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TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUȘESCU 
la Înapoierea in patrie Mîine, meciul de fotbal ROMÂNIA —FRANJ A

Deplină aprobare față de rezultatele fructuoase 

ale vizitei întreprinse în cele 8 țări din Africa
INTERES MAJOR PENTRU ECHIPA NOASTRĂ NATIONMĂ

VIZITA LA 
CUREȘTI 

miniatura'e pentru
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B U
Cupe
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din
de
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minute

jucătorii
de 70

internaționalilor ma^lvari

După vizitei® întreprinse în opt 
țări africane, în care a dus mesajul 
de prietenie, pace, colaborare și so
lidaritate militantă, internationa
lists al poporului român pentru po
poarele continentului african, care 
luptă pentru întărirea independen
tei ți suveranității, pentru dezvol
tare de sine stătătoare, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismulul, joi după amiază 
s-a înapoiat în Capitală conducă
torul partidului ți statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a fost 
însoțit, în vizitele oficiale pe care 
le-a făcut între 11 martie și 6 apri
lie în Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, Republica Afri
ca Centrală, Republica ~ 
Congo, Republica Zair, 
Zambia, Republica Unită 
Republica Democratică 
Republica Arabă Egipt, 
rășii Ion Pățan, membru 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe și Bujor Almă- 
țan, membru al C C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei.

Pe aeroportul Bâneasa, împodo
bit cu drapele roșii și tricolore, an 
venit în întîmpinare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Iile Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leon te Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Corțjp’ Burtică- 
împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., aj Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, generali, 
ziariști români ți corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față Antoine Bakouzu,

Populară 
Republica 
Tanzania, 
Sudan și 
de tova- 
al C.C. al

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Africa Centrală. Jean 
Baptiste Lounda, ambasadorul Re
publicii Populare Conao, Jean 
Zitu, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Zair, Ibrahim 
Youssri, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe Ea.pt 
In Republica Socialistă România 
șefi ai misiunilor diplomatice acre 
dilați la București, alți membri al 
corpului diplomatic.

Pentru a-1 întîmpi.-.a pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ia aeroport au 
venit zeci de mii de cetățeni a; 
Capitalei.

Este ora 17. Aeronava preziden
țială cu care conducătorul partidu 
lui și statului nostru a călătorit pe 
continentul african aterizează. La 
coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. sînt salutați cu deose
bită'cordialitate de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, de ceilalți con
ducători de partid și de stat ve- 
niți pe aeroport Din rmdurile 
mulțimii izbucnesc ropote de a- 
plauze; se aud urale și ovații; se 
scandează „P.C.R. — P.C.R. !" 
„Ceaușescu — P.C.R.”, lozinci în 
cinstea Partidului Comunist Ro
mân, a Republicii Socialiste Româ
nia. Secretarul general al partidu
lui răspunde cu cordialitate mani
festărilor de stimă, urărilor de bun 
venit, adresate de bucureșleni.

Pionieri și tineri în costume na
ționale înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le flori.

Tn numele oamenilor muncii din 
Capitală, tovarășul Gheorghe Par.ă 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un cald bun 
venit pe pămîntul patriei. ^Cetă
țenii Bucureștiului, întregul nostru 
popor — a spus vorbitorul — au 
urmărit cu un deosebit interes 
vizita pe care a-ți făcut-o în cele 
8 țări de pe continentul african 
Noi sîntem convinși că această 
vizită va da un nou impuls reia 
țiilor bune dintre poporul român 
și popoarele țărilor vizitate, că ea 
va întărj legăturile noastre cu ce-

lela’te popoare din lumea întreagă, 
tn lupta împotriva imperialismului 
pentru pace*.

In apîa’tzele si uratele celor pm 
zer.ți, a luat anoi cuvintul 
șui NICOLAE CEALȘESCU

Cuvir.Tarea concucâ torului 
cui ui Ș” «tamlirj CS*C tTrmJI 

f»jnd subliniată în i
■- ap.a’jre. ce o* 

asemer.
gului nostru popor, tși exprimă 
ceplina aprobare față 
tele fructuoase ale i 
prinse de tovarăș 
Ceaușescu in ceie 8 țâr 
care deschid noi pers 
tru dezvoltarea contact 
avantajoase dintre Rc 
rile Africii, Ta cele

to vară-
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tr-și .nțiric, cuc^rai. in tr.tere 
si spre binele poporului romă: 

popoarelor acestor țări, ai cau 
pârii și colaborări; internațio 

al unității de acțiune a tu 
forțelor an li imperialiste, re 

ionare și progesiste din lume

sui 
Și 
zei
r.a 
tur or 
votat

(Agerpres)

ALEX. SOFRONIE (Dinamo), ÎNVINGĂTOR 
ÎN CURSA CICLISTĂ PE CIRCUIT

V

Pesto 70 de rutieri — seniori șl ju
niori — s-au prezentat ieri după amia
ză în cartierul Balta Albă din Capitală 
pentru a lua startul în prima etapă a 
competiției organizată de Școala spor
tivă nr. 2. _ ,Cursa seniorilor (40 de ture — 40 km, 
23 de coîicurenți) a fost cîștigată la 
sprint de Alex. Sofronic care, împreună eu Iulian Constantin și V. Murlneanu,; » 
inițiat o detașare încununată de suc
ces. Clasamentul etapei : 1. ALEX. SOFRONIE (DINAMO) 53:54 (m.o. 44,410
kni) : 2. Iulian Constantin (Dinamo) ; 
5. V. Murineanu (Dinamo) — același 
timp ; 4. C. Ciocan (Voința) 54 :tl ; 5. 
C. Grlgore (Dinamo) 54:16 ; 6. Th. Pu-

terlty (Metalul Plopeni) — același timp. La fel de animată, cursa juniorilor 
mari (20 ture — 20 km, 16 concurenți) a 
prilejuit un sprint final furibund. M. 
Romașcanu a cîștigat in extremis. Clasa
ment : 1. M. ROMAȘCANU (DINAMO) 29:39 (m.o. 40,470 km) ; 2. T. Burete <Șc. 
sp. 3) ; 3. șt. Popescu (Șc. sp. 3) ; ' 
C. Clrstea (Metalul Plopeni): " " peanu (Metalul Plopeni) ; 6.
(Dinamo) — același timp.

La juniori mici (16 ture — de concurenți) pe primul loc 
A. DRAGOMIR (OLIMPIA) cu___
40 km), urmat tn același timp de Gh. 
Șchlopu (Șc. sp. 1), M. Bonciu (Șc. sp. 3). 
I. Totora (Șc. «p. 2) ș.a.

î.
4.5.‘ N. 'c’im- S. Opran

16 km. 29 ! s-a clasat 
24:00 (m*o.

MÎINE SEARĂ, lN SALA DINAMO DIN CAPITALĂ

România - Spania la judo
Sîmbătă seara, de la ora 18,30 în 

sala Dinamo din Capitală, va avea 
loc o gală internațională de judo. 
Echipele României (A și B) vor 
primi replica formațiilor similare 
ale Spaniei. Confruntările se anun
ță . deosebit de dificile pentru , for
mațiile noastre deoarece reprezenta
tivele oaspe se bucură de o bună 
reputație pe plan internațional. 
Bunăoară, anul acesta, prima echi
pă a Spaniei a dispus.de puternica 
selecționată a Franței , cu 3—2 și 
de cea a Senegalului cu categoricul 
scor de 5—0. Pe de altă parte, for
mația țării noastre a susținut pînă 
în acest an doar patru meciuri in- 
terțări și numai unul dintre acestea 
l-a cîștigat! 2—1 eu Cehoslovacia, 
în urmă cu doi ani.

lată și cele două formații care au 
fost definitivate ieri» cat. 63 kg — 
Sabin Lucea, Alexandru Filip; cat. 
70 kg — Cornel Roman, Mircea No

topol; cat. SO kg — Ion Herman, 
Andrei Negoiță; cat. 93 kg— Du
mitru Alexandru,. Cristian Nicolau; 
cat. -+93 leg — Gheorghe Boșcu, 
Ion Bazic (primii alcătuiesc echipa 
A, iar secunzii la fiecare categorie 
formația B).

Miercuri după-amiază. citeva m 
de spectatori. ' 
tate muncitori 
să întîmpine. 
echipa noastră 
ei pe terenul 
pentru ultima 
înaintea meciului de mîine cu se
lecționata Franței.

Cu aceeași dragoste au fost pri
miți tricolorii, în frunte cu antre
norul emerit Angelo Niculescu, ieri 
dimineață, la Fabric» de elemente 
automatizate, pe care au vizi- 
tat-o ca invitați ce onoare ai aces
tui tînâr și harnic colectiv bucu- 
reștean. Un „bun venit" a fost a- 
dresat oaspeților, de către directo
rul fabricii, ing. Marin Barabancea, 
care, in fața unei njache’e a noii 
întreprinderi, a dat citeva explicații 
referitoare la succesele obținute 
pînă în prezent- Apoi prin inter
mediul stației de amplificare, li 
s-au adresat jucătorilor frumoase 
cuvinte, felicitări pentru rezultatele 
de pînă acum și_ „pe viitor am 
vrea, dragi tricolori, să ne dati sa
tisfacții ți mai mari- De aceea fin- 
dunle noastre, ale tuturor salariui- 
lor fabricii, se indreapU spre an
trenorul Niculescu, șj>re Dinu. Du
mitru, Răducanu. Lucescu, Lupescu 
și toți ceilalți dorindu-vă din toată 
inima să ajungeți in finala Campio
natului eurorean".

Citeva minute mai tîrziu. la in-

în marea lor majori- 
la T.M.B.. au dorit 
cu multă căldură, 
nai sosirea
din sos. Giurgiului 

partidă de verificare

trarea în secția 
. asamblări”, jucă
torilor li s-au ofe
rit buchete de ga
roafe și brelocuri- 

amintire. Domide. 
Radu Nunweiller, 
Dinu, Răducanu 
au fost îmbrăți
șați și aplaudați 
ii s-au solicitat 
pronosticuri pen
tru meciul cu 
Franța. pentru 
partidele cu Un
garia. Ingineri 
cu înaltă califi
care au explicat 
oaspeților fabri
cii complicatul 
proces tehnologic 
de realizare a 
mașinilor de cal
cul in secția 
„prelucrări meca
nice”, strungarul

Angelo Niculescu și .tricolorii* In vizita la Fabrica de elemente automatizate București 
Fotoi V. BAGEAC

I
Neguț îl 
înmînea- 
a gravat

Petre
oprește pe Răducanu ți-I 
zâ o cupă mică, pe care 

suporterul rapi- 
Răducanu”. Por- 
răspunde cu o 
și promite în

,De lacuvintele i 
dist Neguț,- pentru 
tarul naționalei îi 
caldă îmbrățișare 
schimb pentru Rapid o... mare Cupă 
a României.

Tn sala ce festivități a fabricii 
tuturor „tricolorilor” li se oferă 
cupe miniaturale confecționate în

uzină pe care a fost înscrisă urareai 
..Succes în Campionatul european 
1972“. Mircea Lucescu, căpitanul e- 
chipei noastre reprezentative, ți 
antrenorul Angelo Niculescu au 
mulțumit apoi gazdelor pentru pri-

mirea călduroasă făcută Iotului, 
promițlnd, în numele jucătorilor, 
că vor face tot ce le stă în puțin lă

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

DUPĂ TURNEUL PUGILIȘTILOR IN TURCIA

CITITI AZI ÎN CADRUL PREZENTĂRII MONOGRAFICE CEEA CE E BRAZILIA
„SPORTUL ROMÂNESC iN 40 DE SINTEZE"

JUDEȚUL HARGHITA
In pagina a ll-a

DE ASTĂZI, LA BAZINUL ,,23 AUGUST"Întrecerile unui
ROMÂNIA
E.ALMER, ANCA GROZA SI M, 
SLAVIC IN CURSA PENTRU 
OBȚINEREA BAREMURILOR 

OLIMPICE
începînd de astăzi, timp de trei 

zile, piscina de 50 m din cadrul com
plexului sportiv „23 August" din Ca
pitală va găzdui un interesant meci 
triunghiular de înot, în care selec
ționatele țârii noastre se vor întrece 
cu reprezentativele Austriei și for
mațiile secunde ale Franței. învin
gători și în concursul asemănător, 
desfășurat anul trecut la Millstadt, 
în Austria (la băieți : Franța 108 p. 
România 93 p. Austria 87 p, iar la 
fete: Franța 123 p, România 109 p. 
Austria 56 p), înotătorii francezi por
nesc și de această dată cu prima șan
să, mai ales în probele feminine, 
unde ei aliniază o formație cu toa
te campioanele și recordmanele ță
rii, din care lipsesc doar Claude 
Mandonnaud și Sylvie Le Noach.

Spre deosebire de anul trecut, e- 
chipa masculină a României, care 
mizează mult pe superioritatea Ia 
craul, spate și mixt, va încerca să 
obțină victoria. Totul depinde însă 
de posibilitățile de a alinia o forma
ție completă, care să se mobilizeze 
la maximum, într-o confruntare cu 
adversari de aproximativ aceeași va
loare. La recentele campionate na
ționale ale franței (Rouen, în bazin 
de 25 m), P. Ravelinghlen a înotat 
1500 m liber în 16:47,8, P. Baehr 61,4 
șl M. Pedroletti 61,6 la 100 m spate, 
M. Amardeilh 59,7 la 100 m delfin, 
iar F. Vigorito 4:14,1 la 400 rn liber.

Pentru înotătorii noștri fruntași, 
„triunghiularul” acesta are și o în
semnătate aparte, probele înșirate 
de-a lungul celor trei zile oferîn- 
du-le și posibilitatea obținerii unor 
performanțe (baremuri) 
permită accesul In lotul

Astăzi, în prima zi de 
programate următoarele
ora 17,30 : 1 500 m liber, 200 m del
fin (f), 100 m liber (b+f), 100 m spa
te (b+f), 200 tn bras (b+f) și 4 X 100 
tn liber (b+f).

care să le 
olimpic, 
concurs, sînt 
curse de la

ETAPĂ CALMĂ ÎN CAMPIONATUL
MASCULIN DE BASCHET

Ieri s-a desfășurat in tară. integrai (inclusiv partida Voința — I.E.F.S., a- 
minată inițial pentru 20 aprilie) etapa a 
XlX-a a campionatului, național masculin de baschet. Partidele s-au înche
iat cu victorii preconizate de calculele 
anterioare ale Mrtiel, recomandate de Ierarhiile valorice existente.

Dar iată iiezultațele înregistrat^ j Di-

uamo București — Mureșul Tg. Atu i es 125—53 (63—28) ; Steaua — Politehnica Ga
lati 32—51 (34—20). Rapid - Politehnica 
București 71—63 (33—24) ; Universitatea
Timișoara — I.C.H.F. București 79—62 
(41—35) ; Universitatea Cluj — Politeh
nica Cluj 66—51 (34—27) ; Voința Bucu
rești „ l.țyf.Ș. 89-W (îî—îl).

interesant „triunghiul ar“ de
AUSTRIA - FRANȚA

înot
(R)

Alex. 3 any, fostul campion și recordman ai continentului la 100 m liber, 
dă ultimele indicații elevilor săi la antrenamentul de ieri al înotători

lor francezi
rota i B VASILB

PENTRU FOTBAL, ESTE 
ROMÂNIA PENTRU BOX"
-scrie cotidianul ,,Hurriyet" din Istanbul

Comunicații tele
fonice neadecvate au 
făcut să nu putem 
ține la curent pe ci
titorii noștri, în a- 
mânunt și la timp, 
asupra turneului e- 
chipei naționale de 
box în Turcia. O 
vom face acum, după 
întoarcerea forma
ției complete în țară.

în general, 
rii noștri au 
în Turcia o 
propagandă 

pugilistice românești, 
prețuită și onora
tă. De altfel, la cele 
două gale, de la Is
tanbul și Ankara, 
peste 9000 de spec
tatori plătitori au ro
tunjit beneficiile or
ganizatorilor. Dato
rită prezenței echi
pei române pe cele 
două maluri ale 
Bosforului, pugilis- 
mul turc a putut 
desfide — pentru o 
dată — concurența 
acerbă a fotbalului 
în paginile ziarelor. întocmai ca și 
„Milliyet”, „Tercuman”, „Cumhu
riyet” și alte ziare în diferite 
variante, cotidianul „Hiirriyet" a 
titrat i „Ceea ce e Brazilia pentru 
fotbal, este România pentru box 
reluînd — fără intenții publicitare 
— o declarație a președintelui Fe-

boxe- 
făcut 
bună 
școlii

Constantin Gruiescu (stingă) evită un croșeu de 
dreapta al lui Kemal Sonunur în meciul de la 

Istanbul
Foto i Yilmas Canei („Milliyet")

derației turce de box, dr. Yusuf 
Mergen, care s-a adresat și citito
rilor noștri în următorii termeni i

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

INCEPINO OE AZI, IA GALAȚI Șl CONSTANȚA, DOUĂ EVENIMENTE ALE VIEȚII SPORTIVE INTERNE:

SE REIA CAMPIONATUL MASCULIN 
DE HANDBAL

• PARTIDE DECISIVE PENTRU CONFIGURAȚIA CLASAMEN
TULUI • MODIFICĂRI IN PROGRAMUL ULTIMELOR TURNEE DE
SALA

Campionatul masculin de handbal 
se reia, începînd de astăzi la Ga
lați, cu turneul de sală care cuprin
de etapele XIX, XX și XXI. Odată 
cu acest turneu, campionatul intră, 
practic, în ultima turnantă, decisivă, 
cu atît mai mult cu cit federația de 
specialitate a hotărît — pentru a. da 
posibilitate componenților lotului re
prezentativ să se pregătească o pe
rioadă mai mare, precum și să aibă 
suficient timp pentru odihnă — rela
xare în vederea participării la J.O. 
de la Munchen — să modifice pro
gramul ultimelor două turnee de 
sală iu felul următor : 14, 15, 16 și 
19, 20 și 21 aprilie la lași. Datorită 
acestei comprimări a jocurilor, tur
neul de la Galați capătă o impor
tanță și mai mare, în special pentru 
formațiile aflate în zona retrogradă
rii, care pornesc începînd de azi în 
disputa decisivă a ultimului tur. 
Apoi, cele 9 etape care au mai ră
mas 4» disputat au și. un caracter

de selecție a jucătorilor cei mal 
tn formă pentru alcătuirea finală a 
reprezentativei țării. Iată, însă clasa
mentul înaintea turneului de la Ga
lați :

1. Steaua 18 16 1 1 371-245 332. Dinamo Buc. 18 14 2 2 322-233 303. Univ. Buc. 18 12 2 4 295-253 264. „U“ Cluj 18 7 4 7 298-314 185. Trotușul 18 7 1 10 271-307 156. Indep. Sibiu 18 ■7 0 11 306-346 147. Poli. Tim. 18 4 4 10 276-305 128. S. C. Bacău 18 4 4 10 275-314 129. Dinamo Bv. 18 5 1 12 270-317 1110 Poll. Galati 18 2 5 11 267-317 9

PROGRAMUL DE AZI

începînd de la ora 14,30 in sala Da- 
nubius : Dinamo Buc. — Dinamo Bv„ 
S. C. Bacău — Steaua, Universitatea 
București — Independența Sibiu, Uni
versitatea Cluj — Politehnica Galați, 
Tvotușu) — Poiitehgjca Tlpaisoara,

„REPETIȚIE GENERALĂ"
LA HALTERE

CONSTANȚA, (prin telefon, de la 
trimisul nostru). De azi și pînă du
minică în frumosul oraș de pe lito
ral unde se vor desfășura campiona
tele naționale de haltere ale seniorilor 
peste exact cinei săptămîni sînt pro
gramate campionatele europene. 
Deci, o repetiție generală binevenită.

Este bine să recapitulăm în ce 
constau obiectivele actualei compe
tiții. Mai întîi din punct de vedere 
tehnic, campionatele naționale vor 
constitui un criteriu de selecție pen
tru alcătuirea echipei care ne va re
prezenta la europene. Apoi, întrece
rile vor fi totodată o etapă impor
tantă de verificare a stadiului de 
pregătire a olimpicilor. Este cazul 
să amintim normele pe care trebuie 
să le obțină (conform planului) cei 
patru sportivi susceptibili să parti
cipe la J. O. Cat. muscă: Ion Hor- 
topan : 305 kg.; cat cocoș: Marian 
Grigoraș și Victor Rusu 335 kg ; cat. 
pană V Bădescu 355 kg. In fine, cu 
acest prilej, va putea fi urmărit pro
gresul înregistrat de elevii antreno
rului Ștefan fțtțesou, ertaum țg»

lor din lotul național ca și al alte
ra, care, dacă vor obține rezultate 
superioare, vor putea intra în re
prezentativa țării sau în lotul olim
pic.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

AZI s eat. muscă, cocoș, ora 16 
SlMBATA : cat. pană, muscă, 

ora 101 cat. aemitnijlocie, mijlo
cie, semigrea, ora 16

DUMINICA : cat. grea — super* 
grea, ora 9. Concursul de cultu
rism ora 12.

In al doilea rind, „repetiția gene
rală” se referă ți Ia modul în care 
decurge desfășurarea concursului i
aparatajele de arbitraj, panourile cu 
afișarea rezultatelor, condițiile în
care se va face încălzirea sportivilor

Ifift QCHSENFELfr/
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HARGHITA
Reprezentanții a 8 din eele 18 orașe al* Județului Harghito 

s-au remarcat in diferite concursuri de performantă, iată un 
„scurt metraj" al ramurilor de sport prin care localitățile res
pective s-au făcut cunoscute în viața sportivă republicană.

• MIERCUREA CIUC — hochei, patinaj artioUa gf 
volei, fotbal, judo, scrimă, schi, popice și box.

• ODORHEIUL SECUIESC — lupta libere, hoebeL 
popice, handbal, tenis de masă, box și schi-

• GHEORGHIENI — gimnastică, baschet, hochei, 
schi.

TOPLIȚA — schi, natațfe ți volei.
CRISTURUL SECUIESC — fotbal, handbal și gimnastică 
BĂLAN — fotbal, lupte și handbal 
TUSNAD BAI — patinaj viteză 

popice.

fotbal >

Asociatii sportiv»
Baze sportive, terenuri simple
Școli sportive
Licee cu program de educație fizice 
Secții afiliate
Sportivi legitimați
Maeștri ai ^fortului 
Titluri național» de juniori 
Antrenori
Arbitri
Instructori
Centre do mițiero
Sportivi în lotul național do seniori
Sportivi in loturile reprezentative de t» 
Sportivi in loturiI» reprezentativ» de ju 
Sportivi clasificați cat. I
Sportivi clasificați cat. 11

1950 1968 1972

18 52 155
32 86 506
Ț— — 5
— 1

8 80 145
320 951 1 553

— 5 8
— 4 6

7 20 33
53 85 171

100 205 308
— 20 44
— — 4

•ret — * 2
»Ofi — 7 33

— 25 49
— 142 299

PE TERENURILE Șl STADIOANELE NOASTRE
activității sportive 
a fost un an de

r Tn domeniul 
3e masă, 1971 
avînt în ceea ce privește extinde
rea numărului de terenuri sporti
ve, patinoare naturale, pîrtli de 
schi și altor instalații necesare bu
nei desfășurări a diverselor con
cursuri. Cum județul nostru este 
unul dintre cele mal înzestrate ți
nuturi ale țării, din punctul de ve
dere al posibilităților de practicare 
a sporturilor de iarnă, am pornit 
ia începutul rezonului rece, pe care 
l-am încheiat, o vastă acțiune de 
amenajare, prin contribuție volun
tară, a noi terenuri de gheață, 
trambuline șl pirtii de schi.

Sub directa îndrumare a Comite
tului județean de partid, CJEFS — 
în colaborare cu Consiliul sindica
telor, Comitetul U.T.C. și Consiliul 
pionierilor — a stabilit următoarele 
direcții pentru mărirea ariei com- 
petiționale de masă :

ACTIVITATEA SPORTIVA TREBUIE SA MEARGA
PAS CU DEZVOLTAREA VERTIGINOASA

A JUDEȚULUI NOSTRU tl

Interviu cu tov. ALEXANDRU SZEKERES, 
secretar al Comitetului județean Harghita al P.GR.

— Cum apreciați stadiul actual 
al mișcării sportive harghitene, 
în lumina tradițiilor existente, a 
puternicului avînt economic, so
cial și cultural pe care-1 cunoaște 
județul și a responsabilităților 
sporite încredințate de către par
tid acestei activități ?

— Ca și în celelalte județe ale pa
triei noastre, pe meleagurile harghi
tene există o puternică tradiție spor
tivă. După cum se știe, condițiile de 
relief și de climă au favorizat, mai 
cu seamă, dezvoltarea sporturilor de 
iarnă, care s-au bucurat dintodea- 
una aici de o largă adeziune din par
tea oamenilor indiferent de 
tate, de toate vîrstele, de 
diferite profesiuni.

In anii puterii populare, 
țele creatoare ale poporului

naționali- 
cele mai

Putem vorbi, fără îndoială, astăzi de 
sute și mii de sportivi legitimați și 
de alte sute și mii de oameni de toa
te vîrstele care participă sistematic 
la întrecerile sportive. Ei sînt oaspe
ții obișnuiți ai stadioanelor, ai tere
nurilor sportive. Aș mai dori să a- 
daug că in prezent mișcarea sportivă 
județeană beneficiază de îndrumarea 
calificată a peste 200 de cadre cu 
pregătire superioară. Saltul făcut în 
această privință este cu totul impre
sionant și grăitor pentru politica ju
dicioasă de creștere și repartizare a 
cadrelor, promovată de C.N.E.F.S. ți 
organul de resort.

Desigur, puternica industrializare 
și urbanizare la care asistăm, pune 
in fața noastră sarcini sporite în do
meniul sportului, al educației, fizice 
de masă. In județul nostru există u- 
nități industriale cu mii de munci
tori a căror vîrstă medie nu depă
șește 20—21 de ani, unde posibilită
țile existente în domeniul dezvoltă
rii sportului n-au fost puse integral 
in valoare. La Miercurea-Ciuc, de 
pildă (unde numărul 
urmare a avîntului 
sporit de două ori), 
de cel mai îndrăgit 
iul pe gbeață — aș

cind for- 
,__________ _______ nostru au
fost descătușate, in anii construcției 
socialiste cind viața economică și 
social-culturală a cunoscut un avint 
fără precedent, activitatea sportivă 
din județul Harghita și-a putut valo
rifica, la un nivel superior, tradițiile 
și pasiunea. Aș remarca, în pri
mul rînd, condițiile infinit supe
rioare puse Ia dispoziție, prin gri
ja partidului și a statului, pen
tru ca tineretul să-și poată desăvirși 
pregătirea fizică multilaterală, pen
tru a fi de folos patriei, poporului, 
in marea operă de construcție socia
listă. Baza materială a cunoscut in 
acești ani o amplă dezvoltare. Am 
amenajat terenuri de sport în toate 
orașele județului (nu demult s-a 
terminat construcția unui nou și mo
dern stadion in municipiul Odorhe- 
iul-Secuiesc) iar ia Miercurea Ciuc 
a fost ridicat, prin grija părintească 
a partidului nostru, personal a tova
rășului NICOI.AE CEAUȘEȘCU, im
punătorul palat de gheață, binecu
noscut de-acum marelui public. Fără 
să înșir toate succesele înregistrate 
Pe această linie, aș vrea să amintesc 
doar frumosul bazin olimpic din ca
drul stațiunii „Bradul", din Toplița.

Și satele au fost înzestrate, ma
joritatea prin forțe proprii, cu fru
moase baze sportive. In condițiile u- 
nei dezvoltări atit de rapide a jude
țului nostru, în condițiile avîntului 
economic, mișcarea sportivă harghi- 
teană a căpătat și ea dimensiuni noi.

gului popor de Congresul al X-lea 
al P.C.R., pentru ridicarea României 
pe culmile progresului și civilizației.

— întreaga noastră societate se 
află angajată Intr-un mare pro
ces de transformare revoluționară 
a conștiinței omului. Documentele 
de partid din iulie 1971 și istorica 
Plenară a C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie ale aceluiași an, au pus 
accentul pe problemele educației, 
aducîndu-le din sfera teoretică, 
în retortele Incandescente ale 
muncii practice. în acest context, 
v-am ruga să ne spuneți ce rol 
trebuie să joace sportul în această 
uriașă operă de edificare spiri
tuală a cetățeanului societății so
cialiste multilateral dezvoltate?

— Faptele maritse pot realiza nu
mai cu oameni pe potrivă! Cu oa
meni puternici, sănătoși, viguroși, cu 
caractere frumoase. De aceea ne-a 
preocupat și ne preocupă sportul de 
masă, dezvoltarea exercițiului fizic 
in rîndul oamenilor muncii. Noi con
siderăm că propagarea largă a spor
tului de masă constituie unul din 
mijloacele importante pentru forma
rea virtuților de caracter. Aici, în 
cadrul competițiilor sportive, se a- 
prindc flacăra voinței ferme de a fi 
mai bun, mai vrednic, de a învinge. 
Intr-un cuvînt, sportul poate și tre
buie să joace un rol eficace în opera 
de făurire a cetățeanului societăți’, 
socialiste multilateral dezvoltate. In 
județul nostru, organele și organiza
țiile de partid se străduiesc să în
drume pe acest făgaș întreaga miș
care sportivă. In acest sens, in toa
te orașele și comunele au avut loc 
plenare, discuții și dezbateri asupra 
sarcinilor ce revin mișcării sportive 
în lumina Documentelor de partid 
din iulie șl noiembrie 1971.

— In sfîrșit, ce își înscrie bi
roul Comitetului județean de par
tid pe agenda de lucru în viito
rul apropiat, privind activitatea 
de educație fizică și sport în ju
dețul Harghita ?

— In primul rînd, aș vrea să in
formez că biroul județean de partid 
a analizat periodic în ultimii trei ani 
diferitele aspecte ale mișcării spor
tive, a luat măsuri pentru ridicarea 
ei la un nivel superior.

Pentru viitor ne preocupă folosirea 
intensivă a bazelor sportive existen
te. crearea de noi baze, întreținerea 
exemplară a acestora. Va trebui să 
dezvoltăm, în continuare, turismul 
de masă, ca o activitate sportivă de 
largă aplicabilitate pentru județul 
nostru, precum și alpinismul, cu cele 
două direcții ale sale : ca sport de 
performanță și ca sport de mase, 
ambele dispunînd de condiții propice 
in județ. Totodată, este în atenția 
noastră îmbunătățirea muncii desfă
șurate în școlile sportive, angrena
rea, în mai mare măsură, a tinere
tului muncitoresc și sătesc la viața 
sportivă. Vom căuta, în același timp, 
să sporim faima județului, prin creș
terea și formarea unor sportivi și e- 
chipe capabile de performanțe presti
gioase, spre 
triei noastre

populației —ca 
economic — a 
dacă aș vorbi 

sport — hoche- 
__ . ___ r_ . putea spune că 
nu sîntem mulțumiți cu faptul că 
avem doar o singură echipă divizio
nară, față de două sau mai multe 
cite existau in trecut. Deși există în 
oraș aproape 400 de tineri care prac
tică hocheiul, n-am reușit să selec
ționăm un număr satisfăcător din
tre ei, care să practice acest sport 
Ia un nivel superior, impus de com
petițiile interne și intennaționale.

In acest context, aș 
și alte ramuri sportive. 
Fabrica de tricotaje și 
Miercurea-Ciuc lucrează 
fete tinere, or noi nu. 
puternice formații feminine,

ASOCIAȚIA NR. 1
Cifrele au indicat asociația VOINȚA ODOBHErVL SECUIESC 

ca unitatea nr. 1 a județului :
• Secții pe ramură de aport t n afiliate și 3 neafiliate.
O Sportivi legitimați -. 123 șt 110 

cexegItimaU.
O Spore vi in loturile repre- xentative : 1.
O Antrenori : t (cu ora).
O Grupe de inițiere : 2 (hand- 

ba și tenis de masă).
Baza materiala : 3 terenuri de 

handbal, unul de volei, o sală 
de gimnastică (20.12), o popica
ri». o trambulină de schi și un

Kezaltate in 1371 : Zoltan Kiss
— Locul 4 în campionatul de să
rituri ia trambulina mijlocie de 
actt: ; echipa de tenis de masă
— finalistă a campionatului de 
eopu : formația de handbal — 
Locul ( In divizia A.

hotărfruoc Plenarei C.G. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971 s-a preco
nizat șl o largă muncă educativă 
în rtndurile sportivilor și suporteri
lor lor, pentru promovarea cu con
secvență a principiilor eticii și e- 
chității socialiste în întrecerile și 
confruntările de pe arena sportivă. 
Colocviile pe diferite teme educa
tive, expozițiile, gale de filme și 
alte acțiuni, cuprinse în programul 
menționat, au avut darul să con
tribuie la procesul de creștere să
nătoasă a viitorilor performeri.

La această oră, se poate afirma, 
fără teamă de a greși, că bilanțul 
inițiativelor noastre este pozitiv. 
Cifrele vorbesc, în graiul lor con
cis, despre succesul mobilizaloric 
al concursurilor inițiate corespun
zător dorinței și preferințelor nu
meroșilor iubitori ai sporturilor de 
iarnă. în cadrul lor și-au disputat 
întâietatea 81 de echipe de hochei 
și nenumărați patinatori și schiori 
nelegitimați.

Dar, ca în orice început, au exis
tat și unele neajunsuri. Un număr 
insuficient de cadre tehnice, nefo- 
losirea deplină a bazei materiale, 
slaba conlucrare a tuturor factori
lor interesați in buna popularizare 
a concursurilor sînt lipsuri de 
fond care au diminuat eficiența e- 
xeTcîțîului fizic în masele amatori
lor de mișcare, deficiențe asupra 
cărora se îndreaptă. cu precădere, 
atenția consiliului noatru Județean.

în ultimii cinci ani. Județul nos
tru a beneficiat de un substanțial 
ajutor material cin partea 
C.N.E.FS., care ne-a alocat în a- 
cest răstimp importanta sumă de 
peste 41 de milioane de lei. repre
zentând fonduri de investiții Și re
parații curente. Ca o urmare fi
rească, aria construcțiilor sportive 
s-a lărgit considerabil, la ora ac
tuală dispunem de un modem pa
tinoar artificial acoperit la Miercu-

rea Chir, de mat muîte stări; cav-e 
și săli, de numeroase terenuri sim
ple. baza ffcatertaiâ tund propice 
obținerii unor succese mai mari și 
in concursurile populare din timpul 
verii. Prin Urmare programul com- 
petițxmal pentru noul sezon va cu- 
pi*nde Întrec*?:. cu largă audiență 
la public. va fi o sinteză superioară 
a ceiui care s-a încheiat. pentru ca 
va avea Ia bază deviza : „Sportul 
— cu principala sa calitate de • în
tări sănătate* celor cel practică — 
in slujba omului r.

IOAN FERENCZI
președintele CJX-F.S. - Harghita
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CAMPIONII DE AZI Șl DE MÎINE

de 
bo

tină
pe

emle incrăgite
una Dane ft: 
icupind locu

Ec'uoa Școni 
suita intr-o

• Extinderea practicării organiza
te a hocheiului, patinajului șl 
schiului în toate localitățile care 
au condiții naturale prielnice pen
tru aceasta ;
• In liceele șl școlile generale cu 

o bază materială adecvată, orele de 
educație fizică urmind să se 
in aer liber, pe patinoare sau 
pirtii de schi.

în acest soop, pentru lunile 
Iarnă, am alcătuit un program
gat In manifestări sportive accesi
bile oamenilor de diverse vîrste și 
profesiuni. „Cupa crosa de argint*, 
..Festivalul zăpezii", „Drumeție pe 
schiuri*, „Cupa pionierului*, „Car
naval pe gheață', „Concurs de sănii 
trase de cal*. .Cupa patina de ar
gint", „Meciul veteranilor la ho
chei*. „Cupa tînăruîui muncitor" Ia 
schi fond, „Cupa ceramica", la ho
chei, iată citeva din trofeele cu 
care au fost dotat» Întrecerile spor
tive din această Iarnă. în lumina

putea evoca 
De pildă, la 
Filatura din 
citeva mii de 
dispunem de 

______ ____ . ‘ >, atit în 
domeniul sporturilor de iarnă, cit și 
cele de vară, care să se ridice la ni
velul posibilităților existente. Este o 
problemă care preocupă organele lo
cale de specialitate. Nutrim speranța 
că prin măsurile preconizate, bene
ficiind și in continuare de sprijinul 
C.N.E.F.S., vom reuși să punem în 
valoare marile disponibilități ale 
sportului harghitean.

— In ce direcție preconizați 
dezvoltarea viitoare a sportului 
de pe aceste meleaguri 1 Care 
sînt, după părerea dumneavoas
tră, căile optime pe care ar tre
bui să meargă exercițiul fizic al 
maselor și marea performanță ? 
Unde trebuie căutat punctul lor 
de interferență ?

— Fără îndoială, ne plac cel mai 
mult sporturile de iarnă. Oamenii a- 
cestor locuri sînt îndrăgostiții zăpe
zii, ai gheții, ai munților. Cred că 
hocheiul va rămine, multă vreme aici, 
sportul nr. 1. Patinajul și schiul este 
visul fiecărui copil, al fiecărui tînăr 
din județ. Se spune, in glumă, că la 
noi copiii învață mai intii să pati
neze și după aceea să... meargă ! Pu
ternica tradiție existentă ne dă spe
ranța că vom putea face saltul de 
calitate așteptat. Județul nostru se 
dezvoltă continuu prin aportul entu
ziast și conștient al oamenilor mun
ca. români, maghiari și de alte 
naționalități, viața economică și 
socială pulsează tot mai puternic. 
De aceea trebuie să ne gindim și la 
alte discipline, mai ales la mult în
drăgitul sport cu balonul rotund. 
După cum am mai spus, prospectăm 
o dezvoltare mai rapidă a sportului 
feminin.

Mișcarea sportivă din județul nos
tru a constituit o preocupare per
manentă pentru organele de partid. 
Ne-a interesat întotdeauna direcția 
de dezvoltare a sportului, nivelul și 
calitatea acestuia, sfera lui de cu
prindere a populației. Am socotit și 
vom socoti că educația fizică și spor
tul nu reprezintă un scop in sine, ci 
o necesitate obiectivă impusă de dez
voltarea vertiginoasă a țării noastre, 
de marile sarcini puse in fața între-

gloria și renumele pa- 
socialiste, România.

Diversele Întreceri din orașul Gheor- 
ghienl se confundă adesea cu activita
tea echipelor aparțlntnd Școlii sportive 
din localitate. Supuși unei atente pre
gătiri din partea cadrelor didactice de 
specialitate de aici, cel 350 de elevi'sint 
încadrați în 21 de echipe, avînd la dis
poziție trei terenuri de baschet, două 
de tenis, unul de handbal, o mlnlpistă 
de atletism, un patinoar natural șt săli 
— cu dimensiuni reduse — pentru gim
nastică și baschet.

O PREMIERĂ
Printre noile discipline 

care au apărut Pe meleagu
rile harghitene se află ți 
judo. Un tânăr ambițios, Io
sif Gali, asistent medical la 
spitalul cartierului Șumuleu 
din Miercurea Ciuc, a înfi
ințat o echipă formată de 
băieți care șî-au pus fngînd 
să devină judokanl. în mal 
puțin de doi ani, ei au ajuns 
să promoveze în divizia A, 
din toamna anului trecut e- 
chipa Constructorul Miercu
rea Ciuc făcînd parte din e- 
lita formațiilor din țara noas
tră. Fostul instructor volun
tar a devenit acum antrenor 
calificat. în orele libere, Io
sif Gall predă judo la Școa
la sportivă din localitate, 
unde formează cadre de nă
dejde pentru secția divizio
nară.

— Tot 
rectorul 
Tiberlu 
prin muncă patriotică. V* rog să no
tați numele profesorilor Adalbert Gyu- 
lal și Francisc Hoffman, care n-au pre
cupețit nici un efort in mobilizare* ti
neretului la lucrările de amenajare a 
terenurilor de sport, ei dind exemplul 
personal în muncă.

-..Directorul Tiberiu Bazilides n-a spus 
Jnsă- că și el a muncit zilnic alaiuri de 
elevi, câ este autorul proiectului acestui complex, că adesea a fost văzut 
pierind ultimul de la mica bază spor
tivă. N-a Scos un cuvînt despre faptul 
câ „ochiul" său experimentat a desco
perit-o pe fosta multiplă campioană de 
schi șl atletism llona Miclos, că ei a crescut jucătoare de baschet ca irina 
Vasilescu, Elisabeta NaghI șl Borbala 
Mădâraș, care au ajuns in loturile re
prezentative ale țării șl că. In continua
re, antrenează echipa de baschet a 
școlii, fiind — în același timp — unul din principalii animatori ai vieții spor
tive din oraș. De la alții am aflat că 
Tiberlu Bazilides lucrează din 1S3S ca 
profesor de educație fizică la liceu, dm 
localitate, pe Ungă care funcționează 
școala sportivă. Fost schior, baschetba
list și bun jucător de tenis, tinerețea 
șj munca acestui profesor sînt strins legate de dezvoltarea activității sporti
ve din Gheorghienl. lucrtnd In mai 
multe rtnduri ca antrenor volunar de gimnastică, baschet, handbal, atletism 
sau la alte discipline, unde era nevoie 
de priceperea sa. Și-acum. In preajma ieșirii la pensie, e la fel de pasionat. 
Directorul Școlii sportive din Gheorghi- 
eni are satisfacția că va preda ștafeta 
unu: corp profesoral de nădejde, din 
sare fac parte și cei doi copil a: săi, 
Tiberiu (fost campion de gimnastică) 
și Csaba. absolvenți a! I.T.F.S. Opti
mist, legat de cele mai bune • tradiții. 
„Tibi baci", Îndrumător al actualilor și 
foștilor săi elevi poate fi considerat un 
devotat slujitor al sportului.

ceea ce vedeți, ne explică di- 
Școlil sportive din Gheorghienl. 
Bazilides, s-a făcut In special

viitorii performer:Vâ prezentăm succint pe cfcva dintre «ctuaiii »• 
ai județului Harghita:

• ION LASZLO (Lemnarul Odorheiul Secuiesc!, ft 
nic la lupte libere, titular al echipei naționale de seniori la categoria 
semigrea. Lucreatd ca tapițer ia fabrica de * “

• LASZLO LAZAR (Harghita M. Ciuc». 
un autentic talent al patinajului tnterti din 
Cooperativa „Oltul" M. Ciue-

• Junioara LACZKO HAJNAL (Școala 
ponentă a latului republican de schi fond, 
liceidui din localitate.

• Maestra sportului M.-1GDA MlCLOȘ 
este jucătoare de bază in echipa reprezentattvă de handbal a țârii. Are 
23 de ani ți e funcționară la Cooperativa ^Lemn-metal“.

• ••••••••• • ••••••••
xrt comefon colea

mobile.
canptwi naiuz'Ml de junu 
țara noastră. E bobinator

SPO'tUti
E elevă

(Voința

LA ODORHEIUL SECUIESC

Gheorghietu), com- 
in clasa a XJI-a a

Odorheiul Secuiesc'

LUPTELE CUCERESC TOT MAL

ADEZIUNEA

MULT

TINERETULUI SI COPIILOR
>

„INSIGNA STAȚIUNII44
multe

destinate odih- 
mua-

Județul Harghita are 
locuri pitorești, 
nei și recreării celor ce 
cesc. Bâi.e Puc: nașa. Brâdet, Sel
les, Lacul Sf. Ana, ca sâ amin
tim numai citeva din punctele 
tuns'ace de pe aceste meleaguri, 
ademenesc cu frumusețea lor. in 
toaje anotimpurile, pe tinen și 
virstruci. De asemenea, siațiunue 
climaterice Borsec, Ti 
și Lacul Roșu rămin 
de te; care-și petrec 
de odihnă in acesîe

Consiliul 
sindicatelor

șnad Băi 
îndrăgite 
conced iul 
localități, 
județean 

al sindicatelor și conducerile 
stațiunilor menționate s-au gân
dit ca din vacanța oamenilor

muncii sâ nu Jipreusca sportul, 
acest elixir dătător de viață și 
bur.â dispoziție. în consecință, 

instituit din acest an con
cursul polisportiv dotat cu „IN
SIGNA STAȚIUNII", ai cărei 
mode! urmează a fi confecționat 
de o fabrică din Oradea. Nor
mele concursului : trei excursii 
in timpul verii și ana in cursul 
iernii in împrejurimile localită
ților respective; ciștigarea unei 
întreceri de tenis de masă sau 
șah. Partîdpanții care vor în- 
depiini una d’n condițiile amin
tite vor obține insigna, urmind 
ca numele lor să fie trecut in 
„Cartea de onoare' a «tațiunil.

In acea dimineață Însorită de început 
de martie am făcut excepție de la 
-regulă" și ocolind fabricile, cluburile 
Și asociațiile sportive, am pornit-o pe 
străzile orașului Odorheiul Secuiesc in 
căutarea unul subiect pentru un repor
taj. Chiar după primul tur am notat 
o sumedenie de date și fapte. Unul. 
Insă, ne-a făcut să zăbovim mal mult 
la stadion care, de la ultima noastră 
vizită. își schimbase radical înfățișarea. 
Stăteam și ii admiram noile tribune 
eu o capacitate de aproximativ 8 000 de 
locuri, pista de atletism brăzdată de 
liniile albe ale culoarelor, gazonul tere
nului de fotbal, cel 
impresionat, insă, 
culturism, utiliate

mal mult ne-au 
sălile de lupte și 

_______,_____ după ultimele ce
rințe. Am rămas să urmărim antrena
mentul luptătorilor pentru că am ob
servat. la tinerii care puseseră stăpi- 
nire pe toate saltelele din sală, parcă 
mai multă sîrguință in mișcări, o aten
ție sporită la explicații, un .ceva" deosebit și Îmbucurător. într-un mo
ment de răgaz am intrat în vorbă cu 
antrenorul Ion Covaci.

— Pentru ce vă pregătiți "
— tn vederea mai multor concursuri, 

al căror debut l-a constituit 
Il-a a campionatului diviziei A 
libere. Ne așteaptă șl o serie 
fruntări rezervate juniorilor.

11 rugăm pe interlocutor să 
bească despre felul cum au reușit lup
tătorii să-și creeze condițiile necesare 
unei rodnice activități competiționale.

etapa a 
la lupte 
de con-
ne vor-

„Palatul de gheață" din Miercurea Ciuc — o mîndrie a Harghitei. Construcția masivă din beton ți oțel, de o arhitectură inedită, poate dispune 
de gheață artificială timp de 11 luni pe an. Intrarea în funcțiune a acestei moderne amenajări sportive va permite relansarea hocheiului și patinajului 
pe meleaguri care au fost odinioară leagănul acestor discipline in România. foto I N, DRAGOȘ

Din cele relatate am reținut că într-o 
bună zi un fost luptător fruntaș la 
unul din cluburile bucureștene, și 
anume omul din fața noastră, Ion Co
vaci. s-a întors acasă șl împreună cu 
profesorul Andrei Elekes, antrenorul 
Ludovic Ceaikovschi și instructorul Ti- 
beriu Verestoi au pornit la treabă, puși pe fapte mari. Și printre ceea ce au 
obținut luptătorii în ultimii ani se nu
mără și modernele instalații de sub 
tribuna stadionului și altele din oraș, 
oferite lor, drept răsplata pentru fru
moasele performanțe realizate în dispu
tele cu cele mai valoroase echipe din 
țară.

— Astăzi, continuă antrenorul, sportul 
luptelor libere este cel mai popular în 
orașul nostru. Asociația Lemnarul și 
școala sportivă au campioni naționali de seniori și jwniori, 80 de sportivi le
gitimați și aproape 200 de începători,

iar centrele de inițiere atrag din zi 
In zi tot mai mulțl copil.

Gazda ne invită apoi intr-un birou 
alăturat. Se Îndreaptă către un dulap 
de unde scoate mai multe fotografii tn- fățișînd pe micii sportivi, la lecțiilefățișind pe micii sportivi, la lecțiile 
predate pe saltea, dintre care am ales 
imaginea alăturată _________ , ___
rece ilustrează în mod convingător a- 
tracția copiilor spre atletica grea.

„.Părăsind stadionul am trecut pe 
lingă patinoarul echipei divizionare de 
hochei, Tîrnava Odorhelul Secuiesc. Cu
noscutul jucător și antrenor, Andrei 
Tarcsi lucra cu cițtva băieți pe jumă
tatea de gheață care la adăpostul um
brei nu se topise incă. Atunci am în
țeles mai bine că sportul luptelor a 
învins tentația tinerilor pentru hochei, 
joc care ocupa cîndva primul loc 
activitatea sportivă din această localitate.

materialului, deoa-

M O Z
• Cea mai frumoa

sa bază sportivă de 
la sate o au tinerii 
din comuna Ciuman: 
un teren de hochei, 
cu mantinelă regu
lamentară, instalație 
pentru nocturnă, ves-

A I C
tiare și o tribună cu 
o capacitate de 2 000 
de locuri.

• Pentru practica
rea sporturilor de iar
nă exiștă pe teritoriul 
județului Harghita 21 
de patinoare, dintre

care unul artificial, 
42 de pirtii de schi șl 
12 trambuline.

• Cooperativa Oltul 
M. Ciuc a confecțio
nat, cu rezultate bune, 
echipament de hochei 
și schi, acoperind ne
voile sportivilor de 
performanță din ju
deț.

Pagîn'â reciizolâ de
Valeriu CHIOSE șî Traian lOANIJESCU
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PRECED PARTIDA ROMÂNIA - FRANȚA

AVIONUL DE PARIS
Aeroportul Otopenl, vineri 7.„ A 

sosit avionul de Paris. Coboară fot
baliștii francezi. In frunte, căpitanul 
Djorkaeff, cu profilul său de orien
tal din Samarkand. Ij urmează 
portarul Carnus. Are la gît un fu
lar imens, în dungi tricolore. Mes
tecă gumă. Stewardesa Ii invită în 
autobuzul acostat lîngă avion. începe 
hîrjoana. Judecind după obrajii îm
bujorați ai fetei, francezii sînt în 
mare formă. In sfîrșit, se face li
niște. A coborît și Georges Boulogne. 
In stînga mea, o bătrînică tresare : 
a avut impresia că e Bourvil.

Controlul pașapoartelor e rapid. 
Beretta și Blanchet se distrează ur
mărind jocul valizelor pe banda ru
lantă.

Angelo Niculescu vine In tntîmpi- 
toarea Iui Boulogne.

— Bine ați venit, Georges :
— Iți mulțumesc, Angelo. Nu mi-aș 

fi închipuit să te văd chiar la ae
roport, după „recepția" de la Reims.

— Noi uităm repede. Ce-ți mai 
face echipa ?

— Am venit să pierdem 
după un Joc frumos.

— De ce spui asta ?
i — Pentru că ai un „11“ 

— Nu l-ai văzut de doi
— Asta contează maî ppin. Pentru 

mine, o echipă care nu are nevoie 
^rie Pircălab e foarte puternic?.. A;u-: 

•și motivul pentru care Tresor va 
juca fundaș stînga, In locul lui Ros- 
tagni.

— Ești foarte galant, Georges. Vrei 
să mă faci să uit că reprezinți un 
fotbal de 800 000 de jucători. Și că 
ai la activ un 1—1 la Budapesta, cu 
Ungaria...

— Un 1—1 pe care a! să-1 obții șl 
tu. Dar să lăsăm asta. Ce mai faci 
Angelo ?

— Mă bat. Știi bine că nu e sim
plu. Am avut momente grele. Am 
cițiva jucători buni. Dar, ca întot
deauna, e mai greu cu „cei mai 
buni". Uite— In ultimii patru ani, am 
fost privat prin rotație tocmai de 
cei mai buni : Dobrin, Dumitrache, 
Boc. Ca un făcut, mîine, în meciul 
contra ta, doi dintre ei vor lipsi cu 
siguranță. Și— gîndește-te— ei sînt 
tocmai jucătorii care reprezintă ci
teva generații de fotbal. In afara 
lor, mai e și Răducanu, din aceeași 
clasă, și care v-a făcut un cadou 
imens la Reims.

onorabil.

puternic, 
ani.

PARIS 6 (prin telefon). — După 
antrenamentul de miercuri al se
lecționaților francezi GEORGES 
BOULOGNE a comunicat echipa 
pentru meciul de mîine, cu România 
de la București. Iată „unsprezecele" 
cu care va începe partida:

CARNUS (Ol. Marseille) — 
TRESOR (Ajaccio), BOSQUTER 
(Ol. Marseille), NOVI (Ol. Mar
seille). ROSTAGNI (Paris S.G.), — 
MICHEL (Nantes), MEZY (Nimes) 
— BLANCHET (Nantes), G. LECH 
(Sochaux), FLOCH (Monaco), BE
RETTA (St. Etienne).

Rezerve : AUBOUR (St. Rennais) 
și BARATELLI (Nice) — portari ; 
QUITTET (Nice) și DJORKAEFF 
(Paris S.G.) — fundași; LARQL < 
(St. Etienne) — mijlocași; MOLITOR 
(Strasbourg) — atacant-

Boulogne a ținut să precizeze că 
formula de echipă de mai sus poate 
suferi modificări vineri după an
trenamentul pe care jucătorii fran
cezi îl vor face la București Soli
citat să facă aprecieri asupra ad
versarului și partidei, selecționerul

V

SCURT

DOCUMENTAR

FRANCEZ
• Fotbalul și-a făcut apariția 

— destul de discretă — în Fran
ța în anul 1872, grație cîtorva 
foști studenți la Oxford și Cam
bridge. Ei au înființat la Le 
Havre „Clubul Atletic Havrez“, 
strămoșul, celor peste 13 000 de 
cluburi de astăzi.

• Abia în 1891 au fost create 
cluburile următoare, de esență 
britanică, și anume în regiunea 
pariziană: White Rovers F. C. și 
Gordon F. C-

• în 1893, Cluburile pariziene 
au fost admise în sînul „Uniunii 
societăților franceze de sporturi 
atletice", care grupa cluburile 
polisportive, iar în 1894 a fost 
creat primul campionat al Fran
ței, cu 6 echipe, cîștigat de 
Standard A. C., în a cărui echipă 
juca Un singur francez. A fost 
un campionat pe regiuni.

• Prima organizare a fotba
lului s-a efectuat în 1906, cînd a 
fost creat un Comitet francez 
interfederal, care a prefigurat 
actuala federație. El a fost ad
mis la F.I.F.A. în 1910.

• Intîia competiție cu adevă
rat națională — creată oficial — 
a fost „Cupa Charles Simon", 
(actuala Cupă a Franței) în 1917, 
cucerită de Olympique de Paris.

• Primul joc internațional al 
Franței i la 1 mai 1903, cu Bel
gia, rezultat 3—3, la Bruxelles.

• Campionatul profesionist a 
luat ființă în 1932, cînd a fost 
recunoscut și reglementat profe
sionismul. Din 1933. campionatul 
s-a disputat în două Divizii, for
mulă în vigoare pînă în 1970.

• în prezent, federația fran
ceză are înscrise ca afiliate 
13 598 de cluburi, însumînd a- 
proape 760 000 de jucători legi
timați. în cursuj, ultimilor 10 ani, 
numărul cluburilor â crescut cu 
40 la su+ă, iar cel al jucătorilor 
cu 70 la sută.

Boulogne rîde •
— Știi ceva, Angelo ? Eu am me

reu impresia că Răducanu al tău e 
un sceptic, al cărui autor preferat e 
Oscar Wilde. Cred că formula Iul 
de viață e extrasă chiar din filozo- 

e un lucru 
fîs luată în

fia lui Wilde: „Viața 
mult prea serioe ca să 
serios".

— Ca butadă, nu e 
ce mai faci Georges •

— Vechea poveste. Mi ataci pre
sa. Mîine, dacă am aflat bine, o si 
am împotriva mea, la masa presei, 
27 de cronicari francezi Să nu crezi 
că e puțin lucru.

— Ce-ți reproșează 7
— Că nu reușesc să construiesc o 

apărare la nivelul atacului. (Angelo 
rîde amar).

— La meme Jeannette.- Mie mi m 
reproșează că nu reusesc să constru
iesc

rea. Dar ta

vrut
un atac la nivelul apărării.
Intr-un timp, cher Angelo, am 
să mă retrag. Obosisem.
Și pe mine m-a bătut gtadul. 
am renunțat curind la aceastăDar ,_____ __  ______

idee. Dacă m-aș fi retras, aș fost 
un laș. Eu, insă, cred mai mull decît 
oricind in echipa asta a mea... Am 
văzut recent, la Budapesta, meciul 
cu echipa lui Schoa. Dacă acest meci 
s-ar fi jucat la București ai mei nu 
l-ar fi pierdut-

— Ești foarte tînăr, Angelo. Iți 
urez succes.- Apropos de meciul de 
mîine. îmi spunea Mezy, ia arian, 
că Pircâiab l-a șoptit Ia plecare : 
„Tine minte MicheL acolo, la Bucu
rești, e un băiat, Iordânescu. Joacă 
stingă afară. Cînd ai să te întorci ia 
Nimes, ai sâ-tni povestești cum a 
reușit Iordânescu să facă din Djor- 
kaeff arbitru de atletism. Dacă' nu 
va fi așa, plătesc o masă, la „B.'-a 
Note".

— A spu-i asta Fircllab? Ca auh 
l-am așteptat și pe el eu aoi ta 
urmă—.

-$i Georges Bx-lofoe a urcat ol
umul ia ,Cr-i-csr-*-ul echipat Fraa- 
;el Angelo a luat drumul Ssagomp- 
lui.

★
Stimați cititor:, nîoou! «« Paria 

sosește ari la erele HA ea „Arr- 
frazicV-al-, 4ar cuaveraapa «Mre 
cei doi aatreeori eu «o va f 111 iii 
prea mslu.

IN VIZITĂ LA F.E.S. BUCUREȘTI
(t’rmare din pag. 1) găm acest meci — ne spunea ieri 

Iordânescu, cel mai in formă ata
cant al naționalei. Și dacă noi, ata
cantei, ne vom simți in plenitudi
nea forțelor, va trebui să marcămprimivuri.

ia

• /

cei

francez a declarat, printre aAe> i 
„O reprezentativă care a obțimn 
succesele repurtate de echipa Roaaă- 
niei în ultimii trei ani na mai are 
nevoie de prezentări și de clacn. 
Dacă vreți o comparație, aacatesc 
că naționala pregătită de Angeta 
Niculescu a mărit viteza de rulare 
spre consacrare, in acești ani, de la 
40 la 80 kilometri la ori Se înțe
lege că, pentru noi, a învinge pe 
terenul ei o asemenea echipă re
prezintă o performantă da mare 
răsunet, mai mare decît — să zi
cem — o victorie asupra selecționa
tei Bulgariei, la Sofia. Pentru că. 
in momentul de fată. România este 
efectiv intre primele opt reprezen
tative europene. Tocmai de aceea —
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GERARD ERNALKT

LOTUL DE TISERET ÎNAINTEA MECILLLI CU FRANȚA

O ECHIPA-MOZAIC PE CARE
O DORIM OMOGENA LA LE HAVRE

Așadar, fiind consumat și ulti
mul test înaintea partidei de la Le 
Havre, lotul de tineret a căpătat, 
iată, formă definitivă i Vidac și 
Costaș — portari: Jurcă. Smaran- 
dache, Olteanu, Mateescu și Tănă- 
sescu — fundași; Ghergheli, Boloni, 
Vișan — mijlocași ; Sima, Mulțescu. 
Dudu Georgescu, Petreanu șl Cassai 
— înaintași.

Comparand cu foshij lot (cel con
dus de Gh. Ola, cu care s-a parti
cipat în campionatul european) ne 
aflăm în fața unei garnituri struc
tural remaniată, în care au pătruns 
nu mai puțin de 6 jucători : Vidac, 
Costaș, Jurcă, Mateescu, Vișan și 
Mulțescu. Vom remarca, în conti
nuare, că Vidac, Costaș, Mateescu 
și Vișan au făcut parte din dife
rite loturi de juniori U.E.F.A. în 
timp ce Jurcă, Mulțescu și Sima 
deschid pentru prima oară poarta 
unui lot reprezentativ.

Astfel stînd lucrurile, pentru 
Cornel Drăgușin, antrenorul selec
ționatei de tineret, jocurile cu Me
talul și selecționata studențească au 
prezentat o semnificație aparte, ele 
trebuind să verifice citeva posturi 
și, în același timp, să omogenizeze, 
cît de cît, o echipă alcătuită (după 
trialul desfășurat cu doua saptămini 
în urmă) din 11 jucători proveniți de 
la tot atîtea cluburi. Spre surprin
derea tuturor celor prezenți, 
miercuri pe stadionul „23 August" 
această formație-mozaic a probat 
coeziune, chiar și în partida eu Me
talul, o echipă de club cel puțin... 
omogenă, ceea ce ne apare ca fiind 
edificator în această privință.

A contribuit, credem noi, la a- 
ceastă rapidă sudură, gradul de 
tehnicitate al multora dintre jucă
tori (Olteanu, Boloni, Ghergheli, 
Mulțescu, Dudu Georgescu etc ), 
precum și rețeta tactică, suficient 
de clară, ea fiind adaptată la ceea 
ce se utilizează, în genere, în fot
balul nostru la ora actuală. Fiind 
vorba și de o partidă care se va 
desfășura în deplasare, reprezenta
tiva de tineret a repetat o lecție a 
Iui 1—4—3—3 i cu Costaș în poartă 
(întrucît Vidac acuză încă o lovitu
ră la umăr), cu Jurcă, Smaranda- 
cțțe, Olteanu. Mateescu — cvartetul

apărării imediate, cu Ghergheli 
(utilizat numai în part.da cu selec
ționata studențească). Mulțescu 
(înaintaș central coordonator, avînd 
de acoperit o zonă mai mare) și 
Boloni — la mijloc și, în sfîrșit, cu 
Sima, Du du Georgescu și Petree nu 
— in linsa i.

Indivtdualizînd. după aceste două 
verificări, am reținut in mod deo
sebit. evoluția lui Costaș, Smaran- 
dache (un stîip al sistemului defen
siv. sobru, tenace, operativ), Oltea- 
nu. Bdlbni (rezistență, clarviziune, 
forță de șut) și Mulțescu, un jucă
tor tehnic, lucid, laborios in teren. 
Sub nota ultimelor lui evoluții ni 
s-a părut însă arădeanul Sima (fără 
pofta de joc — atuul lui major), 
dar pentru postul de aripă dreapta 
C. Drăgușin ar mai avea o soluție.

Petreanu. folosit, de altfel, pînă a- 
cum mai mult în această zonă. în 
cazul în care ar da curs unei ase
menea variante, ar urma ca pentru 
postul de extremă stingă să se 
oprească asupra lui Cassai, și el 
folosit ca nr. 11, în ultima vreme, 
ia echipa de club.

Lăsînd, firește, la latitudinea an
trenorului Cornel Drăgușin să alea
gă cea mai bună formulă a liniei 
de atac, ne râmîne să așteptăm ora 
confruntării de la Le Havre. Deși 
joc amical, este, totuși, un adevă
rat examen pentru tinerii fotbaliști 
români, cunoscut fiind faptul că 
selecționerul francez Georges Bou
logne a hotărît să 
puternica echipa 
trecut.

mențină intactă 
rodată in anul

Miercuri noaptea, la ora cînd mulți englezi, mulți 
olandezi, mulți italieni (și alte cîteva neamuri eu
ropene) stăteau vrăjiți să vadă ce face Ajax cu 
Benfica, Inter cu Celjic și așa mai departe pe linia 
aceasta directă și poetică — noi aveam parte de 
„Hamlet", la telecinematecă. Nu numai că nu ve
deam în asta nici un păcat, dar md simțeam satis
făcut și foarte superior din p.d.v. CuHural. La ora 
cînd milioane de oameni cădeau in extaz la picioa
rele și pentru picioarele lui Cruyff, eu mă ridicam 
Io înălțimea lui .to be or not to be' și acolo 
rămîneam, mîndru și hotărît, să uit 
de corner, aut și olte cuvinte engle
zești minore și neavenite. Minore — 
minore, bine, bine — dor de ce 
neavenite ? Fiindcă de venit tot au 
venit chiar acolo, exact în marea 
scenă a sosirii actorilor, cînd îmi 
era lumea mai arogă și concentra
rea mai intelectuală, mai profundă... 
Probabil co sînt și eu un om din 
come și oase, uitind un gînd mare 
pentru o patimă mică, altfel cum se 
explică lungo-mi tresărire, prelungul 
fior, apariția Iui Neagu ce la Rapid 
in plin Snakespeore, atunci cînd 
Hamlet le spunec actorilor cuvin
tele minunate : .Cu cit merită moi 
mai more să-ți fie mâriewnia I
astfel mult moi 
patetic ceeo ce

puțin, eu aht 
______ ________ Prințul spunea 

frumos, mult mei ca’înc, mult mai 
___ _________eu bîibîiani și bîjOiiom in minte, 

ce lu"i si kn de rile, de cînd s-a pornit lunga 
si urite aîriă de cvvin’e împotriva ccestui omtînăr. 
•♦ecjncscut r-. e, dor octor ca no- toți, actor de 

du - nicA, zi sf'-tă, ond mai te’ cvem relăcha la 
recbvl nostru pe-sonol și timo să ne zgiim la un 
Polon moi rotund decît contul nebunului Yorrick... 

Fiindcă H-rrlef e atît de mere -ncît în filozofia 
și iwrunfro iui începe chior și urnea stadionului 
— o voi spune cesch s, fără teamă, îndemnat toc- 
mei se el și de avîntvi cu cere se arunca spre 
re e sp*e cârti și sp’e fiori : e nedrept, e inadmi- 
s o r e inuman sd-ți boți (oc și să înjuri un jucător 
de fottol, .cn or dccă el merto din ce in ce mc 
puține elogii*. Și fiindcă n-am păcătuit niciodată

(ba mai mult, n-am spus nimic de rău, chiar 
unde trebuia, de lipsa reluărilor la hochei,

astfel 
acolo , .
unde, fără reluări totul e cam mort, de cadrajele 
din ce în ce mai neglijente la fotbal — ceea ce e 
într-adevăr, un păcat al meu, printre multa altele), 
îmi găsesc baza morală pentru a susține că a-i 
SPUne UHU! ■nemAM'v/i
pe această 
fie în cer,
grotolănie ________ , _ r.___ v________
Nu se înțelege, oare, de ce ? Cu atît mai rău pen

tru cei care nu înțeleg. Explicații în 
pauză.

Pînă atunci să spun că duminică, 
m-am uifat tot timpul după Neagu, 
fără milă, dar cu acea mărinimie 
specifică oamenilor care nu s-au an
gajat niciodată să facă râu altor 

I oameni (căci fotbaliștii, ca și atleții, 
j ca și actorii, ca și artiștii, fac parte 

din această categorie, — nici asta 
nu se înțelege ?). Firește că nu l-am 
găsit — Neagu a jucat și duminică 
slab. Și probabil că va mai juca 
slab, mulțumită și lui și oamenilor 
— dar păcatul lui nu se compară, 
omenește vorbind, cu cel al muri- 

vor să-l linșeze, pentru că nu dă bine

fotbalist: „cizmă", și tot ce urmează 
linie, în sus și In jos, dorind »ă-l vezi 
fie în pâmînt — e un semn de mare 
sufletească și de prostie individuală.

tocilor cere vor să-l linșeze, pentru că nu dă bine 
cu piciorul în minge, fiindcă ratează ceva mai mult 
decît admite fanatismul normol, dar nu mai mult 
decît — par exemple — monsieur Voinea, care 
Voinea face azi fericirea altora...

Eu nu cer ca toți să fim la înălțimea lui Hamlet, 
eu nu sugerez ca orice suporter să aibă inteligenta 

, eu nu mă gîndesc ca toți specta- 
.22 eagu,

genial față de Țopescu sau puterea lui 
de a recunoaște — chiar si prea tîrziu —>

lui Shakespeare, eu nu md gîndesc ca toți sp< 
terji șî jucătorii să aibă fair play-ul celuilalt Ne 
ol mai
Nitescu_ __ ______ ...
cctostrofa, eu n-aș îndrăzni să-l aduc acum pe 
Necgu in națională, nu, după cum știu că nu putem 
oferi condiții de joacă si de dezvoltare ccl acefea 
ale lui Cruyff... Nu se moare din asta. Se moare însă, 
din altceva în sport. Din ce ? Cu atît mai rău pen
tru cei care nu înțeleg.

BELPHEGOR

OLIMPICII. INTRE UN MECI NECONCLUDENT
(cei de la Rm. Vikea) Șl UNUL ANGAJANT

(cel de miine) CU SELECȚIONATA UNIVERSITARA
celor dot antrenori șl condiției e- 
ch.pei ca atare. Și aceasta pentru 
că formația a jucat neașteptat de 
apatic, neactiv-.zîndu-și valențele 
cecit în final, după ce, probabil, 
s-a simțit lovită în orgoliu de golul 
«cauzator pr.m.t de la o echipă 
care »e află, totuși, pe penultimul 
ioc in seria 1 a Diviziei B. Pînă la 
acea „erupție din final* însă, olim
picii s-au mișcat confuz și mono
ton, mai ales în prima repriză, cînd 
lima de mijloc n-a mai fost mo
torul de altădată, cînd atacul n-a 
avut nici pic de strălucire (ex
periența cu Țarălungă pe dreapta 
n-a convins), iar apărarea a relevat 
și ea slăbiciuni, fiind nevoită să se

In obiectiv divizia C

MULTE VICTORII IN DEPLASARE
Rubrica pe care o inaugurăm azi 

va încerca să vă conducă, dragi ci
titori, în intimitatea celor 83 de 
meciuri pe 
duminică de 
eșalon fotbalistic al 
astăzi, o privire de 
pra 
rate

primelor două 
în retur.

care le programează 
duminică al treilea 

țării. Pentru 
ansamblu asu- 
etape desfășu-

SERIA I, 
ales după
(0—0 cu

★
Chimia Suceava, 

derbyul de la Paș- 
I.T.A.), s-a detașat

în 
mai 
câni , 
in lider autoritar. Noua sa urmări
toare, Minerul Gura Humorului 
(3—0 în deplasare, cu Victoria Bo
toșani), are al doilea atac din în
treaga Divizie C (39 de goluri în 
15 etape), dar și apărarea suceveană 
merită respect: doar 4 goluri pri
mite pînă acum, record Pe toate 
cele patru divizii I

• In SERIA a II-a, după ce în 
prima etapă s-a schimbat liderul 
(prin înfrângerea neașteptată a Rul
mentului Bîrlad la Focșani, din 
partea Automobilului), s-a disputat 
un nou derby: Rulmentul — Pe
trolul Moinești (locurile 2 și 1 în 
cLasament). Două persoane, căzute 
parcă de pe altă pianetâ, au apă
rut, duminică, una la meciul de 
la Bîrlad. cealaltă la Focșani, la 
meciul Luceafărul — Trotușul Gh. 
Gh. Dej (locurile 11 Și 13). rugind 
„să se aibă grijă și de echipa lo
cală ...“. Cel de ia Bîrlad s-a pre
zentat ca „observator federal', dar 
fiind pus față în față cu veritabi
lul trimis al federației a trebui’ să

NICOLAESCU

■ ■■

se ..topească" brusc. Pînă la urmă, 
a fost identificat ca... un fost ar
bitru de fotbal (!), pe nume Si- 
mion Dascălu. La Focșani, însă, nioi 
pînă azi nu a mai apărut individul 
care a promis arbitrului, ÎNAINTE 
de joc, „ceva special", pentru că 
....vin sărbătorile și tot omul are 
nevoie de rite cevaArbitrii Al. 
Grigorescu și, respectiv, I. Gheor- 
ghiță (ambii din București) nu s-a» 
lăsat însă nici un moment intimi
dați și au condus excelent. Rezul
tatul? Petrolul și-a păstrat locul 
1 (0—0), iar Trotușul a săltat două 
locuri, întreeînd-o în clasament, 
prin victoria obținută în deplasare 
(1—0), șl pe echipa gazdă...

• Așa cum am mai spus, etapa 
a II-a a returului a fost etapa oas
peților. Echipele în deplasare au 
obținut nu mai puțin de 19 victorii 
și 20 de meciuri egale, ceea ce s-a 
materializat prin adjudecarea a 35% 
din punctele puse în joc 1 Pe cînd 
un ,Jifty-fifty“?

• Cele mai multe victorii In de
plasare: 4 în seria a IV-a (în doar 
6 jocuri disputate) ți 3 în seria a 
IlI-a (din 7 partide).

• Gloria Baia Mare (SERIA a 
X-a) echipă care la începutul cam
pionatului a fost „amendată" de 
către F.R.F. cu pierderea Ja masa 
verde* a 6 puncte, a revenit încet, 
încet (ultimele rezultate l 0—0 cu 
Unirea Zalău și 3—0 cu CI.Ii. Sl- 
gket) și se îndepărtează de zona 
retrogradării.

• în SERIA A X-a nu mai știi 
ce să crezi. în prima etapă, Mine
rul Ttodna (locui 13) pierde cu 9—0 
(!) la Chimica Tîrnăvem, liderul 
seriei (oare duminică nu a reușit 
decît un scor egal cu Arieșul C. 
Turzii), iar Arieșul Turda (locul 4) 
câștigă cu 3—0 meciul cu Soda 
Ocna Mureș. în a doua etapă i Mi
nerul Rod na — Arieșul Turda 3—2 II!

• După o etapă relativ calmă 
(doar 8 eliminați în prima etapă) 
duminică s-au înregistrat nu mai 
puțin de 19 eliminări de pe tere
nurile celei de a treia divizii a 
țării !

Dumitru GRAUR

PRONOSTICUL NOSTRU

CONCURSUL DIN 9 APRILIE

Ghergheli își încearcă forța de ful din afara careului mare, facă din meciul Lotul de tineret — Selecționata 
etudențepci Eotoj Paul KOMOȘAN

S.N. Oltenița — Met. Tirgovlște 1 
Metalul Plupeni — F.C. Galați 1,X 
Poiana Cimpiria — CFR Pașcani 1 
Chim. Fftg. - CSM Reșița amina! 
Olimpia Oradea — CFR Tlm. 
Bologna — Verona

VII. Catanzaro — A talan I® 
VIH. Florentina — Cagliari

IX. Intarnazionale — Lanerossi 
X. Roma — Milan

XI. Sampdoria — Juventus 
xn. Torino — Napoli

xra. Var«e st Msutov*

l.X
1
1

l.X.Z
X,2

1

întrebuințeze ia maximum (Vlad a 
scos un gol de pe linia porții) pen
tru a nu fi îngenuncheată. Formula 
de atac din repriza secundă a fost 
ceva mai bună, G.vorfi constituind 
marea surpriză prin jocul său pe 
extrema dreaptă. El are meritul a 
două centrări din care au înscris 
Broșovschi și Simionaț, a obținerii 
penaltyului din care a marcat Mu- 
reșan și a cîtorva curse irezistibile 
— elemente care confirmă că, din 
toate variantele încercate pînă a- 
cum pe extrema dreaptă, cea mai 
avantajoasă a fost utilizarea unei... 
extreme stingă.

Desigur, meciul ou Chimia Rm. 
Vîlcea nu poate fi un test conclu
dent, din moment ce olimpicii nu 
s-au mobilizat decît în momentul 
cînd și-au văzut prestigiul amenin
țat. Numai acel gol egalizator al 
Chimiei la care au greșit Pigulea și 
Suciu a trezit ambițiile olimpicilor, 
ei reușind în șase minute — gra
ție și unor greșeli ale apărării ad
verse — să înscrie nu mai puțin 
de patru goluri, două din faze fixe 
(Tătaru din lovitură liberă de la 
16 m și penaltyul amintit) și două 
din șuturi de la distanță. Cele șase 
goluri au scuzat, într-un fel, evolu
ția de pînă atunci, dar au și acuzat 
„interpreții", capabili de replici su
perioare.

De altfel, cei doi antrenori ai lo
tului au și trecut Ia studiul solu
țiilor cele mai bune pentru meciul 
de mîine, cu selecționata universi
tarilor, un meci mult mai angajant 
din toate punctele de vedere...

Mircea M. IONESCU

P.S. în partida de la Rm. Vîlcea, 
în afara arbitrului de centru, I.Ciu- 
că, care a condus bine, am văzut 
doi tușieri localnici — Dumitru 
Ditna și V. Popă — serios certați 
cu... legea ofsaidului. Culmea e că 
atunci cînd ne-a auzit transmițind 
în cronică calificativul arbitrajului, 
Dumitru Dima ne-a invitat — în 
semn de amenințare (I?) — să mai 
trecem pe la Rm. Vîlcea I O vom 
face Cu prima ocazie.

MAREA TRAGERE
SPECIALĂ LOTO
A PRIMĂVERII

BANI 
AUTOTURISME 
EXCURSII____

Pentru a putea participa la a- 
ceastă tradițională tragere, este 
nevoie să vă procurați biletele din 
vreme, luni 10 aprilie fiind UL
TIMA ZI.

Demn de reținut este și faptul că, 
Ia extragerile I și a II-a obișnuite, 
toate biletele au dreptul să obțină 
autoturisme în cadrul valorii uni
tare a premiilor-

Participarea se poate face cu va
riante, de 2, 5 și 15 Iei. Precizăm 
că Variantele de 15 lei dau dreptul 
do ciștig la toate cele 5 extrageri.

Se poate participa și cu variante 
combinate sau combinații „cap de 
pod" calculate cu 5 sau 15 lei va
rianta simplă componentă, achitate 
în cote de 10O»/o, 50%, 25% sau 
10%.

Rubrică redactată de 
LOIOPItQNOSi'Qfil



(TTrmare din pag. I)

„Stntem foarte mulțumiți de evo- 
Ințiila boxerilor români la noi. Am 
avut multa lucruri da Învățat. în 
vederea pregătirii boxerilor turci 
pentru Jocurile Olimpice nu pu
team găsi parteneri mai potriviți 
decit excelenții pugiliști români, 
pe care-1 apreciem drept cei mat 
puternici din Europa. Am propus 
desfășurarea acestor două meciuri 
în Turcia pentru a pregăti opinia 
publică tn vederea apropiatelor 
Jocuri Balcanice și în general pen
tru a sprijini dezvoltarea boxului 
autohton".

La Istanbul, antrenamentele e- 
chipei române s-au desfășurat tn 
sala de box de la stadionul Mithat 
Pașa, care poartă amintirea multor 
recorduri atletice românești și a

cia ? Dupâ însăși mărturia antre- 
norului principal Ion Popa, cele 
două partide au constituit o utilă 
și prețioasă verificare a potențialu
lui actual al echipei naționale. Tes
tele au fost cu atît mai folositoare 
cu rit adversarii turci erau recunos
cut: pentru trăsături pe care le-au 
confirmat din plin și care pot fi 
numite : combativitate excepționa
lă, rezisiențâ, box dezordonat Avînd 
de făcut față unor asemenea însu
șiri, firește că boxerii români au 
trebuit să caute modalitățile cele 
mai eficace de contracarare, pe 
care de cele mal multe ori — car 
nu întotdeauna — le-au găsit Tn 
cursul acestor eforturi, antrenorii 
români au avut posibilitatea să ses- 
teze starea actuală de pregătire a 
elevilor lor, cărora au le pretind 
ir.câ — după cum e ți normal —

AZI ÎNCEP „mondialele-«I

DE HOCHEI PE GHEAȚA
PRAGA 8 (Agerpres), — Echipa 

Finlandei și-a încheiat pregătirile 
în vederea participării la campio
natele mondiale de hochei pe ghea
ță (grupa A), care încep astăzi la 
Fraga. Tn ultimul meci de verifi
care. hocheiștii finlandezi au întîl- 
nit la Ustina Labe selecționata se
cundă a Cehoslovaciei, pe care au 
învins-o cu scorul de 4—3 (1—1. 
2-1, 1-1).

®rn lume
PRESA IUGOSLAVĂ DESPRE „ZIG-ZAGURILE*' ȘALENGERULUI

BOBBY PRIMEȘTE AVERTISMENTE'ill

Facsimilul titlului din cotidianul .Hiirriyet

SIlfBH I CUCERII
CWIOUIUl
DE JIJMIJftl
PI CHIUI

U HOCHEI
(CRUPE I)

(Ager

de

Știri contradictorii continuă să 
întunece — sau să lumineze... — 
orizontul celei mai interesante în
treceri șah iste pe care a cunoscut-o 
istoria ultimilor ani, meciul pentru 
titlul mondial distre Boris Spasski 
și Robert J. Fischer.

Săptămîna trecută plana din nou 
amenințarea unei rupturi, prin noi
le pretenții financiare enunțate de 
marele maestru american. Ieri, dez
mințire... Bobby accepită condițiile 
federației internaționale de șah 
(F.I.D.E.). Pînă la urmă, să sperăm 
că meciul va începe, conform pro
gramului stabilit, cu prima sa parte 
la Belgrad, de la 22 iunie, continu- 
înd apoi la Reykjavik, la 6 august.

Tn zilele din urmă, însă, presa 
iugoslavă a manifestat o atitudine 
foarte critică față de aceste neîn
cetate manevre de tergiversare ale 
iui Fischer, care continuă să pună 
în pericol organizarea meciului. 
Iată ce a scris la acest subiect zia
rul „POLITIKA" din Belgrad : „Ne
încetatele pretenții financiare și 
maniera cu totul inacceptabilă de 
a purta tratative. a lui Bobby 
Fiscber, stirnesc în Iugoslavia o 
reacție cu totul negativă". In conti
nuare, ziarul adaugă: „Comporta
rea marelui maestru american este 
neobișnuită, s-ar putea spune chiar 
anormală. Au mai existat ți alți

inari campioni care au jucat șah 
extraordinar, de o manieră cu totul 
originală, lăsind o impresie neștear- 
să- L-am putea numi pe Mihail Tal, 
în această categorie. Dar toți marii 
campioni, chiar cei din istoria mai 
veche a șahului, s-au comportat ca 
oameni obișnuiți, întreținînd rela
ții sociale normale. Numa: Fischer 
arată cit se poate de clar că toate 
hotăririle F.I.D.E. și ale altor fac
tori de răspundere, printre care și 
cei americani, nu prețuiesc la din- 
sul absolut nimic. S-ar părea că 
nici părerile opiniei publice mon
diale nu au vreo valoare pentru 
sahistul american".

Cotidianul „VECERNI NOVOSTI" 
scrie, Ia rîndul său : „Acest excen
tric mare maestru crede că poate 
duce de nas federația internaționa
lă de șah, pe acelea din U.R.S.S. și 
S.U.A., forurile din Iugoslavia și 
Islanda, precum și pe toți iubitorii 
șahului din lumea 
atitudinea sa absolut 
Fischer îl împiedică
Spasski să se pregătească în mod 
judicios pentru marele meci".

Iată, fără îndoială, cîteva aver
tismente adresate „teribilului" 
Bobby, care ne rezervă, probabil, 
noi surprize (plăcute sau neplăcute) 
pină la mult așteptatul meci, ca și 
în timpul acestuia.

întreaga- Prin 
condamnabilă, 
totodată pe

echipelor noastre de fotbal și unde 
l-am văzut pe Ilie Datcu (extrem 
de popular aici) apărînd cu brio 
poarta lui Fenerbahce în meciul de 
cupă, cîștigat cu 2—1 în fața echi
pei Eskișehir. La Ankara, antrena
mentele boxerilor români — urmă
rite mereu cu interes de public și 
de reprezentanții presei — au avut 
loc la complexul sportiv Ataturk, 
aflat sub administrația unui vechi 
prieten al sportului românesc, atle
tul de faimă balcanică, săritorul 
în înălțime și hurdleru] Cetin Șa- 
hiner.

: Fiind reunite — atît la Istanbul, 
cit și la Ankara —■ la aceleași ho
teluri, echipele de box ale Româ
niei și Turciei au dat un frumos 
exemplu de camaraderie sportivă.

Ce a însemnat, pe plan sportiv, 
pentru lotul român turneul din Tur-

o formă maximă, c dear r.ea'.-.e- 
rea la un stadiu corespunzător va
lorii lor reale.

Absența din formațiile turce a 
coriferilor Tatar. Sandal sau Kumo
va (datorată mal curinc uuc-r cri
terii locaie de selecție deci’ presu
puselor accidentări), nu strică echi
librul judecății noastre, intrudt în
locuitorii primilor doi au rișLiat 
oricum meciurile lor.

După cum se va vedea amă: 
țit in analiza noastră ulterM 
componenții lotului român pc 
categorisiți, după evoluțiile iu 
întilnirile ciștigaîe (dar la Is 
bul și confortabil la Ankara 
trei grupe (arbitrar aicâtu 
foarte buni (Cuțov- Stump). 
(Moraru. Pometcu. Mocar.u, .Alexe 
și ceilalți ale căror defecte de mo
ment pot primi scuze, dar care ne 
cesită și măsuri de înlăturare.

• doi ai 
tor.
3 '

ECHIPA DE HAMIIIAI A TUNISIEI

pec4*

CALIFICATA PEMRli J.O TURNEUL DE BASCHET

3 a com-

negal 24—17, Tunisia-Maroc 21—9. 
Iată clasamentul final ; 1. Tunisia
— 8 p ; 2. Republica Arabă Egipt — 
7 p: 3. Senegal — 6 p; 4. Algeria
— 5 p: 5. Camerun — 4 p: 6. Maroc
— Op. Pentru turneul final de la 
Miinchen s-a calificat echipa Tuni
siei.

DE LA KOSICE
tn ziua a treia a turneului internațio

nal de baschet masculin, care se des-ț fâșoară la Kosice, selecționata Ceho
slovaciei a învins cu seorul de 85—57 
(40—33) formația Japoniei. în alte două 
meciuri disputate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Bulgaria—Ungaria 
85—77 (52—38) : Polonia—Cehoslovacia 
(B) 84—69 (37—35).

ÎNTRECERILE TENISMENIIOR l\ PRIMA MA\SĂ A SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE

De Ieri după amiază sînt cunoscuți 
semifinaliștii concursului de tenis do
tat cu „Cupa Steaua", atît la băieți 
cit și la fete.

Dan Nemeș, tînărul echipier al 
Progresului, după ce a dat o luptă 
dîrză cu colegul său de club Zoltan 
Nemeth, ciștigînd cu 6—4, 4—6. 6—3, 
e oferit ieri prima surpriză a turne
ului. El l-a eliminat, in sferturi ce 
finală, pe capul de serie cu nr. 1. 
Viorel Marcu. Fostul nostru Davis- 
cupman nu s-a regăsit pe parcursul 
întregului joc, cedînd net i 6—3. 6—4. 
Tot în domeniul surprizelor se situ
ează rezultatul brașoveanului Gabriel 
Neacșu, învingător cu 6—0, 7—5 asu
pra lui C. PopovicL Un alt favorit 
al concursului, Toma Ovici, continuă 
însă nestingherit seria victoriilor, 
teri, el l-a învins neașteptat de ca
tegoric pe Traian Marcu : 6—1, 6—0.

Cel mai frumos meci al zilei a 
fost însă acela dintre Gh. Boaghe și 
V. Sotiriu, disputat cu multă dlrze- 
nie (și multi nervi..) și decis după

mai bine de două ore de toc. A ds- 
Ugat Boaghe cu 5—7, 5—3. 5—2. Ș:
—Cernăianu 3—6. 6—4. 6—4 ; Tr. Mar
cu—Popescu 6—4. 2—2 ab.

In turneul feminin, tinerele ’ură
toare obțin succese. Virginia Bunei 
a învins-o pe Mariana 
6—4, 7—5. iar Mariana 
Aurelia Trifu eu 6—3.
lalte două „sferturi": 
—Florica Butoi o— 1. 4- 
ana Călina—Elena Popesc» 5—0, 5 

zi după amiază, pe terenurile 
la Ghencea. sînt programate se 
finalele probelor de simplu si co> 
r.uă jocurile de dubiu.

Sunw filler cu 
Simiouescu pe 

T- ceie- 
VaJeria Balaj 

-5. 6—I : A4ri-

• Tn organizarea Școlii s 
nr. 2. ieri au început pe ten 
Centrului de antrenament (fas 
herty) întrecerile competiției 
juniori, dotate Cu 
lui București*. Jocurile pe echipe -h 
sfîrșit sîmbătă, iar turneele individ 
ale continuă pină marțea viitoare.

.Cupa Municipiu-
iac

OASPEȚII AU REUȘIT MAI MULT DECIT GAZDELE
pelor europene a st oarectm 

Aceasta nu 
* ir. | Hi e

uT $13.
Inter nu

jucat în deria- 
ată în avantaj, 
înviase pe Celtic,

plasare, se conturează drept fina
liste ale actualei ediții.

Tn fine. în „Cupa U.E.F.A.", Mel- 
verhampton este la un pas de ca- 
lificare (2—2 cu Ferencvaros la 
Budapesta), s: va avea ca parteneră 
pe Tottenham sau Milan (2—1 în 
medul de miercur-il

Iată insă cîteva scurte relatări a- 
supra crimei manșe a semifinalelor.

C.GE.; SPRE O FINALA 
AJAX—CELTIC ?

FEMININ) JOACA PENTRU UN LOC IN TURNEUL FINAL ;TN ULTIMA ETAPA : RAPID SI GLORIA (SERIA SUD — -N 2“ I"
VOINJA CONSTANTA Șl VOlNJA PLOIEȘTI LUPTA ÎN MECI DIRECT PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

Ediția 1971—1972 a campionatului 
diviziei A la popice se apropie de 
final. La sfîrșitul acestei săptămîni 
se dispută ultima etapă, după care 
primele trei clasate în fiecare serie 
— femei și bărbați — vor participa 
Ha turul I al turneului final pen
tru desemnarea echipelor campioa
ne ale țării, în timp ce 
două clasate retrogradează 
piouatuil de calificare.

înaintea acestor ultime 
țări lucrurile s-au lămurit 
în fiecare serie, atît în fruntea cît 
și în coada clasamentelor. Astfel, 
se pot considera participante ale 
turneului final de la Mangalia 
(12—14 mai) formațiile feminine 
Voința București și Laromet Bucu
rești, din seria Sud, Voința Tg.

Reșița și Voința
Nord. Cea de a

ultimele 
în cam-

confrun- 
aproape

LA START ALERGĂTORII
DE OIRT-TRACK Șl MOTOCROS

• Sezonul eompetlționa] de dirt- 
track se inaugurează în acest an 
cu un interesant concurs internațio
nal, programat la București în ziua 
de 14 aprilie. Pînă în prezent și-au 
anunțat participarea concurenți din 
Bulgaria și Cehoslovacia.

Țn vederea acestui eveniment, fe
derația de resort a încredințat pre
gătirea sportivilor români antreno
rului sibian Constantin Carabulea, 
care a alcătuit următorul lot ! Ion 
Bobîlneanu, Ion Tichindelean, Ni- 
colae Răureanu (Voința Sibiu), Ion 
Marinescu, Ion Ioniță, Cornel Voi- 
culescu, Gb. Sora (Metalul Bucu
rești), Ion Lăzărescu și George Dra- 
gea (Vagonul Arad). Selecționabilii 
își vor verifica stadiul de pregătire 
într-un trial care va avea loc du
minică pe pista stadionului Voința 
din Sibiu.

Mureș, C.S.M.
Cluj, din seria 
treia finalistă din seria Sud. se va 
decide în această etapă între Ra
pid București și Gloria București 
Ambele divizionare joacă în depla
sare, prima la Băiete cu Petrolul 
iar cea de a doua la București, pe 
arena Constructorul. După calculul 
hîrtiei șanse mai mari - de califi
care are Gloria București. O luptă 
deosebit de pasionantă se va • da 
în acest final de campionat între 
Voința Constanța și Voința Ploiești. 
Echipa care va pierde va retro
grada din divizie. Cea de a doua 
„condamnată", la retrogradare din 
seria Sud este Constructorul Bucu
rești. Din cealaltă serie feminină au 
căzut din campionat Voința Sibiu 
și Dermagant Tg. Mureș.

La bărbați nu mai există nici un 
dubiu în privința finalistelor 
turneul final (turul I vă avea loc 
la -toși,' în zilele de 12—14 mai). 
Au obținut calificarea Constructo
rul Galați, Petrolul Ploiești, Rapid 
București (seria Sud), Voința Tg. 
Mureș, Voința Cluj și Electrica Si
biu (șeria Nord). La fel de clară 
este situația și Ia subsolul Plasa
mentelor. Nu vor mai activa în 
toamnă în divizie. Rafinăria Telea- 
jen Ploiești, Metalul Plopeni (seria 
Sud),. C.S.M. Reșița și Gaz metan 
Mediaș.

Cele tnai interesante meciuri ale 
ultimei etape sînt! Petrolul Băicoi 
— Rapid București, Constructorul 
București — Gloria București, Voința 
Constanța—Voința Ploiești, la femei. 
Constructorul Galați — Flacăra 
Cîmpina, C.F.R. Tg. Mureș — C.F.R. 
Timișoara și C.S.M. Reșița — Voința 
Cluj. (t.r.).

FEMES TN
SERIA SUD

1. Voința București
2. Laromet București
3. Rapid București
4. Gloria București
5. Metrom Brașov
6. Cetatea Giurgiu
7. Petrolul Bâicoi
8. Voința Ploiești
9. Voința Constanța

10. Constructorul Buc.

13 • 
11 0
10 o
10 o
10 o

7 O
7 0
7 0
7 0

03
SERIA NORD

la

1. Voința
2. C.S.M.
8. Voința
4. Hidromecanica Bv.
5. Voința Mediaș
6. Voința Timișoara
7. Voința Oradea
8. Voința Craiova
9. Dermagant Tg.

10. Voința Sibiu

Tg. Mureș 
Reșița 
Cluj

M.

MASCULIN
SERIA

4
5
7
7
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1010
14
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20
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2®14
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2 19435
5 20764
5
7
7

10
11
11
12
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18653 18178 
18017 
17963 
20118 
19979 
19745 17411

SUD

1. Const. Galați
2. Petrolul Ploiești
3. Rapid București
4. Flacăra Cîmpina
5. Voința București
6. Gloria București
7. Constructorul Buc.
8. Rulmentul Brașov
9. Rafinaria Telea.ien 

10. Metalul Plopeni

17
17
17
17
17
17
17
1717
17

o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

46725
41231
41262
40039
45184
44439
39139
44G47 
44839
38378

SERIA NORD
1. Voință
2. Voința
3. Electrica Sibiu'4. C.F.R. Timișoara
5. Voința Lugoj
6. Olimpia Reșița
7. T. C. Oradea
8. C.F.R. Tg. Mureș
9. C.S.M. Reșița

10. Gaz metan Mediaș

Tg. Mureș 
Cluj

18
17
17
17
13
17
17
17’
17
17

o 
o 
o 
o 
o 
o 
n

44832 30
39325 24
38904 22
39766 20

o5
67

10 44291
9

10
10
11
IS

38961
44165
44136
42740
42605

• Concursurile republicane de 
motooros continuă. De data aceas
ta, întrecerile vor avea loc pe un. 
nou traseu, ales în orașul'PucSoasa, 
în organizarea asociației sportive 
Viotoria Moreni. își dispută întîie- 
tabea sportivi din Brașov, București, 
Ploiești, Cîmpina, Moreni, Tg. Jiu, 
Zărnești și Buzău. In programul 
concursului de mîine figurează 
probe pentru posesorii de motorete 
românești, juniori și seniori.

CONCURSURI ATLETICE IN ȚARA
La Timișoara a avut Ioc primul 

concurs atletic în aer liber. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate
400 m (f) î Edith Horning 61,9

(f) i Geta Gezibara 3:18,0
(b) i Dan Regep 8:59,6 

î Ion
(b):

m
m
m

9

Jebeleanu 15:33,0;
Gabriel Guțuleac

1 000
3 000
5 000
înălțime
1,99 m. (Emil Grozescu — coresp.).

• 5 noi recorduri naționale au 
fost stabilite într-un concurs des
fășurat la Cîmpulung Muscel i Li
liana Leau 2:50,6 la 1 000 m juni
oare, Viorica Jitaru 3:04,2 la 1000 
m junioare II, ștafeta de 4 x 400 m 
a Liceului atletic — 4:10,7 (ju
niori II), ștafeta de 4 x 60 m a Li
ceului atletic — 34,8 băieți) și Alin 
Bălălău 30,06 m la suliță băieți.

Pe „San Siro“, in fața a 80 000 
de spectatori. Inter nu a putut în
vinge redutabila echipă Celtic din 
Glasgow. Scorul a rămas alb (0—0), 
cu toate că milanezii au forțat mar
carea golului, pe care nu l-au putut 
realiza în fața unui portar 
(Williams) in excelentă formă și a 
unei apărări atent organizată. 
După meci. în ambele tabere a 
domnit optimismul i Jock Stein : 
„Vom eîștiga Ia Glasgow, unde e- 
chipa mea Știe să joace și ofensiv—", 
iar Mazzola a spus că „ultima carte 
nu a fost jucată.-. Dacă marcăm 
pe „fbrox Park" vom fi în finală". 
Arbitrul austriac Linetnayer 
dus echipele : INTER : Vieri 
luggi, Facchetti, Bertini, 
Burgnich, Jair, Pellizzari,

a con- 
— Be- 
Oriali, 
Bonin- 

segna. Mazzola. Frustaluppi. CEL
TIC : Williams — Craig, Progan, 
Murdoch. McNeill, Connelly, John
stone, Dalglish, Maori, Calla
ghan. Lennox.

★
Ajax a dominat net, dar portarul 

portughez Henrique a fost aproape 
imbatabil. O singură dată n-a re
zistat la un șut necruțător a lui 
Swart (min. 64) și Benfica a pă-

răsit învinsă stadionul olimpic din ’ 
Amsterdam, plin pînă la refuz 
(65 900). Echipa lui Ștefan Covaci 
trece acum prin duble emoții. Du
minică a pierdut în campionat cu 
2—3 in fața lui Go Ahead (avînd 
acum doar 3 puncte avans față de 
Feyenoord), iar miercuri, deși a do
minat net, n-a putut acumula o 
zestre mai mare înaintea dificilu
lui retur de la Lisabona.
sovietic Kroașvili a condus echipele: 
AJAX : Stuy — Suurbier, 
burg. Hulshoff, Croll,____ ,
Neeskens. Miihren. Swart, Cruyff, 
Kaiser- BENFICA : Henrique — 
Arturo, Humberto, Messias, Adolfo. 
Graca, Eusebio, Toni, Nene, Jorge 
(min. 82 Batistai. Jordao-

Arbitrul

Blanken- 
Haan,

CUPA CUPELOR
Aceasta este „formula" celor două 

rezultate. La Berlin 
s-au înregistrat 
1—1.

Dynamo Berlin 
versar remarcabil 
moscovit.
condus prin golul marcat de Evriu- 
jihin (min. 54) și gazdele au egalat 
abia în min. 84 prin Johansen 
(dintr-un penalty acordat cu ușu
rință de arbitrul maghiar Bircsak). 
Echipele: DYNAMO BERLIN:
Lihsa — Carow, Stumf, Triimpler, 
Hîibner, Rhode, Terletzki, Schiitze, 
Johansen, Metz, Schulenberg. DI
NAMO MOSCOVA : Pigui — Basa- 

liev, Dolmatov, Suhov, Sabo, Jukov, 
Baldekin. Jakubici, Kotejniakin, 
Masonikov, Evriujihin.

La Miinchen, 40 000 de “spectatori 
au plecat nemulțumiți de scorul 
1—1 (1—1) și de jocul echipei 
Bayern în meciul cu Glasgow Ran-

și Miinchen 
aceleași scoruri i

a tntîlnit un ad- 
în omologul său 

Fotbaliștii sovietici au

Tinerii boxeri din R. D. Germană se pregătesc pentru campionatele euro
pene de juniori care vor avea loc la București, tn diferite orașe au începu' 
meciurile de antrenament, tn imagine, o întilnire dintre „seniorur Man- 

fred Weidner (stingă) din Schwerin ?i juniorul Peter Spilski (Berlin-/ 
Foto i .Deutsches Sportecho‘,-Berlin

JIM RYUN INCERT PENTRU
JOCURILE OLIMPICE

NEW YORK 6 (Agerpres). — Doc
torul lotului de atletism al S.U.A., 
Plummer, a declarat ziariștilor că

TURNEUL
DE LA

A

DE HANDBAL
BUDAPESTA

REVENIT
REPREZENTATIVEI

Jim Ryun, recordmanul lumii > în 
proba de o milă, nu este încă com
plet restabilit și se află în întîrziere 
cu antrenamentele. Așa se explică 
— a declarat în continuare Plum
mer — că Ryun, la 4 martie, a 
parcurs proba de o milă în 4:18,2 
(Ryun deține recordul mondial 'cu 
timpul de 3:51.1). La rfndul său, 
antrenorul lui Ryun, Bob Timmons, 
a.arătat că elevul său nu are încă 
moralul necesar și că dacă va câș
tiga două importante probe de, se
lecție, atunci .el va reveni laVade- 
vărata sa valoare și la Muhch'en 
va putea intra In posesia medaliei 
olimpice de aur.

UNGARIEI
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 

Turneul masculin de handbal, des
fășurat la Budapesta, s-a încheiat 
cu Victoria reprezentativei Ungariei, 
clasată pe primul loc cu 6 p. Au 
urmat în clasament formațiile Ceho
slovaciei — 4 p, R.S.S. Gruzine — 
2 p, și Ungariei (B) — Op.

în ultima, zi a competiției, prima 
echipă a Ungariei a învins cu scorul 
de 22—13 (10—7) formația Ceho
slovaciei, iar reprezentativa R.S.S. 
Gruzine a dispus cu 19—17 (8—9) 
de selecționata secundă a Ungariei.

gers. Breitner a deschis scorul, iar 
Zobel a egalat (autogol). Pentru 
gazde, comportarea sub nivelul 
obișnuit are o explicație ; oboseala 
survenită în urma numeroaselor 
partide din ultimele săptămîni. E- 
chipele : BAYERN : Maier — Han
sen, Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Breitner, Roth (Schmidt), lioness, 
Zobel, Krauthausen, Muller, Siihn- 
holz. GLASGOW: McClo — Jar din 
— Mathisson, Greig, Jaeksson, 
Smith, McLan, Johnstone, McDo
nald, William, Johnstone.
CUPA U.E.F.A.: FERENCVAROS 

A RATAT DIN NOU UN 
PENALTY

Fcrencvaros-Wolverhampton 2—2 
(2—1). Richards a deschis scorul 
(min. 18) Szoke a egalat din 11 m 
(min; 30), apoi Albert a marcat din 
nou pentru gazde (min. 32). In min. 
72, Szoke a ratat un penalty trăgînd 
în portar, iar Monroe a egalat în 
min. 80. Arbitrul Scheurer (Elve
ția) a condus echipele • FERENC- 
VAROS : Veres — Novak, Pancsics, 
Megyessi, Veți, Kii, Balint, Szoke, 
Branikovits, Albert, Mucha. WOL
VERHAMPTON : Parkes — Show, 
Taylor, Hegan, Monroe, Kalley, 
McCalliog. Hibitt, Richard, Dougan, 
Wanstafe.

Tottenham-Milan 2—1 (1—1). Ita
lienii au evoluat excelent din start, 
deschizînd scorul prin Benetti (min. 
25), apoi Perryman a egalat (min. 
32). După pauză. Sogliano (min. 61) 
a fost eliminat. Rămasă în 10 ju
cători, Milan a mai primit un gol 
marcat de același Perryman (min. 
65). Spaniolul Iglesias a condus e- 
chipele : TOTTENHAM : Jennings 
— Evans, Kinear, Knowles, Coates, 
England, Gilzean, Perryman, Chi
vers, Peters, Morgan. MILAN : Cu- 
diccini — Sabadini, Zignoli, Anqui- 
letti, Schnellinger, Rosato, Sogliano, 
Benetti, Bigon, Rivera, Golin.

RETURUL SEMIFINALELOR 
ARE LOC LA 19 APRILIE (toate 
cupele europene).

TELEX !

în cadrul campionatelor de atletism ala 
Canadei (întrecerile s-au desfășurat I« 
Quebec), sportivul canadian By-Jca 
Simpson a cîștigat proba de sătiiurâ 
cu . prăjina cu 5,10 m. Cunoscutul re
cordman suedez Kjell Isaksbn, mareis 
favorit al probei, a ocupat locul 3 cu modestul rezultat de 5,03 m. In proba 
masculină de săritură în înălțime,, p» 
primul loc s-a clasat John Havkins cu 
2,11 m. In concursul feminin, Debbie 
van Klekebelt a obținut două ■ victorii : 
1,7.5 m la săritura în înălțitoe șl 6,02 m 
la săritura în lungime. : .
■
Cursa automobilistică IntarnaționaM des
fășurată pe circuitul de I» Thruxtoyt, 
contînd pentru campionatul european 
(formula II), a fost cîștigată de spor
tivul suedez Ronnle Feterson. învingă
torul, care a concurat pe o . mașină 
„March", a parcurs 190 km tn 1 h 00’19,4, 
realizînd o medie orară de 188,290 km. 
Pe locul secund s-a clasat francezul 
Franțols Cevert pe „March" . — T h 00’ 
44,0, urmat de austriacul Nlkl Lauda 
pe „March" o— 1 h 00’58.4. tn eSassamentul 
campionatului european conduce Nikl 
Lauda cu 1S p.f urmat Cle David Mor- 

‘ ‘ Dai Bogan (Anglia) ~ » p. ți Patrick 
(Franța) — 4 p.

Turneul Internațional <• tenis 
San Luis de Potest (Mexic) a 
mat partidele semifinale ale t—__
de simplu. Iată rezultatele înregistra
te : masculin : Loyo Maj'o (Mexic) — 
Osborne (S.U.A.) 6—4, . 6—3 ; Râmîre*(Mexic) — Martinez (Mexic) 6—I, aban
don ; feminin : Becky West (S.U.A.) — 
Patricia Montano (Mexic) 6—3, 6s«l : 
Cecilia Rosado (Mexic) — Tina Pane» 
(Mexic) 6—4, 6—0.

i ««. 1* 
progra- 

probele?

în runda a 14-a a turneului internațio
nal masculin de șah de la Sarajevo, 
marele maestru maghiar Szabo . (cu pie
sele albe) l-a învins pe iugoslavul' Bu- 
kal. Tatal a cîștigat ia i'.anovici. A 
fost consemnată remiza in . partidele 
Petrosian — Rajkovici, Keres — Jansa, 
Hort — Minlci șl Bogdanovici — Basa- 
gici. Rezultatele înregistrate în parti
dele întrerupte :; Bukal—Jansa 1—0 ; 
Hort—Vukici 1—0 ; Kosanskl—Sfâtulo- 
vici remiză. • <

In clasament continuă să eondUpă 
Szabo (Ungaria) cu 10'/».
Turneul internațional de tenis de ia 
Houston a continuat cu disputarea par
tidelor din optimile de finală ale. pro
bei de simplu bărbați. Campionii aus- 
tralieni Rod Laver și John Newcombe, 
principalii favoriți ai concursului,'- au 
obținut victorii scontate. Primul / l-a e- 
llminat cu 6—3, 6—2 pe. sud-africanul 
Bob Maud, iar cel de-al doilea a dis
pus cu 6—3, 7—5 de Charles PasareU 
(Porto Rico).
Finala probei de simplu bărbați din ca
drul campionatelor internaționale de tenis ale Republicii Sud-Africane se . va 
disputa între americanul Cliff Richey 
și spaniolul Manuel Orantes. în semifinala, Richey l-a învins cu 3—6, 6—1,-
5— 7, 6—3, 6—3 pe Andres Gimeno (Spa
nia), Iar Orantes a dispus cu 6—3, 6—1/6— 4 de Jaime Fillol (Chile).
Turul ciclist al Belgiei a continuat; eu etapa a 4-a (Gosselies—Maissin). în care 
victoria a revenit rutierului belgian Ro
ger Swerts, cronometrat pe 216 km cu timpul de 5h 54:30. La 32 de? secținde 
de învingător au sosit olândezul Wim 
Kelleneers și belgianul Willy de Geest, în clasamentul general individual^,..con
duce De Geest, urmat de Swerts/— la 
9 sec. și Zoetemelk (Olanda) — la 45 sec. z

Telefoto i A.PHulshoff in t-i. ou alb) trimite „acasă" o minge urmărită de Eusebio. Fazi din meciul Ajax — Benfica 1—0

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI "ULTIMELE REZULTATE
LUPTĂTORI ROMÂNI LA 

SOFIA SI BRATISLAVA

Echipa ce lupte libere (juniori) a ță
rii noastre a plecat ieri la Sofia unde 
va întilni sîmbătă și duminică repre
zentativa similară a Bulgariei. Au fă
cut deplasarea : Gh. Ștefan (cat. semi- 
muscă). v. Tomescu (muscă), Gr. Con- drat șl Gh. Eremia (cocoș) : A. Șuba 
(pană). N. Dorobanțu (semiușoară). T. 
Seregely (ușoară). Gh. Buceag (semi- 
mijlocie). I. Lup (mijlocie). A. Bălăianu 
și L Cornuta (semigrea), V. Enaclie și 
Tr. Stoian (grea).

La Bratislava va avea loc turneul in
ternațional de lupte libere al Ceho
slovaciei la care și-au anunțat partici
parea sportivi din Ungaria, R. D. Ger
mană. Polonia. Bulgaria. România și 
din țara organizatoare. Aseară au ple
cat spre Bratislava 4 luptători români :

P. Certtău (cat. muscă), Em. Cfistiăa 
(semiușoară). I. Dumitru (semimijlo- cie) și S. Martor (mijlocie).

VOINJA ODORHEI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 7—5 
la handbal feminin (div. A)
ODORHEI, 6 (prin telefon, de Ia co

respondentul nostru A. Pialoga). In lo
calitate s-a desfășurat astăzi după a- 
miază meciul de handbal feminin (res
tanță din etapa a Vn-a a turului divi
ziei A) dintre Voința și Mureșul Tg. Mu
reș. Deși lipsite de Magda Mikloș, hand
balistele de la Voința au reușit să cîș- 
tige cu scorul de 7—5 (5—3). Au marcat: 
Magj’ari 3. Teglas 1, Horit, Balint și 
Papp — pentru Voința. Soș 2, Frtacitj 
Bartha și Szebenyi — pentru Mureșul.

• Aseară la Galați s-a disputat meciul 
interifațidnal de handbal masculin din- , tic1 Voința. Galați și S61. univ. din Fran- . 

; ța. Victoria a revenit oaspeților cu 17—12 :

TURNEELE FINALE ALE 
JUNIORILOR LA VOLEI

PLOIEȘTI, (prin telefon). In frumoasa 
sală a sporturilor din localitate, pre
cum și tn alte trei săli, au început'joi 
dimineață turneele finale ale diviziei 
naționale de juniori și seniori la volei 
la care participă 32 de echipe feminine 
și. masculine (16 în turneul pentru locu
rile 1—8 și alte 16 în cel pentru locu
rile 9—16). Evident, atenția tuturor se 
îndreaptă spre formațiile prezente in turneul pentru locurile 1—8, angajate 
în disputa directă pentru cîștigarea ti
tlului. Rezultate tehnice din turneele

pentru locurile 1—8, masculin: Șe. sp. 
Buzău — Șc. sp. Craiovâ 3—0, Șc. sp. 
Oradea — Șc. sp. Caransebeș 3—1, Șc. 
sd. Brașov — Viitorul Buc. 3—1.

Feminin: Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. 2 
Buc. 3—o (0, 7, 8). Farul — Lie. N. Ba'.- 
oescu Cluj 3—0 (14, 11. 12), Șc. sp. Piatia 
Neamț — Șc. sp. Caransebeș 2—3 (—4. 
—12. 13, 5, —4), Șc. sp. Brașov — Sc. 
sp. 1 Buc. 3—0 (13, 4, 6).

Turneul pentru locurile 9—16. Mascu
lin : Lie. Dej — Șc. sp. 2 Buc. 1—3,
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. Constanța 
0—3. Șc. sp. Ploiești — C.F.B. Timiș cana 
3—1, Șc. sp. Piatra Neamț — Șc. sp. Sibiu 0—3 ; feminin : Șc. so. Tg. Mureș — 
Șc. sp. Timișoara 3—2, Lie. Km.' Vîlcea — Șc. - - - - - - - -
ria mo

sp. Bacău 0—3, Rapid — Uc. Sir.e-
1—3. Șc. sp. Llc. 2 Ploiești — Dtoa- 3—0.

★Bolul național ds volei (nt) a jucat 
la Bacău ou formația dlvlzior.ir*ieri __ ___ __ _______  _

Viitorul. Scorul : 3—0 (5,' s, 2).


