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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN EGIPT
HELLIAN, PUTERNIC CENTRU AL INDUSTRIEI EGIPTENE

Heluan — localitate situată în 
imediata apropiere a orașului Cairo 
— este unul dintre cele mai puter
nice centre ale industriei egiptene, 
constituind, alături de marele baraj 
de la Assuan, cea mai importantă 
realizare din ultimele două decenii 

-^a poporului de pe malurile Nilului, 
r expresia fidelă a dorinței sale de a 
făuri o economie modernă, în con
tinuă dezvoltare.

Complexul metalurgic constituie 
unul dintre obiectivele egiptene 
unde se materializează cooperarea 
economică și tehnică dintre Româ
nia și Egipt

Printre marile întreprinderi ale 
Heluanului se numără și complexul 
companiei „El Nasr Automotive 
Manufacturing Co", care constituie, 
de asemenea, un teren fertil de co
laborare între Egipt și țara noas
tră, și unde s-au făcut ample pregă
tiri pentru primirea președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu.

în această atmosferă a început, 
miercuri după-amiază, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu la a- 
ceastă uzină.

Oaspeții români sînt așteptați

aici, la „El Nasr" — In acordurile 
unor melodii populare românești — 
atît de emoționante pe aceste me
leaguri, de o mare mulțime de 
muncitori. Pretutindeni se văd por
tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale președintelui An
war Sadat, drapelele celor două 
•țări prietene, urări de salut.

Invitat de către gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
vizitează halele de prelucrări meca
nice, motoare-Diesel, autobuze și 
tractoare. Conducătorul partidului 
și statului nostru este întîmpinat 
cu căldura sentimentelor de priete
nie, izvorîte din legăturile de so
lidaritate muncitorească dintre cele 
două țări, de unitate militantă 
dintre cele două popoare. Condu
cătorul partidului și statului nostru 
urmărește diferitele faze ale proce
sului de producție, examinează 
unele dintre piesele complexe rea
lizate aici, strînge cu căldură mîi- 
nile făuritorilor lor. Lăsînd lucrul 
pentru cîteva clipe, alte zeci și zeci 
de muncitori se îndreaptă spre lo
cul unde poposește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i cu
vinte de salut, emoționante prin

sinceritatea și simplitatea lor, ta- 
conjurîndu-1 cu multă dragoste, cu 
bucuria de a-1 cunoaște personal 
întipărită pe fețele lor.

Ca o încununare a acestei emo
ționante întîlniri, are loc un miting 
spontan al prieteniei româno-egip- 
tene.

Deschizînd mitingul, directorul 
general al societății, Adel Gazarin, 
a arătat că, pentru colectivul de 
muncă ai uzinei, vizita conducăto
rului partidului și statului 
constituie o mare cinste.

A luat, apoi, cuvîntul, 
Abdel Fattah, secretar de 
Ministerul industriei.

Primit cu entuziaste aclamații, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintele sale înflăcă
rate sînt deseori întrerupte de tu
multul aplauzelor, al glasurilor care 
scandează minute în șir — 
„Ceaușescu-Ceaușescu".

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita conducătorului partidului și 
statului nostru la puternica unitate 
industrială a Heluanului a înscris 
o pagină de neuitat în istoria legă
turilor româno-egiptene.

nostru

Hassan 
stat la

PE LOCURILE UNEI STRĂVECHI CIVILIZAȚII
în cursul dimineții de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu >? to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 

'vestigiile istorice de la Luxor și 
Karnak, care alcătuiesc 
blu unic în lume prin 
și măreția lor.

un ansam- 
pro porțiile

De-a lungul întregii vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu dau o înaltă apre
ciere acestor mărturii ale trecutu
lui, rod al muncii și al geniului 
creator al unui popor înzestrat,

care, astăzi, își făurește cu aceeași 
sîrguință edificii de un
puse 
ririi

în
s-au

în slujba bunăstării 
patriei.
cursul după-amiezii, 
reîntors cu avionul

alt gen, 
și înflo-

oaspeții 
la Cairo.

DINEU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI
ferit miercuri seara, la Palatul 
Abdin din Cairo, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Republicii 
Arabe Egipt, președintele Uniunii

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au o-

ANWAR SADAT
Socialiste Arabe, Anwar Sadat, și 
a soției sale.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială.
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Foto: Theo MACARSCHIIordănescu înscrie al 5-lea gol al jocului.

După repetiția generală de ieri (5 — 0 T.M.B.)
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LA MECIUL 
ROMÂNIA —FRANȚA

SANDU MIRCEA, TITULAR IN PARTIDA DE SIMRATA!
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în viața tuturor reprezentativelor 
de fotbal sînt prevăzute, înaintea 
^premierelor", repetiții generale 
care folosesc antrenorului în ace
eași măsură ca și dirijorului care 
repetă, pentru ultima oară înaintea 
spectacolului, concertul duminical.

Spre deosebire de marile noastre 
orchestre simfonice, ca să conti
nuăm paralela, marii noastre or
chestre de fotbal (reprezentativa ță
rii) i se mai întîmplă să rateze — 
parțial sau total (vezi jocurile 
de la Plopeni) repetiția gene
rală.

N-a fost cazuj ieri, cînd am asis
tat la o 
de vedere reușită, infinit mai edifi
catoare și mai concludentă decît cea

st cazuj .
repetiție din multe puncte 
; reușită

ca

de la Constanța de acum două săp- 
tămîni. Desigur, tricolorii au avut 
în față un adversar de divizia C, 
nu o divizionară A, ceea ce expli
că, parțial, și numărul mare de 
goluri ; dar nu golurile — sau nu 
numai ele — exprimă în asemenea 
împrejurări calitatea repetiției.

Prima temă de interes a jocului 
de ieri o reprezenta „ll“-le care 
va fi aliniat de antrenorul Angelo 
Niculescu- El a fost următorul : 
Răducanu — Sătmăreanu, Lupescu. 
Dinu, Nae Ionescu — Dumitru, 
Nunweiller VI — Lucescu, Dem- 
brovschi, Sandu Mircea, Iordănescu. 
Deci fără Dobrin, fără Deleanu.

Medicul lotului, dr. Dumitru To- 
mescu, ne spunea că piteșteanul

—------------------------ ------------- !———-

este nerefăcut în urma entorsei su
ferite la genunchiul stîng fiind 
inapt de joc atît sîmbătă cît și

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

înaintea triunghiularului de înot

PROBLEME NEAȘTEPTATE

INTERNAȚIONALII
FRANCEZI

PRIVESC CU
MULT OPTIMISM

MECIUL CU
ROMÂNIA

PARIS 5 (prin telefon de la recac- 
ția ziarului „l’Equipe"). Internațio
nalii francezi, convocați luni dimi
neață la Paris, au plecat imediat spre 
St. Malo, renumita stațiune balneo
climaterică, unde au loc toate stagiile 
de pregătire ale reprezentativei. Au 
venit la Paris următorii jucători :

Carnus, Aubour, Baratelli (portari), 
Djorkaeff, Rostagni, Tresor, Novi, 
Bosquier, Quitet țfundași), Michel, 
Mezy, Larque, Huck (mijlocași). Blan
chet. Floch, Beretta. G. Lech, Molitor, 
Revelli, Loubet (atacanți). Toți acești 
20 fotbaliști au fost supuși, în cursul 
zilei de marți, unui riguros control 
medical. Trei dintre ei și anume mij
locașul Huck și atacanții Loubet și 
Revelli, acuzînd urmările unor destul 
de serioase accidentări în etapa de 
campionat de duminică, au devenit 
indisponibili și au și fost lăsați de 
către selecționerul Georges Boulogne 
la clubul lor, Nice.

La St. Malo se lucrează intens. Zil
nic au loc cite două antrenamente —

GERARD ERNAULT

(Continuare in pag. a 3-a)

Întîlnirea de sărituri in apă (juniori) ROMÂNIA — BULGARIA

REPREZENTANȚII NOȘTRI
AU DOMINAT ÎNTRECERILE

La cîteva minute, după sosirea în Gara de Nord, 
rului nostru. Sus: prof. N.
Octav Stoica, Florin Atanasiu, 
chivescu, Vlad Costanca, Romulus 
Weisselberg ■— antrenor, Nicolae 
Marin Ionescu, căpitanul echipei,

Pădureanu, antrenorul 
Florin Ionifă, Nicolae 

Moldovan, Gheorghe 
Vizitiu — antrenor, 
Alexandru Dumitru,

delegația noastră surprinsă de obiectivul fotoreporte- 
principal, Ion Zafiescu, Ștefan Eugen. Ștefan Ionescu, 
Martin, Teodor Mesaroș, Dan Moraru Mircea Paras-

Varga, Vasile Cișmaș — arbitru, Răzvan Ciurea, Sergiu 
dr. Ion Stavrache, Cornel Scar lat; jos : Pavel Bidirel, 
Nicolae Ghiță, George Milcă

■ ■■ S-AU ÎNTORS ÎNVINGĂTORII
TURNEULUI FIR. A 72 PENTRU JUNIORI

Ciștigători 
Tactic am

• Frumoasa primire din Gara de Nord 
ai trofeului disciplinei și sportivității 
fost net superiori 9 De ce au pierdut Italia și Spania ?

Poate nu prea mare, dar unită 
această familie a rugbyștilor. Ne-am 
dat din nou seama de această reali
tate ieri dimineață, în Gara de 
Nord, cînd am văzut ce mulți erau 
cei care veniseră să aștepte „niște 
copii necunoscnți" la plecare — în 
prezent cîștigători ai Turneului 
F.I.R.A.’72. Meritau toată cinstea 
pentru că prin comportarea lor la 
Roma au... adus apă la rădăcina 
rugbyului din țara noastră. A ur
mat obișnuita intrare leneșă a Die
selului electric în gară, depistarea 
vagonului și, la ferestre, fețe lu- 
minoase» vesele. Băieți tineri, sim- 
patici, coboară pe rind și ultimul, 
căpitanul echipei. Marin Ionescu, 
pe scara vagonului, arată cupa cîș- 
tigată, strigînd „România". Din 
piepturile juniorilor Izbucnește un 
bărbătesc „Ura !“, după _ oare ur
mează... potop de felicitări, îmbrăți
șări. în ochii căpitanului de echi
pă apar lacrimi. Printre cei veniți 
să-l întîmpine... bunicul său, tocmai 
din comuna Brezoaiele.

i Turneului 
toată cinstea

în jurul rugbyștilor, se află pri
mele impresii.

— ...O încurcasem rău, explica 
Zafiescu, cu spaniolii Ia un mo
ment dat. Căldură, adversari solizi, 
ambițioși. Și fugeau..

Antrenorul N. Pădureanu, dă un 
interviu radioului, antrenorul N. 
Vizitiu „luptă" cu o tricicletă pen-

tru fiica sa. oaie n-are încă 4 ani, 
profesorii Mariana Lucescu și Con
stantin Vasile — care „au dat" ju
cători lotului — își ispitesc discipo
lii. Pentru reporter informațiile vin 
una după alta, singura greutate 
fiind recepționarea lor.

— Participanții ? precizează N. 
Pădureanu. Cu excepția Belgiei și 
R.F. a Germaniei, celelalte 6 forma
ții au fost foarte bune, cu calități

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. a 3-a)

CAMPIONATELE
REPUBLICANE

DE HOCHEI
ALE JUNIORILOR

Campionatele republicane de ju- 
r niori (I și II) la hochei se vor des

fășura pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc, după următorul program: ju
niori II: 8—12 aprilie (la 11 aprilie 
este zi liberă), juniori I: 14—19 a- 
prilie (la 17 este zi liberă). în am
bele competiții se vor juca meciuri 
intr-un singur tur,

ITEDE JLI ttit
IWÂNM-ânnstsnța 13-ZI mai W2

Cea de a XXXI-a ediție a cam
pionatelor europene de haltere se 
va inaugura în scurt timp la Con
stanța. Mai exact, între 13 și 21 
mai, în orașul de pe litoral se vor 
întîlni cei mai buni halterofili de 
pe continent, care cu acest prilej 
fac o ultimă verificare înaintea 
Jocurilor Olimpice.

Dar, cum o asemenea întrecere 
de mare amploare solicită o or-

PENTRU SELECȚIONERI
lui Zeno Oprițescu este incertă
federal, prof. Aurel Urmuzescu, par
ticiparea lui Zeno Oprițescu și Ancăi 
Groza, care la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni au de susținut examene școlare, 
este incertă, iar Marian Slavic a lip
sit cu totul nemotivat de la antre
namentul de marți, susținlnd că este 
obosit după concursul de la Praga 
(unde a fost învins, pentru prima 
oară, de Oprițescu la 100 m !). „Sin
gurii care s-au pregătit cu o conștiin
ciozitate exemplară pentru aceste în- 
intreceri — este de părere prof. 
A. Urmuzescu — sînt sportivii reși- 
(eni Aimer, Hohoiu și Wetferneck și, 
intr-o oarecare măsură, crauliștii. De 
la ceilalți însă nu aștept lucruri de
osebite. Sper, totuși, că selecționații 
vor reuși să se mobilizeze la maxi
mum — așa cum au făcut-o și în alte 
ocazii (ultimele meciuri cu Polonia 
și Cehoslovacia) — și să obțină un 
rezultat favorabil".

Participarea Ancăi Groza și a
înotătorii români și-au continuat 

pregătirile în vederea triunghiularu
lui cu echipele Austriei și Franței (B), 
ale cărui întreceri încep miine după- 
amiază la bazinul „23 August" din 
Capitală. Dar selecționerii întîmpină 
greutăți cu totul inopinate în alcă
tuirea definitivă a formațiilor.

După cum ne declara antrenorul

Anca Groza, cea mai bună înotă
toare a țării

SE APROPIE C.E.
DE HALTERE

9 0 ultimă verificare înaintea J. 0. • Se așteaptă un număr record 
participanți 9 Pregătirile au intrat in faza finală • „Repetiția generală"

de

va avea loc pe litoral
ganizare de proporții și în cele mai 
bune condiții, prin intermediul se
cretarului general al F.R.H.C., La- 
zăr Baroga, am aflat în ce stadiu 
se află pregătirile de la Constanța.

— Știm că la toate edițiile ante
rioare numărul concurenților a fost 
extrem de mare. Pe ce număr de 
participanți se poate conta la C.E. 
de la Constanța ?

— într-adevăr, la Leningrad (1969), 
la Szombathely 
(1971), numărul 
conducătorilor a 
mai mare- După 
numărul celor prezenți la Constan
ța va fi de aproximativ 250 (inclu
siv conducători). Cu toții vor fi ca
zați la hotelul Continental, care 
prezintă avantajul de a se afla Ia 
mică distanță de Palatul Sporturi-

(1970) și la Sofia 
concurenților și al 
fost din ce în ce 
aprecierile noastre.

intre T și 9 aprilie
desfășura întrece-Ier, unde se vor 

rile.
— Ce înscrieri 

acum ?
— înscrierile se vor încheia la 

1 mai. Pînă acum n-am primit 
lista participanților decît de la ve
cinii bulgari, care vor prezenta cea 
mai bună echipă s Kirov, Nurikian, 
Kucev, Bîkov, Șopov, Kraicev, A- 
tanasov. Am stat, recent, de vorbă 
la Poznan cu conducătorii federa
ției poloneze. Aceștia m-au asigu
rat că vor deplasa o echipă cu toți 
campionii, în frunte cu Baszancw- 
ski, Kaczmarek, Nowak, Soltyszek 
ș.a. Sînt sigur că și U.R.S.S. și Un-

s-au făcut pînă

Ion OCHSENFEID

(Continuare în pag. a 2-a)

IN BUCUREȘTI

Ierl, la bazinul „23 August", a con
tinuat întîlnirea de sărituri dintre 
reprezentativele României și Bulga
riei. De astă dată, culorile celor două 
țări au fost apărate de juniorii mici 
și cei mari. Săritorii noștri s-au ară
tat superiori partenerilor lor de în
trecere, cîștigînd trei dintre cele 
patru categorii de vîrstă. Ultimii (elevi 
ai antrenorului Speriosu de la C.S. 
Școlar) au demonstrat frumoase cali
tăți, 
grad 
luptă 
categoria 
haela Atanasiu (România) și 
miana Ilieva (Bulgaria). în cele 
urmă, suma notelor acordate de 
bitri a indicat-o cîștigătoare, la o 
mică diferență, pe concurenta bul
gară.

REZULTATE TEHNICE : junioare 
mici : 1. Rumiana Ilieva 275.25 ; 2. 
Mihaela Atanasiu 233.55 ; 3. Floren
tina Socol (R) 273,45 ; 4. Liliana Mu- 
drova (B) 233,55. Junioare mari : 1. 
Ecaterina Dumitriu 381.25 ; 2. Irinel 
Popescu (R) 310,45 ; 3. Vanușka Kos- 
tadinova (B) 260,30 ; 4. Lena Stoia- 
nova (B) 258,85. juniori mici : 1. V. 
Nedelcu 358,70. 2. V. Todorov (B)
352,25 ; 3. A. Crăcănuș (R) 277,40 ; 4. 
A. Kosiliev (B) 233,25. juniori mari : 
1. D. Nedelcu 407,30 2.
(B) 389,80 ; 3. L. Lazău 
4. I. Uzuhov (B) 289,30.

executînd bine salturi cu 
ridicat de 
aprigă s-a desfășurat, 

junioare
dificultate.

mici, între

S. Stoianov 
(R) 377,75 ;

3

Rd. T.

Vasile Nedelcu -- merituos învin
gător în confruntarea juniorilor 

mici

ASOCIAȚIA DE CARTIER
J

0 NOUĂ FORMĂ EFICIENTĂ DE DEZVOLTARE
A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

7

Mijloacele și formele de practi
care a exercițiilor fizice trebuie să 
evolueze după modul de dezvoltare 
a vieții însăși. Altfel există perico
lul ca masele să înceapă să se dez
intereseze de exercițiile fizice, ceea 
ce ar avea efecte nefavorabile mai 
ales în această epocă de instalare a 
unui mod de viață sedentar.

De cînd s-a început, cu un sfert 
de secol în urmă, răspîndirea exer
cițiilor fizice printre oamenii muncii, 
baza acestei largi acțiuni constituin- 
d-o nucleele organizatorice din între
prinderi și instituții, modul de via
ță al păturilor productive s-a trans
format radical în țara noastră. Prin
tre multe altele, să amintim faptul 
că peste tot cartierelor sărăcăcioase 
din mahalale le-au luat locul cvar
tale moderne de locuințe conforta
bile, maidanele de altădată, unde 
copiii băteau mingea, devenind gră
dini înfloritoare.

Ca urmare, se impunea — și se 
impune — căutarea unor noi forme 
de practicare a exercițiilor fizice care 
să permită unui număr mai mare de 
cetățeni, copii și adulți, să participe 
activ la o intersă mișcare sportivă 
recreativă.

Mai multe sondaje, întreprinse în 
București pentru aflarea dorințelor 
cetățenilor, au arătat că marea lor 
majoritate ar prefera să practice e- 
xercițiile fizice în apropierea locuin
țelor, împreună cu membrii lor de 
familie, soluție practic realizabilă, 
dar pentru care nu existau în Ca
pitală nici un fel de premise mate
riale și organizatorice.

Un prim experiment în direcția 
asigurării unor terenuri pentru prac
ticarea sportului în cartierele de lo
cuințe s-a făcut în anii 1970—1971

prin amenajarea unui număr de 13 
platforme bituminizate, pe care s-au 
trasat de preferință terenuri de vo
lei, handbal și tenis. Experimentul 
nu a dat însă rezultatele scontate, 
deși copiii folosesc destul de intens 
aceste terenuri pentru joaca lor. A- 
ceasta pentru că lipsea un cadrul or
ganizatoric stabil care să asigure fo
losirea rațională a acestor platforme. 
Din lipsa acestuia, locatarii adulți din 
apropiere nu au valorificat decît 
sporadic posibilitățile oferite.

în acest stadiu al căutărilor de so
luții noi am ajuns la ideea organi-

zării unor asociații sportive de car
tier, constituite de locatarii unor 
imobile învecinate, care să se asocie
ze pentru amenajarea și folosirea în 
comun a unor terenuri unde să se 
desfășoare o activitate cu caracter 
sportiv și recreativ. Legea Sportului 
(nr. 29 din 1967) oferea o bază nor
mativă perfect adaptată pentru con
stituirea acestor asociații cu toate

TUDOR VASILE 
președinte al C.M.B.-E.F.S.

(Continuare în pag. a 3-a)

Incepind de miine, la poligonul Tunari

CONCURS DE TALERE CU PARTICIPAREA 
CELOR MAI BEM TINTAȘI

Clubul sportiv Școlar București or
ganizează, începînd de vineri pe po
ligonul Tunari, tradiționalul concurs 
de tir la talere, „Cupa Școlarul", 
competiție rezervată, atît seniorilor, 
cit și tinerei generații de țintași eu 
arma de vînătoare. întrecerile seni
orilor vor avea de data aceasta o 
miză și mai mare, ele constituind și 
un trial pentru viitoarele competiții 
internaționale de talere, cum sînt, 
concursul internațional de săptămîna 
viitoare de la Moscova și campiona
tele europene de la Madrid, de la 
începutul lunii mai.

Nu vor lipsi deci de la standurile 
de trap (talere aruncate din șanț)

(talere lansateși skeet 
mai buni specialiști al 
sînt, Gh. Florescu — __________
bronz la ultima ediție a C.M., I. Du
mitrescu, Șt. Popovici, G. Pintilie, 
L. Cojocaru, un tînăr de 20 de ani 
deosebit de talentat la proba de 
skeet. Al. Sencovici, A. Ionescu și 
alții.

Programul competiției prevede dis
putarea clasicelor probe de 200 ta
lere Ia seniori și 150 talere la ju
niori.

Seniorii se vor întrece vineri și 
sîmbătă — la trap și skeet, iar ju
niorii marți și miercuri, la aceleași 
probe,.

din turn) cel 
genului, cum 
medaliat cu
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tn județul Argeș, atletismul a marcat 
to creștere spectaculoasă. în decurs de 
numai un deceniu, sportul olimpic nr. 1, 
cindVa practicat sporadic și, firește, cu 
rezultate mediocre, a făcut o cotitură 
de 180 grade.

Mai întîi, am fost informați că ta ora
șul Cîmpulung se inaugurează un sta
dion de atletism. Am mers la fața lo
cului șl am rămas plăcut impresionați 
de realizare. Apoi, tot la Cîmpulung, 
am asistat la Inaugurarea primului 
Liceu experimental central eu program 
de atletism, inițiativa am aplaudat-o 
fără rezerve. Și lucrurile nu s-au oprit 
aici, tn Pitești, capitala județului, a că
pătat oantururi o bază sportiva pentru 
nevoile aceleiași discipline, un nou sta
dion, de data aceasta dotat cu tribune 
din beton (cu posibilități de extindere), 
cu vestiare, în sfîrșit, cu tot ceea ce 
trebuie unei amenajări specializate. Re
zultatele tuturor acestor eforturi : per
formanțe de la o zi la alta mal bune, 
fapt confirmat cu prilejul fiecărui con
curs atletic național sau chiar interna
țional.

Pentru a afla amănunte privind activi
tatea de „mîlne“ a atletismului arge- 
șean ne-am adresat celui mai autorizat 
exponent în materie, celui care a iost 
și continuă să fie sufletul activității 
atletice din Cîmpulung. din Pitești. <a 
și din absolut toate comunele din județ: 
tovarășul Gheorghe Crețu. 
Consiliului județean pentru 
zică șl sport.

— în viitorul apropiat 
atletice ne mai rezervă _______

— Intenționat am să vă... fentez 
răspunsul pe care-1 voi da. Altfel, sur
prizei „ n-ar mat fi surprize. Ceea ce 
pot divulga este dorința noastră de a 
deveni în actualul cincinal un județ eta
lon. Pe toate planurile : bază de masă, 
activitate de performanță, condiții ma-

care zi au fost prezenți la stadionul 
atletic în jur de 8 000 de spectatori, 
dintr-o populație de 27 000 de cetățeni 
cit însumează orașul. La Cîmpulung. un 
fapt asemănător nu s-a întlmplat nici
odată cînd a fost vorba de fotbal. _

— Spectatorii vin de obicei la con
cursurile sau la manifestațiile spor
tive la care șthi că vor avea ” 
redea.

— Este foarte adevărat. Liceul central 
experimental de atletism dsi cîmpulung

președintele 
educație fi-

ce surprize
Argeșul 2 

‘ i m

GH. CREȚC 
președintele C.J.E.F.S. Argeș

La ultimul mare concurs Inter
național atletic, două reprezen
tante ale județului Argeș au rea
lizat performanțe excelente, de
venind, la Atena, campioane bal
canice. Este vorba de Liliana 
Leau — 16 ani (antrenor Victor 
Bădescu), medaliată cu aur In 
proba de Junioare și de Viorica 
Jitaru — 15 ani (antrenor Victor 
Bădescu) medaliată cu argint 
Ambele sportive au făcut parte 
și din echipa clasată, de ase
menea, pe locul I, în întrecerea 
do la Atena.

teriale... Cînd ne-am propus să devenim 
un județ etalon n-am plecat de la nis
caiva ambiții personale sau de Ia vreun 
orgoliu rău înțeles, ci de la baza ma
terială existentă — pe care o apreciez 
drept mulțumitoare — de la tradiția 
atletică pe care vrem să o dezvoltăm și 
mai ales de la sprijinul organelor supe
rioare de partid și de stat care apre
ciază foarte 
sport.

— După 
atletismul _
scara popularității, 
deținut firesc (sau 
tot de fotbal.

— Fotbalul continuă 
mația în Pitești. La Cîmpulung. 
părerea mea. rolurile s-au inversat. 
A’ci, cel mai popular sport este atletis
mul. La „Concursul prieteniei", concurs 
atletic internațional de juniori. în fie-

mult această ramură de

cite am 
ocupă la

putut constata, 
dv. locul doi pe 
Primul loc fiind 
mai puțin firesc)

să dețină supre- 
după

a depășit faza experimentului. Astăzi, 
elevii liceului dețin 25 de recorduri na
ționale șl 14 titluri de campioni na::>- 

nalL Iar acum, ta '72. Dorei Cnstud r. 
un demn reprezentant al acestui liceu 
a debutat in activitatea competiționa.â 
cu un rezultat de valoare europeană : 
6.6 pe 60 m — record național de ju
niori I, record de seniori egalat. Or. 
toate acestea sint lucruri binecunoscute 
și apreciate de cetăten-u Ctmpulungu'.ui.

— Prin ce metode reușiți să atra- 
geți tineretul, intr-o proporție ati< 
de însemnată. In activitatea atletica?

— Deocamdată, nici nu putem răspunde 
tuturor cerințelor și Inc=-câm să rezol
văm problema marii afluente printr-o 
cit mai riguroasă select e Sintem per
manent in căutare de talente, de veri
tabile talente. Anul trecut am testat 
aptitudinile atletice a aproximativ ZOSCO 
de elevi și. totuși, acțiunea întreprinsă 
de noi nu o consider reușită. Vom în
cerca acum, in ’72. ca repetind operația, 
să trecem prin filtrul selecției aproxi
mativ 60 000 de elevi. Aproape întreaga 
masă școlară din județ. Talentele tre
buie depistate la o virstă cit mai fra
gedă. Carol Corbu este piteștean. 
a plecat de la noi (1966) cea maț 
performanță a sa era de 15.64 m 
putea f: superioară... dacă ar fi 
descoperit la virsta copilăriei. La 
s-au petrecut lucrurile și cu aruncă
torul de greutate șl disc Gh. vasilolu. 
Acestuia, cit a fost elev in comuna Le- 
reștl. apoi la Liceul din Cîmpulung. ni
meni nu l-a verificat aptitudinile. Ta
lentele sale atletice au fost descoperite 
tirziu. și de către alții. Abia cind a de
venit student, și bineînțeles, nu s-a mai 
putut realiza decit parțial. Ia’ă cum se

pierd talente chiar aici, sub privirile 
noastre.

— Actuala recoltă de recorduri Ju
dețene vă satisface ?

— Ca să fiu sincer, nu ! Deși, privind 
. Lțcru rile statistic, ar trebui să fiu chiar 
incintat. In 1970. sportivii noștri au îm
bunătățit 60 de recorduri județene în 
timp ce anui trecut numărul acestora 
s-a ridicat la 157. Dintre acestea, 32 stat 
totodată și recorduri naționale. In ’72 
«m debutat, de asemenea. promițător. 
Pină la ora actuală, sportivii noștri au 
ameliorat alte 29 recorduri dintre care 9 
de seniori (de sală). Șl. totuși, spuneam 
că nu petem fi mulțumiți. Motivul ? Va
loarea recordurilor este încă scăzută. 
Munca de pregătire nu se ridică la înăl
țimea exigențelor pe plan mondial. In 
prezent avem doar 18 antrenori de atle
tism împărți ți pe trei importante unități: 
Liceul atletic. Școala sportivă Pitești și 
Clubul sportiv Pitești. Avem bază ma
terială. dar ne lipsesc cadrele de specia
liști. Șl mă refer la specialiști în ade
văratul înțeles al cuvintului.

— Ce ați preconizat să realizați in 
perioada 1»71—1973 ?

— Multe din intențiile noastre reies 
din cele discutate pîr.ă acum. Lăsînd de 
o parte surprizele pe care le pregătim, 
foi arăta următoarele : intenționăm să 
facem ordine in toate sectoarele de acti
vitate atletică, să consolidăm ceea ce 
am realizat și. totodată, să creăm bazele 
activității atletice Ce performanță pentru 
ziua de miine. In prezent, avem doi spor
tivi in loturile olimpice. Pe Olimpia Ca
taramă și Valentina Clottan. La J.O. din 
1976. intenționăm ca Argeșul să fie te- 
prezaitat prin patru sau chiar cinci 
sportivi. In acest cincinal ne-am pro
pui. de asemenea, să introducem atle
tismul ca preocupare de prim ordin In 
orele de sport in t~t “vito
Eenerale din Județ: să valorificăm masa 
de elevi din cadrul 
sector de activitate aproape 
glijat pir.â la această oră. In ______
pentru atletism avem inc* multe, foarte 
multe alte lucruri bune de făcut. Și vă 
asigurăm că nimic nu va fi neglijat. Ju
dețul Argeș trebuie să devină — si va 
deveni — județ etalon.

Reuniunea finală din cadrul „Cu
pei Sindicatelor", desfășurată la 
Galați, în fața a peste 1 500 de 
spectatori, a dat loc la dispute ex
trem de echilibrate, unele de un 
nivel tehnic acceptabil. Prezenți în 
10 din cele 11 partide finale, pu- 
giliștli gălățenl (conduși tie antre
norul Petre Mihai) au avut o com
portare remarcabilă și, cîștigînd 6 
meciuri, au intrat în posesia tro
feului. IATĂ REZULTATELE, în 
ordinea categoriilor : P. Ganea (G) 
b.p. Șt Boboc (lot), A. Cojan (G) 
b. ab. 2 M. Frumosu (Rapid), M. 
Toni (G) b.p. V. Ivan (lot), O. Amă- 
zăroaie (G) b.p. C. Ștefanovici (E- 
lectroputere), Gh. Ciochină (lot) 
b.p. C. Bumb (G), D. Moraru (G) 
b. ab. 2 N. Paraschiv (Rapid). V. 
Prodan (Metalul) b.p. Șt. Voicu 
(G), V. Bute (G) b.p. T. Nicolae 
(MetaluD, I. Gyorffi (lot) b.p. C. 
Cojocaru (G), P. Cimpeanu (Meta
lul) b. ab. 1 FI. Marcel <G). A. Ian- 
cu (lot) b. dese. 1 I. Dascălu (lot).

T. SIRIOPOL. coresp. județean

Al. Kovacs m.n. cu C. Dobrotă, N. 
Simion b.p. I. Bolonescu, N. Sdldsi

Tintișan, N.. Feresl b.ab. 2 
Matiaș b.ab. 2. C. Șan- 
b. ab. 1 D. Fărtapu, M. 
C. Monlț.1, V. Apetrei 
Tănase, I. Mihoc b.p. 
Barabaș b. ab. 2 I.Mol-

b.p. I.
P. Radu, I. 
du, C. Lică 
Varga b.p. 
m.n. cu N. 
I. Căian, I. 
dovan.

C. ALBU. coresp.

CAMPIONII ȘCOLILOR 
PROFESIONALE MINIERE

La Cîmpulung Muscel a avut loc 
faza finală a Întrecerilor de box 
rezervate elevilor din școlile pro
fesionale miniere. IATĂ CAMPIO
NII, în ordinea categoriilor : R. Po- 
pan (Bala Mare), C. Dini (Lupeni), 
V. Cernat (Cîmpina), A. Căupan 
(Baia Mare), N. Chitu (Cîmpulung 
Muscel), Gh. Tortil (Baia Mare), 
I. Pop (Baia Mare), P. Pop (Baia 
Mare), M. Gheorghe (Cîmpina), La 
categoriile mijlocie și semigrea nu 
au fost concurenți.

D. RADULESCU, coresp.

ÎNTRECERILE BOXERILOR 
BUCUREȘTENI

tot mai multe școli

școlilor profesionale; 
total ne- 

sfîrsit.

G. ȘTEFANESCU

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. SIBIU 
20—4

In sala I.M.F. din Tg. Mureș a 
avut loc reuniunea amicală de box 
dintre echipele A.S.A. din locali
tate și C.SM. Siziu. Mai bine pre
gătiți, pugilițtii localnici au cuce
rit o meritată victorie. REZULTA
TE (primii sînt sportivii de la 
AS.A.l: Șt. Rismani b.p. D. Ne
gru, C. Kovacs p.p. I. Cherecheș,

Ș
Joi, de la ora 19, în sala clubu

lui Grivița Roșie va avea lob cea 
de a 8-a reuniune a campionatu
lui municipal rezervat juniorilor.

Sîmbătă, de la aceeași oră, se Va 
disputa gala a 9-a, care cuprinde 
14 partide cu participarea celor mai 
buni sportivi juniori din Capitală.

Tot sîmbătă, de la ora 16, în sala 
Uzinelor Semănătoarea se va dispu
ta o reuniune amicală în care se 
vor întrece mai mulți boxeri se
niori din cluburile bucureștene.

SPORTURILE DE IARNĂ VOR TREBUI

Cind 
bună 
care 
fost 

fel

A FAPT DIVERS

SOCIOLOGIA IN SLUJBA SPORTULUI

IN EXPERIMENT 1111
Făcînd parte dintr-o etapă a ri

nul experiment științific inițiat în 
cadrul cercetărilor și acțiunilor cul
tural-educative întreprinse de către 
o echipă sociologică a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
centa competiție sătească, purtînd 
denumirea „Primul campionat al 
comunei la «finiuțe șl schiuri, Șanț 
1972“ reține atenția prin unele as
pecte organizatorice, cît și prin u- 
nele note personale, Izvorlte din cu
noașterea și folosirea judicioasă a 
tradițiilor locale.

Comuna Șanț, situată în nord- 
eatui județului Bistrița — Năsăud, 
se află așezată la poalele munților 
Rodhei, la o altitudine de 300 m,- 
într-o „căldare" înconjurată, în 
mare parte, de pante și dealuri cu 
o înclinație variind între 15—45 
grâde. Unele povîrnișuri constituie 
locuri ideale pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. în timpul des
fășurării acestei prime părți a ex
perimentului. temperatura a oscilat 
între —20 și +3 grade. Am avut 
la dispoziție zăpadă înghețată, de o 
grosime între 10—15 cm.

în decursul discuțiilor purtate 
am aflat că primul om care a 
schiat In împrejurimile satului și-a 
confecționat singur schiurile, acum 
trei decenii. Pornind de la aceste 
aspecte concrete, organizatorul ex
perimentului a stimulat dorința le
gitimă a copiilor și tinerilor de a 
se întrece, de a-și arăta 
măiestria. A fost aleasă 
lungă de circa 800 m, în 
apropiere a vetrei satului, 
la „antrenamente" cu un

S-a îhtîmplat simbătă ce stadionul 
Republicii. Gheorghe Ghipu. nroasi <- 
tu] campion balcanic de cros, se pre
gătea să plece in cursa de 2 000 m 
pentru a Încerca să bată recordul 
republican de juniori al lui Petre 
Lupan, acum senior. Da-, iată că la 
startul probei se prezintă si Petre 
Lupan. S-a plecat în cursă. Ghipu și 
Lupan se distanțează mult de pluton. 
Toate privirile sînt afintite asupra 
lor Primul tur a fost parcurs mult 
prea tare. Tempo-ul se domolește la 
tureie următoare. La conducere. Lu
pan și Ghipu se schimbă periodic. 
După patru ture alergate, acele cro- 
nometrului, nepăsătoare față de vlntul

de afară, arătau trei secunde pierdute 
față de media de timp necesară unui 
nou record. Ultimul tur. ultima spe
ranță. Ritmul de alergare se accele
rează, cei doi temerari ajung unul 
in dreptul altuia. Petre Lupan ce
dează locul mai bun pe turnantă 
prietenului lui acum adversar, 
care aruncă in luptă ultimele 
rămășițe de energie. Ultima sută 
de metri se aleargă într-o viteză 
îndrăcită. Linia sosirii este trecută 
de amindoi, unul lingă altul. Pe ta
bela de recorduri, la proba de 2 000 m 
a dispărut un nume și a apăut un 
altuL Dar pe stadion au rămas doi 
alleți. cu adevărat prieteni .admirați 
de toți cei prezenți.

Fair-play ? Poate mai multi Este 
dragoste, pasiune, ajutorul datorat ce
lui mai tlnăr ce va prelua ștafeta, 
este generozitate.

la Ploiești
TURNEELE FINALE

ALE DIVIZIEI NAȚIONALE ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
Astâzi. la Ploiești. încep turneele 

finale (masculin ți feminin) ale di
viziei naționale școlare și de 
juniori. La disputa pentru titluri ie 
naționale participă echipele ciști- 
gătoare aie celor opt serii. Ele sînt 
următoarele: Șc. sp. Buzău. Vuito
rul Buc., Șc, sp. 1 Buc.. Rapid Buc, 
,Șc.
5c 
Ia 
Sc 
sp.

sp. Craiova, Șc. sp. Caransebeș, 
sp. Brașov. Șc. sp. Oradea — 

băieți, Șc. sp. P. Neamț. Farul, 
sp. 2 Buc.. Șc. sp. Sibiu, Șc. 
Caransebeș, Șc. sp. 1 București 

Șc, sp. Brașov. Liceul N Bălcescu 
Cluj — la fete. Competiția este or
ganizată de Ministerul Educație: și 
Invățămîntului In colaborare cu 
F R Volei. Sînt alcătuite, prin tra
gere la sorți, cite două seri- de pa
tru echipe. Acestea ver juca in 
serii după sistemul turneu, la In-

cheierra cărora primele două cla
sate se ver întilni intr-un turneu 
pentru locurile 1—1, iar celelalte 
două pentru locurile 5—8. în aceste 
turnee contează rezultatele directe 
Înregistrate în serie.

De asemenea, se va organiza, 
atît la băieți cît și la fete, un 
turneu final pentru locurile 9—16, 
la care participă echipele clasate 
pe locul 2 în seriile campionatului. 
Această competiție este organizată 
de CJ.E-FjS. Prahova și Școala 
sportivă Ploiești. Partidele Vor fi 
găzduite de Palatul sporturilor și 
de săiile „1 Mai" și ale liceelor 
1 ’ *

>»•
și 2.

JUNIORII
ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE 

DE CAMPIONI
Timp de trei zile — vineri, sîmbătă 

Si duminică — sala de sport din Hu
nedoara va găzdui campionatele repu
blicane individuale de tenis de masă 
ale juniorilor.

înaintea începerii competiției amin
tim pe campionii de anul trecut: Gh. 
Naftali (simplu juniori), Mohica Ha- 
riga (simplu junioare). Ligia Lupu- 
Mihaela Lunțeanu (dublu fete). Gh. 
Naftali-C. PoDOvici (dublu băieți). 
Lidia Ilie-Mihai Bobocicâ (dublu 
mixt). Noii campioni îi vom afla 
duminică, odată cu Încheierea parii- 
delor.

IN FAȚA FILEULUI
• După informațiile pe care 

deținem, echipele masculine ale Un
gariei și S.U.A. nu vor mai lua 
parte la turneul de calificare pen
tru J.O.

• Cursul de antrenori proiectat 
pentru luna aprilie, la Ploiești, a 
fost amînat pentru o dată ulteri
oară Olimpiadei de la Munchen.

• în zilele de 21 și 23 aprilie va 
avea loc la Constanța o dublă în- 
tilnire între reprezentativele mas
culine și feminine de tineret ale 
României și R. D. Germane.

• în caz că Sala sporturilor din 
Pitești nu va fi gata pină la 11 mai 
(cînd sînt programate turneele fi
nale ale diviziei A feminine), dispu
ta pentru titlul de campioană va 
avea loc într-o altă localitate. la
șul și-a depus deja candidatura.

• Meciul de divizia A dintre e- 
chipele I E.F.S. București și Con
structorul Arad din etapa de la 
9 aprilie a fost amînat pentru 21 
aprilie, la cererea echipei arădene.

le

Pregătirile sportivilor români în 
vederea campionatelor mondiale 
(Split, 27 mai — 4 iunie) se apropie 
de sfîrșit. Cei doi specialiști ai fe
derației, Alexandru Andrei (f) Și 
Ferdinand Popescu (m) au stabilit, 
în urma unor repetate trialuri, lotu
rile republicane pentru ultimele 
teste internaționalei feminin — E- 
iena Trandafir, Elena Cernat, Cris
ta Szocs, Florica Neguțoiu, Ana Pe
trescu, Cornelia Petrușcă, Rozalia 
Stefutz, Ildiko Grozâvescu, Marga
reta Bordei, Erica Szasz: masculin 
— Petre Purje, Ion Micoroiu, Cris
tu Vînătoru, Ilie Băiaș, Iosif Tis- 
mănaru, Gheorghe Silvestru, Ludo
vic Martina, Ton Stefutz, Constan
ți’’ Radulescu șl Ludovic Kiss.

pupă cum se poate vedea, în lo-

SĂ PRINDĂ ARIPI Șl LA POALELE 
prof. P. Brinzei) și secția de schi de la 
Șc. sp. Piatra Neamț (există aici 4 gru
pe. de care se îngrijesc profesorii D. 
Terbescu și Gh. Lașcu, ambii cu cite o 
normă întreagă). Acestei secții. înfiin
țată in 1966. i-a revenit, in 1971. cinstea 
cîștigâtti primului titlu de campion na
țional de schi al județului Neamț (ju
deț fără nici un fel de tradiție în acest 
domeniu) : Cristian OLTEANU, slalom, 
categoria copii.

C.J.E.F.S. Neamț a investit 50 000 de 
leț in total, numai în acest sezon, pentru 
dotarea centrelor de schi cu materiale 
sportive (schiuri, bețe, legături, bo
canci), sumă din care s-au putut repar
tiza. pentru fiecare centru, aproximativ 
6—7 000 de lei.

Au fost reamenajate o serie de pîrtii 
din regiune (cele din jurul orașului P. 
Neamț Cosla. Bahrtu. muntele Pietri
cica), prin intense lucrări de curățire, 
defrișare etc.

Lipsesc cu desăvârșire de pe puținele 
pirtii existente mijloacele mecanice 
de urcare a pantelor. C.J.E.F.S., după 
cum am aflat, deși ar fi dorit să poată 
obține măcar aprobarea construirii ți
nui schi-lift. a fost mereu amînat șl 
în cele din urmă refuzat. Astfel, s-a 
renunțat ia ideea procurării unei ast
fel de instalații — pe bază de comandă 
— din altă parte. lulndu-s€ hotârîr^â 
obținerii utilajului necesar prin colabc-

Acum ciUva vreme, la Piatra Neamț, 
a avut loc o ședință de analiza suo 
organizarea biroului CJ.E.F.S. Neamț. 
In care s-au pus in discuție o serie de 
aspecte legate de organizarea și desfă
șurarea sporturilor de iarnă (și in spe
cial) a schiului, de necesitatea răspin- 
dirii lor pe întinsul județului, 
tîcipat membrii comisiei județene 
seni-patinaj (președinte prof. 
Terbescu), activiști ai C.J.E.F.S. 
profesori de specialitate, diverși 
tort de răspundere ai mișcării 
de județ.

Avir.du-se în 
diții naturale 
Neamț, cît și 
lor muncii de 
de iarnă au : _ ,
o serie de propuneri, care, in concluzie, 
trebuie să ducă la extinderea sciiiuiui 
și a celorlalte sporturi de iarnă in 
județ, la lărgirea bazei lor de masă.

★
în luna noiembrie a anului trecut au 

luat ființă — in cadrul acțiunii generale 
de extindere a schiului, primele centre de 
schi din regiunea montană a județu
lui : Hangu, Bicaz-Ardeal, Borca, Grin- 
țiești, Ceahlău și Pipirig (localitate bine 
cunoscută ceior care au citit -Aminti
rile din copilărie*4 ale lui Creangă, și 
care, se pare. posedă pirtij foarte 
bune...). La Tg. Neamț s-a înființat 
singurul centru a cărui specialitate este 
schiul de fond. S-au luat măsuri, de 
asemenea, pentru întărirea celorlalte 
unități de specific din județ : centrul 
de inițiere de la P. Neamț (condus de

Au par- 
de 

Dumitru 
Neamț, 

“ fac- 
sportive 

i vedere excelentele con- 
existente in județul 

dorința tuturor oameni- 
practicare a sporturilor 

fost făcute și analizate

SUMARE CONCLUZII 
DUPĂ NAȚIONALELE

JUNIORILOR
Cîteva aprecieri sînt posibile a- 

cum, după naționalele de juniori. 
Le vom semnala pe scurt:

1. Județul Brașov și-a dovedit din 
nou forța, cucerind 9 din cele 12 
titiuri. Județul Prahova a cucerit 
două prin NI. Burchi — S.B.C. Si
naia:, iar Maramureșul, unul, prin 
Eva Mezei (C. S. Baia Mare). Dar în 
interiorul județului Brașov s-au 
produs mutații fundamentale: 8 
dintre cele 9 titluri brașoveze au 
revenit Liceului din Predeal, ceea 
ce demonstrează și susține oportu
nitatea înființării unui liceu cu 
program de schi în acest oraș. Ra
cordarea la înalta performanță, 
competitivă și pe pian internațional, 
obligă la continuarea și adîncirea 
condițiilor și bunăvoinței acordate 
acestei viguroase școli experimen
tale.

2. Numărul, pregătirea tehnică și 
necesitatea obiectivă a creșterii va
lorice a eșalonului de juniori im
pun, pentru viitor, organizarea se
parată a unui calendar competi- 
țional. Nu mai este posibil, organi
zatoric și stimulați v-tehnic, ca între
cerile juniorilor să fie o anexă a 
concursurilor de seniori. Ediția ac
tuală, organizată special pentru ju
niori — din păcate, unul dintre pu
ținele concursuri anuale care se 
bucură de acest statut — trebuie 
să devină un model de la care ex
cepțiile să fie excluse.

3. Juniorii ne-au dezvăluit (une
ori) virtuți de maeștri, ambiții, e- 
nergii și dorințe de lucru demne de 
subliniat. Dar aceste mari disponi
bilități fizice și sufletești trebuie di
rijate și organizate tehnic prin com
petiții de un grad mai ridicat de di
ficultate. Atîta timp cît (cu rare 
excepții) întrecerile juniorilor vor 
rămîne facile, scurte, deseori super
ficiale, din criză de timp sau din 
mentalitatea greșită de a-j menaja, 
juniorii noștri nu se vor impune 
pe plan internațional.

4. Luna aprilie este tardivă pen
tru campionatul național de juni
ori. Capriciile primăverii, alternan
țele de condiții atmosferice trans
formă fundamental mediul speci
fic în care s-au făcut 'pregătirile 
de-a lungul iernii. Elementul ne
prevăzut, surpriza, înhibă și micșo
rează capacitățile de luptă, viciază 
chiar ierarhiiile reale, constituite în 
condițiile de autentică iarnă.

Mihai BARA

ECHIPELE REPREZENTATIVE IN FAȚA UNOR 
INTERNAȚIONALEIMPORTANTE TESTE

tul masculin a reapărut cunoscutul 
popicar ploieștean Cristu Vînătoru, 
care după forma arătată în campio
natul divizionar, se speră să mă
rească capacitatea echipei națio
nale. De altfel, au început să se 
cristalizeze cele două formații re
prezentative. urmînd doar ca și re
zervele să ajungă la nivelul jucă
toarelor și jucătorilor de bază. Pen
tru apropiatele întîlniri Internațio
nale, rămîne ca rezervele (dacă a- 
cestea se vor căli mai bine, să poată 
înlocui pe unii dintre actualii titu
lari) să fie alese dintre Ildiko Gro- 
zăvescu, Erica Szasz, Rozalia Ste
futz, Margareta Bordei, la fete și, 
respectiv, Ludovic Martina, 
Stefutz, Constantin Rădulescu 
Ludovic Kiss, la băieți.

Și acum, iată programul 
țărilor internaționale ale 
două selecționate naționale 
teptarea C.M.: 15—16 aprilie, cu e- 
chipele R.D. Germane; 22—23 acri
lic, cu reprezentativele Cehoslovaci
ei; 29—30 aprilie, cu formațiile Iu
goslaviei. Toate meciurile vor 
Susținute în deplasare. (TR. I.)

Verifi- 
celor 

în aș-

fi

Ion
Și

★

Faza întîi a turneului final 
campionatului divizionar, la care 
participă primele trei echipe din 
cele 4 serii feminine și masculine, 
va avea loc între 12—14, mai, la 
Mangalia Nord (f) și 11—14 mai, la 
Iași (m), urmînd ca returul să se 
desfășoare în a doua jumătate a 
lunii iunie.

al

CEAHLĂULUI!
rare pe plan îocai, cu sprijinul între
prinderii forestiere P. Neamț.

în cadrul măsurilor de îmbunătățire a 
activităților sportive'1 din cadrul pro
cesul.ii de învățămînt. s-a luat hotărî- 
rea ca. pe viitor, in funcție și de ză
pada existentă, orele de educație fizică 
să se desfășoare în aer liber, pe schiuri 
și cu săniuțe, mai ales în școlile de 
județ care nu posedă săli de sport co
respunzătoare. Săniușul, de altfel, este 
un sport de tradiție dirt părțile IodUlui. 
De aici a plecat boberul Gh. Maftei, un 
fost component al echipajului condus 
de I. Panțuru. La ediția din 1969—1970 
a „Săniuței de argint", competiție care 
a reunit la Brașov pe toți campionii ju
dețeni, elevul Emil Ioniță (Șc. j *- 
sională de mecanici Roman) a 
titlul de campion.

★
Deși. prin discuțiile purtate 

O.N.T. șl O.J.T. și C.J.E.F.S. 
s-a ajuns ia concluzia rentabilității con
struirii unor noi cabane și hoteluri, a 
creării unei noi zone a turismului mon
tan și a schiului, lucrările de amena
jare intirzle să ia contur. Regiunea este 
splendidă, muntele Ceahlăul șl împre
jurimile sale ar putea atrage numeroși 
turiști dornici de schi, plimbări mon
tane. aer... Totul se lnVlrte intr-un 
cerc vicios : turlștit nu vin pentru câ 
nu prea există

profe- 
cucerit

întră
Neamț,

amenajările necesare (ca
bane suficiente, nîr- 
tll etc.), iar orga
nele de resort nil 
iau măsurile nece
sare... pentru că 
lipsește afluență tu
riștilor I Activiștii 
d i n C.J.E.F.S.
Neamț au căzut la 
înțelegere cu O.J. 
de Turism ea pe 
lingă cabanei* mai 
mari (Cristina — Bi- 
caz. Durău, Izvorul 
MunteSul) să fie 
amenajate — ou 
posibilități locale — 
noi pirtii. Este, to
tuși, prea puțin, 
cercul Vidos ăr tre
bui spart «Ut mal 
repede. Spre ciști- 
gnl tuturor...

Dumitru GRAUR

i

reluat divizia B

SURPRIZE MARI lN PRIMA ETAPĂ

■
*

Cristian Olteanu, 
primul campion 
national de scht 
(categoria copil) 

județului 
Neamț

Duminică s-au disputat primele par
tide din cadrul returului campionatului 
de handbal, divizia B. Pornind de la 
cele cîteva surprize de proporții — in- 
fringerea Voinț’i București In fața Chi
miei Făgăraș și rezultatul de egalitate 
obținut de handbalistele de la Progresul 
București (lidere >n seria I) In meciul 
cu ultima clasată. Voință Rădăuți — și 
pină la scorurile destul de strinse, 
iul la care s-au disputat meciurile 
tel etape a fost destul de scăzut 
pare că multe echipe sînt departe 
fi atins potențialul obișnuit. A 
insă, de-abla prima etapă și lucrurile 
pot reintra in normal cit de curind. Iată 
rezultatele înregistrate : FEMININ, Se
ria I : Constructorul București — Voin
ța București 7—12 (4—6). Spartac Plo
iești — IGEX București 10—1 (6—1), Vo-

nive- 
aees- 
și se 
de a 
fost,

începind de miine la Timișoara 

„CUPA ORAȘELOR" 
LA JUNIORI II

începind de mîine, sala Olimpia 
din Timișoara găzduieștee timp de 
trei zile, tradiționala competiție re
zervată juniorilor II, „Cupa Ora
șelor". Cele 16 echipe masculine, 
selecționate de orașe, care se vor 
alinia la startul acestei competiții, 
sînt împărțite în patru serii, după 
cum urmează: Seria I — București, 
Crăiova, Galați, Oddrhcî: seria a 
Ii-a: Timișoara, Deva Sibiu, Că
lărași; seria a IlI-a: Reșița, Ploiești, 
Iași, Curtea de Argeș; seria a IV-a: 
Constanța, Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Bacău și Sf. Gheor
ghe. întrecerea feminină se va dis
puta în zilele de 14, 15 și 16 apri
lie la Constanța.

MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL
DIVIZIEI A LA MASCULIN

Pentru a oferi componenților lotu
lui reprezentativ de handbal mascu
lin o perioadă suficientă de odihnfi- 
refacere, precum și pentru a se cîș
tiga timp în vederea pregătirilor 
preolimpice, federația de specialitate 
a operat cîteva modificări în progra
mul campionatului diviziei A, ale 
cărui ultime turnee se vor desfășu
ra după cum urmează : GALAȚI : 
7—8—9 aprilie ; IAȘI i 14—15—16 și 
19—20—21 aprilie.

tața Rădăuți — Progresul București 9—3 
(3—4) ! Handbalistele did Rădăuți ău 
condus pină aproape de final, dar cu 
15 secunde îhalnte de fluierul arbitru
lui. Antoaneta Oțelea a adtis egaiarea 
pe tabela de marcaj (M. COVATAftU
— coresp.); Chimia Buzău — Chimia 
Făgăraș 11—10 (7^4); Politehnica Galați
— Universitatea Iași 9—16 (5—7) ! Seria 
a Ii-a : Jiul Petroșani — Tdxtila Sebeș 
7—7 (6—2); Dermâgant Tg. Mureș — Vo
ința Sighișoara 10—8 (7—3). CSM Sibiu
— Voința Oradea 12—4 (6—2): Construc
torul Timișoara — Constructorul Baia 
Mare 18—6 (9—3); sparta Mediaș 
II Timișoara 13—8 (8—3).

Dâia 
— unîv.

MASțGȚLIN, seria I : Chimia
— Voința București 8—7 (3—4) . _____
reștefflF au evoluat sub posibilitățile lor, 
mai. ales ta repriza secundă, cind gaz
dele, jucthd atent, au reușit să obțină 
o victorie pe deplin meritată (V. LAZAR
— coresp.); Tractorul Brașov — Chimia
Tr. Măgurele 32—11 (13—4); Știlhța SA- 
cău — ASA Tg. Mureș 19_9 (9—6) 1 Re- 
ionul Săvlnești — Rafinăria Teleajen 
25—17 (11—8); Agronomia Iași — Comer
țul Constanța 20—14 (9—6). Seria a Il-a: 
Știința Lovrln _ Banatiil Timișoara
19—14 (10-• Mihaur Baift Marfe — Ti
mișul Lugoj 22—12 (10—3); Textila Cis- 
nădie — ASA Sibiu 15—11 (&—5); Gloria 
Arad — Metalul Copșa Mică 12—9 (8—4), 
CSM Reșița — Știință ------------- " "
(8—4).

(Corespondenți : V.
Bogdan. I. Iancu, I. Anurei, i, *-iavipu, 
T. Tohătan. M. Dumitru, Ă. Vasileseu, 
C. Crețu, A. Szabo, I. Ionescu, V. i*o- 
povicî, S. Băloi, C. Nemțeânu, Șt. lacob 
și D. Diaconescu).

Făgăraș 
! Bucu-

Petroșani 18—S

Diaconescu, E. 
Andrei, I, Plăvițiu,

Tiiiii. i j ■ SE

fiecare 
o pantă 
imediata 
Pornind 
grup de 

numai 4—5 eopii. după o săptămînă, 
pe pîrtie se aflau 60—70. Fixîndu-se 
de către „comitetul de inițiativă", 
compus din 8 localnici între 13—17 
ani data precisă a competiției și 
condiția esențială a participării la 
concurs — schiuri de fabricație pro
prie sau locală ■— am asistat, timp 
de două săptămîni la o vie activi
tate. Vechii meșteri au fost solici
tați să-și împărtășească experiența. 
Fiecare a cioplit lemnul după pri-

cepere și uneori după concepție 
proprie. Astfel, elevul I. Budescu 
s-a prezentat la antrenamente cu 
schiuri, avînd marginea de 35 cm ! 
Unii diriginți, în timpul liber sau 
în cadrul orelor de cerc sportiv își 
antrenau elevii pe dealurile încon
jurătoare. Alături de schiori se 
pregăteau și viitorii concurenți la 
săniuș.

încetul cu încetul, folosirea unui 
singur băț intrată în obișnuința lo
calnicilor (cîrmă și frînă la cobo- 
rîre) a fost părăsită- In ziua com
petiției din cei peste o sută de schi
ori numai unul a mai folosit un 
singur băț 1 Organizația de pionieri 
(comandant-instructor de unitate, 
prof. Florea Găureanu) și organiza
ția U.T-C. (secretar comit, comunal, 
prof. George Ostace), directoruif' 
Școlii generale de 10 ani (prof. SepL 
timiti Gropini) au sprijinit „comite
tul de inițiativă" al primului cam
pionat al comunei la săniuțe și schi
uri.

Rezultatul e mulțumitor. Peste 
250 elevi au fost antrenați în pre
gătire, organizare și participare. 
Pentru prima oară în satul Șanț o 
întrecere sportivă întrunește aproa
pe 800 de spectatori. împreună cu 
concurenții au fost mobilizați 35 
la sută din totalul locuitorilor. Fără 
a trage unele concluzii din această 
primă parte a experimentului (cer
cetarea fiind în curs de desfășura
re și urmărind un obiectiv mai în
depărtat) putem, totuși, afirma că 
ieșind în întîmpinarea dorințelor 
copiilor și tinerilor de a petrece 
timpul liber în mod util și plăcut, 
trebuie să folosim inventiv mijloa
cele proprii, apelînd la toate con
dițiile locale. Sportul are o mare 
putere de atracție asupra tinerei 
generații prin practicare efectivă. 
Dacă reușim să conectăm la această 
trățgțură și plăcerea pregătirii, bu
curia organizării și — în final — 
succesul întrecerii, am cîștiga njli 
prieteni ai culturii fizice și sportu
lui.

OTTO BENKb

AZI, ETAPA

INTERMEDIARA
Astăzi, în campionatul masculin 

divizia A are loc o etapă interme
diară (a XlX-a). Din cele cinci par
tide ale acestei etape (meciul Vo
ința București — I.E.F.S. a fost 
amînat pentru 20 aprilie), se des
prind cîteva întîlniri, cît de cît e- 
chilibrate : Politehnica. Cluj — 
Universitatea Cluj, Universitatea 
Timișoara ■— I.C.H.F. și Rapid — 
Politehnica București. Derby-ulclu-

HOTÂRlRI ALE

BIROULUI EEDERAL
Marți, la Federația română ... 

baschet a avut loc ședința biroului 
federal. Pe ordinea de zi au fi
gurat probleme ale activității spor
tive și interne și ale pregătirii lo
turilor naționale. în această ulti
mă direcție, a fost discutată com
portarea baschetbalistului Dan Po- 
leanu, component al lotului națio
nal de juniori. Acesta nu s-a pre
zentat la pregătirile făcute în ve
derea campionatului de calificare 
pentru europenele de juniori care 
se vor desfășura la Harkovo (Bul
garia), între 14 și 16 aprilie. în 
plus, el s-a făcut vinovat și de ati
tudine ireverențioasă față de antre
norii săi. Biroul federal a hotărît 
excluderea lui Dan Poieanu din lo
tul național și suspendarea din ac
tivitatea competițională pină la în
dreptarea Situației sale la învă
țătură.

• întrucit sala Floreasca din 
București este în reparații, s-a sta
bilit ca turneele finale de sală ale 
campionatelor naționale (masculin 
și feminin) să se desfășoare între 
26 și 28 mai în sala Victoria din 
Ploiești.

• Drept localități de desfășurare 
a turneelor tie calificare pentru di
vizia B au fost stabilite orașele 
Ploiești (băieți) și Sibiu (fete), tot 
între 26 și 28 mai.

• Avînd în vedere rezultatele 
foarte bune și preocupările susți
nute în activitatea baschetbalistică 
ale asociației sportive ICHF-Bucu- 
raști s-a hotărît crearea pe lingă 
această unitate a unui centru de 
mini-baschet, a cărui activitate să 
înceapă la 1 septembrie. Mențio
năm că Federația de specialitate 
Va sprijini material și documentar 
acest nou centru de creștere a ca
drelor.

de

garia vor veni 
cunoscut fiind 
iîCle" constituie 
repetiție generală înainte de JO

— In te stadiu se află utilarea 
sălii cu apăratele absolut indispen
sabile, cunoscut fiind faptul că Ia 
un campionat european numărul 
lor este destul de mare ?

— Au fost confecționate două 
podiumuri pentru concurs și 25 (!) 
pentru antrenament. Ne aflăm în 
posesia a 31 de bare din tipurile

cu cei mai buni, 
faptul că „europe- 
cea mâi riguroasă

LOTUL NATIONAL

DE SĂRITURI PLEACĂ LA RENNES

IN CAMPIONATUL MASCULIN
jean ni se pare a fi însă, cel mai 
interesant. în rest, primele două 
clasate (Dinamo, Steaua), întîlnesc, 
La București, pe ultimele două 
(Mureșul, Politehnica Galati) în me
ciuri din care credem, este exclusă 
surpriza...

Iată programul acestei etape (în 
paranteză, rezultatele meciurilor 
tur) ; Dinamo — Mureșul Tg. Mu
reș (93—65), Steaua — Politehnica 
Galați (78—68), Rapid — Politeh
nica București (66—104), Universi
tatea Timișoara — I.C.H.F. (71—69), 
Politehnica Cluj — Universitatea 
Cluj (62—87). Programul meciurilor 
din Capitală este următorul : 
Dinamo, ora 17 : Dinamo — 
reșul ; sala Giuleștl, ora 
Steaua — Politehnica Galați, 
pid — Politehnica București.

sala 
Mu-

„LA SOFIA, UN TURNEU DIFICIL 
PENTRU JUCĂTORII NOȘTRI"
La un foarte scurt interval după 

cîștigarea „Cupei orașului Bucu
rești", naționala de polo este pusă 
în fața unui nou examen, de a- 
ceastă dată mult mai dificil. La 
Sofia, în turneul care începe mîine 
seară, reprezentanții noștri vor în- 
tîlnî selecționata R. D. Germane 
(chiar în primul meci) din prima 
grupă valorică a polo-uluj mondial, 
pe cea a Bulgariei (foarte greu de 
învins „acasă") și echipa Greciei.

înainte de plecare, antrenorul A. 
Grințescu ne-a declarat: „Cu acest 
prilej vom face ultima verificare 
oficială înaintea turneului de cali
ficare pentru J.O. și băieții au am
biția de a se prezenta la competiția 
din Juna mai (Munchen) neînvinși. 
Nu va fi prea ușor. Formația din 
li. D. Germană constituie un adver
sar dificil pentru absolut orice e- 
chipă din lume iar cea bulgară ne-a 
pus deseori probleme cind am jucat 
Ia Sofia sau Varna. Păstrez, totuși, 
încrederea că rezultatele echipei se 
vor înscrie și de această dată pe 
linia bunelor performanțe din ulti
ma vreme®.

SE APROPIE C.E

Azi, dimineață pleacă, pe calea 
aerului spre Paris, lotul național 
de sărituri în apă, compus din 
Melania Decuseară, Sorana Ptelip- 
ceanu, Ecaterina Dumltriu și Ion 
Ganea. Sub conducerea antrenoru
lui federal Norbert Hatzack, sărito
rii noștri vor participa la campio
natele internaționale ale Franței, 
care se dispută sîmbătă și dumini
că în orașul Rennes. La acest im
portant concurs au fost invitați — 
alături de sportivii francezi — șl 
reprezentativele Angliei, Austriei, 
și Republicii Democrate Germane,

Menționăm că această confrun-

tare 
dlri 
fruntași.
spus antrenorul N. Hatzack, vom 
face o bună verificare a actualului 
stadiu de pregătire. Avem nevoie 
de o clarificare în această direcție, 
mai ales în eventualitatea participă
rii lotului român la Olimpiada de 
Vară de la Miifichcn".

Sperăm ca, într-o companie va
loroasă, din care nu vor lipsi J. 
Dejoubert (Franța), Falke Hoffmann 
și Joachim Ziehter (R.D.G.) repre
zentanții noștri să aibă o bună 
comportare.

este primă 
acest an a săritorilor

de mare anvergură 
noștri 

„Cu această ocazie, ne-a

considerate a fi cele mai bune din 
lume. Avem semnalizatorul elec
tronic, care va indică numele si 
greutatea încercată de concurent 
ți, de asemenea, toate cele 108 me
dalii care vor fi atribuite concuren- 
ților clasați pe primele trei locuri 
pe stiluri (împins, smuls, aruncat), 
plus la totalul acestora, la 9 cate
gorii. în prezent, se lucrează la 
podiumul de premiere, la panoul 
pentru afișarea rezultatelor, la su
portul pentru discuri și magneziu 
etc.

— Din punct de vedere propa
gandistic, ce ați prevăzut în pla
nul de măsuri ?

— Credem că popularizarea com
petiției va fi dintre cele mai bune. 
In afară de afișele mari, s-au con
fecționat și afișe mici care vor fi 
expuse în mijloacele de transport 
în comun. Sper că atît presa locală 
cît și cea centrală ne vor ajuta «să 
prezentăm evenimentul la cel mai 
înalt nivel. Cu prilejul competiției, 
conducătorii și sportivii străini vor 
face în fiecare dimineață scurte 
excursii, care le ver permite să cu
noască frumusețile litoralului nos
tru.
— După cum se vede, majoritatea 
amănuntelor' sînt puse la punct. 
Pe cînd repetiția generală ’

— La sfîrșitul acestei săptâmîni.r 
mai exact de miine și pină du
minică, se vor desfășura la 
Constanța campionatele naționale 
ale seniorilor. Va fi o repetiție ge
nerală atît pentru organizatori, cît 
și pentru sportivii vizați să ne re
prezinte la C-E.
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Dupâ ,, mondialele" pentru tineret

O SINGURĂ MEDALIE LA 
dar cadeții noștri nu au dezamăgit

MADRID

Cu foarte mici except i, trăgătorii români și-au apărat șansa in mod remarcabil, afirmindu-se ca elemente de certă perspectivă
tie la ediția madrilenă a C.M. de 

tineret, scrimerij români s-au îna
poiat cu o medalie de bronz, ob
ținută de spadasinul Paul Szabo. 
Poate fi satisfăcător acest bilanț ? 
Pentru a răspunde la întrebare sînt 
necesare unele explicații.

Se știe că în 1970, la Minsk, ca- 
dețli scrimei românești au avut cea 
mai ștearsă comportare la o ediție 
a C.M. de tineret, nereușind să 
facă față decît unor tururi prelimi
nare. După Minsk, federația tie re
sort a reacționat prompt, reconsi- 
derînd aproape întregul lot și chiar 
renunțînd să participe la ediția 
1971 a C.M. de tineret de la Chi
cago. Unii tehnicieni s-au grăbit să 
considere această absență drept o 
greșală, dar măsura a fost Pe de
plin justificată. Cu noile loturi, în 
plină formare și omogenizare, nu 
se putea aborda o competiție de o 
asemenea anvergură. Chiar și pen
tru anul acesta, unii specialiști au 
emis ideea de a rămîne acasă, de 
a nu lua parte decit la acele pro
be în care existau cit de cit cer
titudini în privința unei compor
tări onorabile. în cele ‘din urmă, 
apreciindu-se faptul că un campio
nat mondial constituie, pe deasupra 
rezultatelor în sine, nu numai un 
prilej de verificare a capacității 
sportivilor ci și o importantă sur
să de a acumula cunoștințe, expe
riență, s-a hotărît trimiterea unui 
lot complet. Și, considerăm că 
s-a greșit.

PAUL SZABO

nu

Kuki s-a calificat în sferturi. Acest 
act 3 al competiției a fost și cel 
mai dramatic. Kuki a rămas la 
tușaveraj inferior altor 3 trăgă
tori (Konsek, Heiter și Pierrehum- 
bert), care întruniseră același nu
măr de victorii. Cu un succes în 
fața lui Bernkopf (4—5), el ar fi 
trecut în semifinale. Curajos a e- 
voluat și foarte tînărul Buricca, 
autorul a 7 victorii în primele tu
ruri. Mai puțin edificatoare a fost, 
în schimb, evoluția lui Ruff, 
numai 4 victorii.

cu

KUKI, CEL MAI COMBATIV 
DINTRE FLORETIȘTII NOȘTRI

întrecerile de pe ceie 11 planșe 
instalate în Pali^-l sporturilor din 
Madrid au scos în relief — cum 
ținea să remarce prof. Dionisie Tep- 
șan, secretarul general al F. R. 
Scrimă — valoarea ridicată a tră
gătorilor înscriși în proba de flo
retă. Reprezentanții celor 33 de țări 
au susținut o dispută dîrză pentru 
întiietate. Printre ei s-a situat și 
concurentul nostru, Kuki. După o 
prezență notabilă în primele două 
tururi (locurile 1 și. respectiv, 3),

VIORICA DRAGA
CONFIRMA SPERANȚELE...

rit și Heizer au ajuns în finală. In 
schimb, Draga, epuizată nervos în 
„sferturi", n-a mai avut resur
se pentru penultimul act al între
cerii, în care a rămas. Notabilă 
este și prezența Aurorei Crișu.cea 
maj tînSrâ dintre concurentele la 
această probă. Ea a ajuns în „sfer
turi", după ce și-a dominat net ad
versarele, în primele tururi. Ca și 
în cazul băieților, și aici, o spor
tivă, Mariana Ostafi, n-a punctat 
suficient de convingător: doar 3 
victorii în tururile preliminare.

PAUL SZABO
LA UN PAS DE MEDALIA DE AUR !

Absenți rjin finalele probelor de 
floretă, reprezentanții țării noastre 
s-au revanșat la spadă, reușind, 
prin Paul Szabo, să urce pe po
dium : o medalie de bronz, dar 

. care putea fi și de aur. Szabo a 
tras în baraj, împreună cu alți trei 
adversari, pentru titlul de campion 
ttl lumii, Competiția se încheiase, 
însă, în finală, unde reprezentan
tul nostru trecuse foarte aproape 
de victorie. în asaltul cu francezul 
Gareia. Învingător, el ar fi ocupat I 
(cu 4 victorii) primul loc, fără a | 
mai fi nevoie de turneul de baraj. 
Așa. Szabo — afectat de eșecul su- I 
ferit in fața lui Gareia, n-a mai | 
avut resurse psihice decît pentru a 
obține medalia de bronz. Oricum, 
o performanță remarcabilă pentru 
acest tinăr și conștiincios spadasin, 
elev al antrenorului clujean Ad 
Gtirath. Ne-am fi așteptat la mai i 
mult tic la Podeanu (7 v) și chiar 
de la Zidaru (4 v), ambii cu un 
palmares destul de concludent.

LA EXAMENUL OMOLOGĂRII
PREA MULTE TERENURI CĂZUTE
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PE MICUL ECRAN

In această

SĂPTĂMÎNĂ
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ASOCIAȚIA
(Urmare din pag. 1)

lor
în 

Io-

atribuțiile necesare pentru buna 
funcționare.

Există, de altfel, un precedent 
București : asociația sportivă a 
catarilor blocurilor Ferentari (sec
tor 6) care funcționează de 12 ani, 
supraviețuind cu succes tuturor greu
tăților ivite pe parcurs, în această 
perioadă. în prezent, această asocia
ție dispune de o mare platformă bi- 
tuminizată, de un bazin de înot și 
este pe cale să amenajeze o sală de 
sport pentru șah, tenis de masă, judo, 
gimnastică și culturism. Asociația 
dispune, de asemenea, și de un in
ventar de materiale și echipament 
necesar pentru echipele de copii și 
juniori.

Analiza tuturor acestor experiențe 
si experimente ne-a Condus la sfir- 
șitul anului trecut la începerea unei 
acțiuni de constituire a unor asocia
ții sportive de cartier în mai multe 
sectoare ale municipiului București. 
Am primit în această direcție spri
jinul nelimitat al Comitetului Muni
cipal de Partid și — pe baza indica
țiilor acestuia — al tuturor organiza
țiilor și instituții'or din sectoare in 
măsură să contribuie la succesul a- 
cestei acțiuni, care în final trebuie 
să asigure populației Capitalei o re
țea organizatorică complexă menită 
să rezolve nevoia de exerciții fizice 
recreative pentru un număr impor
tant de cetățeni minori și majori.

Primul pas în această direcție
fost identificarea unor spații în car
tierele de locuințe potrivite acestui 
scop și să poată fi afectate

Preferată Elenei Pricop, Viorica 
Di aga a avut o comportare meri
torie, aflîndu-se trei tururi la rînd, 
printre fruntașele seriilor respec
tive (poziția a 2-a). Momentul de 
vîrf al evoluției tinerei noastre flo- 
retiste a fost în sferturile de fi
nală, în asalturile cu Armbrust 
(R.F.G.) și Heizer (Ungaria). Ad
versarele ei și-au apropriat victori
ile la limită (4—3), dar rezultatul 
putea fi favorabil și trăgătoarei 
noastre. De notat că atît Armbrust

POP Șl MARIN, PRINTRE 
PROTAGONIȘTII PROBEI DE SABIE I

DE CARTIER

a

„S-AU ÎNTORS ÎNVINGĂTORII
(Urmare din pag. 1)

noilor asociații. In prezent este în 
curs atribuirea de către Consi'iile 
Populare din sectoare a acestor spa
ții în folosul noilor asociații in curs 
de constituire.

Prima asociație constituită pe aces
te baze a fost aceea din cartierul 
Pajura din sectorul 8. care are de pe 
acum o platformă bituminizatâ spa
țioasă și chiar și o echipă de fotbal 
seniori in campionatul de sector. 
Alte asociații sint în curs de consti
tuire in alte sectoare, urmind ca 
pînă la sfîrșftu! anului să avem cel 
puțin 8 asociații de acest fel in Bucu
rești.

Sperăm ca aceste asociații să or
ganizeze în prima fază cursuri de 
gimnastică igienică, campionate^ com
petiții inter-blocuri și inter-străzi, 
excursii, să îndrume rațional joaca 

■și activitatea sportivă a copiilor etc.
Considerăm că orice activitate va 

trebui să înceapă cu amenajarea 
(prin muncă membrilor), a spațiilor ob
ținute în vederea realizării bazei 
materiale necesare. Fondurile pentru 
activitatea acestor asociații Se reali
zează prin cotizațiile și donații'e 
membrilor, care se încasează regulat, 
odată cu plata taxelor de întreținere 
a blocurilor, cu acordul asociațiilor 
de locatari. De mare ajutor îh aceas
tă acțiune va putea fi și folosirea 
posibilităților create prin aplicarea 
legii nr. 20/1971 privind contribuția 
bănească și in muncă pentru efectua
rea unor lucrări de interes obștesc.

Începutul este cit se poate de încu
rajator și ceea ce este deosebit de 
dătător de speranțe este entuziasmul 
unui număr însemnat de activiști 
voluntari, care au pornit la lucru cu 
un elan remarcabil. De altfel, și 
pentru activul C.M.B.—E.F.S, îndepli
nirea unui asemenea obiectiv cere 
nu numai pricepere și stăruință ci și 
multă pasiune, feste, de fapt, ceea ce 
ne propunem pentru ca această nouă 
formă de activitate să contribuie la 
o creștere importantă a numărului 
de cetățeni ai Capitalei cuprinși în 
practicarea exdrcițiilor fizice și spor
tului.

Deși n-au urcat pe podium, doi 
dintre sabrerii noștri. Ion Pop și 
Cornel Marin au constituit revela
ția competiției. Ambii au demarat 
necruțător, reușind să domine în
trecerile. începînd din preliminarii 
și pînă în semifinale. în acest pen
ultim act al întrecerii, unele erori 
de arbitraj (tușe anulate, altele pri
mite gratuit), i-au pus în inferio
ritate pe cei doi sabreri : Pop a 
fost net dezavantajat la Gulacs și 
De la Torre, iar Marin la Dean- 
field și Fiito. Nu există nici un du
biu că dacă ar fi beneficiat "de un 
arbitraj mai atent, cel puțin unul 
dintre ei s-ar fi calificat in finală.

In atari condiții, comportarea in 
ansamblu a tinerilor noștri scrimeri 
la ultima ediție a C.M. poate fi a- 
preciată ca satisfăcătoare. Fără a 
avea o experiență competiționalâ 
prea bogajă. ei au luptat totuși 
pentru a-și pune în valoare cunoș
tințele. Un handicap important l-a 
constituit și starea lor psihică, cu 
scăderi mai ales în momentele de 
cisive. Evident că aici antrenorii 
lotului ar fi trebuit să lucjgte mai 
mult, să imprime tincrilo“noștri 
scrimeri o mai mare personalitate 
pe planșă. Iată de ce. pentru ca- 
deții scrimei noastre, va trebui să 
urmeze o perioadă de muncă reali
zată PE TOATE PLANURILE, cu 
toată exigența și responsabilitatea.

Tiberiu STAMA

O nouă
cursa

Joi și duminică se desfășoară
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perioada 15 februarie — 15 
martie. F.R. Fotbal a organizat acți
unea ae reamologare a terenurilor de 
fotbal pe care se dispută jocurile de 
campionat, în toate cele trei eșaloa
ne ale campionatelor republicane. O 
acțiune de proporții, care a venit 
să asigure condițiile necesare desfă
șurării corespunzătoare a jocurilor 
din cele trei categorii ale fotbalului 
din țara noastră.

Activiștii federației plecați pe te
ren au verificat modul în care sint 
respectate prevederile regulamentului 
de organizare a activității fotbalis
tice (recent apărut), condițiile pre
văzute în acest regulament la capi
tolul terenuri (art. 149—160) consti
tuind criteriile pentru întocmirea ac
telor de reomologare.

In general, se poate aprecia câ te
renurile pe care se dispută jocurile 
de campionat din Divizia A cores
pund cerințelor. Proprietarii de baze 
sportive sau secțiile care au înche
iate contracte de închiriere pentru u- 
tiiizarea terenurilor s-au străduit și 
au reușit să pună în stare bună tere
nurile de joc, precum si instalațiile 
anexă. La 15 din cele 16 secții parti
cipante în campionatul primei divizii 
au fost reomoiogate terenurile pe care 
se programează jocurile de campionat. 
Nu a fost omologat terenul stadionu
lui „23 August" din Iași, proprietar 
fiind Consiliul municipal pentru e- 
ducație fizică si sport. La acest sta
dion, terenul de joc are împrejmu
irea de sirmă, cu o înălțime de 1.50 
m in loc de 2 m. cum prevede art. 
152 din regulament

In cele două serii ale campionatu
lui Diviziei B s-au omologat 22 te
renuri din totalul de 32. Nu cores
pund terenurile pe care joacă echipe
le Politehnica Galați, Progresul Bră
ila. Ceahlăul P. Neamț și C.F.R. Paș
cani din seria I. iar din seria a II-a 
nu au fost găsite corespunzătoare 
bazele pe care se dispută jocurile 
echipelor Politehnica Timișoara, 
C.S.M. Sibiu, Vulturii Textila Lugoj^ 
Corvinul Hunedoara, Olimpia Oradea

și C.F.R. Timișoara. La toate aceste 
terenuri Înălțimea gardurilor de slr- 
mă este sub 2 m (fiind actualmente 
Intre 1,30 m — 1,75 m). Dintre aces
te terenuri un număr de cinci sînt 
proprietatea asociațiilor respective, 
celelalte cinci aparținînd consiliilor 
județene de educație fizică și sport.

La Divizia C, din totalul de 167 
secții participante în cele 12 serii au 
îndeplinit condițiile regulamentare 
un număr de 120 terenuri, iar 47 nu 
sint Conforme cu criteriile de omo
logare.

Acestea sînt : Chimia Suceava. Vic
toria Roman. I.T.A. Pașcani, Avintul 
Frasin, Textila Botoșani. A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc, Minerul Gura 
Humorului, Fulgerul Dorohoi. Peni
cilina Iași, Minobrad Vatra Domei. 
Viitorul Botoșani în seria I ; Danu
biana Roman. Cimentul Bicaz. U.R.A. 
Tecuci, Luceafărul Focșani în seria 
a II-a ; Viitorul și Progresul Brăila in 
seria a III-a; Laromet și Tehnometal 
București. Victoria Lehliu în seria 
a IV-a ; Azotul Slobozia, Aurora Ur- 
ziceni în seria a V-a ; Sporting Ro
șiorii de Vede, Petrolul Videle in 
seria a Vl-a ; Știința Petroșani, Ră
săritul Caracal, Progresul Corabia, 
Minerul Lupeni. Minerul Motru, Stea
gul roșu Plenița. Metalul Topleț, Mi
nerul Rovinari in seria a VH-a ; Fur
nirul Deta, Mim -ui Ghelar în seria 
a VIII-a : Înde ’dența, U.A.P. și 
A.S.A. Sibiu. Chimia Orașul Victoria, 
în seria a IX-a ; C.I.L. Sighetul Mar- 
mației. Bihoreana Marghita, Topi- 
torul Baia Mare. Recolta Salonta, Mă
gura Șimleul Silvaniei în seria a 
X-a ; C.I.L. Gherla, Arieșul C. Turzii, 
Viitorul Tg. Mureș. Tehnofrig Cluj, 
Someșul Beclean pe Someș în seria 
a Xl-a. Toate aceste secții de fotbal 
nu au la terenuri înălțimea regu
lamentară la gardul de sirmă, care 
variază de lti 1,20 — 1,75 m.

La unele din aceste terenuri s-au 
mai constatat și alte deficiențe ca : 
lipsă de gard exterior (Petrolul Vi
dele), absența culoarelor de protecție 
și a instalațiilor sanitare corespun-

respective,

zătoare, Ia Știința Petroșani, Răsări
tul Caracal, Steagul roșu Plenița ți 
Măgura Simleul Silvaniei. Terenuri 
denivelate s-au găsit la asociațiile 
Steagul roșu Plenița, Metalul Topleț, 
Minerul Rovinari șl C.I.L. Gherla.

Avind în vedere propunerile sub
comisiei de terenuri, comisia centrală 
de competiții și disciplină a hotărît 
ca pină la începerea noului an com- 
petițional 1972—1973 — respectiv 1 
angii t 1972 — să fie eliminate toate 
deficiențelr “ '
vedere tuturor acestor secții că 
vor mai fi programate în noul 
rompetițional, decît după ce 
fi in conformitate cu prevederile 
gulamentare privind omologarea 
renurilor. Rămine ca toate secțiile de 
fotbal in culpă să treacă imediat la 
luarea de măsuri, aducînd îmbunătă
țirile cerute.

e constatate, punîndu*se în 
nu 
an 

vor 
re- 
te-

Șt. SOCACIU
președintele Comisiei de competiții 

și disciplină din F.R. Fotbal

Astăzi, ora 18,30 : FOTBAL. 
Ferencvaros — Wolverhamp
ton (semifinală a Cupei 
U.E.F.A.) — repriza a Iî-a, 
înregistrare de la Budapesta.

Sîmbătă 8 aprilie, ora 
16,25 : FOTBAL ; România — 
Franța, transmisie în direct 
de la stadionul

Duminică 9 
HANDBAL. 
București — 
(semifinală a 
nilor europeni la handbal fe
minin), înregistrare de la 
Ploiești. HIPISM : ofa 14,50 : 
„Marele premiu al Angliei" 
(steeple chase) — transmisie 
de la Liverpool. FOTBAL, ora 
15,15 : Dynamo Berlin — Di
namo Moscova (semifinală a 
„Cupei cupelor") — repriza 
a II-a, înregistrare de la Ber
lin ; HOCHEI PE GHEAȚĂ, 
ora 22,45 : Suedia — Ceho
slovacia (Campionatul mon
dial, grupa A), repriza a 
IH-a, înregistrare de la 
Praga.

„23 August", 
aprilie, ora 14 : 

Universitatea 
S. C. Leipzig 
Cupei campio-

TINEREȚEA ȘI STRADANIA

INTERNAȚIONALII FRANCEZI>
(Urmare din pag. 1)

dimineața de pregătire fizică, după- 
antiaza de tehnică. în fiecare seară, 
toți jucătorii efectuează un prelungit 
program de hidroterapie. specialitate 
celebră a localității St. Mnlo.

Atmosfera este admirabilă. Din cei 
17 jucători care vor efectua deplasa
rea la București. 14 au indicat victo
ria echipei Franței și numai trei, 
Trcsor. Molitor și Floch. au pronos
ticat un rezultat egal. Cel mai cate
goric este căpitanul selecționatei, 
DjQi kacff. care declară : „Nici nu n>ă 
girrdesc să nu învingem la București. 
Știm să contracarăm jocul selecțio
natei romane, am dovedit-o in două 
rindpri. Și-apoi nr interesează foarte 
mult o asemenea performanță, dacă 
ținem seama că vom învinge o repre
zentativă considerată oficial, și nu

DE LA I.E.A.B.S.
I 

pentru jocul interno- 
fotbal ROMÂNIA — 
care se dispută în

fizice deosebite. Spaniolii bine dez
voltați, iuți, cu „știință de rugby". 
Franța cu 12 din 15 jucători acti- 
'ind în divizia primă la Beziers, 
PUC, Angouleme.

— Cum a fost privită victoria 
României ?

— A frapat, evident. Totul „se 
știa" dinainte : locul 1 Franța, locul 
2 Italia. Nimeni nu se gindisc că 
frumoasa Cupă de argirit, placată 
cu aur, 
rite, ne

— Ce 
tră?

— In 
pregătire, faptul că am jucat la 
antrenamente cu echipe de divizia 
A. în al doilea tind, calitățile fizice 
remarcabile ale jucătorilor. După 
mine, toți care au jucat in această 
competiție pot activa în prima di
vizie a țării. Un colectiv bun, foar
te receptiv la îndrumările tactice. 
De altfel, seriozitatea lotului nos
tru a determinat pe excelenții orga
nizatori să ne acorde Cupa cetei 
mai disciplinate și sportive forma
ții. Noi n-am avut, spre deosebire 
rte alte formații, jucători eliminați 
sau comportări bizare, ,,originale".

Lansez celor trei antrenori — N. 
Fădureanu, N. Vizitiu, S. Weisel- 
berg — întrebări fulger la care ne 
răspund pe rînd : „Am fi învins pe 
francezi ?“. „Sigur. Cu mai mult 
decît pe spanioli". „Tactici specia
le ?“ „De fiecare dată alta, în fund-, 
ție de adversar In meciurile ușoa
re. mascarea adevăratului joc al 
echipei". „De ce a pierdut Spania ?", 
..Cu noi n-a știut să joace în func
ție de adversar", „Dar Italia ?“;

Erați jucători mai buni decît ce- 
hoslbvâcii, dat1 foarte înfumurați".

Imposibil să notezi totul. Dr. T. 
Stavrache apreciază că a avut un 
lot dotat fizic și bine pregătit... Cio
bănel a scris la Roma delegației 
noastre o foarte frumoasă scrisoare 

Turneul din Italia 
de istorie, pe viu,

o 
interesantă competiție cielistă, or
ganizată de Școala sportivă nr. 2 
București. Deschisă tuturor catego
riilor de alergători (juniori mici .și 
mari, seniori, semicurse și turism), 
competiția programează două 
pe: astăzi începlnd de la ora 
cursă pe circuitul din cartierul 
ta Albă, iar duminică, cursă în 
pe șoseaua București-Oltenița 
carea la ora 9.30). La startul între
cerii se Vor alinia cel mai buni ru
tieri din țara noastră, inclusiv mem
brii loturilor naționale.

eta-
10, 

Bal- 
bloc 
(ple-

I
I
I

medaliile și brelocurile au- 
vor reveni nouă.
a determinat victoria tioas-

primul rinil, sistemul de

de încurajare... 
a fost o lecție 
pentrtl tineri...

Și o impresie 
btștilor juniori 

șdara, deși era ora 24. Artthendrdl 
Universității Timișoara. Mitică An- 
tonescu și jucătorii din echipa sa, 
au ținut să-i felicite pe învingătorii 
de la Romă» oferindu-le flori, fa
nioane. Familia inimoasă a rugbyș- 
tilor de care vorbeam la începutul 
acestui reportaj.

de ultimă oră : rug-
___ ______ le-a fost făcută o

foarte frumoasă primire la... Timi-

,,CUPA 
STEAUA

ÎNAINTEA partidelor decisive

interc-

Ieri

0—2.
întil-
se a-

întîl-

Pe măsură ce întrecerile con
cursului de tenis pentru „Cupa 
Steaua" se apropie de fazele deci
sive, jocurile devin mai
sânte, iar cîștigătorii sînt desem
nați după dispute strînse. 
ca și în zilele precedente de altfel

• o. serie întreagă de partide s-âu 
ridicat Ia tîh bun nivel, fapt îiri- 
bucurătof- pdntrU o „premieră" a 
activității în aer liber.

în turneul de simplu masculin, 
Viorel Sotiriu (Steaua) a întîmpi- 
nat o replică neașteptat de susți
nută din partea lui Radu Bădin 
(Progresul), primul set fiind de
cis prin tie-break, dar al doilea 
revenindu-i la distanță: 7—6, 
în sferturi _de finală, Sotiriu 
nește pe Boaghe, partidă ce 
nunță deosebit de atractivă.

La fete, cea mai disputată
nire. din ..,optiaii" a fost cea din
tre Aurelia TrifU (Steaua) și Flo
rența Mihai (Dinamo). De aseme
nea s-a recurs la tie-break în pri
mul set, cînd tînăra jucătoare di- 
namovistă a dat din mină un a- 
vantaj de 4—2, cedînd în con
tinuare la scorul de 7—6, 6—2. în 
alte partide: Mariana Sirtiionescu 
(Dinamo) — Elena Cotuna (Con
strucții) 6—1, 6—3; Virginia Ruzici 
(Dinamo) — Mariana iile (Steaua) 
6—1, 6—1; Simona NunWeiller
(Progresul) — Mariana Hagiu (Di
namo) 6—3, 4—6, 6—1. S-a retras 
din concurs Ecaterina RoșianU, ac
cidentată la mina dreaptă.

Azi, pe terehurile de la Ghen- 
ceâ, sferturile de finală în am*- 
bele turnee. încep și întrecerile în 
probele de dublu.

Biletele 
tionol de 
FRANȚA, 
ziua de 8 aprilie 1972, pe sta
dionul 23 August, se pun în 
vinzare astăzi, â aprilie 1972, 
la casele : Republicii, Stadion 
23 August, Dinamo, Giulesti, 
Loto-Pronosport, str, Halelor 
nr. 5 și C.N.E.F.S.

Casele vor fi deschise în
tre orele 9—20.

ARBITRUL CONSTANTIN PETREA 
VA CONDUCE MECIUL DE JUNIORI 

POLONIA — R. D. GERMANA

numai oficial, printre primele opt de 
pe continent".

Selecționerul Georges Boulogne va 
anunța joi formația pentru meciul 
de Ia București. El are de rezolvat 
următoarele probleme :

a. prin absența celor doi atacanți 
de la Nice, Loubet și Revelli. tre
buie să găsească un titular alături 
de Blanchet. G. Lech și Bereta. Se 
pare că el va recurge la soluția uti
lizării lui Molitor (de la Strasbourg, 
din divizia secundă, golgeterul aces
tui campionat) și Floch cite o repri
za. Probabil că va începe meciul cu 
Floch care este ynai experimentat.

b. mijlocașii, mai cu seamă Mezy, 
nu dau randamentul obișnuit și a- 
tunci nu ar fi exclusă aducerea lui 
Rostagni în acest compartiment, si
tuație In care Novi i-ar lua locul 
în linia de fundași.

c. în compartimentul de fundași, 
unde găsim cei mai numeroși con 
curenți, Djorkaeff este amenințat de 
Quitet.

Tuturor acestor semne de întreba
re Boulogne le va răspunde astăzi 
cînd va comunica unsprezeceie care 
va intra în teren sîmbătă la Bucu
rești.

Joi Seara, cei 17 jucători, împreună 
cu Boulogne și cu masorul Sereni, 
vor veni la Paris. Ei vor petrece 
noaptea la hotelul aeroportului Orly 
și vineri vor pleca cu avionul-cursă 
„Air France" spre București.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

Recent, într-o declarație făcu
tă presei, Costică Kădulescu, 
antrenorul lui Sport Club Ba
cău, reafirma un fapt auzit a- 
desea. Jucătorii tineri din echi
pa sa se străduiesc puțin, mult 
mai puțin decit cei vîrstnici. E 
vorba de Florea. Pruteanu, Do- 
boși, care, în contrast cu Sinău- 
ceanu, Cizic și alți coechipieri 
sau colegi de generație, au o 
lene și o șmecherie care îi veș
tejește treptat- Deoarece obser
vația nu este nouă, și poate fi 
repetată și la alte echipe în a- 
fară de Sport Club Bacău (Aele- 
nei, Florea — Petrolul, Pîrvu 
„U“ Craiova etc.), merită să-i 
descifrăm semnificațiile.

De ce tinerii fotbaliști muncesc 
mult mai puțin decît 
De ce imediat după 
consacrare, subiectul 
superficial, se obligă 
pe sine, odată ce e la 
energiile individului 
dimensiuni maximale? Dar, dacă 
urmărim traiectoria acestor oa
meni, vom vedea cel mai ade
sea cum. odată ajunși aproape 
de pragul biologic terminal al 
carierei sportive, atitudinea lor 
se schimbă. Pe la 28—29 de ani, 
foștii pleziriști devin harnici, nu 
mai irosesc antrenamentele, mun
cesc, nu mai mimează munca, 
de parcă și-au schimbat identi
tatea, de parcă sînt alții. Mulți 
dintre cei ajunși aproape de 30 
de ani, exemplari pentru atitu
dinea lor actuală față de muncă, 
față de rigori, sînt de fapt, cei 
care cu ani în urmă se sustră- 
geau de la eforturi, credeau doar 
în virtuțile talentului și nu con
jugau harul cu transpirația.

De cîte ori auzim că un tînăr 
fotbalist talentat ocolește mun
ca, ne cuprinde tristețea. Știm 
cu toții, ceea ce el nu știe încă, 
și anume că se va rata total sau 
parțial, imediat sau după o vre
me. Sfîrșitul său este previzibilj 
treptat, bruma lui de aptitudini 
se ofilește, el ajungînd cel mai 
adesea o mediocritate imposibil 
de salvat. De cîte ori auzim că 
un tînăr fotbalist talentat oco
lește munca, înțelegem de fapt 
câ talentul său e mai mult apa-

ar trebui? 
o oarecare 
se solicită 
mai puțin 
Vîrsta cînd 
ajung la

rent, lipsit de armătură, ane
mic și primejduit.

Atitudinea celor ce cred că 
celebritatea în fotbal se obține și 
se păstrează oferind în schimbul 
ei mai nimic, e generată de fe
lurite cauze. Unii nu sînt cres
cuți în ideea strădaniei. Deprin
derea de a munci nu le este cul
tivată, ei dezvoltîndu-se într-un 
mediu sportiv sau familial opac, 
aflate în raporturi precare cu 
imperativul muncii. In alte ca
zuri, ar putea fi incriminată in
capacitatea de înțelegere a tînă- 
rului. Să ai 20 de ani, să te ob
servi înzestrat cu niște aptitu
dini, cu niște abilități, și să-ți 
închipui că lenevia, sustragerea, 
comoditățile vor reuși să facă 
din tine o Vedetă, asta exprimă 
pur și simplu o sărăcie a duhu
lui.

Schimbarea de mai tîrziu, 
vrednicia de la 30 de ani are, 
desigur, oarecare frumusețe, dar 
o frumusețe rece, neentuziasman- 
tă. Decît niciodată, tot e ceva și 
atunci, dar să înțelegi un lucru 
elementar cu 10 ani mai tîrziu 
decît alții înseamnă multă pier
dere și pentru tine și pentru cei 
ce crezuseră în tine. In fond, nu 
doar timpul abstract este irever
sibil, ci și tot ceea ce cară timpul 
cu el, toate neîmplindrile datorate 
pasivității, neconvertirii timpu
lui în acțiune, în fapt. Or, dacă 
în fotbalul nostru ar fi rodit toți 
tinerii interesanți ea jucători la 
17—18 ani, echipele românești 
ar fi avut o putere net superi
oară. Din păcate, infirmitatea 
aceasta, nedezvoltarea simțului 
muncii a retezat numeroase zbo
ruri abia începute.

Fenomenul discutat nu se pre
tează la soluții simpliste. De a- 
semenea soluții a avut deseori 
parte, iar remedierile au fost 
tocmai de aceea neconcludente. 
Cunoașterea datelor particulare 
ale fiecărei grupări sportive, 
precum și ale fiecărui caz inVe- 
terat permit o temeinică înțele
gere și o abordare dinăuntru a 
subiectului.

Romulus BALABAN

DE TINERET-REZERVE
1. „U" Cluj 19

13

4 2 42-16 30
2 Dinamo 18 12 3 3 39-13 27
3. Petrolul 19 11 3 3 34-19 27
4. Steaua 19 10 1 e 40-21 21
5. U. Craiova 19 8 5 6 21-14 21
6. U.T.A. 19 9 3 7 25-25 21
7. Crisul 19 8 3 8 21-25 19
8. Rapid 18 6 6 6 30-23 18
9. F. C. Argeș 19 6 6 7 23-27 18

10. Jiul 19 6 5 8 20-31 17
11. Steagul roșu 19 6 4 9 29-29 16
12. Farul 19 5 6 8 19-24 16
13. C.F.R. Cluj 19 5 5 9 16-37 15
14. A.S.A. 19 5 3 11 19-38 13
15. Politehnica 19 4 5 10 20-31 13
16. S. C. Bacău 19 4 2 13 15-40 10

TRIALURI PENTRU COPII
• La Unirea Tricolor șoseaua Olteniței.I

duminică la Var-I Rapid organizea- 
echipele de copii 

6. 7, 8

selecție se desfășoară pe stadionul 
Constructorul din

Tinătid tenisman brașo
vean 1'rălan Mărcii, li
nul din favoritii com

petiției

D. Germană din 
la turneul final

Foto : Th. MACARSCHI

Arbitrul Constantin Petrea a fost dele
gat de U.E.F.A. să conducă meciul de 
juniori Polonia — R. 
cadrul preliminariilor 
din Spania.

Jocul se desfășoară
șovia.

I

E PREA FRUMOS,
• ••

cele mai im- 
etapei trecute,

U.T.A. Cele 
apărat cu ar-

Șl TOTUȘI ESTE ADEVĂRAT
Ambii antrenori m-au felicitat 

pentru modul cum am arbitrat. Nu 
e mai puțin adevărat că echipele 
nu mi-au creat în teren nici un fel 
de probleme- Mai mult : după ter
minarea partidei, în drum spre ca
bine, jucători; s-au felicitat reci
proc, iar unii dintre ei chiar s-au 
îmbrățișat, urîndu-și succes în vii
toarele meciuri. Am vrea să vedem 
asemenea gesturi frumoase, la toate 
echipele".

Rîndurile acestea, desprinse parcă 
dintr-o carte de povești sau din- 
tr-un manual de bună purtare, 
le-am întîlnit într-o foaie de arbi- .

TRAGEREA
Intrată în tradiție, tragerea spe

cială Loto a Primăverii din 11 apri
lie 1972, se prezintă și de această 
dată cu o bogată listă tic premii : 
autoturisme DACIA 1300, DACIA 
1100 si SKODA Sloi), excursii în 
U.R.S.S. și FINLANDA (cu trenul) 
pe ruta: MOSCOVA — HELSINKI 
— LENINGRAD — tiurata cea. 
14 zile, precum și numeroase pre
mii în bani de valoare fixă și va
riabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii se vor efectua 5 extrageri, 
în 3 faze. In total vor fi extrase 
36 de numere. SC acordă 25 ca
tegorii de premii.

SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL PRONOEXPRES NR 14
DIN 5 APRILIE 1972

GENERAL DE PREMII :
re-

FOND
2.707.700 lei din care 1.457.708 lei 
port.

EXTRAGEREA I : 10 8 25 40 41 
FOND DE PREMII: 1.804.495

35. 
lei 

din care 1.160.938 lei report categ 1. 
EXTRAGEREA a II-a : 39 43 14 

2 28.
FOND DE PREMII : 903.205 lei din 

care 296.770 lei report categ. A.
Plata premiilor ia acest concurs 

va face astfel :
In Capitală de la 13 aprilie pînă 

20 mai 1972 inclusiv ; în țară de 
17 aprilie pînă la 20 mai inclusiv.

se

la 
la

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 2 va
riante (IO6 o) a 49.414 lei; categ. 2 : 
3.45 a 28.646 lei ; categ. 3 : 27,30 a 
3.020 lei ; categ. 4 : 52 a 1.901 lei ; 
categ. 5 : 198,23 a 499 lei ; categ. 
283,95 a 348 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A : 
2,10 variante a 38.626 lei : categ. 
3 a 27.038 lei ; categ. C : 10,75

6 :

B : 
a 

7.543 lei; categ. D : 26 a 3.120 lei; 
categ. E : 30.55 H 2.655 lei ; categ. Ft 
68,20 a 1.189 lei ; categ. Z : 1741,60 
a 100 lei.

Premiile de categ. 1 au fost obți
nute de GHEORGHIU GHEORGHE 
din Suceava și STOICA ȘTEFAN 
din Rimnicu-Sărat pe bilete IO”,..

Recent înființat de F.R.F., cen
trul de copii și juniori Unirea Tri
color organizează zilnic, între o- 
rele 8—12 și 14—17. jocuri de se
lecție în vederea formării echipe
lor de fotbal ale centrului de an
trenament. Se pot prezenta, avînti 
asupra lor pantofi de tenis și chi- 
loți de sport, copiii (tinerii) născuți 
între anii 1955—1963. Acțiunea de

• La Rapid
Clubul sportiv 

ză triaturi pentru 
și juniori, în zilele de 5, 
aprilie 1972, între orele 9—12. Se 
pot prezenta copiii (tinerii) născuți 
in anii 1955. 1956, 1957, 1958. 1959, 
1960, 1961, 1962. 1963. Copiii vor 
avea asupra lor pantofi de tenis și 
chiloți.

traj, la unul dintre 
portante meciuri ale 
in care s-a luptat pînă la epuizare, 
din primul pînă în ultimul minut 
de joc. Dar, să trecem de la ab
stract la concret, precizînd că rîn
durile de Mai sus au fost scrise de 
cunoscutul
Aurel 
prigii 
dintre 
derul 
două 
doare 
ultima picătură de energie pentru 
o victorie pe care, pînă la urmă, 
n-avea s-o obțină nici una. nici alta, 
dar. odată încheiată întrecerea spor
tivă. jucătorii și-au strîns mîlnile, 
manifestîndu-și în felul acesta sti
ma și respectul reciproc, prețuirea, 
din partea U.T.A.-ei. a capacității 
ofensive a mureșenilor, admirația 
celor de la A.S.A. pentru modul 
cum au luptat oaspeții pentru a nu 
fi învinși.

La același meci, observatorul fe
deral, Ion Marinescu, secretarul Co
misiei centrale de competiții și dis
ciplină, ține să remarce atitudinea 
publicului, „cate a aplaudat în mod 
sportiv ambele echipe, deși favoriții 
lui n-au reușit să ciștige partida".

De altfel, în această etapă, au 
putut fi notate multe aspecte pozi
tive, din punct de vedere al dis
ciplinei jucătorilor și al sportivi
tății publicului. Referindu-ne la 
spectatori, trebuie să arătăm că și 
In alte orașe, în care jocul și rezul-

arbitru internațional 
Bentu, după consumarea a- 
partide de la Tîrgu Mureș, 
formația locală, A.S.A., și li- 
ciasamentului, 
echipe și-au .
șansele, au luptat pină la

țațele n-au fost favorabile echipe
lor gazdă, publicul a luat lucrurile 
ca atare, fără a-și vărsa năduful pe 
oaspeți sau pe arbitri. Așa s-a în- 
tîmplat la Oradea, la meciul pierd (it 
de Crișul, în fața Universității Cluj 
(din raportul observatorului federal 
Coloman Braun-Bogdan), așa S-a în- 
tîmplat la Iași, în ciuda faptului 
că gazdele au fost ținute în șah de 
către Universitatea CraioVa (relevă 
Gh- Constantineseu-Grecu), așa s-au 
petrecut lucrurile, se pare, și la 
Bacău, la K.O.-ul suferit pe teren 
propriu de Sport Club. în meciul 
cit Petrolul. Spunem, se pare, pen
tru că, în timp ce arbitrul îhtîlnirii, 
Grigore Bîrsan, consideră că publi
cul „a fost foarte obiectiv și compe
tent", observatorul federal, Cornel 
Siniionescu îi reproșează, totuși, tt- 
cestuia, unele manifestări exagerate 
de local-patriotism.

Se poate spune că a fost o etapă 
aproape fără reproș, sub aspect dis
ciplinar. Cit atît mai supărătoare 
apar, în acest context, insultele re
ciproce pe care și le-att adus Rădu- 
canu și Dumitru, sau protestele al
tor doi jucători fruntași. Radu 
NunWeiller și Dinu, toți patru a- 
vertizați de arbitrul Ghcorghe Li- 
mona. în schimb, conducătorul par
tidei îl dă ca exemplu de sportivi
tate pe tînărul Grigoraș, de la Ra
pid. Numai să nu-1 deoache !...

Jock BERARIU



Ieri, la ultima verificare înaintea meciului de la Le Hâvre

LOTUL DE TINERET A TERMINAT NE DECIS (0-0)
CU SELECȚIONATA STUDENȚEASCA

C
Ieri, la ultimul loc de antrenament 

înaintea partidei de la Le Hâvre, lo
tul de tineret a avut ca sparing par
tener pe selecționata studențească 
cu care a terminat nedecis : 0—0.

Beneficiind și de prezența brașo
veanului Ghergheli (marți absent 
motivat), reprezentativa de tineret 
a aliniat în prima repriză (cu ex
cepția postului de portar) „ll“-le cu 
care va aborda, după toate proba
bilitățile, meciul cu selecționata si
milară a Franței. Au intrat pe te
renul central de la stadionul „23 Au
gust" Costaș — Jurcă, Smarandache, 
Oltcanu, Matecscu — Ghergheli, B6- 
!oni — Sima, Mulțescu, Dudu Geor
gescu și Petreanu.

Intîlnind un adversar care a e- 
Voluat fără menajamente (uneori pes
te limitele permise de regulament),

tinerii selecționablll 
solicitați, probînd, 
ore de la amicalul_  ______ ,
bună rezistență fizică. Cu acest atu, 
elevii lui Drăgușin au avut o bună 
mișcare în teren, s-au organizat ra
țional în spațiul de joc, păstrînd 
multă vreme inițiativa. Ne-au plăcut 
și de astă dată sobrietatea apărării 
imediate, compartiment în care a ex
celat Smarandache, travaliul neobo
sit al mijlocașilor Boloni și Ghergheli. 
orientarea în joc a dispecerului Mul
țescu.

După pauză, Tănăsescu, Vișan și 
Cassai i-au înlocuit în formație pe 
Jurcă, Mulțescu și Dudu Georgescu, 
ultimii doi acuzînd lovituri mai vechi 
(Mulțescu) sau mai noi (Dudu Geor 
gescu).

au fost foarte 
la numai 24 de 
cu _ Metalul, o

După joc, antrenorul Cornel Dră- 
gușln s-a arătat satisfăcut de modul 
în care s-au angajat la efort compo- 
nenții lotului de tineret.

Celălalt portar, arădeanul Vidac a 
fost și el prezent la teren, dar, acn- 
zînd o contuzie la umăr, pe cale de 
vindecare, a fost scutit de efort. Va 
apăra mai mult ca sigur La Le Havre.

Cum spuneam, selecționata stu
dențească care se pregătește pentru 
campionatul european universitar, a 

de întrecerefost un util partener _ ________
pentru lotul de tineret. V. Mărdăres- 
cu și C. Cernăianu au folosit pentru 
acest joc următoarea echipă : Ră- 
mureanu (Papuc) — Mihăilă, Mehe- 
dințu, Deselnicu, Velea — Damian, 
Angelescu — Incze, Cuperman (Pir- 
vu), Oblemenco, Lupulescu.

Corespondenta specială pentru SPORTUL

MARELUI HOCHEI"
încep întrecerile campionatului mondial (grupa A)

Spus pe scurt, toate pregătirile e- 
fectuate pînă acum oferă posibilita
tea de a afirma că actualul campio
nat mondial și european de hochei

tur și retur, iar toate vor 
în Sala sporturi’.or din Pra-

meciuri
avea loc
ga, în fiecare zi de la ora 17,00 și 20,30 
Sala are o capacitate de 14 500 locuri

PRAGA SUB VRAJA

GH BERCEANU
și V. DOLIPSCHI
LOCUL I IN TURNEU).

Mulțescu protejează cu grifă balonul sub privirile amenințătoare ale lui Deselnicu.
I Foto: Paul ROMOȘAN

Praga a fost de mai multe ori pînă 
acum teatrul evenimentelor sportive 
supreme. Ea a găzduit, de pildă, în
trecerea celor mai buni hocheiști din 
lume de patru ori pînă acum. De 
două orî a fost organizat în Ceho
slovacia campionatul, mondial de ho
chei pe gheață, înaintea celui de-al 
doilea război mondial — in anii 1933 
și 1938 — și de 
în anii 1947 și

Ediția a 38-a 
dial și ediția a 
pionatului european (grupa A) din 
acest an, vor avea loc între 7 și 23 
aprilie, din nou. în capitala Ceho
slovaciei. Cu privire la pregătirile 
făcute de gazde iată ce declară pre
ședintele comitetului de organizare,

~ ‘ Andrst, printre altele :
hccicvcc a cucerit, în

două ori după război, 
1959.
a campionatului mon- 
50-a, jubiliară, a cam-

SANDU MIRCEA, TITULAR ÎN PARTIDA DE SÎMBĂTĂ!
I

dr. Zdenek ‘
,,Hocheiul cehoslovac
cei 62 de ani de existență, o poziție 
importantă în lumea sportivă. Avem 
destulă experiență in organizarea 
marilor competiții internaționale și 
sînt convins că vom ști să o aplicăm 
în așa fel, ca întrecerea hocheiștilor 
să se ridice la un înalt nivel. Dorin
ța noastră sinceră este de a crea tu
turor participanților condiții superi
oare de întrecere, astfei ca ci să 
păstreze în memorie nu numai aspec
tul sportiv al evenimentului, ci și os
pitalitatea poporului cehoslovac".

Prietenilor hocheiului pe gheață 
le este desigur cunoscut, că la cam
pionate vor participa echipele 
U.R.S.S. — deținătoarea titlului su
prem — Suediei, Finlandei, R. F. a 
Germaniei, Elveției și R. S. Ceho
slovace. Se joacă și de data aceasta

(Urmare din pag. I)

miercuri, în etapa a 20-a de cam
pionat. Supus în continuare unor 
ședințe de fizioterapie, Dobrin, care 
are stabilit un riguros program in
dividualizat de antrenamente, va fi 
bun de joc peste aproximativ 10 
zile. Situația lui Deleanu este mult 
mai bună, el urmînd să fie utilizat 
— după toate probabilitățile — în 
meciul cu Franța.

Față de formația aliniată, există 
o legitimă curiozitate în ceea ce-1 
privește pe Sandu Mircea, debutan-

tul ou rol de vîrf de lance în mij
locul cvartetului ofensiv.

Urmărindu-1 încă de la primele 
mingi, am remarcat următoarele : 
Sandu Mircea a adresat o primă 
pasă greșită spre Iordănescu, a dat 
o a doua pasă — bună — lui Lu- 
cescu, iar Ia a treia atingere a ba
lonului a. . . deschis scorul, reluind 
cu capul in gol centrarea lui Iordă
nescu.

Este, însă, adevărat că în conti
nuare evoluția tînărului atacant al 
Sportului studențesc s-a mai estom
pat, notînd la activul său doar ci
teva „țîșniri*1 (a mai trimis o dată

OLIMPICII AU ÎNVINS LA SCOR,
DAR N-AU STRĂLUCIT...

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
7 R.S. Cehoslovacă — Elveția, U.R.S.S. — R.F.G.
8. Elveția — Suedia, R.F.G. — Finlanda
9 ~ ‘ '

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Suedia — R.S. Cehoslovacă, Finlanda — U.R.S.S. 
R.S. Cehoslovacă — R.F.G., U.R.S.S. — Elveția 
R.F.G. — Suedia, Elveția — Finlanda
R.S. Cehoslovacă — U.R.S.S., Finlanda — Suedia 
Elveția — R.F.G.
Finlanda — R.S. Cehoslovacă, Suedia — U.R.S.S. 
Elveția — R.S. Cehoslovacă, R.F.G. — U.R.S.S.
Suedia — Elveția, Finlanda — R.F.G.
R.S. Cehoslovacă — Suedia, U.R.S.S. — Finlanda 
R.F.G. — R.S. Cehoslovacă, Elveția — U.R.S.S. 
Suedia — R.F.G., Finlanda — Elveția 
U.R.S.S. — R.S. Cehoslovacă, Suedia — 
R.F.G. — Elveția
U.R.S.S. — Suedia, R.S. Cehoslovacă —

Finlanda

Finlanda

și este dotată cu încăperi speciale 
pentru comitetul de conducere al Li
gii internaționale de hochei pe ghea
ță (L.I.H.G.), comitetul de organizare 
a campionatelor și pentru diferite 
comisii, vestiare pentru jucători, ar
bitri, cabinete medicale, să'.i de club 
și un centru de presă înzestrat cu 
cele mai moderne instalații.

întregul campionat va fi transmis 
de către Interviziune și Eurovișiune, 
cu imagini în culori și alb-negru. 
Pentru acei iubitori de sport pra- 
ghezi care nu vor putea să obțină 
locuri în sală, vor fi instalate apa
rate de televiziune în culori în cî- 
tevă loca'.uri publice din Praga — 
cafenele, magazine universale etc.

pe gheață (grupa A) de la Praga, 
va fi unul din marile evenimente ale 
anului sportiv.

S. KARAS 
.Pragopress"

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). — 
Palatul sporturilor din Budapest» 
a găzduit, timp de trei zile, un tus> 
neu internațional de lupte greco* 
romane și lupte libere, la care ta 
luat parte campioni cunoscuți dlă 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger- 
mană, Polonia, România, U.R.S.S. «i 
Ungaria. Acest turneu — veritabile 
încercare de forțe înaintea campio
natelor europene de la Katowicflț 
a prilejulit afirmarea luptătorilor 
români prezenți în competiție, cit? 
sați pe locul I la două categorii, p4 
locul II Ia 5 categorii și pe locul III 
la o categorie. După aprecierea 
specialiștilor, cea mai valoroasă per
formanță a fost realizată de tînă
rul luptător român Victor Dolips- 
chi (în vîrsta de 21 de ani), victorios 
la lțipte greco-romane, 
grea, înaintea 
mondial
(U.R.S.S.) și a campionului bulgar 
Manolov.
Gheorghe 
muscă, 48 kg), urmat în clasament 
de Șmakov (U.R.S.S.) și Hristcv 
(Bulgaria). în limitele categoriei 
semigrea, 100 kg, Nicolae Marti- 
nescu s-a clasat al doilea, fiind 
precedat de maghiarul Kiss. Gheor
ghe Stoiciu a ocupat locul 3 la cat. 
muscă, 52 kg. Locul I a revenit con
curentului sovietic Șatunov.

în competiția de lupte libere, 
Iancu Vangheliei (cat. semimuscă), 
Gheorghe Stan (cat. cocoș, 57 kg), 
Petrone Androne (cat. pană, 62 kg) 
și Ștefan Stîngu (cat. grea) au ocu
pat locul doi.

fostului
și european

categoria 
campion 

Merkulov

Tot pe locul I s-a clasat 
Berceanu (categoria semi-

„MUȘCHETARII"
nu se nasc în Spania

HÎMNICU VÎLCEA, 5 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). —

Olimpicii au susținut azi (n.r. 
ieri) în localitate o utilă part Mă 
de verificare în compania divizio
narei B Chimia. Jocul acesta de 
pregătire n-a reușit însă să mul
țumească nici publicul vîlcean și 
nici Pe cei doi antrenori. Pentru 
că echipa olimpică după ce a în
scris repede în min. 3, prin Kun II, 
a jucat șters, fără personalitate și 
parcă fără nerv. Echipa a părut 
apatică, apelînd la multe mingi 
trimise acasă (șase în prima repri
ză), a întîrziat destul de mult con
strucția fazelor de atac, a șutat pu
țin la poartă (3 șuturi pe poartă, 
față de 5 ale gazdelor), într-un cu- 
vînt n-a fost cea pe care o doream 
în virtutea numelor distinse din 
formație. La pauză, cei doi antre
nori fac citeva schimbări cu gin-

dul la efecte superioare. 11 trec pe 
Gyorfi pe dreapta, pe Kun pe 
stingă, introduc un nou cuplu de 
atacanți centrali (Tâtaru — Mure- 
șan). Urmările însă aveau să apară 
mult mai tîrziu după ce vîlcenii 
— neașteptat de buni mai ales in 
prima parte a reprizei secunde — 
au egalat în min. 76 prin Lovin. 
Intre minutele 78—84. ca urmare 
a unor greșeli de apărare ale lo
calnicilor, olimpicii înscriu patru 
goluri prin Broșovschi, Tătaru. Si- 
mionas și Muresan (din 11 m).

LOTUL OLIMPIC : Ghiță (min. 
46 Suciu) — Pop (min. 46 Pigu- 
lea), Stoicescu, Vlad, Vigu, Pesca- 
ru (min. 46 Tătaru), Simionaș, Ța- 
rălungă (min. 46 Mureșan), Kun, 
Broșovschi, Gyorfi.

Mircea M. IONESCU

mingea în bară) și bunăvoința de a 
încerca „1— 2“-uri cu coechipierul 
cel mai apropiat.

Referindu-ne la evoluția de an
samblu a lotului, vom nota tendin
ța tuturor selecționabililor de a 
juca foarte rapid, ritmul de joc 
de-a lungul primei reprize (de 30 
de minute) fiind păstrat ridicat cu 
o manifestă ușurință, confirmînd 
rezultatele probei pentru aprecie
rea capacității de efort (testul Ăs- 
trand), probă la care 10 dintre se- 
lecționabili au primit calificativul 
foarte bine, iar 8 dintre ei bine.

în accentuată vervă ofensivă, se- 
lecționabilii au înscris în cea de a 
doua repriză (tot de 30 de minute) 
patru goluri lui Adamache (care a 
intrat în poartă la T.M.B.), unul 
mai frumos ca altul. Autorii lor: 
Dembrovschi, Iordănescu (a reluat 
cu capul în gol o pasă a lui Sătmă 
reanu). Dinu (șut splendid de la a 
proximativ 25 de metri) și din nou 
iordănescu (deschis excelent de 
Sandu Mircea).

în cea de a treia repriză (de 40 
de minute), In formația lotului au 
mai fost folosiți Adamache, Anca, 
Uifăleanu, Domide și Florian Du
mitrescu. în această ultimă parte a 
meciului, jocul s-a redus la un a- 
tractiv duel lot-Răducanu (trecut 
în poarta T.M.B.-ului), ieri în ver
vă, așa cum l-am dori și sîmbătă 
și la Budapesta...

O mențiune și pentru Domide, a 
cărui precizie și (bineînțeles) ele
ganță au făcut o plăcută impresie.

Referindu-ne la ansamblul echi
pei, toți titularii ni s-au arătat în
tr-o bună condiție fizică și tehnică

Angelo Niculescu ne-a anunțat 
„ll“-le care va începe partida cu 
Franța: RÂDUCANU — SATMA- 
REANU, LUPESCU, DINU, DELEA
NU — DUMITRU, NUNWEILLER 
— LUCESCU, DEMBROVSCHI, 
SANDU MIRCEA, IORDĂNESCU.

Hocheiștii suedezi la un prim antrenament sub cupola sălii sporturilor 
din capitala cehoslovacă

Cu ani în urmă, lumea teni
sului se extazia in fața succese
lor echipei „mușchetarilor" Fran
ței. Patru la număr, ca în ro
manul lui Dumas, ei erau con
siderați o unitate perfectă, for
mulă ideală de acțiune ia com
petiție. Borotra și 
can simplurile, 
Breugnon se aliau 
de aci rezulta 
foarte eficace, cu 
forte și eficiență 
distanța celor trei 
un meci de „Cupa 
a fost o surpriză, 
pirea Salatierei de 
tul american, de 
repetarea victoriei finale în alte 
cinci ediții, a confirmat valoa
rea deosebită și omogenitatea 
acestei echipe „de vis".

Dar anii au trecut și dru
mul spre perfecționarea tehni
cii tenisului a făcut din ce în 
ce mai dificilă asamblarea unei 
asemenea 
ideal. Azi 
mai mulți 
chivalentă, 
sau „de 4“

I.acoste ju - 
Cochet și 
în dublu și 

o colaborare 
economie de 
maximă, pe 
zile cît ține 
Davis". Dacă 
în 1927. ră- 
pe conți nen- 
către cei 4,

i
I
I
I
I
I

Foto i C.T.K.

IUGOSLAVIA A CIȘTIGAT TURNEUL

DE POLO DIN R.F. A GERMANIEI
Competiția internațională de polo 

pe apă. desfășurată la Wurzburg 
(R. F. a Germaniei), s-a încheiat cu 
victoria echipei Iugoslaviei, clasată 
pe primul loc cu 7 p și un golave-

Probele de 
pentru copii

POLIGONUL DE LA BARDOUA NATAȘE POPOVA!

TUTUNUL Șl OLIMPIADA

cu

este un sport 
de răspindit In 

copiilor japo-cu 
pic 
pe

înot ale marii competiții
*_____ ___ e_„ și juniori, dotată cu pre
miile și cupele oferite de ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda*, s-au desfășurat, 
timp de mai multe zile, la Palatul spor
turilor nautice și la bazinul Dinamo din 
Moscova. Micii înotători s-au arătat 
foarte bine pregătiți. Nici unul nu a 
terminat 100 m. cu un rezultat depășind 
1:11.0, iar opt dintre concurenți au în
cheiat proba cu rezultate sub 1,10.

Organizatorii au avut surpriza plăcuta 
de a vedea ureînd pe podiumul învin
gătorilor, de cinci ori, pe Natașa Po
pova din Harkov, excelentă în probele 
de liber și fluture. Pe același podium a 
urcat de două ori și altă Natașa, tot cu 
numele Popova, dar din Severodonețk, 
învingătoare în. probele de spate.

Friedrich Hăssler, campionul vest-ger- 
man la tir cu pistolul, are la ora ac
tuală mari încurcături cu Comitetul o- 
limpic respectiv, cu organele procu
raturii cit și cu propria sa soție. Primii 
l-au șters de pe lista participanților la 
Milnchen, ceilalți l-au trimis tn Jude
cată pentru port Ilegal de armă și dis
trugeri de bunuri particulare, iar con
soarta a cerut divorțul pentru „cruzime 
mintală".

Toate astea numai pentru că. intr-o 
noapte, campionul a improvizat un poli
gon din rafturile unul bar dlstrugtnd 
metodic cu focuri de revolver, sticlele, 
oglinzile, iluminația șl tot ce se mai 
afla prin apropiere. Printre spectatorii 
Îngroziți al acestei scene se afla șl soția 
perfectului țintaș, care a fost transpor
tată în stare de inconștiență la spital.

Numai că nimeni nu a fost de acord 
acest gen de antrenament preoltm- 
șl Hăssler s-a pomenit descalificat 
viată.

raj de 34—17. Pe lobul doi, cu același 
număr de puncte, dar cu un gol
averaj inferior ( (32—21), s-a situat 
formația Italiei, urmată de echipa 
A a R. F. a Germaniei — 4 p; 
R. F. a Germaniei (B) — 2 p și Sue
dia — Op.

în ultima zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate: Iu
goslavia—Italia 6—6 (3—2, 0—2, 2—0, 
1—2); R. F. a Germaniei (A) — Su
edia 7—5 (3—2, 2—0, 1—2, 1—1).

echipe apropiate de 
este greu să găsești 
jucători de forță e- 
iar formații ,.de 3" 
sint mai curînd un 

semn de slăbiciune. In acest 
sens edificatoare a fost ultima 
finală a „Cupei Davis", cea de 
anul trecut, cînd americanii a- 
sociau lui Smith și Froehling 
pe tînărul Van Dillen, care 
contrasta însă vizibil cu forța 
primilor. Doi jucători buni — 
cum sint la noi Ilie Năstase 
și Ion Țiriac — capabili să 
reziste efortului reclamat de 
cele trei zile de joc, ta simplu 
și la dublu, par a fi, cel puțin 
teoretic, o formulă preferabilă.

Toate acestea și le repetă tn 
gînd, fără îndoială, în aceste 
zile, căpitanul echipei Spaniei,

reputatul Jaime Bartroli. De 
cînd Scntana, supărat pe conții 
și marchizii federației spaniole 
de tenis, a părăsit cadrele echi 
pei naționale, problemele ce se 
pun în jurul titularilor iberici 
sînt tot mai complicate. Este in 
teresant că nu lipsa propriu 
tisă de jucători îl agită pe Bar 
troli, ci dificultățile unei selecții 
judicioase.

Iată, mai exact, care este si
tuația. La începutul anului, ce
lor doi foști locotenenți ai ma
relui .,Manolo" absent, Orantes 
și Gisbert, li s-a adăugat o în
tărire neașteptată. Anume, cele
brul as profesionist Andres Gi- 
meno părăsea Circul W.C.T. ce- 
rînd reamatorizarea. Ceea ce pă
ruse o binefacere pentru echipa 
Spaniei — de atîția ani țintind 
marea victorie în „Cupa Davis" 
— s-a dovedit ulterior o compli
cație nedorită. In circuitul „in
door" american, nu de mult în
cheiat, atît Manuel Orantes cit și 
Juan Gisbert (revenit surprln 
zător) obțineau rezultate bune, 
în timp ce Gimeno, la cei 35 de 
ani ai săi. nu strălucea în mod 
deosebit. După un start bun (la 
Los Angeles) ex-vedeta „pro" 
ceda, la New York. chiar în 
fața lui Juan Gisbert! Rezultate 
contradictorii, care încurcă și 
mai mult ițele. Iar acestora li 
se adaugă, ca totdeauna, proble
me de prestigiu personal și (pro
babil) cele financiare, la fel de 
greu rezolvabile.

Să spunem, mai curînd, că cei 
3 spanioli sînt de valoare foarte 
apropiată. Dar — nota bene — 
o dorință de colaborare între ei 
nu se prea vede. Ceea ce este 
aspectul cel mai neplăcut.

Radu VOIA

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
Echipa de rugby Sportul Studențesc din 
București, aflată In turneu tn ” *
a intîlnit la Clermont Ferrand 
ția universitară din localitate, 
s-a încheiat cu scorul de 16—10 
in favoarea gazdelor.

Franța, 
forma- 
Partlda 
(10—10),

al Bel-

Mexicului, care va participa la J. O. 
de la Milnchen.

FISCHER ACCEPTA
CONDIȚIILE 

DE DISPUTARE
A MECIULUI
CU SPASSKI

5 (Agerpres). — Com- 
în organizarea meciului

A treia etapă a turului ciclist
glei, Waregem—Gosselles (205 km) a re
venit belgianului Frans Verbeeck In 
5 h 42,0. Acesta păstrează tricoul gal
ben, urmat de compatriotul său Andre 
Dierlckx. Francezul Raymond Poulidor 
ocupă locul 5.

In cadrul unui concurs de verificare, 
disputat la Ciudad de Mexico, țlntașa 
mexicană Nuria Ortiz a egalat recordul 
mondial în proba de skeet, cu 200 de 
talere din 200 posibile. Nuria Ortiz a 
fost de două ori campioană mondială 
și cu această performanță excepțională 
șl-a cîștigat din nou selecția în echipa

La Lisabona, In meci retur pentru pre
liminariile „Cupei Națiunilor" — F.I.R.A. 
la rugby, echipa Italiei a învins cu sco
rul de 15—7 selecționata Portugaliei. 
Primul meci se încheiase la egalitate 
0—0. Rugbyștil italieni s-aiu calificat pen
tru turneul final al competiției.

După 13 runde, în turneul de șah de la 
Sarajevo, marele maestru maghiar Sza
bo se menține^ lider cu 91/? p. urmat de 
” ~ ' Jansa (Ceho-

partidă între- 
a 13-a, Hort

Petrosian (U.R.S.S.) și 
slovacia) cu 81/., p șl o 
ruptă fiecare. în runda 
l-a învins pe Basagicl.

Sportivii britanici vor putea fuma 
conștiința împăcată. în interiorul pa
chetelor de țigări se află — incepina 
de la 1 aprilie — un cupon în valoare 
de 2,5 pence, pe care fumătorii urmează 
a-1 depune la debitele respective, spre 
a fi contabilizat pe seama Comitetului 
olimpic al Angliei.

Membrii comitetului nu au fost chiar 
eu totii de acord ca să strîngă fonduri 
cu ajutorul unor mijloace pe care ei 
înșiși ar fi. trebuit să le combată, dar au 
trebuit să se resemneze în fața argumen
tului că dacă ar fi refuzat, fumătorii 
și-ar fi văzut liniștiți de fumat, iar 
ei ar fi rămas fără fonduri.

Se crede că în felul acesta, echipa 
olimpică engleză va obține un plus de 
20.000 de lire sterline.

KILOMETRII AMINTIRILOR
Una din cursele cu vechi tradiții ale 

ciclismului este desigur Milan 
Remo. Un mare 1.—...—. .... „. 
mărginesc autostrada însorită, dind cu
loare și viață bătrinel competiții. Dar 
cu citeva ore înaintea trecerii caravanei 
multicolore a concurenților, patru ' 
cliști solitari străbat traseul cu o alură 
tinerească, rămînînd apoi să sărbăto
rească la masa unul restaurant oare
care isprava lor anuală și să depene 
amintiri.

E vorba de un club foarte restrictiv, 
avînd numai patru membri deși denu
mirea este destul de lungă : „Clubul 
breton al primilor trei clasați in cursa 
Milan — San-Remo”. El se compune 
din frații Louison și Jean Bobet. Bar- 
botin și Raymond Lebert.

Tată un mod elegant de a rămîne 
credincios pasiunilor din tinerețe șl a-ti 
onora amintirile.

122.1 — San
număr de spectatori

ci-

MAEȘTRII SPORTULUI 
FAȚA-N FAȚA CU CUMPĂRĂTORII

O interesantă inovație comercială • 
fost aplicată în magazinele cu articol» 
de sport din orașul Vologda, din Uniu
nea Sovietică. Timp de citeva zile, vln- 
zătoril acestor magazine au fost ajutați 
în munca lor de campioni șl maeștri 
al sportului, care au dat direct sfaturi 
cumpărătorilor, cu privire la calitatea 
și modul de Întrebuințare a diverselor 
obiecte șl materiale sportive, pe care 
aceștia doreau să Ie achiziționeze.

Prezența sportivilor de performanță 
a dat vînzărilor un deosebit impuls, fapt 
care va face ca, în viitor, acest procedeu 
să se generalizeze, cumpărătorii dove
dind un mare interes pentru sfaturile 
pe care Ie pot primi de la specialiști.

DIFERENȚA DE GREUTATE
Care a fost cea mal mare diferență 

de greutate intilnită vreodată între doi 
boxeri care s-au înfruntat în ring ? în
trebarea necesită, desigur, o incursiune 
în domeniul perioadei eroice a boxului, 
deoarece, in zilele noastre, regulamen
tele fixează limite cu caracter general, 
deși la categoria grea diferențele sînt 
uneori sensibile.

Răspunsul apare de necrezut. în anul 
1900. pe un ring din Brooklyn (New 
York), s-au înfruntat doi boxeri între 
care exista o diferență de greutate de 
63,5 kg. E vorba de meciul dintre Bob 
Fitzimons (78 kg) și colosul irlandez 
Dunkborst (141,5 kg).

Ce este mal curios e faptul el „micu
țul" Bob l-a culcat la podea pentru 
cele zece secunde regulamentare pe 
uriaș, numai după două reprize.

Bozul 
destul 
rindul 
nezi, iar reuniunile cu 
mini-pugiliști destul de 
frecvente. Cu prilejul 
vizitei sale in această 
țară, ex-campionul 
mondial Cassius Clay a 
fost invitat să oficieze 
ca arbitru într-o ase

menea reuniune

AMSTERDAM 
plicațiile ivite 
pentru titlul mondial de șah dintre ma
rele maestru sovietic Boris Spasski șl 
marele maestru american Robert Fischer 
sînt pe cale de a fi rezolvate. Federația 
americană de șah a comunicat Fede
rației Internaționale că Robert Fischer 
este gata să-l intîlnească pe campionul 
lumii, Boris Spasski, conform condiți
ilor stabilite la reuniunea din martie 
de la Amsterdam. După cum a fost a- 
nunțat, prima jumătate a meciului ur
mează să se desfășoare la Belgrad, Intre 
22 iunie și 18 iulie, iar cea de-a doua 
jumătate la Reykjavik (Islanda), cu în
cepere de la 6 august. Federația inter
națională va cere organizatorilor să ia 
toate măsurile pentru desfășurarea în 
cele mal bune condiții a meciului pen
tru titlul mondial.

HANDBALIȘTII FRANCEZI, 
ÎNVINGĂTORI LA GALAȚI

Cele două formații au oferit o parti
dă echilibrată și interesantă prin evo
luția scorului care a fost favorabil, pc 
rtnd. ambelor formații. Handballștil fran
cezi, mal deciși în atac și profitind 
de greșelile de apărare ale gălățenllor, 
au obținut o victorie meritată. Princi
palii realizatori : Pădure 7, Văduva 4 șl, 
respectiv, Loyer 6. G. Mayer 4. Au con
dus foarte bine C. Căpățină și R. Iamandi 
(Buzău).

Joi, selecționata universitară a Fran
ței va intîlni formația gălățeană, Voința. 

T. SIRIOPOL—coresp.

Cele două formații

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI "ULTIMELE REZULTATE"

ȘEDINȚA COMISIEI CENTRALE
Pe agenda ședinței de aseară a Comisiei 

centrale de competiții și disciplină a fi
gurat și memoriul înaintat de 
F. C. Galați, prin care aceasta 
rejucarea meciului de cupă cu 
pe considerentul că arbitrul C. 
a viciat rezultatul jocului.

Comisia, pusă în fața unor 
contradictorii — aceea a lut 
Slusaru, președintele Comisiei de

echipa 
cerea 

Rapid, 
Nlțescu

relatări 
Gheorghe 

_______ , _________________  "j fot
bal Brașov, care afirmă că golul a fost 
regulamentar, aceea a Iul Comei Nițes- 
cu, care recunoaște existența unei po
ziții de ofsaid și, în sfîrșlt. aceea a ob
servatorului Ion Volca, care susține că 
arbitrul ar fi fluierat, în prealabil, faul
tul comis asupra portarului gălățean — 
a hotârtt sâ solicite Colegiului central 
al arbitrilor concluziile sale asupra ar
bitrajului Iul C. Nlțescu (aceasta pînă

DE DISCIPLINA A F.R. FOTBAL
la 18 aprilie), urmînd apoi să se Judece 
fondul problemei și să se decidă asu
pra memoriului înaintat de F.C. Galați.

MÂRMUREANU ÎNVINS ÎN FINALĂ
Pe terenul central al parcului sportiv 

„Ramat-Gan“ din Tel Aviv, s-a dispu
tat finala probei de simplu masculin a

ASEARA, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Aseară, în semifinalele Cupelor Europene la fotbal (meciuri-tur), s-au înregis
trat rezultatele

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Ajax Amsterdam — Benfica Lisabona
Internazionale — Celtic Glasgow

CUPA CUPELOR
Bayem Milnchen — Glasgow Rangers 
Dynamo Berlin — Dinamo Moscova

CUPA U.E.F.A,
Ferencvaros — Wolverhampton
Tottenham — Milan

Returul este programat la 19 aprilie. Alte amănunte tn ziarul de milne.

i—o
o—o (min. 75)

1—1
1—1

2—2
2—1

campionatelor Internaționale de tenis 
ale Israelului. Opus australianului Jan 
Fletcher, al treilea jucător român, 
Petre Mărmureanu, a fost nevoit să ce
deze în două seturi, după un joc deose
bit de spectaculos. Scor final : 6—4, 6—3 
pentru Fletcher.

ELECTRONICA — I. F. TIERPS 
(SUEDIA) 4—1 (1—0)

Ieri, tn meciul amical Internațional de 
fotbal disputat tn Capitală' Electronica 
a Întrecut formația suedeză I. F. Tlarps 
cu 4—1 (1—9). Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Haralamb, Cluleanu, 
Vellcu, Sandu. Pentru oaspeți a mar
cat Hlkan. A arbitrat D. Predescu (Buc.).

Campionul european de 
goria grea, spaniolul
Ibar „Urtain", a susținut ... ___ ____
o întîlnlre amicală în compania porto- 
ricanului Jose King Roman. Peste 9 000 
de spectatori au urmărit acest meci de 
10 reprize. In care victoria a revenit la 
puncte lui Jose King Roman.

box la cate- 
Jose Manuel 
la San Juan

O expediție internațională, alcătuită din 
alplnlștl Italieni, englezi, australieni, 
spanioli. Iranieni șl vest-gfermani, în
cearcă in aceste zile escaladarea vlrfu- 
lui Everest, din Munții Himalaya. Pri
ma tabără de altitudine a fost instala
tă la 6 000 m, In condiții 
favorabile, a comunicat 
țlel, Karl Herlingkoffer.

meteorologice 
șeful expedl-

J. O., de IaMedaliatul cu bronz la
Sapporo, schiorul norvegian Ivar For- 
mo. a cîștlgat proba de 15 km din ca
drul concursului internațional desfășu
rat la Sondrio (Italia). EI a fost cro
nometrat pe această distanță cu timpul 
de 47:59,40.

Reuniunea clclistă internațională desfă
șurată pe velodromul din Leicester a 
fost dominată de campionul mondial, 
olandezul Leljn Loevesinj, detinătorui 
titlului in proba de viteză (profesio
niști). El a cucerit primul loc la 
teză, parcurgînd ultimii 200 m în 
si a terminat victorios și în cursa 
500 m contracronometru cu timpul 
32.3.

vl- 
12.2 
de 
de

Ciclistul italian Franco Bitossi a 
purtat un nou succes internațional 
„Criteriul Așilor" contînd pentru 
rele premiu Dolmo" ' ' ~__ ....__
a acoperit 105 km în 2 h 160 (medie o- 
rară 46,324 km), învingîndu-1 Ia sprin
tul final pe belgianul Eddy Merckx. Pe 
locul trei s-a clasat Italo Zilioli (Italia).

re- 
în 

„Ma
de la Treviso. El

A Început a 34-a ediție a campionatului 
sovietic de fotbal. Iată rezultatele pri
mei etape : Zaria Voroșilovgrad — Di
namo Kiev 0—3 ; Dnepr (Dneprope
trovsk) — Ț.S.K.A. 2—1 ; Kairat — Tor
pedo Moscova 1—1 ; Dinamo Tbilisi — 
Lokomotiv Moscova 0—0 ; S.K.A. Ros
tov pe Don — Spartak Moscova 0—1 ; 
Karpati Lvov — Zenit Leningrad 0—1 ; 
Neftcl Baku — Dinamo Minsk 1—0.
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