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Sîmbătă după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întors din călătoria 
de o zi pe cane a întreprins-o în 
provincie împreună cu președintele 
Gaafar Mohammed El Numeiry. In 
cursul acestei călătorii, la care au 
luat de asemenea, parte Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei și Ahmed Abdul 
Rahman El-Agib, ministrul suda
nez al industriei și minelor, au fost 
vizitate rezervația naturală Dinder, 
orașul Wad Med ani și complexul 
agro-industrial Gezira.

La Dinder, în cursul serii de vi
neri, cei doi președinți au conti
nuat convorbirile începute în di
mineața aceleiași zile la Khartum.

Sîmbătă dimineața, a fost orga
nizată o partidă de vînătoare. după 
care președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohammed El Numeiry, 
persoanele oficiale care i-au înso
țit, s-au îndreptat cu elicopterele 
spre localitatea Wad Medani, ca
pitala provinciei Nilul Albastru.

Pe aeroport era» adunate grupuri 
compacte de oameni, care ovațio
nau, scandau lozinci de salut în 
cinstea prieteniei româno-sudaneze. 
Mulți din cei de față purtau pan
carte scrise de mină, ou urări de 
bun sosit. Celor doi președinți, în 
întîmpinarea cărora au venit con
ducătorii autorităților provinciale 
și orășenești, le sînt oferite ghir
lande de flori. Răsună puternice u- 
rale. •

Cei doi președinți s-au înapoiat 
la Khartum eu elicopterele, fiind, 
și de data aceasta, salutați de-a 
lungul întregului parcurs, pînă la 
Palatul Poporului, de numeroși lo
cuitori ai capitalei.

în aceeași atmosferă de cordiali
tate și prietenie manifestată de 
populația orașului Khartum, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Sudanului, Gaafar Mo
hammed Numeiry, de doamna Bu- 
sein Numeiry, de alte personalități 
ale vieții politice sudaneze, s-au

îndreptat în cursul după-amiezii 
spre uzinele „Sudan Textil", situate 
în zona industrială a capitalei.

Vizita la uzinele „Sudan Textil" 
a prilejuit cunoașterea directă, la 
fața locului, a eforturilor poporului 
sudanez de edificare a unei econo
mii independente, de valorificare 
a bogățiilor țării in interesul na
țiunii.

Muncitorii înconjoară cu căldura 
prieteniei pe conducătorul partidu
lui și statului nostru, aplaudă în
delung pe oaspeți.

Răspunzînd cordial, manifestații
lor de simpatie cu care este 
întîmpinat pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
îndeaproape de procesul de pro
ducție, stă de vorbă cu specialiștii 
sudanezi, dă mîna cu muncitorii 
textiliști.

Pe mari baloturi de bumbac care 
se înalță în stive, muncitorii au 
înscris cu mîna lor urări de bun 
sosit. Se simte căldura sentimente
lor proprii urnii colectiv muncito
resc.

SPECTACOL IN CINSTEA OASPEȚILOR ROMÂNI
In continuare, președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președinte
le Gaafar Numeiry și doamna 
Busein Numeiry, au asistat la un 
spectacol de gală, prezentat de 
echipa națională pentru artă popu
lară a Teatrului Omdurman.

asemenea, per-Au participat, de 
soanele oficiale române care îl* în
soțesc pe președintele Consiliului 
de Stat în vizita sa în Sudan, pre
cum și personalități sudaneze.

A fost prezentat un bogat șl 
variat program de cîntece și dan-

suri ilustrlnd bogăția folclorului 
sudanez, cu străvechi tradiții. Solii 
artei sudaneze au interpretat cu 
multă măiestrie programul, tind 
răsplătiți cu puternice aplauze și 
calde apreciam din partea oaspe
ților români.

DINEU IN onoarea președintelui
GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY

Sîmbătă seara, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit la Palatul Poporului din 
Khartum, un dineu în onoarea pre-

ședintelui Republicii Democratice 
Sudaneze, general maior Gaafar 
Mohammed Numeiry și a doamnei 
Busein Numeiry.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale României și Sudanului.

i fort

S.C.BACAU (feminin), DINAMO Șl STEAUA (masculin)
CAMPIOANE LA GIMNASTICA

GALAȚI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru) — într-o organizare 
ireproșabilă și cu o participare re
cord, atît la feminin, cit și la mas
culin, Sala Sporturilor din localita
te a găzduit sîmbătă finala campio
natului național pe echipe la gim
nastică. De o valoare sensibil cres
cută față de ediția anterioară și 
desfășurată sub semnul pregătirii 
în vederea Jocurilor Olimpice, fi
nala a prilejuit dispute foarte dîr- 
ze și echilibrate pentru cucerirea 
titlurilor. Concludentă în acest sens 
a fost competiția băieților, în cara 
Steaua și Dinamo, principalele can
didate la locul 1, au luptat cu o ra
ră înverșunare pentru fiecare zeci
me de punct, înaintea ultimului a- 
parat șl chiar a ultimului exercițiu 
fiind încă incertă direcția spre care 
se îndrepta titlul de campioană. Di- 

prima execuțiile la 
acumulînd 263,85. 

în urmă cu două 
momentul în care 

lui Mihaiuc la ine-

tate cu regulamentul î-.trecerti, »- 
cei component ai loturilor rri—p-r» 
care nu și-au executat integrai exer
cițiile programate pentru JO. au 
fost penalizați cu c'.te o jumătate de 
punct. Din păcate, in această situ
ație s-au aflat 6 dintre ce; mai buni 
girr.naști ai noștri t Mihaiuc și O-

pe-airfri). Gheerghia și 
Petresca și Păuoesca (li

să Si.c.;- em lm-

Constantin MACOVH -I

(Co-ii’-.uare in pap. a 4-a)

ARGENTINA MENIS
CEA MAI BUNĂ

namo a încheiat 
cele 6 aparate, 
Steaua a rămas 
schimburi și în 
s-a acordat nota _ _____  _ ___
le (9,45) s-a ajuns la situația — pu
țin întîlnită într-un concurs pe e- 
chipe — de egalitate! Juriul a ho- 
tărît ca titlul să fie împărțit între 
cele două formații, la fel ca în ur
mă cu 22 de ani, cînd aceleași echi
pe urcau împreună pe prima treap
tă a podiumului de premiere I

O luptă la fel de interesantă s-a 
dat și pentru locul al treilea și 
mult timp s-a crezut că el va re
veni gimnaștilor orădenl. Dar o evo
luție mai slabă a acestora la paralele 
a făcut ca IEFS să-i întreacă și să 
ocupe locul III, la o diferență de 
1,45 p de CSU Oradea. Și așa, e- 
chipâ orădeană — antrenată de Ed. 
Junker — constituie revelația finale
lor de la Galați, competiție la care 
se aliniază, de altfel, pentru prima 
dată. De remarcat că, în conformi-

PERFORMANȚA MONDIALA
A ANULUI:

63,42 m LA DISC!

Și

Ieri, în concursul de deschidere 
oficială a sezonului în aer liber, 
in Capitală, la atletism, desfășura) 
pe stadionul „Republicii”, discobo
la Argentina Menis (Dinamo), com
ponentă a lotului olimpic, eleva 
antrenorului Ion Benga, a realizat 
63,42 m, performanță ce reprezin
tă un nou record al României, 
cea mai bună performantă mon
dială a anului și, totodată, a 
patra performanță din istoria 
probei.

V

SÂPTĂMINA SPORTIVĂ
INTERNĂ

de zile dedicate sportului 
de masă, două decade me
nite să pună acest început 

de sezon în aer liber sub sem
nul inițiativei și, astfel, C.J.E.F.S. 
Argeș se înscrie din nou pe a- 
genda actualității cu o intere
santă acțiune. Așadar, la Pitești, 
peste 15 000 de practicanfi ai 
sportului (citi dintre ei pentru 
prima dată?) recrutați dintre e- 
levi, muncitori, tehnicieni și func
ționari ai întreprinderilor și insti
tuțiilor locale, vor intra pe por
țile larg deschise ale stadioane
lor — toate bazele sportive pi- 
teștene le stau la dispoziție I — 
și atletismul, crosul, voleiul, bas
chetul, handbalul, popicele vor 
primi la începutul acestei primă
veri o infuzie de tinerețe.

Deschiderea sezonului piteștean 
în aer liber și-a completat, deci, 
caracterul festiv (menit uneori, 
prin alte locuri, să acopere lipsa 
inifiativei și perseverentei ulteri
oare) cu un start lansat în ve
derea angrenării diferențiate a 
diverselor categorii de iubitori 
ai sportului la forme accesibile 
de mișcare și recreare pe stadi
oanele orașului, la aer și soare.

De la Pitești, la liceul bucureș- 
tean nr. 10 „Zoia Kosmodemians
kaia”, inifiativa și pasiunea au 
mers mînă în mînă. Zilele trecu
te, în mica solă de gimnastică a 
liceului, zeci de eleve din cla

sele II—VIII, în prezența respon
sabililor sportivi din unitățile pio
nierești ale sectorului II, și-au 
disputat „Cupa primăverii" la 
gimnastică (ediția a IV-a I). Con- 
curenții, asistenta, juriul, secre
tariatul de concurs — numai 
pionieri, un stup de albine har
nice. Punctaj individual și pe 
echipe, muzică și grafie, talent 
și bunăvoinfă, cupe și diplome. 
Și în spatele acestei inițiative, 
a organizării, ambele pilduitoare, 
se ghicea entuziasmul unui mă- 
nuchi de profesoare de educație 
fizică, pasionate, îndrăgostite de 
munca lor, de mlădifele pe care 
le educă prin sport.

Acest ritm viu al inifiativei 
trebuie însă păstrat pe parcursul 
întregului an, propagarea 'exer
cițiului fizic nefiind o campanie, 
ci o sarcină primordială, perma
nentă, a tuturor organelor che
mate prin lege să transpună în 
viață indicațiile partidului în a; 
cest domeniu formativ al tinerei 
generații, de larg interes cetă
țenesc.

DEOCAMDATĂ, CUPA...

Pentru că în caruselul care 
poartă protagonistele din frun-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

al nouaieamarchează

rezultatele de

10—3

și Pianfettl

ale 
in- L'n pas precis de la Hufanu și 

echipei
Bașa 
noastreFa-

(2). 
u echi-

iNTlLNIREĂ DE AZI: POLONIA-R.D. GERMANA 
VA DECIDE CiȘTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI 

O FRUMOASĂ VICTORIE A HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

După ziua de ieri apele s-au limpezit doar parțial ! Hocheișttl polo
nezi au spulberat, pur și simplu, speranțele americanilor de a reveni 
In primul eșalon al C.M. Dar, în ceea ce-i privește, nici ei nu se poț 
considera a fi făcut pasul cel mare, deoarece astăzi, in ultima partidă 
a competiției, vor juca un meci foarte dificil cu reprezentativa R. D. 
Germane.

Intreclnd Japonia, și încă la un scor categoric, reprezentativa 
României a totalizat 6 puncte cu care și-a consolidat locul IV. indiferent 
de ceea ce va realiza astăzi în ultimul său meci, cu S.L.A.

Clasată ultima piuă ieri, formația Iugoslaviei a acumulat două 
puncte în partida cu Norvegia și și-a asigurat. !n continuare, locul In 
grupa B. Cine va retrograda totuși ? Norvegia sl-a Încheiat seria 
jocurilor și a rămas doar cu un singur punct. Tot atita are și Japonia 
care mai păstrează insă o unică șansă (un rezulta: egal sau victorie) in 
meciul de azi cu Iugoslavia. Daca pierd și această sansă, datorită gola
verajului mal slab ,Norvegia —26. Japonia —32). niponii vor evolua 
in 1973 în grupa C, împreună cu Franța, retrogradată din oficiu, prin 
forfaltul său

TRADIȚIA A FOST INFIRMATA 
ROMÂNIA A ÎNVINS JAPONIA!

mai izbuteau, deși se străduiau din 
răsputeri s-o facă, să scoată pucul 
din propria treime. Și totuși în a- 
ceastă perioadă de totală dominare, 
reprezentativa noastră a izbutit să 
înscrie doar un singur gol.

In această partidă formația noas
tră a avut de partea ei o totală su
perioritate de ordin fizic și tehnic, 
:mpunir.du-si jocul cum i-a convenit 
șl condudndu-L de asemenea. Nu-i 
mal puțin adevărat Insă că si jaoo- 
nezil s-au prezentat mai slab decit 
in alte partide, chiar la acest cam
pionat, și in plus au si ratat 
ocazii unice, la gafe conilărești 

reanu si Ioniță. rezolvate 
de Dumitraș.
ele au fost realizate de : 

Gheorghiu, Tureanu 
u (2), Bașa pe: 
Hoshino. Kyoya și Ka- 

lația Japoniei.

VICTORIA
VOINȚEI!

După porția de palpriapi pe care 
ne-au fumizat-o in partida cu se
lecționata H. D. Germane, hocheișni 
americani nu și-au dezmințit nici 
ieri renumele în confruntarea derby 
a grupe; B, in care au înfruntat 
reprezentativa Pcuameî. Meciul a 
început în nota de evidentă domi
nare a jucătorilor polonezi, care 
încheie prima repriză cu un avan
taj substanțial, lăsind impresia că 
vor ciștiga ușor. Ei au rea? za', pînă 
la urmă, victoria. care le asigură 
deocamdată, primul loc în clasa
ment. In repriza secundă echipa 
S.U_A. a redus din ha nd. cap și apoi, 
chiar in primele minute ale ultimei 
părți •ale partide: a reușit egala rea 
(3—3. min. 43), Polonezi: s-au deta
șat din nou (5—3, min. 45), dar ad
versarii lor au revenit spectaculos : 
5—5 (min. 51). Victoria finală a e- 
chipei Poloniei s-a conturat abia in 
ultimele minute : 6—5 (3—0, 0—2. 
3—3). prin punctele marcate de : 
Kacik (2), L. Tokarz (2). Mrgala 
și R. Goralczyck pentru învingători, 
respectiv Krieger (2), Ftorek, Shee
hy și Hynes nentru învinși. Au 
condus slab J. Adam (Cehoslovacia) 
șl A. Fischer (Norvegia).

cetesorice. ir.rit uesne;

Au condus bine un meci desfășu
ra- in limitele deplinei sportivități, 
Filip (Cehoslovacia) -
(Franța).

Iugoslavia — Norvegia 
(5-1, 0-1, 6-3)

România — Japonia 
(3—1,

Polonia
(3-0,

3-1, 4—1)
— S.U.A.
O—2, 3—3)

CLASAMENT

1. Polonia
2. S.U.A.
3. R.D.G.
4. România 

Iugoslavia 
Norvegia 
Japonia

0 0
0 1
0 1

6—5

38—10
35—20
29—15

5 5
5 4
5 4
5 3 0 2 23—22

4
5
4

5 1
5 0
5 0

0
1
1

22—22
15—41
14-46

10
8
8
6
2
1
1

PROGRAMUL DE AZI

— Iugoslaviaora 14 : Japonia
ora 17 : România — S.U.A.
ora 19,301 Polonia

Germană
de fundașul Kullen

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

Moment dificil la poarta americanului Watt Pucul șutat de un 
polonez a fost respins

hocheist

Comentarii redactate de 
Romeo VILARA, 

Călin ANTONESCU 
și Adrian VASILIU 

Fotografii: D. NEAGU, 
T. MACARSCHI

ÎN DISCUȚIE : REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE HANDBAL

ÎN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT
NU SE POATE MERGE AGALE!

Dată fiind importanța momentului, 
a situației — oarecum controversate 
din handbalul românesc, care se 
cere a fi clarificată și depășită — 
ca om cu contribuții directe, trecute 
și prezente, în activitatea handbaliș- 
tilor fruntași, doresc să-mi fac cu
noscut punctul de vedere.

Pentru a se înțelege mai bine mo
tivele gîndirii mele metodice în per
spectivă, poziția mea în prezent și 
măsurile ce le-am crezut necesare 
pentru pregătirea lotului, apreciez ca 
fiind oportune cîteva precizări privi
toare la evoluția faptelor, începînd 
cu momentul în care s-au pus în 
discuție pregătirile olimpice.

Concluziile mele referitoare la va
loarea, calitățile morale și fizice (pri
vite în perspectivă la unii jucători), 
randamentul dat de ei la ultima e- 
diție (1970) a campionatului mondial, 
modul în care au subscris la pregă
tirile efectuate în vederea acestei 
competiții, precum și credința mea 
referitoare la evoluția handbalului 
pe plan internațional către un joc 
de mare angajament fizic, cu accent 
pe viteză și forță explozivă — toa
te la un loc m-au determinat să sus
țin următoarea teză de viitor ;

Restructurarea loturilor de jucă
tori, reconsiderarea muncii de instru
ire și a calendarului internațional, 
pornind de la ideea că este imperios 
necesar să dăm dovadă de realism, 
cintărind șansele noastre după ce ar 
trebui să facem și nu după ce am 
făcut, chiar dacă mai înainte deve
nisem campioni mondiali.

Cu riscul de a fi catalogat ca lip
sit de modestie, este necesar să a- 
firm, totuși, că dintre toți cei che
mați să se ocupe de pregătirea cam
pionatului mondial din 1970 am fost 
singurul care am putut acumula în 
timp, lucrînd ani și ani la lotul de 
tineret, observații interesante lega-

Astăzi are cuvintul
antrenorul emerit Eugen TROFIN

te de transformările în mentalitatea 
jucătorilor de la o etapă la alta.

In baza acestor considerente, am 
înțeles atunci că Parisul este o e- 
tapă cu un sfîrșit frumos, cu valoa
rea sa istorică și propagandistică, 
dar care pentru viitor nu mai poa
te influența direct clasamentul și 
lupta pentru medalii la Jocurile O- 
limpice.

De aceea, am propus ca în centrul 
preocupărilor federației, să stea pen
tru un timp anume, formarea unei 
noi echipe, de mare perspectivă, 
constituită din jucători tineri, cu 
certe calități, paralel cu menținerea 
vechii echipe din care puteau face 
parte, așa cum de altfel au făcut, 
Gruia, Gațu, Samungi, Goran, Ma
rinescu, Gunesch, Lieu, Popescu, 
Moldovan, Dincă și alții.

Rațiunea care m-a determinat să 
susțin această variantă a fost iz- 
vorîtă din convingerea că la acea 
dată și în conjunctura acelui mo
ment, o parte din jucătorii tineri in
troduși în lot, care urmau să devi
nă titulari alături de cei realizați 
ca performanță, nu găseau cadrul 
corespunzător unei munci intensive 
care să asigure succesul. Vedeam 
munca orientată diferențiat pentru 
fiecare lot în parte, cu accent de
osebit către un efort incomparabil 
mai mare pentru jucătorii tineri. Pe 
de altă parte, folosirea stimulativă

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI IN DIVIZIA
Privite prin prisma actualei ierarhizări a campio

natului, jocurile etapei a XÎX-a se poț grupa în două 
categorii. Prima dintre acestea cuprinde dueluri apa
rent neechilibrate, între formații situate în partea 
superioară a clasamentului și altele de la periferia 
acestuia. Așa cum sînt partidele Sport Club — Pe
trolul (locul 4 cu 14), C.F.R. Cluj — F. C. Argeș 
(15—3), Steagul roșu — Farul (2—12) și Crișul — 
Universitatea Cluj (16—6), în care prima șansă este, 
aproape firesc, de partea echipelor angajate direct 
în lupta i>entru ocuparea primelor locuri.

în cea de-a două grupă, aceea a întîlnirilor presu
puse echilibrate, putem include meciurile Politehnica 
— Universitatea Craiova, în care ieșenii, în ascen
siune de formă, urmăresc îmbunătățirea situației în 
clasament 
U.T.A, de 
„ll-le“ din 
va încerca 
ție în clasament și, în sfîrșit, Dinamo — Rapid, o 
întîlnire de tradiție, care aduce față în față două 
dintre „vedetele" fotbalului nostru, amîndouă în că
utarea unei linii stabile de plutire.

Steaua — Jiul, un joc deschis, A.S.A. — 
fapt derbyul etapei, în cadrul căruia 
Tg. Mureș, revelația acestui campionat, 
probabil să-și consolideze actuala pozl-

Așadar, astăzi, în Divizia A, cu începere de la orele 
16,30:

SPORT CLUB 
A.S.A.

— PETROLUL
— U.T.A. _

A DE FOTBAL
C.F.R. CLUJ — F. C. ARGEȘ
POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CRAIOVA
STEAGUL ROȘU — FARUL
CRISUL — UNIVERSITATEA CLUJ
STEAUA —
(stadionul „23 August", 
DINAMO —
(stadionul „23 August",

JIUL
cu începere de la ora 13,30} 
RAPID
cu începere de la ora 15,15)

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE AZI

1. U.T.A. 18 10 5 3 35—16 25
2. Steagul roșu 18 8 6 4 23—12 22
3. F.C. Argeș 18 11 0 7 31—25 22
4. Sport Club Bacău 18 9 3 6 31—24 21
5. A.S. Armata Tg. Mureș 18 7 6 5 19—17 20
6. „U” Cluj 18 8 3 7 26—19 19
7. Dinamo 18 7 5 6 25—21 19
8. Jiul 18 7 5 6 17—18 19
9. Steaua 18 6 6 6 20-16 18

10. Univ. Craiova 18 7 4 7 23—22 18
11. Rapid 18 7 3 8 21—24 17
12. Farul 18 7 3 8 17—23 17
13. Politehnica lași 18 5 6 7 21—25 16
14. Petrolul 18 6 4 8 9—22 16
15. C.F.R. Clui 18 2 6 10 12—26 10

18 2 5 11. 5-25 9
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partidele
cadrul capelor

In meciurile ou Jiul, 
șl returul camplona- 
fcl Oupă.

ce în ce mal des, tehnicienii, 
noștri antrenori, se apleacă a- 
mesei de scris, așternîndu-și 

opinii, împărtă-

ÎN 4 RÎNDURI c

SUFLET DE SUPORTER..,

Un sfat pentru portarii 
echipei C.F.R. Cluj, după go
lurile primite de La propriii lor 
fundași ' .............. “ 'in turul 
tulul și

Fiți atenți, vă ________ ,
Numai la... fundași, căci, iată, 
Adversarii mai greșesc, 
Dar ai voștri... niciodată !

în pauza meciului Petrolul
— Rapid, de o slabă factură 
tehnică, televiziune^ a trans
mis secvențe din 
disputate în 
europene.

Foarte greu de presupus 
Care-i cauza, 
însă fotbal ne-a adus 
Numai... pauza !

Nelu QUINTUS

POPESCU: „Lecții de handbal
Din 

marii 
supra r ________
pe hîrtie impresii, Opmu, uupai .<*- 
șind celorlalți experiența acumulați 
în complicatul proces instructiv-edu- 
cativ. Este un fenomen firesc. La a- 
proape trei decenii de cind activita
tea sportiva a luat un nou start, cel 
spre desăvîrșire, spre marile perfor
manțe, apar teoreticieni și practicieni 
de clasă, ctitori ai unei noi școli, 
vînd- la bază experiența proprie, su- 

‘ _i științelor ajutătoare, 
recent, au dat o 
află și antrenorul 
Popescu. Șlefuitor 
artizan al marilor 
de handbalistele 

al echipei Univer-

OLIMPICA ®

ARAD, 12 martie.
în tribunele stadionului local, în 

timpul meciului U-T.A.— — Rapid, 
re culoarul dintre gradene un tî- 
păr ,?e atlă instalat ne un cărucior - 
toto.iu. a venit în orașul de pe 
Mureș, numai spre a urmări meciul 
pe care Rapidul — echipa căreia îi 
®skj. devotat „cu trup și suflet" — 
ii disputa în acea etapă cu lidera 
campionatului.

••■Și cînd, în minutul 90, balonu] 
a poposit în plasa porții apărată de 
Vidac, aducînd Rapidului egalarea, 
strigătul de bucurie al tînărului de 
ne cărucior a acoperit tot tumul
tul stadionului.

După terminarea meciului, ne
obișnuitul spectator a trebuit să aȘ. 
tepte pînă cînd tribunele s-au golit, 
pentru a putea fi condus de înso

țitorul cu care venise din Capitală, 
la gară și în tren. Tînărul pe 
cărucior se numește Gheorghe Oc
tavian. A suferit de poliomielită la 
vîrsta de 8 luni. De atunci și pînă 
acum, la 20 de ani, picioarele lui 
n-au mai putut să umble, să se 
miște singure. Locuiește în bd. Tu
dor Vladimirescu nr. 80. Este elev la 
„fără frecventă” al liceului „Dimi- 

trie Bolintineanu", plasa a X-a. In 
afară de școală, mai are o singură 
pasiune : Rapidul. Ii urmărește 
meciurile din fiecaire etapă a cam
pionatului sau din Cupă, ca și pe 
cele internaționale. Se duce cu 
însoțitor, în orice oraș din țară, pe 
orice stadion, pe dare „echipa șa“ 
are de disputat un meci.

„Rapidul este nentru mine le
gătura cea mai trainică cu sportul. 
Pe care n-am avut bucuria să-l 
practic. De la Macri la Motroc și 
pînă Ia Lupescu, Răducanu, Dumi
tru, Neagu. Boc și Pop — ara ră
mas devotat acestei echipe” . - .

... Poate că asemenea devota- 
mente împinse pînă la devoțiune, 
să-i facă ne rapkfițti ceva ma 
țin capricioși. ca să aducă si 
terilor lor mat multe satisi 
în genul „egalului” de Ia Arad, 
a repeta ..surprizele neplăcute pe Republicii, de la 19 ma

pusă testului ț 
Printre cei care, 
nouă lucrare se 
emerit Constantin 
al multor talente, 
victorii obținute 
noastre, antrenor _ _____ ______
sitatea București — campioană a Ro
mâniei — și președinte al Colegiului 
central al antrenorilor din F.R.H., 
prof. C. Popescu este, fără îndoială, 
o autoritate în materie de pedagogie 
sportivă. De aceea, cartea sa „Lecții 
de handbal*, apărută de' curind in 
Editura „Stadion", va fi primită de 
masa profesorilor de educație fizică 
și a antrenorilor de specialitate cu 
mare Interes.

Infățișînd cele trei stadii de pregă
tire a tinerilor handbaliști — Iniție
rea, învățarea și perfecționarea — 
autorul a tratat succint, dar bine 
argumentat, nenumăratele aspecte ce 
se pot ivi pe parcursul procesului de 
instruire. Pentru tehnicienii și pro
fesorii de educație fizică prinși în 

de pregătire a echipelor de 
lucrarea este un îndreptar 
un ajutor permanent. Inso- 
schițe și programe, experi- 

de către profesorii de la 
2 București, în- 

experiența vastă a 
de renume, această 

(290 de pagini) de 
aduce cu siguranță 

la creșterea unor noi ge- 
handbaliști. •

Peste decenii, de la
Peste 20 de duminici vom fi în pli

nă febră olimpică, urmărind ultimele 
tchimburl ale uriașei ștafete ce va 
purta flacăra olimpică din dumbrava 
sacră din Elida pînă în capitala ba
vareză. Peste 20 de duminici, stăpî- 
nul gindurilor noastre va fi eveni
mentul olimpic. Atunci, nimeni nu va 
mai avea vreme să mediteze la ce a 
fost, la istorie, la trecut. Iată de ce 
ne-am propus să profităm de răga
zul unei duzini de duminici pentru a 
retranșa, sub ochii cititorilor noștri, 
fa-cinantul mini-roman al Jocurilor 
Olimpice moderne, intrducîndu-i în
tr-o lume care, deși destul de tînără 
(!a cei 80 de ani), are puterea de a 
capta atenția și interesul universu
lui uman din 4 în 4 ani, cu o regu
laritate pe care o pot invidia multe 
instituții de altă natură.

Cind se apropie Jocurile, începem 
să uităm detaliile, elementele de me
morie își confundă contururile și ră- 
mînem cu vagi clișee, cum ar fi cele 
legate de presupusa similitudine din
tre competițiile antice și cele din zi
lele noastre. Nimeni nu va nega im
portantul transfer de simboluri din 
antichitate în contemporaneitate, car 
întrecerile in sine din arena olimpică 
n-au mai păstrat. In fond, decît ca
racterul agonistic. Firește, vechi! 
greci au introdus regulile speciale de 
desfășurare a concursurilor, ierarhi
zarea valorilor, pregătirea (antrena
mentul, dacă nu chiar cantonamen
tul) înainte de întreceri, corpul de 
arbitri, lista ce premii, participarea 
publicului etc. Dar tot atît de natu
ral trebuie să recunoaștem limitele 
de substanță ale acestor simihtud-rsi

Amintirea glorioaselor jocuri de la 
Olympia, cu toată forța lor de con
taminare ideatică, nu putea decît să 
dea un Imbold. Determinante pentru 
renașterea jocurilor olimpice au fost 
condițiile materiale, social-istorice 
pe deplin întrunite. Săpăturile ți 
studiile arheologice care au stimit 
interesul pentru frumoasele idealuri 
ale civilizației elene, s-au aliat cu

Atena la Munchen

La A. S. Minaur Baia Mare

tau distanțele (căile ferate, telegra
ful), cu schimbul de valori materiale 
(prin expoziții mondiale), cu colabo
rarea intelectuală (prin congrese li
terare și științifice) etc. Sportul sim
țea, la rîndul său, nevoia unei inter
naționalizări, unei universalizări. In
tensa comunicație de valori sportive 
nu se putea realiza mai frumos decît 
sub egida antichității clasice, cu au
reola grandorii și gloriei ei. Adevăratul 
și necontestatul renovator al jocurilor 
a fost pedagogul francez Pierre de 
Coubertin. Cu exact 80 de ani în ur
mă, într-o conferință ținută la Sor- 
bona, tinărul pe atunci de 30 de ani 
propune : „Trebuie să organizăm noi 
Jocuri Olimpice". Era la 1892.

Animat de nobile Idealuri, Couber
tin reușește să readucă la luminâ 
jocurile stinse cu 1500 de ani in ur
mă. Dar înainte de a-și fermeca au
ditoriul cu elemente formale, Cou
bertin, pedagog și umanist prin ex
celență, știe să facă apel la argu
mentele vremii: a promova idea
luri de pace șl prietenie, a strînge 
laolaltă intr-o singură arenă repre
zentanții tuturor țărilor lumii și 
(după propria-i expresie) „să dea 
lumii otrăvite de bancheri și indus
triași. din 4 in 4 ani. o pildă de so
lidaritate internațională* — iată efor
turi care astăzi ar merita Premiul 
Nobel. Promovarea sportului ca mij
loc educațional (prin încărcătura de 
Idealuri de perfecțiune umană și prin 
activitatea socialmente necesară pe 
care o impune), aprecierea progra
melor naționale de educație fizică și 
a competițiilor sportive ca promotoa
re ale unor generații sănătoase, mai 
puternice, înțelegerea (atît de tim
purie !) a interacțiunii dintre sportul 
ce masă și cel de performanță — 
iată ideile cu care Coubertin și-a 
cucerit adepții, reușind să pună pe 
picioare această uriașă întreprindere 
cu un ecou mondial greu de egalat.

Congresul internațional de la Pa
ris din 1894 duce la constituirea Co
mitetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.), care își ia greaua, ingrata 
sarcină de a organiza seria nouă, 
modernă, a Jocurilor Olimpice. ~ 
ma ediție are loc la Atena, în 
De atunci începe neîntreruptul 
port de canotori, alergători,

în care Coubertin vedea un 
de nădejde la cauza 
acum fascinantul șir de 

— plin de triumfuri și

din Jocurile Olimpice cea mai mare 
și mai importantă întrecere sportivă 
a tuturor timpurilor, pe toate me
ridianele globului pămîntesc.

Celor ce vedeau în noile jocuri doar 
sensul
Coubertin 
mereu că 
te pentru 
lumii, ci
și o sărbătoare a tinereții pe scară 
universală". Asemenea gînduri ono
rează pe cel considerat a fi părin
tele olimpismului modern.

Cu excepția anilor de război mon
dial, suita
Olimpice moderne 
crescendo, 
ploare șl dînd cercetătorului mai a- 
propiat un tablou cu adevărat co
pleșitor.

VIITOAREA ADRESA

Pri- 
1896. 
„ex- 
scri-

ludic, prilejul 
nu obosea să 
jocurile „nu 
a fi doar un
o manifestație pedagogică

de întrecere, 
le amintească 
au fost crea- 
campionat al

A OLIMPICILOR
ROMANI:

Miinchen, str. Connolly
4-6

Curiozitatea celor ce vor 
voi să scrie olimpicilor ro
mâni în timpul Jocurilor O- 
limpice de vară de la Miin- 
chen, poate fi satisfăcută încă 
de pe acum. Potrivit unei re
cente comunicări a Comite
tului de organizare, delegația 
olimpică română va fi ca
zată în Satul olimpic la a- 
dresa i str. Connolly 4—6. 
La această adresă se află un 
bloc înalt de 8 etaje, în ime
diata apropiere a intrării 
principale în Satul olimpic. 
Pentru a înțelege mai bine 
poziția topografică a viitoa
rei tabere a tricolorilor, pre
cizăm că ea se găsește peste 
drum de bungalowurile re
zervate sportivilor olimpici 
(la . Sud), în apropiere de 
stația centrală a metroului 
care leagă Satul olimpic de 
oraș (spre Est) și în poziția 
cea mai apropiată de stadio
nul olimpio (la Sud-Vest).

Strada Connolly este una 
dintre numeroasele căi de 
circulație care brăzdează Sa
tul olimpic, purtînd numele 
unor foste glorii ale arenei 
olimpice. James Connolly 
este atletul american care în 
1896, la prima ediție a Jocu
rilor Olimpice moderne, de 
la Atena, a vrut probabil să * 
știe. cum arată toate meda
liile olimpice, de vreme ce 
s-a clasat primul la triplu- 
salt (13,71 m), al doilea la 
săritura în înălțime (1,76 m) 
și al treilea la săritura în 
lungime (5,84 m).

Faptul că atletul român 
Carol Corbu va locui pe 
strada primului campion 
olimpic al probei de triplu- 
salt poate fi de bun augur 
(chiar dacă nu sîntem su
perstițioși) 1

cvadrienală a Jocurilor 
s-a desfășurat 

luînd o incredibilă am-

Primul club de
vib.

nr.

OLIMPIADA TĂCERILOR ALDE
H. N.

de handbal,

dreptul

eschimose a fost

păcii 
spec- 
emu- 
făcut

competi- 
cursele 

dini, unii concu- 
sute de km dis-

starturile diferitelor
900 de participanțl. La 
înhămate cu
sosit de la

•) Lecții
Editura Stadion, 290 de 
lei.

meri-, 
sprijin 
începe 
tacole
lății, viu și colorat — care a

Unii spun că rezultatele la fo 
bal sint un fel de „I 
Dar, la loterie poate 
numai un meci, 
tul...

C. Popescu, 
pagini, 8,75

PICĂTURI
,loz in
> fi eiștigat 

nu tot campiona-

★
e>

pentru a constitui o surpriză pentru 
ceilalți cititori — va fi larg reflectat in 
pagina noastră de „Magazin*1.

NELU CO JOC AB U, BUCUREȘTI. Ulti
mii 6 campioni mondiali de box, la 
toate categoriile : Floyd Patterson, Xn- 
gemar Johanson, Floyd Patterson, Sonny 
Liston, Cassius Clay, Joe Frazier. Eu, 
cei puțin, pe aceștia 11 recunosc. Ernie 
Terrel șl Jimmy Ellis, acceptați de unele 
foruri pugilistic® șl contestați de cele
lalte, nu pot figura pe lista campionilor 
mondiali.

ION CIMPEANU, CLUJ. Este merito
riu, fără îndoială, gestul jucătorului 
Radu Pamfll, de la Minerul Bala Mare, 
care, înscriind un gol cu . mina, neacor
dat, pe bună dreptate de dv., a ridicat 
miinile In sus, potolind astfel tribunele, 
în meciul cu Chimia Făgăraș. Ați uitat, 
totuși, să mai spuneți că, în acel mo
ment, Minerul conducea cu 2—0, amă- 
nut de loc lipsit de importanță, zic eu. 
Radu Pamfll a făcut un gest frumos, in 
orice caz. Dar l-aș strfnge mîna eu și mai 
multă efuziune dacă ar face același lu- 
oru, într-un viitor med, la scorul ae 
0—0 sau la 1—0 pentru adversari. Aștept!

Octal

Desen de Al. CLENCIU

Crainicul sportiv : — Nemaipome
nit ! Driblează patru... cinci... opt 
adversari, păcălește și portarul, dar 
vai-vai, neputînd fenta stilpul por
ții, este nevoit să... marcheze !

metodele
moderne de educare...

Iotul 
mai 

țări la ac

IN IARNA ACEAS
TA, la Băile Felix, 
tre Schiopu,

•aORARf—SLIVN A

procesul 
juniori, 
valoros, 
țită de 
mentatâ
Școala sportivă 
trepătrunsă de 
unui tehnician 
imensă lecție 
handbal își va 
contribuția 
nerații de

Clubul handbi 
plinit, un vis a 
tului cu mingea 
El a devenit o 
reșu. und 
U ca~. u 
românesc, 
unde a v 
cu cfțiva ol 
căr P

Dar.
noaste

De multe ori 
mă- creează 
lor „fără fir 
tea din 
răzbune, 
victoriile 
celor ce 
firmă-.

i, compete „cu ftr- 
complexe adversari- 

Mullf din 
u^mă reuses? însă sd se 

cdpdf tnd 
obținut 

T-<ru ba

ore. oaspeții 
Minaur Baia 

t echipă șl 
rute Și ne-am 
~ier numele 
acestui dub : 

Lasrâr Panâ, lng. Aurelian 
asociației, ing. 

Koaaen — președintele sec- 
Vasile Trei ti — secreta- 
prof. O vi di u Todor — 
C-J-EF.S. Maramureș, 
ina din filele carnetului 
r.^nutul lozincii afișate 
iui : wNici un meci pier- 

Aceasta & fost lozinca. Re- 
r bairr.ârenii aveau să cîș- 

acer-aș. siguranță și meciurile 
deplasare I
Tea primului tur al cam pi o- 

im de handbal, divizia 
r.âreană Minaur a cucerit 

18 posibile, iar pe foile 
talerii fluierului care au 

<tele au menționat : ,.Fell- 
pe. Minaur Baia Mare pentru 

atea cu care a jucat

Horia ALEXANDRESCU

ct nouă competiție neobișnuită se 
adaugă la cele deja existente, de genul 
„Cupei oceanelor” sau a Campionate
lor polineziene. De data aceasta, este 
vorba de manifestările sportive ale u- 
neia dintre populațiile cele mai puțin 
cunoscute de pe glob — eschimoșii. Ei au 
început să organizeze întreceri spor
tive pe o scară foarte largă, invitînd 
pe toți frații lor răspîndlți în preajma 
cercului polar, din Norvegia pînă în Gro
enlanda, trerind peste Siberia. Alaska 
șl Canada.

Inițiativa a aparținut eschimoșilor ca
nadieni. care ia joourile din acest an, 
organizate în localitatea White Horse, au 
strins la ' “
ții peste 
de sănii 
renți au 
tanță !

Programul jocurilor 
destul de variat, dar și de încărcat, con- 
ținînd probe de schi, patinaj, hochei,

curse de sănii cu atelaje de dini, marș 
peste ghețuri etc. ca și sporturi de sală: 
volei, baschet, tenis de masă. Compe
tiția a fost organizată pe grupe de vîrs- 
tă. la ea luînd parte reprezentanții a 
peste o sută de triburi eschimose.

Deși, uneori, gerul cobora sub 30 de 
grade nici o probă nu a fost amtaată, 
iar spectatorii nu au lipsit. Premiile o- 
ferite de organizatori au constat în 
majoritatea lor din costume din blă
nuri prețioase, arme și bărci, sănii și 
cîini de rasă. Nu s-au acordat medalii, 
dar fiecare cîștigător va avea ' 1 '
la un stîlp de onoare, așezat în mijlocul 
satului său, spre a-1 glorifica în fața 
generațiilor viitoare. Specialiștii au fă
cut numeroase studii etnografice pe 
marginea competiției, iar guvernul ca
nadian a turnat un film.

aces^

L NASTASE-CRINGLRI

ADEVĂRURI TIRZII

Glumind, cu fotbalul 
feminin

• Fotbalista a născut o fată ? Per
fect ! Vom întineri... echipa !

• „La donna e mobile !“. Geta, din 
fundaș, a devenit extremă.

• Are 17 ani și joacă de 18 ani. 
E fotbalistă... înnăscută.

• Nina, ce tot ne fluieră arbitrul T 
Asta este... huliganism.

Valy are picioare frumoasa ? 
că o faultez eu !

In pauza meciului, am timp să 
o fugă la coafor.
M-am îngrășat, Mimi ? Să mai 

spună careva că sînt o fotbalistă 
slabă !
• Dacă nu găsesc tricou galben, 

pot să-mi vopsesc părul ?
Titi GHEORGHIU 

Vaslui

EUGEN MIGA, TECUCI. Privitor* la 
evoluția pe care a avut-o Steaua, in cel 
de-al doilea meci ca Bayern MUnchen, 
îmi permit să am o părere personală,

Pe
din for

mația Crișului, il șica
nează pe Dărăban. 
„Singura ta șansă ea 
să nu mai fii eliminat

fi in 
tanul

15 MARTIE. ANUL 
Tg. Mureș întîlnește O 
Ștefănescu le spune in glurr 
încheiați conturile. Altfel, ci 
București!“ Prima repriză se 
Staicu țin piept talentatei f: 
să intre la gînduri. Zece mii 
din cele două 
ce a marcat 
„Golul acesta q|B|

Peste aproapM 
pasagerii la bordj;

•a. A. S. Armata 
, crainicul Dan 

că fn 90 (le minute 
letul și avionul de 
ionarii B ai lui Gh. 

Dan S’-efănescu începe 
-pi pauză Ha;na! înscrie primul 

Armata s-a calificat. Imediat după 
tușă, ia crainic, și-i spune i 
i oastră ~
J decola sure București cu toți

Mircea BATRÎNU

deosebită oarecum de a dv. Eu cred, 
de pildă, că. oricît de onorabil apărea, 
pe hîrtie, rezultatul de 0—0, din mo
ment ce, practic, el echivala cu elimi
narea Stelei, ar fi fost cazul ca, măcar 
în ultimul sfert de oră. fotbaliștii noș
tri să-și asume riscul de a ieși la atac, 
de a încerca imposibilul sau — fiind 
vorba de fotbal — chiar posibilul. îmi 
vine în minte imaginea pe care ați in- 
tilnit-o șl dv., la handbal, cind uneori 
gi portarul își părăsește poarta, intrînd 
în atac. Evident, nu susțin ideea că și... 
Coman ar fi trebuit să iasă la atac, dar 
ceilalți — da !

VIORICA D. MIHAI. PLOIEȘTI. Nu
mele cel mic al fotbalistului Iordănescu 
este Anghel. Că prietenii îi spun 
„Puiu“, asta este altceva. Aproape fie
care dintre noi avem un nume oficial, 
și încă unul folosit de cei din Jur.

NICOLAE GÎJU
COBOARĂ DE PE RING...

Arbitrul ridică brațul învingătorului, Nicolae Gîju a ciștigat pentru a 
vatra oară titlul de campion nafiongl, tntrecîndu-l pe Gheorghe Pușcaș.

. totQi R. QBQBI

Istoria aceasta — presărată cu 
multe bucurii și satisfacții dar tra
versată, inerent, și de umbre — 
care se încheie acum, a început în 
urmă cu vreo nouă ani...

...Era o simplă „zonă", la Ga
lați. cind boxul craiovean și-a tri
mis pe ring un tînâr reprezentant 
anonim. Nicolae GÎJU, elev al an
trenorului Gheorghe Duduleanu, un 
băiat sfios, cu priviri piezișe... 
Acolo, „musca" Gîju — care va 
deveni peste ani un boxer de pri
ma mină, sportiv de importanță 
națională — a fost învins la puncte, 
pe nedrept, de Ion Otvoș, și n-a 
uitat nici acum, după scurgerea 
vremii, amărăciunea primei înfrîn- 
geri...

Dotat cu multă ambiție, Gîju 
perseverează. Nu trec multe zile de 
la eșecul de la Galați, și secția de 
box a clubului Steaua se îmbogă
țește cu un... oltean, care i-a im
presionat pe antrenorii Chiriac și 
Spakov, prin jocul lui de picioare, 
prin mișcarea lui derutantă în 
ring, după ce, la prima vedere, 
clătinaseră sceptici din cap, sur
prinși de slaba lui constituție fizică.

Succesele nu se lasă prea mult 
așteptate și, în 1965, Gîju — trecut 
la categoria cocoș, cea care îi va 
turaua osia aaai ai&ri sstiitastu s»

cîștigă primul său titlu național șl 
dreptul de a urca pe- ringul cam
pionatelor europene de la Berlin, 
unde pierde — discutabil, la puncte 
— în fața „mașinii de pumni", 
Oleg Grigoriev, în repetate rinduri 
campion al continentului.

Din 1965 pînă în 1971, cînd — în 
decembrie — Nicolae Gîju mar
chează un punct important pentru 
echipa pugilistică a României pe 
ringul de la Opole, în întîlnirea cu 
reprezentativa Poloniei, el cunoaște 
o lungă suită de izbînzi sportive, 
dobîndind patru titluri de campion 
al țării, mai multe centuri balca
nice, un loc I la turneul preollm- 
pic de la Mexico, în sfirșit, meda
lia de aur a CAMPIONATELOR 
EUROPENE, victorie asupra căreia 
zăbovim întotdeauna cu plăcere...

...După ce, la Istanbul, Gîju cu
cerea titlul balcanic, învingîndu-i 
detașat pe bulgarul Garavalov și 
iugoslavul Ibrahimovici, în mai, în 
calitate de căpitan al reprezentati
vei de box a României, elevul an
trenorilor Chiriac și Spakov își 
apără șansa sub lumina reflec
toarelor de la „Palazzo dello sport" 
din Roma.

Maghiarul Tibor Papp este pri
mul învins. O seară mai tîrziu, 
polonezul Găioaska privește, cu

ochii încețoșați de lacrimi, cum 
arbitrul ridică mîna românului 
Gîju. Urmează o luptă dramatică 
cu italianul Pieracci, boxer șiret 
și dur, pentru care publicul este 
gata să urce el însuși în ring... 
Victorie la puncte.

în sfirșit, finala, încleștare între 
elanul românului dornic de afir
mare și experiența vest-germanu- 
lui Rascher, fost campion al Eu
ropei, întîlnire pe muchie de cuțit, 
istovitoare, 9 minute de tensiune 
extraordinară...

Două zile după finala de sub 
cupola lui „Palazzo dello sport", 
olteanul care plînsese pentru de
cizia dubioasă de la Galați, co
boară pe peronul Gării de Nord, 
cu medalia de aur a continentului 
la gît...

...Scriam, la început, că toată 
istoria aceasta se sfîrșește acum 
Da, la 28 de ani, căsătorit cu fosta 
jucătoare de tenis de cîmp Letiția 
Man, tatăl unui băiețel, maestrul 
emerit al sportului Nicolae Gîju 
înțelege să părăsească ringul, lă- 
sînd celor mai tineri frumusețea 
nobilă a scrimei pugilistice, re- 
trăgîndu-se — ■ discret, așa cuin 
i-a plăcut întotdeauna — în colțul 
antrenorului.

Daniel DIACONESCU

IANCU DIMA, FOCȘANI. Sînt marto
rul dv. în controversa angajată în le
gătură cu voleibalistul Gabriel Udiș- 
teanu.

DAN COSTEA. BREAZA. 1) Puteți 
mînca în liniște prăjitura, în baza răs
punsului pe care l-am dat duminica 
trecută, altui cititor, la aceeași între
bare. 2) Sub numele de Ion Poștașu, 
bănuiesc că se ascunde o fostă glorie 
a sportului românesc. Mă înșel Și 
încă cum ! Este adevărat că, în copilă
rie. fugeam foarte repede. Dar numai 
cînd alergau alții după mine...

BELA MARDIROSZ. COMUNA SICU- 
LENI. 1) Spațiul nu ne permite, uneori, 
să publicăm decît rezultatele primilor 
clasați, la ciclLsm, la haltere, la gimnas
tică etc. La marile competiții, ne vom 
strădui să facem loc și celorlalte rezul
tate. 2) Gînd la gînd, cu bucurie. Ori
cum, vă mulțumim pentru sugestie și 
«ui eiaux S4 tYKiimaitui m nu-I toul*

ion st. popa, bacău. Toate fede
rațiile — deci și cele despre care între
bați dv. : ciclism, rugby șl tenis de masă 
— își au sediul în clădirea Consiliului 
Național pentru Educație Fizică șl Sport, 
București, strada Vaslle Conta nr. lo, 
sectorul 1. Ne spuneți că răspunsul meu 
vă face fericit. Să vă spun drept, nu 
bănuiam că fericirea poate fi realizată 
atît de ușor. M-aș fi apucat și eu să 
scriu scrisori !

VLADA TEPELUS, BUCUREȘTI. De 
Ce nu vreți să-mi urmați sfătui șl, dată 
fiind ușurința cu care compuneți ca
trene (multe reușite), să abordați o te
matică mal interesantă decît aceea pe 
care vi-o oferă modesta mea persoană ? 
Dar, recunosc, și ultimul dv. catren are 
haz :
Toată lumea te Întrebă :
I. Poștașu cine e T 
Tu, ca un băiat de treabă, 
Trimite-i la... P.T.T. I

ILDIKO RUHAZ, SF. GHEORGHE. In 
primul rînd, vă rog să mă scuzați, în 
cazul cînd n-am reușit să vă descifrez 
bine numele. Problema fotografiilor cu 
autograf nu este prea simplă. în gene
ral, dar mai ales atunci cînd sportivul 
respectiv este angrenat într-o activitate 
competlțlonală atît de bogată, pe toate 
continentele globului, ca Ilie Năstase. 
Dar, spuneți că ați colecționat, pînâ 
acum, 34 de fotografii ale lui Năstase, 
Barem le-ați pus ia ioc sigur t

lUilXfliili N. CLAUDIU j
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COMPETIȚIILOR ÎN AER
ani

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 9.30 : Concurs de des
chidere a sezonului organizat de co- 
misia municipală ; stadionul Dinamo, 
de la ora 9 : „Cupa Dinamo" la marș.

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

BOX. Sala clubului Grivița Roșie, 
de la ora 10 : campionatul municipal 
de juniori.

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei. de la ora 9 1 concura de 
obstacole.

HANDBAL. Teren Giulești, ora 9: 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(IA), teren Tineretului, ora U.15 : 
IEFS — Confecția (IA).

ÎNOT. Bazinul „23 August”, da la 
ora lo șl de la ora 17, concursul re
publican de primăvară al seniorilor.

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 12 : Venus — Doina (camp, fem.), 
ora 13.30 : Steaua — Jiul (div. A). 
ora 15.15 : Dlnamo — 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); stadionul 
Dlnamo, ora 101 Dinamo — tineret
— Lotul UEFA, ora 11.30 : Dlnamo 
Obor — Tehnometal (div. C), ora
13.30 : Dlnamo — Steaua „23 August" 
(juniori); teren Laromet, ora 9.30: 
Dacia — Luceafărul (camp, fem.), 
ora u : Laromet — Sirena (div. C); 
teren Constructorul, ora 9.30: Unirea 
Tricolor — Tra viata (camp. 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 s 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.M.B. — Electronica (div. 
C); teren Autobuzul, ora 11 : Metalul 
Mija — Oltul Slatina (div. C); teren 
Agronomia, ora 11 : Aurora Urziceni
— Carpați Sinaia (div. C); teren
P.T.T., ora 11 : Tinerețea _  Diana
(camp, fem.); teren C.P.B., ora 9.30: 
Miorița — Băneasa (câmp. fem.).

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

polo. Bazinul Floreasca, de la o- 
rele 10 și 17 : meciuri In cadrul dl- 
vlzief A.

RUGBY. Parcul copilului, de la 
ora 10 : Grivița 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 
n-a și pistol liber). ,

VOLEI, Sala Giulești, de la ora 
9.30 : CPB — Farul (fA), Rapid —• 
Dinamo (fA); sala Constructorul, de 
la ora 10 : Constructorul — Ceahlău] 
Piatra Neamț (fA).

BUCUREȘTI

Sezonul competițional în aer li
ber la tenis se inaugurează luni pe 
terenurile de la Ghencea. Este vor
ba de concursul dotat cu „Cupa 
Steaua", organizat cu ocazia ani-

de

STEAUA4

la înfiin-

PE MARGINEA RECENTEI CONSFĂTUIRI DE LA F.R.FLOTUL OLIMPIC — ÎNTRE DOUĂ ACȚIUNI DE VERIFICARE

LIBER
versării a 25 de 
țarea clubului.

Competiția, care se va 
zilnic pină duminica viitoare, 
reuni la start concurenți și concu
rente, maeștri ai sportului ?i de 
categoriile I și a Il-a, precum și ju- 
niori de perspectivă. Astfel, vor fi 
prezenți Toma Ovici. Viorel și 
Traian Marcu, Viorel Sotiriu, Con
stantin Popovici, Gheorghe Boaghe, 
iar la fete, Agneta Kun, Iudit Di- 
bar-Gohn, Valeria Balaj, Eleonora 
Dumitrescu, Ecaterina Roșianu, 
Aurelia Trifu etc. ,

Au loc probe de simplu bărbați 
și simplu femei. Va fi aplicată for
mula seturilor de „Tie break".

Deși ne aflăm la începutul acti
vității competiționale în aer liber, 
sperăm că evoluțiile tenismenilor 
noștri vor justifica interesul 
care sînt așteptate întrecerile.

Meciurile încep la ora 15.

cu

După campionatul national al liceelor 
și școlilor sportive

SE IMPUN UNELE CORECTIVE
IN MUNCA DE PREGĂTIRE A TINEREI GENERAȚII

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ

La Vîrful cu Dor, campionatul 
național de schi al liceelor cu pro
fil și școlilor sportive a constituit 
pentru profesorii-antrenori, un 
prilej de retrospectivă asupra unui 
întreg sezon de muncă. S-au putut 
astfel verifica, în condițiile unui 
concurs greu — care a solicitat la 
maximum pe concurenți — stadiul 
de pregătire, dar, mai ales, perspec
tivele pe care le oferă schimbul de 
mîine al schiului nostru. Din acest 
punct de vedere, întrecerile au con
stituit un succes. De asemenea, or
ganizarea asigurată, la care au con
tribuit din plin comisia județeană 
de schi Prahova și Liceul din Si
naia (director Constantin Rapcea) a 
fost excelentă: nu s-a simțit nici 
un moment diferența față de un 
mare concurs al seniorilor.

Considerăm necesare, cu acest 
prilej, notarea cîtorva concluzii e- 
vidente de-a lungul celor trei zile 
de întreceri: a) cantitativ, concursul 
a reunit la starturi aproximativ

LA PLOIEȘTI

DE GRECO-ROMANE

230
s-a

Sala clubului 
iești găzduiește 
de la ora 10, o 
re internațională de lupte greco-
romane. Este vorba de confruntarea 
dintre selecționata de tineret a

Petrolul din Plo- 
astăzi, cu începere 
interesantă Intîlni-

reprezentativa orașuluiRomâniei și 
Tirana.

Dată fiind apropierea valorică 
dintre combatanții ambelor forma
ții se așteaptă meciuri echilibrate, 
un spectacol reușit, nelipsit — de
sigur — și de eventuale surprize.

de juniori și copii; b) calitativ, 
observat un număr redus 

concurenți care 
primele locuri, aceștia fiind depar
tajați prin multe secunde de ur
măritorii lor: doar trei-patru schiori, 
la fiecare categorie pot progresa 
evident. Printre ceilalți, trebuie e- 
fectuate reselecționări masive, în 
așa fel, încît, „în lucru11 să rămînă 
doar copiii și juniorii cu reale 
perspective; c) elementul emoțional 
constituie un handicap serios și pen
tru juniori, dar mai ales pentru co
pii, căci încă nu se face de către 
profesori pregătirea psihologică a 
cursei. Se pleacă cu frică în porți 
și astfel „lupta" dintre traseu și con
curent este inegală, în defavoarea 
ultimului. Poate că și mărirea nu
mărului de concursuri de amploa
re ar duce la soluționarea proble
mei; d) tehnica de abordare a traseu
lui este încă la majoritatea concu- 
renților (și în special la fete) defi
citară. Porțile sînt atacate tîrziu și 
sînt ocolite larg, cu derapaje pentru... 
frînarea vitezei. Se impun, așadar, 
antrenamente mult mai tari, în con
diții dificile, supravegheate strict 
de către profesori și antrenori: e) 
trebuie menționate, pentru rezultate
le obinute, Școala sportivă Brașo- 
via (profesori Mihai Sulică și Iîona 
Micloș, director Ion Vulcăneanu), 
Liceul Predeal (profesor Toma Ti
tus. director Ion Stoica) și Școala 
sportivă AL Ciuc (profesori Geza Sillo 
și Francisc Boniș). Ultimii au reu
șit să asigure elevilor lor o bună 
pregătire, deși nu au beneficiat de 
condiții optime.

de 
se „bat" pentru

Radu TIMOFTE

ÎN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT
(Urmare din pag. 1)

a calendarului Internațional, tn sco
pul întrecerii și valorificării celor 
două echipe, pentru a cunoaște, în 
orice moment, către care din loturi 
ar urma să ne îndreptăm atenția, 
putea crea climatul de emulație atît 
de necesar în astfel de situații. Com
pararea rezultatelor directe ne pu
tea oferi o imagine reală a stării 
de fapt șl a posibilităților jucători
lor. Așa s-au format, de altfel, cam
pionii mondiali de la Paris, înfrun- 
tînd și Invingînd generația lui Red!, 
ivănescu, Hnat, Nodea ți a celor
lalți mari jucători.

Rezultatele și maniera în care a 
evoluat naționala noastră — într-o 
structură, aproape aceeași cu cea de 
la Paris — în sezonul internațional 
1970—71, cu înfrîngeri dintre care 
unele categorice (13—6 cu R.D.G. ; 
16—9 cu Suedia și altele în fața Iu
goslaviei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
meciuri egale cu Islanda și Dane
marca), demonstrează în mod evi
dent că recentele comportări de la 
ultimele ediții ale „Trofeului Car- 
pați“ (Galați și Ploiești) au impli
cații mai vechi.

După cum se știe, revenirea mea 
la selecționata de seniori în sezonul 
de iarnă, a coincis cu remanierea 
lotului ca o necesitate obiectivă, im
pusă de randamentul comparat al 
jucătorilor, exprimată convingător 
prin valoarea celor tineri, care reu
șiseră să învingă, printre altele, re
prezentativa Iugoslaviei într-o com
petiție absolut oficială.

Parcurgerea etapelor de pregătire 
și a calendarului internațional tre
buia să rezolve, conform planului, 
pregătirea complexă a jucătorilor pe 
toți factorii de antrenament, cu ac
cent deosebit pe pregătirea fizică ge
nerală și specifică, pe efortul la al
titudine, pe pregătirea individuală 
sub aspectul obținerii randamentului 
și eficacității maxime în folosirea 
bagajului tehnic, pentru a depăși 
adversarii direcți și a da jocului 
cursivitate. Concomitent cu aceasta 
trebuia să conturăm și să reclădim 
o echipă omogenă, care să acțione
ze unitar.

Prin alegerea cu grijă a mijloace
lor colective, apropiate condițiilor 
jocului, am încercat crearea unor 
automatisme și valorificarea reci
procă pe grupe și cupluri de jucători.

Jocurile de verificare și antrena
ment în compania unor adversari de 
o valoare medie, în condiții optime 
de deplasare, aveau darul să așeze,

; ... ., . Â Ș . / - a1

să sedimenteze pregătirea echipei în- 
tr-o idee directoare de joc, cu o con
cepție precisă, bazată pe măsuri și 
contramăsuri de anihilare a adver
sarului și impunerea jocului propriu.

Lăsînd la o parte clasamentele 
neoficiale care plasează echipa noas
tră pe locul secund în lume, rezul
tatele unor jocuri sau posibilitățile 
pe care le-am avut de a cîștiga com
petiții de mare importanță, cum a 
fost „Cupa Mondială", convingerea 
mea rămîne aceeași și ar fi fost i- 
dentică și în cazul că am fi învins 
R.D.G. și deci, am fi ocupat locul I 
în „Țrofeul Carpați" r pregătirea ju
cătorilor noștri nu a atins parame
trii impuși de obiectivele pe care ni 
le-am propus.

Sînt conștient și accept aprecierea 
că dintre cele 5 echipe prezente la 
Ploiești, deși ne-am clasat pe locul 
II, am desfășurat cel mai rudimen
tar joc, că handbaliștii români co
mit, din foarte multe motive, faul
turi vizibile, penibile, periclitînd re
zultatul însuși. Deși înalți, acea per
dea de protecție a porții, formată 
din Kicsid, Gunesch și Gruia, nu a 
reușit să blocheze șuturile de la dis
tanță ale unor adversari inferiori ca 
talie, dar extrem de deciși, rapizi 
și puternici. Sîntem depășiți cu u- 
șurință prin acțiunile individuale ale 
adversarilor, deoarece valoarea noas
tră fizică se situează pe o treaptă 
redusă, comparativ cu cea a adver
sarilor noștri. Jocul de atac al echi
pei noastre poartă amprenta nesi
guranței, a lipsei de decizie, a imo
bilismului, a greșelilor tehnice ele
mentare, a fugii de răspundere, a 
anarhiei și concepției eronate a lui 
Gruia despre rolul vedetei într-o e- 
chipă.

Dar, ceea ce mi se pare mai im
portant și demn de reținut este să 
depistăm cu exactitate cauzele reale 
care fac ca handbalul românesc să 
bată pasul pe loc și să vedem fon
dul real care a generat această sta
re de fapte.

In afara lipsurilor noastre ca an
trenori, caracterizate prin lipsa de 
fermitate în adoptarea unor măsuri 
radicale privind integrarea din toa
te punctele de vedere a jucătorilor 
într-un regim de viață și pregătire 
corespunzătoare unui asemenea o- 
biectiv ; toleranță la abaterile foarte 
grave de la viața sportivă, de la 
ideea de joc preconizată ; nevalori- 
ficarea atitudinii pozitive a majo
rității jucătorilor în scopul creării 
unei opinii sănătoase, apreciem că 
mai există și alte cauze care au de-

terminat această situație și care pri
vesc, tn egală măsură, pe toți cei 
chemați să-și dea aportul la men
ținerea poziției cucerite de handba
lul românesc. In acest sens nu poa
te fi neglijat făptui că, în fond, con
cepția despre pregătirea jucătorilor 
noștri ți responsabilitatea ce trebuie 
să o poarte, reflectă climatul de to
leranță existent la nivelul echipelor 
de club, mai ales la cele ce dau lo
tului majoritatea jucătorilor, toleran
ță acceptată și convenabilă ambelor 
părți : antrenor-jucător. Uităm, prea 
repede, că lotul național trebuie să 
reprezinte, de fapt, un cumul de va
lori finite, pe măsura obiectivului 
ce ne este fixat, lucru care cu pă
rere de rău trebuie să spunem că 
nu există.

Știind bine acest lucru, am apre
ciat că este necesar să asigurăm in
struirii mijloace corespunzătoare ni
velului scăzut de pregătire cu care 
jucătorii s-au prezentat la lot. Din 
normele de control date la prezen
tarea jucătorilor a reieșit o alarman
tă scădere a calităților fizice. Din 
acest motiv, și intuind ce ne așteap
tă la marile competiții, am ridicat, 
conștient, gradul de dificultate al an
trenamentelor. Pregătirea intensivă 
începută de la un nivel extrem de 
scăzut, nu se poate realiza însă cu 
mijloace de divertisment, des soli
citate de jucători... De aceea, am fost 
și sînt catalogat încă drept un an
trenor dur, de către persoane care 
nu cunosc sau nu vor să recunoască 
realitatea.

Această duritate este — din mo
tivele arătate — și mai mult sub
liniată prin discordanța care există 
între concepția mea despre pregăti
re și a unora dintre jucători.

Și mai trist șl extrem de îngri
jorător este faptul că adversarii ne 
cunosc bine slăbiciunile și mizează 
pe ele. în schimb, factorii interni 
care au contact direct cu jucătorii 
noștri fruntași, fie că ignoră aceste 
carențe, fie că le tolerează cu bună 
știință, caută explicații în afara ca
uzelor reale.

Personal apreciez că pentru etapa 
care ne-a rămas pină la Olimpiadă 
este imperios necesar, în urma con
cluziilor desprinse, ca toți cei care 
au cu adevărat credința că putem 
redeveni ceea ce am fost pe plan 
mondial, să se angajeze total și prin- 
tr-o participare conștientă într-un 
efort colectiv de muncă, de cea mai 
înaltă responsabilitate, renunțînd la 
tot ceea ce ar putea prejudicia a- 
tingerea obiectivului nostru.

desfășura
va

Dificultăți in alcătuirea unei bune

La aproximativ jumătatea dis
tanței dintre data care marchează 
începutul pregătirilor din acest an 
(turneul din Maroc) și ziua meciu
lui — retur cu Danemarca (21 mai), 
testul lotului olimpic susținut 
miercuri în compania echipei stu
denților bucureșteni a oferit pri
lejul unor constatări pe care ni se 

acum, 
ve-

pare util a le evidenția 
înaintea viitoarelor acțiuni 
rificare.

Mai întîi facem remarca 
doi antrenori — Gh. Ola 
Constantin — rulînd un număr de 
20 „olimDici", în alcătuirea a două 
garnituri diferite, și-au manifestat 
în acest fel intenția de a găsi, din 
vreme, cele mai bune soluții, în ce 
privește realizarea unei formule de 
echipă omogenă. încadrată cu cei 
mai apți jucători de a face față 
cu succes importantului examen 
al calificării.

Faptul că formația folosită în cea 
de-a doua repriză — In componen
ța căreia au evoluat opt dintre cel 
care au efectuat turneul în Maroc 
— a avut o comportare mai bună, 
ar putea constitui un indiciu pre
țios în orientarea ulterioară a pre
gătirilor.

în al doilea rînd, trebuie men
ționat că forma destul de labilă 
manifestată de majoritatea selec
ționabililor la începutul acestui 
sezon competițional creează deo
camdată unele dificultăți în privin
ța aprecierii reale- a posibilităților 
acestora. în funcție de necesitatea 
încadrării lor depline în ideea de

de

că 
?i

cei 
Gh.

și de acțiune colectivă la nlve- 
pretins de obținerea victoriei.

In sfîrșit, în al treilea rînd, și 
chiar în condițiile în care lotul o- 
limpic urmează a beneficia și de 
aportul unor jucători ca Pop, Pes- 
caru și Ghiță — absenți miercuri, 
din motive obiective — aoare ca 
evidentă problema perechii de 
fundași centrali ș: a înaintării, so
luțiile încercate pină acum fiind, 
după noi, insuficient de convingă
toare.

Tulind seama de observațiile fă
cute pe marginea jocului cu Spor
tul studențesc. antrenorii Iotului 
olimpic au și operat, de altfel, u- 
nele modificări de structură, con- 
vocînd pentru următoarea acțiune 
centralizată <3—8 aprilie, eu un 
joc în deschiderea meciului Româ
nia — Franța) următorii 17 jucă
tori i Ghiță și Suciu — portari; 
Pop, Pigulea. lanul. Vlad, Stoicescu 
și Vigu — fundași ; Simionaș. Pes- 
caru, Domide. Broșovschi — mijlo
cași ; Rugiubei, Tătaru, Kun, 
can și Țarălungă — atacanți.

Următoarele 
găti re (20—30 
sînt destinate 
lei de echipă 
sale de joc. în cadrul a trei joc:-: 
internaționale: 23 aprilie. CU
PERU. 30 aprilie, CU VOJVODINA 
NOVISAD și 10 mai. CU BULGA
RIA (olimpici) toate în condițiile 
meciului cu Danemarca, adică pe 
teren propriu, la București.

Jex-

pre- 
tr-ai)

două etape de 
aprilie și 5—21 

definitivării formu- 
și perfectării ideii

Mihoi IONESCU

APRECIERI UTILE,
OPORTUNE
După cum am mai anunțat, vineri 
avut loc, la sediul F.R.F., o im- 

consfătuire de lucru ' —
a
portantă
cu participarea antrenorilor fede
rali, a vicepreședinților și a an
trenorilor de la cluburile divizio
nare care dau jucători echipelor 
naționale — în cadrul căreia a fost 
analizat stadiul actual de pregătire 
al selecționabililor din lotul re
prezentativ. Organizată cu patru 
săptămîni înaintea primei con
fruntări oficiale a anului — aceea 
de la Budapesta, cu Ungaria — 
consfătuirea a constituit, de fapt, 
un dialog federație-cluburi, util, 
oportun și sincer, la capătul că
ruia aprecierile lucide și compe
tente ale participanților au creat 
un cadru obiectiv corespunzător 
adoptării unor măsuri operative și, 
sperăm, eficiente.

In prima parte a discuțiilor au 
fost prezentate scurte considerații 
privind forma sportivă, starea de 
sănătate și atitudinea față de pre
gătire a fiecăruia 
din lot.
Nicolae-Nicușor, V.
Halagian, C. Rădulescu și Șt. Onisie, 
precum și vicepreședinții cluburi
lor F.C. Argeș și Rapid, respectiv 
P. Rapaport și I. Greavu, au in
format cu acest prilej conducerea 
federației asupra problemelor teh
nice și personale pe care le ridică 
în prezent aducerea la nivelul e- 
xigențelor unei comportări de ca
litate în sferturile Campibnatului 
Europei, a celor vizați să îmbrace

dintre jucătorii
Antrenorii B. Marian, D.

Stănescu, FI.

RĂSFOIND REGULAMENTUL DE JOC

CE ESTE Șl CUM
Nu există aproape meci, amical sau 

de campionat, care să nu ofere motive 
de discuții în tribune și chiar între ju
cători și arbitri. Majoritatea ie prileju
iește ofsaidul, dar sînt și alte situații 
în care decizii ie arbitrilor provoacă 
reacții printre spectatori, mai ales atunci 
cind și comentariile — vorbite sau scri
se — asupra partidelor apreciază diferit 
infracțiunile, creind confuzii printre 
Iubitorii fotbalului. Una din aceste si
tuații se naște din modul eronat cum 
este înțeleasă și privită obstrucția. Ei îi 
dedicăm aceste rinduri. pornind de la 
cîteva observații la meciul Petrolul — 
Rapid, pentru a risipi unele nedumeriri 
sau confuzii create în jurul ei.

Ce spune regulamentul de joc în pri- . . ................... .. .. - 312, paragrafulvința obstrucției ? Art.

Fig. 1 Obstrucție permisă

TREBUIE ÎNȚELEASĂ OBSTRUCȚIA
precizeazâ : -Un jucător care comite 
una din următoarele S greșeli :... 3) ne- 
juciad mingea, face tn mod intenționat 
obstrucție unu, adversar, adică aleargă 
intre adversar și minge sau se interpune 
in așa tel incit constituie un obstacol 
pentru adversar; ...va ti penalizat cu 
o lovitură liberă indirectă...".

Ce rezultă de aici 7 In primul rînd. 
că trebuie să existe elementul intențio
nal. adică intenția unui jucător este de 
a juca balonul sau de a intirzia un ad
versar să ajungă la minge și s-o Joace. 
In al doilea rînd, și pornind de la pri
ma concluzie că există o OBSTRUCȚIE 
PERMISA (fig. 1) și una NEPERMISĂ 
(fig 2). Prima este atunci cînd un ju
cător se găsește cu fața la minge, la 
distanță de joc de ea (la circa 2 m) și 
cu spatele la adversar. De pildă un 
fundaș care protejează mingea care iese 
in aut. în acest caz obstrucția — permisă 
— nu este sancționată, dar jucătorul 
respectiv poate fi atacat regulamentar 
din spate. A doua, insă, cind un 
nu poate juca balonul, nefllnd 
tanță de joc, sau nu manifestă 
să-l joace, cl doar să-și întîrzie 
sarul să ajungă la el. aceasta 
permisă și este pedepsită cu 
liberă indirectă (și nu directă 
afirmă uneori), arbitrul avlnd
s-o semnaleze rldlclnd mina stingă In 
sus.

Credem că această succintă prezentare 
a prevederilor regulamentare asupra ob
strucției. completată cu cele două schi
țe, va ajuta la înțelegerea corectă a unei 
Infracțiuni asupra căreia chiar și unii 
arbitri aruncă confuzie prin diferita sa 
interpretare șl sancționare, ceea ce duce 
la decizii eronate.

jucător 
la dis- 
intenții 
adver-

este ne- 
lovitură 
cum se 

obligația

Petre GAȚU

ETAPA A XXII -a A DIVIZIEI A-REPROfiRAMATĂ
PENTRU MIERCURI 19 APRILIE

Programată inițial pentru data de joi 20 aprilie, etapa a XXII-a a 
Diviziei A se va desfășura miercuri 19 aprilie, zi rămasă liberă în ca
lendarul competițional prin eliminarea echipelor noastre de club din 
cupele europene.

LECTORAT IA CIOBUL RAPID
Cabinetul metodico-științific 

al clubului sportiv Rapid orga
nizează mîine 3 aprilie 1972 o- 
rele 19. la sediul său din Calea 
Giulești nr. 18, lectoratul cu 
tema:

— ASPECTE ALE 
TIRII PSIHOLOGICE 
CONCURS.

Conferențiază prof. 
Epuran, prorector la 
de Educație Fizică și

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

PREGÂ- 
PENTRU

dr. Mihai 
Institutul 
Sport.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl INVĂȚĂMINTULUI

INSTITUTUL CENTRAL 
DE PERFECȚIONARE 
A PERSONALULUI 

DIDACTIC

INSTITUTUL 
DE EDUCAȚIE FIZICA 

Șl SPORT

ANUNȚA
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I SAPTĂMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ I
(Urmare din pag. 1)

tea clasamentului primei divizii 
de fotbal, se pătrunde încă prea 
ușor și se păstrează locul de azi, 
pe mîine. Așa încît, iubitorul ba
lonului rotund — care. în ciuda 
veșnicei sale dorinți de surprize 
și noutăți speră, în sinea lui, să 
se agate de niște certitudini — 
privește la sinusoida comportării 
unor echipe fruntașe ca la o 
formă de astenie de primăvară, 
mulțumit că măcar Cupa îi oferă, 
prin caracterul său imediat tran
șant, eliminatoriu, o scară a va
lorilor.

Și ce constată ? Că echipele 
bucureștene din Divizia naționa
lă A, nemulțumite de locurile 
mult prea modeste pe care le 
ocupă în clasament la ora actu

ală (7 — Dinamo, 9 — Steaua, 
11 — Rapid), par a fi decisa 
să-și ia revanșa în „Cupa Româ
niei". Astfel, au ajuns în semifi
nale Dinamo și Rapid care astăzi, 
întîlnindu-se în campionat, speră 
să nu se afle față în față și în 
Cupă... Și parcă pentru a-și asi
gura o superioritate netă asupra 
singurei reprezentante a provin
ciei, Jiul Petroșani, capitala a tri
mis în această fază finală și pe 
divizionara B, Metalul. Dar, pa
radoxal, tocmai prezența acestei 
echipe 
marea 
melor 
ridică
dreptul încercării celorlalte com
petitoare bucureștene.

Dar care ar fi farmecul Cupei, 
dacă n-ar exista mereu cel puțin 
un semn de întrebare ?

taculos și eficace, care le-a adus 
prezența în finala unei competi- 

‘t la

Cursul de pregătire a profeso
rilor de educație fizică, categoria 
I și II, candidați la examenul de 
definitivat, se organizează în pe
rioada 10—19 aprilie 1972 la In
stitutul de Educație Fizică și Sport 
din București.

INTINERII SPORTIVI ROMANI 
COMPETIȚII INTERNATIONALE

din eșalonul secund — 
și plăcuta surpriză a ulti- 
douâ ediții ole Cupei — 
un semn de întrebare în

Surprizele neplăcute nu ocolesc 
nici „casele mari", și iată că 
reprezentativa de rugby juniori 
a României nu va îniîlni în fi
nala turneului F.I.R.A. '72 (ce se 
desfășoară în Italia) echipa Fran
ței — marea favorită — ci pe 
învingătoarea nescontată a „co
coșului galic", echipa Spaniei. 
Tinerii noștri rugbyști, evoluînd 
mai bine decît în ediția prece
dentă a competiției continentale 
au trecut cu aplomb peste echi
pele R.F. a Germaniei și Ceho
slovaciei, practicînd un joc spec-

fii de prestigiu ce a reunit 
start 8 reprezentative.

La Lyss, în Elveția, schimbul de 
mîine al hocheiștilor noștri frun
tași și-a disputat șansa în grupa 
B a campionatului european de 
juniori. învinși la mare luptă de 
hocheiștii iugoslavi, băieții noștri 
au ratat urcarea pe podium, 
clasîndu-se în final pe locul IV.

Tinerii scrimeri români sînt pre- 
zenfi la Madrid, unde se desfă
șoară campionatele mondiale de 
tineret.

în circuitul internațional al va
lorilor sportive aflate în formare, 
reprezentanții României poartă 
mesajul unei mișcări sportive 
deschise întregului tineret al țării.

Participanții 
de asigurarea 
zare și masă 
cum urmează :

la curs beneficiază 
condițiilor de ca- 

țcontra cost), după

• CAZAREA:
— profesorii |a Grupul școlar de 
construcții-montaj, bd. Energeti- 
cienilor nr. 9—11, sector 4;
— profesoarele la Școala gene
rală nr. 150, ștr. dr. Petru Groza 
nr. 29, sector 6.

• MASA : — la cantina Insti
tutului de Educație Fizică și Sport.

Cursul se desfășoară în amfi
teatrul A al Institutului de Educa
ție Fizică și Sport și începe luni 
10 aprilie 1972, ora 10,00.

SI SINCERE
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tricourile naționalei. Și ținînd sea
ma de timpul — suficient după 
părerea majorității — pînă la data 
primului joc cu Ungaria, s-a ex
primat convingerea că eforturile 
convergente ale tuturor, celor an
gajați în această acțiune de pres
tigiu pentru fotbalul nostru vot 
avea finalitatea dorită.

La rîndul său, antrenorul echij 
pei naționale, Angelo Niculescu, 
a arătat, mai întîi principalele in
suficiențe din jocul selecționabili
lor, așa cum ele rezultă din ob
servațiile făcute la jocurile de cam
pionat și considerațiile de ordin 
statistic prezentate de președintele 
Colegiului Central al antrenorilor, 
I. Șiclovan. Pe această bază se apre ■ 
ciază ca fiind încă nesatisfăcă
toare capacitatea de efort a jucă
torilor, în raport cu cerințele pe 
plan internațional; ca neconvingător 
randamentul atacanților (excepție 
Iordănescu și Uifăleanu) și ca in
completă pregătirea actuală a u- 
nora dintre selecționabili, cum ar 
fi cazul lui Dobrin, Lucescu, Pop, 
Neagu, Dembrovschi și Dumitrache. 
Ținînd seama de aceste neajunsuri 
antrenorul echipei naționale a re- 
comandant, pentru viitorul ime
diat, sporirea volumului de muncă 
pe raza de acțiune a fiecărui Ju
cător, aplicarea consecventă a 
presingului, marcajul strict în apă
rare și simplitatea în finalizarea 
acțiunilor de atac, condiții obli
gatorii pentru a se putea înregistra 
saltul calitativ necesar unei reale 
afirmări internaționale.

în continuare, tovarășul Ion Ba
laș a făcut unele precizări pe mar
ginea obligațiilor ce revin cluburi
lor în legătură cu reprezentarea 
fotbalului nostru la nivelul preten
țiilor actuale, după care, în înche
ierea discuțiilor, tovarășul Mircea 
Angelescu, apreciind utilitatea unui 
astfel de dialog cu conducerile șl 
antrenorii cluburilor divizionare 
și-a exprimat speranța rezolvăm 
la timp și în mod echitabil a tot 
ceea ce mai constituie în momentul 
cie față neajunsuri în calea unor 
împliniri depline. „Ne aflăm astăzi, 
a spus președintele F.R.F., într-un 
moment în care va trebui sa nu 
precupețim nici un efort pentru a 
reuși, pentru a justifica — prin com
portarea și rezultatele echipei na
ționale — progresele realizate rn 
ultimii ani, ca și investițiile mate
riale și cele dc experiență și de în
credere, făcute în sprijinul dezvol
tării fotbalului
Pentru aceasta însă este nevoie de 
întărirea simțului de răspundere și 
exigență, de o atitudine liotărită și 
îndrăzneață care să ne facă a privi 
cu încredere în posibilitățile noas
tre și numai înainte". •

I. MîHAI

din tara noastră.

Fig. 2 Obstrucție nepermisă

• ADEVĂRATELE CAUZE ALE UNEI PREGĂTIRI FIZICE 
INSUFICIENTE • DE CE NUMAI GOLGETERUL?

• „Echipele noastre de club — 
ne scrie I. POPESCU, din Craiova 
— manifestă lipsuri evidente în 
pregătirea lor tehnică și tactică, 
dar mai ales fizică. Din acest ul
tim punct de vedere decalajul 
care desparte formațiile noastre 
de primă divizie de echipele de 
club din Olanda, R. F. a Germa
niei, Anglia este frapant și cunos
cut de mai multă vreme. Eu con
sider că principalul vinovat pen
tru că s-a ajuns la o astfel de 
situație este forul de specialitate. 
Federația de fotbal ar fi trebuit : 
a) să elaboreze un judicios pro
gram de pregătire a echipelor 
noastre de club pentru a asigu
ra jucătorilor condiții fizice ire
proșabile ; b) să specifice niște 
norme tehnice minimale pentru 
toți fotbaliștii de prima divizie 
pentru că mai există încă mulți 
care nu știu să facă un stop ! ; 
c) să elaboreze, pentru formațiile 
angajate in confruntări interna
ționale, tactici de joc în funcție 
de adversarii intilniți..."

— Și cluburile ca atare ce să 
mai facă, stimate tov. Popescu ? 
Pentru ce au formațiile noastre 
divizionare antrenori plătiți ? Ne 
surprinde că n-ați avansat și su- 
și de... 
tului Jiului, Petrolului 
pidului. Credeți cumva 
yern, Ajax, Celtic se pregătesc 
după niște programe 
stabilite de i ’ '
derații de specialitate? ___ ..
sînt adevăratele cauze ale pregă
tirii fizice necorespunzătoare a 
jucătorilor noștri. Și este vorba, 
în primul rînd, de modul defec
tuos cum s-a făcut, ani la rînd, 
selecția copiilor dotați pentru fot
bal și instruirea în cadrul cen
trelor de copii și juniori. Este 
vorba, în al doilea rînd, de es
chivarea de la efort a multora 
dintre jucătorii noștri divizionari 
A, de antrenamente necorespun- 
zătoare la unele echipe, chiar 
fruntașe. Este vorba, în al trei
lea rînd, de atenția infimă care 
se acordă recuperării după me
ciuri, neglijență cu atît de mul
te repercusiuni asupra capacită
ții de efort a jucătorilor.

„O altă problemă care aș vrea 
să fie pusă în discuție este aceea 
a premierii jucătorilor la sfîrșit 
de campionat. Individual, doar un 
singur jucător primește lauri 
după 30 de etape : golgeterul. 
Foarte bine. De ce nu este răs
plătit însă, cu o diplomă 
Cupă, cel mai bun jucător 
care post ?...“

— Subscriem prompt

gestia ca tot F.R.F. să se ocupe 
. întreținerea echipamen- 

' ‘ ■ sau Ra-
că Ba-

detaliate
respectivele lor fe- 

------■> Altele

sau o 
pe fie-

acestei

Fundașul: — Și eu, care am 
apărat 300 de goluri...

sugestii. Cu ații mal mult, cu cît 
revista noastră de specialitate al
cătuiește, etapă de etapă, o echi
pă a campionatului prin adițio
narea 
jucător. Și dacă o să avem 
mai eficace atacant" 
campionat, de 
„ce! mai bun 
bun mijlocaș

notelor acordate fiecărui 
„cel 

la sfîrșit de 
n-am avea și 

„cel mai
ce 
portar", 

dreapta

— Ba Eusebio !
— Ba Pele !

Desene de Al. CEENCIU
• „Nu-i posibil să 

balul fără să ajungi, 
me sau mai tîrziu, la o contra
zicere cu cineva — ne scrie din 
Pitești ION BREZAN. Recent am 
avut o aprigă dispută cu un cu
noscut, și el un mare pasionat 
al fotbalului. Eu susțin că Euse
bio a fost ales o singură dată fot
balistul nr. 1 al Europei. El mă 
contrazice afirmînd că mozambi- 
canului i s-a conferit și titlul de 
cel mai bun fotbalist din lume. 
Lămuriți-ne dv. ..."

— In 1965 Eusebio a cîștigat 
,.Balonul de aur", trofeu acordat 
celui mai bun jucător

Nu există 
din 1 
în

al anului.
mal bun fotbalist 
că Pele rămîne 
doar... El rey I

iubești fot- 
mai devie-

■ european 
titlul „cel 
lume", așa 
continuare

L D.



VERITABILĂ CANONADĂ

LA POARTA NORVEGIANĂ
lntilnirea dintre Iugoslavia șl 

Norvegia, programată în cursul di
mineții, se anunța echilibrată șl 
decisivă pentru desemnarea echi
pei care va evolua anul viitor în 
grupa C. Scandinavii susțineau ul
tima partidă din acest turneu, în 
timp ce formația fraților Hiti era 
singura care nu acumulase pînă 
la acea oră nici un punct.

Impresia inițială aveam însă s-o 
păstrăm doar timp de 10 minute, 
in care scorul s-a menținut egal 
(1—1). în continuare, hocheiștii 
iugoslavi au dezlănțuit un verita
bil asalt la poarta lui Ostensen, că
ruia sportivii norvegieni, lenți și 
totalmente vlăguiți, nu i-au putut 
replica decît rareori. După 20 de 
minute, scorul ajunsese 5—1 în fa
voarea iugoslavilor, care pentru 
prima oară în această competiție 
au intrat la vestiar cu surîsul pe 
buze. A doua repriză a marcat o 
ușoară scădere în ritmul roș-al- 
baștrilor, sancționat cu un gol al 
lui Bjolback, recordmanul selecțio
nărilor în naționala norvegiană. 
Dar a venit cea din urmă repriză, 
și o dată cu ea o veritabilă cano
nadă la poarta nordicilor. Linia lui 
Rudi șj Gorazd Hiti, condusă In 
centru de Roman Smolej. a 
făcut ce a vrut pe gheață în fața 
unor jucători pietrificați în zona 
de apărare. La un moment dat, 
scorul ajunsese 9—2 (!), iar sirena 
finală a consfințit . primul succes 
iugoslav în competiție la o dife-

portarul norvegian Ostensen.Vlado Yug față tn față cu

rență netă: 11—5 (5—1, O—l, 6—3). 
Au înscris G. Hiti 3, V. Jug. Kosir, 
Tisler, Beravs, Ravnik, R. Hiti, 
Smolej, M. Jan de la învingător:, 
respectiv, Haagensen 2. T. Nielsen, 
Bjolback, Berg de la Învinși

INVITATUL NOSTRU

CROS* ZILEI

ROBERT FTOREK (S.U.A.)
Este cel mai tinăr, dar și cel 

mai talentat jucător (nr. 11 sau 
24) din reprezentativa S.U.A. îl 
puteți recunoaște cu ușurință pe 
gheață nu numai după păru! său

SPORTUL EGIPTEAN SE AFIRMĂ ILIE NĂST ASE
INTR-O GAMĂ LARGĂ DE DISCIPLINE

• PRIMUL ATLET AFRICAN CARE A ARUNCAT GREUTATEA LA PESTE 20 M ESTE EGIPTEA
NUL ASAD • PATRU PUGILISTI „DE AUR" LA IZMIR • HALTERELE, PRINTRE SPORTURILE FA
VORITE • MARATONUL NAUTIC DE PE NIL CUNOAȘTE INOVAȚII.

După oum atestă numeroase de
sene ale antichității, natația este 
practicată în Egipt din cele mal 
vechi timpuri. Una din competiții
le cu îndelungată tradiție din a- 
ceastă țară africană o constituie 
„maratonul" nautic care se desfă
șoară în fiecare primăvară în ape
le Nilului.

Anul acesta, marea întrecere a

foarte mare (40 km) s a hotărft ca 
ea să fie împărțită în două etape 
separate de o pauză de cîteva ore.

Anul trecut, la startul întrece
rii, s-au prezentat înotători din 11 
țări, iar la ediția din acest an și-au 
anunțat pînă acum participarea 
sportivi din Sudan, Libia, Siria și 
Irak.

raneene desfășurate, în toamna 
trecută, la Izmir, unde această țară 
a fost reprezentată aproape la toate 
probele prevăzute în program.

Cea mai categorică afirmare a 
aparținut, în competiția amintită, 
boxerilor egipteni care au cucerit 
patru medalii de aur prin! Salah 
Amin (cat. pană), Abdel Hadi (cat. 
semiușoară), Abdel Hamid (cat-

„PISTE CÎȚIVA ANI VOM ATACA Șl PRIMELE TOCURI 
AIE GRUPEI B“, NE DECLARĂ MIHAI FLAMAROPOL
Nume foarte cunoscut în mișcarea 

noastră sportivă, Mihai FLAMARA- 
POL, fost internațional de fotbal și 
hochei, este astăzi antrenorul prin
cipal al selecționatei române de ho
chei. Acestui sport i-a dedicat ul

timii săi ani de activitate eompeti- 
țională. Cu puțină vreme înaintea 
partidei pe care hocheiștii români 
au susținut-o ieri, in compania re
prezentativei Japoniei, deci, abstrac
ție făcînd de acest rezultat, l-am ru-» 
gat pe acest apreciat tehnician să 
fie pentru ci te va... întrebări oaspe
tele nostru.

— Sinteți mulțumit de comporta
rea echipei române ?

— Un antrenor nu-i niciodată 
mulțumit de felul în care s-au com
portat elevii săi. Numai adoptînd o 
astfel de poziție faci posibil progre
sul...

— Nici măcar satisfăcut 7
— Ah, satisfăcut da ! Ne-am în

deplinit obiectivul, așa că pot fi sa
tisfăcut.

— De ce nu sinteți mulțumit 7
— Pentru că în cadrul pregătiri

lor n-am putut rezolva unele pro
bleme tactice ale apărării. Din a- 
ceastă cauză, am pierdut unele par
tide la un scor mai sever decît me
ritam. Apărarea este, în primul rînd, 
o problemă de pregătire tactică șl, 
în al doilea rînd, o chestiune de 
concentrare.

— Ce trebuie făcut pentru a se 
rezolva această problemă in viitor 7

— Este necesar să lucrăm mai 
mult la antrenamente pentru perfec
ționarea sistemului defensiv și va 
trebui ca, în viitor, să j'ucăm mai 
multe partide cu adversari superi
ori

— Apropo de viitor. Ce se între
vede pentru echipa noastră ?

— înainte de orice, vom Împros
păta lotul, prin introducerea a 5-6 ti
neri hocheiști remarcați în cam
pionat și la lotul de juniori.

— Anul viitor ce va face echipa 
noastră in grupa B 7

— Se va menține încă la nivelul 
mediu al grupei Primele locuri le 
vom ataca atunci cînd noile pati
noare artificiale vor începe să pro
ducă. Abia în această situație ana 
de selecție se va lărgi ți vom a- 
,’ur.ge să alegem jucătorii pentru lot 
nu dintr-o sută de hocheiști ca a- 
cum, ci dintr-o mie, pentru început 
Atunci, bineînțeles, lucrurile se vor 
schimba mult_

Cea mal ghinionist* e- 
cttip* a compedpei este 
fârâ Îndoială a Poloniei. 
La Secare din cele 4 par
tide desfășurate pînă 
aseară. ea a pierdut ctte 
un jucător (mai ușor sau 
mal grav aomder.tap) iar 
vineți, in ziua liber*, a-a 
rănit fir. tuzpul antrena
mentului) f. tînArul Cho- 
waniec.
• V. Ravnik, căpitanul 

selecționatei iugoslave. mal 
puțin mulțumit de rezul
tatele echipei sale. ne-a 
declarat că este extrem de 
satisfăcut de calitatea ghe- 
ții patinoarului ,23 Au
gust-, pe care o consideră 
mult superioară celei de la 
patinoarul olimpic din 
Sapporo.

bălai, pe care cascheta din plas
tic îl ascunde doar în parte, dar 
mai ales după driblingul său i- 
rezistibil, căruia rareori i-au pu
tut face față cei mai înverșunați 
apărători ai turneului.

De meserie dulgher, Ftorek 
joacă cu o pasiune creseîndă de 
parcă toată ziua s-ar afla pe pa
tinoar, cu crosa în mină. Rare
ori ne-a fost dat să vedem un 
tinăr (19 ani) conducînd pucul cu 
o asemenea măiestrie, care l-au 
făcut pe specialiști șă-1 considere 
un adevărat vrăjitor pe gheață. 
Roby este nu numai un excelent 
hocheist, dar și un admirabil co
echipier, deoarece nu de puține 
ori in aceste zile l-am observat 
sărind de pe banca rezervelor 
peste mantinelă pentru a-și îm
brățișa colegul de echipă la în
scrierea unui gol, sau în urma u- 
nei pase decisive.

• HocbsUti. iugoslavi 
s-au bucurat toarte mult 
dup* victoria de ier; di
mineață. Nu numai pen
tru câ făcuseră un pas

PUCURI
imporxanx. care i-a Lnde- 
p&nat de olitaral loc 33 
7-* rlar și pentru
faptul de a fi dapâ
o perloadâ de patra «ni 
(ultima oară. 3—2 la Gre
noble), întreacă repre
zentativa Norvegiei.

• Ed. Kenty, jucătorul 
cu nr. 9 din formația 
S l'.A. este cei mai inalt 
(1.96 m) S ce: mai greu 
(99 kg), hocheist al tur
neului. Cel mai scund este 
japonezul Httoshi Naka
mura <1.® m). iar coechi
pierii: sau Takasb; Tsubu- 
ra: dr.tărește doar 58 de 
kg.
• Bjom Bjolback a îm

brăcat ieri dinuneața pen- 
tru a 11* oară tricoul re
prezentativei norvegiene.
• O plăcut* reapariție 

pe patinoar : arbitru: aus
triac W. Valentin. care 
dup* ce a stat douâ zile 
cu un picior In ghips, a 
reintrat In corpul cava
lerilor Cuierului.

ANCA GROZA 1:09,2 LA 100 m DELFIN, 
LA 6 ZECIMI DE RECORDUL ȚĂRII

Din noianul de rezultate Înregis
trate în cea de a doua zi a con
cursului republican de primăvară la 
înot, ce se desfășoară în aceste zile 
la piscina „23 August" din Capitală, 
o singură performanță merită a fi 
subliniată. In finala cursei de 100 m 
delfin, pe care a dominat-o net, ti- 
năra campioană a țării, Anca Groza, 
a fost cronometrată la 50 m cu 30,8, 
iar în final cu 69,2, cifră la 0,6 sec. 
de propriul ei record național. în 
rest, numai rezultate modeste. Iată 
primii clasați în fiecare finală î

400 m liber (b) : D. NA'GHI 4:39,7, 
G, Moraru 4:44,8, Z. Casian 4:52,4 j

400 m liber (f) : EUGENIA CRISTES- 
CU 5:12,1, Adriana Pupăzan 5:13,8, 
Lucia Radu 5:16,5 ; 100 m spate (b): 
GH. LUPU 65,3, T. Nuțeanu 65,9, Șt. 
Benedek 67,0; 100 m spate (f) : KA
RIN PATRUSCH 1:16,7, Irina Ratușni 
1:19,1, Mădălina Măzgăreanu 1:20,7 ț 
100 m delfin (b) : A. PETELEI 63,6, 
C. Rolic 64,2, T. Nicolae 64,3*; 100 m 
delfin (f) : ANCA GROZA 1:09,2,_Ag- 
neta Șterner 1:11,0, Camelia Vîjeu 
1:13,7.

Competiția continuă astăzi, la ba
zinul „23 August", de la ora 17 cu 
întreceri finale și serii contratimp.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL NAȚIONAL DE POLO

I. E. F. S. - OLIMPIA ORADEA 8-1
Ieri după amiază, bazinul acoperit 

Floreasca din Capitală a găzduit jo
cul inaugural al celei de a XXVII-a 
ediții a campionatului național de 
polo. In această partidă >au întîlnit 
formațiile IEFS și Olimpia Oradea. 
Studenții, care porneau net favoriți, 
se așteptau la o rezistență cît de cit 
dîrză din partea adversarilor lor, dar 
aceștia s-au dovedit nu numai foarte 
slab pregătiți (la toate capitolele), 
lipsiți de ambiție și vigoare, ci pur 
și simplu resemnați încă înainte de 
joc, cu postura de învinși I In aceste 
condiții, elevii antrenorului Agarici 
— fără să strălucească nici ei — au 
obținut o victorie concludentă cu 8—1 
(3—1, 3—0, 2—0, 1—0).

Bucureștenii — căci numai la com
portarea lor ne putem referi I — si-au 
bazat jocul pe incisivitatea lui 
Weiss, Olan și Teodorescu, în vreme 
cu „dispecerul" Schilka a trimis nu
meroase baloane cu adresă in fața 
porții adverse. Jocul prestat de IEFS 
in apărare ni s-a părut cam neatent 
(excepție făcînd doar portarul Scu- 
rei), zona fiind ușor penetrabilă, iar

ca dovadă este faza nu prea gîndită 
din care au Înscris orădenii golul de 
onoare. Au marcat ! Weiss (3), Ban- 
cu, Olan, Rotaru, Teodorescu și Va- 
silko pentru IEFS, respectiv Oro».

Paralel cu aten
ția acordată per
formerilor înotu
lui, în R. A. E- 
gipt se urmărește 
id se dezvolte a- 
cest sport in ma
sele tineretului 
școlar. Fotogra
fia noastră înfăți
șează o lecție pe 
uscat, cu un grup 
de tinere la cen
trul de inițiere 
care funcționează 
pe lingă centrul 
sportiv al tinere
tului din orașul 
Gezira. mai exact 
pe insula Zama- 
lek. de pe cursul 
Nilului. Lecția 
este predată de 
studenta in edu
cație fizică Sanah 

Soliman.
J

IN FINALA TURNEULUI 
DE LA MONTE CARLO

Turneul internațional de tenis da 
Ia Monte Carlo a continuat cu dis
putarea Intllnirilor din cadrul sfer
turilor de finală ale probei de du* 
blu-bărbați. Cuplul român Iile Năs- 
tase—Ion Tiriac a Întrecut pere
chea italiană Bertolucci—Franchittî 
in două seturi cu 8—3, 6—3. în 
altă partidă din cadrul aceleiași 
probe, jucătorii cehoslovaci Hrebec 
și Pala au eliminat cuplul ameri
can Estep—Stewart cu scorul de 
8—2, 6—2.

în proba de simplu bărbați, ju
cătorul nostru Ilie Năstase a fur
nizat pe primul din finaliștii com
petiției dispunînd de sportivul ce
hoslovac J. Hrebec cu 6—3, 6—2, 
6—2. Partida a durat 75 de minute.

în finală, Ilie Năstase îl va întîl- 
ni pe jucătorul cehoslovac Fr. Pala, 
care, în cealaltă semifinală a pro
bei, l-a întrecut pe iugoslavul lova- 
novici cu 6—1. 6—1. 6—4.

ÎN TURUL CICLIST

AL ALGERIEI

înotătorilor se va desfășura la 10 
aprilie. Cu acest prilej, organizato
ri: au introdus o nouă prevedere 
in regulamentul curse:. Intrucît 
distanța pe care se desfășoară este

Activitatea sportivă din R.A. E- 
gipt îmbrățișează, firește, o mare 
diversitate de discipline. după 
cum s-a putut constata cu prilejul 
ultimei ediții a Jocurilor Medite-

TURNEUL F.I.R.A. ’72

AZI LA ROMA, FINALA: 
ROMÂNIA-SPANIA

Cine s-ar fi așteptat? N. Pădu- 
reanu. antrenorul coordonator al 
echipei de rugby-juniori ce ne 
reprezintă în Turneul F.I.R.A.'72 
de la Roma, ne spunea ieri la te- 
fon: „In tabăra celor 8 echipe an
grenate in acest turneu există un 
soi de derută. Nu mai există favo
riți, nimeni nu mai face prono
sticuri. După echipa Italiei, a doua 
favorită a competiției, a părăsit 
scena și prima — Franța — cea 
care a cistigat detașat toate tur
neele de pină acum. In acest an, 
parcă totul este posibil"1.

— Deci și victoria noastră în fi
nala cu Spania...

— Evident, ni s-a răspuns. Obiec
tivul nostru inițial, la plecarea de 
acasă — de a ajunge in finală — 
a fost atins. Deci pină acum locul 
doi In Europa și, bineînțeles... il 
dorim pe primul. Băieții se simt 
bine, sint optimiști, deși mi-e tea-

mă puțin de oboseală. Ei au pro
mis să se bată din toate puterile 
lor pentru victorie. Va fi însă greu. 
Echipa Spaniei, v-am spus-o din 
prima zi cînd am vorbit, este 
neașteptat de puternică și decisă. 
Multe ziara italiene elogiază jocul 
juniorilor noștri șl ne socot favo
riți.

mijlocie mică) și Ahmed Mahmud 
(cat. semigrea).

O remarcabilă performanță a ob
ținut, cu același prilej. atletul 
Nagui Asad care a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 20,19 m. 
El a devenit astfel primul atlet de 
pe continentul african care â de
pășit granița celor 20 de metri, la 
această probă.

Un alt sport în care reprezentan
ții Republicii Arabe Egipt se a- 
firmă în mod consecvent îl consti
tuie halterele. De altfel doi din
tre halterofilii acestei țări s-au nu
mărat printre laureații Jocurilor 
Mediteraneene. Este vorba de Ha- 
lib, învingător la cat. muscă cu un 
total de 280 kg. și de supergreul 
Gamal Hafez care a dobîndit pri
mul loc cu un rezultat de 505 kg.

Sînt demne de amintit, de ase
menea, rezultatele pe care le ob
ține jucătorul de tenis El Shaffei 
în marile turnee internaționale, ca 
și valoarea destul de ridicată a 
baschetului și fotbalului practicate 
în Țara Nilului.

C. Ciocan pe locul 33 Io etapa a X-a
ALGER, 1 (Agerpres). — A 10-a 

etapă a turului ciclist al Algeriei, 
desfășurată pe traseul Oran—Mosta- 
ganem (89 km), a fost cîștigată da 
rutierul polonez Szurkowki, crono
metrat cu timpul de lh 42:37. In a- 
ceastă etapă, scurtă dar cu multe 
urcușuri, cicliștii români au sosit cu 
mare întîrziere. Primii dintre ei, 
Constantin Ciocan și Alexandru So- 
fronie, clasați pe locurile 33 și res
pectiv 35, au realizat timpul de lh 
51:26. In clasamentul general indi
vidual, pe primul loc a trecut olan
dezul Schur, secundat de cehoslo
vacul Ha va. Constantin Ciocan o- 
cupă locul 22, iar V. Selejan locul 
32, la aproximativ 15 minute față de 
lider. Pe echipe conduce U.R.S.S. 
Formația României se află pe lo
cul 9.

ȘAHISTELE NOASTRE 
PE LOCUL II 

IN TURNEUL PREOLIMPIC
Turneul preolimpic feminin de 

șah, pe echipe, desfășurat la 
Vrnjacka Banja, s-a încheiat eu 
victoria selecționatei Ungariei, care 
a totalizat 7 1/2 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine i 
România — 7 p. Polonia — 6 p. Iu
goslavia — 5 1/2 p. Bulgaria — 4 p.

Campionatul european de trap 

MIRfimUL M. ȘTEfĂMSCU 
A HIAT UN START BU\

AMSTERDAM, 1 (Agerpres). — în 
orașul olandez Hilversum se desfă
șoară campionatul european al an
trenorilor și driverilor de trap. în 
prima cursă, antrenorul român Mir
cea Ștefănescu, cu calul ., Helios". a 
ocupat locul trei, fiind precedat de 
norvegianul Ulf Thoresen și suede
zul Olow Goopp. La cursă au par
ticipat 11 concurenți. Cei mai buni 
dintre ei (după disputarea altor do
uă probe) se vor califica pentru cam
pionatul mondial, programat la sfir- 
șitu' lunii aprilie, la Recklinghausen 
(R.F.G.).

PELE DEVINE ANTRENOR
Cunaaeutul fotbalist Edson

Araases Do Naseunenio. .Pete", va de
ver.; instructor ur-emxpcxia! de fotbal.

sâ predea tehnica jocului de 
fotbal la șeoiDe și universitățile din lu
mea tmreagâ. Referitor ta noua sa preo
cupare. Fele a Sectara: : «Nici un spor
tiv nu poale si rlmlna ioaU viața in 
sportul de enmpetiue, dar fiecare speri, 
inir-ua tei saa altul, sa acăveze in ca
drul sportului care l-a consacrat. Șl eu 
am pum: să ajung un bun fotbalist da
torit* unor antrenori experimentați, care 
ml-au Îndrumat primii pași tn arest, 
sport. A* vrea •* poc contribui, u rlndul 
meu. la educarea dnereior generații de 
fotbanșt, din Întreaga lume*.

JEKOV: 300 GOLURI LA ACTIV
Lumea iubitorii or de for hai, oare greș 

m și se mnxeșie nekiemat a tnoeput 
sâ prindă gust per.tr- JubCeeie de tot 
feluL I>_pâ drieriteie meciua. de adto 
organ-rate pe plan mocdiel. fc cinstea 
unor mar. vedete ale aalo&ulul rotund. 
UU câ ș; Pe plac, naponal Ml ctlar

C. M. de scrimă-tineret

TREI SPORTIVE SOVIETICE 
ÎN FINALA DE FLORETĂ

Proba de floretă-băieți din ca
drul campionatelor mondiale de 
tineret, care se desfășoară la Ma
drid, s-a încheiat cu victoria spor
tivului polonez A. Godell 4 v. Pe 
locurile următoare s-a clasat: 2. 
V. Rodionov (U.R.S.S.) 3 v; 3. S. 
Pietruska (Franța) 3 v; 4. S. Ruziev 
(U.R.S.S.) 2v; 5. Gr. Benko (Aus
tralia) 2 v; 6. M. Behr (R.F.G.) 1 v.

întrecerea floretistelor a reunit 
49 concurente, printre care și cele 
trei reprezentante ale României: 
Viorica Draga, Aurora Crișu și 
Mariana Ostafi. Ostafi a ieșit din 
întrecere încă din turul II, iar 
Crișu a ajuns pînă în sferturi de 
finală. Foarte bine s-a comportat, 
pînă în „sferturi11, Viorica Draga 
care — însă — In semifinale nu a 
mai avut resurse pentru a se ca
lifica printre cele șase finaliste. 
Acestea sînti V. Nikonova, V. 
Burocikina, Z. Filatova (toate

U.R.S.S.), G. Makowska (Polonia), 
J. Heiser (Ungaria) și R. Armbrust 
(R.F.G.).

TELEX
A luat sfirșlt concursul internațional de 
natație. desfășurat la Leningrad in ba
zin de 25 m. în ultima zi a compețy.ei. 
sportiva sovietică Tatiana Zolotins.<aia 
a cîștigat proba de 400 m liber, cu tlm- 
pul de 4:32,9, iar Andrei Dunaev (URSS) 
s-a clasat pe primul loc in cursa de 
1 500 m liber, cu 16:22.9. Sportivul ceho
slovac Bazger a stabilit două noi recor
duri naționale in probele de 850 m libes 
— 8:55,8 șl 1 500 m — 16:45.9.

S.C. BACĂU (feminin), DINAMO Șl STEAUA 
(masculin) - CAMPIOANE LA GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

In prima zi a campionatelor de natație 
ale Angliei (Întrecerile se desfășoară in 
bazin mic la Grimsby). Colin Cunnin
gham a stabilit un nou record național 
tn proba de 220 yarz, spate, cu timpul 
de 2:13,5. B. Brinkley și-a adjudecat 
victoria tn proba de 440 yarzi liber, cu 
4:16,2, iar Janet Green »-a clasat pe 
primul loc țn cursa feminină de NO m, 
cu rezultatul de 9:40.5.

■
Reprezentativa feminină de volei a Cu
bei, aflata in turneu in Ungaria, a jucat 
la Szekesfehervar cu selecționata țării 
gazdă. Victoria a revenit oaspeteior cu 
scorul de 3—2 (15—12. 7—15, 5—15, 15—2, 
15—5).

bucurător, că trei gimnaști au exe
cutat dublu-salt la sol, element de 
foarte mare dificultate (Gh. Păunes- 
cu, R. Branea și L. Muram). Echi
pele campioane au evoluat în urmă
toarea componență : DINAMO : Gh. 
Păunescu, C. Petrescu, Dan Grecu, 
Șt. Gali, Gh. Tohăneanu și N. O-

prescu (antrenori : M. Bădulescu si 
Gh. Condovici) ; STEAUA : P. Mi- 
haiuc, M. Gheorghiu, N. Achim, A. 
Stoica, M. Borș și M. Simion (an
trenor — C. Gheorghiu).

în cursul dupâ-amiezii s-a des
fășurat concursul feminin. încheiat 
cu victoria echipei S.C. Bacău, care 
cucerește astfel, pentru prima oară, 
titlul de campioană. Punctajul acu
mulat — 175,20,

tn turneul Internațional de șah de la 
Sarajevo, după zece runde, conduce ma
rele maestru maghiar Szabo, cu 8 p, 
urmat de fostul campion mondial Pe
trosian (URSS). cu Th p. In runda a 
10-a, Szabo l-a Învins pe Kosanski, iar 
Petrosian a remizat cu Gaslcl.

La Heerenveen (Olanda) s-a disputat 
lntilnirea feminină de gimnastică dintre 
selecționatele Olandei și Elveției. Gaz
dele au obținut victoria cu 355—346,75 
puncte, tn clasamentul general indivi
dual, Pe primul loc a terminat olandeza 
Ans Van Gerv'en, cu 74,10 puncte.

local, sînt sărbătoriți fotbaliștii meri
tuoși. care au adus faimă cluburilor 
lor.

Astfel, de curînd. a fost sărbătorit 
în Bulgaria, atacantul Jekov, de la clu
bul T.s.K-A., de nenumărate ori inter
național. El a înscris 300 de goluri în 
campionatul bulgar, fiind primul jucă
tor cu o asemenea performanță. Petar 
Jekov, a fost socotit de patru ori cel 
mal bun jucător a’ țării vecine șl dis
tins o dată eu trofeul .Gheata de aur”, 
acordat golgeterului Europei.

în Italia a fost sărbătorit spaniolul 
Suarez, care, la 37 de ani. actlvlnd in 
rîndurile echipei Sampdoria. a jucat 
cel de al 300-lea meci în campionatul 
peninsular, contra echipei Napoli Dis
tins cu o medalie de aur pentru per
formanța sa de longevitate, Suarez a 
anunțat că se va retrage, dedlcîndu-»e 

profgșlet de antrenor.

PE URMELE INFRACTORULUI
Presa vest-germanâ nu socotește încâ 

Închis faimosul incident care a dus la 
anularea rezultatului de 7—1 obținut ele 
clubul Borussia Monchengladbach în 
fața lui Inter. După cum se știe, 
meciul a fost rejucat și Borussia 
a trebuit să părăsească Cupa cam
pionilor europeni datorită, In bună
măsură, faptului că un huligan
aruncase o cutie metalică în capul ju
cătorului italian Boninsegna. Intre timp, 
huliganul a fost identificat, dar poliția 
federală, pentru motive necunoscute, re- 
fuzâ sâ-f publice numele, menționîndu-1 
doar ca pe „Herr M.K.- S-a putut afla 
că acest misterios personaj fusese reti- 
r-ut chiar de la început, dar a fost im’e- 
d.at pus în libertate, în mod inexplica- 
□iL Ulterior a fost recunoscut pe stradă 
de un jucător al Borussiei. care l-a re
ținu- cu concursul trecătorilor. Acum el 
va fi chemat în fața judecății spre a fi 
condamnat la plata sumelor cheltuite de 
dubul vest-german cu demersurile sale 
d* re’.uzuire a cazului, ca și a unei des
păgubiri pentru pierderile cauzate, ma- 

și moral, echipei Borussia de ne
săbuita sa faptă.

RECORDUL ELIMINĂRILOR
Vn episod țâră precedent s-x petrecut 

recent Li America de Sud, cu ocazia 
disputării ui-.el partide din Cupa „Liber- 
tadoces". echivalentul C.C.E. tn acea 
pa. .e a lumii. întreaga echipă braziliană 
Intemadonai din Porto Alegre, a fost 
e-iminată de Pe teren. înlesnind astfel 
gazdelor, celebra echipă Penaroi din 
Montevideo. $$ obțină o victorie facilă, 
acordată de arbitru cu scorul de 2—0 
(9 consemnat pe foaia de arbitraj.

Intemacional conducea cu 1—0 și do
mina copios, cînd arbitrul a acordat 
penalty ia o fază anodină. Oaspeții bra
zilieni au protestat cu energie. Arbitrul, 
incapabil de a restabili calmul, a hota- 
rît eliminarea de pe teren a întregii 
echipe Internacional și acordarea vic
toriei lui Penaroi, care pină atunci fâ- 
cum o fUură destul de slabi.

„Girafa" în acțiune... Iată-l pe lun
gul Jackie Charlton, faimosul șef 
de coloană al lui Leeds United, de
pășind în săritură alonja portarului 
John Jackson, de la Crystal Palace, 

intr-un meci din liga engleză.

ARBITRUL IDEAL
Chestionat asupra unor arbitraje păr

tinitoare petrecute în cadrul campiona
tului italian, antrenorul Helenio Herrera 
a propus că arbitrii să fie desemnați de 
un ordinator electronic. Redăm unele 
d:n părerile sale : „In primul rînd soco
tesc total nejustificată selectarea arbitri
lor In categorii — de A și de B. Sau 
acești arbitrii sînt în stare să conducă 
orice partidă sau nu sînt și atunci cri
teriul de clasificare nu are nici un rost. 
ApcH e neapărat necesar ca desemnarea 
lor la conducerea diferitelor partide sa 
se facă de către un ordinator electronic, 
așa cum se procedează la alcătuirea ca
lendarului campionatului, unde ordina
torul ^Amen“ fixează automat datele 
intllnirilor. Știți foarte bine că echipa 
mea, A. S. Roma, a fost programată (M

trei ori consecutiv să joace pe teren 
străin. Dacă un om ar fl alcătuit un 
asemenea calendar știu că nu i-ar fi 
mers prea bine. Cu ordinatorul nimeni 
n-a scos o vorbă. După părerea mea, 
arbitrul ideal este acela care nici nil 
știe ce partidă arbitrează. Cînd acordă 
o penalizare nu se interesează împotriva 
cui este dictată. A semnalat o neregu
lari ta te și a fluierat. Un asemenea arbi
tru ar fi cel mai aproape de conceptul 
ideal al sarcinii Numai un ordinator 
electronic o poate face și cred că va 
veni și vremea aceasta*.

HERRERA II TN ARENĂ
Helenio Herrera Jr. (fiul cunoscutului 

antrenor care activează în Italia) a sem
nat un contract de jucător la echipa 
americană de fotbal ,New York Cos
mos”. In vîrstă de 20 de ani — fiul lui 
Herrera s-a născut în Spania, în peri
oada cînd tatăl său antrena formația 
C.F. Barcelona — a debutat ca fotba
list la dubui A.S. Roma iar la începu
tul acestui sezon a fost transferat la 
Real Madrid, dar nu a jucat încă în 
prima garnitură.

I

o ultimele știri ̂ ultimele rezuLtdteo> ultimele știri o ultimele rezultate o
„Criteriul primăverii" la volei 

PROGRESUL A ÎNVINS STEAUA
Ieri. în sala din str. dr. Staicovicl, s-a 

disputat ultima etapă a turului competi
ției ..Criteriul primăverii" la volei. S-au 
întîlnit formațiile primei serii. I.E.F.S.— 
Dinamo și Steaua—Progresul, tn primul 
meci al zilei, studenții, întîlnind o for
mație alcătuită din juniori, n-au avut 
nici un moment incertitudinea victoriei. 
Deci. I.E.F.S. a Învins Dinamo cu 3—0 
(9, 4. 4). Partida vedetă, dintre Steaua 
șl Progresul a oferit un spectacol agre
abil. Progresiștii, cu Porojnlcu și Dumi
trescu In formă deosebită, au învins 
Steaua mal clar decît arată scorul. Re
zultat final: Progresul—Steaua 3—9 (14. 
8, 13). (P. Peană. coresp.)

★
Aseară. în sala Giuleștl, în cadrul cam

pionatului național feminin s-au întîlnit 
în med derby, formațiile I.E.F.S. și Me
dicina Scor final: 3—0 (14, 12, 7) pentru 
I.E.F.S.

Tn campionatul feminin 
de baschet 

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
A CÎȘTIGAT DERBYUL

Ieri, in sala Giuleștl, s-au desfășurat 
două partide din cadrul campionatelor 
naționale de baschet: POLITEHNICA
BUCUREȘTL-RAPHJ (f A) 43—38 (16— 
22). In derbyul campionatului feminin 
studentele și-au luat o binemeritată re
vanșă pentru tnfrîngerea din tur. A fost 
un joc viu disputat, de slab nivel teh
nic șl cu numeroase ratări. Pasionant a 
fost, de-a lungul partidei, doar scorul.

I.C.H.F.—VOINfA BUCUREȘTI (m A) 
62—6n (40—30). in cîteva momente ale 
partidei, baschetbaliștil de la I.C.H.F. au 
condus, dar in finalul meciului replica 
Voinței a fost foarte dîrză.

PRETENȚIILE LUI 
ROBERT FISCHER

Federația americană de șah va trebui, 
să confirme Înainte de 4 aprilie că ga
rantează participarea marelui maestru 
Robert Fischer, la meciul pentru titlul 
mondial eu marele maestru sovietic Bo
ris Spasski. In cazul dnd federația de 
șah a SUA nu va putea satisface aceas
tă condiție sau dacă Robert Fischer va 
refuza să se conformeze protocolului, 
forul internațional va considera situația 
ca un refuz al jucătorului american de 
a susține meciul cu actualul campion al 
lumii. Boris Spasski. După cum se știe, 
Robert Fischer a declarat recent că nu 
poate accepta condițiile financiare sta
bilite tn protocolul de la Amsterdam, 
El cere oa Întreaga sumă realizată din 
încasări sau drepturi de televiziune să 
fie împărțită între cei doi concurenți, 
lucru pe oare federațiile Iugoslaviei șl 
Islandel (organizatoarele medului) nu-1 
pot accepta.
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