
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN EGIPT
LA ȘANTIERUL UZINELOR DE PRODUSE

„Cea de-a doua capitală" a E- 
giptului — cum este denumită A- 
lexandria, oraș cu peste două mi
lioane de locuitori — a primit cu 
entuziasm, prietenie și înaltă con
siderație vizita conducătorului 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Exprimînd aceste sentimente, gu
vernatorul orașului și provinciei 
Alexandria, Fouad Moheyeddin, șl 
inginerul Issa Shahien, secretar al 
organizației locale a Uniunii So
cialiste Arabe, alte oficialități lo
cale au urat un călduros bun venit 
oaspeților.

în cursul dimineții de marți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au plecat 
spre_Mex, localitate situată în a- 
propiere de Alexandria, pentru a 
vizita șantierul uzinelor de produ
se sodice, obiectiv de seamă al in
dustriei chimice egiptene, construit 
în cooperare cu țara noastră.

Atmosfera festivă se simte încă

de la intrarea în cartierul munci
toresc ce înconjoară uzina. Se aud 

mii de oameni aclamă: 
„Asat 

trăiască

urale —
„Marhaba — Marhaba", 
Ceaușescu" (Salut, să 
Ceaușescu).

Alături de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii egipteni, pe acest șan
tier lucrează și un număr de spe
cialiști români, care ovaționează 
îndelung pe conducătorul parti
dului și statului. înfrățite, uratele 
nu mai contenesc.

Vizita începe prin ample explica
ții prezentate în fața unei mache
te — singura modalitate de cuprin
dere sintetică a dimensiunilor aces
tui șantier.

Este un obiectiv care va ocupa un 
loc de prim ordin în cadrul ope
rei de valorificare a resurselor na
turale ale Egiptului, fiind prima 
uzină de acest fel din Orientul 
Apropiat și din Africa.

In continuare, sînt vizitate dife
ritele părți constitutive ale viitoru
lui flux al producției. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de

SODICE DIN MEX
modul în care se desfășoară cola
borarea cu specialiștii și tehnicienii 
români. „Colaborarea se desfășoa
ră excelent și sîntem foarte mulțu
miți, răspunde președintele Consi
liului directorial. Specialiștii ro
mâni lucrează foarte bine, între ei 
.și muncitorii și specialiștii noștri 
s-au stabilit legături de cordială 
prietenie, fapt ce reflectă, pe un 
plan mai larg, natura relațiilor în
tre cele două popoare".

într-o atmosferă de mare însu
flețire are loc apoi un miting al 
prieteniei rcmâno-egiptene.

Mitingul a fost deschis de Sayed 
Naweto, care a exprimat adînca 
bucurie a constructorilor, muncito
rilor și specialiștilor uzinei de a 
primi vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

întîmpinat cu manifestări de 
caldă simpatie, cu prietenie și res
pect, a luat cuvîntul secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele 
Stat 
nia.
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CONSTITUIREA COMISIEI 
CENTRALE OE EDUCAȚIE

FIZICA SI SPORT 
A FIMTIIOR

ZIAR All.CON SILI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 51 SPORT

ÎN LINIȘTEA SNAGOVULUI

TRICOLORII AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

Consiliului de 
al Republicii Socialiste Româ- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

DEJUN IN ONOAREA OASPEȚILOR ROMANI
Marți, guvernatorul orașului șl 

provinciei Alexandria, Fouad Mo
heyeddin, a oferit, în saloanele ho
telului „Palestina" un dejun în o- 
noarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român, 
ședințele Consiliului de Stat, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Ion

al 
pre- 
si a

Pă-

țan, Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo, și alte persoane ofi
ciale române, precum și conducă
tori ai organelor locale de partid 
și de stat.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
guvernatorul orașului și provinciei 
Alexandria a transmis oaspeților 

călduros și a ex- 
bucurie a popu-

lației pentru vizita efectuată de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

SPECTACOL
Marți 

Ceaușescu 
Ceaușescu, 
bri ai 
soțiți de

seara, tovarășul 
și tovarășa 
precum și 

delegației române, 
vicepremierul

9»
Nicolae

Elena 
mem- 

în*  
și mi-

români un salut 
primat profunda

★
tn cursul după-amiezil, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele 
oficiale române și egiptene care 
’-au însoțit, s-au întors la Cairo.

SUNET Șl LUMINĂ" 
nistrul fle interne Mamduh Salem, 
președintele Comitetului de onoare 
constituit în cinstea oaspeților, și 
de alte persoane oficiale egiptene.

LA PIRAMIDE
au asistat la spectacolul „Sunet șl 
lumină*  de la piramidele din Gi- 
teh. evocare impresionantă a tre
cutului acestei străvechi țări.

Marți la prînz, la sediul Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport a avut loc constitui
rea Comisiei Centrale de Educație 
Fizică și Sport a Femeilor.

La ședință a luat parte conf. univ. 
Marin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. care a ținut să subli
nieze necesitatea constituirii unei 
asemenea comisii, menită să rezol
ve mai eficient și mai calificat 
problema complexă a participării 
femeii în activitatea de educație 
fizică și sport. Găsirea unor moda
lități directe de rezolvare a acestei 
probleme, prin gimnastică de în
treținere și la locul de muncă, o 
activitate sportivă de masă în car
tiere. un sistem competițional adec
vat ș.a.m.d. reprezintă citeva obiec
tive aflate in fața noii comisii.

S-a trecut apoi la constituirea 
propriu-zisă a comisiei. In funcția 
de președinte a fost aleasă prof. 
Ella Constantinescu, antrenoaie fe
derală la tenis de masă. Din comi
tetul de conducere a comisiei mai 
fac parte Carmen Stănescu, actriță 
la Teatrul Național „I. L. Ca-a- 
g:ale“. maestră a sportului la tir 
și Gabriela lonescu, membră a Co
mitetului Național al Femeilor, re
dactor La revista „Femeia*.  în ca
litate de vicepreședinți. Funcția de 
secretar al comisiei a fost încre
dințată Alexandrei Focșeneanu, din 
colectivul Qentrului de cercetări 
științifice al C.N.E.FJ».

PENTRU 0 REVANȘĂ MULT AȘTEPTATA

Voica
D b-’n au avut ieri un program special de pregătire. Iată-i înaintea antrenamentului t-npreună cu 

Fcto'i V. BAGEACADeleanu 
antren^ii Anțelo Niculescu yi Ion

HOCHEIȘTII ROMÂNI 
POT SI TREBUIE SĂ 

ASPIRE LA MAI MULT!
Avînd în vedere că Întrecerile 

grupei B a campionatului mondial 
de hochei pe gheață se anunțau 
extrem de echilibrate și puternice, 
tinînd seama și de rezultatele prea 
puțin convingătoare ale reprezenta
tivei noastre. înregistrate în etapa 
premergătoare competiției, ca și de 

•faptul că hocheiștii români reve
neau în grupa B după un an de 
„penitență" în C, a fost firesc să 
așteptăm cu o oarecare strîngere 
de inimă și cu multe emoții evo
luția selecționatei noastre. Calcu
lele, cît de cît exacte, bazate pe 
comparații ale valorilor formațiilor 
angajate în grupa B, indicau clar 
că reprezentanții noștri și-ar putea 
menține locul în acest eșalon se
cund al hocheiului mondial ou con
diția unor victorii în fața repre
zentativelor Iugoslaviei. Norvegiei 
S' laponiei, considerate, oricum, ca 
forțe ceva mai apropiate de posi
bilitățile jucătorilor români. In 
plus, fiecare dintre acestea era an
gajată. ca și noi, în lupta pentru 
evitarea ultimului loc. ceea ce pre
supunea că disputele directe dintre 
ele aveau să ducă, cum s-a și în- 
trnplat, la lămurirea multor pro
bleme.

Hocheiștii români au îndepărtat 
însă, chiar de la început, incerti
tudinile care planau asupra șanse
lor lor, obținînd două victorii con
secutive, ceea ce le-a adus un ba
gaj liniștitor de 4 puncte. Dintre 
acestea, cea mai prețioasă victorie 
este cea înregistrată cu Iugoslavia 
(3—2) dată fiind valoarea adversa
rului, confirmată chiar în cadrul 
acestei competiții, în care jucătorii 
iugoslavi au fost singurii, din par
tea de jos a clasamentului, care 
au izbutit scoruri foarte strînse cu 
cele trei mani favorite ale turneu
lui. Al doilea succes, cel din par
tida cu Norvegia (7—2), ne-a arătat 
o formație română eliberată com
plet de orice complexe, care și-a 
impus total jocul, depășindu-și net 
adversarul și dîndu-ne astfel o 
probă elocventă a manilor sale re- 
*arse.

După acest start, mai mult decît 
promițător, în calea jucătorilor 
noștri au apărat două formații, re
numite prin maturitate, omogeni
tate, valoare tehnico-tactică, prin... 
soliditate. în aceste partide, cu Po
lonia și R. D. Germană, reprezen
tativa română n-a mai practicat 
același joc prudent, foarte sigur în

Aspect din tnttl- 
nirea România — 
Norvegia. Gheor
ghiu a înscris al 
treilea gol pen
tru formația 

noastră

Foto i
Dragoș NEAGU

tn

Sub m soare strălucitor, Snagovul 
și-a primit cu generozitate priete
nii săi vechi și statornici. Aici, în 
acest splendid și îmbietor decor, 
tricolor.: au venit pentru a pre
găti o nouă confruntare internațio
nală, de data aceasta amicală, e 
adevărat, dar de mare prestigiu și 
ambiții, cum e jocul de simbătă cu 
reprezentativa Franței. E vorba de 
o revanșă pe teren propriu, după . 
trei partide disputate (după răz
boi) consecutiv pe terenurile din 
Franța. Dar, în amintirea fotbaliști
lor noștri persistă acel joc cu repre
zentanții „cocoșului galic" de la 
Reims, cind gazdele au obținut vic
toria cu 2—0. Așadar, a venit mo
mentul revanșei pe care Răducanu, 
Adamache, Lupescu. Dinu, Lucescu, 
care au jucat în meciul acela, o 
așteaptă cu nerăbdare.

Ieri dimineață i-am găsit pe se-

Iecționabili la „ora controlului me
dical*.  Un control mai riguros ca 
oricînd, asupra căruia nu vom face 
nici un fel de anticipări, pentru că 
doctorul D. Tomescu ne-a rugat să 
așteptăm rezultatele. Ceea ce știm 
sigur este faptul că, dintre toți cei 
19 jucători convocați, doar Deleanu 
și Dobrin prezentau ieri semne de 
întrebare. Acesta este și motivul 
pentru care cei doi jucători au efec
tuat ieri dimineață, cu prof. Ion 
Voica, un program individualizat, 
de mișcări și alergări ușoare. La 
capătul celor aproape 30 de minute 
de lucru, rezultatele aveau să fie 
doar pe jumătate mulțumitoare- In 
timp ce Deleanu ne mărturisea că 
se simte bine și nu-1 mai supără 
durerile întinderii musculare sufe
rită în meciul de Cupă de la Tr. 
Severin, Dobrin acuza din nou în
țepăturile de la piciorul cu liga-

mentele întinse. Următoarele antre
namente (unul chiar ieri după- 
amiază) și... medicul lotului își vor 
spune cuvîntul. Deocamdată, e si
gură neparticiparea piteșteanului la 
meciul amical cu T.M.B. (azi după- 
amiază, de la ora 16,30, la Bucu
rești). De fapt, pentru azi, Angelo 
Niculescu ne-a spus că intenționea
ză să trimită în teren pe următorii

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a) '

La sfîrșiful săptăminii in Capitald

TRIUNGHIULARUL DE ÎNOT

AUSTRIA FRANȚA (B) ROMANIA

LOTURILE COMPLETE

ALE OASPEȚILOR

NAȚIONALA DE POLO

PLEACĂ LA SOFIA

apărare și incisiv 
n-a putut avea o 
înfrîngerea; și încă la scor, 
drept că în partida cu R. D. Ger
mană a intervenit și o oarecare 
cădere psihică, în momentul în care

atac, fapt care 
altă urmare decît

Este

ajunglnd de ia 4—1 
ratate citeva ocazii

Romeo 
Călin

la 4—3, 
foarte
VILARA 

ANTONESCU

au fost 
favora-

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMUL CONCURS DE TENIS
IN AER LIBER
Pe terenurile de la Ghencea, între

cerile pentru „Cupa Steaua" avan
sează cu destulă rapiditate spre fa
zele decisiva, tu cele două turnee de 
simplu.

Ea băieți, s-au oonsumat aproape 
toate partidele din 16-imile de fi
nală. fără să deregleze calculul hîr- 
tiei, favorlții continuînd să cîștige în 
limite normale. Iată rezultatele : V. 
Marcu — Hagiu 6—3, 6—lț Nemeth — 
Vîlcioiu 6—4, 6—2; Tăbăraș — Dum
bravă 6—0, 6—2 | Boaghe — Curcă 
6—3, 6—2 j R. Bădin — Manea 6—4, 
6—2 < Sotiriu — Cruceanu 6—2, 6—3 ; 
Neacșu — Roșianu 6—0, 6—2 ; Tr. 
Marcu — A. Viziru 6—1, 6—1 ; Brea
zu — I. Liviu 4—6, 6—1, 6—0 ; Ovici

SIMBĂTĂ, ÎN CAPITALĂ

ROMÂNIA - SPANIA LA JUDO

AVANSEAZA
— Casapu 6—0, 6—1 j V. Marcu — 
Russen 6—1, 6—2 ; Boaghe — Tăbă
raș 6—2, 6—1 [ Ovici — Breazu 6—0.

Turneul feminin — puțin slăbit 
prin neprezentarea brașovencei Iudith 
Dibar — Gohn și Indisponibilitatea 
Eleonorel Dumitrescu — are drept 
capi de serii, pe următoarele jucă
toare, tn ordine : Ecaterina Roșianu, 
Valeria Balaj, Aurelia Trifu, Maria
na Nunweiller, Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu, Florica Butoi și A- 
driana Călina. Primele rezultate : 
Mariana Nunweiller — Anca Floreș- 
teanu 6—2, 6—2 ; Elena Cotuna — 
Carmen Robu 6—2, 6—2 ; Florica Bu
toi — Mihaela Dimitriu 6—1, 6—2.

PE MARGINEA PLENAREI C.J.E.F.S. SIBIU

ANGRENAJULUI I-AR MAI TREBUI 0 ROTITĂ ■ ■■

PREGĂTIRILE LOTULUI 
DE TINERET PENTRU 

MECIUL DE LA LE HAVRE

Simbătă seara, de la ora 18,30. 
în sala Dinamo din Capitală va 
avea loc o interesantă întîlnire in
ternațională de judo : România— 
Spania. Atit țara noastră cît și 
Spania vor fi reprezentate de două 
echipe — A și B. Din lotul spa
niol reține atenția în mod deose
bit vicecampionul european al ca
tegoriei grea Oheda Perez. Iată și

lotul României i cat. 63 kg — Sabin 
Lucea, Alexandru Filip și
Pop, cat. ‘0 kg — Comei Roman, 
Mircea Notopol și Ștefan 
cat. 80 kg — Ion Herman 
drei Negoiță, cat 93 kg — Dumi
tru Alexandru, Cristian Nicolau 
și Ladislav Pall, cat + 93 kg — 
Gheorghe Boșcj și Ion Buzic. E- 
chipele vor fi definitivate vineri-

Ștefan

Vodă, 
și An-

Mircea tiohoiu. cel mai în formă 
dintre spatiștii români

LA CLUJ EXAMENUL!

SPERANȚELOR

Citiți amănunta în pag. a 2-a

• TINERII SELECTIONABILI AU 
ÎNTRECUT IERI PE METALUL 
CU 2—1 (0—0) • ASTAZI, UN 
NOU TEST, CU SELECȚIONATA 

STUDENȚEASCA
Iert după-amiază, pe stadionul „23 

August", BOTUL DE TINERET, care 
se pregătește In vederea meciului de 
duminică, cu selecționata similară a 
Franței, au susținut un joc de verifi
care și omogenizare în compania for
mației Metalul București, una din 
semifinalistele „Cupei României", pe 
care a Intrecut-o cu 2—1 (0—0).

Pe parcursul celor două reprize a 
30 minute fiecare, elevii lui Cornel 
Drăgușin au manifestat multă poftă 
de joc, au imprimat partidei un tem
po vioi și au creat numeroase faze 
de gol la poarta lui Petre Iosif, con- 
cretizînd două dintre ele prin Cassal 
(în min. 41 și 44), Spre final (min. 
54), metalurgiștii au redus din han
dicap, înscriind prin Trandafiion. 
Ne-au plăcut, în mod deosebit, Cos- 
taș, Smarandache, Boloni, ~~ " 
și Cassai, , ’ . ._____
Troi. Cele două echipe au folosit ur
mătoarele

LOTUL DE TINERET > Costaș — 
Jurcă (min. 31 Tănăsescu), Smaran
dache, Olteanu, Mateescu — Boloni. 
Vișan — Sima, Mulțescu, Dudu 
Georgescu (min. 31 Cassai), Petreanu.

METALUL i Pet.e Ii.sif -- Radu
lescu (Ghiță), Marin, Apostol, Tran
dafiion (Mihalache) — Profir, G. 
Stan (Viță) — Rădoi, Iancu (Geor
gescu), Troi, Omer (Trandafiion).

Astăzi, lotul de tineret susține un 
nou joc de verificare, avînd ca par
teneră selecționata studențească. Me
ciul are loc pe stadionul „23 Au

gust", de la ora 16,30.

. Mulțescu
respectiv Georgescu șl

formații :

CUM V-AȚI PREGĂTIT I
IN CALITATE DE GAZDA? [

și duminică, pe Stadionul Republicii, comisia de atletism a 
București și-a asumat rolul de deschizătoare de drumuri.

RAID-ANCHETĂ 
LA 12 STADIOANE 

ATLETICE DIN ȚARĂ

lucidă, în ambianța 
critic și autocritic, a mo- 
care organele și organiza- 

atribuții în activitatea 
și-au materializat compe- 
direcția îndeplinirii sar

cinilor fixate prin planul de dez
voltare a sportului de masă și a 
celui de performanță pentru inter
valul 1971—1975 și prin planul de 
măsuri adoptat de conferința 
C.J.E.F.S- din februarie 1971 — 
ceasta este caracterizarea ce 
cuvine Plenarei sibiene.

Sportul de masă a cucerit 
cote. Au fost doborîte vechile

O analiză 
spiritului 
dului în 
țiile cu 
sportivă 
tența în

a-
1 se

noi 
re

corduri în ceea ce privește parti
ciparea la competițiile organizate 
de asociațiile sportive............. .
„Mătasea roșie", 
„Textila — Cisnădie ;
— Agnita ; „Carpați” 
„Vitrometan" — Mediaș j

(de pildă, la 
„Bumbacul", 
„Progresul" 

— Mîrșa; 
„Dum-

brava”, „Independența" — Sibiu). 
„Textila“-Cisnădie a organizat o 
excelentă acțiune de popularizare a 
crosului, handbalului, schiului și 
popicelor, pornită de la nivelul ate
lierului și ajungînd pînă la uzină. 
In municipiul Sibiu, „Cupa speran
țelor" a angrenat 12 echipe mascu
line și 10 feminine în întreceri de 
handbal, volei și baschet. Pentru 
elevi au fost organizate, în timpul 
vacanței acestora, pe lîngă alte ac
țiuni, cursuri de învățare a îno
tului (Mediaș, Cisnădie, Ocna Si
biului, Bazna). La orașe și sate au 
fost înregistrate peste 120 de dumi
nici cultural-sportive, în repertoriul 
cărora au figurat întreceri de ci
clism, motorete, volei, handbal, o- 
rientare turistică, tir. Exemplifică
rile continuă — în darea de seamă 
prezentată de profesorul Viorel

Hirțău, vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Sibiu — pînă la... reversul proble
mei i „Sub raportul volumului de 
acțiuni in activitatea sportivă de 
masă ne-am putea declara mulțu
miți, dar sub raportul obișnuirii cu 
această activitate a întregului tine
ret ne prezentăm cu multe lipsuri 
cauzate de neasigurarea continui
tății acțiunilor. In multe cazuri, în 
activitatea sportivă de masă, Con
siliul județean al sindicatelor, Co
mitetul județean U.T.C., Inspecto
ratul școlar județean și Consiliul 
județean ai organizației pionierilor 
au programat numai forme compe- 
tiționale, neglijîndu-se mijloacele 
simple, accesibile. Dar nici comisia

Horia CRISTEA

(Continuare în pag. a 3-a),

Simbătă
Municipiului 
organizind primul concurs oficial din Capitală al sezonului in aer liber. 
Dar, avînd in vedere adevărul cuprins în proverbul ,.cu o floare nu se 
face primăvară", vom considera că anotimpul atletismului in aer liber 
sosește doar atunci cind concursurile se succed, regulat, în toate centrele 
din țară.

Calendarul competițional al federației este bogat, dar sperăm că nici 
inițiativa locală nu este mai prejos, așa incit am întreprins un raid-anchetă 
tn citeva orașe care vor găzdui importante întreceri atletice in acest sezon, 
pentru a vedea cum s-au pregătit în acest sens.

LA BUCUREȘTI, MAI MULTE 
SURPRIZE. Ne așteptam — mărtu
risim — ca la I.E.A.B.S. să ni se vor
bească despre lucruri obișnuite de 
sezon în cadrul celor două mari 
locuri de întîlnire ale atleților — 
stadioanele 23 August și Republi
cii. Gîndeam că singura surpriză 
tăcută în acest an atleților, în ca
drul complexului sportiv 23 August,' 
a fost modernizarea sălii. N-a fost 
însă așa, și ne bucurăm. Directorul 
I.E.A.B.S., Traian Iliescu, ne-a in
format că pe lîngă amenajările cu
rente ce se fac la fiecare început 
de sezon (nivelări, aducerea de 
zgură și compresarea ei, refacerea 
pistelor, vopsirea aparatelor nece
sare etc.), merită amintită în pri
mul rînd noua pistă de elan pentru

suliță (40 m), amenajată la stadio
nul 23 August din beton și acope
rită cu noul produs sintetic româ
nesc, coritan. Sînt în curs de ame
najare, la același stadion 
să fie gata pînă la 10 aprilie) 
noi sectoare pentru aruncarea

(urmînd 
trei 
dis-

Itinerarul nostru este, 
lendarul principalelor

cuiui, în preajma turnului parașu- 
tiștilor. Pînă la sfîrșitul aceleiași 
luni, acest complex atletic va mai 
beneficia de două noi culoare pen
tru alergări și un sector de sărituri 
în înălțime (13x13 m), de asemenea, 
acoperite cu coritan.

STADIONULUI PLOIEȘTEAN 
PETROLUL NU I SE POATE RE
PROȘA NIMIC! Aceasta este opi
nia corespondentului nostru ce re
levă calitatea pistei și a sectoa
relor de aruncări, care au și găz
duit primul concurs in aer liber 
unde au participat, împreună cu 
gazdele, concurenți din Brașov, Bu
zău și Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

PE^ STADIONUL METALUL DIN 
, în ziua vizitei

noastre, 50 de atleți pe pista de 
atletism și la sectoarele de arun
cări și sărituri. După cum ne-a 
spus președintele clubului Metalul, 
Gh. Jula, splendidul decor natural 
din „Parcul sub Arini", unde se 
află așezat stadionul, trebuia să 
aibă și un corespondent pe plan 
gospodăresc. Iată de ce complexul

Raid-anchetă realizat de Paul SLĂ- 
VESCU, Modesto FERRARINI și Nușa 
DEMIAN, cu concursul coresponden
ților județeni Vasile ALBU, llie 10- 
NESCU, Telemac SIRIOPOL, Nicolae 
COSTIN, llie GHIȘA, llie FEȚEANU 

și Cornel POPA.

SIBIU se aflau, (Continuare în pag. a 2-a) ,,

Itinerarul nostru este, de fapt, cel pe care ca
lendarul principalelor întreceri atletice în aer 
liber îl va parcurge în anul 1972. Competiții 

interne și internaționale care presupun grijă gospo
dărească manifestată din timp, pregătiri efectuate 
cu spirit de prevedere și răspundere.

Și principalul cîmp de manifestare îl constituie 
stadionul, cu anexele sole, cu materialele necesare. 
Performanța iese la iveala aci, și de aceea pista,

toate sectoarele de concurs 
formă, chiar înaintea atleților.

lată de ce am efectuat acest raid-anchetâ, acum, 
înaintea declanșării tuturor forțelor, pentru ca între
prinderile de administrare, toți proprietarii stadioa
nelor și terenurilor atletice din țara jă tragă con
cluziile de rigoare din relatările (și confruntările I) 
de față, cît mai e timp. Sezonul preolimpic impune 
o răspundere sporită și în acest domeniu.

de concurs trebuie să intre... în

1ii T*



VALOROASĂ PARTICIPARE

INTERNAȚIONALĂ LA
Sîmbătă și duminică se va des

fășura 
Munții 
țional 
tat cu 
lipsei 
două 
acest 
vitați 
lonia, 
Austria, Republica 
Germaniei, Italia și, 
România. Alături de aceștia vor 
fi prezenli la start și șase sportivi 
austrieci invitații clubului brașo
vean Dinamo. Așadar, o partici
pare valoroasă la întreceri, fapt 
care va determina, cu siguranță, 
dispute aprige, de ridicat nivel

pe Valea Scîndurarilor din 
Bucegi, concursul intema- 

de schi, probe alpine, do- 
„Cupa Bucegi“. Din cauza 

de zăpadă, vor avea loc 
probe de slalom special. La 
important concurs au fost in
să participe schiori din Po- 
R.S Cehoslovacă, Bulgaria, 

Federală a 
bineînțeles.

i „CUPA BUCEGI-
tehnic. Sperăm ca In această com
panie, schiorii noștri fruntași să 
aibă o comportare pe ntăsura 
așteptărilor spre a confirma unele 
rezultate bune, obținute în con
cursurile internaționale la oare au 
participat în acest sezon.

In cursul zilei de miine str.t 
așteptați oaspeții, iar vineri vor 
fi efectuate intense antrenamente 
de acomodare cu pirtiile pe care 
se vor amenaja traseele concursu
lui oficial. La rîndul lor organi
zatorii vor face tot posibilul pen
tru a asigura „Cupei Eucegi*  con
dițiile cele mai bune de desfășu
rare, ccrespur.zăt t are unoj concurs 
de mare anverpsri.

^natație

Campionatul national de schi al juniorilor

REACȚIA ÎNVINȘILOR

ECHIPELE AUSTRIEI ȘI EPAMEI (D)

PENTRU TRIUNGHIULARUL DE LA BUCUREȘTI

Nr. 701^

LA FABRICA DE TRICOTAJE „RECORD11 CLUs

IMPORTANTE SUCCESE ÎN PRACTICAREA

SINAIA, 4 
sul nostru), 
surpriză ale , . . _ ___,___  _slalom special, concurenții s-au prezen
tat la start sub semnul revanșei. Rmo- tiile, ca de obicei, nu au lip-:'. Mal intil, un vlnt furtunos și capri.: s <’e 
primăvară a pus sub semnul indo:<.;i desfășurarea cursei : apoi, starea vremd 
(după o noapte de vint și ploaie) a tran
sformat zăpada într-un veritabil... pelicanol în care era ca și imposibilă orice manevră. Periculoasă ca nisipurile miș
cătoare. zăpada moale de primăvară a constrins concurența să urmeze un traseu săpat de concurențli cu numere 
miei de start, traseu care ne-a amintit de taluzurile bobului. Șl totuși. In aces
te condiții grele, nespecifice și înșelă
toare, etțiva juniori de mare talent au saslt resurse sâ se revanșeze și să 
cîșțlge într-o manieră exemplară. Am 
cita dintre el pe Marian Burcbi — care, clștlgînd detașat proba de azi (n.r. ieri), 
a cucerit totodată și combinata alpină : pe Vladimir Olani — surprinzător și exploziv, ca o bombă cu efect înttr- 
ziat în tabăra juniorilor mici ; pe Eva Mezei — junioară mică, învingătoare

(prin telefon, de lx trimi- 
Tensionați de rezuhatele- primei zile in proba de

merituoasă ji a-utoritar*  in eateg-sria 
supenoar*  a junioarelor mari. Dar des
pre comportarea iodivitiua^i a eoncn- 
renților. cil șt despre alte protaieme ale 
juniorilor vom revert itier-ar.

REZULTATE TEHNICE : alalam aria» 
(Valeg Scindurari — 1 W*  rr. ■ sst m <S- 
fereniă nivel : « porul juiaare mari: 1. EVA MEZEI (Clubul B. Mare) »1Z: X 
Nela Siirdoo (Uc. Predeal) 5».» : X
Cristina Ene (Lâc Predeal) M.V : juniori nuri : 1. M.ARIAN BCRCW (SBC t:- 
nala) 61,2 ; X Gheorghe Bucur (Șc Sp. 
Brașovia) 61,6 ; 3. Petre Gngore (B-a- șov-ia) 62.S : junioare mici : 1. NLTIDEGE51ATU (Lie. Predeal) 414 ; X Ga
briela Leâb (Șc. Sp. Petroșani) 41.1 : X 
Cătălina Cslser (Sc. Sp. M. Cruci 44-6 : juniori mici : 1. VLADIMK OLAR -
(Lie. Predeal) 49,4 : X Cornel Nețu-.es- cu (S.B.C. Sinaia) 50.1 : X Nandor Stal» 
(Dinamo Brașov) 56.6.

In urma probelor disputate, combir.a-a alpină a fost dștigată de Marian Burci») 
(juniori mari). Nela Simion (’unioara 
mari). Nuti Degeratu (junioare mid). Vladimir Olaru (juniori mici).

Mihai BIRA

Pe adresa federației de speciali
tate au sosit Înscrierile nominale 
ale reprezentativelor de înot 
Austria și Franța (B), care 
participa, alături de formațiile 
mâniei, la tradiționalul meci 
unțhi'jlaT programat 
7—9 aprdie la Bucureșt.

Echipa Austriei 
din 22 de sporii 
H. W. Stopajnik. 
Hochwiir: (era:
E. May (bras). H. Pod 
xez tapate>, G. Se.d'er H.
J. Maurer (delfin' pentru 
masculine șt S Tomandl.

rey. ,S spate'.
-.ger.

(brasK. eiss, U. Fre-.i nger, G.
Wiepersenu -ger (delfin) pentru 
cele feminine.
_ Reprezentativele secunde ale 
Franței deplasează la București un 
lot mult mai numeros alcătuit dtn 
M de înotători E Leloup. P Co- 
pin. P. Am..rde>ih. O. Middleton.
F. ViRoriUx P Ravekr-ghen. J. Moi
ne, M. Terasa. D Dtdxm. P. G>- 
iand (craul). F. Baehr. B Pedro- 
tett: (spate i. G. K>-hl. J. Roger. F. 
UThuralt Orafl. M Amarderih. P 
Mocnire-.Mdelfin). J Fortes. J Ra- 
«wagitiefi (mixt) pentru concursul 
masfiiitr. și C. Petit. A. Gaudibert.

din 
vor 
Ro- 
tri-

in zilele de

va fi compusă 
: G. Planitzer. 

P. Ossmann, S. 
1 S. Kriechbaum, 

in. F. Gju- 
“ KoUer, 

probele 
E. To- 

fcr«ul). A_ Stei- 
A. Krenn, 
M Koch

ROMÂNIA

M. Kniebehly, M. Raynaud, V. 
Vanpouille, C. Charles. J. Castiau 
(craul), F. Desobry. C. Beraud, Ch. 
Beraud. E. Fontaine (spate), D. 
Huin, C. Omeyer (bras), F. Langu- 
mier, S. Bourlet. B. Caland (del- . ................ țifin), P. Heitz, M. Lichtenstein 
N. Berard pentru cel feminin.

MECIUL VOINȚA-RAPID,
DERBYUL ETAPEI VIITOARE

Cea de a doua etapă — turnau a eam- tăacatului național de polo va avea loc 
in nAJe de 1» și 17 apriha. cînd stol progrwiaaa următoarele partide :

BUCVRERn : OKmpia Oradea — 
Progresul București Olimpia — Vagonul 
Arad ; Vagonul — Progresul: CLCJ : 
Votata Cluj — Rapid București. Voința— LET-S-. It-fS. _ Rapid: ORADEA: 
Dinamo Bccurești — Poîiteimlca Cluj, Ctișu: Oradea — Poli tehnica. Dinam o
— CrișuL

CAsam-mul tnasr.-ea aceetor meciuri 
araci astfel :
1

x
4.
5. 
c 
T.
A 
S.

2 2 • • 26— 5
3 3 • • »— 2 
îltl IJ— 7
1 1 « 1
2 1 • 1
2 18 1
1 • • 2 
stat
2 • • 2

12—12
7—14

R. D. GERMANA ÎN PRIMA ZI

A TURNEULUI DE LA SOFIA

4
4
4

»
1— M I
2— 1» • 
6-1» • 
S—D I

GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCA
Gimnastica la locul de muncă — 

această importantă activitate care 
contribuie la refacerea capacității 
de - lucru și combaterea efectelor 
unor poziții vicioase determinate 
de specificul unor profesii — se 
bucură de mare popularitate în 
rîndul salariaților, din care 95’o 
sînt femeii, de la Fabrica de trico
taje „Record" Cluj.

Interesul și seriozitatea cu care 
este privită această problemă fac 
femeile din întreprindere, încadra
te în 30 sectoare de muncă, să e- 
fectueze după trecerea a 5 ore din 
timpul de muncă, în (ele ,eidouă

secretarul comitetului de partid, 
Gheorghe Opincaru și președinta 
comitetului sindicatului, Vilma Ce- 
teraș, care urmăresc permanent 
desfășurarea programului și îl in
tegrează în mod corespunzător în 
activitatea de producție a fabricii. 
In acest sens, tov. Nicolac Suciu, 
inginer șef adjunct al întreprinde- 

de
O

rii, ne declara: „Sint convins 
necesitatea acestei activități- 
sprijinim și o vom generaliza în 
toate sectparele din întreprinderea 
noastră". Iar tovarășa Maria Abru- 
dan, ajutor de 
confecții copii,

maistru la sectorul 
instructoare pentru

As-ă-seară va 
piecînd la Sofia. 
df polo, care va 
de reprezentativele Bulgariei, R. D

părăsi Capitala, 
echipa națională 
participa, alătur.

TUR DE ORIZONT ÎN HANDBALUL FEMININ
• PROGRAM COMPETIȚIONAL BOGAT • „U" BUCUREȘTI DOREȘTE O VICTORIE ÎN

JUNIOARELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE LA CRACOVIAMECIUL CU SC. LEIPZIG •

Noul start ip campionatul de 
handbal feminin, divizia A, nu s-a 
bucurat de condițiile dorite. Ploaia, 
frigul și vîntul au transformat par
tidele într-un veritabil calvar. In 
condițiile acestea, singurul lucru 
care s-a putut face remarcat a fost 
dorința competitoarelor tie a izbindi 
printr-un mare efort de voință. Re-

petuoasei formații din Tg. Mures.
Sîmbătă. la Ploiești, in noua st i 

a sporturilor, se vj disputa — cu 
începere de la ora 18 — partida 
retur, din cadrul semifinalelor Cu
pei campionilor enropeni. dintre 
Universitatea București și S C. 
Leipzig. După cum se știe. ir. me
ciul de la Leipzig handbalistele

mișoara — Universitatea București 
(derbyul turului) a fost aminată 
pentru 27 aprilie. Cealaltă restan
ță a Universității București — în- 
tîlmrea cu „U" Cluj — a fost pro
gramată la 20 aprilie, la București, 
înaintea r.ceslor partide, clasamen
tul diviziei A arată astfel :

LA CLUJ. CAMPIONATUL

„România Muncitoare", „Flacăra 
Confecții" și „Clujeana" care cu
prind un mare număr de salariați 
din care cca 75% sînt femei.

în momentul de față, preocupă
rile C.J.E.F.S. Cluj sînt orientate 
către acțiunea de formare și pre
gătire a instructorilor care conduc 
programul de gimnastică, către ela
borarea complexelor de exerciții 
speoifice fiecărui loc de munca, 
precum și în direcția îmbunătățirii 
măsurilor propagandistice (afișe, 
programe de exerciții expuse la 
locul de muncă, popularizarea prin 
ziarul local etc). De asemenea, se 
prevede cooptarea unor studenți ai 
Facultății de Educație fizică, care 
să urmărească și să conducă din 
punct de vedere metodic activitatea 
din fiecare întreprindere. Astfel, 
gimnastica la locul de muncă se 
află permanent în atenția organe
lor și organizațiilor cu atribuții în 
domeniul educației fizice și spor
tului din jud. Cluj.

Mihai DRAGOMIRESCU

făcut un salt spectacu- 
locul șapte pe primul. în 
fostul lider. Locomotiva 
a coborît patru locuri.

CLASAMENTE

i n
soiHflax M !

I
SCHIMBARE DE LIDER 

ÎN CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI MASCULIN

Abia reluat, campionatul divizio
nar de tenis tie masă va fi între
rupt din nou- Motivul ? Campionat 
tele europene care sînt programate 
la Rotterdam (Olanda) între 15 și 
22 aprilie. Astfel, următoarea etapă 
va avea loc sîmbătă 29 aprilie. 
Pînă atunci, pe primul loc al cla
samentelor se află Spartac I Bucu
rești (fete) și CJS.M, Cluj (băieți). 
Ultima a 
los, de pe 
timp ce 
București,

Fabrica „Record" Cluj: salariatele sectorului I „confecții copii" execută 
la locul de muncămișcări de gimnastică FE1E

1. Spartac I Buc.
2. Progresul Buc.
3. Rapid Brașov
4. C.S.M. Cluj5. Vojn(a București
6. Politehnica Buc.
7. Spartac II București
8. Voința Arad

BĂIEȚI

4 21:24 6
1 15:12 5
2 11:19 41

gimnastica la locul de muncă, a- 
firmă: „Cele 5 minute de mișcare 
intr-o pauză specială, creează bună 
dispoziție și relaxare pentru lucră
toarele din sectorul nostru. Aerisim 
sala și efectuăm exercițiile în mod 
corect, fiind — toate — convinse de 
necesitatea lor în creșterea randa
mentului muncii".

Activitatea-etalon, desfășurată în 
mod experimental la Fabrica de 
confecții Record Cluj, va fi extin
să în acest an și la întreprinderile

schimburi de zi, un program de 
exerciții pe o durată de 5 minute. 
Acest program a fost realizat prin 
colaborarea medicului Carol Kovacs 
cu psihologul întreprinderii Cornel 
Rusu și reprezentanții
Cluj, s-au fixat astfel complexe de 
exerciții specifice caracterului mun
cii depuse de salariate precum și 
orele la care eficiența acestor miș
cări poate avea un efect favorabil 
maxim. Totodată, au fost pregătiți 
un număr de 33 instructori volun
tari care asigură conducerea pro
gramului de gimnastică.

Pentru interesul pe care îl mani
festă, se remarcă „Secția I confec
ții" , „Secția tricotaje'*  precum și 
„Sectorul III tricotaje, confecții".

Gimnastica la locul de muncă 
reprezintă în această importantă în-

preocupare "și
direcție (d.ree*or; loart -Kzalma),

In-

DE PRIMĂVARĂ

l\

Al COPIILOR
Joi • aprilie încep la Cluj 

trecerile dm cadrul campionatului 
repubiicar. de pr-.mavară rezervate 
tinerilor înotători din grupele de 
vepu B. C- m A QxnprMUa agtf 
programată in bannui de 30 m 
tuna

9:9 3
393 3:24 3
110 7:2 2

ima
• lucru,

Box 
unele

■ ■■fte- 
sport 
de la

Hub aversele de ploaie, formațiile Rapid fi Universitatea Timișoara Incear ă să ;■ a'e. 
iui Rigo, Stănișel va fi nevoită să - . . .
umbrelelor decit a balonului

handbal. Sub presiunea 
paseze. Celelalte jucătoare doresc parcă mai mult să in'-e tn pose-ta.

Foto S BAKCSI

1. C.S.M. Cluj2. Politehnica Buc.
3. Voința Brașov4. Voința București
5. Locomotiva Buc.
6. Comerțul Tg. Mureș
7. Voința Cluj8. Voința Arad
9. Progresul Buc.10. C.S.M. Iași

541 61:24
5 4 1 49:36
633 55:476 7 S 547-43
6 3 3 50:52
624 50:52
624 41:58
523 44:41
6 0 6 9:93

ȘTEFAN CHIȚU

marcabil este, desigur, și faptul că, 
în general, meciurile s-au disputat 
in limitele fair-play-ului, fără tiu- 
rități. Arbitrajele au fost — și ele 
— la nivelul exigențelor, asigurînd 
intîlnirilor cursivitate, stopînd ten
dințele de exagerare a „jocului 
bărbătesc11.

Săptămîna aceasta vom avea trei 
zile de handbal feminin. Miine se 
dispută, la Odorhei, partida dintre 
Voința și Mureșul Tg. Mureș, res
tanță din etapa a Vil-a (a 16-a). 
Pentru gazde, meciul este un im
portant examen. Aflate în subso
lul clasamentului, handbalistele de 
la Voința Odorhei luptă cu dispe
rare pentru cele două puncte ale 
fiecărei partide programate acasă. 
Dar, în momentul de : față, echipa 
este lipsită tie apef u! celei 
bune jucătoare (Magda Mikloș 
bolnavă), așa incit e greu de 
zut că va putea face față joi

mai 
este 
cre- 
im-

LA SEMICERC...
• Desfășurată în urmă cu cîteva 

zile, partida de handbal feminin 
dintre echipele Spartak Kiev și 
B-akony Vegyesz a fost condusă de 
doi cavaleri ai fluierului din țara 
noastră. Este vorba de reputații ar
bitri internaționali V. Pelenghian și 
C. Căpățlnă. A tioua zi după sosi
rea în Capitală, arbitrul V. Pelen
ghian ne-a vizitat la redacție și a 
avut amabilitatea să ne spună cî
teva cuvinte despre meciul de la 
Kiev: „Exeeplind primele 15 mi
nute, cind handbalistele maghiare 
au reușit să țină pasul cu mai pu
ternicele lor adversare, jocul a con
stituit mai mult o formalitate pen
tru cunoscuta formație sovietică, 
iar scorul final (n.n. 14—5) este edi
ficator în acest sens. Campioana 
Ungariei s-a prezentat sub posibi
litățile ci, Iar dacă sorții ar fi de
semnat-o ca adversară a Universi
tății București in această fază a 
prodigioasei competiții, studentele 
românce cran virtual calificate in 
finală ! Arbitrajul nostru la jocul 
«Ie la Kiev a fost unanim apreciat, 
ambii antrenori fe!icitîndu-ne după 
încheierea partidei", (al. h.)

• După ce a cîștigat seria stu
dențească din campionatul orașu
lui București. întrecînd apoi în ba
raj formația sindicală P.T.T.. e- 
chipa de handbal feminin a Insti
tutului de construcții, antrenată de 
lect. univ. Maree! Crețu. va susține 
primele partide de baraj pentru 
intrarea In div. B. la Tîrgoviște 
(5—9 aprilie) cu echipa Unirea A- 
zuga. La masculin. Bucureștiul va 
fi reprezentat de formația Rapid 
care va juca în baraj cu A S A- 
Ploiești, campioana județului Pra
hova.

noastre au cedat la 8 puncte dife
rență. Handicapul este fără îndo
ială, foarte mare Surprizele fac 
însă parte diȚ... sport. Oricum e- 
chipierele Universității sint h-jtă- 
rite — așa cum ne declara antre
norul lor, prof. Constantin Popescu 
— să lupte pentru victorie, chiar 
dacă ea nu le-ar aduce satisfacția 
calificării. Handbalistele campioa
ne au făcut zlnic antrenamente. 
Astăzi joacă cu selecționata deju- 
niori II a Bucureștiului, iar miine 
pleacă la Ploiești pentru a face 
două antrenamente în sala in care 
se va disputa partida. Oaspetele so
sesc joi în Capitală. Meciul va fi 
arbitrat de cuplul iugoslav Doma- 
zet — Dopuja.

In sfirșit. duminică se dispută e- 
tapa a VIII-a a turc 1 ii (a 17-a). 
Ea programează întîlnirile Rulmen
tul Brașov — Mureșul Tg. Mureș. 
Confecția București — Voința O- 
dorhei, Universitatea Cluj — 
I.E.F.S. și Textila Buhuși — Rapid 
București. Partida Universitatea T -

(Urmare din pa?. V

atletic se și află acum în cele mai 
bune condiții de concurs, in zilele 
de 14 și 15 aprilie urmind să se 
desfășoare selecția pentru echipa 
reprezentativă a județului. Greută
țile vor apare. Insă, — dup, cum 
ne-a spus tov. ' Iad Gusu. președ.r.- 
tele C-J.E.F.S. — tn perioada urmă
toare, intrucit lucrările de reame- 
najar*  a stadionului vor necesita 
închiderea pistei de atletism pînă 
la sfirșitul anului. Atletii sibleni nu 
vor avea, deci, In vară o pistă 
omologată.

INTENȚII NEPUSE IN PRACTI
CA LA GALAȚI. în acest an, acti
vitatea atletică se desfășoară la 
Galați in patra centre complet re
organizate : școlile sportive nr. 1 și 
2. Liceul nr. 4 cu program special 
de educație fizică și Facultatea de 
educație fizică, unde se pregătesc 
peste 100 de sportivi. Cu toate a- 
cestea nu sint asigurate condiții 
acceptabile de pregătire specifică. 
Stadionul Portul Roșu dispune de 
o pistă de 353 m care, deși reame- 
najată de curind, este neregulamen
tară- Sectoarele de aruncări de la 
stadionul Dunărea — care In urmă 
cu trei ani rivalizau cu cele, de la 
stadionul Republicii — se prezintă 
acum într-o stare deplorabilă, că 
urinare a lucrărilor de drenaj fă
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1. C. TIMIȘOARA
2. U. București
X I.E.F.S.
4. Textila Buhuși
5. Mureșul Tg. M.6. Rulmentul Brașov
7. Rapid Buc.
8. Voința Odorhei
9. Confecția Buc.X0. U. Cluj
Am primit o veste bună despre 

comportarea echipei noastre de ju
nioare. În turneul desfășurat la 
Cracovia, tinerele handbaliste au 
realizat performanțe de valoare. în 
cele trei partide susținute au ob
ținut trei victorii • i6—6 cu echipa 
de junioare a Cehoslovaciei. 10—9 
cu reprezentativa A de junioare a 
Poloniei și 12—8 cu echipa B de 
junioare a Poloniei în finalul com
petiției. formația Komânw i s-a cla
sat pe primul loc. Fe1 ici țărilor de 
rigoare le adăugăm și dorința ca 
aceste performante să fie urmata 
de altele, ca tot mai multe ele
mente tinere din acest team să fie 
promovate in echipe națională de 
senioare.

Hristache NAUM

cțiuni dictate de Consi’iile 
țene pentru educație fizică ți 
unor pugiiiyj care s-au aoătut 
normele de conduiU sportîs ă,

— Ștefan Receanu (Baia. Mare) 
suspendat din activitatea sportivă pe 
timp de un an.

— Otlo Anderko ți LadRlau Mathe 
(Cluj) suspendați pe cite 4 luni.

— Ovtdiu Gorea (Reghin) scos din 
viața sportivă pentru grave abaten 
de la normele de conviețuire socială.

• La Timișoara 
pe municipiu a 
box pentru juniori, 
latori au urmărit 
de un bun nivel tehnic. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit sportivii de la 
<‘ F R antrenați de Paul Mentzel. 
Iată campionii pe municipiu : V iorel 
Mufiu. Gheorghe Bădălan. Gheorghe 
Cătina. Constantin Desagă. Dean 
Truț. Ion Căprărescu. Ion Bizău, Dan 
Zorilă. Ion Necea, Ion Orzescu, Ion 
Rus. Cornel Tuveni, Vasile Turnea, 
Alexandru Brejenaru.

• Tot în orașul de pe Bega a avut 
loc ți intilnirea amicală dintre U. M. 
Timițoara și Voința Satu Mare, in 
care gazdele au ciștigat cu 18—4- 
(Dumitru Stoianov-coresp.)..

• Campionatul juniorilor bucu- 
resterj a continuat in sala clubului 
Gri vița Roșie. Pe lingă cei șapte 
boxeri care nu au mal urcat tn ring 
(depăȚri de greutate, renunțări), 
d -uâ •ecizii eronate au umbrit gala, 
de a’tfel reușită. In cele mai frumoa
se meciuri. Învingătorii aderărați au 
f< deeiarați tnvinși. Marin I rumo- 
sa (Rapid) și Petre Paiu (Metalul) 
doi boxeri talentați, cu perspective 
de progres, au coborît din ring in-

a avut loc etapa 
campionatului de 
Peste 800 d« spe-. - 
14 meciuri, unele

GONG !
linși, pe nedrept, de Ștefan Florea 
(C.S.S.) și Mihai Teodorescu (Șc. sp. 
2 M. Basarab). Am mai reținut buna 
pregătire a tinerilor Marin Burada 
lantrenor George Potea), Marin Ni- 
țeveu (antrenor Gh. Lungu) și Marin 
Costache (antrenor Constantin Cio- 
noiu). Celelalte rezultate : F. Pascu 
(Spartac) b. p. I. Efta (C.S.S.), T. 
Rădulescu (Steaua) b. p. L. Dragomir 
(Constructorul), M. Petculescu (Con
structorul) b. p. I. Moca nu (Electro
magnetica), P. Ștefan (Dinamo) b. p. 
M. Tânase (Voința), I. Bărbuță (Steaua) • - - - —
M.
zăr 
ua)
Sloi . _ „ . . '■VB
gia), M. Nițescu (Construct.) b. ab. 1 
M. Antonescu (Steaua), N. Ghinoiu 
(Rapid) b. p. G. Vieru (C.S.S.), G. 
Va-ile (C„S.S.) b. p. N. Zori la (Me
talul), C. Marin (Semănăt.) b. p. C. 
Ezaru (Construct.), S. Anghel (Dina
mo) b. p. C. Tuincea (Șc. sp. M. Ba
sarab) și M. Costache (Gr. Roșie) 
b. ab 1 P. Ionescu (Viitorul).

Daniel DIACONESCU

b. ab. 2- T. Lazâr (Progresul), 
Burada (C.S.S.) b. ab. 2 I. La- 
(Semănătoarea), C. Bunea (Stea- 
b. ab. 1 FI. Teodor (Dinamo), C. 
cescu (Steaua) b. p. I. Ilie (Ener-

• FARUL CONSTANTA — CON
STRUCTORUL GALAȚI 14—6. In
tilnirea revanșă dintre aceste puter
nice echipe a dat ciștig. de astă dată, 
constănțenilor. în cel mai frumos meci 
al galei, Mircea Toni (Galați) l-a în
vins la puncte pe Marin Dumitrașcu 
(Constanța). Celelalte rezultate : T. 
Cerchia (C) b. p. I. Glăvan (Gl.), R. 
Orhan (C) b. p. N. Boșcu (Gl.), O. 
Amăzăroaie (GL) b. p. P. Manole 
(C), A. Iliescu (O b. p. C. Bumb 
(Gl ), A. Simionescu (C) b. p. D. Mo
rarii (GL). A. Tirboi (C) b. p. Șt. Voi- 
cu (GL). decizie eronată. V. Filip (C) 
b. p. S. nriiă (GL), C. Cojocaru (Gl.) 
b. ab. 1 șt. Popescu (C) g.,P. Pîrvu. 
(C) b. p. FI. Marcel (GL).

G. TAMAȘ-coresp.

cute cimputui de joc, precum și in
tenției nevalorificate de amenajare 
a ’unei piste de tartan. Singura 

-Șdh ă prevăzută cu amena
jări specifice atletismului, și care 
se prezintă in tondițiuni excepțio
nale. este cea de la complexul spor
tiv al Facultății de educație fizică.

LA CLUJ. IARNA BLINDA A 
SCOS DEMULT ATLEȚ1I AFA
RA- La 24 martie, concursul orga
nizat oe ciubul Voința a consfin
țit prima întrecere in aer liber a 
utleților clujeni care, datorită unei 
ierni blinde. s-au antrenat mai de
mult în afara sălii. întrucît prima 
etapă a campionatului divizionar A 
va fi găzduită la Cluj, gospodarii 
(A.B.S.) sînt în așteptarea celor 
două vagoane de zgură neagră, cu 
care vor fi recondiționate pista și 
celelalte sectoare de la stadionul 
municipal. Mici completări se fac 
in momentul de față și în parcul 
„Babeș”, noutatea constînd în pista 
de elan pentru suliță.

PROMISIUNI NEONORATE, 
ÎNCĂ, LA BRAILA. Saltul canti
tativ și calitativ înregistrat în ul
timii ani de atletismul brăilean a 
renăscut parcă tradiția din orașul 
de pe malul Dunării. Pasiunii cu 
care lucrează antrenorii i-a venit 
in ajutor, în anii din urmă, o sală, 
unde se pun bazele performanțelor 
în perioada de iarnă. Iată, însă, 
că primăvara timpurie din acest an

invecinată a bulevardului

i-a pus pe ginduri pc acești antre
nori care, cu tot timpul călduros, 
sint nevoiți să-ți continue pregă
tirile in sală sau permițindu-ți, cel 
mult, folosirea spațiului verde din 
zona
Kar| Marx. Motivul ? Situația pre
cară a stadionului de atletism. Baza 
sportivă trebuia incă de anul tre
cut să fie dată în folosință. Deși 
beneficiarul (C.S. Brăila) și sectorul 
tic construcții din cadrul C.J.E.F.S. 
promit că stadionul va fi gata la 
1 mai 1972, prof. C. Vastardis, me
todist la C.J.E.F-S. este de părere 
că acest termen nu va putea fi res
pectat, deoarece pista este gata 
doar în proporție de 50V», iar cele
lalte sectoare nu sint nici ele aproa
pe de finisare. Despre grupul so- 
<tal-sânitar, despre magaziile do 
materiale, nici nu mai vorbim...

pregătirile premerg sezo
nul LA ORADEA. Harnicii gos
podari de la Școala sportiva și de 
la Institutul pedagogic au început 
pregătirile sezonului în aer liber 
prin reamenajarea celor două piste 
de atletism ți a sectoarelor de să
rituri ți aruncări, neuitînd nici 
completarea materialelor necesare. 
Astfel, în zilele de 6 și 7 aprilie, 
cînd Oradea va găzdui tradiționalul 
concurs de primăvară al școlilor 
sportive, totul să fie pregătit. La 
stadionul Tineretului, pista de a- 
lergare a fost complet reamenajatâ 
cu zgură roșie, iar la sectoarele de

sărituri s-au refăcut porțiunile
afectate de intemperii.

TREI STADIOANE DE ATLE
TISM ÎN ARGEȘ- Județul Argeș 
se poate nrindri cu cele trei sta
dioane atletice (două la Citnpulung 
și unul la Pitești), acestora adău- 
gindu-li-se, prin eforturile susținute 
ale organelor locale, pistele de la 
stadioanele din Curtea de Argeș. 
Costești și Topoloveni. începerea 
noului sezon atletic a fost așteptată 
cu un deosebit interes și, în același 
timp, pregătită minuțios. La stadio
nul atletic ^3 August" de la Cim- 
pulung Muscel, pista de alergări 
a fost recondiționată cu zgură și 
tăvălugită, s-au montat pragurile 
pentru sărituri și alergări, s-a.inf. 
prospătat nisipul din gropile de 
sărituri. întregul inventar al stadi
onului a fost completat și reinnoit. 
Aceeași grijă am intilnit-o și la sta
dionul liceului experimental de at
letism din Cimpulung și la stadio
nul atletic din Parcul Argeș din 
Pitești.

CORITAN LA CONSTANȚA ? în 
vederea importantelor concursuri 
interne și internaționale preconizate 
a se disputa pe stadionul tomitan 
„1 Mai*,  organele de resort locale 
intenționează să înlocuiască pista 
de zgură a stadionului cu ntful ma
terial sintetic românesc, coritan. Lu
crarea — ni s-a spus — va fi gata 
la începutul verii. Pista de zgură 
a terenului alăturat va găzdui în 
bune condițiuni, în tot acest inter
val de timp, concursurile interne. 
Tot pe acest teren s-a amenajat și 
sectorul pentru aruncarea cioca
nului.

PRINTRE FRUNTAȘII

Luni s-a o nouă etapă,
a IV-a, clin cadrul competiției in
ternaționale de motocros dotată cu
trofeul „Cupa Dunării". întrecerile 
au avut loc pe un traseu ales în 
apropierea Budapestei, la start 
fiind prezente echipele naționale 
ale Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Uni
unii Sovietice, Bulgariei, României 
și Ungariei.

în program au figurat două 
manșe, fiecare a cîte 30 de minute, 
plus două ture. Disputele au fost 
dominate de alergătorii sovietici, 
remareîndu-se în special motocro- 
sistul Efimov, care a cîștigat am
bele curse-

Dintre reprezentanții țării noas
tre. o comportare meritorie a a- 
vut-o cîmpineanul Ștefan Chițu, 
care a reușit — într-o companie de 
elită — să ocupe poziția a 6-a în 
clasamentul general individual al 
etapei, în care figurează 24 de 
concurenți.

„CUPEI DUNĂRII"

CLASAMENTELE individual W'
1. Efimov (U.R.S.SI) 2" jd., 1. •KlW* ’ 
naceyov (U.R.S.S.) 5 p., 3. Hlous 
(Cehoslovacia) 8 p., 4. Popenko 
(UR.S.S) 8 p.. 5. Sfhmaltz (Ce
hoslovacia) 10 p., 6. Ștefan Chi(u 
13 p ; echipe — 1. U.R.S.S. 15 p.,
2. Cehoslovacia 40 p„ 3. Bulgaria 
60 p., 4. Ungaria 85 p., 5. Româ
nia 87 p-, 6. Iugoslavia 134 p.
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A APĂRUT Nr. 3 
AL REVISTEI 

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

în banei antrenorii

CU 150 0E PARTICIPANT!
Incepînd de astăzi, miercuri 5 

aprilie și pînă la 19 aprilie. Con
siliul municipal pentru educație 
fizică și sport din București orga
nizează un curs de perfecționare 
pentru antrenorii de categoriile II, 
III și IV din Capitală-

Cursul se desfășoară la Liceul 
..Gheorghe Coșbuc" (Calea Moșilor 
nr. 148) și se încheie, după opt 
lecții, cu un examen oral.

Lecția de deschidere — Princi
palele cerințe ale antrenamentu
lui — va fi ținută, azi la ora 12, 
de către tov. Conf, dr. Emil Ghi- 
bu, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

La acest curs iau parte 150 de 
antrenori din București.

Deosebit de interesant și util 
antrenorilor și profesorilor de e- 
dueație fizică, numărul 3 al re
vistei „Educație Fizică și Sport" 
a apărut în aceste zile.

Din sumar, spicuim:
— A. DEMETER, A. GAGEA, 

T. PALADESCU: Aspecte de 
neurodinamică cerebrală rapor
tate Ia unii parametri ce de
termină precizia la tir;

— GH. ILIUȚA: Contribuții 
la modelarea psihologică a 
pregătirii boxerilor (II) :

— CORNELIA GH1BU. I ȘU- 
ȘELESCU: Evoluția și perspec
tivele voleiului prin prisma 
regulamentului de joc :

— OLIVIA SIMU: Susținătoa
re de efort românești ;

— *** i Condiții de înscriere 
la examenul pentru obținerea 
gradului I didactic :

— I. TODAN i Evoluția for
melor organizatorice centrale 
ale educației fizice și sportului 
românesc (1944—1967) (II);

— C. MACOVEI: Portret — 
Elena Ceampelea-

Revista se găsește la toate o- 
ficiile de difuzare a presei din 
țară.

ASIGURAREA fAMIUALA MIXTA DE VIATA
satisface dorința celor care doresc 
să se asigure împreună cu mem
brii familiei și, concomitent, să 
realizeze economii planificate pe 
o perioadă de timp.

In această 
prinși toți

asigurare, pot fi cu- 
membrii de familie 

care, la data contractării asigu
rării, sînt în vîrstă de la 5 la 60 
de ani. Membrii familiei cuprinși 
în asigurare se stabilesc de per
soana care încheie asigurarea.

Polița se încheie pe durate care 
variază de la 5 la 20 de ani. Du
rata asigurării trebuie să fie a- 
leasă de asigurat în așa fel, incit 
nici una din persoanele asigurate 
să nu depășească 75 de ani la 
expirarea asigurării.

Suma asigurată se stabilește de 
asigurat, cu acordul ADAS.

Plata sumei asigurate se face 
în următoarele cazuri :
• la expirarea asigurării, dacă 

asiguratul va fi atunci în viață ;
• la decesul oricăruia dintre a-

sig-uraji, dacă acesta se va fi 
produs în cursul duratei asigu
rării ;

• în caz de amortizare |a tra
gerile lunare ;

• în caz de invaliditate perma
nentă, totală sau parfială — a 
oricăruia dintre asigurați — din 
accidente (se plătește suma asigu
rată întreagă sau o parte din 
aceasta, proporțional cu gradul 
de invaliditate permanentă).

Primele de asigurare pentru o- 
șiguratul principal (persoana care 
încheie contractul) se stabilesc în 
funcție de vîrsta asiguratului la 
încheierea asigurării, durata con
tractului și a plății primelor pre
cum și de suma asigurată. Pentru 
membrii de familie cuprinși în 
asigurare, prima lunară la 1000 
lei sumă asigurată este foarte re
dusă, variind, în funcție de a- 
celeași elemente, de la 1 leu 
pînă la 4 lei.

(5207>
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STADIONUL

MARGINALII LA ETAPA A XIX-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

„ARMA SECRETĂ44

A CRAIOVENILOR
Era de așteptat ca meciul de la 

Iași, acolo unde se întîlneau două 
formații cu caracteristici de joc a- 
propiate, să fie echilibrat și dispu
tat. De aceea și rezultatul final al 
întîlnirii nu l-am considerat o sur
priză propriu-zisă, în ciuda faptu
lui că studenții din Cetatea Băniei 
au evoluat în deplasare. Ceea ce 
a constituit însă cu adevărat un e- 
lement în afara ariei anticipărilor 
a fost comportarea remarcabilă, în 
ansamblu, a echipei antrenată de 
cuplul C. Cernăianu — C. Deliu 
și în mod deosebit jocul bun al 
acesteia pe aripi. Așa se face că 
cele două extreme craiovene, Ța- 
rălungă și Marcu, au creat apărării 
ieșene probleme greu de rezolvat 
în zona porții — așa cum a fost 
în min. 82 —, defensiva condusă de 
lanul nefiind capabilă să evite go
lul egalizator.

Ideea jocului activ pe* *ixtrem e a 
reprezentat „arma secretă44 a Unî- 
versitățit, Craiova. Ea s-a născut, 
credem noi, din necesitatea de a 
găsi o soluție eficace în vederea 
infiltrării prin zidul defensiv al

jucători ; Răducanu (Adamache) — 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu. N. Io- 
nescu Dumitru, Radu Nunweil- 
lcr — Lucescu, Dembrovschi, M. 
Sandu, Iordănescu. Va mai fi folo
sit și Domide. în locul cui ? Se va 
hotărî la meci.

Așadar, cîteva noutăți în lot. 
Pentru menajarea lui Deleanu, și 
în lipsa lui Mocanu (care, în drum 
spre București, unde avea de sus
ținut un examen la I-E.F.S., a ve
nit la Snagov să-și vadă colegii de 
lot) a fost chemat un alt fundaș 
ploieștean, Nae Ionescu. In atac va 
apare un tînăr de care se vorbește 
tot mai mult, Mircea Sandu, pe 
care Angelo Niculescu l-a urmărit

• La rubrica „INTERVIUL SĂP- 
TĂMÎNII", fotbalistul numărul 1 
al anului trecut, DOBRIN.

• Comentarii asupra derbyului 
Dinamo—Rapid și asupra meciuri-' 
lor soldate cu surprize, din etapa 
a 19-a a Diviziei A.

• Impresii de la fața looului 
din meciul Ungaria—R.F. a Ger
maniei.

• Cronici ale unora din cele 
mai interesante jocuri din etapa 
de duminică a Diviziei B.

• Din activitatea secțiilor de 
fotbal.

• Notele acordate duminică ju
cătorilor din Divizia A și... reflec
tarea lor în „Echipa să^tămînii" 
și „Echipa campionatului".

a Numeroase reportaje, comen
tarii, știri, clasamente din străină
tate.

GOLUL ETAPEI
Prin lungimea deplasării jucă

torului Nunweiller VI, prin ma
nevrele tactice care l-au însoțit 
și prin execuția ireproșabilă a 
„un-doi“-ului cu Fl. Dumitrescu 
și a șutului sub bara transver
sală, golul cu care Dinamo și-a 
asigurat victoria asupra Rapi- 
duluiijș'-aj-yppus drept gol al e- 
tapei.- Schița încearcă să recon
stituie faza care s-a încheiat cu 
înscrierea acestui gol. Primind o 
minge de la apărătorii săi, chiar 
în propriul teren, Nunweiller VI 
s-a angajat într-o lungă cursă 
spre poarta lui Răducanu. Ime
diat după ce a trecut în tere
nul giuleștenilor, el l-a driblat

nu

u<:.
fii

ȘJțJîâducanii

^Nunweiilei-vi

Pup Lu^esco
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Lucescu Dumitrul KlDriai
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TRICOLORII AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)

CITIT! IN NUMĂRUL DE AZI 
AL REVISTEI

• O AMPLA PREZENTARE 
MECIULUI ROMÂNIA — FRANȚA, 
CUPRINZTND : un reportaj în 
mijlocul „tricolorilor" români; 
palmaresul întîlnirilor dintre cele 
două reprezentative ; cartea de 
vizită a componenților echipei 
oaspe ; un punct de vedere fran
cez asupra meciului de sîmbătă ; 
formațiile probabile etc.

a rezultat, la un moment 
echilibru în joc, stabilit 
explicabil iureș initial al 
iar după aceea, trecerea 
de partea oaspeților, cu

Politehnicii, Șl pe direcțiile presu
puse ca fiind mai ușor fisurabile. 
Adică în zânele de acțiune ale 
fundașilor lasterali și nu în aceea a 
perechii de ’ «centrali, lanul — Stoi- 
cescu, punctul forte al echipei. Pe 
aceștia din urmă, cuplul Pirvu — 
Oblcmenco „i-a fixat" numai, ușu- 
rind acțiunea de învăluire, execu
tată cu mult curaj și rapiditate de 
Țarăluhgă și Marcu.

De aici 
dat, acel 
după un 
gazdelor, 
inițiativei 
numeroase ocazii de gol ta poarta 
lui Costaș. Și’ dacă rezultatul fina'. 
— echitabil totuși după aspectul 
general al întilnirii — a consemnat 
egalitatea pe tabela de marcaj, ie
șenii trebuie să se considere aceia 
care au avut de partea lor. pe 
lîngă avantajul terenului, și pe cel... 
al șansei. « ■ -

Mihai IONESCU

EXPERIMENTUL IORDACHE
A DAT ROADE

Am asistat la meciul dintre Cri- 
șul și Universitatea Cluj, partidă 
în care gazdele au controlat o mare 

pe Marin Stelian și și-a conti
nuat cursa spre dreapta, s-a în
crucișat cu Fl. Dumitrescu. de
plasat spre stingă, și s-a îndrep
tat apoi spre careul Rapidului. 
In apropierea acestuia, Grigoraș 
i-a ieșit în întîmpinare,- în timp 
ce Lupescu s-a deplasat spre FI- 
Dumitrescu. In această situație, 
cei doi dinamoviști au recurs la 
un „un-doi44 rapid și precis exe
cutat, Nunweiller a reprimit 
mingea la marginea careului, a 
făcut cîțiva pași în interiorul lui 
și, în timp ce Răducanu se în
drepta spre el, a șutat puternic 
și exact sub bară.

Grigoraș \

Nunweillerw ^Godrea

Nunweillern sălceanu

Fi.jjumîtrescu
Nunweillei-vi

în cîteva jocuri și, după cum ne 
declara, a fost mulțumit de tînărul 
fotbalist, căruia îi întrezărește o 
frumoasă carieră sportivă.

Cine este, de fapt, Mircea Sandu, 
actualmente cel mai tînăr dintre 
tricolori, pe care unii dintre com- 
ponenții echipei naționale nici nu-1... 
cunoșteau luni, cînd s-a prezentat 
la federație ? M. Sandu e bucu- 
reștean de origină. în octombrie va 
împlini 20 de ani. E student în anul 
I la Politehnică și joacă fotbal la 
Sportul- studențesc. A început să 
practice acest sport la 
tivă nr. 2, a evoluat 
Progresul și este de 22 
național de juniori. E 
talent, cu un fizic excelent (1,80 m, 
74 kg), bun șutgr, cu vocație pentru 
gol.,La Sportul studențesc a înscris 
10 goluri în acest campionat și, ne 
spunea el, a șutat de 9 ori în 
bară. Sîmbătâ va debuta în prima 
echipă a țării. Nu era emoționat. 
„Dacă nu va juca Dobrin, M. San
du va fi titular, ne spunea Angelo 
Niculescu. Dacă piteșteanul va în
cepe partida, M. Sandu va fi folo
sit, sigur, în repriza secundă. Ală
turi de Iordănescu, Lucescu, Dem- 
brovschi și Dobrin, el poate face 
față. Dacă nu sută la sută acum, 
sigur în viitorul apropiat44.

Lă Snagov am găsit ieri diminea
ță 18 jucători. Lipsea doar Domide. 
Datorită unor examene, arădeanul 
s-a prezentat la lot marți Ia prînz. 
Au reapărut printre tricolori jucă
tori care au mai fost cîndva aici, și 
chiar titulari ai echipei. E vorba 
de Hâlmăgeanu și Florian Dumi
trescu. Primul revine spectaculos, 
grație vieții sale sportive și ambi
ției excepționale. Hâlmăgeanu n-a 
mai fost selecționat de la primul 
meci cu Țara Galilor și, ca un sim
bol, parcă, și-a adus cu el tricoul 
galez pe care l-a schimbat atunci la 
Cardiff.

...Acum, la Snagov, tricolorii pre
gătesc cu grijă o nouă șl importan
tă confruntare, meciul cu Franța. 
Pr.ogramul lor de ieri a foșț urmă
torul : controlul medical de care am 
amintit; testu] Ăstrand ; o discuție 
asupra programului pînă în ziua 
meciului; o ședință tehnică, în care 
a fost vizionat și discutat filmul 
realizat la meciul tricolorilor cu 
Fenerbahce. Aceasta a fost prima 
zi din cele dedicate pregătirilor 
pentru 0 revanșă mult așteptată.

Școala spor- 
un timp la 
de ori inter- 
un autentic

parte din timp jocul, au condus 
chiar 1a un moment dat cu 2—1, 
s-au întrecut apoi în ratări, tar 
in final au părăsit terenul învinse. 
Care sînt cauzele acestei răsturnări 
de situație ? Trecând peste pripea
la mai puțin experimentalilor 
înaintași de la Crișul (care a con
tribuit indirect la victoria clujeni
lor), meritul principal al succesului 
studenților revine antrenorului Ște
fan Onisie, care a efectuat două 
schimbări ia pauză, pe cît de in
spirate, pe atit de utile. Este vorba 
de introducerea mijlocașu-uj Mure
șan. dar. mai ales a atacantului 
fordache, ăutdrul golului egalizator, 
jucător percutant, care a dinamizat 
activitatea liniei ofensive, 
cu un deosebit simț al p 
rul Iordache ne-a amin 
temaționaîul de la Juvenl 
Iordache, tatăl înaintaș 
Duc exemplul de ta Oradea 
este sinAUtar.- ei exprimă 
antrenorul»;:*  Onisie care. 
I-a titularizat pe Lică pe 
extremă stângă, iată câ-și ______
opera de întinerire a formației prin 
crediPM acordat și «’tor jucători. Și 
antrenorul Onisie are suficiente mo- 

, ărive ode mulțumire, căci in afara 
celor două puncte realizate ia Ora
dea. meciul cu Crișul l-a lămuri 
pe antrenorul universitarilor în pri 
vința posibilităților unor jucător 
care pină acum făceau casă bună 
doar cu — banca rezervelor. Fxpe- 
r. men tui Iordache a dat roade.

Gh. N.

LA FARUL, UNDE

fost înscris de 
a șutat surprin-

in 
care a 

nici o șansă.

---- W ■

ELEFANȚII

arc

ECHIPE SUEDEZE
IN CAPITALA

(Urmare din pag. 1)

recunoască 
prea recu-

NERTEA
Galați a

ora 16.30) și Fla- 
Andebol (terenul 

16.30)
Autobuzul _ I.F.

clujean- 
nu 

intențiile 
după ce 
postul de 
continuă

VENEAU SA MOARA

S-a sers odată, mai 
umbra unei figuri de s 
că .elefanții vin să moară ta Con
stanța". Analogia era c.ară, la clu
bul de pe malul mării, adică, ve
neau să-și sfîrșească cariera fotba
liști cu nume sonore ale căror 
crampoane, insă, se tociseră de 
atîta activitate. De aici, succese de 
moment și plafonare in perspec
tivă, într-un oraș care urcase, în
tr-o vreme, pe podiumul de pre
miere. O echipă campioană națio- 

- nală de» juniori. Așa cura era pre- 
fîribil, Ăn condițiile amintite, forța 
fotbalului constănțean s-a diminuat 
progresiv. rezultatele sale nu au 
putut avea „bătaie lungă" și astăzi, 
ta ora bilanțului, „marinarii" înoa
tă undeva în ape tulburi, la peri
feria clasamentului.

Consemnăm de aceea, cu satis
facție, că într-o atare situație vop
sită în culori destul (le triste, Fa
rul a avut cutezanța să promoveze 
tocmai într-un joc de deplasare, la 
Brașov, un jucător de 17 ani. L-am 
numit pe Radulescu, titular în li
nia, de ptacanți de la tineret-rezer- 
ve, iprodus indigen, aflat și în ve
derea ’ profesorului C. Ardeleanu, 
șefiil reportului din cadrul federa
ției' de specialitate. Dar lucrul cel 
mai semnificativ nj se pare că 
acest Rădulescu a fost cel mai bun 
jucător din formația sa, la fel de 
dîrz ca și Caraman, la fel de teh
nic ca și Tufan. dar îngemănînd 
calitățile lor. adăugîndu-le, parcă, un 

de sport de masă din 
C.J.^E.F-S. nu s-a ocupat să 
nizeze împreună cu acești

cadrul 
orga- 

factori 
acțilini înăi variate, care să atra
gă inasa de tineret, potrivit speci
ficului activității profesionale, vîrs- 
tei, sexului. Campionatul asociației 
sportive nu a evoluat peste tot ca 
o competiție populară de-a lungul 
întregului an, munca dc masă fiind 
înlocuită cu grija excesivă pentru 
una sau două echipe din campiona
tul orășenesc sau județean".

‘ ‘ Șî sportul de performanță — în 
•care sibienii au o binecunoscută tra
diție — a cucerit noi cote. în ul
timul an au promovat 4 echipe în 
divizia A, 2 — în divizia B și 1 — 
în divizia C, numărul formațiilor 
divizionare ajungind la 42. Peste 
așteptări (cele planificate) se pre
zintă situația și în privința campio
nilor naționali: 16 la seniori, 53 la 
juniori, 6 la copii. Acestor cifre li 
se adaugă 2 titluri de campioni 
balcanici la sărituri în apă (loan 
Ganea de la „Independența44 — Si
biu) și 1 record mondial 
tomodelism (Horia Mihu 
ința44 — Sibiu), 1 record 
de seniori, 11 recorduri
de juniori și multe recorduri jude
țene (50 de seniori și 
niori). Aceeași situație 
teptări44 se prezintă și 
clasificării sportive i 6 
sportului, 125 categoria

la rache- 
de la Vo- 

național 
naționale

260 de ju- 
„peste aș- 

în direcția 
maeștri ai 

I, 449 cate-

ele-plus de orientare tactică și de 
ganță în joc. Debutul lui Radu
lescu a fost de bun augur-, dar el 
trebuie confirmat Tâ® 'cS . cineva 
de la Farul Constanța a priceput, 
în sfirșit, că formația reclamă re
novări, avînd curajul să apuce tau
rul de coarne, chiar așa, mai târ
ziu, dar mai bine, decit niciodată.

Ion CUPEN

AȘA S A. DESENAT VICTORIA BRAȘOVENILOR

STEAGUL ROȘU, reveiația 
returului acestui campionat, a 
administrat duminică trei go
luri in poarta adversarei sale. 
Farul Constanța.

GOLUL 1 a fost marcat 
către Pescaru, din lovitură 
beră de la 18 m, după 
Ghergheli a inșelM zidul, 
jind peste '“minge. Venit 
urmă. Pescaru a șutat puternic, 
pe jos, aproape de bară, 
stingă lui Stefănescu. 
plonjat fără 
(Foto 1).

GOLUL 2 a
Ghcrgheli, care 
zâtor, de la distanță, expediind 
mingea in același colț (vulne
rabil) al porții constănțene.

(Foto 2)

GOLUL 3 a fost inserts de 
același Pescaru, după o combi
nație de efect cu Gydrfi. Iată-l 
pe căpitanul echipei brașovene 
inșelind vigilența lui Antonescu 
și opoziția portarului Popa, care 
încearcă zadarnic, să închidă, 
unghiul...

(Foto: TH. MACARSCHI

Pe marginea Plenarei C.J.E.F.S. Sibiu

■

Sibiu,
U-P.A.
a Școlii 
de haltere 
de moto 
de modelism

goria a Il-a, 1 541 categoria a III-a 
și 1 052 juniori. Din rîndurile spor
tivilor sibieni de performanță un 
număr de 42 au făcut parte din di
ferite loturi naționale. La acest as
cendent au contribuit secțiile de 
atletism ale centrului din Mediaș, 
Școlii sportive Sibiu, Școlii sportive 
„Șoimii14, secția de box a „Șoimi
lor14 Sibiu, secția de baschet a Șco
lii sportive Mediaș, secția de călă
rie a C.S.M. Sibiu, secțiile de 
ale Școlii sportive 
sportive „Șoimii14 și 
secția de gimnastică 
tive Sibiu, secția 
C.S.M, Sibiu, secția 
ința11 Sibiu, secțiile
„Gaz Metan14 și „Voința14 Sibiu, sec
țiile de natație ale Școlii sportive 
și „Independenței11 Sibiu, secția de 
popice „Electrica14 Sibiu, secția de 
turism „Dumbrava44 Sibiu, secția de 
patinaj „Metalurgica44 Sibiu. Sînt 
citate în darea de seamă numele 
celor mai merituoși antrenori și 
profesori de educație fizică i Petre 
Popescu, Gunther Arend, 
Gnad, Alexandru Purcherea, Freia 
Purcherea, Traian Todoran, 
vian Șerban, 
Horst Stoltz,
Ioan Schuster, Nicolae Bucur, Toma

fotbal 
Școlii 
Sibiu, 
spor- 

a 
„Vo-

Ernst

Octa-
Nicolae Buzoianu, 
Gheorghe Bădeanu,

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
AZI, LA RM. VTLCEA : LOTUL 

OLIMPIC — CHIMIA
rum am anunțat, lotul nostru olimpic a 
ocat și el pentru un scurt stagiu de pre

gătire. Astăzi, el are programat un meci de veri
ficare la Rm. Vîlcea, în compânia "formației locale 
Chimia (de la ora 16). In acest joc. antrenorii Gh. 
Ola și Gh. Constantin vor alinia formația : Ghiță
— Pop, Stoiccscu, Vlad, Vigu — Pescaru, Simionaș
— Țarălungâ, Kun II. Broșevschi, Gydrfi. Ca re
zerve vor figura Suciu, Rigulea, Tătaru, Mureșan 
și Jercan.

Mîine, la Sofia

BULGARIA —
ROMÂNIA (juniori)

Lotul de juniori, care 
se pregătește pentru tur
neul U.E.F.A., a plecat 
aseară la Sofia pentru a 
susține, mîine, o partidă 
amicală de verificare in 
compania echipei națio
nale de juniori a Bulga
riei.

Revanșa acestui meci 
este programată la înce
putul lunii mai, la Bucu
rești.

•. ■ i

Opreapopa, Eugeniu Boru, Con
stantin Carabulea, Norbert Hatzak, 
Herbert Witenberger, loan Hociung, 
Bebe Boboc, Petre Tivadaru. Și.., 
la antipod : „...Slab ne-am preocu
pat dc antrenarea și promovarea 
elementului feminin în competițiile 
de prestigiu. Nu întîmplător este 
faptul că avem un procent scăzut 
de tinere care au obținut clasifi
carea sportivă și că din cele 75 de 
titluri de campioni naționali doar 
13 au fost cucerite de sportive... 
Terenurile sportive și amenajările 
nu sînt în concordanță cu normele 
tehnice pentru desfășurarea (mor 
competiții, ceea ce face ca activita
tea pe aceste baze să se desfășoare 
sporadic, fără continuitate... Cea 
mai serioasă lipsă o constituie ru
tina în procesul de instruire, Ia 
care încă mulți antrenori nu au re
nunțat. ..“

Minusurile semnalate de darea 
de seamă au fost confirmate și 
chiar completate de participanții 
la discuții, propunîndu-se o serie 
de soluții menite să ducă la reme
dierea situației. Dintre aceste so
luții am selecționat-o — cu gîndul 
că ar putea fi experimentată nu 
numai în Sibiu, c-i peste tot — pe 
aceea a profesorului Hans Schmidt

Ora 14,30 : LOTUL
LIMPIC — SELECȚIO
NATA STUDENȚEASCA; 

ora 16,30 : ROMANIA
— FRANȚA

La Constanța, în nocturnă
FARUL — SPORT CLUB BACĂU Șl 

FARUL — PETROLUL
Federația română de fotbal a aprobat, la cere

rea clubului Farul, ca partidele Farul — Sport 
Club Bacău (12 aprilie) și Farul — Petrolul (19 
aprilie), din campionatul diviziei A, să se dispute 

-în nocturnă.
VALCAREGGI, SPECTATOR LA MECIUL 

ROMÂNIA — FRANȚA
Amicalul România—Franța suscită un deosebit 

i-teres Șî dincolo de hotarele țării. Un telex, 
trimis ae la Roma, pe adresa Federației romane 
<l„ fotbal, anunță sosirea la București a lui 
Feruccio Valcareggi, selecționerul și antrenorul 
Squadrei Azzurra.

> r

organizate 
cu acest 
Ideal ar fi 
înoate. In-

(inspectorul general adjunct al In
spectoratului școlar județean) i 
......Ar fi eficient dacă, după o ase
menea plenară, s-ar organiza întîl- 
niri sistematice și periodice cu 
toți factorii de răspundere. De pil
dă, se discută aportul incă insuficient 
al muncii patriotice- Să fie organi
zate cîteva întîlniri comune în care 
să fie dezbătut numai acest aspect, 
pină cînd se rezolvă problema. Se 
spune că în școli se realizează mult. 
După opinia mea, s-ar putea reali
za și mai mult. Să fie 
întîlniri comune numai 
punct Ia ordinea de zi. 
ca toți elevii să știe să
tr-o întîlnire de lucru să fie pusă 
Ia punct și această problemă : pină 
una alta, absolvenții școlilor peda
gogice să creeze, acolo unde sînt 
repartizați și funcționează, clima
tul favorabil. Să nu așteptăm ne
apărat profesorii de educație fizi
că cu specializarea în natație. Se 
spune că profesorii de educație 
fizică nu-și fac în totalitatea lor 
datoria. Să fie analizată această 
problemă într-o serie de întîlniri 
și să se îndrepte lucrurile. Este 
vorba de acest aspect organizatoric 
simplu, eficace, economicos, rapid, 
pe care, din păcate, îl neglijăm. 
Să-i acordăm atenție, și la viitoa
rea plenară vom constata o scădere 
masivă a procentului de minusuri!" 
Și, deci, cucerirea de noi cote și 
mai înalte, atît în sportul de masă, 
cît și în cel de performanță,

M eciul dintre Crișul și U- 
niversitatea Cluj se sfîr- 
șise de cîteva minute. La 

vestiarul arbitrilor, conducăto
rul jocului primește felicitări de 
la antrenorii celor două echipe 
pentru modul în care a condus 
partida. Cei trei cavaleri ai flu
ierului se dezechipează în li
niște, iar Cornel Nițescu sparge 
tăcerea: „Dacă ar fi fost așa și 
la Brașov, în meciul de Cupă 
Rapid—F. C. Galați...11 Tușierul V. 
Cioc, care a făcut și el parte din 
brigada de la Brașov, adaugă:; 
„Păcat că m-am aflat pe partea 
opusă porții gălățenilor. Eu aș i 
fi ridicat imediat steagul și go
lul Înscris de D. Ene l-ai fi a- 
nulat imediat. Ofsaidul s-a vă
zut de la o poștă".

„Da, ai dreptate, a fost un gol 
neregulamentar" — recunoaște 
C. Nițescu. Mi-am dat seama 
tîrziu, abia la cabină, cînd am 
reconstituit faza în memor.e, 
în clipa în care tușierul I. Barbu, 
pe partea căruia s-a desfășurat 
acțiunea, a afirmat cu senină
tate: .JCînd Ene a introdus min
gea în plasă era pe aceeași li
nie cu apărătorii gălățeni..-!!”- 
Coincidența face ca și cel de-al 
treilea arbitru al meciului .de 
la Oradea, Coloman Braun yr., 
să fi fost prezent la meciul cu 
pricina, de la Brașov, aflîndu-se 
chiar pe partea porții în care s-a 
marcat golul. Deci încă un mar-

Un caz (de rară sportivitate) 
semnificațiile lui

tor competent, care a văzut și el 
poziția de ofsaid a atacantului 
bucureștean.

Am scris aceste rînduri nu 
pentru a-1 acuza pe arbitru) Cor
nel Nițescu care recunoaște, fair, 
greșeala sa. Considerăm că vino
vat principal la faza golului de 
la Brașov este tușierul I. Bar
bu, cel care s-a aflat pe direcția 
atacului jucătorilor de la Rapid, 
și care trebuia să observe și să 
semnalizeze poziția de ofsaid. 
Dar el nu a semnalizat și l-a in
dus în eroare și pe Cornel Ni
țescu...

Am scris aceste rînduri pentru 
a aprecia cavalerismul arbitrului 
Nițescu, care n-a căutat nici o 
clipă să se disculpe de greșeala 
comisă. Arbitrul sibian a avut 
noblețea și... forța să 
ceea ce arbitrii nu 
nosc.

Gheorghe
P.S. Clubul F. C.

înaintat un memoriu Federației 
Române de Fotbal prin care cere 
re jucărea partidei. Memoriul va 
fi luat astăzj în discuție, în ca
drul comisiei de competiții și 
disciplină.

Trei echipe suedeze. I.F.K. Hak- 
lund, I.F. Tierps și I.F. Andebol, vor evolua în această sSptămmA în Ca
pitală. Iată programul Întîlnirilor:
• miercuri 5 aprilie t Laromet — 

I.F.K. Hăklund (terenul Laromet, ora
16.30) ; Electronica — I.F. Tierps pe
renul Electronica, 
căra roșie — I.F. Flacăra roșie, ora
• joi 6 aprilie : 

Tierps (terenul Autobuzul, ora 16.30) șl Abatorul — I.F Andebol (terenul 
Olimpia, ora 16.30);
• sîmbătă 8 aprilie : TAROM — 

I.F.K. Hăklund (terenul C.P.B., ora
16.30) .

TRADIȚIONALA
TRAGERE SPECIALĂ LOTO

A PRIMĂVERII
11 APRILIE 1972

Puteți
Iei, 5 lei . _________
antele de 15 lei vă dau dreptul 
de participare la toate extragerile 
cu șanse mari de cîștig.

Luni 10 aprilie, ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

participa pe bilete de 2 
și 15 lei varianta- Vari-

PRONOSPORT

CÎȘTIGI’RILE
CONCURSULUI NR. 14 

DIN 2 APRILIE 1972

categoria i ; (12 rezultate)
7,50 variante a 21 259 lei

CATEGORIA a Il-a: (11 rezul
tate) 190,05 variante a 798 lei

CATEGORIA a III-a : (10 rezul
tate) 1 842,30 variante a 123 lei.

Rubrică redactată 
de LOrO PRONOSrORT
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România — Bulgaria

Întîlnirea de sărituri
>>

în meciul revanșă
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P. MARMUREANU
IN FINALA

ITINERARUL AMERICANLA TEL AVIV
AL SPORTIVILOR DIN R. P. CHINEZATe-

Corespondenfă specială pentru SPORTUL

MONDIALELOR" DE POPICEUN CAZ DE DOPING
competiției

CU CONSECINȚE INSOLITEap!

I

După cum s-a mai anunțat, cu 
începere de la 12 aprilie selecțio
nata de tenis de masă a R, P. Ghi-

rrr-aș al
:o-

mente pentru completarea 
tirii. Prof. Traian Dinuț a 
de asemenea, să sublimeze 
că întrecerile s-au bucurat 
organizare ireproșabilă.

a mai 
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Monte
agenției 

jocul bun 
Intr-o de- 
corespon- 

„Nu a

MONTE CARLO 4 (Agerpres). — 
După desfășurarea turneului inter
național de tenis de la Monte 
Carlo, în clasamentul Marelui

ținut, 
faptul 
de o
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rele aus- 
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PRIMUL CICLIST ROMÂN IN 
„TURUL ALGERIEI" — 

C. CIOCAN

1 Ieri, prima zi a întîlnirii de sărituri de la trambu
lină dintre echipele reprezentative ale României și Bul
gariei, care se desfășoară la bazinul „23 August", a fost 
rezervată copiilor. Victoriile au fost împărțite, la fete cîș- 
tigînd cele două reprezentante ale noastre, Georgiana Să- 
căleanu și Rodica Anghel, iar la băieți sportivii oaspeți 
prin Radoslav Todorov și Valentin Kosuliev. Trebuie să 
remarcăm evoluțiile promițătoare ale reprezentantelor 
noastre mai sus amintite, la care se adaugă și cele ale 
Constanței Petrescu și primului clasat dintre concurent.: 
români, Victor Bastar — toți elevi ai antrenorului P. De- 
cuseară. Ei au executat sărituri bine puse la punct, di
ficile, cu un ridicat grad de frumusețe.

CLASAMENT INDIVIDUAL, trambulină (1 m) : fete 
— 1. GEORGIANA SACALEANU (România) 227,05, 2. 
Rodica Anghel (R) 217,90, 3. Constanța Petrescu (R) 
204,00, 4. Luminița Alexe (R) 199,00. 5. Anca Făgețeanu 
(R) 179,90, 6. Palmina Mironkova (Bulgaria) 179,70, 7. 
Meiiha Asanova (B) 170,85, 8. Florentina Marinescu (R) 
169,10 ; băieți : 1. RADOSLAV TODOROV (B) 237.45, 
Valentin Kosuliev (B) 231,30, 3. Victor Bastar (R) 228.
4. Ion Gruiescu (R) 191,75, 5. Valentin Ciupitu (R) 190.9 
6. Marius Păunescu (R) 183,99, 7. Alexandru Dima (R) 
169,55, 8. Nicușor (R) 164,35.

Mîine continuă întrecerile cu săriturile de Ia tram- 
bulina de 3 m (juniori).

DUPĂ TURNEUL DE LA MONTE CARLO
1. SMITH 140 p; 2. NASTASE 96 p BOXERII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI Șl LA ANKARA,

Fruntașii ciclismului românesc 
au participat zilele trecute Ia 
cîteva competiții internaționale 
peste hotare. La revenirea în ța- * 
ră, conducătorii delegațiilor ne-au 
furnizat amănunte pe care le în
fățișăm cititorilor noștri.

MIRCEA VIRGIL — 
ÎNVINGĂTOR IN 

„CUPA PLEVEN"

12între 25 martie și 2 aprilie, 
rutieri — ne informează antreno
rul federal TRAIAN DINUȚ — 
au luat parte la cinci concursuri 
internaționale în Bulgaria. Ele au 
fost un bun prilej de pregătire și 
verificare, dar și de realizare a 
unor performanțe notabile. Astfel, 
cele două competiții de la Pleven 
(1 aprilie — cursă în bloc pe 
100 km, 2 aprilie — circuit 72 km) 
au fost cîșțigate de Mircea Virgil. 
Obținind două victorii, rutierul 
nostru a cucerit și „Cupa Pleven", 
în întrecerea de la Gabrovo (29 
martie — circuit 50 km), Iulian 
Constantin s-a clasat 
Iată rezultatele:

STARA ZAGORA 
bloc — 100 km) : 1- 
(Cehoslovacia) 11.
13 Cristian Tudoran ; 
ZAGORA (26 martie, circuit —
60 km) : 1. A. Karbawniak (Polo
nia) ;... 14. N. Gavrilă,... 18- Mircea 
Virgil. La aceste două întreceri au 
luat parte 127 concurenți. 
VO (29 martie, circuit,— 
1. N. Odrinski (Bulgaria)... 
Constantin,... '5; Nicolae 
PLEVEN 
km) : 
Cristian 
vrilă,.-. 
Suditu
— 72 km) : 1. MIRCEA VIRGIL.... 
4. Nicolae Gavrilă.... 8. Th. Pute- 
rity, 9. Cristian Tudoran.

Vremea favorabilă a permis ru
tierilor noștri să facă și antrena-

pe locul III.

(25 martie, 
Milan Puzrla 
N. Gavrilă,...

STARA

GABRO-
50 km) : 
3- Iulian 
Gavrilă :

(1 aprilie, bloc — 100 
1. MIRCEA VIRGIL,... 4. 
Tudoran,... 6. Nicolae Ga- 

8. Ion Cernea, 9. Sorin 
PLEVEN (2 aprilie, circuit

1 și australianul
H- intiim in finala tume 
național de Ia 
nifinale. Petre 

_at cu 6—I 
Shalem (Is 
ier a

Premiu — FILT pe primul loc 
continuă să se afle americanul Stan 
Smith cu 140 puncte. Victorios în 
ultimul turneu, Ilie Năstase 
primit 20 puncte, astfel că 
cupă acum locul doi cu 96

Comentînd finala de 
Carlo, corespondentul 
France Presse remarcă 
prestat de Ilie Năstase. 
clarație făcută acestui 
dent, Ilie Năstase a spus : 
fost ușor să cîștig în fața lui Pala, 
care s-a deplasat tot timpul în- 
cercind să mă deruteze. Eu am 
luat meciul în serios de la primele 
schimburi de mingi, cu toate că 
în palmaresul meu mai figurau 4 
victorii realizate în fața lui Pala. 
Pină Ia sfîrșit Pala a greșit tac
tic, facilitîndu-mi obținerea vic
toriei".

Marți seară, tîrziu, a avut loc în 
sala „Ataturk" din Ankara, în fața 
a 3 500 de spectatori întîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele de 
box ale României și Turciei. Iată 
rezultatele în ordinea categoriilor: 
A. Mihai m.n. B. Ozler, C. Gruiescu 
b.p. A. Ceakir, Ad. Moraru b.p. C. Do-

ganeli, G. Pometcu b.k.o. 3 A. Oz- 
deniz, Antoniu Vasile b.p. H. Pa- 
pila, P. Dobrescu b.p. O. Giildag, 
V. Zilberman b.p. I. Odunkiran, I. 
Mocanu b.ab.2 V. Turna, A. Năstac 
b.ab.3 A. Uysal, H. Stump b.ab.2 T. 
Konuralp, I. Alexe b.p. I. Kayhan.

neze va susține un turneu de două 
săptămîni în S.U.A. în primul joc, 
la 12 aprilie, oaspeții vor evolua 
la Detroit. Apoi echipa R. P. Chi
neză va juca la Ann Arbor (15 a- 
prilie), Williamsburg (16 aprilie), 
Washington (17 și 18 aprilie). New 
York (19 și 21 aprilie), Memphis 
(22 aprilie), Huntsville (23 aprilie) 
și Los Angeles (24 aprilie).

TELEX
La Helsinki au luat sfîrșit Întrecerile 
turneului de calificare pentru campio
natul european de baschet rezervat e- 
chlpelor de juniori. In ultima zi a com
petiției s-au înregistrat următoarele re
zultate : Franța — Danemarca 91—66 
(50—26) ; Italia “ ' ' — “ ~
24). Clasament final : 
puncte; 2. ”
landa — 4 
puncte ; 5. . . _____  ___
Franței și Italiei s-au calificat pentru 
turneul final al campionatului.

J7
• Sportivii români printre favorițiidezul Scfc-r 

lui -Ian J anse 
nat — ne spunea Octavian Amza 
polonezi: Szurkow'^k: șj Czecl 
wski, cehoslovacul Jiri Hava. pi 
etan și omogenitatea echipei > 
vietice. Timpul bun 
turor europenilor să 
nivelul potențialului

★
Pe adresa F. R. Ciclism au s 

sit două invitați: pentru arbitrul 
internațional Octavian Amza. Pri
ma prov.ne de la organizatorii 
-Cursei Păcii-, iar cea de a doua 
de la Uniunea Internațională de 
Ciclism. Forul suprem al sportului 
cu pedale l-a delegat pe Octavian 
Amza comisar la campionatele 

iste de pistă și 
ce vor avea Ioc la Marsilia 

în acest 
delegat 

mont'

opt concursuri deFederația de specialitate din Iu
goslavia va organiza în acest an. 
între 27 mai și 4 iunie, la Split, cea 
de a IX-a ediție a campionatelor 
mondiale de popice. La această 
competiție și-au anunțat participa
rea pînă în prezent sportivi din 
Austria, Cehoslovacia- Italia. R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, El
veția, Suedia, România, Ungaria 
și Iugoslavia. întrecerile vor avea 
loc într-o nouă arenă, construită 
in colaborare cu firma vest-ger- 
mană „Spet“. Ea a fost inaugurată 
recent, la 20 martie, cu prilejul în- 
tilnirii internaționale Iugosîavia-î 
Cehoslovacia și în afara unui sis-ț 
tem automat de manevrare a po^ 
picelor, sala mai are la dispoziție 
și o tabelă electronică pentru punc
taj.

Sportivii iugoslavi se pregătesc 
intens pentru aceste campionate și 
pînă la sfirșitul lunii mai ei vor

mai avea încă 
verificare și selecție. Din reprezen
tativa masculină, cu siguranță nu 
vor lipsi Miro Sterzaj, campion al 
lumii în 1970. la Linz, Muse, Biber, 
Mihalcici, Sojat și Turk. Echipa va 
fi lipsită însă de serviciile unuia 
dintre cei mai buni jucători, Cesec, 
din Kranj, care a suferit zilele tre
cute o operație de menise Antre
norul Duje Smol Janovici ne-a de
clarat că majoritatea jucătorilor 
sînt bine pregătiți și dețin șanse 
mari la una din medaliile ce se vor 
decerna în concursul pe echipe. El 
consideră selecționatele R.F. a Ger
maniei și României ca fiind princi
palele adversare.

Formația feminină nu a suferit 
nici 6 modificare, ea cuprinzînd 
printre altele pe Gorinka-Erski, 
Ludvigova, Sivka și Kalocaj. Selec
ționerul Ivo Anici atribuie primele 
șanse la medalia de aur echipei 
române, dar surprizele nu sînt ex
cluse.

Toate formațiile vor fi patronate 
de marile instituții și întreprinderi 
din Split, ele urmînd a fi găzduite 
în elegantul hotel Park. Organiza
torii au prevăzut pentru ziua libe
ră din program și o frumoasă 
excursie a sportivilor în insulă 
11 var.

Pentru prima oară în istoria a- 
cestei competiții, întrecerile vor fi 
televizate în întregime și retrans
mise prin rețelele Interviziunii și 
Euroviziunii. Arbitrul principal al 
competiției va fi un italian, al că
rui nume nu este încă cunoscut.

DUȘAN VELJANOVIC 
„Sportske Novosti" — Zagreb

- Danemarca
Finlanda 72—49 (31—
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Mon-

Martie Ștefă- 
mar- 

trei mari com- 
Este vorba de 
(2—12 martie). 
Independențet*  

Algeriei- (21 
). Aceste compe- 

arbi- 
Amza, 

au avut

Echipa României (alcătuită din 
Constantin Ciocan, Ștefan Suciu, 
Nicolae Andronache, Vasile Sele- 
jan, Alexandru Sofronie și Andrei 
Suciu 
nescu) 
tie și 
petiții 
„Tour
-Marele premiu al 
(18 martie) și _Turu 
martie—2 april 
tițij — așa cum ne-a relatat 
tul internațional Octavian 
care a însoțit delegația — 
menirea să asigure formației noas
tre o bună pregătire în vederea 
-Cursei Păcii- (5—20 mai. Berlin— 
Praga—Varșovia)-

La -Turul Algeriei" au luat par
te 15 echipe naționale. în clasa
mentul final, reprezentativa Ro
mâniei a ocupat locul X (U.R-S.S.

Franța — 8 puncte : 3. Fin- 
Danemarca — 2 

Scoția — 0 puncte. Echipele
Italia — 6 
puncte ; 4.

ui suprem al 
-a delegat 

comisar la 
mondiale profe 
șosea 
(Franța). Amintim că tot 
an. Octavian Arr.za a fost 
comisar la campionatele 
de ciclocros de la Praga.

echipa s£ 
diale Cgru

SEMIFINALELE
C.C.E.

PEMLTIMELE

CRUYFF CONTRA EUSEBIO ■ ■■

AMSTERDAM : 
Ajar 
MILANO : 
Intemozionale

Benfica

Celtic

BONINSEGNA CONTRA DALGLISH...
CUPA CUPELOR

BERLIN : 
Dynamo 
MONCHEN :
Bayem

Dinamo Moscova

U.E.FJUCUPA

GHEORGHE BERCEANU —A. C. Milan

A OBȚINUT 0 NOUĂ Wolverhampton

VICTORIE LA BUDAPESTA
(Agerpres).

LONDRA : 
Tottenham 
BUDAPESTA : 
Ferencvaros —

Glasgow Rangers

marele

HOCHEIȘTII ROMANI
(Urmare din pag. I)

• PRUDENTA — ELEMENT COMUN AL ATMOSFEREI DIN TABERELE AJAX, BEN
FICA, INTERNAȚIONALE, CELTIC • DEFILA REA CELEBRITĂȚILOR CONTINENTALE IN CELE 
ȘASE INT1LNIRI DE ASTAZI

Astăzi, gong’ pentru intrarea !n 
arenă a celor 12 echipe rămase in 
cursă în competițiile europene. Să re
cunoaștem, „distribuția* are nume 
foarte sonore.. In întrecerea nr. 1 
numai foste sau actuale laureate ale 
sale : Ajax — proprietara _en titre* 
a trofeului; Benfica. Inter. Celtic. 
In „Cupa cupelor" altă fostă victo
rioasă a competiției, Bayern Miinchen. 
împreună cu două formații foarte 
cunoscute, Dinamo Moscova și Glas
gow Rangers și cu revelația ediției 
actuale din cupele europene. Dyna
mo Berlin. Iar în „Cupa t.E.F.A". 
un cvartet de celebrități care caută 
consolarea în trofeul nr. 3 al fotba
lului european pentru că au făcut, 
de multe ori. figură de prim plan 
în celelalte două : Tottenham. Milan. 
Ferencvaros, Wolverhampton.

Fotbalul britanic este cel mai ma
siv reprezentat — patru echipe — dar 
nu știm cît de mulțumiți sînt engle
zii constatînd că scoțienii le apără 
onoarea în principalele competiții ■ 

Celtic în „Cupa campionilor", Glas-

BUDAPESTA, 4
în capitala Ungariei au continuat 
întrecerile turneului internațional 
de lupte greco-romane și libere. în 
competiția de greco-romane, cam
pionul român, Gheorghe Berceanu 
(cat. 48 kg) a obținut o victorie 
clară în fața sportivului maghiar 
Feldesi. în limitele categoriei 100 
kg. Nicolae Martinescu a întrecut 
la puncte pe Agocsa (Ungaria).

în concursul de lupte libere, 
Ștefan Stîngu (cat. grea) a terminat 
la egalitate cu sovieticul Nadejdin, 
iar Gheorghe Stan (cat. 57 kg) a 
pierdut la puncte în fața lui Bo- 
gatirev (U.R.S.S.)

bile de a egala situația și poate 
chiar de a prelua conducerea. Scă- 
pind însă cu bine din cele cîteva 
momente de tensiune lâ poarta lor, 
hocheiștii germani au contraatacat 
și au majorat scorul, printr-un gol 
ușor, hotărîtor, în cele din urmă, 
asupra proporției rezultatului. In 
ultimele două etape, formația ro
mână și-a reintrat în mînă. a sur
clasat echipa Japoniei (10—3) și a 
prestat cel mai bun joc al său în 
compania selecționatei americane, 
de care a fost întrecută ia limită, 
practic într-o singură repriză și da
torită mai mult unor greșeli de 
apărare.

Locul patru ocupat. în final, de 
hocheiștii români reprezintă un 
frumos succes, care atestă posibi
litățile actuale și de viitor ale echi
pei noastre, care trebuie însă fun
damentate pe o muncă și mai se
rioasă, pe mai multă disciplină (nu 
numai’ în timpul meciurilor), pe 
convingerea că pot fi realizate lu
cruri și mai bune-

Pentru ca progresul așteptat să 
nu întîrzie sînt cîteva observații 
care, după părerea noastră, ar tre
bui ’luate în seamă de antrenorii 
echipei naționale și to special de 
către cei de la echipele de club. 
Prima observație este legată de jo
cul cu corpul, in care hocheiștii 
români, in pofida unui oarecare 
progres, s-au arătat totuși defici
tari. Echipele cele mai bune ale 
grupei B ne-au demonstrat clar că 
simplificarea momentului de atac 
al adversarului se face prin bloca-

rea fermă a omului cu pucul și nu 
prin , „duelurile' de crosă. în care 
poziția mai statică a apărătorului 
este categoric dezavantajoasă pentru 
el. Muite goluri au fost înregistrate 
la activul echipei noastre (și în 
orice caz, trei în partida cu S.U.A., 
ca să nu mai vorbim de ultimul gol 
înscris de polonezi, cînd aveau doi 
jucători penalizați 1) datorită faptu
lui că în defensivă s-ău complicat 
lucrurile prin evitarea blocajului 
cu corpul sau cîteodată prin întir- 
zieri în scoaterea pucului în zona 
neutră.

Un alt aspect în care lucrurile 
n-au stat chiar cum trebuie este 
cei al jocului în ofensivă, al cola
borării dintre atacanți și fundași. 
A fost clar pentru toți cei prezenți 
în tribunele patinoarului bucureș- 
tean că component» liniilor de atac 
s-au dovedit. în general, activi în 
zona neutră, dar mai puțin deciși 
în treimea adversă, ratînd multe 
situații ofensive favorabile. Pe de 
altă parte, cu toate că a fost în 
progres, aportul atacantilor la re
zolvarea situațiilor grei*  la poarta 
lui Dumitraș sau Morar nu este 
încă mulțumitor. în concordanță cu 
cerințele hocheiului modern.

Calitățile dovedite însă cu priso
sință în această dificilă confrun
tare arată că echipa noastră poate 
aspira, și trebuie să aspire, la mai 
mult Pînă la ediția următoare a 
competiției, antrenorii lotului (M. 
Flamaropol, Z. Czaka și I. Tiron) 
au posibilitatea să lucreze în liniște, 
să cizeleze calitățile hocheiștilor 
noștri fruntași și să pregătească 
promovarea unor tinere talente, de 
care echipa are, evidentă, nevoie.
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marcabilă reușită nrvar^li

ghezi-or : ..—Ajax ne-a învins de
trei ori. Trebuie să invingem mai 
iutii acest inamic numit tradiție. Și 
apoi pe acești vulpoi periculoși nu
miți Cruyff ți Keiser". INVERN1ZZI 

Iniemaziona-

CRUYFF contra EUSEBIO

în cadrul turneului internațional mas
culin de baschet, care se desfășoară la 
Kosice, s-au disputat două partide. Reprezentativa Cehoslovaciei a întrecut 
cu 92—74 (49—40) formația Bulgariei, iar 
selecționata secundă a Cehoslovaciei a 
dispus cu scorul de 85—58 (49—33) de 
echipa Japoniei.
tei ziua a doua a turneului internațio
nal masculin de volei de la Tunis, se- 
lecționta Franței a învins cu scorul de 
3-1 (15-12, 15—7, 16-18, 15-5) reprezen
tativa Tunisiei. Intr-un alt joc, forma
ția Belgiei a dispus cu 3—2 (15—7, 13—15,' 
7—15, 15—5, 15—6) de echipa secundă a Tunisiei.

După disputarea a două etape, în turul 
ciclist al Belgiei conduce Andre Dierlekx 
(Belgia), urmat de compatriotul său F. 
Verbeeck — la 5 sec. Primul clasat din
tre concurențll străini este olandezul J. 
Zoetemelk, care ocupă locul 5 la 10 
secunde de lider. Etapa a 2-a a revenit 
belgianului Eric Leman cronometrat pe 
distanța de 196 km cu timpul de 5h20’.

După consumarea a 12 runde, jn turneu} 
Internațional masculin de șah de Ta Sarajevo conduce Szabo (Ungaria) cu 9 
puncte, urmat de Petrosian (U.R.S.S.)
— 8 puncte și o partidă întreruptă;
Jansa (Cehoslovacia) — 8 puncte, Ke- 
res (U.R.S.S.) — 7,5 puncte, Hort (Ceho
slovacia). Vukici (Iugoslavia) — 6,5
puncte (1) etc. în runda a 12-a, Base- 
gicl (cu piesele negre) a cîștigat la Szabo. Keres la Bukal. Gasicl la Tatal; 
Jansa la Minîci, iar Matulovici l-a în
vins pe Rajkovlci. Partida Bogdanovici
— Kosanskl s-a încheiat remiză. Petro
sian a întrerupt cu Ivanovici.

PROFIL

MIKKOLA PALM

acum ho-tărîtor — pi-

Nordul peninsulei —; In rest, prezente 
cu cite o ambasadoare, Olanda, U- 
niunea Sovietică. R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei. Ungaria, Portu
galia.

Ce știm din taberele „întilnirilor 
de vist, adică despre cele două 
mari șocuri din „Cupa campionilor"? 
Un” aer ce circumspecție, de prudență 

-abate pînă la noi. Dovezi ? Mărtu
risiri ale celor patru directori teh
nici. începem cu ȘTEFAN COVACI: 
„Nu știu dacă Benfica mai este echi
pa mare și talentată de odinioară 
dar știu că e vorba de o echipă care 
muncește de șase ani pentru a reveni 
la locul de frunte ocupat cindva. 
Benfica e cu totul altceva decit Ar
senal. Ea ne va pune multe probleme 
prin vivacitatea jocului său și prin 
imaginația așilor ei—“ JIMMY HA
GAN, antrenorul englez al portu-

le : „...Celtic stimulează orgoliul ju
cătorilor mei. Credeți că Mazzola, 
Jair, Facchetti au uitat eșecul din 
finala 1967 ? Dar trebuie să recunosc 
că astăzi Celtic joacă un fotbal mult 
mai rafinat. Ne așteaptă clipe gre- 
le_.“ JOCK STEIN, managerul Cel
ticului : „...Nu există echipă imba
tabilă in fdtbal. Ahi mai învins pe 

. Inter, vom încerca din nou, dar — 
mărturisesc — meciurile cu italienii 
îmi dau emoții cum n-ani avut nicio
dată de cînd conduc pe Celtic..".

Constatați, deci, că mai mult decît 
prudența stăpînește acum atmosfera 
celor patru echipe care nu visează 
altceva decît „Cupa campionilor eu
ropeni". Astă-seară, la Amsterdam și 
Milano, cîteva dueluri celebre sînt 
prevăzute de „caietul de regie" al 
meciurilor : Eusebio contra Cruyff,

contra Jordao, Graca contra

—

PRIMA VICTORIE EUROPEANA
IN RALIUL AFRICII DE EST

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres).— 
Cea de-a 20-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale automobi
listice „Raliul Safari", desfășurată 
pe șoselele Africii de est, s-a înche
iat la Dar es Salaam cu victoria e- 
chipajului Hannu Mikkola (Finlanda) 
— Gunnar Palm (Suedia). învingăto
rii au concurat pe o mașină „Ford 
Escort" și au totalizat 553 puncte pe-

nalizare, fiind urmați de echipajele 
Zasada—Bien (Polonia) pe „Porsche 
911“ — 572 p. p., Preston — Smith 
(Kenya) pe „Fora Escort" 577 p. p 
Ifillyar — Birley (Anglia) pe „Ford 
Escort" — 714 p. p. etc. Echipajele 
conduse de finlandezii Aaltonen și 
Makinen, care se numărau printre 
favoriții cursei, au ocupat locurile 
6 și, respectiv, 8.

Keiser
Neeskens — pe stadionul Iul Ajax — 
Boninsegna contra Dalglish, Murdoch 
contra Mazzola, Jair contra Johns
tone pe San Siro— Perechile nu pre
zintă adversari direcți. credem că 
ați remarcat-o. sînt cupluri de ace
leași specialități ți calibruri valori
ce ; fiecare, in echipa lui, va încer
ca să-l eclipseze pe marele concurent, 
cu același rol, din tabăra adversă. 
Ce curse pentru a străluci in folo
sul echipei între veritabili ați ai ba
lonului se vor declanșa 
dam și !a Milano, astăzi, 
reflectoarelor !

Defilarea fotbaliștilor 
rang ai Europei continuă 
unde foarte omogena formație loca
lă, Dynamo, se va găsi in fața dina- 
moviștilor din Moscova, cu Evriuji- 
hin, Gherșcovici, Kozlov, Pilgui în 
rolurile de prim-soliști; la Miinchen 
unde „capetele de afiș*  se numesc 
Beckenbauer, Miiller, revelația Hd- 
ness, Greig, Stein : la Londra — cu 
Gilzean, Chivers, Peters, Rivera, 
Schnellinger, Cudiccini la rampă și, 
în sfîrșit, la Budapesta cu Albert. 
Branikovits, Dougan, Hegan în a- 
vanscenă.

Ce animație a vieții fotbalistice eu
ropene produc aceste competiții năs
cute din ideea și străduința celui 
care a fost regretatul nostru confra
te Gabriel Hanot! Acum, peisajul 
fotbalistic al bătrînului nostru con
tinent nici nu mai poate fi conce
put fără ele și semifinalele de astăzi 
sînt proba cea mai grăitoare a ne
încetatei lor ascensiuni...

la Amster- 
sub lumina

de primul 
la Berlin —

Eftimie IONESCU

Raiiul Africii de est, cunoscut 
mai mult sub numele de „Sa
fari', a rămas printre cele cîteva 
întreceri de șosea care pretind 
automobilelor și piloților calități 
cu totul deosebite. Dincolo de 
puterea Și rezistența mașinilor 
și de virtuozitatea piloților con
tează însă cunoașterea bună a 
drumurilor africane, drumuri de 
pămînt pe care noroiul — atunci 
cînd ploile tropicale se dez
lănțuie — sau praful, devin te
ribili adversari în etapele care 
măsoară și peste 1000 km și tre
buie să fie parcurse cu medii 
de peste 100 kmtoră. Aceste con
diții specifice fac din „Safari" 
cel mai dificil raliu inclus în 
campionatul european al mărci
lor și dau un avantaj — dove-

dit pînă 
loților locali. De altfel în cele 
19 ediții disputate pînă acum 
nu se înregistrase nici o victorie 
europeană, deși adesea au fost 
la start cei mai celebri piloți 
de raliu. Un echipaj nordic, un 
echipaj format pe pistele de ză
padă și gheață, a reușit însă să 
concretizeze dorința piloților eu
ropenii și să cîștige a 20-a edi
ție a raliului Safari. Dar pentru 
a realiza această performanță 
chiar și învingătorii maratonului 
automobilistic Londra — Mexic 
au trebuit să-și facă ucenicia și 
să guste anul trecut din amără
ciunea abandonaților. Laurii vic
toriei sînt de aceea și mai stră
lucitori.

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știrii |

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU 
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE TENIS DE MASĂ
In ședința de aseară, biroul F.R.T.M. 

a definitivat echipele României care vor 
participa la campionatele europene de 
tenis de masă, programate la Rotter
dam (Olanda), între 15 șl 22 aprilie. 
Iată componența formațiilor :FETE : Marla Alexandru, Carmen Crl- 
țan, Eleonora Vlaicov.BĂIEȚI : Șerban Doboși, Dorin Glur- 
giucă, Teodor Gheorghe.

UNIVERSITATEA BUC. — SE
LECȚIONATA STUDENȚEASCA 

Ă FRANȚEI 18—12 LA 
HANDBAL MASCULIN

Aseară, tn sala Horească, In primul 
med al turneului pe care îl întreprinde 
tn țara noastră, selecționata studen-

țească de handbal masculin a Franței a 
întîl.nit formația bueureșteană Universi
tatea. Victoria a revenit jucătorilor români cu scorul de 18—12. după ce la 
pauză cele două echipe se aflau la e- galitate (8—8). Principalii realizatori: 
Cosma 4, Mintiei 4 și Ștef 3 pentru gaz
de. respectiv Loyer 4 și P. Mayer (2).Următorul joc al handbaliștilor 
francezi va avea loc la Galati, in com
pania formației locale Politehnica.

F.C. ARGEȘ A PLECAT ÎN 
R.D. GERMANĂ

Pentru a asigura o activitate prin 
jocuri în scurta perioadă de întreru
pere a campionatului, clubul F.C. Ar
geș a contractat un turneu de două 
meciuri în R. D. Germană. Piteș- 
tenil au plecat fără Dobrin, Vlad, 
Pigulea și Jercan, reținuți în lotu
rile reprezentative. F. C. Argeș joa
că azi cu Chemie la Halle șl la 8 
aprilie cu S. C. Karl Marx-Stadt din 
orașul cu același nume.
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