o 
pasă la Sălceanu și acesta aflat In 
fața porții marchează cu un șut sec.

Din acest moment Politehnica Iși 
pierde increderea în forțele sale, cu 
atît mai mult cu cit Bungâu se acci
dentează și in cele din urmă va fi 
înlocuit. PInâ Ia sfîrșitul reprizei, 
mai notăm ocazii bune de ambele 
părți, cele ale lui Dima (min. 35) și 
Petrovici (min. 36) fiind cele mai 
mari.

După pauză Politehnica revine la 
atac cu forțe proaspete dar ca și pînă 
atunci tehnicienii dinamoviști știu să 
„liniștească" jocul. După o fază pre
lungită în fața porții lui Constanti- 
nescu scorul devine 2—0 Intr-un 
moment cînd nimeni nu se aștepta. 
Filip încearcă sâ degajeze cu piciorul 
o minge trimisă înainte de mijlocașii 
lui Dinamo, dar luftează și Dumitriu 
II se pomenește cu mingea la picior și 
poarta goală în față. Golul (min. 65) 
este o formalitate.

Mircea TUDORAN

0 LUPTĂ EXTRAORDINARĂ

RAPID BUCUREȘTI F.G
BRAȘOV 29 (de la trimisul nostru)
Epuizantă, dramatică încleștare în 

„sfertul" disputat la poalele Tîm- 
pei și încheiat cu două prelungiri 
realmente explozive. 4 000 de spec
tatori ridicați în picioare urmărind 
cu sufletul La gură un final 
filme...

ca în

■ ■■

GALAȚI 1—0 (0—0, O-O)
gelescu), 80 (șut de la 7—8 m M. 
Stelian), 87 (șut de la 6 m M. Ste- 
lian) 1 1 1

In prelungiri, rapidiștii atacă dez
lănțuit, cu Răducanu ieșit din poar
tă pînă aproape de centrul tere
nului (!), iar gălă tenii se apără 
eroic, resping totul, cu prețul unui

Stadionul Tineretului ;
matlv, 4 000. A marcat : ENE

RAPID : Răducanu _ _________________ , ___ ___ ________ ____ __ ____
46 MARIN STELIAN), Dumitru — Năsturescu (min. 72 Angelescu), Ene Da
niel. Neagu, PETREANU.

F. C. GALAȚI : HAGIOGLU — Simlon. COSTEA. ADAM. Juoan (min.
91 Ionescu) — Morohal, BRUȘTIUC — Crăciunoiu (min. 72 Leca), Iancu, 
CHIHALA. Lazâr.

A arbitrat mediocru C. NIȚESCU (Sibiu) — care a greșit grav la 
taxa golului — ajutat la linie de V. Cioc (Mediaș) și L Barbu (Deva).

timp frumos ; teren bun ; spectatori, aproxl- 
DANIEL (min. 115)

POP, LUPESCU, Mușat. Codrea — Dinu (min.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri 
cîteva ___ ______________ _____
sumat unul din derbyurile codașelor, 
meci care a pus față în față două 
din echipele candidate la retrogra
dare, Norvegia și Japonia. Partida, 
fără să se ridice la un nivel prea 
înalt, a plăcut doar în unele mo
mente prin răsturnările spectaculoa
se de scor.

Niponii au intrat deciși să reali
zeze 
1—0 
abia

prima victorie și au condus cu 
(Takagi), egalarea survenind 
in min. 18, < ‘ "

t survenind 
cînd Berg a specu

lat o neatenție a portarului Misawa. 
începutul reprizei secunde a adus 

din nou formația*.japoneză în avan
taj (Hori) și apoi timp de 12 minute 
ambele formații s-au întrecut _ în 
greșeli copilărești. Și a venit minu
tul 33, cînd focurile s-au aprins din 
nou pe gheață. Haagensen restabi; 
lește egalitatea, iar Thon fructifică 
un contraatac, echipa scandinavă 
trecînd la conducere (3—2). Nu pen
tru mult timp. La o fază care nu a- 
nunța nimic deosebit, portarul nor
vegian Ostensen aruncă pucul în

echipa scandinavă

fața sa, iar Honma, atent, îl trimî-» 
te imparabil în plasă (3—3). Apoi, a 
fost rîndul apărătorilor japonezi să 
gafeze in mod inadmisibil și sâ-i 
permită lui Johansen să înscrie 
(4—3) un gol neașteptat. Totul se 
petrecuse în numai 92 de secunde 
și aveam impresia că vom asista, 
în continuare, la o dispută aprigă. 
A fost însă doar un foc de paie...

In ultima parte a meciului, Iwa- 
moto a egalat situația (4—4) și pină 
la fluierul final al arbitrilor Jahn 
(S.U.A.) și Kochendorfer (R.D.G.),
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Așa cum începuse jocul, nimic 
n-ar fi prevestit furtuna care avea 
să urmeze. Rapid debutează prin 
atacuri lipsite de convingere și de 
busolă, F.C. Galați se organizează 
bine in apărare și încearcă rar, 
dar amenințător. arma contra
atacului. în prima repriză, o 
singură fază de gol gălățeană (Ian- 
cu-min. 25), pentru trei situații fa
vorabile 
min. 26. 
min. 451.

Partea 
tă pe L 
(spectrul scorului egal începe să-i 
domine), in vreme ce fotbaliștii 
dunăreni se dovedesc din ce în ce 
mai siguri pe ei. intr-un joc în 
care se vede că merg — organizat 
— spre un 0—0 care-i avantajează. 
Căile de acces spre poarta lui Ha
giogiu sint închise cu multă price
pere de o apărare elastică, condusă 
de un libero (Adam) uimitor prin 
clarviziune și eficiență.

După ce Lar.cu irosește o situație 
favorabilă în min. 65. urmează un 

„festival Hagiogiu". por
ul gâlâțean apărind fenomenal 
minutele 75 (șut de la 5 m An-

ale bucureștenilor (Ene 
Neagu-min. 40, Dumitru-

a doua a meciului îi ara- 
giuleșteni mai neliniștiți

5devâra: 
tai 
în

angajament fantastic, dînd impre
sia că nu pot fi învinși oricît ar 
dura meduL în min. 95, Ene Da
niel șutează de la 6 m, Hagiogiu 
respinge incredibil, mingea ajunge 
la Lupescu care șutează a doua 
oară din careul mic dar Hagiogiu 
salvează iarăși, fantastic ! Tribunele 
sînt în delir, spectacolul este in
tr-adevăr uluitor, echipa de cate
gorie inferioară se luptă admirabil 
cu un adversar superior care nu o 
poate însă îngenunchia. Iată însă 
că in min. 115. la un atac rapi- 
dist, mingea ajunge la Ene Daniel, 
lipit de portarul Hagiogiu (ofsaid 
— prima infracțiune nesancționa
tă;. pe care îl obstrucționează vi
zibil (a doua infracțiune nesanc
ționată). reușind să trimită mingea 
pe lingă el in plasă. Arbitrul C. 
Nițescu acordă gol, jucătorii gălâ- 
țeni protestează, publicul protes
tează. dar conducătorul de joc nu 
retine asupra deciziei sale care are 
semnificația unui amar deznodă
mânt după o luptă sportivă extra
ordinară. Pe care cronicarul jocului 
o aplaudă.

Marius POPESCU

NICI IN CUPA CLUJENII
N-AU SCAPAT DE OBSESIA

AUTOGOLULUI!
HUNWOAtA 29 U

iar -țara
<-a ■

nit Intre *• învinsă duminica,
pria acel auăogoî de p e-i-ă ctajecii 

en»eră ia Hur.edotfa cu mari 
Uuzzi p anssita. jusxifisate de fina
lul exceieut de ta Pe^oșanL

Jiultâ i-a fost Intr-un fel teamă 
de ecfiipa de pe Scene». $i începutul 
>xulu2 a confirriiat întroeftva această 
teamă. Dar. cuhnea neșansei! Cluje
nii nu <<apâ nici acum âe batasiul 
autcțolulu’. pectru că toc ei sint cei 
care deschid scocul ta min. 16 pentru 
echipa din Petroșani. Atunci. Muițes
eu a expediat cu efect, un șut de ia 
circa 14 m si mai toată lumea a crezut 
că el este autorul golului; dar Penzes 
avea sâ recunoască, bărbătețte. la 
pauză că ei a schimbat de fapt di
recția mingii. ingenur.chir.du-I pe 
Gadja. Autogolul acesta n-a turnat 
Insă plumbi in picioarele clujenilor, 
asa cum ne-am fi așteptat Din con
tră. De la jumătatea reprizei, ajutați 
si de slăbiciunile liniei de mijloc a 
Jiului, băieții tandemului Răculescu-

â pa-uză însă. CotceBtanl este 
Xtt de Rerisar. fc. g—ra pccRt st 
hrol Ritter acordă just periaity. 
testat de clujeni »z de o parte din 

cei aproape 6 OM de spectatori. Mul- 
țescu executa impecacU, Jiul ta con
ducerea. dar nu scapă ce emoții si 

că tea—... ce pe Sceoes 
la iluzii si nici ta hzpcă. 
ocazii pesle ocazii : Pe- 
trtattt pe linia de 16 e: 

pretins cifi-
33; Stoker scoa- 

«ol al kâ 
(min. 56); O. Ionescu ra- 
2 m (min. 7F); Georges- 
uimitor Ia min. 77. Si ta 
feroviar greu de siâviHt 

un contraatac. Penze»

(si 
va 
te 
O.

griji pentru 
nu renunță 
Clujenii au 
tre-scu este

nu ta careu cum a: 
jucători) In min. 
de pe linia porții » 
Ionescu (r 

teazâ de La 
cu salvează 
acest iureș 
Jiul prinde 
nu-1 poate struni pe S’. '.an pe dreap
ta, acesta pasează foarte bine ia 
Urmes, care venit bolid de la 16 m. 
ridică scorul la 3—1. Era min. SI. cînd 
practic clujenii nu mai puteau face 
nimic, deși au avut atltea ocazii.

Stadion Cocvinul: timp excelent: teren bun: spectatori aproximativ
Au marcat : PENZEȘ (min. 14 autogo.). S. BRETAN (mm. 37). MULT 1st l 
(min. w. ta 11 ni), ukmeș cmn. ii și »).

C.F.R : Gadja — Lupu <mir„ 7» SzCcke). Dragomir. Penzeș. Roman — M. 
Bretan. Vîsan — S. 1---------.-------------- ---------

JIUL : Sudu — Georgescu. Georgevxi. Stocker.
Li bard : — Făgaș 

A arbitrat bine

Gadja — Lupu .---------------------- ---------- - _ . - _ ______
" Bretan Mur-eanu (min. 74 Tegean). O. Ionesc-j. Petrescu, 
j__ „__ __  fitttfit-. N. Marian — Cowrmanî.

(min. 5» Urrr.es). Mu'.tescu. Stoian, Naidin (min. 74 Dodui. 
IOSIF BITTER (Tunișoara).

stăpinească jocul 
Ei obțin egalarea

Munteanu încep să 
și să-i dea culoare, 
in min. 37 printr-un gol superb, în
scris 
tre 
pasă 
man,
colțul din 
Suciu.

Clujenii
Bretan (min. 36), pe lingă un alt gol;*
dar și așa ei anunță o repriză grea 
pentru „reduta* Jiului. La 3 minute

de S. Bretan, care a țîsnit prin- 
fundașii centrali adverși, la o 
foarte bună a fundașului Ro
și a trimis balonul puternic 

dreapta sus al porții
în 

lui

merită totuși 
ieșise în aut 
a echipei din 
Blaum nu a

încă 
Urmeș 
prece- 

: balo-o precizare 
la o acțiune de a- 
Petroșani ; tușierul 

văzut acest lucru

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I

trec imediat, tot prin s.

ECHIPA DE FOTBAL A UNGARIEI
ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU!

BUDAPESTA 29 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Cea de a 6-a întîlnire dintre re
prezentativele Ungariei și R.F. a Ger-

fost așteptată cu mare in- 
tribune se aflau și nume- 

antrenori ai unor echipe care 
pe una din

UNGARIA — R.F.G. 
0—2 (0—0) !

BUDAPESTA — Nepstadion : 
50 000 de spectatori — meci 
nocturnă. Arbitrul Lo Belio 
lia) a condus echipele :

UNGARIA : Rothermel
Pancsics, Kovăcs, Balint, P.

în 
(Ita-

ju- 
hasz — Vidats, Sziics — Fazekas, 
Branikovits (Bene din 
Dunai II, Zambo.

R. F. A GERMANIEI : 
Hijttges, Beckenbauer, 
zenbeck, Breitner - 
Flohe, Netzer — 
Miiller. Heynckes

Golurile au fost
Breitner (min. 67) 
(min. 87).
• La Tatabanya : 

K. F. a Germaniei 
chipa de tineret.

min. 75),

Maier —
Schwar- 

Wlmmer, 
Hbness, Gerd 
(Held min. 59). 
marcate de 

și HSnesi

Ungaria — 
0—2 (0—0) •-

maniei a 
teres. In 
roși 
vor avea ca adversare 
cele două formații. Astfel l-am re
marcat pe Alf Ramsey (Anglia), Fe- 
ruccio Valcareggi (Italia), Angelo Ni- 
culescu (România) precum și antreno
rii echipelor Suediei și Austriei.

Pentru gazde scorul cu care s-a 
încheiat întîinirea a constituit o mare 
decepție. Fără discuție că victoria 
obținută de fotbaliștii vest-germani 
este pe deplin meritată, chiar dacă 
in prima repriză gazdele au avut un 
ușor avantaj.

Echipa Ungariei a fost deficitară 
în primul rînd la capitolul finalizării. 
Zambo a fost sub evoluția sa obiș
nuită, Branikovics imprecis în șuturi, 
ca și Fazekas, singurul înaintaș mai 
periculos și avantajat de forța fizică 
fiind Dunai II. In apărare, Kovacs 
s-a dovedit cel mai valoros, iar 
mijlocul terenului Sziics a căutat 
lanseze acțiunile ofensive. Acesta, 
perechea sa, Vidats au încercat 
surprindă poarta vest-germană prin

la 
să 
șl 
să

șuturi de la distanță, care însă nușuturi de la distanță, care insă nu au 
nimerit ținta. In general însă repre
zentativa gazdelor a evoluat după pă
rerea unanimă (referindu-mă la ga
zetarii străini și specialiștii care au 
urmărit meciul) sub așteptări.

Selecționata vest-germană a apărut 
din nou într-o postură de echipă so
lidă extrem de bine pusă la punct. 
A avut o apărare ermetică, bine or
ganizată și foarte rapidă. Becken
bauer pe post de libero în prima re
priză a ieșit la joc in partea finală 
a meciului cînd s-au înscris și cele 
două goluri. Gerd Miiller păzit de 
doi apărători (Kovăcs și Balint) nu 
și-a făcut jocul obișnuit, dar a mar
cat totuși un gol (anulat nejust, du
pă părerea noastră, de arbitru) după 
ce șutul lui Beckenbauer a nimerit 
bara și a revenit lui Flohe care i-a 
pasat atacantului central. Circulația 
balonului, excelenta pregătire fizică 
sînt meritele cele mai importante ale 
învingătorilor.

Radu URZICEANU

Finalul partidei a însemnat 
un gol pentru Jiul, marcat de 
în min. 88, dar faza care l-a 
dat 
nul 
tac 
G.
(sau nu a fost atent!); clujenii s-au 
oprit, jocul insă a continuat, Mulțes- 
cu Inaintînd nestingherit pînă In 
preajma careului de unde a dat pasul 
de goL Dar ce mai conta acest al 
4-lea gol cînd eliminarea feroviarilor 
fusese semnată de neputința lor și de 
neșansă. Să nu uităm însă și merite
le învingătorului. Jiul a știut să se 
apere, a știut să joace mai simplu și 
a crezut poate mai mult decit adver
sarul său... în izbîndă.

Mircea M. IONESCU

Angajate in lup
ta pentru evita
rea retrogradării, 

reprezentativele 
Norvegiei și Ja
poniei au termi
nat disputa lor 
la egalitate. Me
ciul a furnizat 
multe faze palpi
tante, ca cea din 
fotografia noas
tră, in care por
tarul Ostensen, 
protejat de Roy- 
mark (nr. 13), lă
murește o situa- 

fie critică.

Invitatul
„Dacă R. F-

nostru JOHN KELLEY:
a Germaniei sau Elveția jucau la București

nu s-ar fi calificat în grupa A"

care au comis numeroase greșeli, 
nu am mai reținut nimic deosebit 
în afara faptului că norvegienii, la 
fel de irascibili, au fost sancționați 
cu 18 minute de penalizare, și că 
echipa adversă nu s-a dovedit capa
bilă de a concretiza minutele de 
superioritate.

scurtei noastre con- 
A. Kelley, „coach“-ul 
nord-americane s-a 

ferit pur și simplu să dea . vreun 
pronostic asupra învingătoarei la a- 
cest turneu. Cind l-am întrebat însă 
ce crede despre rezultatul meciului 
S.U.A. — Polonia, care după părerea 
noastră va decide echipa ciștigătoare 
a competiției, nu l-am mai putut 
opri.

- Ce șanse aveți în fața polonezi
lor ?

— De ce nu mă întrebați ce șanse 
au polonezii cind vor juca cu noi ? 

mai ușor să vă răspund. Dacă

La începutul 
vorbiri cu John 
reprezentativei

— Dar nivelul hocheiului cum vi 
se pare ?

— Să 
merican 
dem in 
pionatul 
se prea ________
Viteza, angajamentul fizic și tehni
ca jucătorilor din liga profesionistă 
sînt net superioare. Dar dacă voi 
compara, de pildă, partidele actuale 
cu meciurile grupei B de Ia Sap
poro v-aș putea oferi mai 
mente care să vă bucure 
posibilitatea de 
neu.

— Ce credeți 
mână ?

— Este prima 
lucru. Jucătorii 
și atacă inteligent. Se lasă însă prea 
ușor descoperiți în apărare și aceas
ta s-ar putea să le fie fatal în me
ciurile, evident mai dificile, care 
vor urma.

— Și despre public ?
— Are mult temperament, poate 

prea mult uneori. îmi place.

nu întrebați niciodată un a- 
despre acest lucru. Noi ve- 
fiecare zi partide din caro- 
profesionist și jocurile nu 
aseamănă cu cele de aici.

a urmări

multe ele- 
că aveți 
acest tur-

Crosa zilei

Hiroshi HORI
(Japonia)

despre

oară cînd o văd la 
au o tehnică bună

echipa ro-

0l
I
I
f
I

Jucătorul cu nr. 3 din echi
pa Japoniei a impresionat 
chiar de la primele partide 
prin tehnica și siguranța sa, 
prin intuiția tactică dovedită 
atît în apărare (este fundaș), 
cit și în atac. El s-a detașat 
net de restul coechipierilor 
(foarte tineri în hochei) dove
dind că în ciuda vîrstei sale 
— 21 de ani — prezența sa în

I
I

partida se va joca fair și fără duri
tăți adversarii noștri nu au nici o 
șansă. In caz contrar, rezultatul ră- 
mine desebis.

— Cum apreciați valoarea actuală 
a grupe B ?

— Vrea să vă asigur de un lucru 
foarte precis. Dacă K- F. a Germa
ne, van Elveția (echipe care vor 
eroioa ia grupa A) jucau anul aces
ta la București, in mod sigur nu ar 
fi crK«*L Și cu aceasta cred că am 
spot destul de mult.

I Nume prestigioase
I
I concursului
I de patinaj artistic
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

29 ,pnn tele- 
nostru). — 

_________ pentru con- 
teraațional de patinaj ar- 

____ _ ___ 1 it de Palatul de gheață 
dta localitate, a crescut simțitor, o- 
dată eu aflarea veștii că printre 
parttcipanții de peste hotare se nu
miră si Marina Titota, campioana 
Ur-tuna Sovietice. Este o prezență 
care onorează întrecerea, la fel ca 
si participarea unui al patinator 
fr is sot :et:c. reputatul Serghei 
Vaikev, clasat al 10-lea la ultimul 
camp<onat mondial.

N -—.e prestigioase pot fi găsite si 
i-. celelalte loturi participante, ram 
s:r.t cele ale maghiarilor Zsuzsa Ho- 
■aaija si 
Miros la \ a 
iosxs *sky, 
terova și Martin Kollar.

noastră va fi 
•ecerea feminină. _ _

Mai* — campioana națională — Doi
na Mitriocă. Doina Ghișerel și Anca 
Tănnse. iar în cea masculină d- 
Mircea Ion. Atanasie Bulete și Oc
tavian Goga.

Competiția începe miine (nr. r, azi) 
cu proba de figuri obligatorii.

Gh. ȘTEFANESCU

MIFRCLKEA CIUC, 
fon de la trimisul 
Interesul manifestat 
LUI !Ui 
nsăc. găzdui

lat van 
Nowak și 
cehoslovacii

i

ARBITRII IUGOSLAVI Al 
MECIULUI DE FOTBAL 
ROMÂNIA — FRANȚA

brigada 
conduce 

— Franța. 
,__ a_____, _  _ . București :
Josîp Strmecki la centru, ajutat la linie 
de Ivan Frankovicl și Mladen Koa- 
cemlci.

Din Belgrad, se comunică 
de arbitri iugoslavi care va 
meciul de fotbal : România 
programat la 8 aprilie la

Simon, poloneza
Wieslaw "o- 

Maria Rich-

reprezentată, 
de Elena

de

• Marți, fn ziua liberd. antrenorii români 
au programat pentru jucătorii echipei 
naționale o plimbare la Băneasa, in tim. 
pul dimineții și un antrenament de o 
ord in cursul dupd-amiezii. Seara, tri
colorii s.au relaxat, urmărind programul 
Circului de stat alături de... hocheiștii 
norvegieni, adversarii lor din seara pre
cedentă.
• Jn meciul de aseară cu selecționata

S. U^A., reprezentativa R.D. Germane s-a 
văzut nevoită să renunțe la serviciile lui 
N.c<el ft Huschto, care sint accidentați.

• Înaintea partidei Norvegia — Japonia, 
decisivă in disputa pentru evitarea re
trogradării, am făcut o anchetă fulger 
H m jlocul ziariștilor oaspeți, cu privire 
la ech.pa care va evolua in sezonul ur
mător in grupa C. 13 dintre aceștia au 
in :cat formația Norvegiei, iar 5 pe cea 
a Japoniei. O opinie separată — Al. A- 
limpjevic. de la Sport Beograd, care a 
indicat echipa Iugoslaviei (!).

• In timpul ultimei reprize a meciului 
Xorregia — Japonia, arbitrii au dictat 
la un moment dat o eliminare de 10 
m'". .:e pentru rea conduită jucătorului 
norvegian cu nr. 4 (T. Steen). Spre 
surprinderea generală, la banca celor 
pedepsiți s-a prezentat coechipierul său
T. Roymark (nr. 13). La sesizarea mesei 
oficiale, arb.trii cu ridicat din umeri, 
dictind re darea jocului !? Mai mult, 
profitind de confuzia creată, Roymark 
a reintrat in joc sub privirile ingăduitoare 
ale tutaror ofidalUor, in locul colegului 
său Haaqensen, care avea de ispășit, tn 
același timp, o pedeapsă dublă de 4 mi
nute.

• Recordul pentru cel mal rapid gol 
mareat fittr.unul din cele 12 meciuri dis
putate pină acum aparține lui Gora.d 
Hm, care a deschis scorul In meciul 
Iugoslav-a — RJJ. Germană In secunda 
TI.

selecționata olimpică a Japo
niei Ia Sapporo și cele 45 de 
partide internaționale disputa
te pentru reprezentativa țăt 
sale nu sînt intîmplătoare. 
Hiroshi Hori s-a născut chiar 
in insula Hokkaido, a cărei 
capitală este Sapporo, iar în 
prezent face parte din echipa 
Kokudo Keikaku Seibu i” 
Tokio, fiind funcționar Ia 
mare firmă comercială din 
ceasta metropolă a Asiei.

Mare amator de pescuit, 
nărui Hori este un interlocu
tor amabil, care ne-a declarat 
că in afara hocheiului nu are 
alte pasiuni. El speră să devi
nă un jucător celebru nu nu
mai in Japonia !

In Turneul F.I.R.A. ’72 pentru juniori

din 
o 

a-

ti-

ROMANIA A DEBUTAT CU O VICTORIE
ROMA, 29 (prin telefon). Echipa 

de rugby — juniori a țării noastre a 
debutat astăzi (n.r. ieri) în „Turneul 
F.LR.A. 1972". Primul meci pe care 
l-a susținut in această competiție — 
un adevărat campionat european la 
care participă reprezentativele a 8 
națiuni — a avut loc la 10 dimineața 
cînd arbitrul Sergio Tognini (It) a 
chemat in teren formațiile ROMÂ
NIEI și R. F. a GERMANIEI. Ju
niorii noștri au început timid, emo
ționați, fiind conduși pînă în min. 20 
cu 3—0 (drop. — Schuman). Abia 
după aceea rugbvștii români, au în
ceput să evolueze la valoarea lor, cif- 
legir.d aplauze pentru jocul lor fru
mos, deschis, care, bineînțeles, le-a 
adus și o victorie meritată: 30—9

(13—3). In ordine, realizatorii puncte
lor au fost : Alexandru (dr.), Zafies- 
cu (inc.), Martin (tr.) Moldoveanu 
(inc.). Alexandru (dr.) Ștefan (inc.), 
Stoica (inc.), Alexandru (tr.), Scarlat 
(Inc.). La scorul de 30—3, Schuman a 
mai reușit o încercare pe care tot el 
a transformat-o, stabilind scorul fi
nal. Iată și formația care a jucat : 
Scarlat, Ciurea, Ioniță, Ștefan, Io- 
nescu, Marin, Varga, Moldoveanu, 
Zafiescu, Moraru, Alexandru, Ghiță, 
Bidirel, Stoica, Costenco, Martin.

Alte, rezultate : Spania — Maroc 
28—13 ; Cehoslovacia — Italia 16—13(1)

Mîine, formația noastră va întîlni 
„XV“-le cehoslovac.

Nicolae PADUREANU
antrenor

BULGARIA — U.R.S.S. 1—1 
(0—0) LA FOTBAL

teri, la Sofia. în meci amical s-au 
imEnit selecționatele olimpice de fot- 
bat. (identice echipelor naționale) ale 
Bulgariei și U.R.S.S. Meciul s-a încheiat 
ti egalitate : 1—1 (0—0). Golurile au 
fost marcate în ultimele minute prin 
Bonev pentru gazde, respectiv Kolotov.

ÎN CUPA BALCANICĂ LA FOTBAL : 
TRAKIA — STEAGUL ROȘU 1—1

HOCHEISTII JUNIORI AU 
ÎNVINS Șl ECHIPA FRANȚEI/ 

La închiderea ediției ne-a parvenit și 
rezultatul obținut ieri seară de echipa 
reprezentativă de juniori a țării noastre 
care participă la C.E. de hochei pe 
gheață. Tinerii noștri hocheiștl au reu
șit o nouă victorie, întrecînd reprezen
tativa Franței cu 7—2 (2—0, 2—1, 3—1).

TURUL CICLIST AL ALGERIEI
In turul ciclist al Algeriei s-a des

fășurat ieri etapa a 7-a : Khemis — 
Taaret (174 km). Victoria a revenit po
lonezului Szurkowsky în 4h 39,25, urmat 
de bulgarul Martinov, cu același timp.

3
Vasile Selejan a sosit după 23 de se
cunde, clasîndu-se pe locul 7. In 
samentul general conduce 
Blawdzin. urmat de olandezul Schur.

BOXERII NAPOLES SI 
BUCHANAN — ÎNVINGĂTORI

cla- 
danezul

Campionul mondial de 
semimijlocie, Jose Napoles 
apărat ou succes centura, 
putată la Londra, el l-a 
repriza a 7-a, pe englezul 

,semivedetă“, 
Ken

box la cat. 
(Mexic), și-a 
In gala dis- 
făeut ko, in 

_ . . Ralph Char
les. In meci „semivedetă“, campionul
lumii la eat. ușoară; Ken Buchanan
(Scoția), a dispus la puncte de cana
dianul Ford.

SOFIA 29 (prin telefon). Miercuri.
Pe stadionul „Hristo Botev" din Plovdiv 
s-a disputat primul med din ediția 1972 
a Cupei Balcanice inter-cluburi : Tra- 
kia — Steagul roșu Brașov. Jocul s-a 
desfășurat in nota de dominare a gaz
delor, cărora oaspeții le-au ripostat prin 
contraatacuri. La un astfel de contr: ■

atac. In min. 73. Cojocaru a șutat ful
gerător de la distanță și a deschis 
scor-L Trakia a egalat abia în min.

dintr-o lovitură de la 11 m, trans
formată de Apostolov. Rezultat final : 
1—1 (t—•). Steagul roșu a aliniat for
mația : Adamache — Ivâncescu, Jenei, 
Olteanu. Rusu — Cojocaru, Cadar, Ba
lint — Zotinca. Pescaru, Gytirfl.

SPORTIVI DIN 10 TÂRÎ LA INTERNAȚIONALELE DE 
GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

Pînă ien seară, la Federația noastră 
de specialitate au sosit confirmările de 
participare la campionatele internațio
nale de gimnastică ale României, din 
partea a 10 federații de gimnastică din 
străinătate : Ungaria, Bulgaria, Ceho-

slovacia, Iugoslavia, Polonia, R.P.D. Co
reeană. Franța, Suedia Olanda șl Marne. 
După cum am mai anunțat, întrecerile 
vor avea loc în z.ilele de 14—16 aprilie, 
șl sînt programate în sala Floreasca din 
Capitală.


