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Vineri, 31 martie, la Palatul 
Poporului din Khartum, au avut 
loc convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Sudan, ge
neralul maior Gaafar Mohammed 
Numeiry.

Au participat la convorbiri, din 
partea română : ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri

ÎN LOCALITATEA DAMAZIN
Șl ÎN REZERVAȚIA NATURALĂ DINDER

CONVORBIRI OFICIALE
și ministrul comerțului exterior, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Constantin Mitea, consilieri 
ai președintelui, Gheorghe Șerbă
nescu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al României în Sudan, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Din partea sudaneză: dr. Osman

Vineri la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Gaafar Numeiry, au plecat 
spre localitatea Damazin, de unde

și-au continuat călătoria spre re
zervația naturală Dinder.

Cei doi șefi de stat sînt însoțiți 
de personalități române și suda
neze.

VIZITE ALE TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
Vineri dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu a vizitat Grădina zoo
logică, unul din punctele de atrac
ție ale orașului Khartum.

In cursul după-amiezii, a făcut 
o vizită la Muzeul de istorie natu
rală. nou așezămînt cultural.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
însoțită de doamna Busein Nu
meiry.

In seara zilei de vineri, tovarășa 
Elena Ceaușescu a participat la

s
un dineu oficial oferit în onoarea 
sa de doamna Nafisa Ahmed al- 
Amin, președinta Uniunii Socialiste 
a femeilor sudaneze, ministru ad
junct pentru problemele tineretu
lui, sportului și asistenței sociale.

La dineu, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, cordială, au 
luat parte doamna Busein Nu
meiry, precum și membre ale con
ducerii Uniunii Socialiste a femei
lor sudaneze.

Abu Al-Gasim, ministrul cooperării 
și dezvoltării rurale, Ibrahim Mo- 
neim Mansour, ministrul economiei, 
Mahdi Mustafa, ministru de stat la 
Președinția republicii, Fakhradin 
Mohammad, adjunct al miristrului 
afacerilor externe, Ahmed Abtiul 
Rahman El-Agib. ministrul indus
triei și minelor, Suleiman Babikes, 
ambasador, Mohammad Abdel Ma
jid Ahmed, secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului.

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU 
ALE MEMBRILOR 

DELEGAȚIEI
Vineri după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, a avut loc o întîlnire de 
lucru cu Ibrahim Moneim Mansour, 
ministrul economiei Sudanului.

Au fost discutate probleme le
gate de 
privind 
tehnică, 
mărfuri

Ministrul minelor, petrolului 
geologiei, Bujor Almășan, a avut 
o întrevedere de lucru cu ministrul 
sudanez al industriei și minelor 
Ahmed Abdul Rahman El-Agib.

PROGRAMUt DE AZI

perfectarea unor înțelegeri 
cooperarea economică 
precum și schimburile 
pe anul în curs.

Și 
de

Și

Pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1971

CLUBUL DINAMO DISTINS
CU STEAGUL Șl DIPLOMA C. N. E. F. S

ÎNALTE titluri sportive
Teri după-amiază, în sala Casei de 

Cultură a M.A.I., a avut loc plenara 
consiliului clubului sportiv Dinamo 
București, consacrată analizării ac
tivității depuse în anul 1971, precum 
și dezbaterii principalelor obiective 
pentru anul în curs și în perspec
tivă.

La lucrările plenarei au fost pre- 
zențl membri al consiliului clubului 
și ai birourilor de secții, sportivi 
fruntași, antrenori și activiști al clu
bului. De asemenea, au participat ca 
invitați cadre din Ministerul Aface
rilor Interne și Consiliul Securității 
Statului, reprezentanți ai .Consiliului 
Național pentru Educație Fizică șl 
Sport și al federațiilor pe ramură 
de sport

Darea de seamă prezentată de pre
ședintele clubului, Valeriu Buzea, 
planul de măsuri și discuțiile pur
tate pe marginea acestora au rele
vat preocupările și eforturile depuse 
de sportivii, antrenorii și organele de 
conducere ale acestei unități de per
formanță pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului instructiv-educa- 
tiv, în vederea obținerii unor rezul
tate clț mal valoroase in competițiile 
interne și internaționale, îndeosebi

DECERNATE UNOR ANTRENORI Șl
la Jocurile Olimpice de la Miinchen.

In încheierea lucrărilor plenarei 
au luat cuvîntul tovarășii Alecsan- 
dru Dănescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Interne, și Anghel Alexe, 
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Cu acest prilej au fost decernate

PERFORMERI DINAMOVIȘTI
(tenis) 
primit . _
trenor emerit", iar sportivii Antoniu 
Vasile
(caiac). Cornel Dinu, Mircea Lucescu 
și Radu Nunweiller (fotbal) diploma 
și insigna de .Maestru emerit 
sportului

și Ștefan Petrescu (tir) au 
diploma și insigna de „An-

(box), Cuprian Macarenco

Derbyurile

A. S. A. U. T. A.

și DINAMO-RAPID

domină etapa

de miine (a 19-a)

a campionatului 

Diviziei A

de fotbal
în pagina a 3-a avan-Cit iți 

cronicile celor 8 partide.

Ora 11 : Iugoslavia — Norvegia; 
<xra 17 ; România — Japonia;
ora 10.30 t S.U.A. — Polonia.

CLASAMENTUL
4 4 0 0 32— 5 8
4 4 0 0 30—14 8
5 4 0 1 29—15 3
4 2 0 2 13—1» 4
5 0 1 4 10—30 1 
«013 11—36 1 
4 4 4 4 11—17 0

în jocul echi- 
sau cinci me- 
decurs de o 
bine că ho-

Președintele C.N.E.F.S. înmînează președintelui clubului Dinamo steagul 
de club fruntaș

Se simte oboseala 
peior ! După patru 
ciuri susținute în 
săptămînă, se vede 
cheiștii resimt eforturile depuse,
partidele de joi fiind, in acest sens, 
pe deplin elocvente. Din fericire, 
vineri a fost din nou zi de odihnă 
pentru «încărcarea cu energie a 
..bateriilor" atît de necesară acum 
înaintea finișului competiției. Cele 
șase meciuri programate, azi și 
miine, vor fi cele hotărîtoare în 
rezolvarea ambelor necunoscute: 
formația care va promova anul 
viitor în grupa A și cea care. în se
zonul 1973, va activa în grupa C. 
Așa cum se prezintă situația la 
această oră, trebuie să recunoaștem 
că ambele întrebări nu sînt nici 
pe departe rezolvate și că, fiecare 
in parte, este la fel de interesantă, 
de pasionantă chiar.

Pentru primul loc luptă încă, cu 
șanse aproximativ egale, trei echi
pe : Polonia, S.U.A. și R. D. Ger
mană, Pînă acum, s-au întîlnitdoar 
S.U.A. cu R. D. Germană (6—5), 
dar astăzi are loc partida clou a 
campionatului, Polonia — S.U.A. In 
cazul în care hocheiștii tie peste 
Ocean își vor adjudeba victoria, 
teoretic ei se și pot considera pro
movați în A, ultimul lor meci, cu 
România, în mod normal, trebuind 
să le revină.

Dacă însă succesul va fi de par
tea polonezilor lucrurile se compui- 
că oarecum, deoarece pentru a ciș- 
tiga grupa, ei au absolută nevoie 
de o victorie sau de un med egal 
în ultima întîLnire, de duminică 
seara, cu reprezentativa R. D. Ger
mane. în ipoteza unei victorii po
loneze și duminică, atunci : 1. Po
lonia, 2. S.U.A., 3. R. D. Germană, 
La un rezultat egal, de asemenea : 
1. Polonia, 2. S.U.A., 3. R. D. Ger
mană. Dar dacă învingători vor fi 
hocheiștii din R, D. Germană ? în 
acest caz, toate cele trei echipe se 
vor afla la egalitate de puncte : 
cîte 10. Pentru departajare și sta
bilirea clasamentului se va avea 
în vedere golaverajul (prin scăde
re) al celor trei formații. Dacă 
egalitatea persistă se va lua în 
considerare golaverajul prin împăr
țire. în cazul în care, și în aceas
tă situație, egalitatea se va men
ține, se va opera cu golaverajul ge
neral, prin scădere și apoi prin 
împărțire.

La fel de complicate apar lu- 
arurile și -în ceea ce privește si
tuația din partea de jos a clasa
mentului. La ora actuală, ultimul 
loc — cel al retrogradării — este 
deținut de echipa Iugoslaviei care,

Imagine din primul derby al 
turneului, meciul dintre 
S.U.A. și B. D. Germană. 
Tom Peluso, în prim plan, 
oprește un atac al hocheiști- 
lor germani in fața porții 

sale.

1. Polonia
9 « rr a
3. R.D. Germană
4. România
5. Norvegia
6. Japonia
7. Iugoslavia

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

1. W. Zlentara (Polonia) 10 P 
(74-3), 2. ’ - ------ -----------
P (6+4).
(6+3), ’ 
(4 + 4). 
(3 + 5), 
(6 + D. 
(6 + 0), 
(5 + 1), 
(4 + 2), 
(3 + 3), 
(3 + 3).

CLASAMENTUL „CUPEI 
FAIR-PLAY"

1. B.D. Germană 196 p. 2. Ja
ponia 192 p, 3. Iugoslavia 188 p. 
4. Polonia 179 p, 5. S.U.A. 158 p. 
6. România 155 p, 7. Norvegia 123 
p. (Acest clasament se alcătu
iește la cifra 200 prin adiționarea, 
la fiecare echipă, a numărului 
de goluri înscrise șl scăderea mi
nutelor ,de penalizare. Echipa 
R.D. Germane de pildă a mar
cat 29 de goluri și a prtmțt 33 
da minute de penalizare, totali
zed astfel, 196 de puncte).

Tokarz (Polonia) 10
' ...................p

p
P 
P 
P 
P 
P 
P
P

L.
3.
T,
R. 
F 
P.
G.
T.______ _________

... T. Kaclk (Polonia) 6
11. T. Sheehy (S.U.A.) 6

Ftorek (S.U.A.) 
Obloj (Polonia) 
Hitl (Iugoslavia) 
Braun (R.D.G.) 
Slapke (R.D.G.) 
Hiti (iugoslavia) 
Peluso (S.U.A.)

(Continuări in pag. a 4-a)

în cursul dimineții de ieri, con
ducătorii delegațiilor participanta 
la grupa B a campionatului mon
dial, împreună cu numeroși ziariști 
de peste hotare oare urmăresc a- 
ceastă competiție au fost oaspeții 
Coțnitetuluj Executiv al Consiliu
lui Popular al Municipiului Bucu- 
rești. Ei au fost primiți de tovară
șul Dumitru Popa, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Popular al Municipiului București,

clubului Dinamo Steagul și Diploma 
acordate de C.N.E.F.S. pentru rezul- 

în anul 
intîi în 
sportive

latele deosebite obținute 
1971, care i-au adus locul 
întrecerea dintre cluburile 
(grupa specială).

Au fost, de asemenea,__ _______ . înmînate 
înalte distincții sportive unor teh
nicieni și performeri ai clubului di- 
namovist. Antrenorii Marin Bădin

Interes deosebit

în jurul întîlnirii de box

TURCIA ROMANIA

ÎN PRIMA ZI, CONCURSUL DE 

AL ÎNOTĂTORILOR SENIORI A
Nesatisfăcător ! Aceasta este, în- 

tr-un cuv’nt, caracterizarea, între
cerilor ' rimei zile a Concursului re
pub: de primăvară, rezervat îno
tătorilor seniori. Impresia neplăcută 
creată de nărui mic al partici- 
panților (la -<j0 m bras au fost doar 
trei concurente !?), urmare directă a 
neîndeplinirii haremurilor impuse de 
regulamentul acestei competiții, ca și a 
absenței unor înotători fruntași (reșițe- 
nii pentru a nu pierde din continuitatea 
antrenamentelor, în vederea meciu
lui cu Franța, alți patru membri ai 
lotului sînt, plecați la Praga, la un 
concurs internațional !), au fost ..com
pletate* de rezultatele submediocre 
obținute la majoritatea probelor. Nici 
măcar sub aspectul echilibrului valoric 
(chiar la nivel scăzut) disputele nu 
au fost interesante, în majoritatea 
curselor cîștigâtorii luind un avans 
consistent încă după prima lungime 
a bazinului de la „23 August*. Ex-

cepție a făcut .proba de 100 m liber, 
la sfîrșitul căreia oronometrele au 
indicat același timp pentru A. Adam 
și VI. Moraru. In rest, vom evidenția 
comportarea „veteranului" Denes 
Nagy, învingător detașat în dificila 
cursă de 200 m mixt. (d. st.).

Rezultate. MASCULIN 100 m liber : 1. 
A Adam (Steaua) 58.6; 2. VI. Moraru 
(Rapid) 58,6 ; 3. K. Szerzo (Dinamo) 58,9; 
100 m bras : 1. A. Șoptereanu (Dinamo) 
1:12,4 ; 2. O. Hassler (Steaua) 1:14,7; 3. 
Gr. Săruleanu (Rapid) 1:15,9,; 200 m 
mixt : 1. D. Nagy (Mureșu* Tg. Mureș) 
2:25,8 : 2. T. Nicolae (Dinamo) 2:28,1 ;

V

PRIMĂVARĂ
DEZAMĂGIT

3. Bn. Manolescu (Șo. sp. 2) 2:28,1 ; 
4xl0ș m mixt : 1. Dinamo 4:26,1 ; 2.
Steaua 4:31,4 ; 3. Șc. sp. 1 4:33,7 ; FE
MININ, 100 m liber : 1 Anca Groza
(Dinamo) 1:04,8 ; 2. GySngy Sovago
(C.S.M. Cluj) 1:05,6 ; 3. Eugenia Crls- 
ieau (Dlnamo) 1:07,2; KM) m bras: 1. 
Liliana Burlacu (Dlnamo) 1:22,0 ; 2. 
Anoa Georgescu (Dlnamo) 1:22,8 ; 3. 
Gabriela Constantin (Șc. sp. 2) 1:25,8 ; 
200 m mixt : 1. Anca Groza 2:40,1 ; 2. 
Camelia Vijeu (Dinamo) 2:46,0; 3. Euge
nia Cristescu 2:47,4 ; 4x100 m mixt : 1. 
Dinamo 5:11,6.

Azi, de la ora 10 șl de Ia or* 17, 
ziua a doua a concursului.

AZI, LA GALAȚI

VOR FI DESEMNATE ECHIPELE
CAMPIOANE LA GIMNASTICA

Felicitările de rigoare cu prilejul premierii primelor clasate la 100 m liber.
Foto i Dragoș NEAGU

primarul general al Capitalei, de 
Dumitru Joița, prim vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consi
liului Popular Municipal, de tova
rășa Sofia Pușcașu, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consi
liului Popular Municipal și de to
varășul Vasile Drăgoescu, secre
tarul Comitetului Executiv al Con
siliului Popular Municipal. Au fost 
prezenți, de asemenea, Miron Ol
teana, secretar al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Mircea Popovici vicepreșe
dinte al Federației Române de Ho
chei și prof. Tudor Vasile, preșe
dinte al Consiliului Municipal pen
tru Educație Fizică și Sport, vice
președinte al Federației Române 
de Hochei.

Urîndu-le bun sosit, tovarășul 
Dumitru Popa a spus, în conti
nuare, că frumoasa noastră Capi
tală a fost onorată de cinstea ce 
1 s-a acordat de a găzdui această 
mare competiție, care este grupa 
B a campionatului mondial de ho
chei pe gheață, apreciind totodată, 
că disputele găzduite în aceste zile 
de patinoarul artificial ,.23 August" 
au constituit o excelentă propagan
dă pentru sport în rîndurile cetă
țenilor, tineri și vîrstnici, ai Ca
pitalei. în același timp, întrecerea 
de la București, a precizat tov. 
Dumitru Popa, a reprezentat un 
foarte bun mijloc de a se strînge și 
mai mult legăturile de prietenie 
dintre tinerii sportivi participanți 
și tineretul bucureștean, oferind 
oaspeților ocazia de a lua un con
tact direct cu viața și preocupările 
cetățenilor din București.

Răspunzind în numele celor pre
zenți, Miroslav Subrt (Cehoslova
cia), vicepreședinte al Ligii Inter-

(Continuare in pag. a 4-a)

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

ISTANBUL, 31 (Prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Sosiți de miercuri la Istanbul, 
sportivii din naționala de box a 
României au făcut cunoștință cu 
frumusețile orașului, s-au intere
sat de viitorii adversari. După o 
scurtă vizită în orașul de pe ma
lurile Bosforului, antrenorii Ion 
Popa, Constantin Dumitrescu și Ion 
Chiriac și-au convocat elevii la 
prima ședință de antrenament, cu 
o ducată de aproximativ 60 de mi
nute, în care au pus accent pe 
pregătirea fizică generală.

De altfel, ziarele ce apar aici se 
ocupă pe larg de acest eveniment 
sportiv și îl consideră printre cele 
mai importante din ultima vre
me. Spații mari sînt rezervate pre
zentării boxerilor din România, 
care se bucură de o bună apreciere 
în arena internațională. Vedeta e- 
chipei noastre este considerat, pe 
bună dreptate, „ușorul" Calistrat 
Cuțov, fost campion european, me
daliat cu argint la J.O. din Mexic 
și ocupantul locului 2 la ultima 
ediție a Campionatelor europene ce 
au avut loc la Madrid. Aprecieri 
măgulitoare sînt inserate și la a- 
dresa celorlalți boxeri ai noștri: 
Aurei Mihai, Gabriel Pometcu, An-

toniu Vasile, Victor Zilberman, A- 
)ec Năstac și Ion Alexe, consi
derați „pugiliști de ridicată valoa
re continentală". Gazdele, deși op
timiste în ceea ce privește confrun
tarea din această seară, nu au scă
pat nici un amănunt cu privire la 
pregătirea sportivilor turci, iar ar
tileria grea a echipei are în Seyfi 
Tatar, Celei Sandal, Haky Sozen 
și Gulaly Ozbei, reprezentanți în 
stare să-i înfrunte pe cei mai re- 
putați pugiliști în orice competiție 
de anvergură.

Deci, sîmbătă seară, Istanbul va 
fi martorul unui eveniment spor
tiv deosebit, în care disputele din 
ring, sperăm, vor oferi miilor de 
iubitori ai boxului un spectacol 
care să rămînă multă vreme în 
amintirea celor care au avut fe
ricirea să intre în posesia mult rîv- 
nitului bilet de intrare.

Antrenorii echipei noastre îi vor 
urca în ring, în ordinea categori
ilor, pe : Aurel Mihai, Constantin 
Gruiescu, Adrian Moraru, Gabriel 
Pometcu. Antoniu Vasile, Calistrat 
Cuțov, Victor Zilberman, Ion Mo- 
canu, Alee Năstac. Horst Stump și 
Ion Alexe.
I

Victor BANCiULESCU

București
Ca de atîtea alte ori, „bătrînul" Gh. Tohăneanu 

va apăra culorile clubului Dinamo
Sezonul competițional al gimnasti

cii se inaugurează astăzi la Galați, 
în Palatul sporturilor, cu întrecerea 
care va desemna echipele campioa-

nastei și 
ține cele mai 
concursul 
liber alese.

ne ale țării pe anul 
1972. După luni 

pregătire 
tă-i pe 
gimnaste 
măiestriei.
prevede numai exerci
ții liber alese, echi
pele ce vor acumula 
cel mai mare punctaj 
urmînd a fi încununate 
cu titlurile 
p ioane 
siunea, 
șoară, 
primul 
trolul 
nin) și 
rești (masculin).

în dorința de a ve
rifica și stadiul de în
sușire a exercițiilor 
impuse, cu care echi
pele noastre repre
zentative se vor prezen
ta Ia competițiile ofi
ciale din acest an, fe
derația de specialitate 
a fixat pentru dumi
nică 
curs 
tru 
rilor naționale și 
tru toți gimnaștii 
vor dori să participe.

Ziarul „Sportul" va 
oferi două cupe gim- 

gimnastului care vor ob- 
ridicate punctaje în 

cu exercițiile impuse șl

de 
ia

și
asiduă, 

gimnaști 
la examenul 

Concursul

de cam- 
naționale. Mi- 
nicidecum u- 
de a-și apăra 

loc, o au Pe- 
Ploiești (femi- 
Dinamo Bucu-

dimineața un 
cu impuse 
componenții

con- 
pen- 
lotu- 
pen- 
care

Plenara C. J.E. F. S. Argeș

Comentarii redactate de
Romeo VILARA, 

Călin ANTONESCU 
și Adrian VASILIU 

Fotografii s D. NEAGU, 
T. MACARSCHI

SPORTUL ARGEȘEAN ARE CREATE CONDIȚII
PENTRU 0 AFIRMARE MAI HOTĂRITĂ!

Din multitudinea formelor orga
nizatorice locale, folosite în cursul 
anului 1971 și menite să antreneze 
un număr cît mai mare de cetățeni 
din județul Argeș în practicarea 
educației fizice și a sportului, s-au 
evidențiat campionatele pe asociație 
la 3—5 ramuri 
școlarului" la 
popular de șah, Pentatlonul atletic 
școlar, „Săniuța de argint*, „Cupa 
tinerelor speranțe" la oină, Crosul 
Semicentenarului P.C.R., cupele pe 
profesii (textilistelor, forestierului, 
metalurgistului, petrolistului, con
structorului), Olimpiadele sindicate
lor (cu ediții de iarnă și de vară); 
duminicile cultural-sportive, serbă
rile cîmpenești. în același timp, în 
mediul rural, o mai mare atenție

de sport, „Cupa 
fotbal, concursul

s-a acordat întrecerilor din cadrul 
„Cupei tineretului", Crosului tine
retului, concursului popular de trîn- 
tă, organizării celei de a II-a ediții 
a Olimpiadei satelor (cu formă or- 
ganizatoricâ îmbunătățită cuprinzînd 
si o etapă județeană) la care au 
luat parte peste 200 000 de cetățeni. 
Este o cifră care ilustrează că de 
la an la an sportul argeșean urcă 
noi și noi trepte.

Tn sportul de performanță arge
șean, 1971 poate fi numit anul ma
ri'..r realizări. Este suficient să a- 
mintim cele 35 de titluri de cam
pioni naționali cucerite la Juniori, 
tineret și seniori. Din loturile repu
blicane au făcut parte 54 de spor
tivi, în timp ce 6 sportivi sînt com
ponent! ai lotului olimpic, Vot în

1971 au promovat în divizia A re
prezentativa de atletism a județului, 
echipa de judo Montorul Pitești ; 
s-a obținut un titlu d? maestru 
emerit al sportului Ia fotbal (Ni
colae Dobrin) șl trei titluri de maes
tru al sportului la box (Aurel 
Slmlon) ți radioamatorism (Ion Kuti 
șl Ion Șerbănescu). Sînt realizări 
care oglindesc preocuparea manifes
tată de cadrele de conducere din 
mișcarea sportivă din județ pentru 
obținerea de noi succese în afirma-

Ilie FEȚEANU-coresp. județean șl 
Al. MOMETE-coresp.

ECeniiflWi în pag. a 3-a/
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START IN CEL DE AL 27-LEA CAMPIONAT NAȚIONAL RÎNDURI DIN SCRISORILE DV...

începînd de astăzi, cele mal bune 
formații de polă ale țării vor fi an
grenate în cel de al XXVII-lea cam
pionat național. Spre deosebire de 
anii trecuți, la actuala ediție timpul 
de joc a fost mărit, reprizele fiind 
de cite 7 minute, ceea ce — cu si
guranță — va contribui la îmbunătă
țiră* jpectacolului sportiv.

Programul întrecerilor a fost al
cătuit cu multă chibzuință avîndu-se 
în vedere, In primul rind, cerințele 
de pregătire a echipei naționale pen
tru J.O. Faptul că între cele patru 
etape ale turului există perioade de 
timp suficiente pentru ca fiecare e- 
chipă să se prezinte în competiție 
la un nivel cit mai bun este' o altă 
notă ce -merită a fi subliniată. Cu 
atît mai mult, cu cit în acest an o- 
limpic. tradiția frumoaselor compor
tări ale „7“-lul reprezentativ In com-

petițiile de mare anvergură se cere 
respectată, lucru ce nu va fi po
sibil fără efortul comun al tuturor 
factorilor (jucători, antrenori, arbi
tri) ce pot contribui la transforma
rea acestui campionat într-o între
cere pe care selecționabilii (alături 
de tinerii poloiști care aspiră la pro
movarea în prima formație a țării) 
s-o poată folosi din plin.

Ca și în sezonul precedent, Dina
mo și Rapid București, echipele care 
posedă cele mai omogene loturi, por-

nesc cu șanse sporite în lupta pentru 
titlu. Interesantă va fi și urmărirea 
evoluției formațiilor Voința Cluj, 
I.E.F.S., Progresul București, capabi
le oricînd de surprize. Așadar, su
ficiente premise pentru ca iubitorii 
acestui sport să-și noteze cu atenție 
datele respective din program și, în 
funcție de preferințe, să fie prezenți 
la Intîlnirile dintre formațiile frun
tașe ale polo-ului românesc.

ACTIVITATEA

DIN

SĂ

ACEST SEZON

ÎNCEPE

SE CONTUREZE

CELE 9 PARTICIPANTE SI FORMAȚIILE LOR
automobilistic a început cu

DINAMO BUCUREȘTI

A debutat ta oampjenatui națioeial _ 
♦nul 1951. _A participat la 21 da adftlL 

1951; II — lfas; rv — Î958; Vi 1954; 
pți — i~": ------ — — —

prșțent —
(d« 15 pri consecutiv).

Lotul este alcătuit dtn: Coritel TRA- 
ȚILA 31 de *ni, 1.84 m, 97 kg. 45 ori 
internațional; Șerban HUBER 21 d» apl. 
1.84 m. 82 kg. 48 ori Internațional; șa- 
ban NtCOLESCU 21 de ani, 1.82 m, 74 
kg: Ștefan KRONER 33 de ani. 1,78 m, 
77 kg, 135 ori Internațional: Gheorghe
ZAMFIRESCU 27 de ani. 1,81 m, 77 kg, 
117 ori international; Gruia NOVAC, 28 
de ani, 1.90 m. 83 kg. 137 ori internațio
nal; Bogdan MIHAILESCU 31 de ani, 
1.76 m, 80 kg, 07 ori internațional; Ion 
POPA 28 de ani, 1,33 m, 7ș kg, 69 ori 
international: Dinu POPESCU 25 de ani, 
1.71 m, 69 kg, 32 ori interna
țional ; Mihai POPESCU 26 d«
ani. 1.77 m. 74 kg. 54 ori Internațional; 
Viorel BUS 20 de ani, 1,82 m. 84 kg. 2 
Qri international: Adrian NASTASiu 21 
de ani. 1,82 m. 00 kg, 21 ori internațio
nal: Dan FBINCU 21 de ani, 1,70 m, 
75 kg. io ori internațional: Florin BA- 
DINICI 22 de ani, 1,92 m, 87 kg; Luțtian «. n.. — - . . . — — kg; Doru

kg; Kal- 
kg.

ta
Locurile' ocugat» in flecare «dlțte C v ~ 

1335; IK —" 1056; 1957 și pjnă
:;;~t — campioana * României

ROȘIANU 23 de ani, 1,82 m, 85
FILTPESCU 13 ani. 1,95 m. 79 
man SERZO 17 ani. 1.W m, Si

Antrenor CAROL CORCEC.

RAPID BUCUREȘTI
A debutat tn campionatul național 

194Ș. A participat 1» 12 »dlțll. Locurile 
ocupat? ; VI — 194a; Vi — 1849; IX — 
19S1; VIII — 1962; X — 1Ș«3; IV — 19«3; 
HI — 196Ș: Hi _ 1967; HI — 1H8; HI 
— 1969; iii — 1970; n — 1971.

Lotul este alcătuit din ; Pavel MURE- 
ȘAN 30 de ani. 1,82 m, 77 kg, î ori in
ternațional ; Petr» CHETAN 32 d» ani.
l. 85 m. 88 kg, 82 on International; Bog
dan BARTOLOMEU 21 de ani 1,84 m, 
80 kg; Iosif CULINEAC 31 de ani, 1,71
m. 80 kg. 159 ori Internațional: Alexan
dru SZABO 35 de ani, 1.84 m. 81 kg, 212 
orț internațional; Ion MIU 32 de ani, 
1.72 m, 76 kg ; Cornel RUSU 28 dț ani,
1.79 m, 78 kg, 67 ori internațional; Va
lentin M15DIANU 31 de ani, 1,71 m 72 
kg; Badea BAJENABU 26 de ani, 1,71 
m 79 kg; Valeriu ȚĂRANU 28 de ani,
1.80 m. 75 kg, 35 ori internațional; Ion
PASCU 23 de #ni. 1,84 m, 84 kg; Răzvan 
MUSTAȚA 21 de «Iți, 1,76 m, 71 ----
Iuliu OLAC 23 de ani, 1.79 m, 80 
rtie SI, A VEI 20 de ani, 1,71 m, 79 
Manea POPESCU 1» ani, 1,83 m, 78

Antrenor CONSTANTIN VASILIU.

I.E.F.S.

în

kg; 
kg; 
kg; 
kg.

A debutat în campionatul național In 
1967. A participat la 5 ediții. Lacurile 
ocupate VI — 1907; V — 1H8; VII — 
1969; v — 1970: III _ 1971.

Lotul este alcătuit din : Stelian SCU- 
REI 24 de flunl, 1,92 m, 78 kg, 8 ori in
ternațional; Nicolaa CIS ZER >1 da ani,

l, S5 m, 74 kg 29 ort Internațional; Ga-
vruâ blajbc 33 d« ani, 1,83 m, 78 kg, 
91 ori internațional: Constantin BANCU
2ș d* ani. 1,75 m. 77 kg; Rolf SCHILKA
51 de ani, 1,81 m, 80 kg; Petr» KRONER
30 de ani, 1,88 m, 84 kg; Dan ROTARIUsi - : — — . . -------- --
DEMIAN 20 de ani, 1,85 m. 78 kg; Lau- 
resițiu OLAN 22 de ani, 1,78 m, 82 kg; 
Petre TEODORESCU 21 de ani, 1,73 m. 
62 kg; Adrian IONESCU 2o ani. 1.72 m,
67 kg: Cristian PĂUN 20 de ani, 1,70 m. 

<0 kg ; Alexandru PREDA 19 ani. 1.77
ni, 68 kg; Carol WEISS ÎS ani. 1,75 m,
68 kg; Constantin VASILCO 18 ani, 1,70
m, 66 kg; Adrian SOLOMON 19 
1,72 m. 69 kg.

Antrenor VLADIMIR AGARICI.

VOINJA CLUJ
A debutat în campionatul nnțipnal îfi 

1964. A participat la 8 ediții. Locurile 
ocupate: IX — 19«4; Vin — 1065; VH — 
1066; V — J»67; IV — ]9«8; IV — 1060; 
IV — 1870. IV — 1971.

Lotul este alcătuit din : Emil MVRE- 
ȘAN 33 d£ ani, 1,80 m, 78 kg, 43 ori 
Lntem^tiopal ; Gavriift HILF 35 de ani,
l. 80 m. 78 kg: Andrei SZILAGY 25 de 
ani. lt71 rp» 68 kg; Radu RUSU 20 de 
ani, 1.7S m, 63 kg: Flancișc FULOP 30 
de ani. 1,77 m, 73 kg; Claudiu RUSU 23 
de <nl, 1,79 m, 80 kg, 30 ori internațio
nal; Ioan POP 20 de ani, 1,79 ni, 79 kg: 
Ștefan SZILAGY 26 de ani, 1,69 m, 71 
kg; Vgslle BURDEA 32 de ani, 1,70 m, 
70 kg; GaviilĂ POP 23 de ani, 1,75 m, 
72 kg; Csongor GYARFAS 16 ani. 1,81
m, 64 kg; Florin OCOLISAN 18 ani, 1,69 
m, kg; Atila SZILAGY 18 ani, 1,66 
m, 64 kg; Radu BALINT 18 ani, 1,67 m, 
62 kg; ștefan BIKFALVI 23 de ani, 1.73 
m, 65 kg; Vasile DAROCZI 31 kg. 1,78 
m. 84 kg; Ludovic VILI 19 ani, 1,82 m, 
68 kg; Virgil OPREA 23 de ani, 1,83 m,

de ani. 1,77 m, 73 kg; Alexandru

• k«.
Antrenor ABCADIE SABCADY.

PROGRESUL BUCUREȘTI

ani,

înA debutat in campionatul național 
1948. A participat la 15 ediții. Locurile 
ocupate: in — 1948; VII — 1952; VII — 
1953; VH — 1954; Vn — 1955; V — 1955; 
VIH — 1957; in — 1960; VII — 1961; X 
— 1962; X — 1966; VIII — 1968; VI — 
1969; VI — 1970; V — 1971.

Lotul este alcătuit din : Radu BOG
DAN 26 de ani, 1,82 m. 85 kg. 23 ori 
internațional: Victor STANCU 20 
ani 
1,80 
1,81 
ani, 
ani, 
de ani, 1,85 m, 
nai; Alexandru 
1,85 m, 78 kg; 
1,87 m, 80 kg:

„__________ _ ____  _ , de
l, 86 m, 83 kg: Doru SPÎNU 17 ani,
m, 69 kg; Virgil GOIAN 28 de ani, 
m, 79 kg: Victor PANTAZI 27 de
1,79 m, 82 kg; Viorel BORZA 24 de
1,87 m, 83 ’ ~ "kg; ștefan MARICA 24 

83 kg. 4 ori internatio- 
MUNTEANU 23 de ani. 
Radu COCORA 19 ani, 

. _ Constantin MANEA 19
ani,-1,80 m, 85 kg; Dumitru TEODORES- 
CU 19 ani, 1,78 m. 76 kg; Virgil PLESCA 
19 ani, 1.72 m. 74 kg; Ion GHEORGHE 
18 ani, 1,71 m 74 kg: Radu MIREA 18 
ani, 1.82 m. 84 kg; Georg» GAIȚA 18 
ani, 1,80 m, 75 kg.

Antrenor THEODOR ANGELESCU.

VAGONUL ARAD
A debutat în campionatul național tn 

1961. A participat la 11 ediții. Locurile 
ocupate: vni — 1961; IX _ 1962; vn 
— 1963; VI — 1964; V — 1985; V — 1966; 
Vm — 1967; IX — .................................... ....
_ 1970: VI — 1971.

Lotul este alcătuit 
22 de ani, 1.81 m, 
MOLKA 24 de ani, 
KONTOR 33 de «ni, .
UNC 27 de ani, 1,79 m. 74 kg: Andrei 
I.ESZAI 28 de ani. 1,79 m, 80 kg; Horia 
CAPOTESCU 26 de ani, 1,70 m. 74 kg; 
loan FEHfm 22 de ani, 1.80 m, 74 kg; 
Ivan ARON 26 de ani, 1,78 m, 70 kg: 
Iosif SUHANEC 18 ani, 1,78 ni. 79 kg; 
Gheorghe GRUMAZ 18 ani. 1,75 m. 70 
kg: Iosif ADOC 22 de ani. 1.68 m, 69 kg; 
Francisc NAGY 22 de ani. 1,70 m, 70 
kg; ștefan VALINGER 37 de ani, 1,78 m, 
88 kg; Dimitri» ALBERT 24 de ant, 
1,79 m, 71 kg.

Antrenor IOAN BORZA.
CRIȘUL ORADEA

A debutat’ In campionatul național in 
1959. A participat la 13 ediții. Locurile 
ocupate: II — 1959; II 1’7' 
1961; V — 1962; IV — 1963; III — 1964;..yă.:....................   VI _

1969; Vin — 1970; VIII —

alcătuit (fin : Ștefan DOBAI 
m, 78 kg: Roland FREUND 
m; 70 kg: Iuliu COVACI 19 
71 kg; Mircea FRAȚILA 25

1968; V — 1969; VII 

din : Aureliu Zz\BU
72 kg; Ervin HO-
1,84 m, 85 kg; loan
1,71 m, 82 kg; loan

1.68 
ani,
1.78
L.78
1,81
1.78
1.82 
ani,

m, 65 kg; Constantin SALAJAN 19
1,77 m, 71 kg; Pavel CRIȘAN 1? '

70 ‘ ----------------
72
75

75
80

m,m,m,
ni.m.
1,84 m, 79 kg; Nicolae JUMATE 

de ani, 1,78 m. 75 kg.
Antrenor AUREL ARDELEANU.

kg; 
kg: 
kg;
kg; 
kg:

Horia CHIȘAN 22 d? ; 
Daniel 1ANCU 21 de j
Tiberiu KISS 20 de ; 

vasiie URCAN 30 de ;
Aroadie CZEGENI 29

ani, 
ani, 
ani. 
ani, 
ani, 

l de
25

OLIMPIA ORADEA
A debutat în campionatul național 

1970. A participat la o ediție. Locul ocu
pat : X — 1970.

Lotul este alcătuit din : Ladislau AL- 
FOLDI 26 de ani, 1,80 m, 77 kg: ’Tiberiu 
BIRO 36 de ani, 1.75 m. 82 kg; Bala 
LENGYEL 31 de ani, 1.85 m, 87 kg, 8 
ori internațional: Stefan NAGY 20 de 
ani, 1.72 m, 72 kg: Daniel OROS 26 de 
ani, 1.75 m, 70 kg: Octavian pAUN 27 
de ani, 1,73 m, 87 kg: Stefan SZEKELY 
26 de ani. 1.74 m, 71 kg; Constantin VI- 
DICAN 28 da ani, 1,7Q m. 75 kg: loan 
V1DICAN 26 de ani. 1,67 m, 71 kg.

Antrenor LADISLAU PECSI,

în

Sezonul 
clteva concursuri locale, dar de-abia în 
luna viitoare sînt programate primei» 
competiții cu caracter național. Debu
tul va fl făcut la 88—aț april!» de cursa 
de coastă de la Poiana Brașov (probă 
inclusa ta campionatul național). Rallu- 
ril». pentru care anul acest» nu se mal 
organizează un campionat național pe 
etape, nu vor absenta din programul 
acestui sezon. Ele se vor adresa, Insă, 
mai ales începătorilor. Deocamdată, est» 
programat cert doar „Raliu) Primăverii- 
care va fi organizat la 27—28 mai de 
Școala de șoferi amatori din București. 
Sînt însă anunțate, răminînd să se sta
bilească datei?. raliul lașului, raliul 
castanelor (Baia Mare) și. pentru 
toamnă, raliul strugurilor (București). 
Sînt așteptate Insă și altele, așa că. îm
preună cu întrecerile de îndemînare șl 
viteză în coastă, ele vor oferi amatori
lor sportului automobilistic o destul de 
largă posibilitate de

PRIMUL CONCURS 
AL ANULUI

manifestare.

DE ÎNDEMÎNARE 
LA CLUJ

— i960: HI
1»«3; III 

HI — 1965; IV — 1966; IV — 1967 
196»; IX ----- -----
1971.

Lotul
19 ani, 
17 ani, 
ani, 1,75 m, , .......
de ani, 1,80 m, 8o kg; Ioan FBHER 17 
ani, 1,74 m. 73 kg; Tiberiu SPIENGOLp 
26 de ani, 1.82 m, 75 kg; Petru HAT 18 
ani, 1.72 m. 73 kg; Nicola? SONEN- 
WIRTH 13 ani, 1,69 m, 71 kg; Ladislau 
BONE 16 ani, 1.71 m. 73 kg; Bela HE- 
GYESI 38 de ani. 1.73 m. 78 kg: Sorin 
STĂNESCU 20 de ani, 1,60 tn, 70 kg: 
Mihai MORUZI 21 de ani, 1.70 m. 80 kg: 
Mircea CHIRILA 31 de ani, 1,73 m, 67 
kg; ........... ....
kg; 
m.
1,73
1.70

Antrenor NICOLAE RUJINSCHI.
POLITEHNICA CLUJ

A debutat In campionatul național

este
1,75
1,70

Zeno FORAN 26 de ani, 1,90 m. 85 
Andrei HARABULA 31 de ani, 1,78 

80 kg; Zoltan COVACI 23 de ani, 
m, 75 kg; Ioan LUCACI 21 de ani. 
m. 69 kg.

A debutat In campionatul național în 
1946. A participat la 22 de ediții. Locu
rile ocupate: IV
— 1952; VI — 1 
1955; IV 
IV 
1962; lir _ 
VI — 1966;
— 1969; IX ____ .------

Lotul este alcătuit din : Eugen POP 
23 de am, 1.83 m. 78 kg: Dan CRACIU- 
NEANU 23 de ani, 1,78 m. 72 kg; ‘ ” 
gustin TISE 23 de ani. 1,71 m. 68 
Radu DOBARU 23 de ani. 1.81 m, 79 
Mihai GAVRIȘ 28 de ani. 1,76 m, 74 
Vasile POP 20 de ani. 1,82 m, 75 
Bela FABIAN 20 de ani, 1.76 m. 70 
Aladar HORVATH 24 de ani. 1,75 m, 
kg; Horia IOANETE 22 de ani, 1,84 m, 
79 kg; Dan NUNȚIU 20 de ani. 1,80 rn, 
76 kg; Victor SELICEANU 20 de ani, 
1,71 m, 69 kg: Virgil BODOREA 1» ani,

r _ 1946; V — 1940: VI 
1953; IV — 1954; IV — 

1956: II — 1957; V — 1958: 
1959; IV — 1960; II — 1961: ni — 

1963; IV — 1964; VI — 1965: 
VII — 1967; VII — 1968; VIII 
— 1970: VII — 1971.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI
1_2 aprilie. CLUJ: Politehnica — 

Progresul. Voința — Progresul, Voința 
_ Politehnica: BUCUREȘTI ; J.E.F.S. — 
Olimpia Dinamo — Olimpia. I.E.F.S. •— 
Dinamo; ORADEA : Rapid — Vagonul, 
Crișul — Rapid. CrUul — Vagonul.

16—17 aprilie. BUCUREȘTI : Olimpia — 
Progresul, Olimpia — Vagonul, Vagonul 
— Progresul; CLUJ : Voința — Rapid, 
Voința — I.E.F.S., I.E.F.S. — Rapid ; 
ORADEA : Dinamo — Politehnica. Ort- 
șul — Politehnica Dinamo — Crișul.

27—28 mal. BUCUREȘTI : Progresul — 
Crișul. I.E.F.S. — Crișul. Progresul — 
I.E.F.Ș.; ARAD : Vagonul — Dinamo, 
Dinamo — Voința, Vagonul — Voința; 
ORADEA : Rapid — Politehnica, Olim
pia — Politehnica. Rapid — Olimpia.

3—4 iunie. BUCUREȘTI. Rapid — Pro
gresul. Dinamo — Rapid. Progresul — 
Dinamo; ORADEA : Crișul — Voința, 
Olimpia — Voința. Olimpia — Crișul; 
CLUJ : Politehnica — I.E.F.S.. I.E.F.S, — 
Vagonul, Politehnica — Vagonul.

Etapele din returul campionatului $e 
vor desfășura în zilele de 23—24 sep
tembrie, 30 septembrie — 1 octombrie. 
7—8 octombrie și 14—15 octombrie, iar 
turneul final. între 24 și 29 octombrie 
la

Filiala din Cluj a A.C.R., a organizat 
pe platoul din fața Sălii sporturilor pri
mul concurs de îndemînare al anului, 
la care au luat parte cei mai buni au- 
tomobiliști din localitate. Traseul, des
tul de dificil, a cerut o atenție și în
demînare deosebite din partea partici- 
panților. Iată pe primii trei clasați : 
1. Ștefan Hass (Flat 850 sport) ; 2. Lau- 
rențiu Bordely (Renault 8 Gordini) ; 3. 
Attila Bernath (Fiat 850 sport).

De asemenea. s-a desfășurat și un 
concurs de carturi, la care s-au evi
dențiat reprezentanții cercului de la 
Casa Pionierilor (Nicolae Trif, Pavel 
Moraru, Dan Roșea). în această probă, 
premiul cuvenit celui mai tîn£r șportiv 
a fost atribuit lui Cristian 
vîrșt# de 6 _ani 
bru

Jucan, în 
. . cal mal tțnȘr mem-

al A.C.R. din Cluj.

• „Văzîn.du-1 pe Năstase și 
Smith pe micile ecrane, apre
ciem că între ei este o apre
ciabilă diferență de vîrstă. Este 
așa ?“ (UN GRUP DE SALA- 
RIATI AI ȘANTIERULUI HI
DROCENTRALEI DE PE LO
TRU). Simplă impresie. Ambii 
merg spre 26 de ani șț Năs
tase va ajunge la această vîrstă 
cu cîteva luni înainte de Smith.

• „în comuna noastră nu e- 
xistă nici o echipă de fotbal cu 
toate că jucători avem. Lipseș
te un organizator. Am interve
nit la diverse foruri, dar nu 
sîntem ajutați". (TINERI DIN 
COM. CURȚUIȘENI, jud. Bihor). 
Parcă nu ne vine a crede că 
nimeni nu vrea să vă ajute. 
Ați făcut o asociație sportivă în 
comună ? V-ați adresat comite
tului județean U.T.C. ? Noi cre
dem că nu. Altfel cu siguranță 
nu ne-ați fi scris.

• „Cu profundă durere am a- 
flăt de neașteptata veste a sor
ții lui Neagu Rădulescu, acest 
maestru al caricaturii și al scri
sului. Parcă nu pot concepe să 
văd ziarul Sportul fără cunos
cuta prezentare „Văzut de 
Neagu Rădulescu" (VIRGIL 
BEȘTEA, Bd. Victoriei 6, Vul
can, jud. Hunedoara). împărtă
șim aceeași tristețe cu dv. Să 
știți insă că nu el era Belphegor, 
cum

•dorit să mă abonez la ziarul 
„Sportul". E greu să mă ajutați?" 
(IOSIF MOLLER, com. Sintana, 
jud. Arad). Imposibil. Problema 
abonamentelor revine oficiilor 
poștale.

• ,Ce se întimplă cu Petro
lul ? Sînt un suporter înflăcărat 
al acestei echipe și mă doare

bânuiți dv.
„Am fost refuzat cînd am

declinul ei" (STAN ȘERBAN, 
întreprinderea de foraj Arac) 
în ziarul nostru de miercuri 23 
februarie (pag. a 2-a) găsiți un 
interviu cu antrenorul Ilie Oană. 
și... răspuns Ia toate întrebările 
ce vi le puneți

• „La Tîrgoviște, în cadrul 
bazei sportive „Progresul", s-a 
amenajat un teren de tenis.

■ Greu de folosit, întrucit antre
norul de lupte libere al clubu
lui „Metalul" își parchează pe 
el, foarte des, mașina (GH. RA
DULESCU, Tîrgoviște). Joacă 
oare tenis mașina antrenorului? 
Dacă nu, rugați-1 (și dv. și con
ducerea asociației !) s-o ia de Pe 
teren ca să puteți juca dv.

• „Duminică 13 februarie, e- 
chipa de volei a liceului Videle 
în etapă de campionat — juni- i 
ori divizia A — a jucat cu e- 
chipa liceului din orașul Gă- 1 
ești. Probabil, cei din Găești nu 
vor să știe că gazdele au anu
me obligații. I-au huiduit pe 
oaspeți, iar pe susținătorii res
pectivi — elevi din Videle — 
i-au lovit cu pumnii și umbre
lele. La un moment dat, un 
spectator l-a lovit peste mină pe 
cel ce servea, ba chiar l-a și 
scuipat Nu-i frumos" (PETRE 
OCTAVIAN, elev cl. a X-a,_ Li
ceul teoretic Videle). Bineînțe
les că nu-i fru-aos. O știu și 
cei din Găești, dar mai au încă 
lipsuri la capitolele ospitalitate
și educație

• ,.Intr-o știre publicată de dv 
în ziarul din 16.11.1972 se a- 
nunța că Olimpia Satu Mare 
va face un turneu în... 8 și 11 
februarie ? ! Nu e greșeală ?“ 
(V. BAN, Arad). Este o greșea
lă, intr-adevăr, pe care o re
gretăm.

P. RADVANI-eoreșp

ÎNFIINȚAREA SUBFILIALEI 
A.C.R. LA MEDIAȘ ■ si DOX „Cupa sindicatelor11

l 
a sin- 
subfi- 
parti-

AU- 
kg; 
kg; 
kg; 
kg; 
kg: 
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București.

CÎSTIGATOARELE 
EDIȚIILOR PRECEDENTE

1946—1951 ; r.L.S.A. TIMIȘOARA 
tualmenie industria linei).

1952—1956 : C.C.A. București (actual- 
mente Steaua)

1957—1971 : DINAMO București.

(ac-

Rubrică redactată de
Adrian VASILiU

Gh.orgh* COCIUBAN
— corespondent

Recenț, în sala Casei de cultură 
dicgtelor, a avut loc constituirea 
liaiei A.C.R. Mediaș, la care au 
cipat Hie Luca, secretar al A.C.R. la 
filiala Sibiu, reprezentanți ai organelor 
de miliție, posesori de autoturisme.

Cu această ocazie a fost aleasă comi
sia subfilialei, al cărei responsabil este 
Romeo Cioboată, iar membri Romeo 
Elefterescu și loan Tarțău.

De menționat că noua comisie medie- 
șeană și-a propus, pentru început, cre
area de echipaje care vor concura la 
diferite competiții automobilistice. Pen
tru selecționare șe va organiza un con
curs la care vor participa începători 
avansați, concurs ce va avea loc 
Cisnăaioara.

Este un început bun și credem

A
A MECIURI DE SLAB NIVEL ÎN REUNIUNEA A I,

Și 
la

că 
acesta va influența atragerea unui riu- 
măr cit mal mare de posesori de auto
turisme la noua subfilială — A.C.R.

Z. RÎȘNOVEANU-coresp.

GALAȚI, 31 
corespondentul 
Spre deosebire 
pugilistică 
dicatelor", 
prinderea generală._ a fost de un 
slab nivel 
delor Vasile Ivan — Ștefan Ispas 
și Ion Gydrffi — Viorel Tecucca- 
nu, care au mai încălzit tribunele, 
în celelalte meciuri am asistat la 
confruntări confuze, anoste, în care 
combatanții parcă atunci urcaseră 
pentru prima oară în ring. Sperăm 
ca reuniunea finală, ce va avea

(prin telefon, de la 
nostru județean), 

de prima reuniune 
cadrul „Cupei Sin-din

gala a doua, spre sur-

tehnic. In afara parti-

BOGAT PROGRAM COMPETIJIONAL LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
hsndbsl Mi|ne »e peia i

eampionatul feminin divizia A

baschet
steaua-Dinamo la băieți ți Rapid—PolitcUnica

Week end ui marilor dcrbyurl:
Cap de ailș -

cuplajul bueurcștean

Se reia campionatul de handbal 
feminin, divizia A. Mîine, la Bucu
rești. Buhuși și Odorhei, se vor des
fășura cele 4 partide ale etapei, 
cea de a 5-a (U. București — U. 
Cluj) fiind amînată, deoarece ca ru
pi ocna României est* angajată In 
semifinalele C.C.E.

Etapa de mîine este a 16-a a a- 
cestei ediții a campionatului, dar 
ea programează meciurile celei de 
a 7-a runde a turului I... Este, 
desigur, cunoscut faptul că pregă
tirile pentru campionatul mondial 
au impus o restructurare a pro
gramului diviziei A. Astfel, în 
toamnă s-au jucat numai 6 etape 
din primul tur, tn timpul iernii au 
avut loc cele 9 etape ale turului 
II (de sală), iar acum. în primă
vară. se vor disputa cele 3 etape 
restanțe din turul I, după care 
campionatul va continua normal cu 
etapele (9) turului III. Puțin cam 
complicat, dar...

Tg.

de

lor din ultimele 
Dinamo și Steaua 
bună, cea ce nu

Mureș, Textila Buhuși și Rul
mentul Brașov). Pentru „zona fier
binte" sînt deosebit de importan
te partidele de mîine dintre 
I.E.F.S. și Confecția. Voința Odor
hei și Mureșul Tg Mureș

După încheierea turneelor
sală, formațiile feminine de divi
zia A au 
pregătire, 
treceri de 
versității
Cupa campionilor europeni, au mai 
jucat în turnee internaționale U- 
niversitatea Timișoara. Rulmentul 
Brașov, Universitatea Cluj și Vo
ința Odorhei. Celelalte echipe au 
susținut și ele meciuri de verifi
care în compania unor formații din 
divizia secundă sau de juniori.

Campionatul este așteptat cu ne
răbdare. El trebuie să rezolve pro
blema noii campioane și a echipe
lor care vor părăsi prima scenă, dar 
trebuie — în același timp — să-și 
aducă o contribuție substanțială la 
îmbunătățirea generală a valorii 
handbalului nostru feminin, la des
coperirea de noi talente care să fie 
cooptate în lotul național.

Așteptăm, de asemenea, ca arbi
trii să contribuie continuu și efi
cient la realizarea unor jocuri fru
moase, de bună valoare, disputate 
în limitele regulamentului, lipsite 
d* durități.

parcurs un program de 
luînd apoi startul în în- 
verificare. în afara Uni- 
București, angrenată în

IN BUCUREȘTI : Rapid București 
— universitatea Timișoara (teren 
.Qiulești — ora 9) IEFS — Confecția 
(teren Tineretului — ora 11.15).

ÎN TARA : Textila Buhuși — Rul
mentul Brașov ; Voința OdorhBi — 
Mureșul Tg. Mure».

Jocul Universitatea București — 
Universitatea Cluj est» amtnat.

DE AICI SE REIA CAMPIONATUL

UNIV. TIM. 15 14 0 1 270—119 ta
2. Univ. Buc. ]5 12 1 2 226—164 25
3. I.E.F.S. 15 9 2 4 173—154 20
4. Mureșul Tg.M. 15 6 J 7 164—163 14
5. Tex Buhuși 15 6 2 7 174-188 14
6. Rulm. Bv. 15 6 2 7 193—226 14
7 Rapid Buc. 15 4 3 8 149—166 lț
8. Voin. Odorhed 15 4 1 10 149—183 9
9. Univ. Cluj 15 3 2 10 167—234 8

10. Conf. Buc. 15 2 3 10 170—201 ț

După evoluția 
etape, este cert că 
se află în formă 
poate decît sș bucure pe spectatorii 
care vor fi prezenți mîine dimineață 
tn sala Floreasca. pentru a asista la 
tradiționalul derby a! baschetului 
nostru masculin. Ca de obicei, aceste 
valoroase echipe, cuprinzînd majori
tatea componenților lotului național, 
se află pe primele locuri ale clasa
mentului și sint principale candidate 
la titlu. In tur. a învins Steaua cu 
83—77, motiv care-i va determina pe 
dinamoviști să dorească o revanșă 
și pentru a nu permite adversarilor 
lor să se detașeze. Ultimele antre
namente ale ambelor echipe atestă 
preocuparea jucătorilor de a se pre
zenta cit mai bine pregătiți, seriozi
tatea și participarea integrală ca- 
racterizînd ședințele din această săp- 
tămînă.

La fete, un alt derby, Politehnica 
— Rapid, (azi, în sala Giulești), care 
va lămuri într-o oarecare măsură 
poziția fruntașelor tn clasamentul 
diviziei A. Campioanele, aflate in 
formă demnă de remarcat (victoria 
asupra I.E.F.S.-ului constituie o 
dovadă), speră într-un succes care 
le-ar putea aduce chiar locul I în 
clasament, poziție deținută acum de 
Rapid care, bineînțeles, nu este de 
loc dispusă să o cedeze și, în conse
cință, iși va apăra șansele din răs
puteri.

Formații. DINAMO ; Diaconescu, 
Novac. Cernea. Dragomirescu, Hane.ș, 
Chivulescu, Visner, Săuca, Zisu, Du
mitru t STEAUA : Savy, pimancea. 
Tarău, Oczelak, V. Gheorghe, Baciu,

la fele
Dumitru, Molin, Poleanu. Vlădescu. 
Grădișteanu. Arbitri : M. Aldea și 
I. Petruțiu. RAPID ; Racoviță, Suli- 
man, Nicola, Nicolae, Roșianu, Buga, 
Bohm, Basarabia, Tal, Găescu, Pră- 
zaru, Pândele ; POLITEHNICA : 
Taflan, Savu, Gugiu, Ciocan. Pruncu, 
Dcmetrescu. Topor, Enciu. Schreiber, 
Orban, Marinescu. Arbitri : G. ~ ' 
raleu și P. Pasăre.

Celelalte meciuri ale etapei 
paranteze, rezultatele din tur), 
culin : I.E.F.S. — Politehnica 
(59—74). I.C.H.F. — Voința (74—68), 
Mureșul — Politehnica Buc. (74—120). 
,,U“ Cluj — Rapid (75—58), Politeh
nica Galați r- Universitatea Timi
șoara (71—93) ; feminin : A.S.A. Cluj 
— Universitatea Timișoara (60—50).
Crișul — Constructorul Buc. (50—33), 
Sănătatea Satu Mare — Voința Bra
sov (55—65), Universitatea Iași — 
I.E.F.S. (33—70).

Chi-
(între 
Mas- 
ciu.i

Deși amputată — cu doar patru 
jocuri — etapa de mîine a campio
natului republican de rugby, divizia 
A, prezintă un mare interes. Re
marcabil este faptul că în trei din 
cele Patru intiiniri de duminică — 
cuplajul din București și meciul de 
la Sibiu — evoluează toate cele 
cinci echipe din eșalonul fruntaș al 
clasamentului. Referindu-ne la în- 
tîlnirile ce se vor 
Parcul Copilului — 
leagăn'* al rugbyului 
— vom aminti mai 
ciul Grivița Roșie —
pornește favorit este greu de spus. 
Cert este că echipa militară se pre
zintă cu un moral bun (trei victo
rii, in trei meciuri) și, cum spunea 
antrenorul P. Cosmânescu, duminică 
..n-are voie să piardă pentru a se 
menține în rîndurile din față". E- 
lanului steliștilor, aste de așteptat 
ca grivițenii lui V. Moraru să-i

desfășura în 
acest ..cald 
din Capitală 
întii de me- 
Steaua. Cine

concursului
Pe stadionul Viitorul a avut loc pri

mul concurs de atletism in aer liber al 
anului, la care au participat pește 600 
d„ concurenți. Tn cursa de 10 km marș. 
Gh. Ucpanu (Viitorul) a reâlizșt 3 
recorduri: la 3 km (14:04.8). ia 5 
(24:18.4) și la 10 km (49:39,0), i»r In

noi
Km 

ziua

o~

Rezultatele

de la Viitorul

H, N.

Meciuri atractive

disputate, în frun-
clasamentului se afiă UNI-

TIMIȘOARA Prac-
După 15 etape

tea
VERSITATgA
tic. în lupta pentru titlu se află 
două formații fosta campioană — 
Universitatea 
campioană -

Timișoara și actuala
......_____ Universitatea Bucu

rești. despărțite în clasament de 
trei puncte. Disputa pentru evita
rea retrogradării cuprinde forma
țiile Confecția București. Universi
tatea Cluj, Voința Odorhei și Ra
pid București, dar nu este exclus 
ca pe parcursul celor 12 etape șă 
mai intre în horă Ș> echipei* din 
plutonul celor cu 14 p (Mureșul

Cele 10 echipe masculine și 8 fe
minine participante în cadrul cam
pionatului divizionar de tenis de 
masă Iși reiau întrecerea la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Este vorba de 
o etapă plină. Sîmbătă. la Cluj, 
formația masculină C.S.M. (locul 7), 
va înțîlni pe C.S.M. Iași, dețină
toarea lanternei.

Programul de duminică este ur
mătorul : BĂIEȚI : Tg. Mureș: 
Comerțul — Voința București, 
Cluj : Voința — C.S.M. Iași, C.S.M. 
— Voința Arad, București : Pro
gresul — Voința Brașov. Politeh
nica — Locomotiva ; FETE, Cluj: 
C.S.M. — Voința Arad, București : 
Progresul — Rapid Brașov, Politeh
nica — Spartac I. Toate partidele 
din Capitală (masculin* și feminl-

In campionatul divizionar
ne) se vor desfășura în sala Flo- 
reasca, pe șase mese, cu începere 
tie la ora 13.

Evenimentul etapei îl constituie 
debutul echipei feminine Voința 
Arad în actuala formulă a cam
pionatului republican. Ceea ce a- 
duce, fără îndoială, un interes în 
plus pentru confruntarea dintre ju
cătoarele arădence (în deplasare) cu 
tinerele eleve ale antrenorului eme
rit F. Paneth. De asemenea, atrac
tive se anunță și cele patru me
ciuri din București, ca și întîlni- 
rea de la Tg. Mureș. In aceste con
diții, și dat fiind programul eta
pei, nu sînt excluse unele modifi
cări spectaculoase în configurația 
clasamentelor.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE MARȘ LA DINAMO

Duminică dimineața, pe pista sta
dionului Dinamo, va avea loc o în
tîlnire internațională de marș între 
formațiile 
Moscova.
cerea, pe 
tri, este 
ora 8,30.

SELECȚIE PENTRU MARATONIȘTI
Astăzi, de la ora Ș, la pădureș 

Băneasa este programată o_ cursă de 
maraton redus (3'0 km), 
constituie o primă selecție 
torilor noștri în vederea 
competiții internaționale.

cluburilor Dinamo din 
Berlin și București. Intre- 
distanța de 20 de kilome- 

programată dimineața la

întrecerea 
a alergă- 

viitoarelor

a doua, concurtnd la 3 km. a doborft 
din nou recordul cu 13:57,6. Remar
căm. de asemenea, noul record la lun
gime (fetițe I). realizat de Elena Mari
nescu (Steaua) cu 4.6o m și recordul 
la ștafeta 4x400 m junioare II. stabilit 
de echipa C.S. Brăila cu 4:19,0.

Alte rezultate : SENIORI — ciocan :
V. Tibulschi • (Met.) 60,80 m. JUNIORI
1 — 5 km marș : D. Dumitru (Viii.) 
24 :20,4; disc : I. Zamfirache (Dinamo) 
43.70 m; ciocan : Șt. Tudor (Viit.) 6Q,76

JUNIOARE I — suliță î R.
(C.S. Brăila) 43,66 m. JUNIORI 
1500 m : C. Bebereche (Met.) 
înălțime : Cr. Ene (SSA) 1,94 m. D. O- 
prea (CS Brăila) 1,94 m; lijpgime: B. 
Bedrosian (Viit.) 6.71 m; ciocan : N. Bin- 
dar (Viit.) 55,24 m. JUNIOARE II — 
100 m St. Vintilă (Steaua) 12,7; 400 m: D. 
Bursuc (CSȘ) 62.3. JUNIORI III — 80 m: 
N. Zavar$ (SSA) 9.7; duse și ciocan :
W. Vogel (SSA) 47.66 m și, respectiv, 
53.28 m. JUNIOARE ni — 80 m : D. 
Trandafir (CS Brăila) 10,5. COPII I —
2 km marș : FI. Ionescu (Viit.) 11:49.0;
60 mg : M. Bogdan (ȘSA) 10,2. FETE I 
- W m: D. Cincă (Viit.) 8.8.

pună...mai multă tehnică și rutină. 
Se întrevede un rezultat egal.

Al doilea meci al cuplajului :■ 
Dinamo — „U“ Timișoara este ia
răși deosebit de atractiv. Timișorenii 
vin la București deciși să cîștige 
— în drumul spre locul întii al 
clasamentului „reduta Dinamo" tre
buie cucerită — iar dinamoviștii. 
mai relaxați decît adversarii,'vor să 
dovedească „apartenența11 
lila rugbyului românesc. Calculul 
hîrtiei, evoluțiile de pînă acum ale 
celor două teamuri, indică totuși fa
vorită echipa studenților bănățeni.

Celelalte două confruntări : 
C.S.M, Sibiu — Știința Petroșani. 
Studenții, care au gustat în acest 
an din plăcerea de a se afla pe 
locul întii al 
cîștaga. Chiar dacă C.S.M. 
promisiune mai veche de 
pierde acasă" ; Agronomia 
Rulmentul Birlad. Studenții 
vor neapărat să învingă pentru a 
ș* apropia de obiectivul : „evita
rea retrogradării", apreciind că au 
șanse. Vor reuși să treacă însă 
miine peste ambițiosul „XV" mol
dovean ? Greu, apreciem. Dacă da, 
apoi... Gloria poate să înceapă a 
se teme. Și acum, pe mîine !

Modesto FERRARINI

loc sîmbătă seară, să șteargă it> 
presia nefavorabilă produsă de ; 
voluțiile majorității boxerilor ‘. 
gala de joi.

IATA REZULTATELE : Ștefan 
Boboc (lot) b. p. Gheorghe Cristea 
(Metalul), P. Ganea (Constructo
rul) b. ab. 2 C. Costache (Rapid), 
Vasile Ivan (lot) b. p. Ștefan Is
pas (Rapid), O. Amăzăroaie (Coh- 
structorul) b. ab. 2 V. Stan (Ra
pid), C. Ștefanovici (Electroputere) 
b. ab. 3 Răducanu Ivanciu (Meta
lul), Gheorghe Ciochină (lot) b. ab. 
2. M. Florea (Electroputere), D. 
Moraru (Constructorul) b. ab. 2 N. 
Andrei (Metalul), 1. Paraschiv (Ra
pid) b. p. M. Păuniță (Electropu
tere), Valeriu Prodan (Metalul) b.p. 
Ion Vornicescu (lot), Șt. Voicu 
(Constructorul) b. dese. 3 D. Fi
lip (Rapid) decizie eronată. T. Ni
colae (Metalul) b. p. C, Nicolae 
(Rapid), V. Bute (Constructorul) 
b. k. o. 2 Er. Constantinescu (Elec
troputere) 1. I. Gydrffi (lot) b. p. 
V. Tecuceanu (Rapid). M. Florea 
(Constructorul) b. .: ab. 3 Gh. Con
stantinescu (Electroputere).

T. SIRIOPOL

m. Dragu 
II — 

4:07.0:

C. M. MUREȘANU

lor la e-

clasamentului, pot 
are o 
a „nu
Cluj —
clujeni

călărie
Concurs

sezonului

în campionatul
național

al liceelor
cu profil

și școlilor sportive

LICEUL PREDEAL

§1 SC. SP. BRAȘOVIA

AU DOMINAT

SLALOMUL URIAȘ

Nela 
Maria

Simion 
Roșculeț 

mari : 1. 
62,0 ; 2. 
65.7 ; 3.

68,1. Ju-

Penultima etapă a diviziei A

ETAPĂ INTERESANTĂ

IN CAMPIONATUL FEMININ
finală, campion^- 

volei ne oferă 
cite va partide de

întrecerile diviziei A la popic» se 
apropie de stlrșit. Azi »l mtme se des- 
îâsoarâ etapa a 17-a, penultima, care 

a lămuri, probabil, definitiv situația 
■ .ntașelor participante la turneul final 
-,er.;ru desemnarea echipelor campioane. 
• .1 ntea penultimei etape, s« cunosc 
ue'a aproape toate formațiile care vor 
narticipa la confruntarea finală (din ne- 
... serie se califică primele trei echl- 

Astfel, la femei echipele Voința
Buuresti. Laromet București (seria
« ;d) Voința Tg. Mureș, C.S.M. Reșița 
, voința Cluj (seria Nord). Iar la bar
s’ Constructorul Galați, Petrolul Plo

iești. Rapid București (seria Sud), Vo
ii, Tg. Mureș șl Voința Cluj nu mai 

pot pierde, In mod practic, dreptul de 
a participa la ultimul act al competiției.

□in penultima etapă a campionatului, 
cele mai interesante partide ni le par 

. urătoarele : Voința Ploiești — Voința 
București, Voința Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița. Ia femei, Petrolul Ploiești — Vo
ința București, Constructorul București 
— Constructorul Galați. Voința Tg. Mu
reș - C.F.R. Tg. Mureș și Electrica Si
biu — lc. Oradea la bărbați.

CLASAMENTELE LA ZI

FEMININ — SERIA SUD

Voința București
Laromet București 
Rapid București 
Gloria București 
Metrom Brașov

MASCULIN — SERIA SUD

VIRFUL CU DOR, 31 (prin (l4e- 
fon, de la trimisul nostru). — Ul
tima probă a întrecerilor școlare a 
confirmat, în mare, ierarhiile deja 
stabilite. De astă dată, însă, spre 
deosebire de „specialul" de joi, ni
velul general al întrecerii a fost 
mai ridicat. Iată primii clasați, pe 
categorii :

Junioare mici : 1. Cristina Ene 
(Predeal) 64,1 ; 2. 
(Predeal) 66,3 ; 3.
(Predeal) 66,5. Junioare 
Nuți Degeratu (Predeal) 
Gabriela Leib (Petroșani) 
Viorica Hupca (Petroșani) 
nioare mici : 1. M. Barbu (Brașo- 
via) 55,9 ; 2. I. Cavas (Predeal) 
56,5 ; 3. C. Boncu (Brașovia) 59,2. 
Juniori mari : 1. V. Stanciu (Bra
șovia) 53,5 ; 2. G. Petre (Brașovia) 
53,8 ; 3, C. Nerea (Predeal) 54.6. 
Seniori : 1. Alex. Bogdan (Sinaia) 
51,3 ; 2. Gh. Bucur (Brașovia) 54.6.

Trebuie să precizăm, în încheie
re, că dintr-o eroare — care nu ne 
aparține — rezultatele slalomului 
special de joi au apărut greșit. Câș
tigătoarea acestei probe este Nuți 
Degeratu.

inaugural al
Sezonul competiționșl 

deschide astăzi, la baz» hipică din ca
lea Plevnei printr-un concurs de ob
stacole organizat de comisia de specia
litate « C.M.F.F.S. București. La Între
ceri participă sportivi din secțiile clu
burilor bucureștene Steaua. Dinamo șl 
Centrul de călfirțe. Vom avea prilejul 
să revedem pe obstacole călăreți cu 
reputați* p» plan mondial ea Angliei 
Donescu, Dumitru Velea. Cornel Ilhl. 
Mihal Aluneauu Enache Boiangiu. Iri
na Ciormate, Mircea Sile, Ion Popa, 
ea șl cîțiva juniori de la care se aș
teaptă reailtat* din ce ta ce mai bune, 
ca Dania Popeșeu, Nicola» Vlad. Gheor
ghe Popescu etc. Dintre vedetele echl- 
tației bucureștene vor lipsi doar spor
tivii selecționați ta lotul național da 
concurs complet t C. Vlad, Gh. Moi- 
șeșnu, E. loneseu (Dinamo) șl D. Lo- 
neșnu (Steaua).

Spre deosebire de anii trecuți. sezo
nul competitions! se deschide mai de
vreme ceea o» Va permite, desigur, 
sportivilor »i antrenorilor o pregătire 
pe o perioadă mai îndelungată. Înaintea 
competițiilor importante. Deci, firește 
și o comportare la tiivșl superior. Pe 
de șltț perte, acest obneurs ne va da 
posibilitatea să urmărim prunei» re
zultate ale pregătirii efectuată iama 
de secțiile cluburilor participante; Este 
de așteptat și de dorit ca antrenorii 
(șl nu num»! cei din București) să 
promovez* In acest sezon cu mai mult 
curaj tinerii și caii pe probe dificile, 
acestea fiind de primă însemnătate ta 
marile întreceri Internațional».

Tn programul concursului inaugural 
figurează sîmbătă o probă rezervată 
juniorilor (două serii, înălțime 1 m 
și, respectiv, 1,10 m) și o probă de 
seniori, barema A la cronome&u (1.30 
m). iar duminică o probă de juniori 
.barema A fără cronometru, ou baraj. 
Si proba de seniori „alegeți-vă șl adu- 
nați-vă punctele*, pentru care vor fi 
montate obstacole de înălținți șt tiifl- 
cultate variabile. în funcție de acestea, 
trecerea obstacolelor va aduce mal 
multe sau mai puține puncte eoncu- 
renților. Competiția tncsp» aîmbiță la 
ora ie, iar duminică la î. r

do călărie se

Radu TIMOFTE

Dinamo București

torul, ora 10) și C.P.B. — Farul 
(sala Giulești, or* 8,30). Celelalte 
două jocuri programate în provin
cie șînt, teoretic, m*i lipsit* de e- 
chilibru. Campioana, Penicilin* Iași, 
nu credem șă șcape acasă victoria 
în fața studentelor timișorene, deși 
gazdele continuă șă se comport* 
sub nivelul anului trecut. In timp 
ce C.S.M. Sibiu este favorită la 
Arad, In întîlnirea cu deținătoarea 
lanternei. Constructorul.

• ★
în „Criteriul primăverii", com

petiție rezervată divizionarelor A 
masculine, se desfășoară, șîmbătă 
și duminică, ultima etapă a turu
lui. Iată programul complet al 
jocurilor :

I.E.F.S. — Dinamo și Progresul— 
Steaua (seria I) — astăzi, în sala 
Progresul, de la ora 17 ; Unirea 
Tricolor Brăila 
tehnica Galati
(seria a 
va — 
Tractorul Brașov 
ria a Hl-a),

Intrat în faza 
tul feminin de 
în etapa a 18-a ., . ...
atracție. în fruntea listei se înscrie 
întîlnirea dintre formațiile studen
telor bucureștene, Medicina și 
I.E.F.S., întîlnire care presupune 
un. echilibru la nivel superior și 
care v« angaja, fără îndoială, am
bele echipe într-o dispută pasio
nantă, cu mare interes pentru pri
ma parte a clasamentului, ceea ce 
pledează și pentru un joc frumos. 
Partida este programată azi, la 
ora 19,30, în sala Giulești. O în
tîlnire de tradiție, care va aduce, 
duminică dimineață, cu siguranță, 
mulți iubitori ai voleiului în șala 
de lingă Podul Grant este cea din
tre Rapid și Dinamo Mai ales că 
sînt posibile două notabile rein
trări : Constanța Bălășoiu, care a 
fost accidentată, și Helga Bogdan.

Nu mai puțin interesante, prin' 
prisma luptei care se dă în a doua 
parte a clasamentului, vor fi par
tidele Constructorul Rucțirești — 
Ceahlăul P. Neamț (sala Construc-
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Rapid și Poli- 
Viitorul Bacău 

Il-a), Universitatea Craio- 
Politehpica Timișoara șl 

MU“ Cluj (șe-

Ruda Hvezda Plsen

Azi și mîine, pe poligonul Dina
mo din Capitală, va avea loc un 
concurs internațional de tir la pro
bele olimpice (armă liberă calibru 
redus 60 f culcat.' 3x40 f, 
viteză și pistol 
torii clubului 
mo și Ruda 
(Cehoslovacia), 
belor vor fi 
rie de țintași 
frații Bartha (la pistoale), 
(pistol viteză), Kovarjik (pușcă de 
la oaspeți, precum și românii Trip- 
șa, Roșea (pistol), Caban, Fereca- 
țu, Si.corschî (pușcă) ș a, e ,

liber) între 
bucureștean 

Hvezda
La startul 

prezenți o 
valoroși, cum

pistol 
trăgă- 
Dina-/ 
PI ser* 

pro-y 
se- 

sînt
Hurt
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MÎINE. ÎN DIVIZIA A, O ETAPĂ (A XlX-a) DOMINATĂ
DE MECIURILE DE LA TG. MUREȘ Șl BUCUREȘTI

. . . . LA 8 APRILIE VOM REPETA, 
PENTRU BUDAPESTA, O LECȚIE 

A JOCULUI OFENSIV"
De vorbă cu ANGELO

După cum se știe, miercuri s-a 
desfășurat la Budapesta partida a- 
jnicală dintre reprezentativele Un
gariei și R. F. a Germaniei, al că
rei scor, îl reamintim, a fost de 
K—0 în favoarea 
meci — repetiție 
cele două echipe 
propiatului start 
cial, „un joc de 
sferturile de finală ale Campiona
tului european", cum îl eticheta, 
de pildă, Âlf Ramsey, prezent și el 
pe Năpstadion alături de italianul 
Valcareggi, de cehoslovacul Statsny 
(antrenorul Austriei) de suedezul 
Ericksson și, bineînțeles, de An
gelo Niculescu, cu toții interesați 
sâ-i studieze pe viitorii lor ad
versari în aceste sferturi ale C.E 
șau în preliminariile campionatului 
mondial.

— Ce calificativ acordați jocu
lui și cum caracterizați dv. pe 
scurt evoluția celor două echipe 
pe Nepstadion? — a fost prima 
întrebare pusă lui A. Niculescu la 
înapoierea acestuia în țară,

— Am urmărit un joc de bun 
nivel tehnic, cu ritm susținut și 
cu o exemplară angajare la efort 
din partea ambelor formații, ca
re — pe planul concepției — au pre
zentat deosebiri structurale. Urmă
rind evoluția formației gazdă a- 
veai în față imaginea jocului cla
sic, pozițional, reminiscență puter
nică a școlii fotbalistice din 
rppa Centrală; în schimb, 
diindu-i pe elevii lui Schbn, 
aflai față în față cu fotbalul 
dernizat. de mare mobilitate, 
aplicarea principiului potrivit 
ruia jucătorul intrat în posesia min
gii devine atacant, indiferent de 
zona în care se află în momentul 
acela. Au ilustrat perfect acest lu
cru fundașul Breitner, autorul pri
mului gol, mijlocașul Netzer și, mai 
ales, libero-ul — 
din poziția cea 
trecut, succesiv, 
țiile, 
zator. 
stiluri a rezultat

oaspeților. Un 
generală pentru 
aflate înaintea a- 
competițional ofi- 

încălzire pentru

Eu- 
stu- 

te 
mo- 
prin 
că-

Beckenbauer care, 
mai 
prin 
aceea

defensivă a 
toate func- 

de finali- 
<ie

poate jocul a-

inclusiv
Din această deosebire

NICULESCUș după
tractiv căruia ambele 
dăruit exemplar.

— Pornind de la 
ciere de ansamblu, 
mai mult asupra evoluției echipei 
Ungariei pe care, după cîte știm, 
dv. o revedeți după multă vreme. 
Ce impresie v-a lăsat?

— Atîta vreme cît a evoluat la 
potențialul normal, ea mi-a lăsat 
o bună impresie. Aproximativ «0 
de minute a avut inițiativa în joc, 
timp în care — ca urmare a jo
cului perseverent, a acțiunilor o- 
rientate în adîncime — a trecut, 
în cîteva rînduri, pe lingă deschi
derea scorului, De altfel, în ciuda 
înfrîngerii suferite, în cercurile fot
balistice de la Budapesta se con
sideră că echipa Ungariei a avut 
cea mai bună prestație a ei din 
ultima perioadă, de aproximativ 
un an și jumătate.

— Ce considerați 
la finalul mai slab 
gazdă?

— Căderea fizică, 
dozaj nerațional al efortului, 
care s-au adăugat și două greșeli 
de apărare, cu repercusiuni ime
diate pe tabela de marcaj: la pri
mul gol, Breitner 
un mare culoar 
Kă fundașii centrali, 
doilea, Peter 
defectuos, 
pierul apropiat.

— Pe 
Ilovszky 
sebit?

— Pe 
nikovits, 
în pofida greșelii de la primul gol 
— pe fundașii centrali Kovacs și 
Balint, ambii deveniți titulari 
turneul sud-american. Se 
lege că, în aceste condiții, 
lua măsuri speciale pentru 
tralizarea lui Dunai II, un jucător 
masiv, bun tehnician, dotat cu o 
mare forță de pătrundere.

— Apropo de măsuri. După ve
rificarea de la Constanța a lotului 
nostru a intervenit ceva nou?

— Doar renunțarea Ia Dumi-

jocul
echipe

această 
să ne

UNGARIA — R. F. a GERMANIEI
i »-*u

apr**- 
oprim

că a condus 
al formației

datorată unui 
La

a înaintat pe 
liber pe lin

ia cel de-al 
Iuhasz s-a plasat 

nedublindu-și coeohi-

care dintre elevii 
i-ațl reținut în mod

atacanții Dunai II și 
pe mijlocașul Vidats

MÎINE, PE MICUL
ECRAN

Secția sport a Televiziunii ne co
munică programul transmisiilor de 
mîine după-amiază:

Ora 14: Baschet masculin, me
ciul Steaua — Dinamo (repriza a 
doua), înregistrare de la Sala Flo
reasca.

Ora 14,30: Steaua — Jiul Petro
șani (repriza a doua) și ora 15,15: 
Dinamo — Rapid, (integral), trans
misie directă de pe Stadionul 23 
August,

Ora 18,15: Repriza a treia a me
ciului de hochei România — S.U.A. 
(transmisie directă de la Patinoa
rul 23 August)

lui 
deo-

Brg- 
Și —

după 
înțe- 
voni 
neu-

Luni 3 aprilie 1972, orele 12,30 
in sala Dalles

„CONTRIBUȚIA EDUCAȚIEI FI
ZICE SI SPORTULUI LÂ MO

DELAREA FIINȚEI UMANE"

Centrul de cercetări științifice 
al CNEFS, Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport și 
I.E.F.S., în colaborare cu Uni
versitatea populară București, 
anunță conferința : „Contribuția 
educației fizice și sportului la 
modelarea ființei umane". Ex
punerea va fi făcută tie conf. 
univ. dr. N. Ceaușescu, de la 
catedra de pedagogie a I.E.F.S.

• Liderul în fața unui examen dificil la Tg. Mureș • La București, un meci de tradiție (Dinamo — Rapid) cu șapte tricolori in scena
• Derby studențesc la lași • Echipele din zona retrogradării în fața unor grele confruntări • La Brașov, se întîlnesc „muntele" 

cu „marea" • Cuplajul din Capitală (stadionul „23 August") începe la ora 13,30 9 Ora oficială a jocurilor din țară — 16,30

-----------------------------------------------------------——------

C. F. R. CLUJ - F. C. ARGEȘ DINAMO - RAPID

STMBATA

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 16 : Concurs de deschidere 
a sezonului organizat de comisia mu
nicipală.

BASCHET. Sala Giuleștl, de la ora 
17 : ICHF — Voința Buc. (mA), Ra
pid — Politehnica (fA).

CALArie. Baza hipică din calea 
Plev'nel, de la ora 16 : concursul de 
deschidere a sezonului la obstacole.

IN o r. Bazinul „23 August**, de la 
ora 10 și de la ora 17, concursul re
publican de primăvară al seniorilor.

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 18 : meciuri în cadrul diviziei A.

POPICE. Arena Giulești, ora 16 i 
Rapid — Cetate» Giurgiu; arena Gio
ri», or» 16: Gloria — Voința Con
stanța; arena Laromet, ora 16: Laro
met —■ Petrolul Bălcoi, meciuri In 
cadrul diviziei feminine A.

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 
9 : Dinamo București — Ruda Hvezda 
Plsen (armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat și pistol viteză manșa I).

VOLEI. Sala Progresul, de la ora 
17 : IEFS — Dinamo, Progresul — 
Steaua, meciuri în cadrul 
Iul primăverii” la băieți; 
Iești, or* 19.30: IEFS — 
(fA).

„Criteriu- 
sala Giu- 
Madleina

DUMINICA
ATLETISM, Stadionul Republicii, 

de la ora 9.30 : Cpncurs de des
chidere a sezonului organizat de co
misia municipală ; stadionul Dlnamo, 
de la ora 9 : „Cupa Dinamo" la marș.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9: IEFS — Politehnica Cluj (mA), 
Dlnamo — Steaua (mA).

BOX. Sala clubului Grlviț* Roșie, 
de Ia ora 1» : campionatul municipal 
de juniori.

călărie. Baza hipic* din calea 
Plșvnei. de la ora » : concurs de 
obstacole.

HANDBAL. Teren Giuleștl, ora *: 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(fA), teren Tineretului, or* 11.1S i 
IEFS — Confecția (£A).

ÎNOT Bazinul „23 August*, de la 
ora lo șl de la or* 17, concursul re
publican dș primăvară al aenlorilor.

FOTBAL. Stadionul bU August",

ora 12 : Venus — Doina (câmp, tem ), 
ora 13.30 : Steaua — Jiul (div. A), 
ora 15.15 : Dinamo — Rapid (div. A); 
stadionul Politehnica, ora 11 ; Spor
tul studențesc — Politehnica Galați 
(div. B), ora 13 : Sportul studențesc

— Olimpia Giurgiu (juniori): stadio
nul Progresul, ora 11 : Progresul — 
Progresul Brăila (div. B); stadionuJ 
Dinamo, ora 10 : Dlnamo — tineret
— Lotul UEFA. ora 11.30 : Dinamo 
Obor — Tehnometal (div. C), ora
13.30 : Dinamo — Steaua „23 August" 
(juniori); teren La romei, ora 9.10 : 
Dacia — Luceafărul (câmp, fem.), 
ora 11 : Laromet — Sirena (div. C) : 
teren Constructorul, ora 9.30; Unirea 
Tricolor — Traviata (egmp. fem.), 
ora 11 : Unirea Tricolor — Celuloza 
Călărași (div. C); teren Flacăra roșie, 
ora 9.30 : Carmen — Speranța (camp, 
fem.), ora 11 : Flacăra roșie — Au
tobuzul (div. C); teren Voința, ora
9.30 : Voința — Juventus (camp, 
fem.), ora 11 : Voința — Olimpia 
Giurgiu (div. O); teren T.M.B., ora 
9.30 : Minerva — Rapid (camp, fem.), 
ora 11 : T.KI.B. — Electronica (div. 
C); teren Autobuzul, ora 11 : Metalul 
Mija — Oltul Slatina (div. C); teren 
Agronomia, ora 11 : Aurora Urziceni
— Carpațl Sinaia (div. C); teren
P.T.T., ora 11 : Tinerețea _  Diana
(camp, fem.); teren C.P.B., ora 9.30: 
Miorița — Băneasa (camp. fem.).

POPICE. Arena Constructorul, de 
la ora 8 : Constructorul București — 
Constructorul Galați; arena Giuleștl, 
de la ora 8 : Rapid — Rafinăria Te- 
leajen, meciuri In cadrul diviziei 
masculine A.

POLO. Bazinul Floreasca, de la o- 
rele 10 și 17 : meciuri în cadrul di
viziei A.

RUGBY. Parcul copilului, de la 
ora 10 : Grivlța Roșie — Steaua, Di
namo — Universitatea Timișoara (di
vizia A).

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 
9 : Dinamo București — Ruda Hvez- 
da Plsen (armă liberă calibru redus 
3x40 focuri, pistol viteză manșa a 
Il-a șl pistol liber).

VOLEI, sala Giulești, de la ora 
9.30 1 CPB — Farul (fA), Rapid — 
Dlnamo (fA); sala Constructorui, de 
la ora 10 : Constructorul — Ceahlău) 
Piatra Neamț (LA)'.

II VEȚI VEDEA PE STADION Șl LA TELEVIZOR
Duminică 2 aprilie 1972, în pauza me

ciului de fotbal Dinamo — Rapid <le 
pe stadionul 23 August. Administrația 
de Stgt Loto—Pronosport va atribui 
premii' în bani și autoturisme obținute 
de ctțivg participanți. în ultimul timp. 
Dăm mai jo numele celor care tși 
vor încasa premiile pe stadion : Du- 
năreanu Petre — București — 100.000 
lei Ia Loto ; Epure loan — București — 
100.000 lei la Pronoexpres ; Tuțuianu 
Marcela — București •* 100.000 lei la 
Pronoexpres ; Vlădaru Petre — Bucu
rești — 100.000 lei din care un auto
turism Skoda S 100 și diferența în nu
merar l'a Pronoexpres ; Nițu Aurel — 
corn. Grebănu județul Buzău ■» 91.468 
lei din care un autoturism Skoda S 100 
și diferența tn numerar la Loto ; Man
tia Marcel—Craiova — autoturism Sko
da S 100 la Pronoexpres ; Berbecaru 
FSnica — Fetești Județul Ialomița — 
șutpturism Skoda S 100 la Pronoex
pres : Farmazon Georgeta — București 

ațitcturism Skoda S 100 lg Loto;

Năstase Maria — București a» autotu
rism Skoda s IM la Loz în Plic ș.a.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 31 MARTIE 1972 
FOND GENERAL

GURI I 1.253.802 lei 
EXTRAGEREA I i

15 64 42 69 66 
Fond de cîștiguri i 
EXTRAGEREA a

86 18 38 24
Fond de cîștiguri i 
Plata cîștigurilor

Capitală de la 8 aprilie pînă la 
mai ; în țară de la 11 aprilie pînă 
la 15 mai 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOIO PHONOSI’ORT

DE ClȘTI-

15

39 28 34 73

592.970 lei
Il-a i 3 26 63

660.832 lei
va începe în

trache care, după cum este cu
noscut, a fost supus unui serios 
control medical, după care va 
urma un tratament, se pare, mai 
îndelungat.

— Pe cine ați chemat în loc?
— Pe Domide, pe care-1 aștep

tăm la București luni la ora 11, 
cînd încep pregătirile pentru ami
calul cu Franța.

— Testul cu Franța îl socotiți 
suficient și edificator înaintea jo
cului cu Ungaria? N-ar fi fost mai 
util un examen în deplasare cu 
Un adversar la fel de redutabil?

— Am dorit așa ceva, însă tra
tativele au eșuat. Era vorba de 
un Joc în R. F. a Germaniei cu 
liderul din Bundesliga, Schalke 04, 
care, însă, ne-a propus o zi ne
convenabilă nouă. Sperăm totuși, 
să tragem toate foloasele și după 
această partidă cu Franța, de la 
8 aprilie, cînd vom repeta pentru 
Budapesta o lecție a jocului ofensiv. 
Fără să neglijăm, bineînțeles, a- 
părarea...

— Vă frămîntă în mod deosebit 
par-vreo problemă acum, înaintea 

tidei cu Franța?
— Mă gîndesc tot timpul la 

de atac. Cum v-am spus, la 
mitrache am renunțat (nu 
vina noastră), Dobrin stă pe 
cu piciorul în ghips, Dembrovschi, 
Lucescu și Neagu nu prea dau 
satisfacție deocamdată.

Dar să vedem ce ne va mai aduce 
și etapa de mîine..."

G. NICOLAESCU

linia 
Du
din 

tușă

Supărată, parcă, de nereușita de duminici de la Petroșani, unde jocul l-ar fi <tat 
dreptul la un punct, formația feroviară — specialistă trț nedorltg autogoluri in parti
dele cu Jiul — a părăsit și Cupa. Așadar, acum, gtndurile șl, mai ales, forțele ce 
i.au mai rămas sint îndreptate spre campionat, în car» Iși mai pune, încă, un dram 
de speranță- .

Mîine, C.F.R. Cluj întilnește o fprmațl^ Q9 jnql țimtț (ne# gurtui amar al UWl 
neașteptate tnfringeri pe teren propriu, Iști de ce, erșdem că F.C. Argeș Vin» linpă 
Feleac cu gtndul de reabilitare, ceea ce nu-l de neglijat pentru gazde. (ConștaMUz 
Alexe).

nu-i de neglijat pentru gazde. (Constantin

C.F.R. CLUJ

că zarurile au fost arun- 
ptincte față de echipa d*

Se pare 
cate. Șase , 
pe locul 14 (Petrolul) constituie un 
obstacol dificil, greu de trecut. To
tuși, clujenii vor încerca orice spre 
a se apropia de locul... salvator.

După meciul de Cupă, reveniți !a 
Cluj, feroviarii au efectuat două 
antrenamente, iar azi vor lua part» 
Ia o nouă ședință de pregătire.

Formația probabilă : Gadgea
Lupu, Dragomir, Penzeș, Roman 
M. Bretan, Cojocarii — S. Bretan, 
Vișan, O. Ionescu, Petrescu.

M. VICTOR — coresp. județean
F. C. ARGEȘ

Desigur, noutatea din tabăra ar
geșenilor o constituie faptul că Do
brin și-a reluat pregătirile șl este 
posibil ca el să joace duminică la 
Cluj. Tn schimb, Radu continuă să 
fie indisponibil.

Joi după-amiază, F. C. Argeș a 
susținut un meci amical la Ștefă- 
nești, în compania divizionarei C 
Dacia Pitești, pe care a Intrecut-o 
cu scorul de 2—0. Autorii golurilor : 
Roșu și Jercan.

Dialog GadgM — PigiUe*

Iată și formația probabilă : Stan 
— Piguleă, Olteanu, Vlad, Ivan — 
Prepurgel, M. Popescu — Dobrescu, 
Frățilă, Roșu (Dobrin), Jercan.

I. Fețeanu — coresp. județean

1

STEAUA - JIUL

ACTUALITĂȚI 
CONSFĂTUIRE DE LUCRU 

LA F.R.F.
avut loc la sediul F.R.F., 
tov. Mircea Angelescu o 
consfătuire de lucru.

Iert a 
prezența 
portantă 
perticiparea antrenorilor federali ’ și 
echipelor divizionare care dau jucători 
loturilor reprezentative. Cu acest pri
lej, a fost analizat stadiul actual de 
pregătire al seleeționabililor — prin 
prisma evoluțiilor Lor in partidele 
oficiale susținute pînă acum — și au 
fost stabilite unele măsuri concrete 
în vederea unei cît mai bune repre
zentări a fotbalului nostru In apropia
tele întîlniri internaționale.
15 JUCĂTORI IN LOTUL REPREZEN
TATIV DE TINERET PENTRU MECIUL 

DE LA LE HAVRE
lotul de tineret In

In 
im- 
cu 
ai

A fost alcătuit 
vederea meciului cu reprezentativa si
milară a Franței, programat pentru 
9 aprilie la Le Hâvre. El cuprindă 15 
jucători : Costaș, Vidac, Jurca (Sport
ul Studențesc) Tănăsescu, Smarandache, 
Olteanu, Mateescu (Metalul Buc.), Gher- 
gheli, Bdloni, Vișan. Vetreanu, Cassay, 
Dudu Georgescu, Sima și Mulțescu.

Toți aceștia vor trebui să se prezinte 
la București, pentru un scurt stagiu 
de pregătire, luni dimineața.

ARBITRII 
MECIURILOR 

ETAPEI A XIX-A 
A DIVIZIEI A

Sport Club Bacău—Petrolul:
BlRSAN, ajutat la linie de I. Țifrea 
și V. Trofin (toți din Galați);

Steaua—Jiul: Z. DRAGHICI, aju
tat de G. Manole și A. Piloșian 
(toți din Constanța);

A. S. Armata Tg. Mureș—U.T.A.: 
A. BEN’TU, ajutat de D. Isăcescu și 
G. Micloș (toți din București);

C.F.R. Cluj—F.C. Argeș: GH. PO- 
POVICI, ajutat de R. Buzdun și M. 
Buzea (toți din București);

Politehnica Iași—Univ. Craiova: 
V. DUMITRESCU, ajutat de M. Cițu 
și O. Costică (toți din București);

Dinamo—Rapid: G. LI.MONA, a- 
jutat de C. Niculescu și V. Toma (toți 
din București):

Steagul roșu—Farul: M. ROTARU, 
ajutat de V. Buimistriuc și T. Onlga 
(toți din Iași);

Crișul—„U ‘ Cluj: C. NIȚESCU 
(Sibiu), ajutat de C. Braun (Brasov) 
și V. Cioc (Mediaș).

L

Un meci altă dată fără probleme pentru militarii bucureșteni. Astăzi, o partidă 
echilibrată. Și asta privind lucrurile nu numai prin prisma pozițiilor actuale ale celor 
două echipe in clasament. Ci și prin aceea ci ușorul declin al Stelei, raportat la 
promițătoarea ascensiune a formației minerilor din Valea Jiului, creează condițiile 
unui joc deschis, in care avantajul terenului nu mgi pare de astă dată atit de 
hotărîtor. Partida din „deschiderea- primului cuplaj al anului de pe stadionul „21 
August- promite și ofere astfel iubitorilor de 
(Eftimie Ionescu).

........... “ 
fotbal un spectacol de vtritabUă .vedetă".

STEAUA

In această săptămînă, jucătorii mi
litari au urmat un ciclu normal de 
antrenamente, în car» s-a căutat, 

primul, rînd îmbunătățirea pre-

Sub semnul ml 1 A prill*

găurii fizice, pentru o mai ridicată 
< opacitate de efort pe întreaga du
rată a partidei. Joi, bucureștenii au 
susținut pe terenul de la Ghencea 
un joc-școală cu 
Electronica, In care a fost 
11-le preconizat pentru meciul 
Jiul. Este posibilă reintrarea 
Năstase pe aripa stingă. In rest, va 
fi utilizată formația din partida cu 
Farul: Coman — Sătmăreanu, Sma- 
randache, lfălmăgeanu, Cristache — 
Negrea, Vigu — Pantea. Tătara, lor- 
dănescu, Năstase (Ștefănescu).

divizionara C 
folosit 

cu 
lui

JIUL

Reveniți la Petroșani după me
ciul de Cupă, cu C.F.R. Cluj, jucă
torii de la Jiul au efectuat joi un 
antrenament ușor, cu caracter rela- 
xator, iar vineri dimineață au plecat 
cu autocarul spre București, unde 
au ajuns în jurul prinzului. In vederea 
dificilei partide cu Steaua, antreno
rul Eugen Iordache va alinia for
mația folosită tn finalul meciului de 
miercuri, cu M. Marian pe postul de 
fundaș stingă și Urmeș pe aripa 
creanță. Iată 1 l-le probabil : Suciu 
— Georgescu, Georgevici, Stocker, 
M. Marian — Cotormani, Libardi — 
Urmeș, Mulfescu, Stoian, Naidin.

POLITEHNICA - UNIV. CRAIOVA
j

La Iași, un derby studențesc de tradiție. Gatae^. beneficiare ale unui ftart bun 
in acest sezon, tind să se depărteze treptat dg zena periferică a clasamentului și In 
același timp urmăresc să obțină revanșa In fața colegilor lor craioveni, după usfu. 
ritoarea infringers suferită in toamnă <a—S). Formația antrenată de cuplul Cemă. 
ianu — Deliu marchează șt ea un debus promițător -. retur, efect ai unei pregătiri 

cuprinzătoare și al unei formule da echipă mz. echilibrată și mai omogenă.
; erspectivă, așadar, un meci atracric. In cars -ezultatul va fi decis, probabil, de 

- . .. eentrti^ ambelor formații.

mai duprinzătoar» și al 
In perspectivi, așada 
duelul dintre perechile ăe «tccunți cmtrcll 
(Mlhai Ionescu).

POLITEHNICA

Șl apărător»

Cele două echipe nu tint prea tn formă, dar, duminică, probabil ci vor fi... 
Fiindcă ptunci cina aude una de cealaltă, riuri de orgoliu se revarsă tn toți jucă
torii și 90 de minute se bat ca leii. Rapid și Dinamo au jucat miercuri tn Cupă, 
prima echipă fdcind eforturi mal mari pentru calificare. Dar asta nu va conta prea 
mult. Contează, tn schimb, calificarea lor In semifinale, alături de Jiul și Metalul 
București, Rivalitatea dintre ele capătă astfel o nouă dimensiune, care ua influența 
șl meciul din campionat. E greu de prevăzut deznodămîntul partidei de duminică, 
fiindcă orice deznodămlnt e posibil, Ce-ar putea să rupă echilibrul de forță ? Poate 
linia de atac a dinamoviștilor. Dar și invers se poate șt orice se poate. (Romului 
Batal) an).

DINAMO

Vineri la prin?, jucătorii dinamo- 
vlști au efectuat un nou antrena
ment, ultimul înaintea meciului cu 
Rapid. în după-amiaza aceleiași 
zile, toți componenții lotului au par
ticipat Ia plenara clubului. Astăzi, 
echipa are un program da odihnă 
șl o ședință tehnică d» pregătire a 
jocului de duminică.

Campionii vor alinia echipa folo
sită miercuri în meciul de Cupă, de 
la Turnu Severin. Deci : Constanti- 
nescu — Cheran, G. Sandu, Dinu, 
Deleanu — Dobrău, R. Nunweiller 
— Sălceanu, Dumitriu II, Fl. Dumi
trescu, Luewcu.

RAPID

în Giulești, vineri după-amiază a 
avut loc un nou antrenament, la 
care au luat parte toți jucătorii, 
inclusiv Boc, care suferise o întin
dere musculară în meciul cu F. C. 
Argeș. Sîmbătă, echipa are un pro
gram de destindere, plimbări în zo
nele mai liniștite ale orașului, pen
tru refacerea potențialului fizic și 
mai ales psihic.

Echipa pe care Rapidul o va fo
losi mîine va fi, probabil, următoa
rea : Răducanu — Pop, Boc (Mușat), 
Lupescu, Codre^ — Dinu (M. Ste- 
lian), Dumitru -- Năsturescu, Ene, 
Neagu, Petreanu (Codregnu).

CRIȘUL-,,U" CLUJ
Iată o partidă care opun» două echipe aflate la ora asta tn derivi. Nici Crișul 

șt nici „U“ nu au savurat in acest retur bucuria victoriei. Purtătorii lanternei roșii, 
fără vreun gol la activ tn primele trei etape, vor încerca să spargă „gheața inefica
cității- măcar din orgoliu, dacă nu pentru a schimba configurația clasamentului. 
Studenții clujeni nu-și găsesc nici ei cadența și n-ar fi. deci, exclus ca să cunoască 
ld Oradea o nouă infrlngere tn fața un»i formații care vrea — măcar atit — sa 
părăsească prima scenă a fotbalului nostru cu fruntea *m. (Gheorgh» Nerte*).

CRIȘUL

Deși resemnați, orădenll vor să ce
deze onorabil locul din Divizia A. Asis- 
tind la antrenamentel» din această săp- 
tămînă, am constatat că se muncește 
intr-un ritm intens și că jucătorii re
calcitranți, plafonați sau dispuși să re
alizeze totul numai pe baza rutinei, 
ca Suciu și N. Alexandru, nu Intră 
in vederile antrenorului L. Vlad. Acesta 
ne-a declarat că „dac* vom retrograda, 
o vom face, apărtndu-iaa șansele tn 
fife’r» meci".

lată ,,U“-le probabil : Caton* I — !’• 
Nieolae, Lucaci, Bule, Catona II — 
Cociș, Dărăban — Bocșa, Șchiopu, Ta- 
maș, Covalatc.

I. Gbișa — coresp. județean

„U" CLUJ
Indiscutabil, unul din motivele care 

au facilitat victoria 1» Cluj a echipei 
A.S.A. a fost slaba pregătire fizică și 
tehnlco-tactic*. Urmarea ? Luni dimi
neața, antrenament, după-amiază an
trenament ! Marți alte două antrena
mente. miercuri la fel. Joi, joc-școală 
cu echipa de tineret, vineri, din nou. 
două ședințe de pregătire, iar sîmbătă 
plecarea spre Oradea. Deci, un pro
gram foarte încărcat. Rămîn» de văzut 
In c« măsură i.ll“-l» preconizat — Ște

fan — Crețu, Pexa, Solomon, Cimpeanu 
— Anca, Sudi (F. Lazăr) — Ulfăleanu, 
Munteanu I (Mureșan), Adam, Lică — 
va reuși să materializeze la Oradea 
munca depusă timp de o săptămină.

V. Morea — coresp. județean

Baratky : Nu, Vlad, «usta nu-l zestre

A. S. A. - U. T. A.
-- ------------------------------------------------- -_________________________________________J

Orie? rezultat este pasibil în confruntarea dintre tinerii jucători mureșeni și 
liderul autoritar al campionatului. A.S.A. va opune metodicei, ^echilibrate șl expe
rimentatei U.TA, vigoarea, explozia și tenacitatea jucătorilor săi. conduși de valo
rosul trio Naghi — Boldni — Hajnal. Cuprins de euforia victoriei de la Cluj în 
etapa trecută, „U“-le antrenat de Bone a capotat surprinzător în Cupă., miercuri, 
la Sibiu, în fața divizionarei B Metalul București. Se pare, inșă, că șocul a readus 
echipa din Tg. Mureș cu... picioarele pe pămînt, fapt ce_i va permite, desigur, fd 
abordeze meciul de mîine cu ambiție, seriozitate și dăruire totală pentru a se apro
pia de o izbîndă prestigioasă in compania unui adversar redutabil, care vizează Și 
el, îndreptățit, victoria. (Laurențiu Dumitrescu)»

PRESCHIMBAREA LEGITIMA
ȚIILOR DE INTRARE LA COM

PETIȚIILE SPORTIVE
Se aduce la cunoștință tuturor 

posesorilor de legitimații pentru 
Intrare la competițiile sportive 
că valabilitatea acesora expiră 
la 10 aprilie 1972, urmlnd să fie 
preschimbate de către organele 
emitente In termen de 30 zile.

ARBITRII 1NTTLNIRII ROMÂNIA 
(ECHIPA OLIMPICA) — PERU

Partida amicală dintre selecționata o- 
limpica a țării noastre și reprezenta- 
tivg Perului (23 aprilie la București) vg 
fi condusă de o brigadă de arbitri 
greci : N. Zlatanos G. Katsopicoș și 
C. Levoianis.

ȘTIINȚA BACAU IN AUSTRIA
Răspunzind unei invitații primite în 

Austria, echipa știința Bacău va sus
ține in această țară trei meciuri ami
cale, lg 7 aprilie la Helmburg, 1» l a- 
prille la Bruck-am-Leit* (1 la 9 »pri- 
li« 1* L»a-am-Th»xa.

Ieșenii s-au pregătit intens pentru 
meciul cu Universitatea Crgio'-a. 
efectuind antrenamente zilnice. Ir. 
plus, Politehnica a susținut un 
amica! cu Danubiana Roman, 
sfirșitul partidei, scorul a fost 
vorabil Politehnicii : 3—1 (3—0). 
lurile au fost realizate de Marica <2> 
și Dănilă, respectiv Sircu. De ia 
primele antrenamente ale săptămir.ii 
au lipsit lanul, Stoicescu și Simla 
naș, care au participat la pregătirile 
lotului olimpic. Antrenorul V. Măr- 
dărescu va începe jocul cu urmă
toarea formație : Costaș — Romilă 
lanul, Stoicescu, 
(Alecu), Simionaș 
lescu, Cuperman, 
(V. Diaconescu —

' Tn 
joc 
l-a 
fa

Go-

Pal — Romilă II 
— Incze, Lupu- 

Marica (Dănilă). 
coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Oltenii știu că ieșenii nu au ui
tat scorul cu care s-a încheiat par
tida din toamnă, la Craiova. De 
aceea, pleacă la drum cu multe griji, 
după ce s-au pregătit toată săptă- 
mîna asiduu. Ei au jucat lg Slatina, 
joi, cu Oltul (Divizia C), de cgrg

PLENARA C.J.E.F.S. ARGEȘ
(Urmare din pag. 1)

rea sportului argeșean. Toate aceste 
aspecte au fost subliniate cu prile
jui recentei plenare a CJEFS Argeș.

Participanții la discuții — condu
cători de cluburi și asociații sporti
ve, activiști cu munci de răspun
dere în cadrul unor instituții cu 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului — au reliefat că măsu
rile întreprinse de către CJEFS Ar
geș și implicit ajutorul primit din 
partea organelor locale de partid și 
de stat creează o bună bază mate
rială, că în acest an sportul de ma
să și cel de performanță din județ 
are toate șansele șă urce pe noi 
trepte.

Felicitîndu-i pe participant pen
tru succesele obținute în ativitatea 
sportivă, 
dorescu, 
a spus i 
obținute 
de masă 
angajamentele care s-au luat, soco
tesc că în anul acesta există posi
bilități pentru obținerea unor rezul-

tateși mai valoroase, care să situe
ze județul dv. printre cele fruntașe 

t"---. Am reținut că în Argeș

cu 1—0 (a marcat Pirvu).
Cernăianu are dificultăți

prof. univ. dr. Leon Teo- 
vicepreședinte al CNEFS, 
„Pornind de la succesele 

în județul dv. în sportul 
și de performanță, de Ia

ale țării.
s-a creat o puternică bază materia
lă pentru dezvoltarea activității 
sportive, că primiți un ajutor sub
stanțial din partea organelor jude
țene de partid și a consiliilor popu
lare. Așadar, există condiții optime 
pentru a năzui la mai mult".

Tovarășul Vasile Mușat, secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., a apreciat că succesele înre
gistrate în unele ramuri de șport 
nu vor trebui să determine o stare 
de automulțumire, ci, dimpotrivă, 
un imbold pentru cadrele care lu
crează în mișcarea sportivă, de a 
obține în viitor rezultate mai valo
roase. Pentru a realiza acest lucru, 
e necesară o mai strinsă colaborare 
între CJEFS și organele cu atribu
ții în domeniul educației fizice și 
sportului. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că prevederile înscrise 
în obiectivele de plan pe anul 
1972, mult îmbunătățite, pot li rea
lizate si chiar depășite.

au dispus
Antrenorul . _.. . ,_ _ ____
în alcătuirea liniei defensive, deoa
rece Niculescu »e află Internat în 
spitgl, Deselnicu este gripat, iar Ve
le* nu se acomodează încă pe postul 
ce fundaș dreapta. Formația proba
bilă : Papuc —
Sameț, Bitlan —
— Țarăluagă, 
Marcu. (țiefaa 
juăeșeaa)

Velea, Deselnicu, 
Strimbeanu, Donase 
Pirvu, Oblemenco, 
Gurgui — cortp.

-Vi 
» r«

Cuparmae : g« joaca
Nlți...

4Z
»•

HAJNAL către BROȘOVSCHI :
— Ca „fruntaș* ai prioritate, dai’ La

să-mi fi mie unul !

A.S.A.
După dușul rece servit de metalurgi- 

știi bucureșteni In fierturile de finală 
ale Cupe: României, mureșenii au par
ticipat joi la o ședință de analiză. Cu 
acest prilej, s-a criticat comportarea

lamentabil^ din meciul de miercuri și 
s-au luat unele măsuri pentru partida 
cu liderul clasamentului, U.T.A. In 
după-amiaza aceleiași zile, s-a efectuat 
un ușor antrenament.

Pentru meciul cu U.T.A,, antrenorul 
T. Bone intenționează să folosească 
următoarea formație : Nagel — Szolosi, 
Boloni, Ispir, Czako — Naghi, Hajnal 
— Lucaci, Mureșan, Fazekaș, Varșdi.

C.^ Albu — coresp.

U.T.A
U.T.A. a susținut jocul-școală de 

miercuri în compania formației de ti- 
neret-rezerve. Au absentat motivat 
Popovici, Kun II, Domide, Both și 
ȘroșQvschi, prezenți la lotul olimpic 
(2—0 cu Sportul studențesc, autorii go
lurilor fiind Domide și Kun). Cei cinci 
„olimpici" arădeni au manifestat o de
osebită poftă de joc, promițînd o evo- 
luțiș bună și la Tg. Mureș, unde U.T.A. 
se deplasează astăzi cu autocarul. 
„Sîntem conștienți că Întâlnirea cu 
A.S.A. va fi foarte grea, afirmă antre
norul N. Dumitrescu. Vom lupta însă 
eu toate forțele de care dispunem 
pentru a obține un rezultat bun".

La Tg. Mureș. U.T.A. va alinia for
mația ștandard : Vidac — Birău, Lere- 
ter, Pojoni, Popovici — Petescu, Do
mide — Sima, Kun II, Broșovschi și 
Bobi.

Gb. Nicolăiță — coresp.

$S. C. BACĂU - PETROLUL

Apc'i-.t, un joc fără prea multe problem? pentru formația gazdă, care, în ac- 
tua.a ed::.e a campionatul ui, r,-a înclinat niciodată steagul la domiciliu și al cărei 
atac — cu De", zjschi dispecer ți Rugiubei om de gol — s_a dovedit productiv.

Numai cd. pr-.n jocul rezultatelor de duminică, în care s-a înscris cu o reconfor
tantă vicione. Petrolul și-a creat o marjă de siguranță ce-i va permite sd abordeze 
c-î; rvc. partida de mîine. Și e lucru știut, cînd acționezi liniștit, fără

lat Damocles deai-pra capului, parcă și jocul se „leagă“ mal ușor, ne refe- 
r.m. p.rețte, la linia de atac petroliste, compartimentul deficitar al antrenorului 
De ni. (G. NicoLaeacu).

S. a BACAU PETROLUL
tn *r.iren*c-.«ttelor zilnioe e-

f*etu*zc șăpcămm* cceas'-a. fotbaliștii 
Mctagni aa auafinut tniercari un ami
cal cu Petrolul Moinețti. formație pe 
case az Intsncut-o cu 3—* (1—6) prir, 
ț—-.cte.e înscrise de Vătafii. Horea (i 
IXtțaa. în același timp. s-*u făcut efor
turi pentru recuperarea indiaponibili- 
tor Ghiț*. Velicu și Hrițcu.

Formația probabil* ; Ctzie (Gbiță) — 
XEoc, Caiargiu, Doboș, (Velicu).
_ Stnăuceanu iHrițcu), Vttafu — Pan*, 
Dembrovtelil. BuglubaL g. Avram.

Ilia Iancu — eoreap. județean

Antrenamentele făcute în ultimele zi
le au vizat îmbunătățirea joctîlui de 
ansamblu al echipei și îndeosebi cel 
a] liniei de atac.

Joi după-amiază, Petrolul s-a depla
sat ia Buzău, unde a susținut un joc 
de verificare în compania echipei Glo
ria. care activează In divizia C.

Formația pentru jocul cu S.C Bacău : 
M. Ioneecu — N. Ionescu, Băd'in, Mier- 
luț. Ciupit u — Juhasz (Moraru), Crlu- 
gașu — Dincuț*, Grozea Moldovan, 
Dobra.

V. AJbu — eortsp. județean

STEAGUL ROȘU-FARUL
roșu este, deocamdată, Unsa:A tn cursa pentru titlu, după victoria de 

contumat^ f’-o iui Dobrin (spectator) pe gazonul im Ft-
tefti. acolo unde a capota: ș: D.namo București, tr.tr-o zi de forrr.a bund et:e 
ț'*}1 Presupus că va Izbltuli Farul Constanța, o formați» care nu șt-a rtgAsit 
cadența din șezoantle trecute. Inimoșii .„portari brașoveni sînt pregătiți sd clr.te 
un imn de bucurie favoriților. dar fotbalul nostru este prea des bombarda: de 
rezultate-surpnzd ca sd pronosticăm txdualv .15 solist. (Ion Cupeu),

STEAGUL ROȘU

Duu* un itiperar (Pitești — Plovdiv) 
de lungi și grele deplasări, 
brașovenii s-au Înapoiat joi acasă 
continuindu-și pregătirile pentru
partida de duminică. Succeaele reali
zate in aceat sezon oficial îl obligă. 
Invtngînd oboseala. «1 tint euflcient de 
încrezători tn forțele proprii șl doresc 
să confirme bunel, rezultate șl In tata 
suporterilor lor.

După toate probabilitățile, antrenorul 
N. Proca va trimite In teren următoa
rea echipă ; AdamaUu — Ivănoeiciș,

Jenei, Olteanu, Rusu — Pescaru, Cad ar 
— Zotlncă, Ghergheli, Ballnt, Gyorfi.

C. Gruia — coresp. județean

FARUL
Farul s-a pregătit Intens pentru jo

cul cu performerii ultimei etape, elec- 
tulnd miercuri un joc de antrenament 
cu Electrica Constanța (Div. C), pe 
care a Invlns-o cu scorul de S—0. (Au
tori golurilor : Tufan — 2, Caraman, 
Tănase și Turcu). întregul efectiv este 
apt de joc. Echipa probabilă : Ștefăne- 
scu — Ghlrca, Antonescu, Mareș, Nis- 
tor — Tănase, Goleac — I. Consta»- 
tinescu, Tufan, Caraman, Turcu, z'

G. F»»» •» tarstp, jujiwa*

Un Dlogenș ploieștean la Bacău I

Datgna da Al. CLENCIU 
fi V, TOMULET



CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ [grupa B]

Aspect de la primirea delegaților echipelor participante la C.M. 
la Consiliul Popular al Municipiului București

PRIMIREA LA CONSILIUL POPULAR
(Urmare din pag. 1)

naționale de Hochei pe Gheață a 
mulțumit pentru invitație și a elo
giat eforturile organizatorilor ro
mâni, desfășurate pe toate pla
nurile, pentru ca această competi
ție să se poată înscrie ca un au
tentic succes al sportului cu crosa 
și cu pucul. El a declarat că toa-

MECIURILE
DE ASTĂZI

(Urmare din pag. 1)

după patru meciuri, are 0 puncte. 
F.a este precedată de formațiile 
Norvegiei și Japoniei, fiecare cu 
cîte 1 punct, adversarele sale de 
azi și mîine. Dacă le va învinge, 
Iugoslavia va totaliza 4 puncte și 
va rămîne, astfel, în B. Altfel...
. în orice caz, oricum se vor în- 

tîmpla lucrurile, una dintre aceste 
trei echipe nu va putea totaliza de- 
cît maximum trei puncte, cu care 
nu va putea evita ultimul loc ! Din 
acest punct de vedere, cu cele pa- 
tru puncte cîștigate în partidele cu 
Iugoslavia și Norvegia, reprezenta
tiva României nu are nici un fel 
de emoții. De aceea, ea va trebui 
să se străduiască să aibă o com
portare cît mai frumoasă în meciu
rile cu Japonia și S.U.A. Stă în pu
terea hocheiștilor noștri posibili
tatea unei asemenea comnortări 
bune, la nivelul demonstrat în cele 
două meciuri cîștigate. Este, în fond 
ceea ce și așteptăm de la băieții 
noștri ; mai multă mobilizare, mai 
multă atenție (atît în fazele de 
atac cît. mai ales, în apărare), mai 
multă dăruire și combativitate de- 
cît au arătat în partidele cu Polo
nia și R. D. Germană.

Ocupantă a ultimului loc. Iugo- 
s'avia are satisfacția — cu totul 
platonică — de a fi izbutit să rea
lizeze meciuri foarte strînse cu 
mărimile grupei, de care a fost 
întrecută la scoruri minime : 5—3 
cu S.U.A.. 4—3 cu R. D. Germană, 
5—3 cu Polonia la care adăugăm 
a patra înfrîngere, 3—2 cu Româ
nia...

te delegațiile participante i-au 
transmis rugămintea de a felicita 
pe organizatori și de a le mulțumi 
în numele lor pentru strădaniile 
depuse.

Cei prezenți s-au întreținut a- 
poi intr-un spirit prietenesc, cald, 
discutînd probleme legate de dez
voltarea hocheiului și a 
în general.

în tot cursul zilei de 
echipele participante au 
de o binevenită odihnă, 
și-au rezervat timpul unor plim
bări prin oraș (timpul frumos a 
constituit, un îndemn în plus) fără 
însă a se neglija antrenamentele. Așa 
că, nici în ziua de pauză gheața 
patinoarului nu a fost liberă, toate 
formațiile efectuînd ședințe, mai 
lungi sau mai scurte, de pregătire.

Seara oaspeții au vizionat un in
teresant spectacol folcloric, avînd 
astfel ocazia de a admira 
sețea jocului, cântului și portulu 
nostru popular. Cîntecele 
șurile prezentate cu acest 
s-au bucurat de mult succes, fiind 
subliniate deseori prin puternice 
aplauze.

sportului

ieri, eînd 
beneficiat 
hocheiștii

frumu

și dan 
prile

PUCURI
Linia a doua de atac â echipei 

poloneze, alcătuită din W. Zien- 
tara, J. Slowakiewicz și T. Ka- 
cik, s-a dovedit cea mai eficace 
pînă la această oră, realizînd 21 
de puncte (10 goluri și 11 pase 
decisive). Ea este urmată de prima 
linie ofensivă a Iugoslaviei : R. 
Hiti, R. Smolej și G. Hiti cu 17 
puncte. Interesant este că această 
linie a înscris 10 din cele 11-goluri 
realizate de iugoslavi în 4 partide.

• în cursul meciului Polonia— 
Iugoslavia, hocheistul polonez Fe
liks Goralczyk s-a accidentat grav, 
fiind transportat de urgență la 
spital. El nu va mai putea juca 
în partidele următoare.

• Selecționata 
deține, după 4 
interesant. Toți 
excepția lui H. 
înscris cîte un gol, sau au contri
buit la realizarea unui punct, prin- 
tr-o pasă decisivă.

• Autorul celui de al 100-lea gol 
al competiției a fost nord-america- 
nul Irving Stu în partida S.U.A.— 
R. D. Germană.

• întrebați fiind pe cine ar pre
fera ca arbitri la derbyul de astă- 
seară (S.U.A.—Polonia), confrații 
noștri polonezi au declarat la uni
son : Filip (Cehoslovacia) și Fischer 
(Norvegia).

R. D. Germane 
partide, un record 

jucătorii săi, cu 
Schur (nr. 8), au

Imitatul nostru CALIXTE PIANFETTI
„Nivelul grupei B este mult

mai ridicat ca
hochei timp de 
ani, după ce a

★
în ceea ce privește programul ul

timei zile, s-a stabilit ca toate cele 
trei meciuri (Iugoslavia — Norve
gia. S.U.A. —■ România și Poiania 
— RD. Germană) să se desfășoare 
după-amiază. începînd de la ora 14.

După ce a jucat 
mai bine de 30 de 
fost 15 ani component al echipei 
Franței, dintre care în 10 a deținut 
și calitatea de căpitan al acestei 
reprezentative, Calixte PIANFETTI 
este astăzi unul dintre apreciații 
arbitri internaționali ai acestui 
sport. în această calitate el este 
oaspetele Bucureștiului, 
jocuri în cadrul grupei- 
și, într-una din pauze, 
plăcerea de a schimba 
vin te.

— Care este motivul absenței 
echipei franceze?

— Să nu vă mirați dar nici eu 
nu-1 cunosc prea bine. Eu locuiesc 
la Chamonix și am pornit direct, 
de acolo, spre București, cu o foarte 
scurtă escală la Paris. Așa încît. 
nu am putut sta de vorbă cu con
ducătorii federației pentru a cu
noaște amănunte 
'cest surprinzător 
plăcut, în orice

conducînd 
B a C.M. 

ne-a făcut 
cîteva cu-

în legătură cu a- 
forfait. Este ne
caz, că selecțio-

CUI VOR FI ATRIBUITE TROFEELE?
Duminică seara vor fi decernate 

cele trei trofee, tradiționale pen
tru campionatul mondial de hochei. 
Este vorba de cupele oferite celui 
mai bun portar, fundaș și realiza
tor Cupa ziarului SPORTUL va re
veni celui mai bun realizator.

Dacă în ceea ce privește situația 
realizatorilor ea este destul de u- 
șor de urmărit (se are în evidență 
numărul golurilor înscrise și cel 
a! paselor decisive), în schimb, pen
tru stabilirea celui mai valoros 
portar și fundaș, trebuie avută în

Monte Carlo

IN SEMIFINALELE
DE SIMPLU:

NĂSTASE, HREBEC, 
IOVANOVICI, PALA

vedere o întreagă statistică, cu 
multe elemente componente.

La ora actuală. în clasamentul 
portarilor, de pildă, pe primele 
locuri se găsesc americanul Jim 
Watt și polonezul^jjjalery Kosyl. 
Primul a primit 23^^«uturi, din
tre care 12 au inwa^Ki gol (me
die 94,65o/o), cel de Wwoilea-, numai 
70 de șuturi (5 goluri) media fiind de 
92,86%. Pentru stabilirea celui mai 
bun portar există încă o metodă, 
așa zisă canadiană, potrivit căreia 
se împart golurile pe jocuri, pe nu
măr de minute. în baza acestui 
criteriu, Kosyl are un coeficient 
de 1,3 față de cel de 3,1 al lui Watt.

în privința desemnării celui mai 
bun fundaș, situația, în acest mo
ment, este mult mai complicată. 
Pentru cupă concurează mai mulți 
jucători, cu procentaje foarte a- 
propiate: Ditmar Peters (R.D.G.), 
Dick McGlynn (S.U.A.), Dezideriu 
Varga (România), Ivo Jan (Iugosla
via), Oyvind Berg (Norvegia) ș.'a.

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI ÎNVINGĂTORI 
ÎN GRUPA BAGE. DE JUNIORI
• Echipa României s-a clasat pe locuî IV

LYSS 31 (prin telex): Au luat 
sfîrșit întrecerile grupei B a cam
pionatului european de juniori la 
hochei pe gheață. întîlnirea pen
tru locurile 1—2 s-a desfășurat în
tre echipele Elveției și Poloniei. 
Victoria a revenit tinerilor ho- 
eheiști elvețieni cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—1, 1—0) prin punctele în
scrise de: Brugier (2), Horisberger, 
Lindemann pentru învingători, res
pectiv, Curclaru și Jerchel.

In meciul pentru desemnarea e- 
chipelor de pe locurile 3 și 4 s-au 
întîlnit formațiile României și Iugo
slaviei. După ce hocheiștii noștri au 
deschis scorul prin Țone (min. 8), 
trej atacuri ale iugoslavilor au fost 
finalizate de Kavec (min. 15), Haf
ner (min. 16), și Jakici (min. 17) și 
situația a devenit, astfel, favora
bilă acestora cu 3—1. Nistor reduce 
din handicap (min. 32), dar Jakici 
înscria din nou (min. 43). Echipa ro

mână se dezlănțuie în atac și după 
ce a ratat mai multe ocazii favora
bile de gol, reușește să egaleze, 
grație golurilor marcate de Nistor 
(min. 47) și Țone (min. 50). într-un 
final aprig, iugoslavii își asigură 
însă victoria prin punctul lui Hafner 
(min. 55). Scor final: 5—4 (3—1, 0—1,
2— 2) pentru formația Iugoslaviei.

Următoarele locuri ale clasamen
tului au fost ocupate, în ordine, de 
Italia și Ungaria. în meciul direct 
au învins hocheiștii italieni 
cu 5—3 (1—3, 4—0, 0—0).

Alte rezultate : .Austria — Da
nemarca 6—3 (2—0, 1—1, 3—2) ; 
Olanda—Franța 9—3 (2—3, 4—0,
3— 0).

Iată, deci, clasamentul final al 
competiției: 1. Elveția; 2. Polonia; 
3. Iugoslavia; 4. România; 5. Italia; 
6. Ungaria; 7. Austria; 8. Danemarca; 
9. Olanda; 10. Franța.

MARINA IIIIIVA și SfflWI VOICOV
pe primele locuri în concursul de patinaj artistic

MIERCUREA CiUC, 3i (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Dacă Marina Titova ar fi repetat 
performanța de anul trecut cînd, tot 
la Miercurea Ciuc, a cîștigat auto
ritar întrecerea fetelor, de la prima 
și pînă la ultima figură și probă 
din concurs, desigur că „internațio
nalelor" de patinaj artistic, li s-ar fi 
putut reproșa că sînt grevate de mo
notonie. Iată însă că Titova a fost 
învinsă la figurile obligatorii. O sin
gură greșeală în executarea uneia 
dintre cele cinci figuri de „școală", 
a coborît-o pe campioana sovietică 
pe locul II al probei, aducînd în 
schimb reprezentantei Ungariei, tî- 
năra Zsuzsa Homolya, (16 ani), o 
frumoasă și neașteptată afirmare. 
Dar conturile nu erau încheiate. 
Lupta pentru supremația în clasamen
tul general râmînea deschisă și s-a 
tranșat vineri seară cînd Marina Ti
tova a strălucit, cu adevărat, cuce
rind la „libere", nu numai aplauzele 
unul public îneîntat, dar și punc
tele necesare pentru a-și depăși 
rivalele în clasamentul final.

La băieți, zestrea substanțială de

puncte acumulată la figurile obliga
torii de un alt reprezentant al 
U.R.S.S., Serghei Volkov.., nu lăsa 
nici un dubiu în privință cîștigăto- 
rului acestui concurs. Și intr-adevăr, 
Volkov a primit trofeul învingătoru
lui după ce, în ultima zi, și-a mărit 
avantajul față de al doilea clasat, 
polonezul Woloszynsky. La „libere", 
acesta a demonstrat o clasă mon
dială și nu este exclus ca să facă 
dovadă de aceasta chiar la marile 
competiții de anul viitor.

Tn ce-1 privește pe reprezentanții 
noștri aceștia au concurat in nota 
obișnuită, adică mediocră. Elena 
Moiș, campioana țării, a fost depăși
tă de Doina Mitricică (în vădit pro
gres), iar Mircea Ion și O. Goga au 
pierdut în fața lui Atanasie Bulete, 
mai bine pregătit.

Este adevărat, orele zilnice de 
lucru pe gheață (din motive inde-

Astăzi. participanțil la con
cursul internațional evoluează la 
Poiana Brașov, in cadrul unei 
demonstrații de patinaj artistic, 
închinate semicentenarului U.r.c. 
Programul Începe la ora 15.

BREVIAR^OLimPIC
PROGRAMUL BASCHETBALISTILOR IUGOSLAVI

în

nata Franței a cauzat unele ne
plăceri organizatorilor...

— Dacă hocheiștii francezi ar fi 
fost prezenți la București, ce loc 
credeți că ar fi ocupat ei în această 
competiție?

— Nivelul grupei B este mult 
mai ridicat ca în alți ani. Dacă 
echipa Franței ar fi fost prezentă 
la București cu lotul complet a- 
tvnci pronosticul meu era: unul din 
ultimele trei locuri!

Ce vă supără cel mai mult 
arbitrați ?

Sînt multe lucruri care pot 
munca unui arbitru de ho- 
foarte dificilă. Dar ceea ce

cină

face 
chei 
mă supără cel mai mult-este ten
dința unor jucători de a continua 
faza sau de a mai lovi cu corpul 
după ce s-a fluierat.

— Sînteți prima oară în Româ
nia?

— Nu ! Am mai fost odată, în 
1970, la Galați la grupa C a cam
pionatului mondial. încă de atunci, 
dar și în aceste zile, am simțit 
și am apreciat extraordinara ospi
talitate a poporului român. Organi
zatorii, publicul, toată lumea ne 
înconjoară ou dragoste și acest 
lucru m-a impresionat într-etît în- 
cît mă pregătesc să vin aci și în 
vacantă cu soția și cu cei trei 
fii al mei.

MONTE CAHI.O. 31 — Sferturile de 
finală ale probei de simplu masculin, 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Monte Carlo, au oferit 
dispute spectaculoase. Ilie Năstase, cîș- 
tigătorul ediției de anul trecut a tur
neului. a primit o replică destul de 
puternică din partea maghiarului Peter 
Szoke. un stîngaci cu joc deosebit de 
incomod. Totuși, după o oră și 40 de 
minute, campionul român șl-a impus 
superioritatea, cîștigînd în patru seturi: 
6—3, 6—1. 4—6. 6—1. In schimb, celălalt 
tenisman fruntaș român. Ion Tiriac, a 
ieșit din competiție, pierzînd în fața pu
ternicului jucător cehoslovac Frantisek 
Pala, la scorul de 6—8. 1—6, 6—4, 2—6.
In celelalte două „sferturi" s-au Înre
gistrat rezultatele : Iovanovlcl (Iugosla
via) — Mignod (Belgia) 6—2. 7—5, 6—1; 
Hrebec (Cehoslovacia) — Barany (Un
garia) 6—2, 6—3. 6—2.

Iată și rezultatele semifinalelor fe
minine : suedeza Bentzer a dispus de 
italianca Bassi cu 6—2. 6—4, iar Helga 
Niessen (R.F.G.) a învlns-o pe Odile 
de Roubin (Franța) cu 6—3, 6—1.

Pentru sferturile de finală ale probei 
de dublu s-au calificat, printre altele, 
perechile Ilie Năstase — Ion Tiriac, Es
tep — Stewart (S.U.A.). Barany — Szo
ke (Ungaria). Bertolucci — Franchitti 
(Italia) și Kukal (Cehoslovacia) —
Barthes (Franța). Ultimii au învins cu 
2—6. 6—3. 7—5 perechea Sântei — Mure- 
șan (România). I

TELEX •TELEX
La Salonic au continuat întrecerile 

turneului de calificare pentru campio
natul european de baschet (juniori). 
Iată rezultatele înregistrate în ziua a 
doua a competiției : Grecia—Belgia 
78_ 65 (34—30) ; Israel—Elveția 109—60
(51—28). In clasament conduce echipa 
Greciei eu 4 puncte, urmată de Israel 
— 2 p. Belgia — 2 p.. Olanda — 0 p. 
și Elveția — 0 p. A început și turneul 
de calificare de la Helsinki. în pri
mele meciuri disputate, echipa Franței 
a învins cu 59—57 (29—30) selecționata 
Italiei iar reprezentativa Finlandei a 
dispus cu 96—58 (40—32) de formația
Scoției.

în ziua a patra a concursului inter
național de natație de la Leningrad 
(întrecerile se desfășoară în bazin de 
25 m). sportivul sovietic Aleksandr
Samsonov a cîștigat proba de 400 m 
liber cu timpul de 4:01.1. Roland Matt
hes (R.D.G-.) și-a adjudecat victoria în 
cursa de 200 m spate cu performanța 
de 2:02.9. iar Mihai) Suharev (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc în proba de

200 m mixt cu 2:09,1. Cursa feminină 
de 800 m a revenit Gundrunei Wegener 
(R.D.G.), cronometrată în 9;09.9. Alte 
rezultate : ștafeta 4x100 m mixt mas
culin — U.R.S.S. 3:53,9; ștafeta 4x100 
mixt feminin — Cehoslovacia — 
4:40,5.
■

Cu prilejul unui concurs atletic, des
fășurat la Bakersfield, americanul Steve 
Smith a ocupat primul loc în proba ele 
săritură cu prăjina cu performanța de 
5.34 m. Smith a eșuat în tentativa sa 
de corectare a recordului mondial do- 
borînd ștacheta la înălțimea de 5,52 m. 
Lee Evans a cîștigat cursa de 440 yarzi 
plat în 46.7. iar Fred Newhouse a fost 
cronometrat în proba de 220 yarzi plat 
cu 20,8. Săritura în lungime s-a în
cheiat cu victoria lui Henry Jackson 
— 7,95 m.
■
în sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis (rezervat jucăto
rilor profesioniști din grupul W.C.T.) 
de la Macon a fost înregistrată o sur
priză : olandezul Tom Okker a fost

Pretendenți la una din medalii 
la Jocurile Olimpice de la Miinchen, 
baschetbaliștii iugoslavi vor începe 
în curînd pregătirile pentru acest 
excepțional eveniment. Antrenorul 
Ranko Zeravița a stabilit un pro
gram care se va desfășura după 
cum urmează :

— Intre 26—28 aprilie lotul iu
goslav va participa Iș turneul in
ternațional de la Barcelona, ală
turi de echipele Braziliei, Spaniei și 
a unei selecționate de tineret a 
țării gazdă.

— Intre 1—3 mai, la Belgrad va 
avea loc tradiționalul turneu or
ganizat de televiziunea din Bel
grad cu participarea cîștigătoarelor 
din competițiile „Cupa campioni
lor", „Cupa cupelor" și a lotului 
iugoslav A și de tineret.

— Intre 5—7 mai, turneul in
ternațional de la Ljubljana. (Nu se 
cunosc încă participant).

— De la 8 mai la 3 iunie, lotul
★

AM anunțat la timp cg, 22 de 
străzi, piețe și poduri din parcul 
olimpic de la Miinchen au primit 
numele unor personalități care au 
contribuit la reînvierea ideii o- 
limpice și a unor sportivi, care 
s-au remarcat de-a lunaul anilor 
la J.O. Iată cîteva din aceste nume 
de mai restrînsă circulație, dar 
care îndreptățesc alegerea: NEDO 
NADI (Italia), medalia de aur la 
floretă individual la J O. din 1912 
la Stockholm și cinci medalii de 
aur la scrimă în 1920 la Anvers: 
ROOPShNGH BAIS (India), medalia 
de aur la hochei pe iarbă in 1932 
și 1936. JAMES CONNOLLY 
(S.U.A.) medalie de aur la triplu 
salt, de argint la înălțime și de 
bronz la lungime, în cadrul pri
melor J.O. moderne (Atena 1896) 
și medalie de argint la triplu salt 
în I960 la Paris; KHAOR EL 
THOUNI (Egipt) medalie de aur 
la haltere în 1936

iugoslav va întreprinde un mare 
turneu în R.P. Chineză pentru o 
serie de jocuri la Pekin, Șanhai 
etc.
— Pregătirile finale se vor desfă
șura între 28 iunie — 15 august 
într-o stațiune din Iugoslavia- z-

In felul acesta forul de speciali
tate iugoslav consideră că baschet
baliștii au toate condițiile să se 
prezinte la Miinchen capabili să-și 
apere medaliile de argint cucerite 
la precedenta ediție a întrecerilor 
olimpice.

COMISIA medicală a Comitetului 
olimpic internațional a publicat de 
curînd un raport oficial, anunțînd 
lansarea unei vaste campanii în 
vederea eliminării dopajului la 
J.O, de la Miinchen. Acest docu
ment condamnă sever pe medicii 
sportivi care violează principiile 
eticii, distribuind, cu generozitate, 
anumite produse sportivilor, pre
cum și pe conducătorii care con
sideră „angajamentul total al o- 
mului și sacrificiul sănătății sale 
pentru gloria patriei ca o obligație 
morală"

Iată ultima fază a montării uriașei oglinzi-antenă a celei de a treia stații 
de sol pentru transmisiile T.V. prin satelit. Oglinda (28.5 m diametru și 
225 de tone) poate fi dirijată cu o exactitate de o sutime de gros in 
direcția sateliților de telecomunicații aflați la 40 000 km distantă și prin 

care vor trece imaginile și sunetele spre cele cinci continente

pendente de voința antrenorilor șl 
sportivilor) sînt foarte reduse fața 
de pretențiile patinajului in general. 
Dar aceasta să fie oare singura ex
plicație a insucceselor repetate ale 
patinatorilor noștri ? Desigur că nu. 
Ceva trebuie de întreprins _ pentru a 
scoate patinajul artistic din impas. 
O reclamă opinia publică care a în
ceput să se intereseze de acest fru
mos sport.Iată clasamentele generale ale în
trecerii : BĂIEȚI - 1. S. Volkov 
(U.R.S.S.) 5—1242,3 p î 2. W. Wolos
zynsky (Polonia) 11—1113,0 p ; 3. I. 
Simon (Ungaria) 18—1079,5 p ; 4. V. 
Zvezdin (U.R.S.S.) 20—1055,0 p ; 5-
A. Bulete (România) 22—1040,2 p; 6. 
M. Ion (România) 30—1017,9 p ; 7.
O. Goga (România) 37—981,2 p ; 8.
M. Kolar (Cehoslovacia) 37—969,2 p. 
FETE — 1. Marina Titova (U.R.S.S.) 
5_ 1172 2 p ; 2. Natalia Litaeva
(U.R.S.S.) 14—1136,0 p ; 3. Miroslava 
Nowak (Polonia) 15—1119,5 p ; 4.
Zsuzsa Homolya (Ungaria) 17—1108,5 
p ; 5. Doina Mitricică (România)
24—1089,7 p ; 6. Elena Moiș (Româ
nia) 32—1038,0 p ; 7. Maria Richte-
rova (Cehoslovacia) 33—1001,7 p ; &
Anca Tănase (România) 41—973,2 p.

Gh. ȘTEFANESCU

C.M. de scrimă — tineret

FLORETISTII SOVIETICI
AU DOMINAT SEMIFINALELE

Tinerii floretiști români nu au 
putut înainta prea mult spre epi
sodul final al întrecerii lor din ca
drul campionatelor mondiale de ti
neret care se desfășoară la Madrid. 
In turul II, P. Kuki și P. Buricea 
au terminat pe locul III în seriile 
respective și s-au calificat în 16-imile 
probei, în timp ce Ruff a părăsit 
competiția. în turul următor, atît 
Buricea cît și Kuki nu au putut 
realiza decît 2v, fiind și ei eliminați 
din competiție.

Semifinalele întrecerii au fost do
minate de sportivii sovietici V. Ro
dionov și S. Ruziev, cărora li s-au 
mai adăugat pentru disputa din fi
nală : A. Godell (Polonia), S. Pie- 
truska (Franța), M. Behr (R.F.G.) șl 
Gr. Benko (Australia).

ATLEȚII sovietici își continuă 
pregătirile în vederea J.O. de vară 
în afara granițelor țării. La 5 a- 
prilie, săritorii și aruncătorii din 
lotul U.R.SS. încep un stagiu de 
pregătire în Italia. Apoi, 32 de a- 
lergători sovietici sînt așteptați la 
Font Romeu, începînd de la 9 mai 
pentru antrenamente în stațiunea 
de altitudine franceză.

PESTE o mie de oameni de 
știință, din 70 de țări ale lumii, 
vor fi prezenți la Miinchen, în 
zilele Olimpiadei, pentru a lua 
parte la un simpozion cu tema : 
„Sportul în lumea contemporană, 
țelurile șl perspectivele sale".

„OLIMPYA Presse", buletinul de 
informații difuzat în toată lumea 
de comitetul organizator al J.O. 
de la Miinchen apare acum în 
nouă limbi, celor opt folosite de 
la început (germana, engleza, fran
ceza, spaniola, rusa, portugheza, 

japoneza și italiana) adăugîndu-li- 
se araba. Editat în cca 15 000 e- 
xemplare. buletinul este trimis in 
120 de țări.

DACA a incomodat pe mulți at- 
leți prin altitudine, J.O. de la Me
xic au dovedit totodată beneficiile 
pe care le au cei ce fac antrena
mentele în condițiile atmosferei ra
refiate a deficitului de oxigen.

De aceea, antrenamentele la al
titudine au devenit în ultima vre
me căutate, mai ales de atleții 
fondiști. De curînd, au făcut un a- 
semenea stagiu de pregătire și 
înotătorii vest-germani, alegînd ca 
Ioc Addis-Abeba, capitala Etiopiei, 
așezată la cca. 2 500 m altitudine. 
Rezultatele stagiului n-au fost însă 
prea strălucite, unii dintre înotă
tori pierzînd mult din greutate șl 
majoritatea avînd de suferit din 
cauza gripei intestinale. Nu însă 
înălțimea locului a fost de vină, 
ci — după cum a declarat antre
norul Hans Plamert — tempera
tura ridicată a apei (34°), cu care 
era umplută piscina hotelului, în 
care s-au antrenat înotătorii.

•TELEX •
eliminat în două seturi cu 3—6. 6—7 de 
englezul Graham Stilwell. Australianul 
Roy Emerson l-a învins cu 6—4, 6—4 
pe americanul Jeff Borowiak, iar en
glezul Mark Cox a dispus cu 6—7, 
6—3. 6—4 de iugoslavul Nikola Pilici.
■
Peste 160 009 de spectatori au urmărit 
competiția automobilistică „Marele pre
miu de la Sao Paulo", contînd pentru 
campionatul mondial (formula I). Vic
toria a revenit sportivului argentinian 
Carlos Reutefmann care, concurînd pe 
o mașină „Brabham". a parcurs 285 
km în lh 37:16.24 (medie orară 131.679 
km). Pe locurile următoare s-au clasat 
R. Petersson (Suedia) pe ..March" — 
lh 38:43 W. Fittipaldi (Brazilia) pe 
,,Brabham" — lh 39:19, H. Marko (Aus
tria) pe „B.R.M." etc. Marele favorit 
al cursei, brazilianul Emerson Fittipaldi, 
a abondonat din cauza unor defecțiuni 
mecanice
■
După consumarea a 9 runde în turneul 
internațional masculin de șah de la 
Sarajevo conduc Petrosian (U.R.S.S.)

EDGO [PtSEIga ^Tns3ZÂ\QGflZÂX.
PREOCUPĂRI PENTRU 

EDUCAȚIA FIZICĂ A ELEVILOR

Problema modernizării progra
mei școlare în domeniul edueației 
fizice și sportului preocupă într-un 
înalt grad forurile de specialitate 
din Cehoslovacia.

Un seminar desfășurat, la Par
dubice a permis celor ce se ocupă

de aceste probleme să facă o a- 
preciere critică a tendințelor și re
zultatelor obținute atît în teorie cît 
și în practică. în legătură cu dis
cuțiile purtate în acest seminar, 
ziarul „CESKOSLOVENSKY SPORT" 
publică un interviu cu dr. 
Jaroslav Kozlik, de la Institutul 
de cercetări pedagogice, care spune 
printre altele :

APARTHEIDUL

Revue Olympique
Dr. G. M. Oza, director general 

al departamentului educației din 
cadrul universității din Baroda (In
dia) publică în ultimul număr al 
buletinului Comitetului internațio
nal olimpic „REVUE OLYMPI
QUE" un scurt studiu asupra pro
blemei apartheidului în domeniul 
sportului. Reproducem din text:

Cunoaștem cu toții teoria rasistă
de mag- 
lui Jesse 
Olimpice

a lui Hitler ridiculizată 
nificele performanțe ale 
Owens, la Jocurile 
din 1936.

Totuși, chiar și 
mare număr de sportivi
pe urma prejudecăților rasiale ale 
compatrioților lor. De ce oare o

azi, un 
suferă de

serie de sportivi de valoare tre
buie să lupte pentru a supravie
țui și aceasta din cauza culorii

TELEX
și Szabo (Ungaria) cu cîte 7 puncte, 
urmați de Jansa (Cehoslovacia), Vu- 
kiei (Iugoslavia) — 5V9 (1) p., Keres 
(U.R.S.S.) _ 51/, p_. Matulovici, Kosan- 
skî (ambii Iugoslavia) — 4</a p.

Proba de 50 km din cadrul concursului 
internațional de schi fond, desfășurat 
la Rovaniemi, a fost cîștigată de cu
noscutul campion finlandez Eero Maen- 
tyranta. cronometrat în 2h 35:50. Pe 
locul secund s-a situat compatriotul 
său H. Taipale — 2h 36:34. Primul cla
sat dintre concurenții străini a fost 
vest-germanul W. Demel — 2h 53. în 
proba de 15 km. primul loc a fost 
ocupat, de O. Karjalainen (Finlanda) 
— 48:37. urmat de Maentyranta — 
49:00. Cursa feminină de 10 km a re
venit schioare! finlandeze Hllkka Kun- 
tolla cu timpul de .48:37.
■
în cel de-al doilea joc din cadrul tur
neului pe care îl Întreprinde în Iu
goslavia. echipa de fotbal Nacional 
Montevideo a jucat cu formația Sara
jevo. Victoria a revenit cu scorul de 
3—1 (0—0) fotbaliștilor iugoslavi.

Șl SPORTUL
pielei lor ? Ei au de asemenea 
dreptul să participe la competițiile 
internaționale în care cei mai buni 
s-ar putea distinge. Din păcate, a- 
numiți oameni politici nu par dis
puși să adopte o atitudine pozitivă 
în această direcție.

în rîndul principiilor olimpice nu 
există loc pentru dsicriminări ra
siale, religioase sau confesionale și 
noi trebuie să luptăm pentru tri
umful acestor principii.

Jocurile Olimpice au în fața lor 
un viitor luminos căci ele promo
vează înțelegerea între oameni, 
contribuie la îndepărtarea perico
lului războiului. Odată eliminai 
apartheidul din sport, familia o- 
limpică se va putea dezvolta cu- 
prinzînd lumea întreagă.

„Verificarea noilor programe șco
lare de educație fizică se efectu
ează în 15 școli model care consti
tuie centre metodice și de popu
larizare a tendințelor de moderni
zare preconizate în rîndul elevilor 
de vîrstă școlară mică, atît în ceea 
ce privește educația fizică obliga
torie cît și cea voluntară.

Se poate spune că venim cu o 
concepție nouă în programele e- 
laborate acum. Ele privesc școlile 
de toate gradele și, bineînțeles, 
nu omit educația fizică de agre
ment, cu legătura sa cea mai efi
cientă : educația fizică voluntară. 
La școala experimentală din Par
dubice, colectivul de cercetători 
și-a extins activitatea cuprinzînd 
și ciclul II al școlii elementare 
(clasele VI—IX). In acest fel s-au 
rezolvat problemele unei noi ca
tegorii de vîrstă pe baza acelorași 
principii ca și la categoria de vîr
stă mică. Tendințele de moderni
zare nu s-au limitat la educația 
fizică obligatorie din școală; s-au 
aplicat principiile concepției mo
derne și în colaborare cu consiliile 
metodice raionale și cu cluburile. 
S-a ajuns astfel la un model care, 
după o experimentare de cîțiva 
ani în școli, poate fi considerat 
ca una din formele noi de orga
nizare a educației fizice de agre
ment în scoală".

TN TURUL ALGERIEI
Turul ciclist al Algeriei a continuat 

cu desfășurarea etapei a 9-a. In 'care 
victoria a revenit sportivului sovietic 
Moskalev. cronometrat pe distanța 
Saida-Oran (150 km) în 4h 08:29. In 
același imp au sosit polonezul Hanusik, 
sovieticul Gusiatnikov, bulgarul Siva- 
nov și alții. în clasamentul general 
individual continuă să conducă danezul 
Blawdzin.

FOTBALIȘTII DIN ISRAEL 
CÎȘTIGĂ LA LIMITA

în turneul preolimpic de fotbal (zona 
asiatică) la Rangoon, s-au întîlnit se
lecționatele Israelului și Indoneziei. 
Echipa Israelului a repurtat victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0) calificîndu-.se 
pentru semifinalele competiției.

MAKKINEN CONDUCE 
TN RALIUL SAFARI

Cunoscutul automobilist finlandez Ti
mo Makkinen (pe „Ford Escort") se 
silă în fruntea clasamentului compe
tiției internaționale „Raliul Safari". 
După desfășurarea primei etape, care 
a însumat 560 km, Makkinen totali- 
tează 31 puncte, fiind urmat de com
patriotul său Mikkola — 34 și de 
Preston (Kenya) — 46.

ROMÂNIA — SPANIA 
IN FINALA TURNEULUI 

F.I.R.A. 72
AQUILA, 31 (prin telefon, de la NI- 

COLAE PUICEA). Aici, in Italia, echipa 
de rugby juniori a României a obținut 
— în cadrul Turneului F.I.R.A. ?72 — o 
nouă și frumoasă victorie. Ea a întrecut 
redutabila echipă a Cehoslovaciei cu 
scorul de 27—3 (8—3). A fost o întîlnire 
frumoasă. în care jucătorii noștri, con
duși în min. 1 cu 3—0, au reușit după 
aceea nu mai puțin de 6 încercări prin 
Ghiță (3), Scarlat. Bidirel, Dumitru. 
Ultimul, cu un drop, a stabilit scorul 
final al partidei. Cu această victorie 
România s-a calificat In finala ce se 
va desfășura la Roma, duminică, unde 
va întîlni... Spania (!). Aceasta a în
vins Franța — favorita turneului — cu 
17—15.

T.T.T. RIGA 
ÎNVINGĂTOARE

La Riga, prima manșă a finalei „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin, disputată între echipa locală 
T.T.T. șl formația Sparta Praga. a re
venit baschetbalistelor sovietice, de mal 
multe orj cîștigătoare ale trofeului : 
80—49 (32—25). Din echipa învingătoare 
s-a evidențiat în mod deosebit cunoscu
ta jucătoare Semi on ova (39 puncte). Re
turul acestui med se va disputa la fi 
aprilie la Praga.

Redacția și admiuislralia; București, str Vasile Conta nr 16 î LeMoano: cenltaia 1110,05, secf>a corespondent» I1JJ .09, interurban 72 ti 286 | telex: sportrom buc, 180, Tiparul „I. P. „Informat'»", București 10.308


