
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN EGIPT
CONVORBIRI OFICIALE

La Palatul Kubbeh din Cairo au 
început, luni dimineața, convorbi
rile oficiale dintre secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al. Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
dintele Uniunii 
Anwar Sadat.

Au participat 
nă Ion Pățan. 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter-

Socialiste
preșe- 
Arabe,

roma-din partea 
vicepreședinte al

ne, Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Ștefan 
Andrei, Constantin Mitea, Gheor- 
ghe Oprea, consilieri ai președinte
lui, Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

Din partea egipteană au partici
pat Hussein El Shaffei și Mahmud 
Fawzi, vicepreședinți ai Republicii, 
Aziz Sedki, președintele Consiliului 
tie Miniștri, Sayed Marei, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe, Mohamed 
Merzaban, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul eco-

normei și comerțului exterior, 
Mamduh Salem, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor interne, Hafez Ismajl, 
consilier al președintelui pen tiu 
problemele securității naționale, 
Murad Ghaleb, ministrul afacerilor 
externe, Yahya al Moila, ministrul 
industriei petrolului și bogățiilor 
minerale, Osman Assal, ambasado
rul egiptean la București.

Au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor româno-egipte- 
ne și ale vieții internaționale.

reotEiw bw toate tarile. L
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CE NE-AU ARATAT
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VIZITA LA MUZEUL DE EGIPTOLOGIE
In cursul dimineții de luni, tova

rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au vizitat Mu
zeul de egiptologie din Cairo, fon
dat în 1857, unul din cele mai cu
noscute și prestigioase așezăminte 
de cultură din Republica Arabă E- 
gipt și din lume.

Monumentala clădire, aflată în 
Piața „Al Tahrir" (Piața Libertă
ții"), ce adăpostește muzeul, dispu
ne de cea mai bogată colecție de

vestigii ale Egiptului antic, desco
perite pe parcursul mai multor de
cenii de asidue cercetări arheolo
gice

Oaspeții dau o înaltă apreciere 
acestor relicve ale strălucitei ci
vilizații care s-a născut pe malu
rile Nilului cu mii de ani în urmă 
și care astăzi este dusă mai depar
te, în condițiile noi, de către po
porul acestor meleaguri, redevenit 
Stăpin pe propria-i soartă.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu scriu in cartea de onoa
re ! ..Am vizitat cu deosebit inte
res -Muzeul de egiptologie" care o- 
feră o amplă imagine a străvechii 
civilizații înflorite pe aceste me
leaguri.

Calde 
muzeului 
servă și pun în valoare aceste ine
stimabile valori de artă".

felicitări organizatorilor 
pentru grija cu care con-

iNTÎLNIRE CU
Șefii misiunilor diplomatice ă 

aproape 60 de țări, acreditați la 
Cairo, împreună cu soțiile lor, au 
făcut o vizită președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășei Elena Ceaușescu. luni 
după-amiază, la Palatul Kubbeh, 
cu prilejul vizitei oaspeților români 
în Republica Arabă Egipt.

ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE
Tn cadrul discuțiilor, șeful statu

lui român s-a referit la unele pro
bleme internaționale, reafirmind 
poziția României față de proble
mele Conferinței pentru securitate 
în Europa, transformarea Balcani
lor într-O zonă a păcii, lichidarea 
focarelor de tensiune și conflict din

• Progres suD- 
stanțial iața ac 
competiția 
anului 1970
• Polonia o 
învingătoare 
incontestabila
• Cum au evo
luat celelalte 
i o r m a ț i i

lume. Toți șefii misiunilor diplo
matice au exprimat prețuirea și ad
mirația țărilor lor față de politica 
României Socialiste, față de acti
vitatea conducătorului ei, activitate 
consacrată cauzei păcii, securității 
internaționale, cauzei colaborării 
între popoare.

SOSIREA LA ALEXANDRIA
Nicolae 

Elena
Luni seara, tovarășul 

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, precum și de Mamduh Sa
lem, vicepremier și ministru de in
terne, și Aisha Bșteb, ministrul

afacerilor sociale, din partea gazde
lor, au plecat cu un tren special 
spre Alexandria.

Oaspeții români urmează să facă 
o visată în acest oraș în cursul zilei 
de marți.

La sosirea tn stația Sidi Gaber 
din Alexandria, președintele Consi-

Căpitanii echipelor Po
loniei (locul I), Statelor 
Unite (II) și R.D. Ger
mane (III) pe podiu
mul de premiere, la 
care au ajuns după o 
luptă extrem de echi
librată. dovedind, toa
te, remarcabile calitățu

Revelație a primelor 4 etape din retur

STEAGUL ROȘU
provoacă pe U.T.A
la „marele duel al sezonului

• Ce ne arata un clasament al returului • Petrolul face 6 
puncte din... 2 goluri! • Primăvară nefavorabilă pentru Sport 
Club și Rapid

Se produce prima întrerupere din 
acest retur de campionat divizionar 
A, și iată, deci, un prim prilej de 
bilanț. Patru etape nu sînt prea 
multe pentru a fundamenta conclu
zii, dar nici prea puține, mai ales 
dacă legăm evoluția unor echipe și 
de prestațiile lor în cele trei etape 
de Cupa României. Și pentru ca ci
titorii noștri sâ-și completeze apre
cierile, publicăm și un clasament al 
returului, totdeauna subiect de co
mentarii și — prin el însuși — invi
tație la comparații.

Mai întîi însă, cîteva reflecții la 
etapa de duminică, notabilă în pri
mul rînd prin numărul de puncte 
ciștigate în deplasare (6). Perfor
meri, Universitatea Cluj și mai ales 
Petrolul, victorioase, prima, asupra 
unei echipe care nu mai are velei
tăți, cea de-a doua, însă, în fața 
unei formații în real reviriment în 
retur. De reținut și spiritul ofensiv 
accentuat în care au fost abordate 
jocurile ceea ce a dus la recordul de 
goluri înscrise într-o etapă'îri aceas
tă primăvară (16). In plus, iegată tot

de etapa i a 19-a, observația că și de 
data aceasta, ca întotdeauna, de alt
fel, derbyul Dinamo—Rapid ne-a > o- 
ferit un spectacol bogat in momente 
atracțioase, confirmîndu-se astfel 
regula după care întîlnirile interbu- 
cureștene își păstrează savoarea in
diferent de poziția în clasament a 
echipelor sau chiar de perioadele de 
declin de formă pe care le-ar stră
bate, notă caracteristică pe care o 
subliniem în special în legătură cu 
Rapid care (deși într-un declin evi
dent, subliniat și de clasamentul re
turului, în care se află pe ultimul 
loc, la egalitate cu Crișul) a fost — 
mai ales în prima repriză — un par
tener de întrecere deosebit de peri
culos pentru dinamoviști.

Să trecem însă peste etapa de du
minică privită separat și s-o comen
tăm în contextul celorlalte din re

ROMANIA - BULGARIA

(copii și juniori)

ia sărituri in apă
Bazinul „23 August-' din Capita

lă găzduiește, astăzi și mîine, întâl
nirea internațională de sărituri . în 
apă dintre selecționatele de copii și 
juniori ale României și Bulgariei. 
Vor avea loc salturi de la trambu
lina de 3 m și de la platformă. în
trecerile încep la oră 16.

Jiului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deo
sebită căldură și cordialitate de gu
vernatorul Alexandriei, Fouad Mo- 
heyeddin, de cadre de conducere 
aie guvernoratului și de șefii mi
siunilor consulare la Alexandria.

Foto: D. NEAGU

w

LigaLa un interval de doi ani, 
internațională a hocheiului pe ghea
ță a încredințat forurilor sportive

rru:reintilnit ieri dimineață.Tricolorii
N. Ionescu, Adamache, Dumitru. Dobrir.. Radu N UDweillei 

Deleanu yi Anca, înainte de îmbarcarea spre Snapov
Foto i V. BAGEAC
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Radu URZICEANU
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CLASAMENTUL 
RETURULUI

1. ST ROȘU
2. Petrolul
3. „UJ Craiova
4. A.S.A. Tg. M.

5— 6. Dinamo
5— 6. C.F.R. Cluj

7. Steaua
8. F.C. Argeș
9. Politehnica

10. .U.T.A.
11. Jiul
12. Farul
13. „U- Cluj
14. S.C. Bacău

15—16. Rapid
15—16. Crișul

7—1 7
2—0 6
6—3 5
4—2 3

5
5
4
4
4
4
4
4
3
2

40 13 1—5 1
4 0 1 3 2—6 1

4 3 
4 3
4 2
4 2

0 
0
1
1

1
2
1
1

4 2 11
4 2 11
4 2 0 2
4 2 0 2
4 12 1
4 12 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 112
4 10 3

3—2 
2—1
5—3
5-4
5—4
2-2
3—5
3—6
5—6
2—7

AU FOST ALCĂTUITE REPREZENTATIVELE
PENTRU TRIUNGHIULARUL DE ÎNOT

CU AUSTRIA Șl FRAMT* (B)
Ieri s-au. desfășurat ultimele în

treceri ale concursului republican de 
primăvară rezervate seniorilor. Cea 
mai bună performanță a reuniunii a 
fost realizată de Anca Groza, cro
nometrată pe distanța de 200 m del
fin în 2:33,9. Rezultate- tehnice i

200 m spate (b) : Gh. Lupu 2:23,5, 
Benedek 2:24,0, Horvat 2:26,3 (r.p.) ; 
200 m spate (f) I Karin Parutsch 
2:43,9, Irina Ratușni 2:50,8, Raliica 
Stănescu 2:56,2 1 200 m delfin (b) t 
Petelei 2:22,4, Rolic 2:24,8, T. Ticolae 
2:25,3 ; 200 m delfin (f) i Anca Groza 
2:33,9, Agneta Sterner 2:40,0, Camelia 
Vîjeu 2:49,2; 800 m liber : Eugenia 
Cristescu 10:42,9, Adriana Pupăzan 
11:00,4, Georgeta Cerbeanu 
1 500 m liber : Naghl 18:46,4, 
raru 18:55,9, Casian 18:55,9.

11:08,6 ;
G. Mo-

★

au fostTot în cursul zilei de ieri 
alcătuite echipele reprezentative ale

Citiți in pagina a III-»

Un reportaj cu noutăți de ultimă oră despre lotul de fotbal ai Româmei 

care se pregătește in vederea meciului omical cu echipa Frântei ce vo ovea 

loc in Capitală, simbâtă 8 aprilie.
I

țării, care vor întâlni vineri, sîmbătâ 
și duminică la București, într-un 
meci triunghiular^ selecționatele Aus
triei* șl Franței 
lor i

M. Slavic, Z.
D. Naghl, I. 
(craul), A. ~

(B). Iată componența

Oprițeșcu, E. Aimer,
. .Miclăuș, C. Kokay 

,_____ Șoptereanu, O. Resler
(bras), Gh. Lupu, M. Hohoiu (spate), 
I; Miclăuș, A. Petelei, C. Rolic (del
fin), D. Wetterrieck, M. Slavic, D. 
Naghl (mixt), pentru probele mascu
line și Eugenia Cristescu, Gyongy 
Sovago, Adriana Pupăzan, . Agneta 
Sterner, Georgeta Cerbeanu (craul), 
Lavinia Donea, Karin Parutsch, Ioa
na Sporea (spate), Anca Georgescu, 
Liliana Burlacu, Adelina Hldoș 
(bras), Anca . Groza, Agneta Sterner 
(delfin), Camelia Vîjeu, Anca Groza 
(mixt) pentru cele feminine. De pre
gătirea lotului se ocupă un colectiv 
larg de antrenori alcătuit din. I. 
Schuster, Gh. Dimeca, I. Tothpal, O. 
Mladin, Sanda Grințescu, Magda Ne
grea și Cr. Vlăduță.

române înalta cinste de a organiza 
întrecerile grupelor B și C ale cam
pionatului mondial. Este firesc, 
deci, ca acum la încheierea tur
neului rezervat formațiilor din gru
pa secundă să fim tentați să com
parăm recenta competiție cu cea 
din 1970, întrudt există foarte mul
te lucruri comune și posibilități de 
a le evalua.

In ceea ce privește organizarea, 
considerăm că s-a realizat un pro
gres sensibil, atât în direcția des-

fâșurării muncii în cadrul diferite
lor comisii, cît și pe plan general. 
Experiența acumulată în 1970 și-a 
spus, fără îndoială, cuvîntul, de- 
termmînd un ritm de activitate 
alert, bazat pe promptitudine și 
mult calm, fără a se omite nici un 
amănunt. Oaspeții noștri, prezenți 
an de an la astfel de competiții, 
au avut numai cuvinte de laudă la 
atiresa organizatorilor români. în 
această privință, de exemplu, apre
cierea că gheața patinoarului

„23 August" a fost superioară din 
punct de vedere calitativ celei de 
la Palatul de Gheață din Sapporo, 
este — credem — pe deplin edifi
catoare.

Spectatorii bucureșteni au fost 
prezenți, acum, în număr mai mare 
decît acum doi ani, explicabil și 
prin faptul că, de data aceasta, în
trecerea a. avut un standard valoric 
superior celei precedente, la care 
s a adăugat și fondul comportării 
mulț mai bune a jucătorilor ro
mâni.

Dacă, în 1970, reprezentativa 
S.U.A. n-a avut, practic, decît un 
singur adversar, echipa _R. F. a 
Germaniei, pe care a și întrecut-o 
net, cucerindu-și cu evidentă ușu
rință dreptul de a promova în 
grupa A, acum lupta pentru pri
mul loc a fost cu mult mai îndîr- 
jită, angrenînd trei echipe de va
lori sensibil egale (Polonia, S.U.A. 
și R. D. Germană), a căror dispută 
nu s-a clarificat decît după consu
marea ultimului minut de joc, al 
ultimei partide. O situație similară 
întâlnim și în partea de jos a cla
samentului. Acum doi ani la star
tul grupei B au fost prezente 8 e- 
chipe, dar una dintre acestea (Bul
garia) nu avea nici un fel de ve
leități. Așa că, de fapt, tot 7 se
lecționate erau angajate în lupta 
pentru puncte. Reprezentativa ro
mână a totalizat atunci 4 puncte, 
care n-au fost însă suficiente pen
tru a-i asigura rămînerea in „B“. 
De data aceasta doar 2 puncte s-au 
dovedit suficiente pentru a menți
ne, de pildă, formația iugoslavă în 
acest eșalon secund al hocheiului 
mondial.

★
Primul loc și calificarea în gru

pa „A“ a campionatului mondial 
au revenit — după cum se știe — 
reprezentativei Poloniei. Este un 
succes pe deplin meritat. întrucît

Romeo VILARA ’ 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In județul Satu Mare

POSIBILITĂȚIIACA NtHPI (JIIA1E PENTRU DEZVWTAREA

In dirija-

Au fost organizate, de asemenea, serbări 
sportive dm pen ești Și folclorice în me
diul rural, dintre care au fost amintite 
cele de la Noroleni, Huța Cei teza, Valea 
Lupului și Căuș. Cu acest prilej, o serie 
de competiții sportive de volei, handbal, 
fotbal etc., au delectat asistența, au în
semnat totodată o invitație pe terenurile 
de sport.

S-au inițiat reușite competiții 
cu .cupe", cum au fost „Sîmbrei' 
drului", „I.M.A.”, „I.A.S.", ,
.Metalurgistului", .Forestierului", 
stru clorului", „Cravatelor roșii" ș.a., 
s-au bucurat de multă popularitate.

S-a remarcat, faptul că în anul 
activitatea de masă a cunoscut un 
progres cantitativ și calitativ față __
arm trecuți. In duda faptului că mate
rialul prezentat la plenară, precum

dotate 
____ „Co- 
„Eliberării", 

,Con- 
care

1971, 
real 

de

discuțiile au scos în relief lacunele unor 
acțiuni. De pildă, s-a .evidențiat" lipsa 
bazelor sportive simple, faptul că in 
municipiul Satu Mare nu există încă o 
sală unde, în perioada de iarnă, acțiu
nile sportive să albă asigurate o desfă
șurare permanentă. A fost criticat șl 
faptul că femeile n-au fost cuprinse în 
activitatea competițlonală de masă. Ca
zuri negative au oferit asociațiile spor
tive Mondiala, Solidaritatea I.T.A., Trl- 
cotex (Satu Mare) și Filatura Cărei, în 
care marea majoritate a salariaților sînt 
femei.

In mediul sătesc se resimte lipsa unor 
susținute inițiative din partea cadrelor de
Augustin VERBA, coresp. județean

0 NOUA BAZA NAUTICA DESTINATA
ELEVILOR Șl PIONIERILOR

Duminică dimineața, în ciuda vre
mii total nefavorabile, era o mare 
animație la fosta bază Metropola, 
de pe malul lacului Herăstrău. Se 
inaugura — în cadrul unei frumoa
se festivități, la care au luat parte 
tovarășii Gh. Ionescu, prim-secretar 
al Comitetului P.C.R. al sectorului 
1, și Marin Birjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. — noua bază nautică 
pusă de Ministerul Educației și In- 
vățămîntului la dispoziția Școlii 
sportive nr. 1 din Capitală (pentru 
activitatea de pregătire a secției 
sale de canotaj academic — condu
să de maestrul sportului Gh. Rif- 
felt —, care cuprinde un efectiv 
de 150 tineri canotori și are 33 am
barcațiuni de diferite tipuri) și a 

(pentrupionierdlor din sectorul 1 
activitatea de agrement).

Atribuită printr-o hotărîre 
sili.ului popular municipal, 
bază sportivă (care fusese 
un tâmp și ca depozit de... mere) 
a necesitat ample lucrări de refa
cere. Ele au fost executate într-un 
timp record de I.C.R.A.L. Herăs
trău, fiind finanțate de Inspecto
ratul școlar al municipiului și de 
Școala sportivă nr. 1. La dotarea 
bazei cu cele necesare (de care s-a 
îngrijit, punînd ca de obicei mult 
suflet, contabila școlii, Elena Dedțu) 
a contribuit substanțial și comitetul 
de părinți ai elevilor de la Șc. sp. 1 
(președinte — Constantin Săndules- 
cu). Federația de specialitate a ve
nit și ea în ajutor, oferind un mo
tor pentru șalupă.

întreaga acțiune a fost sprijinită 
de Consiliul popular aj sectorului 
1, care, printre altele, a atribuit alt 
spațiu locativ unei familii ce-și a- 
vea domiciliul în incinta bazei.

a Con- 
această 
folosită

prin eforturile și ajutorul 
al atitor factori — care

Astfel, 
conjugat 
poate oferi un exemplu stimulator 
— s-a reușit readucerea în circuitul 
sportiv — cu efecte pozitive previ
zibile chiar pentru viitorul apro
piat — a unei construcții deosebit 
de utile, amplasată într-un cadru 
ideal. Ea va asigura multor elevi 
și pionieri condiții foarte bune pen
tru practicarea canotajului, oferind 
totodată Școlii sportive nr. 1, care 
o are în custodie, posibilități și pen
tru organizarea — în sălile existen
te aici — a altor activități (un club 
al cadrelor didactice, consfătuiri cu 
părinții, întreceri de șah și tenis de

masă), atât în timpul verii, cît și 
în sezonul rece.

In discuția avută cu conducerea 
acestei școli (director: prof. Valen
tin Dăscălescu) s-a suzera.: anexa
rea la noua bază nautică și a celor
lalte amenajări sportive aflate 
imediata ei vecinătate, care nu si 
folosite — se pare — intr-un m 
corespunzător. Socotim demnă 
interes această sugestie, care ar o- 
feri Școlii menționate posibilitatea 
creării unui adevărat complex spor
tiv, atât de necesar numeroaselor 
sale secții de performanță.

Constantin FIRANESCU

Tovarășul Gh. Ionescu, prirn-secretar'al Comitetului P C.R.. al sectoru
lui 1, taie panglica inaugurală a noii baze nautic»

(Continuare în pag. a 2-a)

< amptoana Uniunii Sovietice, excelenta Marina Titova (a dcua din dreapta), 
alături de trei „speranțe" ale patinajului românesc: Silvana Suciu, Doina 

Mitricică și micuța Simona Grigorescu.

Foto) S. BACKSI

APLAUZE PENTRU „ARTIȘTII GHEJII"
SUB CUPOLA PATINOARULUI ACOPERIT

Ecoul recentului concurs inter na
tional de patinaj artistic <te la 
Miercurea Ciuc s-a făcut simțit mai 
întâi la Poiana Brașov și, apoi, la 
București, unde aseară a avut loc o 
frumoasă demonstrație, în cadrul că
reia au evoluat cițiva dintre frun
tașii întrecerii abia încheiate.

Spectacolul găzduit de Patinoarul 
acoperit „23 August" — în organiza
rea Comitetului municipal București 
al U.T.C. si a Consiliului pentru e- 

colaborare cu Federația română 
de patinaj — s-a bucurat de un a-

preciabil succes de public, în tri
bune fiind prezenți peste 2.500 de 
spectatori.

După ce, în prima parte a pro
gramului, au avut loc coruri și re
citări, au urmat demonstrații de pa
tinaj viteză și artistic, susținute de 
tineri sportivi ai cluburilor bucure*:- 
tene. In partea a doua, spectatorii 
au aplaudat evoluțiile pline de an
tren și grație ale celor mai buni 

ducație fizică și sport București, in. - Patânatori. români și a cefer din lo- 
" ’ " ' ' ' tul Urîiuhii Sovietice,' participanți 1<:

Întrecerile de la Miercurea Ciuc,
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înaintea finișului
A feminina
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ATLETAMENIS

Dialog cu noua recordmană națio -fală la disc și cu antrenorul ei, ION BENGA
PLANIFICATE!

divizia

au mai rămas 
campionatului 
divizii, dupăÎN TIMPUL VACANTEI

O dată, cu ceilalți elevi din 
(ară, școlarii din București 
așteaptă vacanța de primăvară 
'A—!0 aprilie) cu nerăbdare. Ca 
peste tot, aceste zile vor fi fo
losite din plin, și pentru prac
ticarea sporturilor preferate. 
Despre activitățile sportive pe 
tare Ie va găzdui Capitala — 
in care vor fi angrenați mat 
mult de jumătate dintre elevii 
de aici — am aflat citeva amă
nunte interesante. Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică și 
sport, Inspectoratul școlar, Comi
tetul municipal U.T.C. și clu
burile sportive de performanță 
și-au unit eforturile pentru a 
asigura iubitorilor de sport șco
lari o activitate continuă, inte
resantă. Sub deviza „Toți elevii 
pe terenurile de sport", princi
palele baze sportive ale Capi
talei iși vor deschide larg por
țile. In primul rind, se ror des
fășura concursuri de selecție la 
cele mai diferite sporturi. Pe 
această linie au fost stabilite, 
pentru fiecare sector, ,,centrele 
de greutate" ale acestei adevă
rate vacanțe sportive : sectorul I 
— Voința, sectorul II — Di
namo, sectorul III — Viitorul, 
Pantelimon, sectorul IV — O- 
limpia, sectorul V — Construc
torul, sectorul VI — Progresul, 
sectorul VII — Ghencea, secto
rul VIII — Giulești, Laromet. 
Aici vor avea loc, în funcție de 
inițiativele organelor direct 
răspunzătoare^ dar mai ales dc

preferințele elevilor, diferite 
competiții la handbal, fbiei, 
fotbal, baschet, tenis. Atletismul 
ocupă, deocamdată, un loc pri
vilegiat, la stadionul Construc
torul se va desfășura, pentru 
elevii și școlarii sectorului V, o 
divizie de atletism. Ar ft de 
dorit ca această inițiativă să se 
extindă și la nivelul celorlalte 
sectoare

Prin excelență, primăvara este 
sezonul cel mai favorabil ex
cursiilor și ieșirilor în mijlocul 
naturii. Tocmai de aceea, la 
sfirșit de săptămină vor fi or
ganizate, la niveltțl municipiu
lui, citeva mari excursii ciclotu
ristice spre locurile de agre
ment din împrejurimile Bucu- 
reștiului. Cu acest prilej, in 
locurile de destinație, jocurile 
distractive și întrecerile orga
nizate ad-hoc tor contribui la 
odihna activă atlt de binefăcă
toare.

Dar zilele de vacanță vor fi 
folosite și pentru acțiuni patrio
tice. In 
există 52 
așteaptă 
ale altor 
tru a fi 
sportive 
educație fizică, cei de alte spe
cialități, instructorii și coman
danții de pionieri au, in această 
direcție, un cuvînt hotăritor de 
spus.

ARGENTINA
SURPRIZELOR...

A

X.
Fără Îndoială, meciurile desfă

șurate sîrhbătă și duminică au pro
dus cele mai importante modificări 
de la începerea returului diviziei 
A. La băieți, Dinamo a detronat pe 
Steaua de la șefia clasamentului, 
iar Politehnica București a revenit 
pe locul trei deținut, timp de citeva 
bthpe, de Universitatea Timișoara. 
La fete, Rapid se menține pe prima 
poziție, dar, după rezultatele din 
ultimele etape, lupta pentru titlu 
este mai deschisă ca oricind, fiecare 
dintre cele trei pretendente (Rapid. 
Politehnica și I.E.F.S.) avînd victorii 
și înfrîngeri directe între ele, în tur 
și retur. în ceea ce privește disputa 
► entru evitarea retrogradării, ea 
este departe de a fi clarificată, la 
aceasta participînd cite patru-cinc: 
echipe și la băieți și la fete.
DEftBY-URILE VÂZUTF PRIN PRISMA 

PROCENTAJELOR
Mai întîi, despre întilnirea Politeh^- 

nica—Rapid, a cărei valoare tehnică 
a fost departe de nivelul unor frun
tașe ale baschetului nostru feminina 
Baschetbalistele de la Politefthi 
au realizat 19 la sută la aruncări d 
acțiune (13 coșuri din 66 de |n<x 
cărit șiâu. pieodui» 23 de. atacuri ( 
la sută din totalul celor de care 
beneficiat); Rapid a concretizat 
din cele 57 de atacuri (22 la sută 
s ratat 29 de atacuri (30 la sută- 
frele vorbesc de la sine despre 
1 oarba acestui joc de la Care se _ 
tepta mult mai mult, ele expr.mînc

municipiul București 
de locuri virane, care 

inițiativele elevilor ți 
iubitori de sport pen- 
transformate tn baze 

simple. Profesorii de

Radu TIMOFTE

Inclusă „peste plan" in 
concursul de deschide
re a sezonului atletic 
in aer liber In Capita
lă, proba de disc ,a 
prilejuit o excelentă 
performanță atletei di- 
nâmoviste Argentina 
Menis. Eleva profeso
rului Ion Benga a sta
bilit un nou record na
tional, ce constituieț, 
totodată, cea mai bu
nă performanță mondi
ală a anului. Să spe
răm că efortul Argen
tinei Menis, încununat 
de succes, va fi de bun 
augur pentru partici
parea atleților români 

. la J.O. de vară de la 
i Miiitchen.

Pe aceeași linie se înscrie și for
mația campioană. Penicilina Iași, 
care pînă acum a cîștigat fără să 
se ritâice la nivelul anului trecut, 
adversarele (ne referim la cele mai 
puternice) fiind impresionate _ mai 
mult tâe renumele echipei deciț de 
valoarea reală a acesteia. Sfîrșitu! 
de campionat pare însă să stimu
leze mai mult pe ieșence. a căror 
ambiție este să-și păstreze titlul, 
in ciuda pierderilor suferite de for- 
faltul din retur în meciul cu Rapid.

Aceeași preocupare se vădește și 
la echipele amenințate, deși unele 
dintre ele sînt lipsite de suficient 
material uman de calitate. Se joa
că la disperare, mai cu seamă în 
meciurile directe între candidatele 
la divizia B. CîteVa dintre ele pre
zintă însă garnituri eu o medie de 
vîrstă prea ridicată și, deci, cu 
posibilități fizice limits te. Este ca
zul formațiilor C.Ș.S1. Sibiu, C.P.B. 
și Constructorul Arad și chiar Di
namo, care n-aii izbutit să depă
șească momentul dificil ăl schim
bării generațiilor. Din acest punct 
de vedere, am menționa eforturile 
făcute de Constructorul București 
(care face față diviziei cu fostele 
junioare). Farul Constanța și. in
tr-o oarecare măsură. Ceahlăul

în orice caz, cu toate aceste la
cune, subliniem creșterea potenția
lului de joc al divizionarelor A 
(exceptând pe Constructorul Arad) 
care ne anunță un final de cam
pionat mai agitat și de nivel su
perior. Derbyurile care urmează in 
ultimele 4 etape pot susține aceste 
afirmații.

Doar patru etape 
pînă la încheierea 
feminin al primei 
care vor urma turneele finale, ho- 
tăritoarc în stabilirea echipei cam
pioane Și a retrogradatelor. Acest 
sfirșit cie retur ne oferă, ca de 
obicei, partide mai tari, în care 
cele 4-5 fruntașe se întâlnesc în
tre eie, ca și restul divizionarelor 
angajate aproape toate în lupta 
pentru evitarea rămînerii in tur
neul final al subsolului. Astfel, in 
etapele mai recente am avut oca
zia să asistăm la asemenea întâl
niri, nelipsite și de surprize. Sem
nificativă ni se pare partida din
tre Medicina București și LE.F.S 
Cea dintâi aspira, și pe bună drep
tate, la titlul național, insă simbătă 
seara a cedat inexplicabil în trei 
seturi, deși era favorită, in fața 
studentelor de la LE.F.S. Așa că 
a rămas cu două puncte în urmă 
față de lidera clasamentului, Ra
pid. și cu un punct față de cam
pioana „eri titre", Penicilina. în 
legătură cu presupusele participan
te la turneul 1—4, se constată o 
îmbunătățire a pregătirii, cerută 
firește de întâlnirile derby care ur
mează. Primele două clasate, Ra
pid și Penicilina, care nu au im
presionat de la începutul returu
lui, au dovedit mai ales duminica 
trecută, că sjnt gata să ne ofere 
un finiș la nivelul maxim al posi
bilităților. Prin reintrarea trăgătoa
rei Bălășoiu, echipa lui Davila Plo
con a recăpătat sudura și forța din 
tur. Era și firească o îmbunătățire a 
randamentului ei, dat fiind faptul 
că Bălășoiu a avut în acest an un 
sezon strălucit situîndu-se, după 
părerea noastră, în fruntea unui e- 
ventual clasament al trăgătoarelor.

— Nici chiar așa, surîde Argentina 
In ultimele săptămîni am aruncat 
constant bine, deci, îmi planific oa 
recum surprizele...

menea, și iată-mă acum recordmană 
a țării !

disco- 
Menis 
Benga 
secun-

tn tandem la ordinea zilei: 
bold dinamovistă 
și antrenorul ei; 
prima 
dul — autor moral, ai unui excelent 
record național : 63.4S m. cea 
bună performantă mondială a 
lui, cCa dc a patra diii *
bei.

Argentiha 
prof. Ion 

autoăre materială,

istoria

mai 
ariu- 
pro-

— Chiar așa, 
născut acest record 
diălă ?

din intimplăte, 
de valoare mon-

s-a

precizează an- 
Noul record sta-

— Cc înseamnă pentru 
bihe ?

dumneata,

— Nicidecum ! F 
trenorul Ion Benga, 
bilit de Argentina Menis este conse
cința fireaScă a unui îndelungat pro
ces de pregătire pentru Olimpiadă, 
început nu înaintea acestui sezon, ci 
în zorii anului, trecut. întâmplătoare 
a fost doar includerea "probei de 
disc în concursul de pe ..Republicii", 
pentru că indiferent dacă avea sau 
nu ocazia unei competiții. Argentina 
are planificat, simbătă de simbătă, 
antrenament tehnic controlat.

— Aruncări in jur dfc 
tri I

— Tn planii! noăttu de 
intervine profesorul Benga 
interesat în primul rind constanța 
valorică, plafonul înalt al rezultatelor 
verificate. In acest, sens am și eșalo
nat confruntările Argentinei cu prin
cipalele sale adversare la Miinchen, 
in acest sezon preolimpic. astfel in
cit pe rind Karin llgen (R. D. Ger
mană), Liesel TVesteritiart (R. F. a 
Germaniei) și Faina Melnik (U.R.S.S). 
— actuală recordmană a lumii, să 
participe alături de Argentina.

61—62 rne-

..Re-de pe 
programase 

r__  ititerpclează
.a Menis. Văzînd, insă, 

miercuri că am avut aruncări foarte 
bune de pe loc, mi-am zis : ce-ar fi 
să c6r introducerea probei in con
curs ? Tovarășul profesor Benga a 
fost de acord, organizatorii de ăse-

— Știți că la concursul 
publicii", inițial nu se 
proba de disc ? —- ne
Argentiha Menis. Văzînd,

— De ce tocmai simbătă ? Sfirși- 
tul săptăminii e doar duminica...

ÎN LUMINA PROCENTAJELOR, PROBLEME MAJORE
emoția exagerată cu care compo
nentele ambelor echipe au abordat 
întrecerea, și nicidecum deficiențele 
antrenamentelor, așa cum s-ar părea 
la prima vedere. Dar se vede treaba 
că acest important capitol al antre
namentului — pregătirea psihologică 
— este încă un „teritoriu al nimă
nui", clacă nu virgin, măcar insitii- 
cient explorat și cunoscut. Mergind 
mai departe socotim că este util ca 
și antrenorii lotului republican să 
țină seama de cele petrecute la a- 
mihtitul meci, deoarece majorita
tea jucătoarelor ne vor reprezenta 
țara la campionatul european unde 
un astfel de accident (și anteceden
tele nu ne sînt prea favorabile în 
această privință) poate produce că
deri cu repercusiuni grave asupra 
poziției in clasament. Deci, atenție 
la pregătirea psihologică, examen 
in f i'A căruia majoritatea sportive
lor de 1;
mă. de la Rapid, au înreg strat 
eșec total.

PREA PUȚINE ARUNCĂRI 
DE LA SEMIDISTANȚA

Toi procentajele, tnreg.strate 
antrenorul federal prof. Constantin 
Dirjan ae vorbesc despre derbv-ul 

Dacă ia 
căn d;n acț une. in general. 44 
ittâ pentru 3.rama. (31 reușite 

oLn •> zie- aruneă» 46 la sAte.
in 64) nrocenta- 

t (ele puțind 
e pentru un 
semrată). ta 
âriior

eient

ititea
ăruia majoritatea sportive
Politehnica Si, mai cu sea- 

un

de

pregătire —
ne-a

de 
ori
de

Dinamoviștii au încercat coșul, 
la distanțe de peste 5 m, de 18 
(înscriind de șase ori), steliștii 
23 de ori (mareînd de opt ori). Mult 
prea puțin (și imprecis) chiar dacă 
ținem seama că fiebare jucător era 
stăpinit de teama de a nu rata îiitr-o 
partidă în care se disputa prirhul 
loc în clasameht. Numărul insufici
ent al aruncărilor de la semidistan- 
țâ implică o aglomerare excesivă a 
jocului sub panouri, acțiuni bazate 
aproape în exclusivitate pe pătrun
deri, pînă sub panou, ale pivoților 
sau ale celorlalți componenți ai e- 
chipelor. Or. competițiile internațio
nale au demonstrat, fără putință 
de tăgadă, că aruncarea de la setni- 
distahțâ este o armă de bază nu 
număi prin eventualitatea înscrierii 
undi coș, ci și prin dereglarea me
canismului formației aflate în de
fensivă. Firește, nu desconsiderăm 
jocul pozițional, dar, chiar și cînd 
acesta este aplicat prin excelență, 
aruncarea de Ia semidistanță poate 
contribui la facilitarea realizării 
combinațiilor prepuse, impiedieînd, 
de pildă, flotarea in jurul pivoților. 
Dar, așa cum am mai scris și cu 
alte ocazii, numărul baschetbaliști- 
lor cu precizie în aruncările de la 
distanțe de peste cincA metri s-a 
micșorat, vădind o adevărată criză 
!n ăCfft (friMirt» O’ este jn 
cletriir.enttil atfi al spectacolului, cit 
și al valorii propriu-zise a jocului 
practicat fie de o formație de club, 
f.e de selecționata țârii. Este un 
pune: de vedete care merită luat 
în c—nsidereție.

D. STANCULESCU

— Pentru că simbătă va fi ziua 
probei mele Ia Olimpiada de la Miin- 
chen, ne răspunde prompt Argentina 
Menis. Așa incit am stabilit noul re
cord național la al lO-’ea antrena
ment. In această iarnă am lucrat 
mult pentru îmbunătățirea forței și 
tehnicii. Mai mult — cred eu — ca 
oricind în cei cinci ani de cînd sînt 
la Dinamo .Cit despre întâmplare, 
să știți că mie îmi plac foarte mult 
surprizele. La concursul de ’.a ..Vi 
itorul", de acum vreo zece zile, abia 
la ora 15 am aflat că participă și 
Lia la disc, așa incit m-am înscris 
și am cîștigat cu 60,98 m.

— Ce-ți place să-ți spui înainte de 
concursurile decisive, Argentina Me
nis •?

— Totul va fi 
pentru toți, numai 
sămi, nu 1

— Și care 
chen ?

o mare surpriză 
pentru mine in-

va fi surpriza la Miin-

în timpul probei voi fi 
jurul a 62 m, ea la an- 
șansâ va fi de partea

— Surpriză Înseamnă cum\j și î- 
deea de «ce-o ieși, o ieși" ?

— Dacă și 
constantă in 
trenartiente, . 
mea. Și surpriza va consta in apari
ția unei noi discobole din România 
pe podiumul 
olimpice !

cu cele cinci cercuri

Paul SLAVESCU

REZULTATE LIN „CRITERIUL PRIMĂVERII
t> rhinică, în ultima etapă a tu

rului din cadrul „Criteriului pri- 
măverii“, competiție rezervată divi
zionarelor A masculine, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Uni
versitatea Craiova — Politehnica 
Timișoara 3—0 (8. 6, 3), Trac
torul Brașov—„Ll“ Cluj 3—1 (11, 
—10, 10, 13), Politehnica Galați - 
Viitorul Bacău 3—0 (1, 10, 3), Uni
rea Tricoltâr Brăila — Rapid Buc. 
0—3 (—10, —11, —10). In cadrul se
riei a. doua vineri s-au mai dispu
tat partidele. Unirea ’Tricolor Brăila 
— Viitorul Bacău 1—3 (9, —14. —4. 
—14) și Politehnica Galați — Rapid 
Buc. 3—0 (5, 7, 12), contând pentru 
prima etapă a returului

Aurelian BREBEANU

...ÎNSEMNĂRI DUPĂ
ETAPĂ DE DUMINICA

Campionatul republican pe echipe

MAI MULT RESPECT PENTRU COMPETIȚIE Șl SPECTATORI
Dintre cele 

mate simbătă 
eamptonătului 
masă, dispute 
mai albs cefe 
Tg. Sioreș. La Cluj, gazdele au ob
ținut victorii clare, pierzînd o sin
gură partidă i-fC.S.IW.—Voința AFad 
3—6 la fete). lătă amă.nuhtete

București, băieți : Politehnica—Lo
comotiva 12—5. Victorie meritată, 
studenții prezentjnjl o fortnațje 

'mfiȘthă ?î maf 'vaToroasă. Progresul— 
Voință Brașov 
peților este poate 
masa de joc insă 
dovedit superiori. ... _r____... __
covci care a învins net pe Luchian 
(component al lotului republican) 
și Sîndeanu. De asemenea. Teodo- 
rescu a cîștigat cu 2—1 la Sîndeanu, 
iar Kakas a întrecut cu același scor 
pe Luchian !

Fete : Progresul—Rapid Brașov
8—1. Rezultate scontate. Punctul de

nouă întâlniri progra- 
și duminică în etapa 

divisional* de tenis de 
interesante au oferit 

din Capitafă și de la

onoare a fost înscris de Maria Ko- 
rodi in dauna Doinei Zaharia. învin
gătoarele au beneficiat de aportul 
Măriei Alexandru. Doinbi Zaharia 
și VioAieâi Ivan-Moldovan, in timp 
ce Rapid a fost reprezentat de suro
rile Mafia și Hainal Korodi și Mq- 
hieă tîăriffi. Sparlhc I j (Lidia Ilia 
2 v Bîeha- CondleaftF 2 :v. Mariana 
FGdtnăn 1 v> — Politehnica (Car
men Crișaiî 3 v, Nicpleta Spiridon 

„L v. RbbarMv.Toma) 3—4. întreceri 
dirze in care s-âu remarcat Lidia Ilic 
și Elena Condicâru de la învingă
toare $i Carmen Crișan. de la în
vinse.

Desfășurarea celor patru meciuri 
din Capitală ă reliefat o serie de 

lizatoric. Ast- 
s-a făcut 

ora stabilită.

Diaco-
plonjo- 
printre 

și el)

6—li. Succesul oas- 
surprinzâtor. La 
. brașovenii s-au 
In special. Mă-

NOUĂ FORMULAINTR-O

RIDICA PROBLEME

îmbete de la Uruversi-Ar.

îza

CUPA ORAȘELOR*

ZONA- CARE

did Capităiă ___
carențe de ordin organiz 
fel, începerea partidelor 
cu întârziere față de . ________
Apoi, cu puține exceDții, componen- 
ții echipelor au jucat îr.tr-un echi
pament pestriț, cu tricouri de cu
lori diferite. In sflrșit. la salutul spor-

Și așa Se poate a- 
junge la minge, de
monstrează

nescu prin 
nul făcut 
Savu (căzut 
și Baciu. Fază din 
meciul Dinamo

Steaua

Foto : S. BAK.CSY

Desfășurată îfttr-o ingrijorâtoar - 
lipsă da entuziasm — caie pune 
sub semnul întrebării viabilitatea 
actualei formule de disputare — 
faza de zonă de la București a 
campionatelor republicane de Scri
mă, deschise seniorilor, a mai in- 
țîmpinat și dificultățile crizei (cro- 
nidzate) de arbitri.

Sîmbătâ s-au întrecut fkretisx- 
le din rîndul cărora au făcut par
te și componentele lotului nostru 
olimpic. Era de așteptat ca ele să 
obțină cu toate calificarea pentru e-

ilă a campionatelor. Har. 
tre ele va lipsi Ecaterina Stahl 

care, evcluind sub posibilități, n-a 
putut realiza decit două victor-.: :n 
primul tur al întrecerii și a Pter- 
•Jut astfel dreptul de -a lupta ma: 
departe în campionatul tării. Să 
sperăm că n-a fost deci» o CeiipM 
trecătoare...

Finala floretisteior a fost cîști- 
gată de Ana Girbea (Progresa 
care a legalizat 4 victorii, utmată 
de olîmpKtele Olga Szabo (Steaua* 
__ 3 v, Tigers Drî'iKrâ — 

rtrarat Ardelearm Steaua-
două kcuri rj 

ate de Xanuela Chîra v

v d.b.; 3. XL 
B-x-lea (Pro- 
f’EFSi : 6. M.

• Clcsament general pe puncte • Participă numai juniori 
• Timișoara din nou „în pluton"

De aproape două decenii, „Cupa 
Orașelor" constituie un bun prilej 
de afirmare a noi talente. De-a lun
gul etapelor acestei tradiționale- com
petiții pentru juniori și tineret și-au 
făcut o prețioasă „ucenicie" toți cei 
care au urcat aooi treptele măies
triei în ciclism, făcînd parte din lo
tul național. S-a confirmat astfel ne
cesitatea evidentă a „Cupei Orașe
lor" in dezvoltarea ciclismului nostru 
și popularizarea lui in diferite cen
tre sportive din țară. Ediția din acest 
an debutează la Timișoara, unde, in 
zilele de 8 și 9 aprilie, ’ se vor des
fășura cele două manșe ale primei 
etape. Regulamentul competiției pre- 
zintă două .-.inovații" pe care le gă
sim interesante. Mai întâi amintim 
ca. potrivit vechiului regulament, un 
ciclxt care din diferite motive nu 
puica concura la una din cele 7 
etape, nu mai conta apoi în clasamen
tul general. Asa s-a făcut că atât la ti
neret cit și la juniori in clasamen
tul general final apăreau doar cîțiva, 
nu Insă întotdeauna chiar dintre cei 
mai valoroși. începind din 1972, cla
samentul general se face prin adițio
narea punctelor (potrivit locurilor 
ocupate) din fiecare etapă. In acest 
fel. un ciclist care a participat la 
trei, patru sau mai multe etape chiar

dacă absentează la unele dintre ele 
(in total sînt 8 etape anul acesta) 
poate ocupa totuși un loc bun în cla
samentul fina] datorită punctajului 
acumulat. O măsură, după cum se 
vede, judicioasă. A două noutate : 
participă numai juniori. Este, de 
asemehea, o măsură judicioasă, evi- 
tîndu-se astfel flagranta disproporție 
țeare în fond frîna cursa) cînd 
concurau juniori de 18—19 ani ală
turi de adversari cu 4—5 ani mai in 
vîrstă.

Și în final, tot un fapt inedit : 
după .o pauză de pe«te 10 ani, Timi
șoara reapare „in pluton", ea fiind 
anul acesta al optulea centru (ală
turi de Brașov, Cluj, București, Plo
iești, Constanța. Tg. Mureș și Brăila) 
care organizează o etapă din „Cupa 
Orașelor".

In vederea acestui important eve
niment ciclist localnicii fac pregătiri 
intense (tov. A. " 
tele C.J.E.F.S. 
proape) pentru 
„în pluton" a 
pundă. mareînd totodată începutul 
unei noi (și sperăm, rodnice) peri
oade cicliste în orașul de pe Bega.

Emil IENCEC

Damșa, vicepreședin- 
se preocupă îndes
ea această reintrare 
Timișoarei să cores-

3 v »i 
__ 2 
fort o

V.
de

POSIBILITĂȚI iNCA NEEXPLORATE }4N
(Urmare din pag. 1)

specialitate, profesorilor și 
totodată, mal multa pasitrae. ■ '*
țele semnalate se pot înlătura numai, cu 
o muncă perseverentă ș! plina de _a. Jire. 
Fiindcă apa:c tot ma-. e’.-.dent : tmererut 
de la sate manifestă interes pentru exer
cițiul fizic. Iar acest interes se impun» 
a fi cultivat. __ .In ceea ce privește peegaurea m . 
tcraJâ a copiilor Și va-Trecx-j -
sportul de performanță in cadrul școxor 
sportive, a unor centre de copt, tn in
formarea prezentată, susținută de uț 
studiu bazat pe date statistx» cu.e^e pe 
„viu", rezultă că în cele două școu sP?r" 
five din județ (Satu Mare Și Ca:ei). av.-.d 
ca profil baschet, atletism, scrimă, gim
nastică. handbal și fotbal, precum și in 
centrele de copii, activitatea esv b:n» 
orientată, bine concepută. Iată, de a.-.:m. 
și cîteva date și concluzii desprinse 
analiza prezentată :Din numărul total al celor care frec 
ventează școlile sportive ș: centreîe d» 
copii sătmărene. S5.« la sută sînt eie.-.: 
83.14 la sută provin din mediul urban. 
Satu Mare Și Cate: reprezintă două cer. 
tre puternice eu cadre tehnic* corespun
zătoare. capa-r..- să asigure o ăxieănră 
selecție și instruire In schimb, medi u 
rural, prin școlile și cadrele sale. nu 
prate asigura fn momentul de fa-.ă pre
gătirea necesară. Procesul de selecție, in 
general, se Încheie la virsta, la care co-

pc
Un fixtCKor ne arată c-'

tkcjor care practicA .portal 
Ce performanta pewia <fcp tarV.1:: cu doi 
corni Din tamztaJe eu un singur copt! 
rf-is la sută de-.ta: sportivi, cu doi cop-J 

la sata: eu «rei eoțxî 1.35 Ia smA. 
Meca anuala a taririo- !n anul școlar 
’57»—71 a tost 7 SS. in tur.p ce elevii s- 
taati ta afara aefirftam-. sportve au avut 
—ed.a t Coneiuzza : cop::: car» tac sport 
de performan’* sint mai bum la invă- 

s-an adus aprecieri muncii an- 
pcoiesorUor de educație Cricâ

care lucrează in domeniul scrimei (Al. 
Csrpîe- Șl A. Kovacs), baschetului (Era
te—na' B-.-.h șl G. xiahler), atletismului 
(I lxr.-u Z- FeL-ceri și Al. St’.er). voleiu
lui (A!. Lazâr), care prin efortul 
olin de abnegație, au reușit să dea 
tarilor noastre naționale de junior] 
ser.:ori elemente ce valoare.

to L.nchfciere. tov. Octavian Lutaș.

t

lor 
lo-

_ _____ ___ _____ _____ __  ___ se
rve-a- al Comitetului Județean Sa’.u Mare 
a.’ P.C.R.. a asigurat că organele șl orga- 
-izatli’-e d* partid vor acorda un sprijin 
concret In vederea ridicării activității 
-porb-ze de masă pe o treaptă Și mai 
înaltă, in pas cu preferințele rțfrntru 
exercițiul fizic ale oamenilor muncii, cu 
cerințele actual».

.C-S-ȘJ
3 ▼ : 4.
5. Gh. 
lătrate

Tr Cap’falfi
UN INTERESANT 
TURNEU FEMININ 

DE FLORETA
La sfirșttuJ a-cesței sâptâm.: 

Dorească va glzd-ă t.imea: 
na] feminin de itoretâ care va 
trăgătoarele noastre fruntașe 
bune minuitoare ale Coreset dfi 
Franța și Italia.

In vederea acesta] „patrulater', for
mațiile oaspeteior noastre vor a-.ea 
următoarea componență :

FRANȚA : Marie Chantal 
(actuala campioană a lumii). Cat] 
Cererii, Brigitte Gapais 
Claudîe Josland și Christine Muuo.

ITALIA: AntoneTla . Ragno. Giulia Lr- 
rer.zorti, Mana Pia Gludiee, Giusepptna 
Bersani și Maria Consolată Collino.

UNGARIA : Maria Szblnoki. Ediko 
Bobiș. Ildiko Tordasi. Măria Szaray,' 
Magda Marosi, Mendelenyi Taroasne.

pe

DentaiUe, 
■rine 

trmont,

tiv de încheiere, unii dintre concu- 
renți nu s-au prezentat deloc, iar 
alții au venit in ținută de stradă. 
Toate aceste deficiențe provin nu
mai din neglijența secțiilor, a an
trenorilor și jucătorilor. Este cazul 
să sg punți capăt acfstpr..încălcări 
ale prevederilor regulamentare. ar 
cordthdu-șe competiției și publicului 
respectul cuvenit.

C. COMARNISCHI

Cluj, băieți : C.S.M.—C.S.M. Iași 
17—0. Ciștigătorii n-au pierdut nici 
un set. Voința—C.S.M. Iași 16—1, 
C.S.M.—Voința Arad 13—4. Pe lingă 
meciul de dublu, clujenii au obți
nut astfel victoriile in partidele de 
simplu : Doboși .și Giurgiucă, ambii 
cu cite 4 v, Papp și Bozga, cite 2 v. 
Punctele oaspeților a_u fost realizate 
de Trupei 2 v, Simin 1 v, Covaci 
1 v.

Fete : C.S.M. (Sinteoan 1 v, Toth- 
faluși 1, Lupu) — Voința Arad 
(Vlaicov 3 v. Lesai 3 v, Krejec 1 v) 
2—7. La prima lor apariție in actua
la divizie, arădencele au manifestat 

o superioritate

,t-

evidentă.
R. PAtJI/—coresp.

băieți : Comerțul—Vo- 
9—8. întrecere extrem 
in care gazdele au 

datorită unui

Tg. Mureș, 
ința București 
de echilibrată 
ieșit învingătoare _______
plus de voință. Punctele au fost în. 
scrise de Singiorgian 3 v, Naftali 
3 v. Sentivani I v. Valics 1 v șl 
cuplu] Naftali—Singiorgian pentru 
Corrterțul și Panait 4 v, Bodea 2 v, 
Stamatescu 1 v. Podgoreanu 1 v^ 
Sint de subliniat cele patru victo
rii ale bucureșteanului Ion Panait.

Ioan PAUȘ — coresp. județean

S-A CONSUMAT cea de a NV-a 
etapă a campionatului republican de 
rugby, divizia A, fără ca ea să aducă 
clarificări esențiale în partea supe
rioară a clasamentului. Pe „distanța" 
a numai două puncte sînt înșirate 5 
behipe : Șliihța FbtroȘahi, „U" Timi- 
șoâra, Steaua, Gtivița ftoșie și Dina- 
nto. Evident, mai avantajate par a fi 
Ștlihța Petroșani și Gtivița Roșie care 
au cite un meci restanță. Totuși, este 
greu să se facă, încă de pe acum, 
vreun pronostic privind campioana 
din aceăt an. Impresionează, totuși, 
constanța studenților din Petroșani
— de altfel pb primul loc al clasa
mentului la ora actuală — cit și va
loarea echipelor imediat urmăritoare
— „U“ Timișoara și Steaua. Cu „șan
sa a doua" pe baza loturilor și a jo
cului prestat pînă acum : Grivița Ro
șie și Dinamo.

O REMARCA : echipele au început 
să practice un joc închis, se lovesc 
mult baloanele cu piciorul. In dauna 
jocului ofensiv, deschis, recomandat 
de federație. Atât în etapa din 26 
martie, cit și în cea din 2 aprilie, 
am asistat la intilniri în care o șarjă 
frumoasă sau o încercare, au fost a- 
deVăratb surprize. Pe âceastă linie se 
înscriu, din păcate, toate _ cele trei 
meciuri „mari" de “duminică : 
Grivița Roșie—Steaua, „U“—Dinamo 
și jocul din provincie C.S.M. Sibiu— 
Știința Petroșani, după care ultima a 
devenit liderul clasamentului.

PETE NEDORITE pe stadioane. 
Brutalitățile au început să nu lipseas
că din nici o confruntare. Este rug- 
byul un sport bărbătesc, dar se exa
gerează. în urmă cu o săptămină 
..eroi" au fost dinamoviștii si stelițtii. 
Duminică, exigentul Rene Chiriac 
a eliminat pe Popbvici, Ionică 
(,,U“), Roman și Dărăban (Dinamo). 
Ultimul a fost scos din teren în min. 
1 și după aceea, de pe bancă, n-a 
făcut altceva decit să-.și sfătuiască si 
incite colegii să lovească și ei. Pînă 
a fost îndepărtat și de acolo. La Cluj 
busculadă In meciul cu Rulmentul, 
Ia care au participat pînă la urmă 
și spectatorii. După cite se vedb, unii 
arbitri au început să intervină ener
gic. Ce ar fi să o facă și federația ? 
Cu „ceva" mai mult decit cu avertis
mente...

DUMINICA 9 APRILIE - în Capi
tală — se întâlnesc loturile A și B 
ale țării. Cu aebst prilej, se va ur
mări forma jucătorilor susceptibili de 
a face parte din echipa 
reprezenta în meciurile cti 
aprilie) și Cehoslovacia (21 
tîlnirile se vor desfășura 
Turneului F.I.R.A.

ce ne va
Maroc (30 
mai). In
in cadrul

M. FR.

LA NAȚIONALELE JUNIORILOR

LUPTĂ ÎNDlRJITĂ

SINAIA. 3 (prin telefon). — Un grup 
masiv de junior] (peste J20) din majo
ritatea județelor montane ale țării, s-au 
adunat pa Valea Scindurarilor din masi
vul Bucegi, pentru a-ș] disputa supre
mația tn proba de slalom specia]. Ză
pada. dură, suflată de vînt, înclinația 
pantei și aranjamentul tehnic al pîrtii- 
lor au constituit bariere dificile, trecute 
cu succes de cei mai mulți dintre par- 
ticipanțl. înaintea oricăror evidențieri 
individuale merită a fi subliniată com
portarea excelentă a liceului din Pre
deal, prezent la trei din cele patru pro
be pe primele două locuri ale clasamen
tului individual. Pe aceiași plan colec
tiv am reținut și Școala sportivă Bra- 
șovia care, în special la categoria ju-

CiTEVA COMPLETĂRI

DUPĂ CAMPIONATELE

Trecerea ir. revistă a speranțelor 
nai'.ereic- din țara noastră s-a des- 
fâșurat. timp de trei zile. în sala 
Armata din’ Cluj. Organizatorii — 
C.J.E.F.S.. Comisia județeană de 
specialitate. împreună cu tehnicienii 
federației — s-au străduit și au reu- 
«it să asigure competiției un cadru 

at de desfășurare. Pentru pri
ma oară la un concurs intern de 
haltere s-au acordat titluri de cam
pioni nu numai la „total", ci și pe 
stiluri, astfel că numărul ciștigăto- 
rilor și implicit al campionilor s-a 
mărit considerabil : de la 18, la 72. 
Cei mai bine s-au prezentat halte
rofili: -e-cțiilcr clujene — C.S.M. și 
Clujeana — care au cucerit 40 din 
totalul locurilor I. In ansamblu, a- 
pare sub așteptări ..producția" spor
tivilor din Capitală, care au cucerit 
doar

Ia îi 
celor 
(n”°juniari 
jeana Cluj 15 
val Constanța 
rești 6 (6x0). 
(0x4). C.S.M. 
pia București 
iești 2 (0^-2),

10 titluri !
:ă un cla-ament cu repartizarea
■ 72 titluri de campioni de 
r-ri pe arul 1972 : C.S.M. Cluj 25

■ - -i 14-14 juniori 11) ; Clu- 
(5x10); Șantierul Na.
7 (7x0),------------

Oțelul
Sibiu 4

3 (3+0),

Rapid Bucu- 
Tg. Mureș 4 
(04-4), Olim- 
Petrolui Plo- 

Steaua București l

(1 + 0), C.S.M. Reșița 1 (l-f-0). Stea
gul roșu Brașov 1 (l-ț-0). Rapid Ora
dea 1 (0-t-i), Universitatea lași 1 
(0x1).

îmbucurător este faptul că unii 
sportivi campioni sau medaliați sînt 
din centre noi. ca Oțelul Tg. Mu
reș (antrenor Alexandru Rad) si Da
cia Bistrița (antrenor Andrei Carafa), 
tn progres ni s-au părut reprezen
tanții școlilor sportive Brașovia Bra
șov. Energia București, Viitorul Cluj 
și Unirea iași. Federația de spe
cialitate a înminat diplome antre
norilor ai căror elevi s-au distins la 
aceste campionate. Iată cîțiva teh
nicieni evidențiați : T. Roman și 1 
Cătănici (C.S.M. Cluj), St. lavorek 
și Fr. Szatmari (Clujeana), Gh. A- 
poslol (Rapid Buc.), Silviu Cazan 
(Steaua), L. Ionescu (Ș. N. Constan
ța), E. Goldhagen (Univ. Iași), P. 
Gospodinov (Dunărea Galați), Gheor- 
ghe Dumitru (Minerul Lupeni).

După cum am mai amintit. au 
fost îmbunătățite 8 recorduri națio
nale de juniori. S-a mai obținut un 
record dă juhiori 11 de către clu
jeanul Gh. Costea (cat. 52 kg) care. 
Ia stilul împins, a realizat din a 4-a 
încercăre 82.5 kg. Recordul n-a pu
tut fi omologat, întrucît sportivul

DE JUNIORI
a depășit la recintârire greutatea ca
tegoriei cu 400 grame. Ce s-a în
tâmplat în fond ? După record, feri

ți e- 
re- 
re- 

ma- 
că 
nu

cit, Costea s-a dus să bea apă, 
cunoscînd regulamentul privind 
cîntărirea sportivilor în caz de 
cord. Antrenorul T. Roman își 
nifesta nemulțumirea spunîhd 
.... pînă în prezent jiliiiorii II 
au fost reeîntăriți după ce au obți
nut un record...". Dacă este așa. ne 
permitem să punem întrebarea :
.-um s-au omologat recordurile obți
nute pînă în prezent ?

în acest ân âu fost doar cîțiva 
sportivi oare, supraapreciinziu-și 
forțele, au intrat la greutăți iniți
ale prea mari, pe care nu le-au pu
tut ridica.

In ansamblu, cu mici excepții (V. 
Daniel, St. Kreicik), rezultatele ci
frice la juniori I au fost cu mult sub 
nivelul celor de anul trecut. Chiar 
dacă luăm în considerare că unii 
abia au pășit în această categorie, 
credem că progresul realizat de ti- 
fierii noștri halterofili este încă des
tul de lent, cunoscînd nivelul pe 
plan internațional.

Paul RAD VAN ¥1—coresp.

niorUor mari a prezentat o garnitură de 
o- deosebită valoare tehnică.

Semnalăm — totodată — infringerea 
favoritilor la categoria de vîrstă res
pectivă. De pildă. la Juniori mari, 
Marian Burch] inhibat de importanța 
cursei, copleșit de responsabilitățile 
șefului de promoție — contrar -------
rilor. dar perfect meritat — a 
trecut de Petre Grigore, un 
de mare viitor. Alt favorit, 
Manta, ănga.iindu-se peste ritmul 
nuiț, a căzut, ieșind din concurs. xa 
junior! mici. NâiiSOr Szabo, ciștjgător al 
majorității concursurilor din acest se
zon, n-a suportat ritmul pe care l-a 
impus rivalul său. Ion Cavasi și a 
căzut, pSerztnd șansa de ă obține o 
victorie Ia care avea cele mal Justificate drepturi,

REZULTATE TEHNICE : SLALOM
SPECIAL : juniori mici — 44 porti • 1.
1. Cavasi (Lie. Predeal) 62.0 ; 2. V. oiaru
(Lie. Predeal) 62,4 ; 3. M. Barbu (Șc. so. 
Brașovia) 62.9 ț junioare mici - 
Degerata (Lie. Predeal) 60,6 : 
Miiller (Lie. Predeal) 71/7 : 3. G Leib 
(Șe. sț». Petroșani) 73.6 : juniori mari : 
J- P. Grigore (Șc. sp. Brașovi.a) 79.7 2. 
M Burchi (S.B.C. Sinaia) 80,4. 3.’ I. 
Cimp-eanu Cluj) 81,S : junioare
mari : ț. n. Simion (Lie. Predeal) 90.4,
2. M. Roșduleț (Lie. Predeal) 97,6, 3.
r. Donca (Dinamo) 98,0.

Mihai BARA

I
J

■ așteptă- 
. fost în- 

slalomist 
Alexandru

1 obis- 
La

1.
2.

N. 
D.

Azi, îft salo
Eloteasca

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
SELECȚIONATA STUDENȚEASCA 

A FRÂNTEI

BUCUREȘTI

Intructt iubitorii handbalului din 
București au avut Ocaziă, în ultima vre
me, să asiste doar la eîteVa partide 
masculine, iată că federația de specia
litate oferă astăzi spectatorilor bucu- 
reșteni un Joc Internațional, care se a- 
nunță deosebit de interesant. Protago
niste vor fi Selecționata studențească a 
Franței — care întreprinde un turneu 
de mai multe tocuri in țara noastră — 
și Universitatea București, recenta per
formeră a campionatului masculin di
vizia A. in cadrul căruia a reușit să 
învingă echipa campioană — steaua. 
Jocul are loc în sala Floreasca, începind 
de la oră 18.
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DERBYUL SURISULUI
IN VEDEREA MECIULUI CU FRANțA

LOTUL NAȚIONAL S-A IH I \I I IERI
Ieri dimineață, lotul primei noas

tre reprezentative de fotbal s-a 
reunit la București, in x’e-derea pre
gătirilor pentru importanta întîlni- 
re-test cu naționala Franței, de 
sîmbătă 8 aprilie.

La apelul prof. Angelo Niculescu 
au răspuns „prezent" 18 din cei 19 
selecționabili (Domide urma să so
sească in cursul după-amiezii de 
luni) printre care am recunoscut : 
grupul masiv al jucătorilor din lo
tul de anul trecut, formaț din Ril- 
ducanu, Adatilache, Sătmăreanu. 
Lupeseu, Dinu. Deleatiu, Dumitru. 
Nttnweilicr TI, Anca. Lucescu. 
Dembrox schi, Dbbrln și ‘iordănescu. 
grupttl foarte restrins al celor re
veniți in rîndurile tricolorilor se
niori (Hăliiiâgeaiiu. N. Ionescu și 
Fl. Dumitrescu) si un nume nou. o 
veritabilă surpriză și in același 
timp o probă de curaj din partea 
amrenortiliii națiopalei noastre, ti- 
nărul atacant al Sportului Studen
țesc, M. Sdndu.

...Mai sînt doar puține minute 
pină cînd „cei chemați" să intre 
in programul propriu-zis al convo
cării și revederea, mai ales după 
o' etapă de campionat atit de agi
tată. creează prilej de discuții, pen
tru schimb de opitiii și chiar nevi
novate „îhțepătuti". Dinu face haz 
pe seama... tricoului lui Răducanu 
din meciul lor de duminică. Ră
ducanu, la rihdul său, explică cu 
multă convingere motivul pentru 
care a Schimbat vechiul tricou de 
portar, de culoare închisă, cu unul 
nou și de culoare vernil : „Poate 
schimbilin și tioî rapidiștii norocul, 
că d.b ilri
parcă fără nici Un spor'*. Apoi, tot 
el adaugă, cu părere de rău 
glas și mai 
„Măcar dacă era 
culori să mi fi văzut 
cel de pe "23 August»". După care, 
observînd că se apropie 
tveilier VI. „omul cu 
a iun, 
dar 
m’-a 
tnos“

Și 
în toi. cînd însuși mezinul iotului. 
M Sandu, prinsese a pătrunde și 
el puțin in atmosfera de bună dis
poziție a „tricolorilor", vocea an
trenorului A. Niculescu răsună pu
ternic ■ „Oaia 
șină, mergem 
zionăm filmul 
R.F G.“

l-a stuaioul 
tiah Țopescu. 
întîmpihat pe 
șf i-a condus 
pregătită in acest scop. Jucători: 
s-au instalat în fața micilor ecra-

ne și cu priviri atente, au urmărit 
7- timp de o oră și jumătate — 
jocul viitorilor adversari din Cam
pionatul Europei, ascultind, in ace
lași timp, observațiile antrenorului 
lor: Ui vedeți pe Duuai și Fa- 
zekas cum acționează ?... Ungurii 
nu fac. in general presing, jar ata- 
canților nu Ie convine marcajul 
strict... Priviți joct i simplu și sigur 
al apărătorilor vest-germani... Cer
titudinea victoriei stă in păstrarea 
inițiativei"...

...Cînd s-a aprins lumina în sala 
de proiecție, „tricolorii" aveau, 
parcă, întipărite in ochi imaginea 
jocului fotbaliștilor maghiari și in 
minte cut'infele antrenorilor lor.

Așa s-a consumat prima secven
ță din programul echipei naționale. 
După care caravana tricolorilor s-a 
îndreptat, animată de bună dispo
ziție, spre Snagov, pentru a pregăti 
mai în amănunțime meciul apro
piat, cu Franța.

Mihai 1ONESCU

Ieri s-a reunit și lotul olimpic 
pentru acțiunea de pregătire din
tre 3—8 aprilie. Din cei 17 jucă
tori convocați de antrenorii Gh. 
Ola și Gh. Constantin, lanul. Ru- 
giubei și Jercan sînt accidentați 
după ultima etapă de campioca:. 
Domide a fost chemat la iotul A. 
fapt pentru care a fost convocat 
Gyorfi. Așa incit lotul olimpic are 
la ora actuală următoarea alcătui
re : Ghiîâ, Suciu, Pop. Pigulea. 
Vigu, lanul. Stoicescu. 'Tad. Pes- 
caru, Simionaș, Broșoxschi, Țară- 
lungă. Rtigiubei, Kun. Tătara. Jer
can și Gyorfi. Lotul va susține un 
joc de pregătire miercuri, urmir.d 
ca simbâtă. in deschiderea parti
dei România — Franța, să intil- 
nească selecționata univers.-eră a 
țării.

tirtlji jucăm bine, dar

în 
mult pentru sine : 

televiziunea în 
nu numai

de el Nun- 
goîul"’ din 

se uită puțin cam încurcat, 
recunoaște 
dat ieri un

sportiv: „Radu 
goi foarte fru

tocmai cînd discuția era mai

poftiți la rtia
la televiziune să 11 

jocului Ungaria —

de televiziune. Cris- 
gazdă amabilă, i-a 
-băieții lui Angelo" 

în sala de vizionare

AZI, MECI INTERNATIONAL 
DE JUNIORI'

DINAMO — SPARTAK PLEVEN
Stadionul Dinamo din Capitală 

va găzdui azi după-amiazfi, de la 
ora 16. partida internaționala de 
juniori dintre Dinamo și Spartak 
Pteven

Selecție la Progresul
Secția de fotbal al clubului Pro

gresul organizează în luna aprilie 
(între 4 și 18) — in vacanța de pri
măvară — selecții ale elevilor. 
Trialurile vor avea loc la stadionul 
din str. 
zilele de 
neri (cu 
mindața) 
anii 1956—1982. Doritorii se ’ 
prezenta cu echipament propriu.

Dr. Staicovici nr. 42, în 
marți, miercuri, joi și vi- 
începere de la orele 8 di- 
pentru copii născuți între 

vor

MECIUL DINAMO RAPID Șl VIAJA SA NEȘTIUTA»

De citeva zile este oaspete al Capitalei noastre cunoscutul ziarist 
francez J. PH. RETHACKER. de Ia eoUdianul parizian „I/EtjUiPE. 
Sosit Ia București pentru a transmite reportaje înaintea partidei 
România—Franța de la sfîrșitul acestei siptămini, colegul nostru franc/z 
a vizionat, firește, și cuplajul de duminică.

Facem loc cn plăcere cilorva impresii ale sale de la meciurile vi
zionate ;

Râd;

...Cu o oră și ceva înaintea der
biului Dinamo — Rapid. Cele două 
echipe își fac apariția in tunelul 
de sirmă. Galeria giuleșteanâ ex
plodează prima. Scandează numele 
lui Boc. Dar elegantul apărător al 
Giuleșfiului îmi spune că nu va 
juca. „î>nl mai sint neeesăre două 
zile pentru a nu mai avea griji 
după întinderea din jocul cu F. C. 
Argeș". în spate îl văd pe Mușat, 
tirindu-și piciorul prins in ghips 
după jocul de Cupă de la Brașov. 
Nu joacă, deci, nici Mușat. Și a- 
tunci ?... „Va jtica Grigoraș, un bă
iat bun de la tineret" — zice Boc. 
Necunoscutul Grigoraș. intr-un 
meci cu Dinamo ! Mâ uit la debu
tant, de altfel component ăl na
ționalei de juniori. Un copilandra 
blond, înalt ; n-a împlinit încă 18 
ani. Are fața liniștită. Roșește pu
țin cînd il întreb dacă ii este frică. 
Spune că de joi, de cind a aflat 
că va juca. Boc l-a pregătit su
ficient pentru acest debut. Nelu 
Nunweiller il îmbrățișează pe nu
cul rapidist. -Nu 
moții 1 Și Radu 
Ier VD a debutat 
Dinamo — Rapid.
alunei ta 3—1 pentru not și 
mai părăsit echipa" Aflu că : 
namo are un debutant : Gațpar. Nu 
joacă Deleanu. accidenta: în Cir 
la Turnu Severin. Cer dah 
despre fundașul Cttșjfar. i 
rul Timar, de la cadețî: c 
lor, este concis : _X iscat i 
nie 1953 E nn element

S-a terminat 
Iui Steaua — 
trag in culise- 
menii deroyulc 
LibarB: reprosi 
harfa Drăghici 
said. înainte ca echipele 
încălzire apare De'eanu. 
cat nici in meciul fnr ea *a*W 
nu joc nicf ari. 31 rit regret 1 Fris- 
tru ti voiam să-l_ plimb 
Pe Xăsturescu..- Începe meri 
chem pe Deleanu in spatele 
porți. îi caut Și ps Boc. dar 
găsesc. Ar fi fosf interesan 
discuție in trei in spatele no

Deleanu alege poa-a Rap.d 
Răducanu e calm, deși -cei din 
față dorm in teren". 11 aud spunir.- 
du-i lui Dumitru : -Liță. vr+i să 
scăpi de minge î“. Dumitra :1 în
jură. Gheorghe Lîrnona scoate ca 
tortaSu! galben. Nu știu ce-a m 
zis Răducanu. cind a primit și 
avertisment, dar Dumitru a fc 
vinovatul. Lucescu plasează un cap. 
in min. 35. însă portarul Grantu- 
lui scoate golul cu mir.a sa uriașă 
„Dacă o stopa pe piept puteam 
să fluier a pagubă, nu mai aveam 
ce-î face". în repriza a doua. De
leanu devine strategul echipei, 
acolo, din spatele porții. Cere 
contenit _un-doi"-uri, și curse 
partea lui Codrea. Și băieții î! 
cultă. După o astfel de fază. Radu

Nunweiller prinde, un șut nâpraz- 
nic. „Ce șut are lîăduțti 1“ se mira 
pentru sine Kăducanu. Peste cite- 
va minute, portarul Giuleștiului nu 
mai poate face. însă, nimic. Tot 
dintr-un „un-doi“, Radu Numveil- 
ler înscrie singurul got al partidei.

Investigații după meci. învingă
torii sint veseli, dar păstrează mă
sura, Pentru un reportaj de cu
loare e mai indicat vestiarul în
vinșilor. Rapidiștii s-au retras tă
cuți in cabina lor. Prin crăpătura 
ușii, il văd pe Bazil Marian negru 
de supărare. Spune ceva despre 
atacanți. Ușa se închide, acoperind 
acele fețe triste. Cind iese Grigo- 
raș, iî opresc cite va secunde. »A 
fost maj ușor decît credeam 1 Pă
cat că n-am debutat cu an rezultat 
favorabilIes Lupesea.

— Ce zici ce

— Ce să inai zk î 1 Ctnd 4-5 ju
cători muncesc, iar eeQalti se «dih- 
nesr in teren, putem spune că zir 
stă pat ieftin eu 1—•.

Afară, cițix'a suponeri cer ca
pul lui Neugu. -De trei eta*e m 
face nimic! Cum l-a» ebeusat ia 
națională 7 >* Xu «u dac.1 Xeigu 
i-a auzit- La plecare. psJsc-lcțul 
echipe: Dinamo. IudAh Mobrl n 
arată președintelui ciuna 
riu Buzea. o pag.-Â cu 
Utții- Din curiocta^ 
trag eu ochiul Xr.t n 
dîeafe de toți jp ăîocri 
ș: de antrenor 
Nimeni nu s-a i 
Dinu. Chera.-- IX 
zerra Petre V:rtc-r 
scorul

cep'.ionat de calitatea jocului 
practicat. Pasele la adversar, 
mingile pierdute au fost prea 
numeroase; acțiunea de pregătire 
a atacului mi-a părut adesea prea 
lentă, complicată: pasele laterale 
prea frecvente.

Am fost surprins, în particu
lar de abuzul de „un-doi“-uri al 
aiacanților Iui Dinamo. Aceste 
schimburi repetate de pase 
scurte nu slnt eficace decît dâcă 
nu se abuzează de automatismul 
lor. Șl, mai ales, sînt foarte ade
sea sortite eșecului în fața unei 
aoârâri foarte solide și aglome
rate cum a fost ceâ a Rapidu
lui.

Atacanții români mi i-au amtn- 
• adesea pe cei frâncezi care 

ezită să tragă lâ poartă și se 
ctvnpiică. De altfel, o să vedem 
u.-r.bâtă dacă aceste defecte ne 
sînt cu adevărat comune... Eu 
sptr că ele vor rămîne mai ales 
românești!

Să vorbim acum de individua
lități. pe care mi-am fixat în 
special privirea, pentru că 
tnulți îi vom regăsi sîmbâtâ.

La Steaua, l-am văzut pe lor- 
dânescu pe care nu-1 cunoșteam.

pe

Fără ă fi irezistibil, mi-a părut 
foarte redutabil prin fente, vi
vacitate, varietate în joc, dri
bling, ca și prin felul cum știe 
să-și utilizeze partenerii în jocul 
colectiv. Apărarea franceză va 
trebui să se teamă de el. La fel 
de mult l-am apreciat pe Dinu 
pentru sobrietate, strălucire și 
inteligență în joc. L-am regăsit 
pe Kăducanu fidel lui însuși, a- 
dică plin de forță, de detentă și 
de clasă, capabil de intervenții 
prodigioase, dar la fel de fante
zist ca mai înainte, clown inimi
tabil, dar jucător de talent, to
tuși, care poate să-ți ‘ cîștige sau 
sâ-ți piardă tin meci, el sin
gur. L-am cunoscut și pe 
mijlocașul Dumitru, care de
sigur poate face mai mult 
decît ceea ce l-am văzut făcînd 
duminică. Este vioi, agil și dibaci, 
dar am fost surprins văzîndu-1 
adeseori renunțînd la lupta pen
tru posesia mingii; pe de altă 
parte, mi-a părut nervos șl iras
cibil, dar e adevărat că a șl su
portat cîteva tacklingiiri severe. 
Ii dau rendez-vous sîmbătă, căci 
sînt sigur că în națională va a- 
răta mai mult.

Ca și ceilalți colegi ai lui „tri
colori" din acest derby.

Cu atît mai prost, deci, pen
tru „tricolorii" francezi.

J. PH. RETHACKER

—
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Dunărea Calafat

Exaaa vinoare : Lotrul Brezoi 
» Parței. Flacăra Morenl — 

Unirea

! Strehaia — Minerul 
(0—0)

Rovlnarl — Metalul Tr. 
(1—0) 
Topleț

LE a Ctm-

trebuie să ai e- 
(n.r. Nur.weii- 

:ot intr-un derby 
A înscris un țol.

[ n-a 
șiDt-

. neînvins in aceste patru etape 
i a susținut două jocuri in depla- 
e. lider al returului cu 7 puncte 

• ț»?;bzlfe șf. dhei... concurent 
pentru U.T.A, mai redutabil din cite 

ceeit a ft»: F. C. Argeș, la 
ec.t dat. mai ales că și go- 

tegariior este foarte bun. 
Desigur, t’.TA. arc un avantaj de 

ă puncte, are și avantajul jocului 
ir cu formația rivală pe terenul 
pe Mureș, dar cele numai patru 

puncte realizate in retur lașă să se 
irevadă pentru lider un parcurs 

fîcil pe distanța celor 11 etapfe 
eu mai rămas pină la linia de 
Nu excludem, nici acum, șan- 

formației din Pitești (mai ales 
data cu reintrarea lui Dobrin ți in 

?a avantajului că ea joacă a- 
-j UT.AJ așa incit considerăm 
eparte câ lupta pentru titlu este 
■ schisă. în ciuda recentei bune 
ții a arădenilor la Tg. Mureș, 
au scos un rezultat de egalitate 

uneia din formațiile cele mai 
nâ ale returului (a se vedea 
Entul) și ale întregului cam- 
Pe marginea aceluiași clăsa- 

o remarcă privind Petrolul :
*

hind nu 
primit arâ. car 
laurii formației 
un «ol in patru meciuri 1 Este drept 
că in aceleași partide petroliștii au 

arca: doar două goluri (eehivalind 
șase puncte!) dar — la urina 

— ei nu fac decît să-și ebn- 
o „specialitate" pe care o con- 

.1: detsliu : in intregul cam- 
P nat. au marcat... 10 goluri, cu care 
realizează un activ de 18 puncte !

despre Crișul n-avem prea 
-j?.e lucruri de spus (âhtrimorul 

*:-a luat gindul. de lă. rămî- 
Divizia A și declara, nu de 

— că a început de pe acum con- 
‘trucția echipei cu care va încerca 
repromovarea în prima divizie), în 
-chimb se cuvine să ne oprim puțin

secund, formația lui 
r um ai neinvyisă in 

• bucurîndu-se _.și de 
care n-a primit nici

■* M

asupra altor trei echipe (și nu din 
cele mai slab cotate în fotbalul nos
tru ; dimpotrivă!) care se prezintă 
sub așteptări în acest debut de se
zon. E vorba de Universitatea Cluj — 
pe care victoria de duminică o mai 
redresează, totuși — de Sport Club 
Bacău și mai ales, de Rapid. Băcă
uanii cuplului Kădulescu se anun
țau primul candidat ai U.T.A.-ei în 
retur, dar, iată, ei pierd șase pune te 
in patru etape și devin, practic, un 
simplu out-sider, mai ales că le-a 
slăbit tocmai punctul forte, numărul 
1 din toamnă, atacul, ei putîndu-se 
„lăuda", pînă acum, în noul sezon, 
doar cu acei 1—0 reușit acasă în fața 
lui „U“ Cluj. Cit despre Rapid (îm
preună cu Crișul, singurele echipe 
care n-au gustat în retur deliciile 
victoriei) criza pe care o străbate 
-tpare de-a dreptul surprinzătoare 
dată o punem în raport cu marele 
număr de jucători de valoare pe 
care-i are, și din care e deajuns să-i 
cităm doar pe Răducanti^ Pop, Boc, 
Lupescu, Dumitru, Neaguț Ene, Pc- 
treanu. Marea problemă a echipei 
din Ciulești rămîne, în continuare, 
atacul, cate în aceste 4 meciuri care 
ne servesc ca punct de reper, n-a 
înscris decît o dată, în prima etapă, 
in minutul 90 al meciului de la A- 
rad.

O mențiune în schimb, pentru fru
mosul început de sezon a! feroviari
lor din Cluj care realizează, in 4 e- 
tape un număr de 5 puncte (după 
ce în cele 15 partide alb tdrului Ob
ținuseră un total de 7) și care —pro
babil — nu uită că într-o precedentă 
ediție a campionatului s-au salvat 
miraculos,., atunci cînd nimeni nu-i 

.mai vedea pe băieții, doctorului Ra
dulescu evitînd divizia secundă. In 
orice caz, ce părere aveți .despre me
ciul clin etapă xdltctartvdd^ la Bucu
rești, dintre C.F.R. Cluj și Rapid ? 
Xu vă spune nimic? Nouă ni se 
pare „marele examen d;n retur" al 
speranțelor feroviare clujene...

PRECĂTIRILE LOTULUI OE TINERET
PENTRU PARTIDA DE LA LE HÂVRE
Teri s-au renunit in Capitală com- 

ponenții lotului reprezentativ de ti
neret în vederea partidei cu selecțio
nata similară a Franței, programată 
să se desfășoare la sfirșitul acestei 
săptămîni, duminică 9 aprilie, în o- 
rașul Le Havre.

.Au intrat sub conducerea tehnică 
a antrenorului federal Cornel Drăgu- 
țin, pentru un scurt stagiu de pre
gătire, următorii 15 jucători :

• portari : VIDAC (U.T.A.), COS- 
TAS (Politehnică Iași).

• fundași: JL’RCA
dențesc). tA.XASESCU . ..
SMARANDACHE (Steaua). OLTEĂNU 
(Steagul roșu), mAteESCU (Meta
lul București).

O mijlocași : GIIERGHELI (Stea
gul roșu). iiOLONI (A. S. Armata Tg. 
Mureș), VIȘAN (C.F.R. Cluj).

• înaintași: SIMA (U.Ț.A.), MUL- 
TESCU (Jiul), DURU GEORGESCU 
(Progresul), PETREANU (Rapid), 
C'ASSAI (Progresul).

Programul lotului pentru săptămî- 
na aceasta cuprinde două jocuri cu 
caracter de verificare și omogeni
zare. Primul dintre ele (meci de două 
reprize a 30 de minute) se vai des
fășura astăzi, pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 16,30. în_ compania 
echipei Metalul București. Cornel 
Drăgu.șln Va trimite în teren urmă
torul „11“ : Vidac — Jurcă, Stnarah-

(Sportul Stu- 
(Progresii1). OI .TFiN’II

dache, Olteanu, 
gheli, Biiloni — Sima, Mulțescu. Dudu 
Georgescu, Cassai.

Miercuri, tot pe stadionul -23 Au
gust" (ora 16.30). lotul de tineret ■ a 
intîlni selecționata studențească, pre
gătită, așa cum s-a mai anunțat, 
pentru Campionatul european univer
sitar.

In sfîrșit, joi. cu o zi înaintea ple
cării spre Le Havre, coinponentii i >- 
tului de tineret vor electja două an
trenamente, unul dimini ,ța, h
după-amiazâ, ambele cu caracter 
tehnico-tactic.

MIERCURI, DOUA JOCURI-TRIAL 
PENTRU LOTUL DE TINERET

Pentru trialul tineretulu: din 
26—27 aprilie, de la Bucufeșii, cir.2 
se va forma lotul „cadețilori pen
tru Balcaniada de la Izmir, antre
norii 
vizia 
pelor 
zău, 
întîlni selecționata seriiloi 
iar la Deva va avea loc un joc în
tre două selecționate ale seriilor 
VII. VÎH și IX.

selecționeri ai seriilor de Di- 
C au trecut la formarea echi- 
respective. Miercuri, la Bu- 

selecționata seriei a IV-a va 
V—VI,

LA 11 APRILIE 1972 TRAGEREA

SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII

IN DIVIZIA C ETAPA OASPEȚILOR
SERIA I

H : T. Negutescu, G. Ros-
- vto.-aeic. p. Giornoiu

L Flaeăn Tg» cui 15 9 3 3 34—15 21
♦ IjI-teT ShAJZîLi 15 3 5 2 24—10 21
X o-rrraa Tr. Mig. 15 8 4 3 21— 5 20
1 15 7 3 5 26—16 17

15 8 1 6 25—18 17
4 Cteerts. A.:x_ 15 7 3 5 16—19 17
X L'.cr» BrexX 15 6 2 7 17—27 14
X 1T r^uiT 15 6 1 8 18—19 13
4 ne» Dcă^ățar.. 15 5 3 7 23—25 13

M Vtdâe 15 3 7 5 13—15 13
dtad Rm. VCcea 15 5 3 7 16—23 13

— -mrtg Boston 15 4 4 7 13—31 12
U. P. Olt 15 3 5 7 14—24 11
:< ir.-4.~efu: c. lung 13 1 6 8 ^—22 8

Pre greșul Timișoara — Furnirul
3—1 (1—0).

Metalul Oțelul Roșu — Minerul 
dova Nouă 4—0 (2—0).

Mureșul Deva — vagbnul Arad 
(3-0).

(Corespondenți : I. Șt6fan, M. Muiaț- 
ru, M. Susan, FI. Oprița, Și. Mărton, 
R. Ze-.io și I. Simion).

MO1-
3—1

Deta 7. Recolta Salonta 15 7 2 6 23—27 16
8. Topițorul Baia M. 15 7 1 7 17—23 159. C.I.L. Sighet 15 6 2 7 16—22 1410. Voința Care: 15 6 2 7 16—22 14

11. Someșul Satu M. 15 6 l 8 20—23 1312. Gloria Băla M. 15 4 3 8 11—18 11
13. Constr. Bala M. 15 3 5 7 16—30 u
14. Măgura Slmleu 15 3 1 11 10—26 7

Letca Bacău — Autcmobilul Focșani 
4—1 a_U

Oituz Tg. Ocna — Cimentul Bicaz 4—< 
<1—•>Luceafărul Focșani — Trotușul Gh.
Gheorghiu-Dei #—l (0—0

Danubiana Roman — U.R.A.
3—3 (1—0

Rulmentul Birlad — Petrolul Moinești 
9—0

Gloria Tecuci
1—1 (0-0)

Viitorul Vaslui 
(1—0

(Corespondenți : L lancu, AI. Avei, 1 • — — — Solomon.

3. Trimomeal Bac
4. Autobuzul Bur.
5. Ceîuloza CâUras 
«. Larocnez B--
7. TM București 
». Voința Buc.
». Dinamo Obor 

1«. Flacăra r. Buc. 
lt. Olimpia Giurgiu
12. Sirena Buc.
13. Mașini unelte B
14. Victoria Lehl:

-r Da- 
Musce-

: mpulur.g. Unirea Drăgășăîii — 
_ Mt.2 Oltul Slatină — Rapid 

- -- i Cit. Ol:ul Rm. Vilcea — Chimia 
Comerțul Alexandria 

Roșiori de Vede, Petrolul
— Petrolul TirgoviȘte.

Urarea Drăgășam
Chimia Tr.

Alexandria

1. MureșUl Deva 15 8 4 3 29—14 202, Vâgdnul Arad 15 8 4 3 20—13 20
3. Metalul Oț. Rbșu 15 8 3 4 33-27 194. Progresul Tim 15 6 5 4 24—19 175. Aurul Brâu 15 6 4 5 17—13 16
6. U. M. Timișoara 15 6 3 6 17—15 187. Electromotor Tim. 15 7 1 7 20—20 15
8. Min. Mold. Nouă 15 5 5 5 18—18 15
9. Miiierul Gherla 15 7 1 7 21—24 15

10. Minerul Bocșa 15 7 1 7 26—30 15
11. Gloria Arad 15 5 2 8 18—20 12
12. Furnirul Deta 15 5 2 8 14—19 1213. C.F.R. Caransebeș 15 4 3 8 22—21 11
14. Vlct. Caransebeș 15 3 2 10 13—36 8

Etapa viitoare : Vagonul Arad — Mi
nerul Bocșa, Metalul oțelu Roșu — 
Progresul Timișoara, U. M. Timișoara 
— Minerul Moldova Nouă, Electromo
tor Timișoara — C.F.R. Caransebeș, 
Aurul Brad — Mureșul Deva, Victoria 
Caransebeș — Gloria Arad, Furnirul 
Deta — Minerul Ghelâr.

SERIA A IX-a
Sibiu

Etapa viitoare : Bradul 
ința Cărei, Constructorul 
Unirea Zalău, C.I.L. Sighet 
Cavnic, Someșul Satu Mare 
Șimleul Sllvaniei, Recolta ______
— Topițorul Baia. Mare, Bihoreana Măr- 
ghitâ — Minerul Baia Sprie, Victoria ’ 
Cărei — Gloria Baia Mare.

Vișeu
Baia Mare

— Minerul
— Măgura 
Șalonta —

Vo-

Tradiționala tragere specială Loto 
a Primăverii, va avea loc în acest 
an Ia II aprilie 1972.

Jucind la această tragere puteți 
ciștiga in număr NELIMITAT pre
mii în bani de valoare variabilă 
și fixă, autoturisme DACIA 1300, 
DACIA 1100 și SKODA S.100 pre
cum și excursii în U.KS.S. și FIN
LANDA pe itinerarul : MOSCOVA 
— HELSINKI — LENINGRAD.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 3 lei și 15 lei varianta. Se 
mai poate participa șl pe variants 
combinate și combinații „cap de 
pod" calculate cu 5 și 15 lei va
rianta simplă componentă.

La tragerea speriat Loto a Pri
măverii se extrag 36 de numere si 
se atribuie 25 categorii de premii.

Luni 10 aprilie a.c. este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

• Tragerea Pronoexpres de mîi- 
ne va fi televizată direct din Stu-

de Televiziune cit începere 
ora 19.10 Astăzi este UL- 
ZI pentru procurarea bile-

CONCURSULUI PRONOEN-

dioul 
de la
TFMA
teior
PREMIILE

PRES XR. 13 DIN 29 MARTIE 1972 ;1 variantă 
1,20 a 86 420 

Cat. 4 : 
ani lei;

Extragerea I : Cat. 1 : 
(10%) a 100 000 lei : Cat.. 2 
lei ; Cat. 3 : 12,50 a 8 296 lei ; 
83.45 a 1 243 lei : Cat. 5: 117,70 a 
Cat. 6 : 5 150.90 a 40 let

Report categ 1 : 1 160 938 Ici.
Extragerea a Ii-a : Cat. A : 1 

tă (10%) a 100 300 lei : Cat. B : 
ii 069 lei ; Cat. C : 64.55 a 1 664 lei : 
D : 3 019.85 a 60 lei; Cat. E: 174 a 
lei: Cat. F: 3 617.75 a 40 lei.

Report eateg. A . 296 770 lei.
Premiul de categ. 1 (10‘'o) a 

tigat de MANCU T AN ASE diri 
Premiul de categ. A a revenit pai w.vt- 
pantului CONSTANTIN STOÎA din Mo- 
goșoaia - ilfov; lâr cîștigul de categ. 
a 2-a (l06°(t) â fbs< obținui de MARGI- 
NA ION clin MâcÎTi.

Toți cîștigă !a alegere, i âutotiirism 
plus diferența in bani sau sumă integra
lă.

varian-
17.70 a 

Cat.
200

fost cîș- 
Bâcau. 

partici-

Rubrică redactată 
dv LOTO PRONOSPORT

ManoUu, G. Groapă. 
Doruș și M. Florea).
1. Petrolul Moinesti
2. Rulmentul Birlad
3. Minerul Comănești
4. Textila Buhuși
5. Danubiana Roman
6. URA Tecuci
7 Viitorul Vaslui
8.
9.

10.
11.
12.

15 8
8
7
8
8
7
6
6
5
7
G
5
4
1

Viitorul
Letea Bacău
Minerul

15
13
15
15
13
15
15
15
15
15
15
15
15

2 27—15
3
4
6
6
7
6

21—11
18—13
26—13
32—21
21—24
18—24

6 20—26
8
8
9
8
8

21—21
30—31
27—25
19—31
22—26

6—27

zi
20
18
17
17
15
15
15 
U
14
12
12
11
9

Etapa viitoare :
Flacăra roșie E 
București — Unirea - -
Autobuzul Bucureșd ut
Mașini unelte feucures- — 7 M. Bnec* 
rești. Electronica București — L&rocne* 
București. Celuloza "" 
Obor București.
Voința București.

Călărași — 
Sirena Buetx

SERIA A Vila
Progresul 
ku •—1
Minerul 1 
erm 1—1
Metalul
-2 (1—1)
Meva Tr. Severin

iu 1—0 (1—0)
Răsăritul Caracal — 

bia 2—2 (2—1)
Steagul roșu PItnițâ 

troșâni 0—0
tCorespondenți : Gh.

Ral oi, R. Predescu, 1 
Donciu și I. Julea).

Progresul Cora-
— Știința Pe-

SERIA A V-a

Dobreanu, 
M. Focșan,

M. 
Gh.

Cimentul Bicaz 
Oitilz Tg. Ocna * 
Automobilul Focșani 
Lelea Bacău 
Trotușul Gh. Gh.-Dej

13. Luceafărul Focșani
14. Gloria Tecuci

Etapa viitoare : 
Gloria Tecuci, 
blana Roman, 
Textila Buhuși, Rulmentul Birlad — Lu
ceafărul Focșani. Automobilul Focșani 
— Oituz Tg. Ocna, Cimentul Bicaz — 
Trotușul Or. Gh. Gheorghiu-Dej, U.R.A. 
Tecuci — Petrolul Moinesti.

5
4
4
1
1
1
3
3
4
o
o
2
3
7 7

Văsltli — 
— Danu- 

Comăneștl —

SERIA A IlI-a
Unirea Tricolor

Marina Mangalia

Electrica Constanța

T.M.U. Medgidia
Brăila 4—ă (3—o)

S.N. Constanța
1—2 (1—2)

Viitorul Brăila — Ancora Galați 0—1 
(0—1)

Delta Tulceâ
2—0 (2;—0)

Constructorul Galați — Dunărea Tul- 
cea 1—1 (0—1)

POrtul Brăila — Cimentul Medgidia 
1—3 (0—3)

Granitul Babadag — Oțelul Galâți 
3—1 (2—0)

(Corespondenți J R. Avram, N. Teo- 
dorescu, D. Cristache, V. Ion, V. Ște- 
lănescu, N. Cos lin ș! N. Fucigiu).

Viitorul Siănie _  Victoria Florerii 1—1
(1-0)

Caraimanul Bușteni — Petr.... Bz.-ca 
3-2 (2—0)

Aurora Urzlceni — Carpa- Svlj 9—- 
(0—1) (s-a jucat ia București»

Șoimii Buzău — Olimpia R -avat 
1-2 (1-D

Prahova Ploiești - Petrous:- B->.
1—1 (0—0)

I.R.A. Cimpina — G'.or.a B_ . _ ••—9
Chimia Buzău — Azotul Slobozia 3—C 

(1—0)
(Corespondenți : D. Ciobanu. 
cea, 6. Guțu, M. Dumitru I. GhM>i. 
Stroe .și D. Marin).

viitoare :

1. Met. Tr. Severin 14 9 3 2 35—12 21
Știința Petroșani 14 8 3 3 29—12 19

X Minerul Lupeni 14 7 5 2 27—16 1')
4. Dunărea talâfat 14 7 3 4 31—2(1 17
5. Răsăritul Caracal 14 5 5 4 19—18 16
6. Pandurii Tg. Jiu 13 5 4 4 18—18 14
7. Steagul r. Plenița 14 5 3 6 17—16 13
8. Minerul Motru 14 4 5 4 15—16 13
9. Meva Tr. Severin 14 4 4 6 12—14 12

10. Progresul Corabia 14 4 4 6 20—30 12
11. Metalul Topleț 14 3 4 7 19—28 10
IX Progresul Strehaia 14 3 2 9 9—26 8
IX Minerul Bovinan 14 1 4 9 14—39 6

Motru

vitromean Mediaș — a.s.a.
0—0.

Constructorul Hunedoara — C.F.R. si
ghișoara 2—1 (1—1).

Independența Sibiu — Minerul Teliuc 
5—0 (3—0).

Victoria Călan
2-1 (1-1).

U.P.A. -----
(2-0).

Textila
(1-0).

Minaur
4—1 (3-1). ‘ '

(Corespondenți : A. Zanca, M. Ioanid, 
Gh. Topîrceanu, A. Giintlier. T. Gheor- 
ffhe, A. Lădaru și "*
1. Independența
2. U.P.A. Sibiu
3. Metalul Copșa M.
4. Victoria Călan
5. Chimia Victoria
6. Minâur Zlătna
7. Mihertil TeliuC
8. Unirea Alb.a Iulia
9. Textila Sebeș

10. C.F.R. Simeriâ
ti. C.F.R. Sighișoara
12. vitrometan
13. A.S.A. Sibiu
14. Constr. Hunedoara

Etapa viitoare : Uni__  _________
Textila Sebeș, Minerul Teliuc — U.P.A. 
Sibiu, ----- — ___ ii‘.___
Zlatna. Constructorul Hunedoara — m-

Sibiu
• Unirea Alba Iulia
C.F.R. Simeria. 3—1

Sebeș — Chimia Victoria 3—0
2latna — Metalul Copșa Mica

N. Băișa-a).

15 11 0 4 37—10 22
15 9 2 4 29—21 20,15 8 2 5 21—18 18
15 7 2 6 28—17 16
15 7 1 7 18—22 15
15 6 2 7 20—17 14
15 5 4 6 18—23 14
15 6 2 7 12—18 14
15 6 2 7. 19—30 14
15 6 1 8 27—25 13
15 4 5 6 17—23 13
15 5 3 7 22—30 13
15 5 2 8 25—25 12
15 4 4 7 9—23 12
a Alba Iulia —

C.F.R. Sighișoara Minâur
dependența Sibiu, Kietalul Copșa Mică
— Victoria Călăii, C.F.ii. Sihiferia —
Vltrometan Mediaș, 
Chimia Victoria.

A.S.A. Sibiu

SERIA A X-a
Silvaniei — Unirea

V. Zbar-
E.

1. Gloria Buzău 15 8 6 1 2A- 5 S
2, Carpați Sinaia 15 9 3 3 27—15 21
3* I.R.A. Cimpina 15 7 5 3 16— 6 19
4. Prahova PI. 15 4 10 1 23—16 >
5. Șbimii Buzău 13 6 5 4 21—14 17
6. Azotul Slobozia 15 5 6 4 20—20 16
7, Caraimânul Eușt. 15 5 5 3 19—20 15
3. Olimpia Km. Sărat 15 5 3 7 16—20 13
9. Chimia Buzău 13 4 5 6 17—21 13

10. Aurora Urzicâni 13 5 3 7 16—33 13
11. Victoria Florești 15 3 6 6 21—23 12
12. Petr. Boldești 15 3 6 6 15—20 12
13. Viitorul Slănic: 15 4 2 9 12—26 10
14 Petrolul Bbrcâ 15 2 3 8 13-22 9

Etapa viitoare : Minerul
Progresul Strehaia. Știință Petroșani — 
Meva Tr. Severin. Progresul Corabia — 
Steagul rog» Ptenfța. Metalul Tr. Seve
rin — Băsâritul Caracal. Pandurii Tg. 
r.u — Minerul Taipent, Dunărea Cala-

— M : R i . Metalul Topleț
stâ.

Cărei
Baia
Baia

SERIA A Vill a
r.3 Atî: — mc-’cr Timișoara

l-« (•—«’-
C.F.R. Car*
Aurul Brad

1—0 (0—0).
Minerul Gherla — 2'izerul Bocșa 3—-0 

(IM)) (s-a ,*ucat la Ortștxig

‘iHJtșoara

y-

Mâgura Slmleu) 
Zalău 0—1 (0—0).

Someșul Satu Mare — Brâdul Vișeu 
2—0 (2—0).

Bihoreana Marghita — Victoria 
2—0 (2—0).

Topițorul Baia Mare — Minerul 
Sprie 1—0 (1—0).

Minerul Cavnic — Constructorul 
Mare 1—1 (0—1).

Gloria Bala Mare — C.I.L. Slghetul 
Marmației 3—0 (1—0).

Voința Cărei — Recolta Sălonta 4—1 
(2-1).

(Corespondenți : T. Topan, 
A. Pașcalău, T. Teodor, Z. 
T. Tohăta-a și Tr, silaghi).

1. Victoria tiarei2,
3.
4.
5.
6.

Minerul B. Sprie 
Unirea Zalau 
Minerul Cavnic 
Bihoreana Margh. 
Bradul Vișeu

15
15
15
15
15 
15

V. Godja, 
Debrețeni,

SERIA A Xl-a
Soda Ocna Mureș — DCrmata Clui 

1—1 (1—0).
Tehnoirig Cluj — C.I.L. Gherla 0—0.
Viitorul Tg. Mureș — Inddstria Slrrhei 

Cimpla Turzii 0—2 (0—1).
Progresul Năsăud — Metalul Âiud 

1—3( 0—1).
Arieșul Cimpia Turzii — Chimica 

năveni 2—2 (1—1).
Unirea Dej — Someșul Beclean 

(2-0).
Minerul Rodtla — Arieșul Turda 

(2-0).
(Corespondenți : 

r-------* * -
ciu, T. Prodan și
1. Chimica Tirn.
2. Ind. \sirmei
3. C.I.L. Gherla
4. Arieșul Turda
5. Metalul Aiud
6. Dermata Cluj
7. Viitorul Tg. M.
8. Arieșul C. T.
9. Unirea Dej

10. Tehnofrig Cluj
11. Soda Ocna Mureș
12. Progr. Năsăud
13. Minerul Bodna
14. Someșul Beclean

Etapa viitoare : Progresul Năsăud — 
Chimica Tîrnăvenl, Metalul Aiud —
Viitorul Tg. Mureș. Dermata Cluj —
Tehnofrig Cluj. Unirea Dej — Arieșul 
Turda, C.I.L. Gherla — Miiierul Bodna. 
Industria sîrmei Cimpia Turzii — Ari
eșul Cimpia Turzii, Soda Gena Mureș 
— Someșul Beclean.

(Corespondenți : E, Tirnăveanu
Fehervari, A. Szabo, D. Nislor, L. ‘ .. j-.. . .. costică).N.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
15

9 3 
10 1
8 5
8 3
7 3
7 3
6 3
3 4
4 5
4 5
4 5
4 3
2 5
2 2

Tir-
6—0
3—2

E. 
Don-

24—10 
26—13 
26—15 
15—10 
32—18 
11—14 
23—23
13— 19
11—18
18—27
14— 50
8—49

21
19
17
17
15
14
13
13
13
11

9
6

SERIA A XlI-a
Politehnica Brașov — Minerul Bălan 0—0.
A. S. Miercurea Ciuc — Caraati Bra

șov 1—1 (0—0).
Unirea Cristiiru Secuiesc — Metrom 

Brașov 0—1 (0—1).
Tractorul Brașov — Forestierul Tg. 

Secuiesc 1—0 (0—0).
Viitorul Giieorghienl — Oltul Sf. 

Gheorghe 4—2 (0—1).
Carpați Covasna — Textila Odorheiul 

Secuiesc 1—o (0—0).
Torpedo Zărneștl — Colorom Codlea 

3—0 (forfait — Jucătorii din Codlea n-au 
avut Viza medicală la zi pe carnete).

(Corespondenți : G. Ldrac, V. Caroli 
V. Lorlntzi, B. Eugen, C. Malnasi, Fr.' 
Gazdag șl C. Chitise).
1. Tractorul Brășov
2. Metrom Btașov
3. Poli, Brașov
4. Torpedo Zărn.
5. Carpați Brașov
6. Text. Odorhei
7. carpați Covasna
8. Olțul Sf. Gh.
o. Viit. Gheorghi.

10. Forest. Tg. S.
11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A.S.M. Ciuc
14. Colorom Codlea

fttiiffâ viitoare :
Tractorul Brașov, 
Textila Odorhei,
Politehnica Brașov, ____
— Torpedo. zărnești. Metrom___ _
A. S. Miercurea Ciuc, Viitorul Gheor- 
ghieni — Carpați Covasna, Forestierul 
Tg. secuiesc — ujausa crishu. i__ _

15
15
15
15
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11 3
11

<?6
6
6
6
5
4
5
3
3
2
2

2
7
5
4
4
3
5
7
4
7
2
3
2

39— 8 25
38— 7 24 
19—10 19 
16—16 17 
24—20 16 
19—16 16 
16—20 15

Minerul 
Carpați 

Colorom 
Oltul Sf.

Bălan — 
Brașov — 
Codlea —
Gheorghe 

Brașov —



FORTISSIMO" ECHIPE ROMANE

IȘI PREGĂTESC VIITOARELE

TURNEUL F.I.R.A

Monte Carlola

pe:

nouă afirmare 
lentului jucător

B6LA SZABO 
redactor șef al ziarului 
„Nepsport" Budapesta.

LAUDE LA ADRESA ILIE NASTASE
doua oarapentru a 

victorios

PERFORMANTE

JJ
0 ultimă convorbire telefonică ca entreftond NICOLAE PADUREANU

Duminică seara, în holul marelui 
hotel „Hilton" din Roma, la recep
ția dată în onoarea echipelor par
ticipante la cea de a IV-a ediție a 
„Turneului F.I.R.A. ’72“ pentru ju
niori. echipa României și ar*irer.o- 
rii săi — Nicolae Pădureanu. Ni- 
colae Vizitiu și Sergiu Weiselberg 
— au stat la locul de cinste, rezer
vat învingătorilor. Ieri dimineață, 
rugbyștii români și-au pregătit ba
gajele și înainte de prînz au ma: 
făcut o plimbare prin Roma, după 
care, la ora 13, au plecat spre țară.

înainte de plecare, intr-o scurtă 
convorbire telefonică cu N. Pădu
reanu, am încercat să aflăm cite 
ceva din „evenimentele* ce s-au 
petrecut în răstimpul celor 8 zile 
calde — la propriu și la figurat — 
în Roma.

— Ce a caracterizat jocul echipei 
noastre ?

— S-a prestat un joc modem de 
atac, spectaculos. Rețineți că în trei 
meciuri s-au realizat 14 încercări. 
Tar în apărare, tinerii noștri au 
fost necruțători, placajele lor im- 
presionînd în mod deosebit.

— Cel mai greu meci ?
— Finala ca joc, bineînțeles, și 

cel cu Cehoslovacia, din 3t martie... 
ca teren. Așa-zisul cîinp de joc era 
mai mult fără iarbă și tare ca be
tonul. A muncit doctorul Stavrache 
pentru recuperarea jucătorilor în 
ziua aceea pină la ora 24.

;— Ce au scris ziarele ?
— N-au mal contenit cu laudele

MONTE CARLO. J. - Ultima ri 
■ohii -ti.ternaponal de tenis 
Mente Carlo a prJejuit o

BERCEANU A ÎNCEPUT
CU UN SUCCES TURNEUL
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — La 
Palatul sporturilor din Budapesta a 
început un. mate concurs interna
țional de lupte greco-romane și li
bere, reunind sportivi din 7 țări, 
printre care și România. în com
petiția de lupte greco-romane, cam
pionul român Gheorghe Berceanu 
(cat. 48 kg) l-a învins prin tuș pe 
Seres (Ungaria).

CICLISTUL M. VIRGIL

INVINGĂTOR LA PLEVEN
SOFIA, 3 (Agerpres). — Cursa 

ciclistă internațională desfășura: î 
în circuit la Pleven a fost cîștigatâ 
de rutierul român Mircea Virgii — 
17 puncte, urmat de Vasil Budakov 
(Bulgaria), Ivan Stefanov (Bulga
ria) și Nlcolae Gavrilă (România

C. E. AL ANTRENORILOR
$1 DRIVERILOR DE TRAP

Cea de-a treia reuniune a cam
pionatului european al antrenorLor 
și driverilor de trap s-a disputat 
la Recklinghausen (R.F.G.). în ur
ma acestei curse, titlul de camp ier. 
a revenit belgianului Gilbert Mar
tens cu 96 puncte, urmat de Will: 
Rode (R.F.G.) — 84 p„ Giuseppe 
Guzzinati (Italia) — 76 p. Mircea 
Ștefânescu (România) a ocupat lo
cul 9 cu 34 p.

„Cupa Steaua4*

START
IN ÎNTRECERILE
TENISMENILOR

Pe frumoasele terenuri ce tenis 
ale bazei sportive Steaua, de pe 
bulevardul Ghencea, au început Ieri 
întrecerile primului concurs Ia aer 
liber, cu participarea citorva frun
tași ai sportului alb din Capitală ț: 
provincie. „Cupa Steaua", competiție 
organizată cu prilejul aniversării a 
25 de ani de Ia înființarea clubului, 
se anunță ca un test deosebit de Im
portant, la început de sezon. Se des
fășoară două turnee paralele, ia 
simplu masculin și feminin.

Prima după-amiazâ a întrecerile» 
a fost rezervată concursului mascu
lin. Capi de serie pe tablou tint. In 
ordine i 1. Viorel Marcu. 2. Totna 
Ovici, 3. Constantin 
Gheorghe Boaghe, 5.
6-, Gabriel Neacșu, 7.
8. Dan Nemeș.

Primele rezultate 
vreo surpriză, confirmlnd superiori
tatea favoriților. Astfel, C. Poporid 
(Steaua) î-a întrecut destul de net 
pe A. Navroțchi (C.S.U. Construcții) 
după un prim set mal echilibrat i 
6—4, 6—0. R. Bădin (Progresul) î-a 
învins pe C. Ristea (Steaua) 
6—2. Mai disputată a fost 
dintre D. Nemeș (Progresul) 
gul său de club M. Bondoc, 
revenind primului cu 6—2, 
alte partide i Rusu (Constr.) — Soare 
(Steaua) 6—1, 6—2 f Costinescu
(Constr.) — Tîlmaciu (Steaua) 6—0, 
6—0.

Pcpovlci. 4. 
Viorel Sctiriu. 
Traian Marco.

n-au furnizat

cu 6—I* 
partida 

si cole- 
vietorla 

7—5. fa

.Alte
weree cch-pe: 
Ie pnom te.ii in 
țoi. Soeirea are 
neață, în Gara 
7,56.

Corespondenfâ speciala din Istanbul

CONDIȚII NEOBIȘNUITE 
ÎN MECIUL DE BOX 
ROMÂNIA TURCIA

de prestigiu exce- 
român Tl»e Năstase. 

în mare vervă de joc. el ți-a adju
decat finala probei de simplu la 
un sc învlngindu-1 pe
cehcsJ itisek Fala cu

Sstase r.-a avut 
ocă ți jumătate 

pune superior;ta*ea 
A«a Cti-r ccriier.tează co- 

resțxmăer.tul agenției France Presse 
—re ai tas! »»-• etalat întreaga
careiâ ■ pcrebâiUt’tar sale» incifi
tted prrvirHe spectatori tor*.

meciului, Ibe Năs- 
dm mina principese;

arte de Monaco marea cupă 
Raznîer al III-lea*.

s răsplătește pe dștigătorul pro- 
jore a Întrecerilor. Este pen- 
dcua cară consec’jtiv că te- 

msmaaul român intră fn poses.? 
acestui înalt trofeu.

CnaJa probe-; de dublu mas- 
victoria a revenit francez;- 

P- Beast și D. Contet (beeias: 
eiitatitaseară capiul românilor 

ase și Tiriac). învingătorii au 
us de Fr. Pala — J. Hrebec 
«slovacia) cu 3—6. 6—1, 12__10.
. într-o altă finală, a jucători- 
sub 21 ani. Barazzutti (Ilalia’. 

l-a învins pe Caujolle (Franța) cu 
®—2- 6—4, 7—5. La dublu mixt, a 
riștigat perechea Morozova 
(VJL&S.î. Kukal (Cehoslovacia) rti 
6—4. 6—4 In fața cuplului italian 
Pe.nooli. Maioli.

La 4 aprilie se împlinesc 27 
de ani de la istorica zi a eliberă
rii Ungariei de sub jugul fas
cist. în acești ani, la fel ca toate 
domeniile de activitate, mișcarea 
sportivă din Ungaria democra
tică și populară s-a dezvoltat 
vertiginos.

Nimeni nu contesta înclinațiile 
sportive ale poporului maghiar, 
chiar și înainte de eliberare, cînd 
reprezentanții Ungariei, deși con
curau în condiții deosebit de di
ficile, au cules, totuși, unele suc
cese însemnate la Jocurile Olim
pice și la campionate mondiale 
sau europene. Dar, condițiile noi 
de care s-au bucurat sportivii 
maghiari în anii puterii popu
lare, au adus mișcării sportive 
din această țară succese infinit 
mai mari. în majoritatea disci
plinelor. O comparație este edi- 
‘ catoare: în anii de după elibe
rare. sportivii unguri au cucerit 
61 medalii olimpice de aur. în 
tunp ce înainte de anul 1945, 
ntr-o perioadă de aproape ju

mătate de secol, numărul aces
tor medalii a fost de 25.

Firește, in ultimii ani, obține- 
—3 de locuri fruntașe la marile 
rompet'tii internaționale a de
venit mai dificilă, datorită con- 
~ .rentei crescînde și a participă- 
rjor unui număr tot ma- mare 
de sportivi din toate părțile glo- 
•». u Eliberarea unor țări afri
cane și de pe alte continente a 
determinat o creștere masivă 
a valorilor sportive la marile 
competiții- Prin urmare, privind 
concurenta si numărul mare de 
nartcipenți ia Jocurile Olimpice 
crn acest ar_ obiectivul nostru 
-axim constă in obținerea a 
zece medalii de aur. Dacă nu
mărul lor va fi mare, ne vom 
bucura desigur !

Dacă am anahza fiecare d 
p’.mă olimpică în parte, ar 
□osibil totuși ca succesele 
—rezentantilcr sportului math.ar 
să întreacă așteptările. Ne bucu
ră firește faptul că în ultima 
vreme boxer:: unguri s-au a- 
firmat pe pian internațional. Sub 
conducerea cunoscutului antrenor 
/ostul campion european Laszlo

Papp, echipa Ungariei s-a re
întors cu 5 medalii de la C.E. de 
la Madrid, dintre care 3 de aur! 
Cîți dintre acești medaliați vor 
urca pe podiumul de la Miin- 
chen? Un răspuns sigur nu se 
poate da, dar este foarte posibil 
ca elevii lui Papp să-și continue 
seria succeselor șl la viitoarele 
J.O. Alte medalii în obiectivul 
sportivilor maghiari sînt firește 
la unele discipline, în care tra
diția și perspectiva ultimelor re
zultate ne permite să le avem în 
vedere: polo, lupte, greco-roma- 
ne, pentatlon modern, caiac-ca- 
noe.

Din păcate, însă, în alte dis
cipline, în care Ungaria a fost 
în trecutul nu prea îndepărtat 
foarte puternică (atletism, scri
mă, fotbal, natatie) șansele sînt

actualmente m^i mici. Totuși, 
speranțe izolate există, unele fi
ind legate de unele probe atle
tice ca aruncarea ciocanului, 
înălțime bărbați (prin proaspătul 
campion european Istvan Major), 
suliță femei (prin Angela 
Nemeth), precum și unii halte
rofili și scrimeri.

Sportivii care vor reprezenta 
R. P. Ungară la Jocurile Olimpi
ce de vară sînt conștierițl de mi
siunea dificilă pe care o au în 
față. Deviza lor constă într-o 
pregătire temeinică, într-o tota
lă dăruire în lupta pentru obți
nerea unor noi și frumoase victo
rii pe plan internațional.

Din rindul acestor tinere gimnaste maghiare, participante la o 
demon st rație școlară pe stadionul din Debrecen, se vor ridica, desi

gur, viitoarele performere la marile competiții.
Fotos M.T.I. r

5370 de spectatori pkn: de pts.-- 
ne sportivă au umpiut pti.= .a re
fuz sala Spor Sara: pentru a vedea 
primul meci pugti.st--? Turcia — 
România, încheia: — cu totu; neo
bișnuit pentru noi — njttit dună 
miezul nopții. Echipa română a 
ciștigat cu 13—7 (scor de aseosxa 
neobișnuit) o partidă in case, ia 
mod normal, nu trebuia să cedeze 
mai mult de 3—4 puzxtie 
dițiile In care s-a acceptat 
bilitatea deciziilor de n> 
Formația turcă — avtnd î: 
rile ei șapte campion: nafi-tna. — 
și-a dovedit d n doq zecuzMtortxta 
combativitate ș: puterea, fcc.iîte »- 
cum pe o bună pregătite fir râ

Aurel Mihai este cred tat cs t - 
mul meci nul dm cariera sa sc»-r- 
tivă. Intr-o partidă fa care, cm Jt>- 
vituriie saje iaoiale. Anf Da*i ■ — 
ptitea spera st-sc ia rews« pm> 
tru fafrfagerea de la Xtadr £ Con
stantin Groesca — p-rxer m®. bmx 
dar evoUnd cn prea ascetă eeo- 
namie. a fost pomarat ta tesma 
secundă st a pemr_-t .a ptaocae ta 
fata una: l -pțătar mț agEret Ke-

:il ra- 
sebim-

ră mereu garda in timpul .liota. 
* avat de~.ndăTOfr.t neașteptat. 
Caacpucr ti român a boxat cu pru- 
oeațâ. căutind o lovitură decisivă, 
pe care a mțit-o din plin, cu ces- 
taii v.Âer-ță, In repriza a treia. 
Car-t ’ a ppdea și evident marcat 
ae kw.' eră. campionul turc a fost 

s -s. coiț de arbitrul de ring
Frtre I oarranu. rea ce a stirniL 
pe riedrept. protestul vehement al 
paâi <~l~x- Gala s-a Întrerupt timp 
te ua sfert de oră, după care ju- 
r—-' a oecis ca meciul să râmină 
fără oecczce -ceea ce ni se pare o 
■ reâctre cel puțin bizară)- Horst 
Score», al Axlea pugilist român a- 
c larjcat ce public la scenă deschi
să, a evoluat foarte bine țintndu-1 
ia dstanță și dotninîndu-1 
Vanf Koran. Nici de data 
ha Afexe n-a reușit să-l 
prea clar pe colosul lipsit 
r c< GoUli Ozbey, pe care
să-4 întreacă mai detașat decit l-au 
psartat arbitri:-

Victor BANCIULESCU

net pe 
aceasta, 
învingă 
de teh- 
trebuta

Dtrui'

CE NE-AU ARĂTAT ÎNTRECERILE GRUPEI B
hochesștii polonez; s-au preaer.*^: 
la București ca o echipa "tiCgâ. 
bine echilibrată, cu o oroo®en:ta-* 
care mi s-a fisurat nxj în cele tb*. 
dificile rrotneme. cu o pregătire 
fizică ireproșabilă s cu sdei tac
tice bine învățate, autiacvatizata 
Este erident că tn acest sa.- se 
simte mina ar*~er.<» -tiu; a-wjrtc 
Vitali Egcrrv. care a știut sa d»- 
ciphnere acest mămiscti- tie taler- 
tați jucători, să-i facă să i.—rejeagâ 
că hocheiul este taairte de mate 
un joc pr-n excelentă coSertiv.

acest punct de veore, la 
oțe» s-a sttaat f-xtriatia ea- 
je Socul secund, cea a S.U A.

1 Jotfoac-
numeroase a jtentșce 

citeva metr- s-jahtâti 
american:

lor sticres de la 
"I că

gu crezut

pota 
satâ
Deplasîrd la Boejrerk 
țe tinăr. cu 
talente, ca 
remarcabile.
(după neașrepnanil 
Sapporo : medaliile de argint' 
pot realiza, fără mari djficuitâw 
revenirea in grupa A. Atunci rind. 
in rare momente, bocheiști: ame
ricani au înțeles să utilizeze multa 
pase, ei s-au dovedit adwrsan 
foarte redutabili. în majoritatea ca
zurilor. insă, acțiunile indiviriuale 
au primat și, cum s-a văzu*- ele 
nu au putut avea succes in fața 
unei defensive bine organizată, mo
bilă și atentă cum a fost cea po
loneză sau. dacă vrețL timp de 
două reprize, chiar și cea a Româ
niei.

Cu toate că a luptat cu o ener
gie demnă de toată admirația, ceea 
ce nu i-a adus decit palida satis
facție de a fi pierdut ambele der- 
bvuri la limită (5—6 și 2—3). re-

FRAZIER IȘI „ALEGE" ADVERSARII
C’» rw compania unui 

cî«:ifieat printre pri
me. zece cm lume. Dar, spre 
rxrprttidrtea generală, Frazier 
n-a pas tit'ul In joc in fața 
•noerri-tisi p’-cilist-avocat Terry 
Dsnzels al *»-lea tf* ierarhia 

a—v—t-cnii. învins rapid 
țen KjO. Următorul său adver- 

— i-.t--vn meci programat 
featni 25 «Mi la Omaha — nu 
r-i-e ră ■'ir mai -ăsărit. Este 
.---tc.’-ti* Fon Stander (27 ani, 
: 4 <g. 1^4 o copte a neuita- 
rxlxi tisny Galenta, fiind însă 
-.osificat ama al 35-lea din lu- 
me. fa pabaarwitl său nu figu- 
~esc-i. Za capitolul inrinîi, nici 
o ceîebrăate

S? oare că antrenorul campio-
• -x- uu: 'ti- -V D:c-

:sm. nu ți-a piemiut timpul de 
- pvat-
'■smslut c—.em-cn. Și tn timp 

Zumez. spertzei așteaptd ca 
-•erie- *d acorde revanșa lui 
Cassius Clay, sa-s să-și pună 
rmfura fn joc fn 4ala lui Geor
ge Foreman, al doilea țalartger

autorizat, antrenorul anulează 
rele spuse intr-o doară de ele
vul său, anunțind clar: „Joc 
Frazier nu va lupta împotriva 
lui Clay" (declarație apărută 
intr-un număr recent al revistei 
.World Boxing").

In această situație, pe bună 
dreptate, ne punem întrebarea 
de ce își ..alege" Joe Frazier 
șalangerii ? Cine-i permite deți
nătorului centurii să jongleze cu 
viitorii săi adversari în lupta 
pentru titlul mondial ?

Este limpede, dacă organiza
țiile sportive profesioniste d 
dincolo de Ocean n-ar fi i-.t’- 
resate de afacerile lui Frazie- 
atunci, ca ți la alte catego--. 
conform unor regulamente :■ 
vigoare (de data aceasta ino
perante), s-ar fi fixat t-n termen 
de 90 de zile, in care campio
nul să-ți pună titlul in joc tn 
fața țalangerilor oficiali, — CZm 
sau Foreman, în primai rin :

Dar ,,afacerile sînt afaceri"

Povl OCHIAlil

CAMPIONATE $1 CUPE LA FOTBAL IN
ACSTUA (etapa a l»-a) : Austria 

Vier.a — Simmertag 3—1: Eisenstadt
— Sturm Graz 2—0: A. K Graz — 
Wiener Sport Club 2—0; Vost Linz
— Alpine Doaawitz 2—1; Rapid \ le
na — Admira Wacker 1—1 ; Wacker 
Innsbruck — F. C. Viena 0—1 ț Aus
tria Salzburg — A.S.K. Linz 1—1. în 
clasament conduce Wacker Innsbruck 
CU 25 p.

GRECIA : Panathinaikos 
Ion 3—11 Trikala 
Panionios — 
kos Pireu — Heraklis 3—1 | Aris — 
Ethnikos 2—2; Pierikos — PAOK 
0—0; Kavala — Patras 0—0; Olym- 
piakos Volos — Egaleo 2—1 ( Olym- 
piakos Nicosia — Veria 0—1. In cla
sament conduce Panathinaikos cu
67 p.

Apol-
ikaia — A.E.K. 2—1 ;
Fostir 1—1; Olrmpia-

SPAN1A «etapa a 2«-a): Atletico 
Madrid — Malaga 0—0 : Betis Sevil
la — Cordoba 8—0; Celta Vigo — 
Burgos 2—0; Sabadell — Sevilla 
0—0; Atletico Bilbao — Deportivo 
Coruna 1—0; Valencia — Granada
2— 1. în clasament conduce Real Ma
drid cu 41 p. (un meci mai puțin).

BULGARIA (etapa a 22-a) : Sla
via Sofia — Spartak Pleven 1—1 ; 
Ceardafon — Marek Stanke Dimitrov
3— 0 ! 
Sofia 
Botev 
J.S.C.
Ruse , . ___ . .. .
Spartak Sofia — Lokomotiv Plovdiv
4— 01 Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia — Lokomotiv Sofia 2—1. In 
clasament conduce Ț.S.K.A, Septem
vrisko Zname Sofia cu 37 p., urma-

Trakia Plovdiv — Akademik 
1—1; Cerno More Varna — 
Vrața 4—1 : Laskov Yambol — 
Spartak Varna 1—1 ; Dunav 

— Etîr Tîrnovo 4—0 s Levski

URILE EUROPENE
tă de Levski Spartak Șefia c 
32 p..

CEHOSLOVACLă (etapa a V-a* 
Union Teplice — Tatran Pi 
Dukla Praga — Zbvoycfi 
4—0: ZVb Zilina — Inter 
0—0; Banik Ostrava — A 
2—3 ; Spartak Trnava — 
Trencin 4—2 ; Slovas Fra 
T. Z. Trinek 1—1; Siavxa 
VSJS. Kosice 0-«: Lofcta 
sice — Sparta Praga 3—&
ment conduce Slova» Bratislava cu 
28 p.

R. F. a GERMANiri ie
finală ale Cupe:'. : t>rrossia Moen
chengladbach — F C Schalke M 
2—2 ; Hanm-ra 9? — Werder Bremen 
0—2; Rotweiss Oeerhapsen — F. C. 
Kaiserslautern 3—1 • Bayern Mun- 
chen — F. C. Kria 3-Ț

■
B- a

Xrrra 
ednota 
' a —•

r Ko- 
clasa-

Germane n-a 
de treapta a 

in primul rind 
promptitudine

prezentativa B. D. 
putut urca mai sus 
tresa a podiumului, 
din cauza lipșei tie 
a ata anplor fa fructificarea ocazi-
re de care au beneficiat și. în al 

drtlea riad, datorită lipsei de omo- 
gewta’e valorică a unora dintre li- 
tnJe de atac sau a perechilor de 
fundaș: Din aceste motive echipa, 
ie altfel bine pregătită si cu multe 
;ndB7tiduaiitățj de marcă, esteobli- 
gatâ să muncească fa plus pentru 
realizarea unu: gol sau pentru ie- 
vrea dm fttaroenteîe de dificultate, 
reea ce :mpt«*ează asupra valori: 
fizsee a foimateet

rresectizd ia a-reastâ tntaecere 
an '.er. mta" remaniat, care repre- 
nută. tie tape perspectiva bocbe J- 
hu r^pem, .epsexeatutreu țării ga-- 
câ a Forurilor Oumptce de iama 
ta acest an. a trecu» prin mari 
etasc-ti: tn lupta pentru evitarea re- 
trecradâm Lipsita, fa generat de 
îrttâ. oe vigoare fa frecventele 
dispute pentru puc. sete?țier-ata 
jzprr c gz fi avut șt mai mart 
erricțu. dacă in cltimta joț nu s-ar

fi impus in fata unei surprinzător 
de „liniștite" echipe a Iugoslaviei, 
evident obosită după eforturile de
puse in partidele anterioare, ca și 
in întregul sezon. De altfel, ho 
cheiștii iugoslavi, prin această în- 
fringere, ocupă un loc absolut neme- 
ntat în clasament, cu atît mai 
nemeritat cu cit ei au realizat par
tide foarte bune, încheiate cu re
zultate strinse în compania celor 
mai bune formații ale turneului: 
3—5 cu Polonia și S.U.A., 3—1 cu 
R D. Germană. Este singura sa
tisfacție a hocheiștilor iugoslavi și 
trebuie 'ă recunoaștem că este de
parte de a fi pe măsura valorii 
acestei formații.

Ultima clasată. echipa care anul 
v -i?r va activa în grupa C, cea a 
N-rvegiei a plătit la București un 
scump tribut lipsei de disciplină 
a hocheiștilor săi, ca și lipsei de 
organizare in joc.

"n ceea ce privește selecționata 
noastră, atit comportarea ei. cit șl 
rezultatele obținute, merită mal 
—uit deciț citeva rinduri, și pen
tru acest motiv îi vom consacra 
tirul din articolele noastre viitoare.

După trecerea punctului de control de 
la Mombassa (Kenya), în cursa auto
mobilistică raliul Safari continuă să 
conducă echipajul Mikkola (Finlanda), 
Palm (Suedia) cu 405 puncte penalizare. 
Pe locul doi se află polonezii Zasada 
— Blen cu 437 puncte penalizare.

Echipa do tenis a Indiei conduce cu 3—0 
în medul cu . formația Ceylonului, eon- 
tînd pentru primul tur al hCupei Da
vis''. zona ariatică. Iată rezultatele pri
melor două zile ale întilnirii : Mukher- 
jea — Kumara 6—3. 6—4, 6—4; Lall — 
Weetegedera 6—1, 6—1, 6—1 ; Mukherjea, 
Lall — Kumara, Finto 6—3, 6—2, 6—3.

Turneul internațional de tenis de la 
Macon (Georgia) a fost ciștigat de en
glezul Mark Cox, oare l-a învins cu 
6—3, 6—7. 6—3 pe australianul Boy Emer
son. în finala de dublu, Okker (Olanda) 
ți Emerson au întrecut cu 7—6. 6—3 
cuplul britanic Cox, Stilwell.

Turul ciellst al Algeriei a luat sftrțit cu 
victoria sportivului olandez Fritz Schur, 
care l-a devansat în clasamentul. final 
cu aproape 2 minute pe cehoslovacul 
Jiri Hava. Schur șl-a consolidat avansul 
în penultima etapă disputată contracro- 
nometru Individual. Ultima etapă, cu 
sosirea la Alger, a revenit suedezului 
Nilsson.

„Criteriul așilor", cursa ciclistă dispu
tată la Brescia, s-a încheiat cu victoria 
italianului Michele Dancelll, cronome
trat pe distanța de 96 km cu timpul de 
2h 16:20 (medie orară 42,353 km). Pe 
locul doi a sosit Fence Glmondi. în timp 
ce belgianul Eddy Merckx a ocupat lo
cul 7.

ULTIMELE IMPRESII

ANATOCI

towr al seierțtona-
“1 find. «4 mul-

GEZA SZABO. JuUMr din reprezent®- 
trr» Bornâraei : .Astăn (n.r. duminică) 
a- îmbrăcat pentru rea dm urmă oară 
tricoul echipei naționale, din a cărei 
componență nu ari tipsii timp de 13 ani. 
Mă despart cu greu de mat vechii ți
— ai r.:_ me* coechipieri, urtadu-le. în 
eonttaoare. o evoluție laborioasă care 
«4 se lactee, măcar o dată, cu o pre
zență ta grupa marilor maeștri".

«H1GEBU MISUNO. conducător al de- 
drganri Șapaneto: „De ani de zile nu 
am mai Încercat astea emoții ca la 
arest carnea. simbătâ. după greaua în- 
frtngere m fata formației române, re- 
reiata competiției, am taezut că întrea
că sală se dârimă peste mine, ți nu am 
pcînt să don» toată noaptea, gtndln- 
rtn ml la șansa minima de salvare ce 
re-a ma< râmas. Nu am reproșat nimic ....... cerut doar, ca in u.tl-
—al rrt. să nu se facă de rfs. El

-au înțeles, s-au depășit pur și sim- 
p u astfel că acum nu va mai trebui 
-I plecăm frunțile ia Întoarcerea în țară, 
v. despart de prietenii <Hn România
— uhummdu-.e pentru calda ospitalitate, 
dar expdndndn-ml și regretul că echipa 
pe care am adus-o la București nu a 
'-st rapabdâ să exprime adevărata va
loare a hocheiului nipon".

MUtOSLAV KLTT. antrenor al echipei 
iuz«slave : „Dacă nu ar fi fost acest 

m meci cu Japonia, zău că nu aș 
fi avut ce reproșa jucătorilor mei. în 
vajv.tatea partidelor ei șl-au apărat 
r'merle cu mare ambiție, cedind Ia sco
ruri nmutne. Duminică, insă, au fost de 
r erecutî oscut. In plus. Kosir s-a pre
zentat ia meci lntr-o stare inadmisibilă. 
Feic a venit cu pretenții cel puțin clu- 
ca*e. iar Rudi Hiti. care putea ajunge 
golgeterm competiției, nu a mai vrut 
pur Și simplu să joace în repriza a TTT-a. 
Cred că valoarea echipei este mai bună 
decit o exprimă locul VI".

La Salonic a luat sfirșit turneul de ca
lificare pentru campionatul european de 
baschet rezervat echipelor de juniori, 
tn ultima zi a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : El veția — 
Olanda 62—55 (24—19); Israel — Grecia 
62—55 (35—23). Clasament final : 1. G re
gia — 6 puncte: 2. Israel — 6 puncte: 
3. Belgia — 6 puncte; 4. Elveția — 3 
puncte; 5. Olanda — 0 puncte. Pentru 
campionatul european, programat în 
Iugoslavia, s-au calificat selecționatele 
Greciei și Israelului.

Rezultate înregistrate ta turneul de cali
ficare (baschet) de la Helsinki : Franța
— Finlanda 71—63 (41—24); Danemarca
— Scoția 62—38 (20—18).

in
de _____________ ____ ______ __
prezentatfvele Poloniei șl Ungariei. Bas- 
chetbaliștU polonezi au terminat învingă
tori cu scorul de so—64 (44—40).

primul meci al turneului masculin 
baschet de la Kosice s-au întllnlt re

Tradiționala cursă do canotaj Oxford — 
Cambridge, desfășurată pe apele Tami- 
sei, a revenit 8-ului studenților din 
Cambridge, pentru al cincilea an con
secutiv.

In ziua a doua a turneului masculin de 
handbal de Ja Budapesta, reprezentativa 
Ungariei a învins cu scorul de 16—12 
(7—6) . formația R.S.S. Gruzine. Intr-un 
alt joc, echipa Cehoslovaciei a dispus 
cu 21—15 (8—6) de selecționata secundă 
a Ungariei. Tn clasament conduc Ceho
slovacia șl Ungaria (A) cu cîte 4 puncte, 
urmate de R.S.S. Gruzină și Ungaria 
(Bj — 0 puncte.

In localitatea Szekesfehervar a început 
un turneu internațional feminin. de 
volei. Iată primele rezultate înregis
trate : Ungaria — R.F. a Germaniei 3—0: 
Cehoslovacia — R.D. Germană 3—1 » 
Cuba — Bulgaria. 3—1.

In această SĂPTĂMlNĂ...
3 AUTO. — Marele Premiu de la 

Thruxton (Anglia), formula 2
5 FOTBAL. — Semifinale, C.C.E. t

Ajax — Benfica. Inter _ Celtic ;
Cupa cupelor : Dynamo Berlin — 
Dinamo Mos<x>va ; Bayern Mflnchen 
— Glasgow Rangers ; Cupa U.E.F.A.: 
Tottenham — Milan. Ferencvaros — 
W ol verhampton.

6 BASCHET. — Returul finalei 
C.C.E. (feminin) Sparta Fraga — 
T.T.E. Riga, la Praga.

6 FOTBAL. — Ungaria — Malta 
(preliminariile C.M.); Bulgaria — 
România (juniori).

6 NATATIE. — U.B.S.S. — R.D. 
Germană, la Moscova.

7 HOCHEI. — Start ta C.M. (grupa 
A), la Praga

7— 9 POLO. — Turneu Internațional, 
' la Sofia

8 FOTBAL. — Medurl amicale: Ro
mânia — Franța, la București; Fran
ța — România (tineret), la Le Havre.

8. FOTBAL. — Cehoslovacia — Aus
tria (amical).

8— 9 SCRIMA. — Cupa Wolodiowski 
(sabie), la Varșovia. Cupa Europei 
(spadă), la Heidenheim (RFG).

9 CICLISM. — începe Turul Flan- 
drei.

rr

o ultimele știri? ultimele rezultate ^ultimele știri o ultimele rezultate o
In CM. de scrimâ-tineiet

PAUL SZABO — MEDALIA DE BRONZ LA SPADA
tn Palatul sporturilor din Madrid au 

continuat campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret cu semifinalele 
probelor de spadă șl sabie, tn care țara 
noastră continuă să fie reprezentată de 
trei sportiv). Cei doi sabrerl Ion Pop șl 
Cornel Marin nu au reușit să se numere 
printre primii clasați ai grupelor res
pective răminînd afară din cursă. tn 
prima semifinală s-au calificat Quivrin 
(Franța). Dela Torre (Cuba) și Gyu- 
lacsi (Ungaria), jar în cea de a doua: 
Paulenco (U.R.S.S.), Montano (Italia) și 
Danfield (Anglia).

cu
tn proba de spadă, tînărul nostru 

trăgător Paul Szabo a izbutit să termine 
în terțetui fruntaș ăl primei semifinale 
care a fost extrem de disputată, Jani
kowski (Polonia), Szabo (România) și 
Evequoz (Elveția) au totalizat același 
număr de victorii (3), fiind departa
jați doar de tndlceie tușelor, tn cea
laltă semifinală au obținut calificarea 
pentru ultimul episod : Garda (Fran
ța), Bertonetti (Italia) șl Krimski (Po
lonia). tn finala probei, Paul Szabo s-a 
clasat. pe locul ni. fiind precedat de 
Eilequoz șl Janikowski.

NOU RECORD NAȚIONAL
LA NATATIE

în concuisul internați «nai de înot de 
la Praga, ștafeta de 4x100 rn liber a 
României, alcătuită din M. Slavic, G. 
Kokay, I. Miclăuș și Z. Oprițescu a fost 
cronometrată ta 3:43,2 — nou record 
național. Marian Slavic a ciștigat cursa 
de 200 m liber ta 2:00,9. iar pe locul m 
a sosit Z. Oprițescu în 2:04,5 (r.p.). Pro
ba de 100 m liber a revenit cehoslo
vacului Hrouda în 55,0. urmat de Z. O- 
prițescu 55,2 (nou record român de ju
niori) și M. Slavic — 55,7.
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