
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ȚĂRI AFRICANE
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR ROMÂNO-TANZANIENE

Șl SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE
■Joi dimineața, «-au încheiat, la 

Palatul prezidențial din Dar Es 
Salaam convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolas Ceaușescu, și președintele

Republicii Unite Tanzania, Julius 
K. Nyerera,

★
In aceeași «ală în care s-au des

fășurat convorbirile româno-tan- 
zaniene la nivel Înalt, președintele

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Repu
blicii Unite Tanzania, Julius K. 
Nyerere, au semnat documentul fi
nal al vizitei, oglindă a rezultatelor 
ei fructuoase, declarația comună.

PLECAREA DIN DAR ES SALAAM
Joi dimineața, s-a încheiat vizita 

oficială a conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Tanzania, 
contribuție de seamă la adîncirea 
cunoașterii reciproce, la amplifica
rea raporturilor de prietenie șl co
operare dintre România și Tanza
nia, la cauza înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Și în această dimineață însorită, 
mii și mii de locuitori ai „Portului 
Păcii" au ținut sâ-1 salute din nou 
pe șeful statului român. Traseul de

la Palatul prezidențial la aeropor
tul internațional al capitalei Tan
zaniei, a fost pavoazat sărbătoreș
te, dar caracterul sărbătoresc l-au 
dat, ca și la sosire, mai ales locui
torii din Dar Es Salaam, care i-au 
ovaționat și aclamat îndelung pe 
oaspeții români.

Ceremonia de rămas bun a pro
gramat mai întîi onorurile milita
re. Au fost intonate Imnurile de 
stat ale României și Tanzaniei. O 
unitate de gardă a prezentat ono
rul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a trecut apoi în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

în finalul ceremoniei, președin
tele Tanzaniei își ia rămas bun de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat se îmbrățișează cordial, 
își string mîinile cu căldură.

La ora 10 (ora locală), 9 ora 
Bucureștiului, avionul prezidențial 
românesc decolează de pe aeropor
tul din Dar Es Salaam spre Khar
tum, a șaptea capitală înscrisă în 
programul vizitei 
Nicolae Ceaușescu în

tovarășului 
Africa.

SOSIREA LA KHARTUM
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit 
joi la Khartum, într-o vizită ofi
cială, la invitația președintelui Re
publicii Democratice Sudan, gene
ralul maior Gafaar Mohammed 
Numeiry.

La coborfrea din avion, președin-

tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul Republi
cii Democratice Sudan, Gafaar 
Mohammed Numeiry, își string 
mîinile cu căldură. Șeful sta
tului «udanez, împreună cu so
ția sa Busein Numeiry, întîm- 
pină, de asemenea, cu cordialitate 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

ceremonieiDupă desfășurarea ________
militare, cei doi șefi de stat și soțiile 
lor, împreună cu personalitățile ro
mâne și sudaneze, s-au îndreptat 
apoi spre Palatul Poporului, reșe
dința pusă la dispoziția oaspeților. 
In drum, grupuri masive de locui
tori ai capitalei salută cu prietenie 
pe solii țării noastre, aplaudă înde
lung pe cei doi șefi de stat.

SOLEMNITATEA CONFERIRII UNOR ÎNALTE DISTINCȚII
La Palatul Poporului a avut loc 

joi seara solemnitatea conferirii 
unor înalte distincții ale Republicii 
Democratice Sudan și ale Republi
cii Socialiste România.

Președintelui Consiliului_
Nicolae Ceaușescu, i s-a conferit 
Ordinul „Colanul de onoare" — 
cea mai înaltă distincție a Repu
blicii Democratice Sudan — „pentru 
contribuția adusă dezvoltării rela-

de stat.

țiilor de prietenie dintre cele două 
țâri, pentru a marca această im 
portantă vizită care va duce la 
promovarea pe mai departe a le
găturilor noastre".

Totodată, a fost conferit tovarășei 
Elena Ceaușescu „Ordinul pentru 
Merit", clasa I.

Președintelui Gafaar Mohammed 
Numeiry 1 s-a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ-

nia“, clasa I, pentru aportul său 
deosebit la dezvoltarea relațiilor 
dintre Sudan și România.

De asemenea, s-a decernat doam
nei Busein- Numeiry ordinul „23 
August" clasa I.

Înaintea ceremoniei decorării, a 
avut loc o întrevedere între preșe
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Gafaar 
Mohammed Numeiry.

TRADIȚIONALUL DERBY FOTBALISTIC

Dinamo -Rapid 
ia „ora promisiunilor"
CODREANU e categoric: 

„Victoria va fi a noastră!
AL. ENE: „Meciurile cu Rapid 
au pasionat întotdeauna!“
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FAVORITELE AU CIȘTIGAT - FĂRĂ SĂ FORȚEZE -
CU GÎHDUl IA ÎNTtLHIRILE DECISIVE DE SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

Programînd partide în care 
s-au întîlnit echipe din primul 
eșalon al competiției cu forma
ții ce luptă pentru evitarea 
retrogradării, etapa de ieri a 
grupei B a campionatului mon
dial de hochei pe gheață nu 
a găsit o prea largă audiență 
la publicud spectator. In ciuda 
evidentei diferențe de valoare, 
cu o singură excepție, furniza
tă chiar de jucătorii români, 
echipele de la periferia clasa
mentului și-au vîndut scump 
minimele șanse pe care le a- 
veau în aceste întîlniri. Conse
cința ? Scoruri strînse, mult 
mal strînse decît era de aștep
tat. Poate că, în această pri
vință, explicația trebuie cău
tată și în afara „clubului" ce
lor ce luptă să evite retrogra
darea. Pentru că, orice s-ar 
spune, nici formațiile de frun
te, ’ ’
tă 
va 
zi 
cu ____ . . .
cipala miză a acestei competi
ții : primul loc în clasamentul 
grupei B și, deci, promovarea 
în grupa A, alături de elita 
hocheiului mondial.

Tocmai acest ritm mai lejer 
pe care și l-au permis echipele 
de pe primele locuri ale cla
samentului, ca și faptul că ele 
au scăpat cu bine, fără... pier
deri la capitolul puncte, din 
această etapă, ne îndreptățesc 
să așteptăm cu și mai multă 
nerăbdare partidele decisive, 
de sîmbătă și duminică.

pe care le așteaptă sîmbă- 
și duminică, după ce vineri 
interveni o reconfortantă 
de odihnă, partide grele, 
o miză mare, de fapt prin-

Huțanu, cu pucul, nu găsește nici un coechipier demar cat, căruia să-i paseze.

GREȘELILE DE APARARE»
AU FOST FATALE ECHIPEI NOASTRE

REZULTATELE DE IERI

Am discutat cu jucătorii Rapidului. 
Erau încă marcați de meciul de la 
Brașov, din Cupă. A fost greu. Neaș
teptat de greu. 120 de minute de 
luptă acerbă, cu o echipă care s-a 
apărat cu înverșunare, au lăsat de
sigur urme.

...Dar ce a fost, a fost. Acum, în 
Giulești, toată lumea se gîndește la 
meciul cu Dinamo. Partida e aștep
tată cu încredere șl mult calm. Ca
lificarea în semifinalele „Cupei Ro
mâniei" le-a mai dat un pic de în
credere în forțele proprii.

Rapid s-a întors de la Brașov 
miercuri, la orele 22,00. Toți jucăto
rii au luat loc în fața televizorului 
și au urmărit, împreună, meciul de 
la Budapesta. Cei mai atenți la jocul 
gazdelor — Răducanu, Lupescu, Du-

Constantin AlEXE

(Continuare in pag. a 3-a)

După meciul susținut miercuri, la 
Turnu Severin cu Politehnica Timi
șoara, In „Cupa României", am a- 
bordat împreună cu dinamoviștii 
tema eternului derby cu Rapid. Pri
mul interlocutor, Alexandru Ene, 
vicepreședintele clubului Dinamo : 
„Meciurile cu Rapid au pasionat în
totdeauna indiferent de forma de 
moment a echipelor, sau de locul 
ocupat în clasament. Cînd este vorba 
de un astfel de meci, echipele parcă 
renasc, jocurile sînt spectaculoase, 
valoroase. Mi-amintesc că așa era 
nu numai pe vremea cînd eram și 
eu jucător, dar și in meciurile din 
anii cînd n-am mai jucat și care au 
păstrat aceeași amprentă".

In tabăra dinamovistă meciul cu 
Rapid domină orice preocupare mo
mentană. Antrenorul Nicușor este 
circumspect și se arată mulțumit că 
nici unul dintre jucătorii săi nu s-a 
accidentat în decursul partidei cu 
Politehnica. „Avem acum un lot de 
numai 14 jucători. Dacă «-ar mai

Tot ieri, în arena lor. campionii au făcut un antrenament dominat de 
voie bună, dar și de multă seriozitate. Sobrietatea lui Cornel Dinu este, 

credem, cel mai bun argument.
accidenta cineva, nu știu ce soluții 
aș mai putea găsi. Deocamdată, 
Dobrău ne-a scăpat de la multe 
griji, în sensul că l-am putut trece 
pe Dinu in linia de fund pentru a

suplini lipsa lui Sătmăreanu U ți 
chiar a lui Nunweiller III".

— Dar atacul 7 Va juca Duml- 
trache ?

— Nu cred. Pină cind nu se vor 
lămuri medicii, nu va juca. Dar să 
știți că nici pe el nu prea il pre
ocupă clarificarea medicală a situa
ției sale. Zilele trecute o fost pro
gramat la un consult, au venit toți 
cei io drept numai Dumitrache a 
lipsit. La fel s-a mai intimplat de 
vreo două ori ți astă-toamnă.

— Deci cum va arăta echipa ?
— Va fi exact aceeași care a ju

cat cu Politehnica, adică : Constan- 
tinescu — Cheran, S. Gabriel, Dinu, 
Deleanu — Dobrău, Nunweiller VI — 
Sălceanu, Fl. Dumitrescu, Dumitriu 
II, Lucescu. Rezerve: Cavai, Mustă- 
țea, D. Popescu și P. Victor. Andrei,

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Boc, Codreanu, Angelescu și antrenorul Bazil Marian par optimiști înaintea derbyului de duminică. Imagi
nea a fost surprinsă ieri in Giulești. Foto : Dragoș NEAGU

VACANȚĂ ȘI SPORT!
Peste cîteva zile, filele calendaru

lui vor consemna ziua de începere 
a vacanței școlare de primăvară. Un 
prilej minunat deci, de intensificare, 
în flecare școală a activității spor
tive de masă și de performanță. 
De aceea, considerăm necesar să 
amintim cîteva amănunte despre ac
țiunile care vor fi declanșate sau 
continuate în această perioadă.
PRINTRE ELEVI, ACȚIUNILE CENTRA
LE TREBUIE DUBLAÎE DE INIȚIATIVE 

LOCALE

Fără îndoială, evenimentele mar
cante ale vacanței, în domeniul spor
tului școlar, vor fi finalele pe țară 
ale diferitelor competiții, în care 
s-au consumat etapele anterioare, 
ultimele acte ale Campionatului na
țional pe echipe pentru școlile ge
nerale (18—19 aprilie, București), al 
jelui de volei (5—9 aprilie, Ploiești)

sau etapa pe județ a concursului de 
șah pentru elevii din școlile gene
rale, licee și școli profesionale vor 
capta atenția tinerilor sportivi. Ală
turi de acestea consemnăm și con
sumarea etapelor pe școală ale cam
pionatului național de atletism al 
elevilor și ale „Crosului tineretului’', 
„Cupa speranțelor“ la minifotbal și 
etapele pe detașament și unitate ale 
concursului de gimnastică modernă, 
„Grație și armonie" sau de orientare 
turistică, „Roza vînturilor". Deose
bit de necesară este inițierea la 
nivel local a cît mai multor acțiuni 
interesante, variate, care să poată 
cuprinde și atrage 'ore terenurile 
de sport un număr ; mal mare de 
elevi.

Tot cu ocazia vacanței școlare de 
primăvară, C.C. al U.T.C. a reco
mandat asociațiilor sportive ale ele
vilor să-și intensifice eforturile pen
tru amenajarea și construcția de noi 
baze sportive. —''

PIONIERILOR — UN BOGAT 
PROGRAM EDUCATIV

Cit privește vacanța pionierească 
de primăvară, detalii despre modul 
ei de organizare ne-au fost oferite 
de conf. univ. Florin MORARU, 
șeful Secției Sport-turism a Consi
liului Național ai Organizației Pio
nierilor.

„Pe plan central sînt de semnalat 
cîteva acțiuni de anvergură, legate, 
in primul rînd, de pregătirea... re
creației mari a vacanței. Astfel la 
Cimpina, intre 10 și 13 aprilie, un 
număr de loO de conducători de ex
pediții pionierești vor participa la un 
curs de instruire ce își propune să 
pună Ia punct toate presupusele ne
cunoscute ale acestei acțiuni. Evi
dent, in materie de expediții pio-

[Continuate In pag, a i-a?

Cu toate că au jucat mai bine 
decît în partida anterioară, hochei- 
știi români au părăsit gheața în
vinși și după meciul pe care l-au 
susținut ieri dimineața în compania 
reprezentativei R. D. Germane. Vic
toria adversarilor lor — 8—3 (3—1, 
2—2, 3—0) — și-a găsit mai ușor 
drumul spre concretizare nu atît pe 
fondul unui joc mai bun al hochei- 
știlor din R.D.G., cît pe acela al 
unor frecvente și grave erori de 
apărare comise de echipa noastră. 
Pentru că adevărul este că, în 
această întîlnire, reprezentanții noș
tri au dispus și de marele avantaj de 
a avea în față o echipă cu forțele 
mult diminuate de apriga dispută 
susținută în ajun cu selecționata 
S.UA. Deci o bună ocazie de a-și 
înscrie în palmares un rezultat de 
prestigiu, ocazie pe care jucătorii ro
mâni au ratat-o din erori de apă
rare și din lipsă de forță în fina
lizarea unor ocazii dintre cele mai 
favorabile La toate acestea trebuie 
adăugat și faptul că ambii portari, 
dar mai ales Dumitraș (excelent 
pînă la acest joc) s-au comportat sub 
nivelul obișnuit, oaspeții realizînd

goluri cu ușurință, chiar atunci cind 
era de bănuit că un astfel de lucru 
nu se poate întîmpla.

Meciul a fost condus tot timpul 
de jucătorii din R.D.G., care, do
rind să rămînă înscriși In lupta 
pentru primele locuri, au accelerat 
ritmul încă din primele minute. Ei 
și-au văzut concretizate rapid efor
turile (două goluri într-un minut : 
6, cînd scorul a devenit 2—0). Cu 
acest avantaj din start, ei au putut 
juca mai relaxat. Aceasta însă pînă 
în repriza secundă, cînd echipa ro
mână a reușit să reducă simțitor 
din handicap ; de la 1—4 la 3—4, 
fiind chiar la un pas de egalare. 
Totul a durat însă puțin, deoarece, 
chiar în secunda a 7-a a reprizei a 
IlI-a, echipa R.D.G. îndepărtează 
pericolul egalării, printr-un gol ne
așteptat de ușor, cum au fost de 
altfel foarte multe în acest meci.

Au marcat : Braun (3), D. Peters 
(2), Slapke, Karger, Patschinski, pen
tru învingători, respectiv Varga (2) 
și Herghelegiu pentru echipa ro
mână. Au condus : K. Izumisawa 
(Japonia) ți A. Fischer (Norvegia).

R. D. Germană — România
(3—1, 2—2, 3-0)

Polonia — Iugoslavia
(0-0, 4-2, 1-1)

S. U.A. — Norvegia
(1-0, 2-1, 2—0)

CLASAMENTUL

8—3

5—3

5—1

O PARTIDA LIPSITA DE NERV
„Vedeta" programului de ieri, me

ciul dintre S.U.A. și Norvegia, ne-a 
oferit o partidă lipsită de nerv 
— fără sare și piper, cum bine 
s-a exprimat un confrate —, un 
joc încilcit, destul de plicticos. A- 
mericanii n-au mai arătat siguranța 
și agresivitatea din partidele an
terioare, acționînd destul de lent, 
în cea mai mare parte a timpului 
prin acțiuni individuale, fapt care 
a convenit de minune formației 
scandinave. Nordicii, atenți în apă
rare au izbutit să stopeze multe 
din atacurile adversarilor și au ata
cat. mai bine zis au contraatacat 
periculos. Numai că de data aceas
ta portarul Watt n-a mai făcut 
greșelile din ajun și a reținut cîte
va pucuri periculoase. De partea 
cealaltă a terenului, Ostensen, apă
rătorul porții norvegiene, s-a com
portat excelent, astfel că scorul s-a 
menținut la dimensiuni destul de 
rezonabile pentru formația sa.

Arbitri : Filip (Cehoslovacia) și 
Korczyk (Polonia). Punctele au fost 
realizate de: Ftorek (2), Hynes, 
Samer, Sheehy pentru S.U.A., Thon 
pentru Norvegia.

Victor FIREA, secretar general al F. R. AtletismANUL OLIMPIC ’72- BOGAT IN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNATIONALE
60,98 m ! Discul aruncat de AR

GENTINA MENIS s-a oprit doar 
la 10 cm de recordul național și 
mult peste norma olimpică. Simbo
lică aruncare, dacă amintim că a 
fost prilejuită de primul concurs 
în aer liber al anului, pe stadio
nul „Viitorul", ea aparținind unei 
candidate autorizate la Olimpiada 
de la Miinchen. Ștafeta concursu
rilor în aer liber a pornit, deci, și 
ea ne va purta pînă la startul O- 
limpiadei, principalul obiectiv de 
performanță al acestui sezon.

Care vor fi „schimbările" acestei 
ștafete, vor acoperi ele întreaga 
preocupare a forului de specialitate 
pentru lunile ce urmează ? — iată 
întrebările pe care i le-am adresat 
secretarului general al F.R.A., VIC
TOR FIREA, la startul interviului 
nostru.

— Duminică ș-a consumat, într-a-

• 72 de acțiuni în 52 de săptămîni 
• Tntr-un singur concurs (luna iulie) 
— campionatele naționale ți inter
naționale ale României • Edificatoa
re confruntări preolimpice în com
pania echipelor Poloniei ți R.F.G. 
(fete), U.R.S.S., Italiei, Belgiei (băieți)

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

Polonia
S.U.A. 4
R.D. Germană 5

4
5
4

România 
Norvegia 
Japonia 
Iugoslavia

4 4 0 0
4
4
2 
0
0

4 0

0 0 
0
0
1
1 
o

1
2
4
3
4

32— 5
30—14
29—15
13—19
10— 30
11— 36 1
11—17 0

8
8
8
4
1

PROGRAMUL
Azi este zi de pauză. întrece

rile continuă sîmbătă cu meciu
rile : ora 11,00 : Iugoslavia — 
Norvegia, ora 17,00 : România — 
Japonia; ora 19,30 : S.U.A. — 
Polonia.

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

Comentarii redactate de 
Romeo VILARA, 

Călin ANTONESCU 
ți Adrian VASILIU 

Fotografii : D. NEAGU, 
I. MIHAICA

Sheehy nu mai poate interveni și fundașul norvegian Steen respinge pucul

prof. dr. MIHAI EPURAN, prorector al I.E.F.S.

PSIHOLOGIA SPORTIVĂ
A

IN ATENȚIA CERCETĂTORILOR
DIN NUMEROASE ȚĂRI

La Koln (R. F. a Germaniei) a 
avut loc, nu de mult, cel de al 3-lea 
Congres european de psihologie a 
sportivului, precum și Adunarea ge
nerală a Federației europene de psi
hologia sporturilor și activităților 
corporale. Din partea țării noastre 
a participat prof. dr. Mihai Epuran, 
prorector al I.E.F.S. La înapoierea 
în țară am solicitat reprezentantului 
României să ne răspundă la cîteva

INTERVIURI DE ACTUALITATE
devăr, primul concurs în aer liber 
al anului, în organizarea școlii 
sportive „Viitorul", deschiderea ofi
cială urmînd însă să aibă loc la 
22—23 aprilie, cu ocazia primei e-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

întrebări referitoare la activitatea 
depusă, precum șl a orientărilor le
gate de psihologia sportivă.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre 
inițiativa formării Federației euro
pene de psihologia sporturilor ți ac
tivităților corporale.

— In anul 1968, la Varna, Bulgaria 
a organizat o Conferință internațio
nală de psihologia sportului. Cu 
acest prilej, un grup de țări, printre

care și România, a luat inițiativa 
înființării F.E.P.S.A.C. (federația pe 
care a-ți numit-o mai sus), cu scopul 
de a contribui în mai mare măsură 
la cunoașterea unor noi problem» 
legate de psihologia sportivă.

— Care a fost activitatea 
F.E.P.S.A.C. de la constituire ți pini 
în prezent ?

— Un an mai tîrziu, la Vittel 
(Franța), s-a constituit Comitetul Fe
derației în care am fost ales și eu. 
Fiind numit șeful Comitetului știin
țific, am organizat în 1970 la Buda
pesta și 1971, la. București, două 
reuniuni de lucru în care s-au dez
bătut „Problemele standardizării tes
telor psihologice în sport și ale ter
minologiei respective". Creșterea per
formanțelor sportive la limite nebă
nuite a determinat pe mulți cerce
tători și oameni de știință din do-

Interviu consemnat de
Paul IOVAN

(Continuare în pag, a 2-a)
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Șl ARBITRII DERBYURILOR

STEAUA - DINAMO Șl RAPID - POLITEHNICA
•' Tradiționalul și mult așteptatul 
"tierby dintre Dinamo și Steaua, 
eternele rivale în disputa pentru
Merby dintre F"
eternele rivale în disputa j__ L_
titlul de campioană națională la 
baschet masculin, se va desfășura 
duminică dimineață (ora 10.30) în 
Adia Floreasca. Meciul va fi con
dus de arbitrii internaționali M. Ai
des și I. Petruțiu. Celălalt derby 
al săptămînil, de astă dată femi
nin, va opune echipele Rapid și 
Politehnica, d« asemenea protago
niste principale do ani de zile în 
divizia A. Partida se va disputa 
sîmbătă la ora 18.30, tn sala Giu- 
lești, și va fi arbitrată de O. CM- 
ruleu șl P. Pârtie,

Continumd acțiunile de răspîn- 
dire a baschetului în rîndul ele
vilor, pe baza planului de per
spectivă întocmit de Inspectoratul 
școlar județean și Comisia jude
țeană de baschet. Școala sportivă 
Cimpulung Moldovenesc a organi
zat „Cupa Mărțișorului". Competi
ția a întrunit 70 de băieți și fete, 
din rîndul cărora s-au evidențiat, 
cu prilejul demonstrațiilor și în
trecerilor, Anton Maria, Ruxanara 
Dorneanu, Viorica Flocea, Ștefan 
Dolgu, Mihai Dragu și Radu Ra- 
colțea. Clasamentul cupei : băieți: 
1- Șc. g. 5" Cîmpulung 2. Șc. g. 
1 Cîmpulung, 3. Șc. g. 4 Cîmpu
lung; fete: 1. Șc. g. 3 Cîmpulung, 
2. Șc. g. 1 Cîmpulung, 3. Șc. g. 
Pojorîta. 4. Șc. g. 4 Cimpulung.

-s
ii

iAY’ TURNEUL

SPORTIVILOR ALBANEZI iN tara NOASTRĂ

UN BUN ÎNCEPUT DE DRUM...
Din activitatea Clubului cultural de la Dinamo

9

La Rădăuți, în 
cultură, în fața a 
spectatori, s-a disputat întâlnirea 
internațională amicală tie lupte 
greco-romane dintre selecționatele 
Rădăuți și a capitalei Albaniei, Ti
rana. După meciuri spectaculoase, 
luptătorii din localitate (care acti
vează în divizia A a campionatului 
național) au întrecut pe colegii lor 
albanezi cu scorul de 5—4.

REZULTATE TEHNICE: oat 4S

«ala Oesei de
peste 700 do

kg — I. 
Cecil (T), 
H. “ 
A.
P. 
U.
L.

Geamănaru (R) p.p. T. 
52 kg — FI. Răduț b.p. 
57 kg — St. Rusu b.p.

62 kg — C. Topîrjan p.p.
■ V. Pascaru egal

Usem,
Cutin,
Naim, 68 kg —
Handi, 74 kg — A. Fluture p.p.
Baschim, 82 kg — N. Calciu 

b.p. S. Generali, 90 kg — E. Leizer 
egal B. Ilias, 100 kg — A. Zablov- 
schi b.p. T. Kimark.

CI. ALEXA, ooresp.

în ultimul timp, la Dinamo poa
te fi constatată o sporită activitate 
culturală și xecreativă, menită să 
contribuie la ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere al sportivilor 
acestei mari unități de performan
ță, la cimentarea relațiilor dintre ei 
și club, la realizarea unui climat 
favorabil pentru dificila muncă de 
pregătire pe care o reclamă între
cerea sportivă și, în același timp, 
la educarea și înarmarea membri
lor acestui club cu cunoștințe mul
tilaterale, așa cum le cere socie
tatea socialistă. Nu este vorba de 
o activitate nouă la Dinamo, dar, 
fără îndoială, ea a căpătat dimen
siuni noi. odată cu înființarea CLU
BULUI CULTURAL.

Bine organizat, acest Club s-a 
bucurat, încă de la început, de un 
adine ecou în rindurile sportivilor 
dinamoviști, care îl caută cu inte
res, cu drag, în timpul liber, îna
inte sau după antrenamente. Prin
tre activitățile care se desfășoară 
în acest club, trebuie amintite în
tâlnirile săptămînale cu membrii 
susținători, proiecțiile de diapozi
tive, audițiile muzicale, spectacolele 
artistice și reuniunile lunare, deo
sebit de Dlăcute, în cadrul cărora 
se ascultă muzică, se dansează, 
sportivii avînd. totodată, prilejul de 
a-și etala nebănuite calități 
tăreți sau de actori.

Președintele acestui club 
fată : Liliana Ionescu. O 
harnică și entuziastă, care 
privește munca ei de fiecare zi ca 
o simplă obligație de serviciu, ci 
ca o misiune dintre cele mai fru
moase — și așa este ! — ce tre-

buie îndeplinită cu seriozitate, cu 
pasiune. Un „test" în această pri
vință l-ar putea face și oricare 
simpa’izant al clubului Dinamo, so
licitând fotografii, insigne, fanioa
ne, natural contra cost. Nici o scri
soare nu rămîne fără răspuns ! Și 
nu s-ar putea spune că se primesc 
puține. Iată, n-au trecut decît trei 
luni tiin acest an, și La clubul Di
namo s-au primit peste 800 de scri
sori din 
evidență

De un .. ______
tîlnirile sportivilor dinamoviști. cu

toată tara, ținute intr-o 
cit se poate de riguroasa, 
real succes se bucură în-

tate sub titlul „Călătorind prin o- 
rașeie lumii-. Prin intermediul a- 
cestor diapozitive, realizate tie Ca
rol Corcek, antrenorul echipei de 
poîo. sportivii revăd cu nespusă 
plăcere locurile pe care le-au vizi
tat. întâlnesc imagini noi, admiră 
frumusețile naturii și cele realizate 
de mîna omului, pe toate meridia
nele globului.

Dintr-o discuție purtată cu tov. 
Liliana Ionescu. aveam să mai a- 
flăm că baschetbalistul Teodor 
Săuca, rugbyștii Gheorghe Daraban 
și Radu Eftimie, ca, de altfel,

CEI DIN SLOBOZIA
NU POT REZOLVA

SINGURI?

rentru prima oa
ră, campionatul re- 
piblloau de gunnas- 
ucd Pe echipe, oate- 

loo la Galați, Palatul

Cunoaștem Slobozia — capi
tala județului Ialomița — acest 
oraș care s-a transformat mult 
In ultimii 5—6 ani. S-au înălțat 
aici fabrici noi, un spital mo
dern, locuințe muncitorești și 
cîte altele. Modesta așezare ur
bană în care domnea colbul Bă
răganului, devine pe zi ce trece 
un adevărat oraș, numărul lo
cuitorilor săi crește necontenit.

Firesc, acolo unde 
viața, apare și sportul, 
sau vîrstnici îl reclamă, 
tică, se împrietenesc cu 
dent, nici la Slobozia 
nu este alta. Am scris deseori în 
ziarul nostru despre succese ale 
activității tie educație fizică și 
sport, din oraș și județ. In ru
brica de azi vom face însă loc 
unor vești... mai puțin așteptate, 
primite de la tînărul muncitor 
ION STĂTUCU : „La noi în Slo
bozia, s-a amenajat o bază spor
tivă pe care s-au desfășurat 
competiții diferite (fotbal, atle
tism, handbal etc.). Nu s-a reu
șit Insă gazonarea terenului de 
fotbal. S-a arat suprafața de 
joc dar... totul a rămas baltă. 
Divizionara C „Azotul" din oraș 
nu mai are acum teren, acesta 
fiind abandonat. începe returul 
diviziei C și echipa este nevoi
tă, pentru meciuri, să se depla
seze într-o comună : Dragalina. 
Care, spre deosebire de orașul 
nostru, are teren bun ! !“.

Autorul este necăjit, dar nu

fotbal, 
preci- 
putea

24 DE ECHIPE ATACĂ

gorte ma«*tri,vkra______ _____ __________
sporturilor din orașul de pe Dunăre fi
ind ammajat spra a găzdui competiția 
celor mal bune echipe feminina și mas
culine din întreaga țară. Primul din sul
ta de tnsrecarl tn oare vor fi angajați 
in aeaat an agil gimnasticii noastre, oon- 
cursul va desemna echipele campioana 
•le țârii pa 1872 șt va constitui a utilă ve
rificare a pregătirii efectuata plnă a- 
cum. la cluburi K aaociam, In vederea 
Jocurilor Oltmptae <U la MCtachwi șl a 
celorlalte Importante canfi-untari inter
ne șl interoațiomale «le geEonulul.

După cum s-a mal amintit, finala din 
acest an reunește un număr impresio
nant de formații (U feminina șl 8 mas
culine), doralce sa obpna o bună cla
sare In Ierarhia interna. lata ctteva 
amănunte despre loaurBa aere vor evoLia 
stmbăte <Mmîneaga (Mtecu • Ouua sznla- 
r.t (feMei te PteeM agJaatqCte din 
Galați.

Elena Pahonțu) se prezintă eu : ștefa- 
nia Trandafir, Livia Ouțu, MlhaeU Mi
hai, Victorița Rabassl, Mariana Loghln, 
Bcaterina Loghin.

C.S.M. CLUJ (antrenori Alfred Moina- 
și Francase Darvas) anunță urmatoaeea 
formație : Ecaterina Patafi. lldiko TUz- 
hanyl. Emilia Sereanu, Simona Popșe, 
Klisabeta Peternak, Parascbiva Lorinczi.

I.E.F.S. BUCUREȘTI (antrenori Juliets 
Cintoiu și Vasile V’olnea). Studentele 
bucureștence beneficiază, intre altele, de 
maestra Alia Variu, alături de care vor 
mal concura : Maria Fiorescu, Georgeta 
Nicolescu, Silvia Moldovan și Elena Po
pescu.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR (antreno- 
lon Pătru), Paula loan, Carolina Marin, 
Eliza Pavel, Ileana Brekner, S maraud a 
Marinescu și Constanța Scbampek sins 
maestrele cu care ae prezintă la Ga.ap 
clubul bucureștean. cu dorința unei si
tuări în prima jumătate a clasamenm- 
lul.

SELECȚIONATA TIMIȘ (antrenori Ta
tiana Isar și Norbert Kuhn) aU^mază nu 
mal puțin de trei vedete ale llceu.u: de 
specialitate (Ștefania Bacos, Mariana 
Gheciov și Vanda Ispravnicul, alături

Ana Szabo, 
rev, Csilla

TITLURILE REPUBLICANE

pulsează 
Tineri 

îl prac- 
el. Evi- 
situația

este o... 
tînără 
nu-și

de cin-

sint cu vorba și cu... fapta,

MASCULIN

Carmen Clrsiea, tă-ika Setye- 
Bodis.

alături de clubul ce-l îndrăgesc. 
Foto : Jaqueline ZVONEVSCHI

susținători ai clubului, 
loc în fiecare joi. Și să

Cornel Dinu, in mijlocul membrilor susținători ai clubului Dinamo, aceia 
care — ----"............................................................

se gîndește numai la 
cînd regretă terenul. El 
zează că în oraș s-ar 
practica unele sporturi și vor
bește în special de handbal și 
fotbal feminin. „Fiindcă — scrie 
dînsul — numai la Filatura de 
bumbac sînt peste 500 de fete 
care s-ar îndrăgosti ușor de 
sport dacă ar avea la dispoziție 
o bază frumoasă". Cu gîndul tot 
la atragerea către sport a aces
tor muncitoare, ne aduce la cu
noștință că în fața clădirii in
dustriale există un teren viran 
pe care s-ar putea construi o 
minunată bază sportivă. „Cine 
să se ocupe de aceasta ? se în
treabă I. Stătucu. Trimiteți dv. — 
ziarul Sportul — un delegat 
pentru a lua cele mai eficace 
măsuri. Avem încredere că veți 
schimba mersul activității spor
tive din Slobozia".

Dacă ar fi după noi, 
Stătucu... Posibilitățile 
de rezolvare sînt însă 
nile dv., ale celor din județ : 
comitetul județean pentru edu
cație fizică și sport, comitetul 
județean U.T.C. Ialomița, ale ti
nerilor de acolo, ale muncitori
lor din întreprinderile orașului. 
Mai mult sprijin, cîmp liber 
inițiativei și — sîntem siguri —■ 

Slobozia 
bune !

despre sportul din 
n-am afla decît vești

Modesto

BUCUREȘTI (antrenor; MiDINAMO
cea Bâdulescu >1 Gheorghe Condovid) 
pornește din nou cu prima șansa ia 
cucerirea titlului de campioană. Echipa 
va avea urmâtoarea componentă : Gheor
ghe Pâunescu. Dao Grecu, Nicolae O- 
preșcu. (onsiantin Petrescu. Gheorghe 
rohâneanu. Ștefan Gali. Bolnav. Vasile 
Coșarlu va absenta.

STEAUA (antranor Costache Ghe>r- 
ghiu). Petre Mi haine. Vicolae Achim, 
Mircea Gheorxhiu. Adrian Stoica. Ni co
lac Borx ș; Simion Marcel incearcâ — 
vom vedea cu cit succes — să aducâ 
Udul lr. vitrina c£u'oului lor, spre > 
cinsd aproptata aniversare.

LICEUL, N."t. 4 TIMIȘOARA (antrenori 
Mann Trincâ și Pavel Horvath) ab^r- 
deazA din nou întrecerea cu mari ant- 
btțn și speranțe. Iaca echtpa : IJviu
Muraru. Carol « orari. Mihai Bereșteana. 
Alexandru Revițki. Mihai Bunica, Mi hai 
Sându leecu.

membrii 
care au 
nu credeți că la aceste întîlniri, 
cum au fost cele la care au venit 
Corne] Dinu. Mircea Lucescu, Nelu 
Nunweiller sau campionul euro
pean la tir Dan Iuga, au fost pre- 
zenți în sala numai tineri, dornici 
să-și cunoască idolii, să stea de 
vorbă cu ei. Nu lipsesc de la a- 
ceste întâlniri nici cei cu tâmplele 
albe, cum ar fi pensionarul Dumi
tru Neagu. care vrea să 
in legătură cu munca de 
a sportivilor preferați, cu 
și necazurile lor.

Revenind la activitățile 
vom arăta că una dintre 
îndrăgite și utile este proiectarea 
unui ciclu de diapozitive, prezen-

știe TOT 
pregătire 
bucuriile

culturale, 
cele mai

fotbalistul Mircea Lucescu se an
gajează, adesea, în vii și prelun
gite discuții literare, după cum 
aruncătorul de ciocan Gheorghe 
Costache și fostul voleibalist, 
Eduard Derszei, manifestă un deo
sebit interes pentru

Cum spuneam la 
cesul de pregătire a 
de azi și tie mîine 
numai perfecționarea calităților fi
zice și a deprinderilor tehnice, ci, 
în aceeași măsură, și o perseve
rentă preocupare pentru formarea 
lor moral-spirituală. pentru culti
varea înaltelor trăsături ale eticii 
comuniste. Acestui scop i se subor
donează activitatea Clubului cultu
ral de la Dinamo.

pictură.
început, pro- 
performerilor 

presupune nu

tovarășe 
concrete 
în mîi-

FERRARINI

DIVIZIA B

CLASAMENTELE DUPĂ TURUL’

AL’ lll-lea, LA FETE
In urma rezultatelor Înregistrata ta tu

rul al treilea al diviziei tecunde, la late 
clasamentele celor 4 terii arată

SERIA I

1. I.T. București
2. Viitorul Buc.
3. Spartac Buc.
4. Univ. Iași
5. A.S.1E. Buc.
8. Orizontul Bacău

15
15
15
15
15
15

îs
ii

8
S
s
1

o
4
7
7 

ÎS 
14

astfel l

«: 8
38:17
30:26 
32:29
7:41

11:42

30
26
23
23
17
16

>
PBTROBUI. PBOiBșn «na-enori li

ra Slrr_a. Sergiu Martaeac-. Sergiu Po
pa), dețtaăttxrea «ului. • .pterdut-o* 
pe Elena Ceetapete* «saMfcra-ă la Di
namo Buourege) șl nu va pute« bar-- 
fteia nici de Tl'—tieca IVrau afiaee tn 
convaleacecș* dupS operația âe mm'.'C. 
Va utiliza umăgonS i«* : Marte C*n- 
sLanUneecu. Dantote Bwan, 
7oncu. Meirte Brteaia, BaSliea Larii 
Matilda Bereu.

SPORT CLUB BACA.U Irr.îreror- M« 
rtaa șl Mlroea Bebirt;. Decir.taoa.-ete 
vulut al doilea ta IEI apare ta mal m 
In acest an. urratad a-et apare eanae'e 
cu următoarele epordve : Feftata Dam ea. 
Gabriela Trudei. Qabrteta Fnteaaau. « - 
via Cobzac, Ofeiia Porumb șt Fettrta 
Bejan (sau Iultana Ieaifwr' Mariana 
Mocan u a optat penam neagra < 
Gh. Gheorghlu-Daf.

DINAMO BUCUREȘTI 'atttrtatort 
Ha Liță șl Petre MtaLâuel. IXxrS d 
turi atrag atenția : Elena Caampeic*. 
Incontestabil oea mal bună g^nnaacâ a 
târli. apArâ pentru prtata oare eularCe 
clulxilut din șos. Stntan cel Mar» în 
campionatul pe echipe, și VaaiUca Bl'an. 
cea mal tinârâ oonourentl dtaa” -rU-VA 
la categoria maeotre. ta rest: Ahu Ge- 
reac. Olga Ștefan. MatU Gorr«. «ec* 
Toader. Rodica ApAtaanu a ab«d<J«a*. 
activitatea oompetițiomML

SELSCTTTONATA JUD. GALATI 
nori Miaroel Duncan fi DrAjruț* Ma.-.o- 
lesou). Jenlca Paraachir. Valeria, Chir- 
vase, Agripinji Tudose, Eu#miU 
luUaji.» Nl«uța Ttatlu (sau
Ludea Gâlea) ilnt decise U foloee»^ 
avantajele crvoAuțled în Mța propriilor 
suporteri prlmtr-o buni comportare r*- 
ocuparea wmm ta tmota to «taarne»- 
tul final.

FLACĂRA ORAȘUă GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ (antrenor Gh. Bragoveer. 
Elevele liceului ou program de educaț i 
Czieâ aspiră șl rile, cu tadrețrtățire. .* 
o poziție de frunte ta lererhla gimnas-- 
cii noastre. Vor lupta peobru un loc 
pe podium Anca Grigoraș, Ileana Ce
man, Martens Mooanu, Maria Stoica, Pe- 
truța Paciure*. Doina Ba Hote nu, LUI 
Brănișteanu.

FARUL CONSTANȚA (antrenori Jeana 
Balta șl Matei Stânei) JE'
mătoaraa echipă : Luminița Cwoanu, 
l.eruița Salcu, Aurora Prtcop, Anca r» 
trescu, Juliet* Pace*, MVreta Vei*.

ȘCOALA SPORTTVA NR 1
REȘTI VeeOa Cliinreenn "

La Galați

A

sporit de 
vara anu- 
astfel că, 
mare in-

(Urmare din pag. 1)

UARIA COXSTAXTI\ESCU (Petrolul Ploiești)

CONDIȚII BUNE
VÎBFUL CU DOR (prin tiltfon. 

de la trimisul nostru). Ziua a 
doua a campionatului național al 
licee.or și școlilor sportive a fost 
rezervată slalomului special al ju- 

iorilor. băieți și fete. Pretențioși, 
zatorii au marca1, trasee gre- 
inice. cu porți strinse. a că- 
arcurgere a solicitat cor. cu- 

reny.or o gamă de calități necesare 
unui «chior complet. In plus. Vîrful 
cu Dor (gazda întrecerilor) a avut 
două porțiuni distincte de zăpadă : 
sus — tiară, puțin înghețată, iar 
jos — moale, udă din cauza soa
relui strălucitor. E adevărat că. ce 
obicei, un atât de dificil examen 
triază serios pe concurenți. înre- 
gistrindu-se foarte multe căzături, 
ieșiri din porți și -'esca-ificărt. Nu
mai că, trebuie «ă remarcăm de 
«stă dată, prea puțini dintre ju
niorii noștri pot depăși greutățile

Jock BERARIU

IN BUCEGI

DE CONCURS
ceunui concurs pretențios, ceea 

înseamnă lipsuri atât în selecțiile 
efectuate, cit și în pregătirea din 
întregul sezon.
Ghițul m 31 
apare la prima 
slalomul uriaș 
sâ ne ofere și

Sau, cel puțin, așa 
N
vedere. Rămîne ca 

de miine (n.r. azi) 
alte date.

REZULTATE TEHNICE :
1.Junioare mici î Ciuc) 7»^. e. Gabriela 

88.4 3. Angela Matale
junioare mari: 1. Nela 
M.8. 2. Mana Roșculeț 
O. audia MJtaUescu (Șc. 
juniori nuci : 1. .“

Boa cu 
(Predee;) I

(M.Catalin C sis zer
Leib (Petroșani) 
(Predeal) 89.3;

Simion (Predeal) 
(Predeal) 83,3. 3. 
sp. Brașov) 90.6;

M. Barbu (Brațovia) 
"4 9. 2. C Boncu (Brașovia) 80.9. 3. L. 
STroe (Predea;) 81.9; juniori mari : 1. 
G. Petre 71,4. 2. V. Standu 75.5. 3. Fi. 
Barba MjB (toți de la Brașovia>: seniori: 
L AJ Bocrtan (Sinaia) 75,5. 2. Gh. Bucur 
Brașc’\-.a 7t,e, 3. A. Stroeacu (Pre

deal) ri.

Radu TIMOFTE

a început
„CUPA SINDICATELOR"

va-

ACTUALITĂȚI
e Arbitrii C. Armășescu și V. 

Ranghel au plecat ieri la Buda
pesta pentru a lua parte (primul 
ca lector, celălalt — cursant) la 
cursul de candidați arbitri inter
naționali, organizat în 
federația maghiară.

acest an de

diviziei na- 
băieți) pen-

• Turneul final al 
ționale școlare (fete și 
tru locurile 1—8 și 9—16 are loc 
Intre 6 și 10 aprile, la Ploiești.

e Comisia centrală de competiții 
a F.R. Volei a omologat cu 3—0 
rezultatul meciului feminin de di
vizia B, Voința Constanța — Fla
căra roșie București, deoarece for
mația constănțeană (care cîștigase 
partida cu 3—1) a folosit o jucă
toare ce nu figura pe foaia de 
arbitraj.

• în perioada 30 aprilie — 2 mai 
se organizează prima ediție 
pei internaționale a F.R. 
pentru echipele diviziei de 
și școlari. în fiecare 
serii (4 La fete și 4 la 
rează cîte o formație 
peste hotare.

a „Cu- 
Volei" 

juniori 
cele 8din 

băieți) figu- 
lnvitată deVACANTA ?/ SPORT!

2 43:16 23
3 41:20 27

2.
3.
<• 
B.
(.

SERIA A

DE AZI,

1. Universitatea Buc.
2. Progresul Buc.
3. Flacăra roșie Buc.
4. Votata Constanța
5. Politehnica Gl.
8. Confecția Buc.

SERIA
1. Univ. Craiova
2. Carvinul Deva
3. Drapelul roșu SUWu
4. Voința Brașov
5. Sănătatea Ttrgovlște
I. Votața Sinaia

SERIA A

1. Univ. Ciul
Voința M. Cluo 
Medioln* Tg, Murea 
Voința Oradea 
Voința Zalău 
Viitorul Bistrița

CONCURSUL REPUBLICAN

DE PRIMĂVARĂ

10, 
de
rn
de

Din inițiativa Comisiei sport și 
turism a Consiliului «indicai jude
țean Galați, In aceste zile »e des
fășoară. In sala Constructorul tiin 
localitate, o interesantă competiție 
pugilistică dotată cu «Cupa Sindi
catelor”. Prezența la întreceri a 
unor boxeri de valoare, printre care 
unii membri ai lotului olimpic, 
precum și sportivi de la cluburile 
Metalul și Rapid București, Electro- 
putere Craiova Constructorul
Galați, constituie, fără îndoială, in
teresante puncte de atracție.

Gaia inaugurală, urmărită de 
1.200 de spectatori, • oferit cîteva 
partide de mare atracție și de un 
bun nivel tehnic. Am remarcat cu 
acest prilej forma bună a majori
tății sportivilor din lot, excepție 
făcînd doar Al. Coroianu. care s-a 
prezentat slab pregătit IATA RE
ZULTATELE : A Cojan (Construc
torul) b. ab. 2 C. Truică (Electro- 
putere), V. Ivan (lot) b. p. N. Du
mitru (Electroputere), Mircea Toni 
(Constructorul) b. p. M. Neagoe 
(Metalul), Gh. Ciochină (lot) b. p. 
Gh. Popa (Metalul), Coatică Bumb 
(Constructorul) b. p. Constantin 
Stanef (Rapid), Ion GySrffi (lot) 
b.p. I. Leozeanu (Electroputere), C. 
Cojocaru (Conatructorul) b. ab. I. 
Tutior Nicolae (Metalul), M. Florea 
(Constructorul) b.p. Al. Coroianu 
(Iot), P. Clmpeanu (Metalul) b. p. 
P. Cojocaru (Constructorul). I. An- 
ghel (lot) b.ab. t. P. Văle (Electro- 
pntere).

Teluniac SIRIOl’OL-coresp. județean

IXFX BUCUREȘTI. 
Mi.vta IAsovschi. in 
*. echipe-, studențești, 
torul M*rcu. Andrei IslU,
Mex. Oiiei. Mihai Agoston, Adrian Go- 
re*u. Aurel Munteanu. Ion Albu.

LICEUL NR. 35 BUCUREȘTI (antrenor 
Gabriel Mo.ea) reprezintă o apariție ine- 

* finala campionatului național, 
.ii cu interes evoluția tinerilor 
i : Gabriel Popescu. Marian Ba- 

dea, .x. olae Mihai, Ștefan Radu. Nicolae 
Ca ea. Dor ei Marin.

C.S.U. ORADEA (antrenor Edmund 
Junker) se prezintâ cu următoarea eehi- 

Petru Mârcuțiu. Aurel Gruin, Gh. 
luțan. luliu Do bai, Vladimir Mărgineanu, 
Eugen Gego.

C.S. POLITEHNICA CLUJ (antrenor 
Ioan\Fesnic) va utiliza pe: Anton Soca- 
ciu. Anton CluDei. Teodor Sosa, Vasile 
Toth, Ioan Kauntz. Mircea Balaș.

ȘC. SP. GHEORGHIENI (antrenor Fe
renc Hoffman) deplasează la Galați ur- 
mă-.ori. gimnaști : Szabo Pavel, Kovacicl 
Ladislau. .Marosi Alexandru, Szas Kar>l, 
Szabo Kemenes.

Fostul gimnast 
prezent antrenor 
va folosi urmâ-

nierești avem o bogată experiență, 
numărul acestor acțiuni a 
la an la an, ajungind in 
lui 1971 la aproape 4M, 
pentru viitoarea vacanță 
tenționăm să depășim această cifră. 
Va fi. nădăjduim, un foarte bun 
schimb de experiență și vor inter
veni unele noutăți in materie de or
ganizare. Deocamdată... 
curs de instruire cu | 
80 de conducători de j 
rețti și demonstrații 
masă va avea loc la 
tre 14 și 17 aprilie. La i 
participa reprezentanții tuturor jude
țelor, precum și acei conducători de 
acțiuni care au avut frumoase re
zultate pină acum. In fine, o a treia 
acțiune de instruire, de data aceas
ta sub egida Consiliului municipal 
București al Organizației Pionieri
lor, a fost fixată la Posada, intre 
12—18 aprilie. Vor fi prezenți circa 
250 de pionieri comandanți de uni
tăți. Lor le va fi prezentată o te
matică foarte bogată, cu intreg dia
pazonul activităților sportive rezer
vate cravatelor roșii".

Cit privește sportul propriu-zis, 
interlocutorul nostru ne-a făcut cu
noscute cîteva acțiuni ce vor fi or
ganizate in vacanța de primăvară la 
nivelul județelor i

„De pildă, in Dolj >• vor desfă-

. secrete! Un 
participarea a 
parăzi pionie- 
sportive de 
București, in- 
acest curs vor

șura iotrecerile de tir cu 
tale ea „Trofeul Pâunașul 
Finala va avea loc la Craiova 
ziua de 24 aprilie. Tot in același o- 
raș iși vor disputa „Cupa Doljului" 
la judo, gimnastică modernă, scrimă, 
tenis de masă și orientare turistică 
invitați ai Caselor pionierilor din 
mai multe județe. Actul final al în
trecerilor — la 11 și 12 aprilie.

O competiție de tenis de masă va 
organiza și județul Hunedoara. Este 
vorba de „Cupa speranțelor", ediția 
a IlI-a. Finala, la Hunedoara in ziua 
de 9 aprilie. Județele Mehedinți și 
Covasna se vor afla sub semnul în
trecerilor de ciclism din cadrul ac
țiunii „Floarea prieteniei". Traseele 
propuse de organizatori vor fi stră
bătute in intervalul de la 15—18 a- 
prilie. In plus, la Turnu Severin va 
fi organizat și un concurs de gim-

arcul do- 
Codrilor“.

in

nastică modernă, intitulat „Grație și 
acțiune re
in atenția 

„Crosul eu-

armonie" (21 aprilie). O 
iervală atleților se află 
celor din județul Buzău: 
târâtorilor" (9 aprilie).

Ani semnalat, evident, ____ ______
acțiuni. Ele punctează calendarul de 
vacanță al fiecărui județ, 
incă de pe acum interesul 
lor".

In Încheiere, eoni. univ. 
Moraru ne-a precizat că fn

doar cîteva
trezind 

pionieri-
Florin

_ ____  r_____ _____  vacanța 
de primăvară vor fi organizate o 
serie de excursii ți drumeții in ca
drul detașamentelor și unităților de 
pionieri, precum și fazele locale la 
unele competiții Intrate în circuitul 
sportiv al cravatelor roșii. De ase
menea vor începe pregătirile pentru 
sărbătorirea lui 1 Mai, Ziua Interna
țională a celor ca muncesc, (t st.).

Prima reuniune a concursului 
republican tie primăvară al seniori
lor se dispută la bazinul olimpic 
„23 August", azi de la ora 
cînd au loc seriile curselor 
100 m liber, 100 m bras și 200 
mixt, urmînd oa după-amiază,
la ora 17, să se desfășoare finale
le acestor probe, precum și ale 
ștafetelor 4x100 m mixt.

Ca de obicei, competiția reunește 
înotătorii fruntași ai țării, din 
rîndul cărora vor absenta, însă, u- 
nil dintre protagoniști : Slavic, 
Kokai, Miclăuș. Oprițescu, plecați 
la Praga pentru un concurs in
ternațional ; reșițenii care nu și-au 
întrerupt pregătirile în vederea în
tâlnirii România—Franța, de săptă- 
mîrta viitoare.

Amintim că anul trecut, primele 
locuri în probele zilei inaugurale 
au fost cucerite de M. Slavic, Geor- 
geta Cerbeanu — 100 m liber, A. 
Șoptereanu, Anca Georgescu — 
100 m bras, D. Wetternek, 
Balaban — 200 m mixt, 
(m) și Școala sportivă nr. 
rești (f) — ștafetele 4x100

Cristina 
Dinamo 

1 Bucu- 
m mixt.

*

f

SAPTAMINA VIITOARE PE ECRANE
UN EVENIMENT CINEMATOGRAFICFELIX ȘI OTILIAPSIHOLOGIA SPORTIVA

(Orman din pag. t)

meniul psihologiei să abordeze în 
lucrări probleme ale sportului. 
Aceste cercetări s-au dovedit de un 
real folos celor ce răspund de acti
vitatea sportivă, existind premise ca 
in viitor psihologia sportivă să de
vină un aliat prețios al antrenorilor 
și performerilor pentru atingerea 
unor rezultate sportive ce tind să 
devină de domeniul incredibilului.

— Ce ne puteți spune despre par
ticiparea cercetătorilor români la 
ultimul Congres la care ați fost pre
zent ?

— De la Început vreau să precizez 
că lucrările prezentate la Koln de_ ________ t__  Koln de 
către specialiștii noștri s-au bucurat 
de aprecieri unanime și ți-au adus 
contribuția la precizarea unor pro
bleme ce nu erau cunoscute ante
rior. Congresul a avut două teme :
1. Asistența psihologică a sportivilor,
2. Teste motrice de psihodiagnoză. 
Au fost prezentate peste 80 (!) ra
poarte și referate. Din unele mate
riale difuzate a rezultat că în dome
niul asistenței psihologice s-au cris
talizat cîteva principii și tehnici ce 
se aplică în mod curent cu bune

rezultate. Mai există unele diferențe 
intre așa numitele școli, care sint 
determinate de orientarea ideologică 
și teoretică. Referatul susținut de 
mine „Programul asistenței psiholo
gice a sportivului” a fost bine apre
ciat. fiind considerat complet și com
plex. In afara celor două teme, la 
Congres s-au mai prezentat și co
municări libere, legate de diferite 
probleme referitoare la pregătirea —..—■—a  

Șă.
sportivilor, studiul 
A fost organizată 

în care au fost dez- 
ale terminologiei, 

s-a prezentat rezul- 
Comitetului științi-

psihologică 
emotivității 
o masă rotundă 
bătute probleme 
cu care ocazie 
tatul activității 
fie și Comisiei române de psihologie. 
De altlet, noi am elaborat un album 
cu 63 de termeni din psihologia 
sportului, lucrare ce a fost apreciată 
elogios de toți specialiștii partici- 
panțt La acest congres au fost in
cluse in program lucrări ale cerce
tătorilor români : lector Ion Drăgan, 
prof. Frederic Printz, lector Berta 
Tovossi, prof. Gheorghe Iliuță, prof. 
Ștefan — 
leanu, 
Viorel 
lector 
lentina

Popescu, conf. Tiberiu Arde- 
prof. Corneli u Kăduț, prof. 
Prelici, dr. Simona Petra, 
Dumitru Hîtru, asistent Va- 

Horcitidau ți dr. Marileus

Ioța. După cum se vede, o contri
buție substanțială pe care țara 
noastră o are în domeniul psiholo
giei sportive.

— Care va fi activitatea viitoare 
a Federației europene de psihologia 
sporturilor și activităților corporale ?

— S-a discutat destul de mult 
despre programul viitor al manifes
tărilor cu caracter științific. Iată pe 
cele mai importante : în noiembrie, 
la Macolin (Elveția) reuniunea Co
mitetului științific și ședința Comi
tetului de conducere F.E.P.S.A.C., in 
aprilie 1973 — la Sofia (Bulgaria), 
sesiunea de comunicări științifice în 
problemele psihologiei educației fi
zice și sportului în rîndul copiilor 
și tineretului ; în iunie 1973 — la 
Madrid (Spania), al 3-!ea Congres 
mondial de psihologia sportului ; în 
mai 1974 — la Moscova (U.R.S.S.) 
simpozion de psihologia sportului și 
tot în anul 1974 — al 4-lea Congres 
european de psihologie a sportului 
al cărui !oc de desfășurare nu a fost 
încă stabilit. Deci, după cum se vede 
o activitate extrem de bogată care, 
am toată convingerea, va contribui 
într-o mare măsură la creșterea și 
dezvoltarea continuă a performan
țelor sportive.

producție a studioului 
cinematografic București 

ecranizarea celebrului roman 
„Enigma Otiliei"

de George Călinescu

Scenariul : loan Grigorescu

cu : Radu Boruzescu, Julieta Szonyi, 
Sergiu Nicolaescu, Clody Bertoia, 
Gheorghe Dinicâ, Gina Patrichi, Eli
za Petrâchescu, Elena Dacian, Vio
leta Andrei, Ovidiu Schumacher, 
Herman Chrodower, Șerban Sturza, 
Arpad Kemeny.

imaginea Alex. Intorsureanu, Gh. Fi
scher

muzica : Anatol Vieru

costume : Miruna Boruzescu

dacoruri : Radu Boruzatcu, 
Liviu Popa

•unetul : Dan Ionescu

montajul : Lucia Anton

/
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PROGRAMUL MECIURILOR
UN FOTBAL FRUMOSDE DUMINICA DIN CAPITALĂ

CA HOCHEIUL
ness după ce omul nu s-a văzut in |oc... inu 
vâzut, dar era peste tot. Toți erou peste tot.

SFERTURILE" CUPEI

Stadionul 23 August, ora 13,30 : 
Steaua — Jiul (Divizia A) ; ora 
15,15: Dinamo — Rapid (Divizia A);

Stadionul Politehnica. ora 11 : 
Sportul studențesc — Politehnica 
Galați _ (Divizia B);

Stadionul Dinamo, ora 10 : Dina
mo (tineret) — Lotul U.E.F.A.;

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul București — Progresul Bră
ila (Divizia B) ;

Stadionul Dinamo, ora 11 I Dina
mo Obor — Tehnametal (Divizia 
C);

Terenul Laroniet, ora 11 i Laro- 
met — Sirena (Divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 11 i 
Unirea Tricolor — Celuloza Călă
rași (Divizia C);

Terenul Flacăra roșie, ora 11 1 
Flacăra roșie — Autobuzul (Divi
zia C) ;

Terenul Voința, ora 11 i Voința 
— Olimpia Giurgiu (Divizia C) ;

Terenul T.M.B., ora 111 T.M.B.— 
Electronica (Divizia C)

Stadionul „Steaua", ora 10.30 i 
Steaua — Jiu] (tineret). Meciul Di
namo — Rapid (tineret) a fost amî- 
nat.

Â IIX-a Ă DIVIZIEI A
Federația română de fotbal 

stabilit ca meciurile etapei a XlX-a 
a diviziei A, cu excepția partide
lor din cuplajul de pe stadionul 23 
August din Capitală, «A înceapă la 
ora 16,30.

a

s-au pus In vînzare
BILETELE PENTRU 

CUPLAJUL DE DUMINICĂ
Biletele pentru cuplajul fotbalia- 

tic Steaua — Jiul și Dinamo — 
Rapid, care va avea loo duminică 
pe stadionul 23 August din Capi
tală, s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite de bilete.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

I.
u. 

iii. 
IV.
v. 

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X. 

XI.
XII. 

XIU.

Rapid
Mureș — U.T.A.
Bacău — Petrolul 

F.C. Argeș
• Farul 
Cluj

1.

SPRE 0 FINALA DINAMO- RAPID?
De mulți ani n-a mal fost o ediție 

atît de agitată ca aceea din anul acesta 
in „Cupa României4*. Seria surprizelor, 
începută în prima etapă a fazei finale, 
a continuat în „optimi" și acum în 
„sferturi*. Din cele 16 divizionare A, 
au fost nevoite să renunțe, pe rînd, 
la orice veleitate (anunțată) la cupă : 
șapte în 16-imi (Steaua — deținătoarea 
trofeului. U.T.A. — liderul campiona
tului. Steagul roșu, Universitatea Cra
iova, Politehnica, Farul șl Petrolul), 
alte patra In optimi (.U* Cluj, F.C.

- și Crișul) șl, în 
„sferturi"4 (A.S.A. 

Cluj) ! Majoritatea

U.T.A.

Argeș, Sport Ciub 
fine, două acum, în 
Tg. Mureș și C.F.R. 
confruntărilor di
vizionarelor A cu cele 
din B și C, s-au sol
dat, cum se vede, 
cu un bilanț total 
defavorabil echipe
lor fruntașe.

REEDITAREA UNEI 
PERFORMANTE

Desigur nu sint 
lucruri care să a- 
eorda note de tre
cere divizionarelor 

Dimpotrivă, 
schimb, toate 
giile trebuia 
dreptate spre așa- 
zisele echipe 
mici, da categorie 
inferioară. In speță 
spre participantele 
din diviziile C și B. 
In fruntea lor s-au 
situat miercuri Po
litehnica Timișoara 

Galați șl 
ales — Me- 

București, 
riposta lor 

pentru 
fără

unor 
care 

formații

A. tn 
elo- 
ln-

X

din 2 aprilie
Dinamo — 
A.S.A. Tg. 
Sport Club 
C.F.R. Cluj
Steagul roșu
Crișul — WU“ __ 
Politehnica Iași — Unlv. 
Atalanta — Verona 
Cagliari — Internazionale 
Catanzaro — Torino 
Lanerossl — Fiorentina 
Milan — Bologna 
Roma — Napoli

X
1
1

X
1

X
Craiova 1

1
X, 2
1, x 
1» X

1
1

L

i.

F.C.
— mal 
Ului 
pentru 
curajoasă, 
abordarea 
complexa 
lncilniri 
înfruntau 
de categorie rupe- 
rioarft.

Fără Îndoială
— așa
niam și 
ieri — 
curești, 
ritabilă . . _
elemente valoroase care au luat ulte
rior drumul Diviziei A (incepir.d cu 
Ghițâ și Ene I și terminînd cu Sandu 
Gabriel, Em. Dumitru) rtmine marea 
performeră nu numai a „sferturilor-, 
ci a întregii ediții a Cupei. Ea a ree^ 
ditat isprava de anul trecut cind, ia 
fel ca anul acesta, a eliminat trei di
vizionare A („U-* Craiova. Petrolul, 
C.F.R. Timișoara) și a ajuns in semi
finale. Acum, bucureștenii au scos din 
cursă TREI DIX PRIMELE CINCI 
CLASATE IN DIVIZIA A : Steagul
roșu. F. C. Argeș și A.S.A. Tg. Mureș ! 
Și dacă mai adăugăm că Metalul (a 
patra divizionară B ajunsă in semifi
nale în ultimele șase ediții ale Cupei) 
a marcat opt goluri și a primit numai 
două in aceste trei jocuri, vom contura 
și mai bine valoarea performanței sale 
și capacitatea sa în competiția K.O..

*
In

că
cum subli- 
în ziarul de 
Metalul Bu- 
aceastâ ve- 
pepiiuerâ de 

valoroase

menită să-l confere o specialitate rîv- 
nltâ chiar de divizionarele A !

UNDE-I EXPLICAȚIA?
Totuși, rămîne pentru mulți un semn 

dt» întrebare această eliminare In masă 
a echipelor 
lor în ' 
ele cu

Sînt i 
nu ?

Dacă 
goriilor 
ocupate 
pective, 
tr-adevăr,

din Divizia A, evoluția 
Cupă soldată pentru 81o/t dintre 
eșecuri,

aceste rezultate surprize sau 

le apreciem prin prisma cate-
competiționale și a locurilor 

i în clasament de echipele res-
, răspunsul este afirmativ. In-

cind o echipă clasată pe

F t‘ ii

►>
:1z

AdSțx-.;.

SE

■

bule să surprindă. Și aici credem că 
se găsește explicația răsturnării valori
lor sau a diferențelor de valoare. Un 
meci de cupă nu este la fel cu cel de 
campionat, însăși Cupa nefiind o com
petiție de regularitate, ci una .de z.-, 
de asalt cu efort concentrat pe uri 
singur joc eliminatoriu. De aceea, for
mațiile de categorie inferioara reușesc 
să joace cu o mare ambiție, impulsio
nate de dorința — legitimă — de a se 
afirma în fața unor divizionare A (acesta 
este și scopul Cupei), în timp ce favo
ritele sînt molipsite de subestimarea 
adversarelor sau pur și simplu nu 
prea... iubesc Cupa. Și de aici, șirul 
de surprize.

LA ORIZONT, O FINALA 
DINAMO-RAPID?...

...Așa s-ar pă-v^a, după toate calculele. 
Dinamo a aboi“.at Cupa mai bine de
cît suratele ei din Divizia A și, prm- 
tr-un joc mai bun, a reușit să nu aibă 
prea multe emoții în privința calificăm. 
De la Rapid se așteaptă un reviriment, 
pornind tocmai de la efectivul său real
mente mai valoros decît ar vrea să-l 
arate ultimele rezultate și, mai ales, 
victoria asupra gălățenilor. Un cuvînt 
de spus vor avea însă și Jiul și Me
talul. Echipa lui Eugen Iordache se 
impune in acest sezon printr-o regula
ritate pe care n-a mai avut-o, prin
tr-un joc de ansamblu bine pus la 
punct, pe cît de simplu pe atît de 
eficace („piesele44 principale in partida 
de miercuri : Georgevlci, Stocker, Suciu, 
M. Marian. Urmeș, Mulțescu), cu care 
a ing-enunchiat un C.F.R. superior în 
cîmp, dar ineficace și lipsit de șansă 
(punctele forte : M. Bretan. O. Ionescu, 
Penzeș). Iar Metalul rămîne Metalul ! 
Un avertisment real pentru diviziona
rele A... Dar, să așteptăm ziua de 14 
iunie, cînd ta vor contura fin aii știi.

Petre GAȚU

Trei imagini mi s au părut încîntătoare de joi 
piră mai apoi — și cînd zic „trei" nu mă_ simt 
de loc viciat de vreun „complex de inferioritate" 
s nic nu mă socotesc „mamă vitregă", cuvintele 
grele cu care au încercat să ne șantajeze, săp- 
tămina trecută, un mare poet și un mare prozator, 
unul mai mare decît celălalt, așa cum Florin Pier- 
>c — vorba unei admiratoare ceva mai în vîrstă
— are ochii unul mai frumos decît celălalt... Pro
zatorul ne conjura să nu fim 
să murim de admirație pentru jocul 
unde și oricînd, ca-n tangouri. Am 
duminică, la Ploiești, n-am să-l ju
dec ca o mamă vitregă, îl voi iubi 
însă ca un frate vitreg, căci grozav 
seamănă jocul lui cu cel al fra
ților mei, retrogradafii din Staicovici 
si chinuiții de la Plopeni. Poetul ne 
lua mai de sus — că ce tot facem 
pe nebunii cu complexele noastre ? 
Care evidențe și care realități ? Ura, 
ura, de trei ori, să-ți miroasă gura 
a flori, ura și la gară — fie ea 
Gara Londrei sau a Munchenului. 
De unde o avea poetul acest febril 
complex de superioritate, de parcă 
ar fi coatchul Benficăi (ce nebunie 
de final, cu Feyenoord, o dalii la 
un deceniu !), ae parcă ar cotiza 
la C.A.R., — asta ține de poezia sublimă, unde nu 
mă pot amesteca eu, om al cramponului, care 
nu-și acordă plăcere mai mare decît aceea de a 
susține, de doi ani de zile, făcîndu-mă de rîs în 
fața specialiștilor, că vest-germanii joacă cel mai 
bun fotbal din Europa și sînt cei mai legitimi ad
versari ai brazilienilor.

Prima lor repriză cu ungurii mi s-a părut admi
rabilă, pentru ca victoria, în final, să mă lase tă
cut și încîntat. Ce inteligență, ce claritate, ce logi
că, ce forță ! Italienii îmi apar sărăcuți, englezii
— cenușii, față de acești virtuozi care dețin totul, 
de la eleganța lui Beckenbauer pînă la cîinoșenia 
lui MOller, — doamne, ce pasă cu stîngul pentru

mamă vitregă" și 
Rapidului, ori- 
văzut Rapidul

_____

Ajax și nu

I

Luptă necruțătoare pentru balon. In fruntea „pira
midei vii“, eroul meciului de la Brașov, portarul 
gălățean Hagioglu care culege mingea spre care 

sărise și rapidistul Neagu
Foto : E. BOGDAN

locul 9 tu Divizia B elimină una aflată 
pe locul 5 in Divizia A, victoria pri- 
meia nu poate f> calificată altfel decit 
ca surpriză. Este cazul echipelor Me
talul București și A.S.A. Tg. Mureș. 
Sau victoria extrem de dificilă, după 
120 de minute de joc și printr-un gol 
marcat io condiții neregulamentare, a 
Rapidului (locul 11 in Divizia A) asupra 
echipei F. C. Galați (locul 5 In B) 
apare la fel de surprinzătoare. în fond, 
intre aceste formații există o 
de valoare care ar trebui să

și intr-o

iem însă, seamă de 
U de stimularea pe

exprimisivă și
de scor.

competiț
exercită
o parte, 
seniorală, de supraestimare,

diferența 
fie deci- 
diferență

specificul 
care o 

asupra ..echipelor mici* pe de 
iar pe de aha de atitudinea 

a „frun
tașelor*-, atunci rezultatele nu mai tre-DERBY-ul DINAMO-RAPID LA „ORA PROMISIUNILOR"

CODREANU
(Urmare din pag. 1)

nutru. Era vorba doar de viitorii ad
versari din Campionatul european.

A doua zi, Rapidul tși relua pre
gătirile pentru jocul de duminică, e- 
ternul derby, meciul care angajează 
mereu atîtea energii ți pasiuni, atita 
orgoliu. Ce părere au giuleștenii de 
partida cu Dinamo ?

„Desigur, e un meci foarte greu, 
atît pentru noi cît și pentru Dinamo 
— ne spunea Lupescu. După părerea 
mea, echipa care va fi mai calmă, 
mai_ stăpînă pe ea, va ciștiga. Cred, 
și sint convins, că va fi un meci fru
mos, care va satisface exigențele pu
blicului. Se întîlnesc două formații 
intre care există o frumoasă rivali
tate sportivă avînd în componența lor 
și mul(i jucători din națională. Iată 
de ce interesul și 
față de acest joc 
n-o să mai ratăm 
F. C. Galați."

„Indiferent de forma pe care au 
arătat-o cele două echipe în jocurile

ambițiile noastre 
sporesc. Cred ca 
ca în partida cu

precedente, partida Dinamo — Rapid 
rămîne întotdeauna deschisă oricărui 
rezultat —- ne spunea fundașul Pop. 
Faptul că am rămas in „Cupa Româ
niei" ne-a dat un plus de optimism 
și de încredere".

...Știam că Rapid a pregătit cu 
seriozitate acest retur. Dar rezulta
tele de pînă acum n-au avut darul 
de a aduce satisfacție în Giulești. De 
ce ?

La această întrebare ne-a răspuns, 
Ilie Greavu, fostul Jucător, acum vi
cepreședinte al clubului feroviar : 
„Rapid trece printr-o neașteptată cri
ză în ceea ce privește eficacitatea, 
deși echipa n-a jucat rău, dacă mă 
gîndesc la meciurile de la Arad și 
Ploiești. Am făcut un nou pas în 
„Cupa României", în care ne punem 
mai speranțe. Cum in campionat nu 
mai avem ce pierde, așteptăm ca 
jocurile, inclusiv cel cu Dinamo, să 
fie de un bun nivel. Duminică, der- 
byul Dinamo — Rapid cred că iși va 
onora titulatura".

Ce părere au înaintașii rapidiști ? 
I-am dat cuvintul veteranului Teofil 
Codreanu : „Victoria va fi a noastră I 
Să vă mai spun ceva : niciodată Ra-

pid n-a avut trei insuccese consecu
tive în campionat".

In Giulești ieri au făcut antrena
ment cei ce nu au luat parte la jo
cul de Cupă. Azi. la ora 15,00. între
gul lot va păși pe gazon pentru ul
tima ședință de pregătire dinaintea 
meciului. In rest, odihnă. Și multe 
speranțe...

AL. ENE
(Urmare din pay If

Sătmăreanu II si Dumitrache sint in
disponibili iar Nunweiller III a re
nunțat la activitatea competițională. 
In clipa de față, avem un lot restrins 
și de aceea mi-e teamă la orice in
trare mai hotăritâ a adversarilor. 
Doctorul Ciortea ne-a asigurat insă 
că după meciul de miercuri, de la 
Turnu Severin, nu avem nici o pro
blemă.

In privința pregătirii, Dinamo va 
face vineri un antrenament tehnico- 
tactic, iar sîmbătă unul de menți
nere a prospețimii fizice. Va fi, de 
asemenea vizionat si— judecat filmul 
partidei Dinamo — Politehnica lași.

V

FOTBALIȘTII DIN

După dubla întilnire
cu selecționatele Ungariei

„RADIOGRAFIE" REVELATOARE
In vederea CAMPIONATELOR MONDIALE

de popi- 
ultima 

efectuate

Hoeness după ce omul nu s-a văzut în ioc... Nu 
s-a văzut, dor era peste tot. Toți erau peste tot. 
Beckenbauer șuta în bară, Muller acorda corner, 
Breitner, fundașul, marca precum Țarălungă, Sziics 
era în careul lui, cred că se juca hochei... (Jumate 
din echipă era pe primul loc în campionat — asta 
în paranteză I). Ungurii nu au atac pentru a trece 
chiar de Netzer și Held, în schimb s-ar putea ca 
apărarea să nu le fină la un joc de fantezie rea, 
cu Dinu și Dumitru acolo unde le-o cere pasa lui 
Dobrin. în orice caz, dacă nu vom juca hochei, 
nu-i eliminăm...

Iar dacă prindem cu ei și o re
priză ca a doua din meciul cu Nor
vegia — trec la poezie. Nu aș 
putea spune de cînd n-am mai vă
zut naționala de hochei mișcîndu-se 
atît de vrăjită, transfigurată de 
fericire, adică de inspirație, chit că 
după aceea n-au mai putut repefa 
figura cu norvegienii. Trebuie să 
mă duc cu mintea la vremea ieșirii 
mele din adolescență, cînd visam 
în locul oricăror calcule reci și 
complexate că Varga și frații Szabo 
— abia ieșiți din copilărie — vor 
juca do la egal cu cehoslovacii și 
suedezii... Pe atunci ziceam c-o răz

bim cu hocheiul. Dacă mi-ar fi spus cineva că, 
dimpotrivă, vom ajunge cu statuie la mondialele de 
fotbal, i-aș fi spus : „săracu"... Ce face vremea 
cu oamenii, cum îi sucește de-i învîrțește I... Peste 
10 ani, o să vină Huțanu și-o să-mi 
nica în cap : „de ce v-oți uitat toată 
și pe mine nu m-ați văzut ?".

încît mă uit — pînă lăcrimez — la 
ming și Jean-Claude Killy, Acolo, cu 
pace. Multă armonie, mult alb, multă , . 
cîtă îmi trebuie, ca om sfîșiat întie mari poeți și 
mari prozatori, ca și între Dinamo și Rapid, du
minică, pe programul 1.

• >

dea cu cro- 
ziua la Dinu

Peggy Flem- 
ei, e multă 
liniște, atîta

BELPHEGOR

■-J

I

SUDAN SE AFIRMA ȘTIRI, REZULTATE
Imensa cîmpie udată de Nil și 

de afluenții săi. Republica Demo
cratică Sudan, este cea mai întinsă 
țară africană, cu o suprafață de 
2 505 813 km’. Populația, în număr 
de 14 730 000 de locuitori, se află 
împărțită în 9 provincii ale unei 
țări cu vocație agricolă. Majorita
tea locuitorilor trăiesc în regiunea 
centrală a tării, între Nilul Alb 
și cel Albastru : este zona numită 
„Gerira" (insula), care se întinde 
pe un milion de fedriari de pămînt 
irigat (750 000 de hectare), locul 
unde crește bumbacul, „aurul alb 
al Sudanului, principala sa bo 
găție.

La confluența celor două Niluri 
se află Khartum, capitala republi
cii. Aici este și centrul sportiv al 
țării, sediul principalelor cluburi 
de fotbal. 
6 000 de 
parte din 
Khartum : 
Burri. în 
buri, dar numai 8 dintre ele par
ticipă la campionatul național, ce
lelalte fiind repartizate în cam
pionate regionale.

în Oum Durman, cartier al 
Khartumului, unde trăiesc peste 
185 000 de locuitori, se profilează 
siluetele modemelor stadioane Hil
lal (40 000 de locuri) și Merich 
(35 000). iar în Khartumul de nord 
— în care se ajunge trecînd peste 
un gigantic pod metalic — a fost 
dat în folosință, nu de mult. Sta
dionul municipal (30 000 de locuri).

Wad Madani. al doilea oraș al 
țării, cu 63 000 de locuitori, se află 
La o distanță da 180 km de capi-

malurile Nilului Al- 
„Gezira44, se află

tală. Aid, pe 
bastru, în plină 
reședința unui alt club puternic, 
Ittihad Wad Madani, al cărui sta
dion poate cuprinde 30 000 de spec
tatori, deci aproape jumătate din 
populația orașului !

Douala :
Maroc,
Populară 
toace).

„Vedetele" fotbalului sudanez se 
numesc El Iseed (în traducere, 
„leul"...). Dalish, Aii Gagarin și,

Zair, 1—1 cu 
cu Republica

1—1 cu 
dar 2—4

Congo (echipa cîștigă-

Mare parte dintre cei 
fotbaliști autohtoni fac 

rîndul echipelor din 
Hillal, Merich, Mourada, 
total, există 89 de clu-

Ia Lisabona, în preliminariile 
C.M.: Portugalia — Cipru 4—0 
(2-0).

în turneul preolimpio de la Ran
goon (zona asiatică): Birmania — 
Thailanda 7—0 (3—0).

Ajax Amsterdam s-a calificat în 
semifinalele „Cupei Olandei-', eli- 
minînd cu 1—0 (0—0) pe Nec Nij
megen prin golul înscris in min. 
87 de Piet Keizer.

în cadrul turneului de juniori de 
la Cannes, echipa UR.S.S. a învins 
eu scorul de 5—0 selecționata o- 
rașului Cannes, iar Brazilia a dis
pus cu 3—1 de Sporting Lisabona.

ETAPA DE CAMPIONAT

Reprezentativa Sudanului, campioana de fotbal a Africii, la ediția din 
1970 a competiției.

în ..Cupa Africii", Sudanul s-a 
afirmat pregnant, obținînd un loc 3 
in 1957, a fost apoi de două ori 
finalistă — 1959 și 1963 —, dar 
marea performanță a obținut-o în 
1970, cînd, La competiția organiza
tă pe teren propriu, a obținut tit
lul suprem. Anul acesta (calificată 
ca deținătoare a Cupei), a făcut 
parte din seria „de foc" de la

mai ales, Djaksa, un jucător de o 
statură medie, cu multă precizie 
și spontaneitate în pase, adevăra
tul strateg al echipei naționale.

în etapa a 29-a a campionatului 
iu înregistrat următoarele re

zultate : Marseille—Bastia 0—2 ;
Lyon—Nîmes 3—2; Rennes—So-
chaux 0—2; Monaco — Nantes 2—1; 
Angers — Nice 2—0; Lille—Nancy 
1—1; Ajaccio—St. Etienne 2—1;
Bordeaux — Red Star 2—0; Metz- 
Reims 3—0; St. Germain Paris — 
Angoideme 3—0. Clasament; 1. Mar
seille — 42 p.; 2. Nimes — 35 p;

Lyon — 35 p.; 4. Sochaux — 
p. etc.

3.
35

* ★
etapă în căm
in unele țări 
în faza deci-

SA PRIVEASCĂBUCUREȘTI TREBUIEU"

IC. LEIPZIGMECIUL RETUR CA UN TEST MULTILATERALCU s.

Echipele reprezentative 
ce ale țării au intrat în 
etapă a antrenamentelor 
în vederea apropiatelor campiona
te mondiale de la Split. Dubla în- 
tîlnire cu selecționatele Ungariei, 
desfășurată la sfîrșitul săptămînii 
trecute pe cele 4 piste de bitum 
din sala de bowling de la Manga
lia Nord, a constituit prima verifi
care publică din această fază a 
pregătirilor. Testul a fost conclu
dent, deoarece selecționabilii și-au 
disputat întîietatea cu adversarii 
lor pe o arenă de o rară sensibi
litate, pe care orice mișcare de 
prisos devia direcția loviturilor. 
Prin urmare, jucătoarele și jucă
torii vizați pentru C.M. au fost su
puși unei „radiografii", de natură 
să scoată la iveală eventualele 
scăderi de ordin tehnic sau fizic. 
Cifrele realizate atît în concursul 
pe ey.îpe, cît și în cel individual 
--*^esc, cu graiul lor concis, că 
|^^ivii de bază ai celor două re- 
■zentative române se află într-o 

adecvată actualei etape, obți- 
■nd rezultate remarcabile.
r Nu vom comenta aceste perfor
manțe, deoarece găsim mai util să 
ne oprim asupra unor deficiențe 
care au scăzut evident randamen
tul echipelor 
rind, atît în 
cit și In cea 
cîte o cădere, 
deocamdată, 
cu o capacitate egală celorlalți co
legi. La băieți a fosț încercat Con
stantin Rădulescu, dar el nu a dat 
satisfacție deplină, iar, la fete, Ele
na Cernat a acționat timorată, de 
parcă adversara ei s-ar fi antrenat 
pe pistele respective și, în conse
cință, nu și-a regăsit nici un mo
ment ritmul normal. Din păcate, 
nici în confruntările individuale 
nu s-a observat la aceștia o reve
nire de formă. Mai grav e faptul 
că nici rezervele lor n-au prea 
strălucit. Rămîne ca în cele două 
luni cît au mai rămas pînă la în
trecerile de la Split să se găsească 
nu numai al 6-lea om al echipe
lor naționale, ci și cîte o rezervă 
la nivelul cerințelor.

O carență generală i imprecizia 
la „izolate". Dacă aruncarea de 
deschidere a fost bună, rămînîr. d 
adesea poziții grupate In locașul 
popicelor, în schimb aproape toți 
reprezentanții noștri au greșit la 
două popice alăturate, de fiecare 
dată doborind numai cite unul Și 
fncă ceva : cam multe bile „goale", 
ratări care pot fi eliminate numai 
prin intensificarea procesului de 
instruire la „singuratice".

Traian IOANITESCU

(Urmare din pag. 1)

După prirr.a manșă a semifinale- 
!or Cupei campionilor europeni la 
hard bal feminin, situația Univer
sității București este precară. Se 
știe că ea a pierdut confruntarea 
de Ia Leipzig la 8 goluri diferență, 
handicap r.surmaiiabil — în mod 
firesc — în partida retur ce se va 
desfășura la 3 aprilie, la Ploiești.

Desigur, formația prof. Constan
tin Popescu are circumstanțe ate
nuante. Ea a jucat în deplasare cu 
□ echipă deosebit de puternică, în 
componența căreia se află 7 hand- 
baliste din Ivtul campioanei mon
tat. Raportul de forțe este evi-

Germană, locul I 
S.

la 
C.
V-

noastre. In primul 
formația masculină 
feminină a existat 
ceea ce denota că, 

lipsește al 6-lea om

tape a campionatului republican 
de atletism pe echipe, divizia A (la 
Pitești, Cluj, București) și a con
cursului republican interjudețean 
(București, Rm. Vîlcea, Constanța). 
Scopul acestor competiții fiind asi
gurarea unei activități competițio- 
nale continue pe întreg teritoriul 
țării, impulsionarea acesteia la ni
velul cluburilor și județelor, puteți 
să vă dați seama ce stă în atenția 
noastră la acest început de sezon 
în aer liber. în divizia A participă 
cinci cluburi bucureștene (Dinamo, 
C.A.U., Steaua, Rapid, Metalul) și 
patru reprezentative județene (Cluj, 
Brașov, Timiș, Argeș), iar la con
cursul interjudețean 42 de echipe, 
alături de județe și cluburi evo- 
luînd puternice unități școlare 
(Ș.S.A., C.S. Școlar, Viitorul). Fap
tul că există un sistem de promo
vare șl retrogradare între aceste 
forme competiționale, ca și angre
narea unui masiv contingent de ju
niori, au — după părerea noastră 
— un serios efect stimulativ. Un 
cadru competițional adecvat și 
prezența pe stadion a cît mai mul
tor practicanțl ai atletismului — 
iată mobilul activității noastre și 
rodul pa dorim din colabo-

rarea cu celelalte foruri. Aș vrea 
să relev cu acest prilej inițiativa 
C.J.E.F.S. Argeș, care, in colabora
re cu Inspectoratul școlar, a inițiat 
in această perioadă decade ale 
sportului de masă, deschizînd larg 
porțile stadioanelor și pentru atle
tism și cros. Se subliniază, astfel, 
virtuțile atleticului ca cel mai ac
cesibil mijloc de mișcare prin 
sport.

Calendarul acestui an prevede 72 
de acțiuni (față de 52 de săptă- 
mini...), începind cu concursuri ce 
se adresează copiilor, școlarilor (te- 
tratlon și pentatlon, de pildă), ele
vilor din licee și școli profesionale, 
studenților, tinerilor iubitori ai cro
sului și culminînd cu campionatele 
naționale și internaționale ale 
României, ce se vor desfășura pen
tru prima dată concomitent, mar- 
cînd festiv la 8 și 9 iulie împlini
rea a șase decenii de existență a 
Federației române de atletism.

— Este suficient programul cen
tralizat pe care l-ați întocmit ?

— Acest program al competițiilor 
republicane constituie osatura ac
tivității atletice, comisiile județene 
avînd însă misiune de a-1 comple
ta prin inițiative pe plan local. 
Trebuie să ajungem ca duminică 
de duminică să avem în cît mai 
multe localități din tară concursuri

dent: R. D.
C. M. — România, locul IV ; 
Leipzig. 7 jucătoare în lot • 
niversitatea București. 3. Practic 
era de așteptat ca U. București — 
printr-o maximă concentrare a ju
cătoarelor sale, printr-un puternic 
efort de 
avalanșa 
diferență 
îr.tîmplat

Despre 
(16—8 în 
am cules _
oculari. în ceea ce o privește

voință — să stăvilească 
de goiuri, să realizeze o 
cît mai mică. Dar nu s-a 
așa.
meciul de la Leipzig 

favoarea lui S.C. Leipzig) 
informații de La martori 

______ ___ __ ,,.j pe 
U. București observațiile ne-au fost

fără mari pretenții care să îngră
dească participarea, cu accent pe 
cros, pe valorificarea posibilităților 
existente, pe aportul școlilor.

— Care va fi centrul de greuta
te al sezonului international ?

— Evident — perioada premer
gătoare Olimpiadei ! Aci trebuie, 
însă, să precizăm că asigurarea din 
partea federației a unor verificări 
severe, în compania unor adver
sari deosebit de puternici, cu care 
ne vom măsura și la Miinchen (de 
pildă, la 11 iunie — meci feminin 
la București : România — R.F.G. — 
Polonia și la 16—17 iunie, meci 
masculin, la Milano : România — 
Italia — U.R.S.S. — Belgia), nu va 
da rezultatele scontate dacă peri
oada între 1 aprilie și 1 iunie — 
cînd atleții din loturile reprezenta
tive se pregătesc la cluburi — nu 
va fi privită cu maximă exigență 
și răspundere de către sportivi, an
trenori, secții.

La Izmir, între 4 și 6 august, 
Jocurile Balcanice de seniori vor 
marca ultimul criteriu de verifica
re a atleților români pentru Olim
piada de la Miinchen. Startul s-a 
dat de mult, linia de sosire este tot 
mai aproape. Acest sezon în aer 
liber constituie perioada de finisa
re a pregătirilor pentru marea 
confruntare.

de trimisul special al zia-relatate
rului Sport Echo, Michael Weichelt): 
„Handbalistele din România au ma
nifestat numeroase carențe în me
ciul cu campioana R.D. Germane. 
In atac, ele n-au acționat în viteză, 
s-au pierdut în finaluriie reprize
lor și au pasat mingea la adversare 
(acestea au speculat șansa, reaiizînd 
contraatacuri încheiate cu goluri), 
n-au căutat breșe în dispozitivul de
fensiv al echipei S.C. Leipzig. In 
apărare formația din București a 
jucat tare, dar a fost insuficient de 
consecventă în marcajul adversare
lor. Din această cauză, gazdele au 
marcat majoritatea golurilor de pe 
semicerc. Ar mai fi de arătat că 
principala realizatoare — Simona 
Arghir — n-a fost la înălțimea aș
teptărilor".

Despre evoluția lui S.C. Leipzig 
ne-a vorbit antrenorul emerit C. 
Popescu : „Campioana R.D. Germa
ne este, în momentul de față, unul 
dintre cele mai puternice teain-uri 
ale handbalului feminin internațio
nal. Jucătoarele sale posedă o pre
gătire atletică excelentă, o forță de 
percuție impresionantă, o omoge
nitate care-i asigură posibilitatea 
de a susține un ritm ridicat 
parcursul întregii partide".

Fără discuție, campioana R. 
Germane are o șansă certă de a 
volua în finala actualei ediții

pe

D. 
e-

- . a 
Cupei campionilor europeni. Aceas
ta nu înseamnă că Universitatea 
București trebuie să apară Ia 8 a- 
prilie în postura de victimă sigură. 
Campioana României are de apă
rat prestigiul său și acela al hand
balului românesc. Studentele tre
buie să lupte pentru a infirma cal
culul hîrtiei, să încerce — printr-un 
joc valoros, regulamentar — reali
zarea unej victorii. Chiar dacă suc
cesul de la Ploiești n-ar asigura 
calificarea în finală, el ar contribui 
însă la crearea unei atmosfere mai 
favorabilă campioanei noastre.

Așadar, meciul de la Ploiești — 
dincolo de semnificația sa oficială 
— este și un test al valorii și am
biției de care sînt capabile handba
listele de la Universitatea București.

Hriitache NAUM
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• S-a consumat încă o 
pionatele naționale, care 
europene au intrat acum 
sivă. Astfel, în Anglia se dă o luptă 
dramatică între Manchester City și 
Leeds United. în R. F. a Germaniei, 
Bayern Miinchen (care a avut 6 inter
naționali în reprezentativa vest-germană 
victorioasă miercuri ' ~ ’
pesta) a trecut în 
tului, dar continuă 
de Schalke 04 (fără 
nai la ora actuală 
Benfica Lisabona — 
mari în meciul cu Feyenoord — a su
ferit prima înfrîngere în actualul cam
pionat portughez (0—1 cu Belenenses) ! 
Se menajează, oare, pentru meciul de 
miercuri cu Ajax — singura echipă ne
învinsă, atît în campionatul Olandei 
cît și în C.C.E. ? • După etapele de 
duminică, în fruntea clasamentului 
golgeterilor europeni a trecut ,,tunarul** 
Gerd Mtiller (Bayern Miinchen) cu 31 
goluri în numai 26 de meciuri. Urmea
ză Francis Lee (Manchester City) cu 
29 g (35), Harper (Aberdeen) 29 (29), 
Antoniadis (Panathinaikos) 24 (26).
Keita (St. Etienne) 23 (28), Madsen (Hi
bernians) 22 (25), Skoblar (Marseille)
21 (28), Jorge (Benfica) 21 (25). • La
5 aprilie continuă Cupele europene cu 
prima manșă a semifinalelor cu capete 
de afiș de mare marcă : Inter — Celtic, 
Ajax — Benfica (C.C.E.), Dynamo Ber-

seara la Buda- 
fruntea clasamen- 
să fie amenințată 
nici un intemațio- 
!). O curiozitate : 
în formă de zile

Un joc simplu:
în agențiile Loto-Proinosport, pe 

stradă la tonetele vînzătorilor vo- 
lanți, la cooperative, restaurante, 
bufete, în tîrguri sau bîlciuri, la 
orașe și la sate, în 
munte siau la mare, 
cetățeni joacă Loz în 
Fiindcă lozul în plic 
simplu, o distracție, 
oricui. Distrîndu-se, 
tățenj se aleg cu importante pre
mii.

Astfel cu 3 lei se cîștigă premii 
de cîte 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
Iei, 2.000 lei, 1.000 lei ș a. Cu 6 lei 
se cîștigă premii în bani de dife
rite valori, autoturisme de diferite 
mărci, butelii de aragaz

lata cîțiva dintre participanții 
care au cîștigat autoturisme la LOZ 
ÎN PLIC în prima jumătate a lunii 
martiei Oțel Iacob din Aiud ■»

/

concediu la 
milioane de 
Plic. De ce? 
este un joc 
la îndemîna 

numeroși ce-

★
Dinamo Moscova, Bayern Mfin- 

— Glasgow Rangers (Cupa cupe- 
Tottenham — Milan ți Ferenc-

lin - 
chen 
lor), __ ______
varos — Wolverhampton (Cupa U.E.F.A.)
• Cu prilejul tragerii la sorți a par
tidelor din semifinalele competițiilor 
europene au fost stabilite și datele 
desfășurării finalelelor : C.C.E. — 31
mai, ia Rotterdam ; Cupa cupelor : 
24 mai la Bruxelles și Cupa U.E.F.A. : 
3 și 17 mai tur-retur în orașele fina
listelor. • Zilele trecute, fostul inter
național vest-german Overath a fost 
operat de hernie, motiv pentru care 
a lipsit în meciul de la Budapesta. El 
va li apt de joc abia la întîlnirea re
vanșă cu Anglia (13 mai). • Echipa 
R. D. Germane se pregătește pentru 
preliminariile C.M. (din grupă fac parte 
echipele României, Albaniei și Finlan
dei) și va susține în curînd — la Leip
zig și la Rostock —, două meciuri cu 
reprezentativa Uruguayului • Peter 
Marinello (Arsenal) și-a făcut un de
but nu prea strălucit, după o absență 
de 5 săptâmîni, in meciul cu Ajax. 
Unii afirmă că reintroducera sa în 
echipa tunarilor" a fost prematură.
• Zilele trecute Sepp Herberger, fostul 
antrenor al selecționatei vest-germane 
a împlinit 75 de ani. La sărbătorire au 
fost prezenți reprezentanții a trei ge
nerații pe care .,Onkel Sepp“ i-a avut 
elevi : Fritz Walter. Uwe Seeler și 
Franz Beckenbauer. Un „trio" de ani...

LOZ ÎN PLIC
Skoda S 100; Graur Vasile — Ba
cău = DACIA 1100; Urâte Ionel — 
Năsăud = DACIA 1100; Popovici 
Gavril — Brașov = SKODA S 100; 
Drăgoescu Gheorghe — com Si- 
biciu jud. Buzău = SKODA S100; 
Martin luliana — Cluj = SKODA 
S 100; Ianoș Pavel — com. Miste- 
nea jud. Harghita = DACIA 1100; 
Pop Petru — Reghin = DACIA 
1100; Manolovici Dimitrie — Pia
tra Neamț = SKODA S100 ș.a.

Primăvara bate la ferestre... Pe 
șoselele țării, noi și noi autoturis
me vor porni la drum spre casele 
celor care îndrăgesc Lozul în Plia 
și joacă perseverent.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19.15.

^SPOIITK



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)

VICTORIE MAI DIFICILĂ 
DEClT ERA DE AȘTEPTAT

Partida dintre Polonia și Iugo
slavia a prilejuit, în deschiderea 
programului de aseară, o intere
santă dispută indirectă între cei 
doi portari, Kosyl și Gale, care, 
cupă evoluțiile de pînă acum, can
didează cu cele mai mari șanse Ia 
•tricoul cu nr. 1 din „all stars1', team 
1972, Ambii apărători ai buturilor 
au fost ieri, cel puțin In prima re
priză, vedetele întrecerii, deoarece, 
cu toate eforturile jucătorilor, la 
sfîrșitul primelor 20 de minute 
scorul a rămas alb.

Imediat după prima pauză, linia 
fraților Hiti și-a făcut unul din o- 
bișnuitele sale numere. încheiat cu 
o „bombă“ a lui Rudi, și scorul a 
devenit 1—0 pentru Iugoslavia. 
Bucuria „plavilor" nu a durat Insă 
prea mult. Polonezul Zientara_și-a 
adus aminte că se află în fruntea 
gol ge terilor, aducînd echipei sale 
egalarea (1—1). Jocul începuse să 
prindă culoare, iar hocheiștii de pe 
gheață o adevărată sete de goluri. 
Mai întîi Gorazd Hiti, apoi Leszek 
Tokarz (2—2) în numai 90 de se
cunde. De la acest scor, polonezii 
au apăsat pe accelerator, reușind 
să se distanțeze, următoarele goluri 
ale reprizei fiind semnate de R- 
Goralczyk și Chowaniec. Era evi
dent însă că lidera clasamentului 
nu se află într-una din cele mai 
bune zile și sportivii Iugoslavi, refine pucul futat de polonezul ZientaraPortarul iugoslav Gale

TOTUL F.I.R.L 72 
PENTRU MORI

• Au rămas în cursă doar 4 echipe
• Reprezentativa României lupta sc 
se califice, astăzi, în finală • „Gre
ul abia începe" — ne declo’ă an

trenorul N. Pădureanu < I
S-a desfășurat deci prima eta

pă a „Turneului F.I.R.A. ri2* re
zervat echipelor de rugby-juniori. i 
Ca de fiecare dată Intr-o mare , 
competiție — participă 8 repre
zentative de țări — n-au lipsi- sur
prizele, Formația Italiei, care se 
bucură de atu-uri!e gazdeL a fost 
învinsă, neașteptat, de „XV-le 
cehoslovac și astfel cele 4 echipe 
rămase te cursă stet România, care 
va întîlni astăzi Cehoslovacia, șl 
Franța (care a surclasa: Belgia 
— anunțîndu-se, așa cum era de 
așteptat, ca principala, favorită a 
turneului — care va juca cu Spa
nia.

Intr-o scurtă convorbire purtată 
ieri cu antrenorul lotului nostru 
NICOLAE PADUREANU, acesta ne 
spunea: „Stet mulțumit de evo
luția băieților noștri deși meciul 
cu echipa R. F. a Germaniei 
(30—9) nu ne-a pus probleme de
osebite fiind de fapt, pentru noî, 
un antrenament. Foarte util insă, 
intrucit incepind de azi. turneul 
este foarte tare. Echipele Spaniei 
și, bineînțeles, Cehoslovaciei. se 
prezintă mult schimbate in bine, 
față de anul trecut, practicind. un 
rugby modem, in forță. De Franța, 
ce să mai vorbim... Jucătorii ei sint 
bine clădiți, fac parte, unii, din 
marile echipe franceze, așa că 
după mine ei rămin marii favoriți 
ai turneului. Juniorii noștri vor 
lupta insă pentru un loc cit mai 
bun in acest turneu**.

„IN FOTBAL NU SE PREMIAZĂ... JOCUL DE CiMP"
Ziarele din Budapesta comentează Intilnirea Ungaria — R. F. a Germaniei

profitînd de ezitările dese ale ad
versarilor, l-au obligat pe Kosyl să 
scoată de mai multe ori pucul din 
plasă decît o făcuse în cele 180 de 
minute anterioare de joc. în fina
lul întrecerii au mai înscris, pe

rind, L. Tokarz și G. Hiti, forma
ția poloneză obținînd o victorie pu
țin concludentă la scorul de 5—3 
(0—0, 4—2. 1—1). Au condus Adam 
(Cehoslovacia) și Pi an fel*: (Franța).

PUCURI CU CIFRE

INVITATUL NOSTRU

TADEUSZ DOBOSZ (Polonia)
va fi cunoscută cistigătoarea9

turneului*
l-am 
polo- 
gene-

unul din acesteaPentru rubrica de astăzi 
invitat pe confratele nostru 
nez Tadeusz Dobosz, secretar

ral al publicației Tempo din Cra
covia.

— întrecerile se apropie de s'tiști 
ți cred că blocnotes-ul dv este plin 
de însemnări?

— V-aș putea spune multe. Am 
notat și lucruri frumoase, dar și 
cîteva obiecțiuni.

— Ce v-a plăcut mai mult?
— Atmosfera în care se desfășoa

ră întrecerile. Publicul mai exage
rează pe alocuri, dar în linii mar: 
face dovada unei perfecte obiec
tivități. în meciul Polonia—Româ
nia, era firesc ca spectatorii să-și 
susțină cu fervoare echipa favo
rită. La sfîrșit însă, tribunele i-au 
aplaudat cu căldură pe învingători. 
Și condițiile de lucru oferite zia
riștilor sînt remarcabile. O scăpare 
a biroului de presă însă — lipsa 
ziarelor care ne sînt absolut nece
sare pentru a confrunta opiniile 
noastre cu cele ale colegilor ro
mâni.

-— Ați notat, desigur, fi unele 
minusuri?

— Desigur și 
se referă la activitate^ Directora
tului de concurs. Un exemplu: nu 
pot înțelege cum au putut fi dele
gați ca arbitri un Japonez și un 
norvegian la o partidă a echipei 
române. Decizia mi se pare total 
lipsită de tact, știind că echipele 
celor trei țâri sînt direct angrenate 
în lupta din partea a doua a cla
samentului.

— Cine va ciștiga turneul?
— Cu inima, firește, sînt ală

turi de naționala poloneză. Obieo- 
tiv însă, sînt nevoit să recunosc 
că hocheiștii din SU.A au șanse 
mai mari, cu atît mai mult cu cît 
in meciul direct, formația noastră 
va găsi prima linie de atac descom
pletată prin accidentarea lui Slo- 
wakiewicz. Să așteptăm mai bine 
meciul de slmbătă.

— Cum vedeți profilată o echipă 
a turneului?

— Kosyl Polonia 'feu Gale (lu- 
eosiavsa) în poartă, iar ca jucă
tori ce cimp, Brown jS-VA.) șî Pe
ters 'RD G.) fundaș:. Zientara (Po
lonia), Ftorek (S.U-A.) și Slapke 
3UD.G.) atacanlL

îr.tre spectatorii care iau loc. zi 
de zi, in tribunele patinoarului de 
Ia .23 August* se află ți cîțiva 
tehnicieni ai hocheiului bucureștean 
care alcătuiesc un colectiv de sta
tistică. înarmați cu creioane și vra
furi de hirtii, aceștia urmăresc fie
care acțiune, a fiecărui meci, pe 
care o -disecă' pîr.ă în amănuntele 
ei componente, după care trag 
linie și adună, cifrele total uri lor 
conducted la sumedenie de con
cluzii interesante.

Iată citeva dintre aceste conclu
zii, întocmite după desfășurarea a 
nouă partide din cadrul competi
ției. referitoare — am ales n<ti — la 
acțiunile de pătrundere 
adversă, prin dribling, 
prin aruncarea pucului.

Iugoslavia (3 meciuri) 
acțiuni (97—37—68). S-U 
ciuri) — 153 (66-?—42+31 
(2 meciuri) — 167 (56 
lnnia (2 meciuri) — 199 (64+90—45), 
RD. Germană (3 meciuri) — 274 
(112+100+62'. Norvegia (3 meciuri) 
— 148 (51+47—50). Japonia (3 me
ciuri) — 220 (S6-t-S?-52).

în ceea ce privește totalul anga
jamentelor făcute (cîst:C3to sau 
pierăute) in același r.umăr de ju-uri, 

a arată următoarele: I«K*° 
slavia 258 (124+134). S.U. V 174 
(£2-52'.. România 152 (84 —68). Po- 
lonia 148 (66—82), R D. Germană 
158 (84-r34). Norvegia 155 (TT-j-.S;. 
Jaaoni* 20! (96-105).

Din comisia, care lucrează sub 
conducere» ma. 
parte: Gh. N:tă 
lescu. R. Eianu

in treimea
pr.se sau

tabs

I. Duca N. Nicu- 
și Tr. Mihăilescu.

CROSA ZILEI

Kare OSHSSES (Norvegia)
Nor» etici.

MONTE CARLO BARTHES
ELIMINAT DIN PRIMUL TUR!

MONTE CARLO, 30 (Agerpres). — 
Surpriză în turneul internațional 
de tenis de Ia Monte Carlo: Fran
cezul Pierre Barthes, care era al 
doilea favorit după românul Ilie 
Năstase, a fost eliminat încă în 
primul tur, pierzînd cu 5—7, 6—2, 
0—6 în fața tînăirului jucător bel
gian B. Mignod.

Tot în partidele pentru primul 
tur, cehoslovacul Pala l-a învins 
cu 6—2, 7—5 pe Macban (Ungaria), 
iugoslavul 
6—1, 6—3 
polonezul 
6—3, 6—3 pe Estep (S.U.A.).

Iată și primele rezultate din 
rul II (optimi de finală): Szoke 
(Ungaria) — Nowicki (Polonia) 
2—6, 3—3 (abandon al lui Nowicki); 
Hrebec (Cehoslovacia), — Bengtsson 
(Suedia) 4—6, 7—5, 6—3, 3—6, 6—3; 
Barany (Ungaria) — Taroczi (Un
garia) 6—4, 4—6, 6—2, 6—4.

Rezultate din proba de simplu fe
mei (sferturi de finală) i Bassi (Ita
lia) — Morozova (U.RS.S.) 6—2, 
6—3; Bent zer (Suedia) — Fuchs 
(Franța) 4—6, 6—4, 6—3; De Rou- 
bin (Franța) — Szell (Ungaria) 
6—4, 6—2; Niessen (R.F.G.) — Szo- 
reny (Ungaria) 6—1, 6—2.

Selecționata 
sită la București cu alte spe
ranțe, se află acum in situa
ția de loc fericită de a lupta 
din răsputeri pentru evitarea 
retrogradării. Și poate că dacă 
toți jucătorii acestei echipe ar 
fi atins in comportare nive
lul valoric al portarului lor, 
Kare Ostensen. atunci lucru
rile s-ar fi prezentat allfeL

Kare este cel mai sigur om 
al team ului
vindu-și prin 
spectaculoase 
multe goluri.
Ostensen a 
standard valoric incontestabil, 
fiind de 10 ani neintrerupt ti
tularul acestui post in forma
ția norvegiană. El joacă la 
clubul „FRISK" din Oslo, are 
28 de ani, este căsătorit cu 
o stewardesă și puținele ore 
libere pe care i le lasă ho
cheiul și preocupările de stu
dent in anul V al Institutului 
de Educație Fizică din Oslo și 
le petrece cu fetița sa, in

scandinav, 
intervențiile 
echipa 
La 28 

atins.

virstă de_ 7 luni sa» pornind 
cu mașina in cântarea unui 
loc mai liniștit pentru pescrâ.

Corespondență specială pentru r.SPOPTUL ‘

Iovanovici a dispus 
de Sturdza (Elveția), 
Gasiorek l-a întrecut

cu 
iar
cu

tu-

„CUPA DUNĂRII" - 
0 REPETIȚIE GENERALĂ 

ÎNAINTEA C. £ DE HAL TERE
între 7 și 9 aprilie se va desfă

șura, la Budapesta, actuala edi
ție a „Cupei Dunării** la haltere. 
Această competiție, devenită tradi
țională In ultimii ani, prezintă de 
data aceasta o importanță deose
bită. Pentru reprezentanții țărilor 
participante ea constituie o ultimă 
verificare înaintea campionatelor 
europene de la Constanța și o im
portantă etapă de pregătire în ve-

CONDUC PENTATLONIȘTII MAGHIARI
PARIS, 30 (Agerpres). — Proba 

de tir din cadrul concursului inter
național de pentatlon modem, de 
la Fontainebleau a fost câștigată 
de sovieticul Kaisev cu 1066 puncte 
Pe locurile următoare, la egalitate 
s-au clasat Richards, Pesthy, Glu- 
kevici și Philip — toți cu cîte 
1022 p.

în clasamentul general indivi
dual, după disputarea a trei pro
be, conduce Balczo (Ungaria) — 
2974 p, urmat de compatriotul său

Kelemen — 2815 p și Gorlov 
(U.R.S.S.) — 2803 p. Primul dintre 
sportivii români este Dumitru Spfr- 
lea, clasat pe locul 7 cu 2705 p.

în clasamentul general pe echipe, 
pe primul Ioc se află formația Un
gariei — 8529 p, urmată de se
lecționatele U.R.S.S. — 7587 p, R.F. 
a Germaniei — 7629 p. S.U.A. — 
7155 p, României — 7075 p, U.R.S.S. 
(II) — 7030 p., Franței — 6928 p. 
etc.

derea Jocurilor O„mp ce dr. a- 
ceastă vară.

Ce țări vor f; prezente tn între
cere ? Iată-le : Ungaria. Cehoslova
cia, Bulgaria, Austria, Iugoslavia și 
R. F. a Germaniei. Dintre candida- 
ții la primele locuri nu vor lipsi 
cunoscuții halterofui Rudolf Mang 
(R. F. a Germanie:) — care nu oe 
mult a realizat 625 kg. a doua per
formanță monă-a.â d.n toate tim
purile — fostul campion olimpic 
Drajila (Cehoslovac ia i, apoi Kucev, 
Kraicev (Bulgaria) ș: alți sportiv: 
rermm-ți, care vizează podiumul 
.europenelor-" și cel olimpic.

Echipa țării gazdă a 
alcătuită de antrenorul 
vos cat- cocoș : Fold:; 
Benedek ; cat. ușoară : 
cat. mijlocie : Stark ;

Horvath

45 fost astfel 
Andras Or- 
caL pană : 

Ambrozi ; 
cat. semigrea : 

Gy. Horvath : cav grea : Veres ; 
cat. super? rea : Ambrus. După cum 
se vede, in formație și-au găsit loc
o serie de elemente tinere, care 
s-au evidențiat în ultima vreme. 
Este vorba de Ambrozi și Stark, 
halterofili te ascensiune, cu rezul
tate excelente care vor avea un cu
vin t greu de spus In viitoarele 
competiții. De remarcat absența lui

BUDAPESTA 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

în general, aprecierile despre 
comportarea fotbaliștilor maghiari 
in meciul pe care l-au susținut 
miercuri seara, în compania celor 
vest-germani, nu stet nefavorabile. 
Comentariile subliniază faptul că 
gazdele au jucat mai bine timp 
de o oră decît reprezentativa vest- 
germană și că ele au pierdut me- 
ciul numai datorită unei pregătiri 
fizice inferioare.

Presa budapestană comentează 
acest joc prin prisma viitoarelor 
Jntilniri din sferturile de finală 
ale C.E.. cu România. Toate criticile 
se îndreaptă spre atacul nesatis- 
fâcător al selecționatei ungare, spre 
pregătirea atletică inferioară a gaz
delor. De altfel, acest lucru s-a 
remarcat si cu alte prilejuri, cînd 
echipele din Europa Centrală au 
jucat în compania unor formații 
anglo-saxone, iar recent elimina
rea campioanei Ujpestl Dozsa în 
fața scoțienilor de la Celtic Glas
gow a fost edificatoare.

Dar iată ce scriu ziarele de joi. 
Sub titlul „Am gustat din jocul 
modern**, ziarul „NEPSZABAD- 
SAG“ notează : „va trebui să în
țelegem că după acest joc trebuie 
făcut ceva pentru a ajunge din ur
mă fruntașele fotbalului continen
tal. Am jucat bine 60 de minute, 
dar nu ne-am putut detașa ca scor. 
Selecționata R. F. a Germaniei, a- 
bandonlnd tiparul posturilor fixe, 
ne-a depășit prin viteză șț forță

și a manevrat pe partea stingă 
a apărării noastre care a fost de
ficitară. creînd în fața porții noas
tre un permanent pericol. Atacul 
nostru a mizat prea mult Pe Du- 
nai II, care însă n-a putut depăși 
apărarea organizată a oaspeților. 
Ne lipsește un realizator de tipul 
lui Albert... Am fost învinși de o 
echipă mai bună, ceea ce nu e 
deloc rușinos."

Ziarul „NEPSZAVA** : „Pînă în 
ultimul sfert de oră, după care 
băieții noștri n-au mai avut suflu, 
echipa noastră a fost mai bună, 
ratted 3—4 ocazii, care dacă ar fi 
fost fructificate ar fi putut aduce 
un rezultat mai bun, sau chiar 
victoria". Redactorul Kateian Van- 
dor, care semnează aceste rînduri, 
scrie în continuare : „Pentru noi, 
un element deosebit de semnifica
tiv este faptul că echipa a avut 
poftă de joc, a jucat ofensiv. Va 
trebui să îmbunătățim atacul, nu 
atît în ce privește concepția, ci în
deosebi ca finalizare și atunci pu
tem crede mai mult te calificarea 
reprezentativei noastre în semifi
nale C.E.**

„MAGÎAR NEMZET*, sub ti
tlul „Doar rezultatul ne supără**, 
consemnează următoarele : „Am
fost superiori 60 de minute, dar in 
fotbal nu se premiază... jocul de 
cimp. In spatele acestei infringer! 
trebuie să găsim unele învățămin
te, care să ne ajute la atingerea 
unei trepte superioare in fotbalul 
european.

„MAGYAR HIRLAP", care își in
titulează cronica „în repriza a doua 
s-a terminat forța echipei Unga
riei**, scrie următoarele : „In ve

derea meciului cu România, fotba
liștii unguri trebuie să-și consoli
deze capacitatea fizică și să-și îm
bunătățească finalizarea. Aceste 
două elemente esențiale trebuie 
făcute în timpul scurt care ne mai 
rămîne pînă la dificilele partide cu 
România din C.E." în continuare, 
cronicarul regretă victoria, care ar 
fi dat mai multă încredere jucă
torilor pentru meciul din 29 apri
lie, cu România

„NEPSPORT" .se ocupă pe larg 
de partidă și relevă, îndeosebi, a- 
portul tinerilor din echipă: Ko
vacs, Balint și Branikovits, ultimul 
fiind schimbat — pentru că a acu
zat o durere la picior — cu Bene 
(care însă n-a avut timp să se aco
modeze).

Iată și cîteva declarații ale unor 
antrenori : R. ILLOVSZK'x (Unga
ria) : „Am pierdut jocul în prima 
repriză**. H. SCHON (R.F.G.) : „Pen
tru mine testul cel mai important 
l-a făcut apărarea, îndeosebi Breit
ner. Ungurii au pierdut meciul da
torită unei slabe pregătiri fizice". 
F. VALCAREGGI (Italia) : „Ma
ghiarii sînt în progres, dar înainta
rea este ineficace'*. L. STASNY 
(Austria) : „în prima repriză, un
gurii meritau să marcheze. Vest- 
germanii au acționat ca o mașină 
de fotbal, calculat, neobosit, în 
mișcare". în fine, ANDRAS TER- 
PITKO, președintele Federației 
maghiare de fotbal spune : „în
frângerea suferită azi trebuie să 
fie o lecție mare, care nu trebuie 
uitată.. Pe teren propriu trebuie 
să ai inițiativa șl să marchezi..."

Radu URZICEANU

AU ÎNCEPUT C.M. DE SCRIMĂ ALE TINERETULUI
La Madrid au Început campiona

tele mondiale de scrimă pentru ti
neret. In primul tur al probei de 
floretă băieți, sportivii noștri au 
obținut următoarele rezultate : P.

Kuki — locul 1 în seria cu 4 v; 
P. Buricea — locul 3 în seria 6 cu 
5 v ; L. Ruff — locul 4 în seria 8 
cu 3 v. Cei trei trăgători s-au ca
lificat pentru turul următor al în
trecerii.

TINERII HOCHEISTI ROMÂNI
IN CURSA PENTRU

ALE CAMPIONATULUI
în timp ce hocheiștii noștri se

niori se întrec la București în gru
pa B a campionatului mondial, 
juniorii se află și ei în plină în
trecere, disputîndu-și in localitatea 
Lyss din Elveția șansele tot în 
grupa B dar a campionatului eu
ropean de hochei De gheață.

După cum am mai anunțat, cele 
10 echipe participante la această 
întrecere, printre care și selecțio
nata țării noastre, au fost împărțite 
în două serii preliminarii, în ca
drul cărora jocurile s-au încheiat 
miercuri seara. Acum urmează ca 
echipa clasată pe primul loc în se
ria I să joace cu cîștigătoarea se-

Gyozo Veres „veteranul" echipei 
Ungariei revine pe podium

Szarvas și Bagocs, în locul cărora 
au fost selecționați cei doi sportivi 
de mai sus.

Cu mare interes este așteptată 
revenirea „veteranului** Gyozo Ve
res, care după o absență de cîțiva 
ani își va putea verifica posibilită
țile. Antrenorul Orvos este optimist 
te ce privește evoluția echipierilor 
totului 
primul 
țiuni.

maghiar și speră să ocupe 
loc în clasamentul pe na-

Întrecerile 
programate 
dar organ:- 
în trecerilor

Ferenc BOCS
„Nepsport" — Budapesta

X'.R. De menționat că 
..Cupe: Dunării" au fost 
inițial intre 14 șl 16 aprilie, 
zatorii au devansat data
pentru 7—9 aprilie. La această compe
tiție a fost înscrisă șl reprezentativa 
României, dar ea ș:-a retras participa
rea, intrucit tot Intre 7 și 9 aprilie au 
ioc ia Constanța campionatele naționale 
ale țării noastre.

MEDALIILE DE BRONZ
EUROPEAN (grupa B)
riei a Il-a, pentru medaliile de 
aur și argint, cele de pe pozițiile 
secunde în cele 
locurile III—IV 
parte.

Iată ultimele 
mentele finale în cele două serii: 
SERIA I: Polonia — Austria 6—2 
(2—0, 1—1, 3—1) : Iugoslavia — 
Italia 5—4 (1—1, 1—2, 3—1); cla
sament : 1. Polonia 8 p (golaveraj 
29—7), 2. Iugoslavia 6 p (21—20), 
3. Italia 2 P (21—19), 4. Austria 
2 p (11—21), 5. Olanda 2 p (16—31); 
SERIA A II-A : Elveția — Unga
ria 3—2 (1—1, 1—0, 1—1), meci 
extrem de disputat în care „eroul" 
a fost tînărul Jean-Luc Croci-Torti 
din echipa Vilars. care in plină do
minare a formației ungare a ridi
cat scorul de la 2—1 la 3—1 în 
favoarea echipei sale ; România — 
Franța 7—2 (2—0, 2—1, 3—1); cla
sament : 1. Elveția 8 p (33—8), 2. 
România 6 p (24—13), 3. Ungaria 

2

două serii pentru 
și așa mai de-

rezultate și clasa-

4 p (17—13), 5. Danemarca 
(9—23). 5. Franța 0 p (3—29).

două locuri (șiPentru primele 
promovarea în grupa A a cam
pionatului). se întîlnesc, deci, se
lecționatele Elveției și Poloniei, iar 
pentru locurile III—IV reprezen
tativele României și Iugoslaviei. 
Partidele au loc joi seara, pe pati
noarul din Lyss.

2000 KM. IN
Ediția a 25-a jubiliară a tradițio

nalei curse cicliste „Cursa Păcii1* 
se va desfășura între 5—20 mai pe 
traseul Berlin—Praga—Varșovia.
La întrecere vor lua parte peste 
100 de cicliști dn 18 țării Anglia, 
U.R.S.S., România, Iugoslavia, 
Bulgaria, Franțla, Cuba, Ungaria,

Breitner (R F.G.) — in tricou alb — deschide scorul in 
meciul de la Budapesta

Telefoto i A. P. — Agerpres

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

ÎN LUPTĂ CU DIFICILELE
FIGURI OBLIGATORII

tele-MIERCUREA CIUC, 30 (prin 
fon de la trimisul nostru).

Ca orice competiție a gheții 
se respectă, concursul internațional 
de patinaj artistic a debutat și el 
cu mult discutatele figuri obliga
torii, sau ,;de școală" cum li se 
mai spune. Probă lipsită de spec
taculozitate, pentru simplul motiv 
că din tot ce face sportivul pe 
gheață, spectatorii nu văd mai ni
mic. Observi alunecarea, grația în
toarcerilor, avîntul cu care înain
tează patinatorul, dar nu și urma 
lăsată de patină, deci obiectul 
principal al efortului Iui. înșiși ar
bitrii. mai aproape de evoluția 
sportivului, se deplasează de la 
locul lor, după executarea fiecărei 
figuri, pentru a studia porțiunea 
de gheață caligrafiată. Dar cum 
pot face aceasta spectatorii?

Iată, desigur, motivele pentru 
care figurile obligatorii nu plac. 
Și totuși, după părerea majorității 
specialiștilor, ele sînt indispensa
bile. Oricît s-ar încerca — și se 
încearcă — de a le reduce din im
portanță, din ponderea lor în 
punctarea rezultatului, aceasta nu 
se va putea face decît în detrimen
tul calității execuțiilor, chiar la fi
gurile libere. Așa cum ne spunea 
și arbitra Ecaterina Pustay — fostă 
campioană 
libere sînt 
tor: i lor și 
Lutz este 
tură**. Nu 
tura, nu poți realiza Lutz-ul...

Cunoscînd parcă toate acestea, 
concurenții întrecerii abia începute 
la Palatul de gheață din Miercurea 
Ciuc, au pornit cu dîrzenie și apli
cație la disputarea probei obliga-

care

a țării — unele figuri 
transpuneri ale obliga- 

— de pildă — săritura 
de fapt o „contracoti- 
execuți bine contracoti-

„CURSA PĂCII"
o- 

Po-
Belgia, Finlanda, Danemarca, 
landa, Italia, Norvegia, Maroc, 
Ionia, R.D. Germană și Cehoslova
cia.

Echipele vor fi alcătuite din cîte 
șase cicliști și nu șapte ca la e- 
diția precedentă. Traseul, împărțit 
în 14 etape, măsoară circa 2 000 km.

toril. La băieți, liderul incontesta
bil este sovieticul S. Volkov, care 
conduce detașat, totalizînd 544,9 p. 
Urmează : W. Woloszynsky (Polo
nia) 438,3 p; VI. Zvezdin (U.R.S.S.) 
425,8 p; I. Simon (Ungaria) 424,3 
p; At. Bulete (România) 409,7 p; 
M. Kolar (Cehoslovacia) 407,6 p; 
M. Ion (România) 397,8 p; O. Goga 
(România) 381,9 p. Au început în
trecerea și fetele. Pentru primele 
locuiri candidează, fără îndoială, 
sovietica Marina Titova, polone
za Miroslava Nowak și maghiara 
Zsuzsa Homolya.

Vineri după-amiază (n.r. azi), 
concursul* se încheie cu proba de 
figuri libere.

Gh. ȘTEFANESCU

TELE
Continuîndu-șî pregătirile în vederea 
participării ia apropiatele campionate 
mondiale de hochei pe gheață (grupa 
A), reprezentativa U.R.S.S. a întflnit la 
Helsinki selecționata Finlandei. Hoche
iștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—0. 0—0, 1—1), prin 
punctele însorise de 'vikulov (2) și Mi- 

' ‘ : a fost marcathailov. Golul gazdelor 
de Reppo.
H
Rezultatele înregistrate 
internaționale de tenis 
Sud-Africane eare se 
Johannesburg : simplu 
II) : Richey—Schroder 6—2. 
J. Leschly—Warwick 6—2,' 
Ward—Fassbender 6—4 6—6. 
isy—Briscoe 6—1. " * ‘ ‘
Styles 6—2, 6—i,
Ghie 6—3. 6—3. 6—3 : 
rul — ' — ’
6—3. 
van
W
Rezultate înregistrate în tureeul 5 
limpio de handbal masculin dâ A 
nis : Tunisia—Camerun 17—15 \ (*■ 
Algeria—Republica Arabă Egintk ’ 
(10—12) j Senegal—Maroo 16—15 \C 
■ \ 
Tradiționalul concurs internațional1 
schi ■ —

în campionatele 
ale Republicii 

desfășoară la 
bărbați (turul 

‘ ‘ 6—2. 7—6 :
7—6 6—4 ț

6—3 ; Pro- 
6—2, 6—2 ; Gisbert—

7—5 : Santana—Mc 
. simplu femei (te

ii) : Winnie Shaw—Marion Wh e 
6—4 ; Gail Chanfrcau—Moatete 

Haver 5—4, 5—3.

______ ,_____ de
„Cedrii Libanului" s-a încheiatX 

desfășurarea probei masculine de 
lom uriaș. în care victoria a revenit"' 
francezului Bernard Groofilley, crono
metrat în două manșe cu timpul de 
3:09.48. Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Pierre Pouteil — 3:13.64, 
urmat de vest-germanii Fritz Bunder 
— 3:13,75. Hans Fischhabar — 3:15,47 și 
austriacul Rudi Maj’er — 3:15,61

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

LA MONTE CARLO, 
ILIE NĂSTASE Șl ION ȚIRIAC 

MERG MAI DEPARTE...
Aseară tîrziu, am aflat că în tur

neul de la Monte Carlo tenismanii 
noștri au susținut noi întîlniri. Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 6—3, 6—2, 6—2 
p» austriacul Karry, iar Ion Tiriac

a dispus cu 6—3, 8—6, 6—1 de belgia
nul Hornberger.

A MURIT TONI BEVILACQUA

CALIFICĂRI PENTRU C. E. DE 
BASCHET (juniori)

Fostul campion mondial de ciclism 
în probele de velodrom, italianul Toni 
Bevilacqua, accidentat cu cîteva zile 
în urmă in timp ce participa la un 
antrenament cu elevii săi, a decedat 
la spitalul din Mestre (in apropiere 
de Veneția).

La Salonic au început întrecerile u- 
nuia din turneele de calificare pentru 
campionatul european de baschet re
zervat echipelor de juniori. In primele 
două partide s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Grecia—Elveția 85—35 
(40—11) ; Belgia—Olanda 67—52 (35—31),
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