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ECHIPA DE RUGBY 
ȘTIINȚA PETROȘANI 

EVOLUEAZĂ TN 
R.F. A GERMANIEI

încă o echipă românească de 
rugby invitată to străinătate: Ști
ința Petroșani. Lidera clasamen
tului. a plecat In cursul acestei 
săptămtol ta R.F. a Germaniei.

Studenții rugbyști din Valea Jiu
lui, vor susține două jocuri ami
cale la Hanovra.
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' Turneul feminin de floretă care 
reunește, azi și mîine, pe planșele 
din sala Floreasca, primele forma
ții ale Franței, Italiei, Ungariei și 
României constituie, fără îndoială, 
cea mai importantă competiție de 
scrimă pe care o găzduiește capi
tala noastră în acest an și un im
portant examen preolimpic al tră
dătoarelor din cele patru țări.

Infruntașe ale scrimei mondiale, 
dramatica finală a „mondialelor" 
de la Viena, Marie Chantal Dernail- 
le a cîștigat titlul după un epui
zant baraj cu Ildiko Rejtd și Ana T-11TSO fr'O/>ll + o 7— ȚT1.H î*clc

AZI, PE STADIONUL „25 AUGUST^, DEBUT 1972 AL ECHIPEI ROMÂNIEI

PROGRAMUL TURNEULUI A FOST 
Alcătuit astfel :

stmbătă (echipe) ora 8 : România 
A — România B; Italia — Ungaria; 
ora 10 : România A — Italia; Fran
ța — România B; ora 12 : România 
A — Franța; România B — Ungaria; 
ora 17 : Italia — România B; Fran- 
ța — Ungaria; ora 19 : România A 
— Ungaria; Franța — Italia.

dumlnh-A (individual) ora 9 : turul 
I ; ora 11 : turul II; ora 13 : turul 
IU ; ora 17.30 finala.

Faptul că printre participante se 
află campioana mondială Marie 
Chantal-Demaille împreună cu alte 
trei finaliste de la Viena (Ana. 
Pascu, Ildiko Tordassi și Maria 
Szolnoki), că patru din cele cinci 
trăgătoare maghiare care au ob
ținut medalia de argint pe echipe 
la C.M. din capitala Austriei evo
luează acum la București, că e- 
chipele celor patru țări competi
toare se numără printre primele 
șase din lume, atestă valoarea a- 
cestui turneu, promițînd asalturi 
epectaculoase și vju disputate.

întrecerea se anunță foarte inte
resantă și sub aspectul tranșării 
unor rivalități sportive între aceste

Pascu. Luna trecută, în 
turneu „Trofeul Martini", Pascu 
și-a luat revanșa (4—2) în sfertu
rile de finală asupra campioanei 
mondiale, care a și părăsit „scena" 
în acest stadiu al întrecerii de la 
Torino.

Tot in C.M., Intre reprezentati
vele țărilor respective s-a purtat o 
luptă extrem de strînsă. In dru
mul său spre medalia de argint, 
echipa Ungariei a întrecut cu 8—7 
formația Italiei și cu 8—6 pe cea 
a Franței. Intre floretistele Italiei 
și cele ale Franței victoria a fost 
decisă la o singură tușă în favoa
rea primelor: 8—8 (45—16) ! In 
Cupa Europei, recent disputată la 
Torino, trăgătoarele maghiare au 
arătat că dețin o foarte bună pre
gătire, întrecind în semifinale re
dutabila formație Dinamo Mosco
va (9—5). Dar tot cu același pri
lej, reprezentantele clubului Stea
ua au reușit să-și adjudece victo
ria finală în fața floretistelor ma
ghiare, deși au fost conduse me
reu pînă la 6—7. Ultimele trei a- 
salturi cîștigate la scor de Szabo, 
Stahl și Drimbă au întors rezulta
tul în favoarea sportivelor noastre 
care, acum, se așteaptă — desigur 
— la o replică dîrză din partea e- 
chipei Ungariei.

Avem, așadar, suficiente motive 
să ne așteptăm la o întrecere foar
te disputată atît în proba pe echi
pe. cit și în cea individuală.

Floretistele maghiare Bobis, Szolnoki și Tordassi pe podium, la CM din 
1971, primind medalia de argint in proba pe echipe

IN PRAGUL UNUI SEZON DE MAXIME SOLICITĂRI. „TRICOLORII" IȘ! ÎNCEARCĂ forțeleJ

In compania redutabilei echipe a franței
• Așteptam o revanșa sportiva dupâ doua înfrîngeri consecutive • Lipsita de Dobrin, echipa

noastră lansează un nume nou în atac: Sandu ! • Reprezentanții „cocoșului galic" reapar în

Reprezentativa de fotbal a Ro
mâniei întîlnește ari Franța.

Acest moment din viața atît de 
agitată din ultima vreme a echi
pei noastte naționale se cuvine sub
liniat nu numai pentru semnifica
ția sa pur statistică (reprezintă de
butul primei noastre garnituri in 
1972), nu numai pentru că ne aduce 
fațâ-n față cu o echipă de la care 
trebuie să ne luăm o revanșă spor
tivă de mult așteptată și care — e- 
lement inedit, in plus — apare la 
București după 40 de ani!— ci, mai 
aies, pentru că inseamnă primul pas 
pe care tricolorii români il fac în- 
tr-unul din cele mai dificile sezoane 
internaționale, care au stat vreodată 
în fața fotbalului românesc. Avem 
de înfruntat „sferturile de finală" 
ale Campionatului Europei, meciul 
decisiv’ cu Danemarca pentru ca
lificarea în turneul final al Jocu
rilor Olimpice și — mai departe 
— o nouă rundă de preliminarii 
pentru

Iată i 
teaptă 
nai pe i 
d ionul 
zentanț

nouă
C.M
deci, cu cite obligații ne aș- 
anul fotjelistic internațio- 

care îl inaugurăm azi pe sta- 
223 August- in fața repre- 
or „cocoșului galic-, cite e- 

moții se conturează pentru noi toți, 
im îndeaproape ac-urmacei cai 

tivitatea fotbalului românesc.
De altfel, în ultimele săptămini, 

pulsul interesului în jurul echipei 
naționale cunoaște o creștere accen
tuată, problemele lotului sînt dis
cutate cu aprindere de iubitorii fot
balului, lumea se interesează parcă 
mai mult ca oriclnd de ce se in- 
tîmplă la Irt, de forma jucătorilor, 
de perspectivele formației etc. Dar 
nu e vorba numai de un interes 
pur și simplu, ci și de o profundă 
participare afectivi a publicului 
larg, care e — sufletește — aproape

ION HODTOPAN $1 VICTOR RUST
PRIMII CAMPIONI NAȚIONALI

CONSTANȚA, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Cea de a 
24 a ediție a campionatelor națio
nale de haltere a început sub aus
picii îmbucurătoare. In frumoasa 
Sală a Sporturilor din localitate — 
aceeași care va găzdui peste cinci 
săptămini cea de a 31-a ediție a 
campionatelor europene — repetiția 
generală în vederea acestei mari 
confruntări de pe continent a de
butat cu cîteva rezultate promiță
toare, cu înregistrarea unor recor
duri ale țării și printr-o luptă pa
sionantă a celor doi candidați olim
pici la categoria cocoș P ictor Rusu 
(Steaua) și Marian Grigoraș (Pe
trolul Ploiești). Experiența și con
stanța sportivului de la Steaua s-au 
dovedit hotărîtoare față de talentul 
și tenacitatea tînărului Grigoraș. 
Sperăm însă că la europene cei doi 
sportivi își vor îmbunătăți perfor
manțele pentru a îndeplini norma 
prevăzută participării la Olimpiadă.

La categoria muscă, Ion Horto
pan — în progres față de ultimul 
concurs ie la Poznan — progres 
insuficient însă, și-a, păstrat titlul. 
Dacă ar fi „împins" 100 kg rezul
tatul său la total ar fi fost mult mai 
bun. Remarcabil este însă recordul

său la „smuls" : 
Așadar: 1. Ion 
București) 302,5 
2. V. Iancu (S.
kg (rec. ,.aruncat“-juniori 105), 
Gh. Cirjaliu (Electromotor Timișoa
ra) 250 kg.

O luptă frumoasă s-a dat la cate
goria cocoș unde tinărul M. Gri- 
goraș, a stabilit un nou record al 
țării la „smuls" i 102,5 kg (vj-. 100

95 kg (v.r. 92,5 kg).
Hortopan (Olimpia 
kg (92,5, 95, 115),

N. Constanța) 260
3.

kg — Rusu), iar Stan Dinică 
(Steaua) a realizat norma de maes
tru al sportului (305 kg) prevăzută 
categoriei cocoș. Rezultate: 1. V. Ru
su (Steaua) 332,5 kg (110, 95, 127,5), 
2. M. Grigoraș v (Petrolul Ploiești) 
327,5 kg (100, 102,5, 125), 3. Stan Di
nică (Steaua) 305 kg.

Concursul continuă sîmbătă.

¥

Citiți în pagina a 4-a :

• Universitatea București 
și S. C. Leipzig susțin 
azi la Ploiești partida 
retur din 
C.C.E. la 
minin

semifinala 
handbal fe-

au început 
ultimului tur

• La Galați 
întrecerile 
al campionatului mas
culin de handbal

A A

ECHIPELE FAȚĂ IN FAȚĂ

ROMANIA
RADUCANU

LUPESCU DINU DELEANU 
DUMITRU NUNWEILLER

LUCESCU DEMBROVSCHI MIRCEA SANDU IORDANESCU

SATMAREANU

BERETTA

ROSTAGNI

București după 40 de ani

LUCESCV

FLOCH 
MEZY 

NOVY

Stadion „23 August" — ora 16,30 — Arbitri: Iosip STRMECK1 
(la centru), ajutat la linie de Ivan FRANKOVICI și Mladen KOVA- 
CEMICI — toți din Iugoslavia.

Partida sa fi televizată și radiodifuzată.

G. LECH 
MICHEL 

BOSQUIER 
CARNUS

BLANCHET

TRESOR

FRANȚA
A

FRANCEZII SINT HOTÂRÎȚI:
VREM SĂ REPETĂM JOCUL RUN

de jucătorii care ne vor reprezenta 
in întreceri’» acestui an. în a- 
ceastă privință, sînt elocvente sce
nele de profundă simpatie față de 
echipa națională, de la meciul de 
antrenament de miercuri de pe te
renul T.M.B, căldura primirii de 
joi de la Fabrica de elemente auto
matizate, sutele și miile de peri
șori sosite din toate colțurile țării

BOSQUIER
pe adresa echipei naționale 
redacția noastră, pentru a 
minate tricolorilor.

In aceste condiții, echipa 
tal a României debutează 
sezonul 1972. tnlilnirea cu

sau la 
fi în-

de fot- 
az; în 
Franța

Radu URZICEANU

'Continuare in pag. a 3-a)

SI VICTORIA DE LA REIMS”
• Reprezentativa Franței a sosit eu lotul anunțat • Djorkaeff : „Unde est» 
Dumitrache ?" • Tresor : „Voi face totul pentru ca echipa mea sâ cîștige" 

• Imediat dupâ sosire, la antrenament

Întotdeauna este animație la aero
portul Otopeni. O animație firească. 
Dar ieri după-amiază peroanele imen
sei aerogări bucureștene erau pireă 
mai pline ca altădată. Iar in momen
tul cînd pe marele tablou electric a 
apărut știrea că avionul Air France,

LA HALTERE

Elevii lui Boulogne, la o scurtă discuție înaintea antrenamentului
Foto : Paul ROMOȘAN

?! V
10

care aducea de la Paris pe fotbaliș
tii „cocoșului galic", a aterizat, cei 
mai mulți s-au precipitat spre ana 
din ușile pe care trebuiau să apară 
fotbaliștii cei mai așteptați în Bucu
rești, așteptați de.. 40 de ani ! Da, 
40 de ani au trecut de la prima evo
luție a naționalei franceze la Bucu
rești...

Lunga așteptare a luat sfîrșit și 
iată-i pe cei 17 jucători pe a căror 
haină bleumarin este încrustată in
signa Federației franceze de fotbal 
din care nu lipsește, firește, cocoșul 
galic. Rînd pe rînd, îi recunoaștem. 
Iată-1 pe Djorkaeff, fostul căpitan al 
echipei, și ale cărui prime curinte 
au fost : „Unde este Dumitrache ? 
L-am cunoscut anul trecut la festiva
lul Iașin, de la Moscova, și mi s-a 
părut un băiat admirabil". Vestea că 
Dumitrache este .’«•Mnav și internat 
în spital l-a mirat, desigur, pe cu
noscutul internațional francez, de 
data asta anunțat și el ca rezervă. 
Iată-i acum, cu toții în imensa sală 
de așteptare. Alături de ei, încă o 
echipă, chiar mai numeroasă, aceea 
a gazetarilor și fotoreporterilor ve- 
niți din Franța.

Meciul de azi este pe buzele tutu
ror. îi întrebăm pe internaționali 
francezi care este părerea lor des
pre așteptata întilnire de pe „23 Au
gust". La rîndul nostru sîntem in
terpelați asupra echipei României, 
asupra celor mai cunoscuți din
tre jucători. Reușim să-ț desprindem 
pe Michel din grupul său. Crede că 
meciul va fi foarte dificil pentru am
bele echipe, dar foarte important 
pentru români, întrucît el va consti
tui o trecere în revistă a forțelor în 
vederea partidei oficiale cu Ungaria. 
„Din punctul nostru de vedere, am 
dori să repetăm jocul bun și victu-

Mirceo TUDORAN
Ion OCHSENFELD

Clubul sportiv școlar din Capitală

PEPINIERĂ
Joî a fost zi de sărbătoare Ia Clu

bul' sportiv școlar din București, 
prilejuită de aniversarea a 14 ani de 
existență. Moment de evocare a unor 
succese, de angajamente pent-u vii
tor.

în anii care au trecut de la sem
narea actului său de naștere, din a- 
cesl club de elită al elevilor din 
Capitală și-au luat zborul către 
înalta performanță mulți • tineri cu 
recunoscute virtuți în sport : atleta 
Mihaela Pencș, de două ori meda
liată olimpică, caiaciștii Mihai Zafiu 
și Viorica Dumitru, scrimerul Miliai 
Țiu, handbaliștii Valentin Samungi, 
Gheorghe Goran și Gheorghe Mari
nescu, poloiștii Gheorghe Zamfirescu 
și Novac Gruia, gimnaștii Petre Mi- 
haiuc și Mircea Gheorghiu, înotătoa- 
rea Georgeta Cerbeanu și mulți 
ții.

Reușita procesului de selecție 
instruire, desfășurat nu numai 
competență, ci și cu multă exigență 
și responsabilitate este legat de exis
tența aici a unei veritabile pleiade 
de profesori și antrenori ca Gh. Di- 
tneca (natație), C. Munteanu (rugby), 
Gh. Fodoreanu și E. Răducănescu 
(atletism). A. Mișca (tir), Gh. Prc- 
descu (handbal), G. Fischer (sări
turi), I. Petru (gimnastică), M. Doară 
și Petrica Popa (caiac) etc. Sînt teh
nicienii și educatorii, totodată, de 
care sînt legate cele mai multe suc
cese înregistrate de clubul sportiv

al-

Și 
cu

școlar în cei 14 ani de viață, care 
echivalează, printre altele, cu nu 
mai puțin de 731 titluri de campioni 
naționali de copii, juniori și seniori 
și peste 500 de recorduri naționale.

Există statornicită în acest club o 
atmosferă exemplară de muncă, ge
nerată In primul rtnd de spiritul de 
dăruire al elevilor, susținută în ace
lași timp de conducerea acestei uni
tăți de performanță (președinte prof. 
Teodor Bolea) și recunoscută de miș
carea noastră sportivă. De altfel, In 
anii 1969 și 1970, Clubul sportiv șco
lar, recunoscîndu-i-se meritele în a- 
bordarea marii performanțe, a fost 
categorisit printre unitățile fruntașe, 
acordlndu-i-se locurile 1 șl, respec
tiv 3 în întrecerea dintre cluburile 
de nivelul său, iar anul trecut 
a primit diploma Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport. Sînt 
dovezi de incontestabile merite ale 
acestei familii de tineri sportivi, tot
odată mărturii de sinceră prețuire.

Festivitatea care a avut loc cu pri
lejul împlinirii celor 14 ani de exis
tență ai Clubului a fost marcată de 
un proaspăt succes, realizat într-o 
apreciabilă măsură șl de reprezen
tanții acestei unități de performanță. 
Șapte dintre ei, și anume Ștefan, 
Moraru, Martin, Ghiță, Zafiescu, Scarlat 
și Milcă, au făcut parte din echipa de 
rugby — juniori a României care, la 
ediția actuală a „Cupei națiunilor

(Continuare in pag. a 3-a)

GIMNAȘTII MAI AU MULT DE LUCRU

„Triunghiularul4* de înot din Capitală 

Sportivii români conduc dupâ prima zi 
în întrecerea masculină

Eugen Aimer a învins limita celor 17 minute 

pe 1500 m liber

(Citiți amănunte în pag. a IV-a).

Eugen Aimer în plin efort spre noile sale 
recorduri la 800 m (8:57,8) și 1500 m 

liber (16:59,5)
Foto: I. MJHĂICA

F.I.R.A.",'desfășurată în Italia (Roma 
și Aquila), a obținut o suită de vic
torii și, în final, locul I.

Tn cuvîntul său, prof. Tudor Va- 
sile, președintele Consiliului munici
pal pentru educație fizică și sport, 
a ținut să releve unele prezențe no
tabile, chiar in acest sezon, ale re
prezentanților Clubului sportiv șco
lar în competiții interne (gimnaștii la 
Galați, înotătorii și săritorii în apă 
la Cluj, handbalistele la Drăgășani 
etc.) sau la alte concursuri interna
ționale. Totodată, vorbitorul a sub
liniat că în club munca politică și de 
educare a tinerei generații, In spiri
tul conștiinciozității față de muncă 
și al continuei autodepășiri, se face 
permanent simțită.

Festivitatea la care ne-am referit 
a fost punctată și de un alt moment 
emoționant : acela al decernării 
titlului de membru de onoare al clu
bului tovarășului Angliei Alexe, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, altor per
sonalități marcante ale mișcării noas
tre sportive, unor profesori și antre
nori cu recunoscute merite în propă
șirea acestui nucleu de performanță.

• Salutînd inițiativa, urăm. în același 
timp, Clubului sportiv școlar noi bi
ruințe în activitatea sa 
efectiv propășirii mișcării 
sportive.

PENTRU
9991972
Miinchen

Tiberiu

consacrată 
noastre

SIAMA

0 BUNĂ COMPORTARE
LA OLIMPIADĂ

Primă verificare a pregătirii gimnas
telor și ginmaștllor fruntași In vederea 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen, cam

pionatul național pe echipe a oferit antrenorilor federali și tuturor specialiștilor 
noștri posibilitatea să testeze măsura iu care exercițiile liber alese și impuse au 
fost bine iusușite și executate, direcția ta care va trebui să se acționeze in etapa 
următoare. Deoarece stat cel mai in măsură să aprecieze evoluția olimpicilor, dăm 
azi cuvîntul unor reputați specialiști, care au funcționat ca arbitri in concursul 
de la Galați. I-am rugat să evalueze obiectiv stadiul atins de olimpicii noștri, să 
facă propuneri in legătură cu ceea ce s-ar mai putea și ar trebui să se facă la 
viitoarele antrenamente. Să lc ascultăm 
pe care l-a urmărit cu precădere.

AURORA PODLAHA (sărituri) : 
Dintre „olimpice", cea mai bună mi 
s-a părut a fi în acest concurs Pauia 
loan, ale cărei sărituri stînd-echer 
au fost executate cu multă siguran
ță, ambele zboruri fiind foarte bune. 
Deoarece acest aparat mi se pare de
ficitar, aș dori să mă refer la unele 
neajunsuri pe . care le-am sesizat. 
Foarte multe gimnaste manifestă, in 
continuare, lipsă de orientare la a- 
terizare, zboruri insuficiente, fără 
amplitudine, joase, care nu impresio
nează. După cum se știe, pe plan in
ternațional cu asemenea execuții se 
obțin note . foarte mici. Nu e cazul 
să fac nici o nominalizare pentru că 
lipsurile amintite au fost prezente,

opiniile, fiecare referindu-se la aparatul

mai mică sau mai mare ma
la toate gimnastele care au

într-o 
sură, _
concurat la Galați, unele manifes- 
tind și greșeli de tehnică.

ATANASIA IONESCU (paralele) ; 
Deși notele nu reflectă valoarea rea
lă a concursului, arbitrajul fiind 
foarte sever, mai ales cu componen
tele lotului olimpic, majoritatea e- 
chipelor au prezentat exerciții valo
roase, bine executate, în compoziția 
cărora au fost incluse elemente de 
mare dificultate. Originalitatea, pre
ocuparea pentru nou au făcut la a- 
cest aparat un serios pas înainte, 
care a fost evident mai ales în final u- 
rile exercițiilor. S-au remarcat, din 
acest punct de vedere, Alina Go- 
rear, Anca Grigoraș, Ileana Coman, 
Rodica Sabău, Mariana Gheciov, Pau-

la loan. Este adevărat, echipele din 
care au făcut parte aceste gimnaste 
au riscat mai mult, pierzînd chiar 
puncte prețioase, dar meritul lor 
este cu atît mai mare, sportivele res
pective dovedind înțelegere și răs
pundere pentru pregătirea o'.impică. 
Intr-un progres evident mi s-a pă
rut Iuliana Simonfi. In sfîrșit, aș 
dori să remarc că exercițiile prezen
tate de Elena Ceampelea și Maria
na Gheciov (parțial chiar și Ștefania 
Bacoș) s-au situat la un ridicat ni
vel de dificultate, dar, din păcate, 

" ratat.
(bîrnă) :

aceste sportive au
MARIA RAICU _____ .

e vorba de primul concurs al anului, 
multe dintre gimnaste nu au ajuns 
încă !a execuții intr-un ritm ridic it, 
exercițiile fiind destul de monotone, 
cu multe opriri care, se știe, sînt 
penalizate de regulament. De ase
menea, se observă lipsă de amplitu
dine, de eleganță și expresivitate, 
iar cursivitatea execuției este uneori 
întreruptă de supărătoare opriri, de-

Constantin MACOVEI

Poate că

(Continuare în pag. a 2-a)

Desigur, e prematur sa se fraga concluzii, dar un fapt este cert : 
ambele loturi au muncit intens în cursul iernii, iar rezultatele actuale 
U I* P^J'gureazâ o comportare bună a gimnaștilor noștri fruntași. 

Multe dintre exercițiile prezentate în campionatul pe echipe conțin ele
mente de ridicata valoore tehnică, iar execuția s-a situat și ea, uneori, 
la un bun nivel. Exercițiile impuse, care decid, de multe ori, soarta 
unei competiții, au fost însușite în mod corespunzător și este cert că în 
viitoarele concursuri vor fi din ce în ce mai bine interpretate, fn pe
rioada următoare toată atenția specialiștilor noștri trebuie să fie acor
data repetărilor integrale a exercițiilor impuse și liber alese, creșterii 
continue a rezistenței specifice de concurs, îmbunătățirii ținutei și pre
zentam generale. Nu putem omite, de asemenea, faptul că componen
ței loturilor olimpice ratează încă prea multe execuții, uneori nu din 
elemente de mare dificultate, ci din poziții extrem de ușoare. Este un 
aspect asupra căruia va trebui să se insiste la următoarele antrena
mente.
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O EFICIENTĂ INIȚIATIVĂ IN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMINTULUI SUPERIOR:
MÎINE, ÎN PARCUL COPILULUI

SPORTUL DE MASĂ ȘI DE PERFORMANTĂ
IN DISCUȚIA CONDUCERII CORPULUI PROFESORAL

ÎNCEPE CONSTRUIREA

volei Turneul

Interesantă dezbatere

Nu o dată, în ultimii ani, ni s-a 
oferit prilejul de a releva activita
tea sportivă pe care o desfășoară 
cei peste 800 de studențl ai Institu
tului pedagogic din Oradea. Recent, 
ne-a atras din nou atenția o fru
moasă și eficientă inițiativă: edu
cația fizică a maselor de studenți 
orădeni, bilanțul realizat de ei, pe 
firul performanței au format obiec
tul de analiză a conducerii corpului 
profesoral, în fapt a senatului aces
tui institut de învățămint superior.

La dezbateri au luat parte, ală
turi de conf, dr- Alexandru Săndu- 
lache, rectorul Institutului, lector 
univ. Victor Grecu, prorector, lector 
univ. Ion Cîmpean, secretarul Co
mitetului de partid, conf. dr. Igna- 
tie Berindei, decanul Facultății de 
istorie și geografie, lector univ. Co- 
riolan Rusu, decanul Facultății de 
fizică și matematici, lector univ. 
fceaterina Delinian, șeful catedrei 
de științe sociale și, bineînțeles, co
lectivul de cadre didactice al Fa
cultății de educație fizică, în frunte 
cu conf. univ. Aurel EncuțeScu, de
canul acesteia, conducerea clubului 
sportiv universitar pedagogic Ora
dea, studenți fruntași la învăță
tură și în activitatea sportivă. Au 
fost, de asemenea, prezenți delegați 
ai Ministerului Educației și învăță- 
mîntului, Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, repre
zentanți ai presei centrale și locale.

Ne simțim obligați de a sublinia 
dintru început caracterul concret 
al discuțiilor, ca urmare a cunoaș
terii de către toți cei prezenți a 
problematicii complexe a activității 
sportive din acest centru universi
tar. Explicația ne-au dezvăluit-o 
înseși dezbaterile : tot ce s-a obți
nut la Oradea în domeniul analizat 
a purtat girul, amprenta muncii en
tuziaste a ÎNTREGULUI Colectiv 
de studenți Și Cadre didactice, indi
ferent de specialitatea acestora. 
Este, de altfel, o observație care 
n-a scăpat atenției nici unuia dintre 
oaspeții — chiar de peste hotare — 
din ultima vreme ăi Institutului 
pedagogic din Oradea, cum este, de

organizată la Institutul

pildă, prof. Pierre Seurin (Franța). 
Intr-un interviu solicitat înainte de 
plecarea din țară, acesta a ținut să 
remarce că „la Oradea, sportul 
printre studenți reprezintă o expe
riență îndrăzneață, superbă prin 
pasiunea celor care o îndrumă și 
pilduitoare prin modul cum tinerii 
i S-au atașat, dîndu-i un conținut 
bogat, extrem de convingător**.

★
Analiza de care ne ocupăm a set's 

în relief unele succese obținute -- 
în primul rînd — în performanța 
sportivă, ilustrate prin existența 
în club a 4 secții de nivel republi
can (atletism, gimnastică, schi și 
tir), prin prezența activă a 17 stu
denți cu clasificare de maeștri ai 
sportului sau de categoria I, prin 
îndeplinirea integrală a obiective
lor puse în fața unor sportivi no
minalizați. Mai mult, trei dintre 
aceștia, atletul Octavian Popa, gim
nastul Gheorghe Iușan și trăgătorul 
Mihai Spătaru sînt componenți ai 
loturilor naționale. O notație în 
plus : Popa și un alt atlet de frunte 
din institut, Ștefan Nagy, și-au a- 
dus o contribuție importantă la 
succesele sportivilor români la ul
tima ediție a Balcaniadei (Atena).

De bună seamă că — așa cum au 
ținut să sublinieze mulți vorbitori 
— 'în aria performanței studenții 
orădeni pot obține în viitor rezul
tate în măsură să le umbrească pe 
cele de azi. Condițiile de care ei 
dispun (o bază materială unică, 
deocamdată, la nivelul unui insti
tut de învățămint superior, inclusiv 
dotarea cu aparatură modernă de 
investigație științifică și cadre di
dactice de specialitate cu o înaltă 
Calificare — antrenori ca D. Mușat, 
Ed. Junker, M. Pirțea, V. Popa, D. 
Drăgan, I. Stănescu, I. Vclici etc.) 
constituie un element de referință 
favorizant. Poate de aceea s-ar im
pune ca unii dintre sportivii de 
frunte ai institutului (atleții Mitile- 
cis, Gramantic, Olga Fuliaș și An
gela Sorian, schioareîe Georgeta 
Bărăscu și Rodica Nilă, gimnastul

pedagogic din Oradea

Petre Mărcuțiu) să abordeze într-un 
mod mai curajos competițiile de an
vergură, interne și internaționale. 
In sprijinul unui asemenea dezide
rat, conducerea Institutului a faci
litat întîlniri ale studenților oră
deni cu exponenți ai sportului ro
mânesc de performanță (Ileana Si- 
lai, Carol Corbu, Cornelia Popescu, 
Nicolae Rotaru) sau Cu o serie de 
specialiști (prof. Elias Baruch, ing. 
Petre Cișmigiu, prof. Victor Firea, 
prof. Gavrilă Barani).

Cu privire la educația fizică a 
maselor, dezbaterile au evidențiat 
faptul că aceasta s-a integrat tot 
mai mult în bugetul de timp al 
fiecărui student. Cîteva reușite: 
„Cupa anilor 1“ la atletism, bas
chet, handbal, volei, șah și tenis de 
masă, „Cupa prieteniei** la fotbal, 
cu participarea studenților din anii 
III, „Cupa Rectoratului**, desfășu
rată în cinstea Semicentenarului 
U.T.C.. acțiunile cu caracter turis
tic (în împrejurimile Oradei, la 
Băile Felix, la Vadul Crișului, în 
taberele organizate la Stina de Vale 
ș.a.). Realitățile atestă că studenții 
orădeni populează ZILNIC salba de 
baze sportive, aflate — printr-o 
fericită conjunctură — chiar în in
cinta uriașului perimetru al institu
tului. Aportul Asociației studenților, 
al organizațiilor U.T.C. nu este 
nici el de neglijat.

Se simte însă nevoia — o altă 
subliniere a multor vorbitori — ca 
și în această activitate institutul 
să se facă mai cunoscut în viața 
sportivă a municipiului și chiar a 
județului Bihor, prin organizarea 
unor acțiuni de anvergură nu nu
mai la deschiderea sau la închide
rea anului universitar, care să re
prezinte un model pentru tineretul 
din această zonă a țării și implicit 
să capete tradiție. Forțe există. Nu 
trebuie decît ca această sugestie 
pornită de la cel mai înalt for di
dactic al institutului să prindă 
viață.

T. BRADEJEANU

Reprezentativa de rugby a țării 
noastre intră în febra pregătirilor 
în vederea debutului ei internațio
nal în nou sezon. ’ Două partide 
oficiale îi așteaptă pe rugbyștii 
noștri în viitorul apropiat: jocul 

I cu Marocul (30 aprilie, la Bucu
rești) și cel cu selecționata Ceho
slovaciei, mult mai dificil, desigur 
(21 mai, într-o localitate de lîngă 
Bmo, zonă care reprezintă „inima" 
rugbyului din țara prietenă). în 
plus, alte cîteva teste cu o reduta
bilă echipă engleză — selecționata 
Cornwall-Devon care va susține trei 
meciuri în țară între 13 și 21 mai.

Mîine dimineață (ora 10, în Par
cul Copilului) are loc un prim 
trial la care au fost convocați cei 
mal în formă Sportivi al acestui 
început de sezon. Se vor alcătui 
două echipe — „probabilii** care 
vor întilnl „posibil* urmînd ca 
pe baza comportării ..a acest trial, 
ca și în cele ce se vor organiza ul
terior, cei trei antrenori ai noului 
lot (Al. Teofilovici, antrenor coor
donator, Radu Demian, care debu
tează în noua sa calitate, și Th. 
RăduUscu) să construiască echipa 
națională 1972.

La partida-trial de mîine dimi
neață au fost chemați următorii 
jucători : Al. Pop, VI. Dumitrescu, 
Leșanu. Simion (Grivița Roșie) ; 
Baciu, Cara iman. Daraban, Flores-

ECHIPEI NAȚIONALE 1972
cu, Nicolescu, Nica, Dragomireseu, 
Coravu, Constantin (Dinamo) ; Gh. 
Mircea, Postolache, Balint, Cornel 
Octavian, Țața, Teleașcă (Steaua) ; 
Ioniță. Ene, Popovici, Tăcutu, Răș- 
canu, Peter, Suciu (Universitatea 
Timișoara) ; Dinu, Ortelecan, FI. 
Constantin, Bărgăunaș, Marinescu, 
Bucoș (Știința Petroșani) ; Drăgu- 
lescu, Iorgulescu, Fugigi, Ariton 
(Sportul studențesc) ; Ciorici (Rul
mentul Bîrlad) ; Dumitru (Farul 
Constanța) ; Prccul, Ioniță (C.S.M. 
Sibiu) ; Ciocan (Gloria) și Ion Pop 
(Agronomia Cluj).

CADEȚII PE URMELE 

LUI NĂSTASE Șl ȚIRIAC

Elevii antrenorului G. BOSCH fac pregătiri febrile pentru „Cupa Galea"
Paralel cu pregătirile lotului re

publican pentru „Cupa Da vis", care 
se desfășoară din plin, o altă gar
nitură, cea cuprinzînd pe jucătorii 
susceptibili de a concura în com
petiția „Cupei Galea", urmează și 
ea un program de instruire susți
nută. După o primă luare de con
tact încă din decembrie, la Bra
șov și Tușnad, cadeții tenisului 
nostru, sub conducerea antrenoru
lui G. Bosch, au efectuat o suită 
de antrenamente în sala de la 
Hunedoara. Tot aici, în februarie, 
ei au întîlnit o formație de tineret 
a Cehoslovaciei, pe care au între- 
cut-o Cu 3—2. Apoi, o etapă pre
gătitoare în Capitală, de la jumă
tatea lunii martie, cînd, după o 
săptămină de joc în sală, antre
namentele au continuaț în aer li
ber, intercalate și cu participările 
la concursurile „Cupa Steaua** — 
tiin aceste zile — și „Criteriul de 
primăvară** de săptămină viitoare.

Din cadrul lotului lărgit fac par
te Traian Marcu, Gabriel Neacșu, 
Dan Nemeș, Bebe Almăjan, Adrian 
Roșianu, Octavian Vîlcioiu, Radu 
Bădin, Mircea Breazu și Costel 
Curcă

— Care au fost și sînt caracte
risticile principale ale pregătirilor 
aflate sub îndrumarea dv ? — a 
fost prima întrebare pe care am 
adresat-o antrenorului G. Bosch.

— Știind cit de dificilă este tre
cerea de la jocul de pe teren aco
perit pe cel in aer liber, am căutat

ca acest transfer să sc facă pe cit 
posibil mai I n, pe nesimțite, ast
fel ea sportivii să se acomodeze 
treptat și fără implicații nedorite 
în jocul lor. Acum, principala noas
tră atenție este îndreptată în di
recția apropierii și chiar a identi
ficării antrenamentelor tehnice cu 
condițiile dc concurs.

— Dintre elevii dv cine credeți 
că și-a conturat cel mai bine jo
cul ?

— Fără îndoială, Tralan Marcu 
EI servește mai bine și. datorită 
pregătirii din iarnă, Marcu și-a 
mărit simțitor Viteza de deplasare 
în teren. în plus, el beneficiază și 
de o indemînare deosebită. Și 
Neacșu a ajuns să joace bine. E 
constant și demonstrează o mare 
putere de luptă. Este un excelent 
oin de echipă. Un tînăr taiîntat 
este Dan Nemeș, elev in ultimul 
an de liceu. Fiind ocupat cu în
vățătura, Nemeș e nevoit să de
pună mari eforturi pentru a recu
pera terenul pierdut. Sînt multe 
șanse ca el să reușească.

— Și noi sîntem partizanii celor 
care susțin că întrecerile în concurs 
constituie de fapt o aplicare în 
practică a celor învățate la antre
nament, competițiile aducînd tot
odată concurenților și acel necesar 
plus de rutină. Cunoaștem și fap
tul că pînă la zona „Cupei Ga
lea" de la Taragona (Spania), din 
24—30 iulie, tinerii tenismeni vor 
fi prezenți Ia o serie de concursuri

La ultima
SPORTIVII

Interviul nostru cu antrenorul federal

al diviziei de juniori și

final

școlari

LA BĂIEȚI, „FINALA- S-A JUCAT ÎN PRIMA ZI !

DE TRĂGĂTORI ROMÂNI 

CONCUREAZĂ LA SARAJEVO

în Iugoslavia, la Sarajevo, se va 
desfășura azi și mîine o întîlnire 
internațională de tir (la probele 
de pușcă) între reprezentativa lo
cală și un lot bucureștean, alcătuit, 
în majoritate, din țintași de la clu
bul sportiv Olimpia. Printre acei 
care au făcut deplasarea se nu
mără Ana Gogeti, Angela Tudo- 
rică, Anca Iuga, N. Rotaru și M. 
Dobrescu. Lotul este însoțit de an
trenorul C. Antonescu.

Schimb de impresii in pauza unui antrenament. De la stingă : antrenorul 
G. Bosch 'împreună cu jucătorii G. Neacșu fi A. Roșianu

Foto : M. THEO

călâriei
Runda a ll-a

a concursului inaugural de obstacole 
(juniori) și verificarea lotului

Concursul inaugurat de obsta
cole al sezonului 1972, început sîm- 
băta trecută, cu participarea călă
reților bucureșteni, continuă azi și 
mîine, pe baza hipică din Calea 
Plevnei. Cu acest prilej se va face 
și verificarea lotului de obstacole 
al țării noastre ce va participa la 
concursul internațional de la Bra
tislava-

Programul de azi cuprinde o 
probă pentru juniori (1,10 m, cu 
baraj), în urma căreia va fi acordat 
trofeul cu care este dotat concursul, 
„Cupa municipiului București**. Re
amintim că, după întrecerea de a- 
cum o săptămină, în clasament 
conduc „amazoanele" clubului 
Steaua : Irina Ciocmata, Dania Po
pescu și Camelia Verdeș. în conti
nuare, sportivii selecționați în _ lo
tul național de obstacole : Dumitru 
Veiea, Cornel Ilin. Anghel Donescu, 
Ion Popa (Steaua), Aurelian Stoica, 
Silvestru Enache (Petrolul) și Mihai 
Aluneanu (Centru de călărie Bucu
rești) vor participa la un concurs 
de verificare pe obstacole de 1,30 m. 
Duminică dimineața, aceiași spor
tivi vor avea de efectuat parcursuri 
cu obstacole de 1,30 m și de 1,40— 
1,50 m cu caii care intră în probe 
grele și pe echipe. Organizatorii 
au renunțat, prin urmare, la proba 
a doua de seniori din cadrul com
petiției inaugurale, deoarece majo
ritatea cailor ce urmau să concu
reze participă la verificarea lo
tului.

PLOIEȘTI 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Așa cum s-a prevă
zut, partida care a polarizat atenția 
întregii asistențe din sala Victoria a 
fost cea în care s-au întîlnit echi
pele masculine ale Școlii sportive 1 
București și Rapid, derbyul seriei a 
II-a a turneului final al diviziei na
ționale de juniori și școlari la vo
lei. Meciul s-a încheiat joi seară, la 
o oră tîrzie, cu victoria voleibaliști
lor de la Școala sportivă 1 cu sco
rul de 3—2 (—11, 6, —10, 13, 9). Dacă 
elevii lui Paul Brașoveanu au ter
minat învingători, acest lucru s-a 
datorat unui plus de vigoare mani
festat în ultima parte a meciului, 
întreaga partidă durînd circa trei 
ore ! Dar și rapidiștii, antrenați de 
Mircea Tabacu, au contribuit din plin 
la reușita spectacolului voleibaliștii, 
prilejuit de acest joc, electrizant pe 
alocuri. Jucătorii ambelor echipe au 
abordat partida cu ardoare, etalînd 
un bogat bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice și făcînd mare risipă de c- 
nergie. Demn de subliniat este mo
dul cum au funcționat dublajul și 
autodublajul. ektrem de eficiente de 
ambele părți. Cu atit mai mult cu 
cit la nici una din celelalte forma
ții prezente la întrecere nu s-a vă
zut o preocupare pentru acestea. 
Intr-un cuvînt, se poate spune că 
jocul dintre cele două formații bucn- 
reștene a fost O veritabilă finală, pe 
care sorții au programat-o chiar în 
prima zi !

în rest, evoluția celorlalte echipe 
nu a depășit linia mediocrității, par

tidele fiind anoste, iar favoritele cîș- 
tigînd fără prea multe emoții.

în întrecerea fetelor este de sem
nalat jocul excelent practicat de vo
leibalistele de la Școala sportivă Si
biu, care au depășit într-o manieră 
categorică pe cqle de la Șc. sp. 1. 
O victorie pe care puțini o scontau 
în acest mod (reamintim că sibien- 
cele au cîștigat un set la zero), fi
nind seama de rezultatele anterioare 
dintre cele două echipe. Chiar și for
mații cu voleibaliste binecunoscute, 
cum este cazul team-ului Farul (E- 
milia Cernega și Liliana Pașca) n-au 
reușit să ofere nimic spectaculos, ol>- 
ținînd extrem de greu victoria.

în încheiere, să notăm și faptul 
că la turneul de la Ploiești, 20 de ar
bitri susțin examenul de promovare 
la cat. I.

Alte rezultate din etapa a Il-a, 
masculin, turneul 1—8 : Șc. sp. Bv.
— Șc. sp. Caransebeș 3—0, Rapid
— Șc. sp. Bz. 3—1, Viitorul — Șc. 
sp. Orad. 3—1, Șc. sp. 1 Buc. — Șc. 
sp. Cv. 3—0; feminin, turneul 
1—8 : Farul — Șc. sp. Bv. 3—2 (7,
— 11, 8, 12, — 10). Lie. N. Bălcescu 
Cj. — Șc. sp. 1 Buc. 3—0, Șc. sp. 
Sb. — Șc. sp. P. Neamț 3—0.

Emanuel FANTÂNEANU

DERBYURI ÎN CAMPIONATUL FEMININ

Etapa a XÎX-a a campionatului 
feminin programează duminică pa
tru întîlniri de mare importanță. 
Fără îndoială, rețin în primul rînd 
atenția confruntările dintre forma
țiile bucureștene Medicina și Rapid, 
precum și partida Dinamo-Penici- 
lina Iași, care pot da un prim in
diciu asupra situației din fruntea 
clasamentului și a șanselor pe care 
le vor avea în continuare preten
dentele la titlul național. Giuleș- 
tencele vor face, cu siguranță, tot 
posibilul să cucerească două puncte 
pentru a-și menține poziția frun
tașă, în timp ce medicinistele, în
vinse surprinzător în etapa trecută 
de I.E.F-S., vor căuta la rîndul lor 
sâ se apropie de lideră și de ie- 
șence. Avind în vedere faptul că

ele se acomodează bine cu jocul fe
roviarelor, ceea ce le-a permis vic
toria în tur, credem că meciul este 
deschis oricărui rezultat. Tot În Ca
pitală, Dinamo, în partida cu cam
pioanele va urmări un rezultat de 
prestigiu. Prima șansă o acordăm, 
totuși, formației ieșene. în întîlniri 
la fel de importante pentru partea 
a doua a clasamentului, la Timi
șoara și P. Neamț sînt programate 
jocurile Universitatea-C. P. Bucu
rești și. respectiv, Ceahlăul-C.S.M. 
Sibiu- Cele patru echipe vor aborda 
meciurile cu speranța depărtării 
de... turneul final al retrogradării.

Derbyurile din București sînt 
găzduite de sala Dinamo, de la 
ora 9,30.

PENTRU 0 BUNĂ COMPORTARE LA OLIMPIADĂ

internaționale (vreo nouă la nu
măr), primul fiind cel de la Soci 
(17—23 aprilie). Deci pregătirile se 
pare că vă vor satisface. Ce anti
cipați prin urmare pentru Tara
gona ?

— Nădăjduiesc să învingem Aus
tria în primul tur și apoi să jucăm 
finala zonei cu selecționata țării 
gazdă. De asemenea, m-ar bucura 
tare mult ca speranțele puse in 
Traian Marcu să se materializeze.

Indiscutabil, generațiile mai ti
nere de tenismeni români au un 
mare handicap. Acela aii reputației 
mondiale a faimoșilor lor înaintași, 
Ilie Năstase și Ion Tiriac. Dar, tot
odată și un extraordinar stimulent.

C. COMARNISCHI

verificare ina ntea campionatelor europene 
NOȘTRI S-AU COMPORTAT BINE

ION CORNEANU după turneul de la Budapesta

MECIURI

FARA TENSIUNE

ÎN ETAPA DE AZI

Șl DE MÎINE

Astăzi și mîine 
în țară etapele a

se vor desfășura
30-a (masculin) și

La Budapesta a avut loc, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, un impor
tant turneu internațional de lupte 
greco-romane Și libere, la care au 
participat și sportivii români. La 
înapoierea lotului nostru am soli
citat antrenorului federal Ion Cor- 
neanu cîteva amănunte.

— V-am ruga să ne spuneți care 
a fost, după părerea dv. valoarea 
participanților Ia acest turneu-

— feste suficient, cred, să subli
niez că, dintre concurenți, unii a- 
veau Cărți de vizită prestigioase, ca 
Jânoș Varga (Ungaria) campion o- 
limpic, campion mondial în 1970 și 
european în anii 1967 și 1970, Csaba 
HegedUș (Ungaria), campion mon
dial la ultima ediție, Lothar Metz 
(R.D. Germană), campion olimpic, 
Vasil Merkulov (U.R.S.S.) locul 4 
la C.M. de anul trecuit și alții. De 
altfel, și noi am înscris în concurs 
cîțiva dintre cei mai buni luptători 
ca Gh. Berceanu, Gh. Stoiciu, N. 
Neguț, N Martinescu și V. Dolip
schi ale căror performanțe sînt cu
noscute. în aceste condiții este les
ne de înțeles că valoarea concursu
lui a fost ridicată. Toți luptătorii 
s-au prezentat bine pregătiți deși 
printre ei au fost și mulți tineri. 
Era și firesc, dacă ne gîndim că 
peste cîteva săptămîni vor avea 
loc campionatele europene. Cei care 
au manifestat totuși minusuri, fie 
în pregătirea tehnică, fie în cea 
tactică sau fizică, au fost neveriți 
să părăsească saltelele de concurs 
învinși, așa cum a fost cazul unor 
luptători valoroși ca Hegediiș (de
clarat la campionatele mondiale de

anul trecut drept cel mai bun con
curent), Metz ș.a.

— Cum s-au comportat luptătorii 
noștri ?

— în vederea acestui turneu ei 
n-au făcut o pregătire specială. Par
ticiparea lor a constituit doar o ul
timă verificare înaintea campiona
telor europene. Gh. Berceanu (cat. 
semimuscă) se află în revenire de 
formă, învingînd patru adversari 
înainte de limită și în finală dis- 
punlnd clar la puncte de sovieticul 
A. Șmakov, Gh. Stoiciu (muscă) a 
evoluat mulțumitor. Tînărul Tibe- 
riu Horvăth (pană) a avut neșansa 
să-1 întîlnească în primul tur pe 
campionul european H. Wehling 
(R.D. Germană), de care a fost în
vins prin tuș. Oricum, el a luptat 
sub posibilități. N. Mihai (semi- 
ușoară) a ieșit victorios în primele 
două meciuri, dar în cel de al trei
lea, cu campionul european K. 
Gopfer* (R.D.G.), a pierdut la punc
te. în continuare, l-a întîlnit pe 
luptătorul bulgar C. Dankov, de 
care a fost întrecut la puncte. Sub 
posibilități a luptat și N. Negul 
(mijlocie). N. Martinescu (semigrea), 
deși s-a clasat pe locul doi, și-a 
învins trei adversari prin tuș, unul 
la puncte (luptătorul sovietic I. 
Jakuticî) și în finala cu F. Kiss 
(Ungaria) a terminat la egalitate. 
Acesta din urmă trebuia să pri
mească al treilea avertisment, dar 
lupta acasă... Foarte bine a con
curat Dolipschi, care a obținut vic
torii numai înainte de limită. în 
sfîrșit, despre cei de la stilul libere, 
se poate spune că toți au luptat

bine, clasîndu-se pe locul secund 
la categoriile lor. I. Vangheliei 
(semimuscă), Gh. Stan (cocoș) și P 
Androne (pană) au pierdut doar în 
fața primilor clasați, iar Șt. Stîngu 
(grea) a terminat la egalitate cu 
învingătorul categoriei, însă a avut 
un punct mai mult de penalizare.

Costin CHIRI AC

a 17-a (feminin) din cadrul campio
natului național de baschet, 
programul acestor 
paranteze, 
din tur)
București-Politehnica Cluj (81—70); 
I.E.F.S.-Universrtatea Timișoara 
(89—130); I.C.H.F.-Steaua (64—69) ; 
Mureșul-Rapid (66—78); „tl“ Cluj- 
Voința București (67—58) ; Politeh
nica Galați-Dinamo (82—103) ; fe
minin : Voința Brașov — Crișul 
(50—74); Rapid-A.S.A. Cluj (63—62); 
Politehhica București-„U“ Iași 
(70—47) ; I-E.F.S.-Sănătatea Satu- 
Mare (86—61) ; Constructorul-„U" 
Timișoara (39—51).

Iată 
meciuri (între 

rezultatele partidelor 
masculin: Politehnica

terminate — probabil — de preocu
parea sportivelor de a nu cădea de 
pe aparat și de a executa cit mai 
corect elementele de mare dificul
tate. Din păcate, lipsa de siguranță 
în execuție a dus la multe ratări. 
O notă bună pentru componentele lo
tului olimpic : urcările la birnă au 
crescut mult în dificultate.

AURELIA BUNEA (sol) : Este îm
bucurătoare includerea în exercițiile 
gimnastelor noastre „olimpice" a ’.i- 
nui element de mare dificultate cum 
e, de pildă, saltul cu șurub. Elena 
Ceampelea, Felicia Dornea și .Maria
na Mocanu l-au executat destul de 
bine. Am remarcat, de asemenea, 
preocuparea gimnastelor pentru :n- 
greuierea exercițiilor prin elemente 
acrobatice, în Special prin salt în
tins, care a predominat. In general, 
compozițiile sînt mulțumitoare, de 
nivel internațional. S-au impus, sub 
acest aspect, Elena Ceampelea, A- 
lina Goreac, Felicia Dornea, Mar
cela Păunescu, Rodica Sabău, Șefania 
Bacoș, Paula loan. Din păcate, din 
exercițiile gimnastelor lipsesc încă 
torentele lungi acrobatice (salturi 
legate), iar la multe sportive am se
sizat greșeli de ținută, lipsă de teh
nică și de interpretare artistică.

Am rugat-o pe arbitra principală 
a întrecerii, ELENA FIREA, să ne 
împărtășească impresia generală pe 
care i-a lăsat-o concursul de Ia Ga
lați. Iată ce ne-a spus dinsa :

„Numărul mare de echipe partici
pante, preocuparea sporită a antre
norilor de a selecționa gimnaste de 
perspectivă, cu exerciții de ridicat 
nivel valoric — iată argumente care 
conferă acestei ediții a campionatu
lui un calificativ bun. Pentru a sta-

bili în mod realist gradul de însu
șire a exercițiilor liber alese și im
puse, arbitrajul a fost deosebit de 
exigent, ceea ce explică unele mie 
mici obținute de gimnastele noastre 
fruntașe. Mai ales la liber alese, e- 
voluția componentelor lotului olim
pic a fost sub nivelul așteptat, moti
vată, poate, de faptul că acesta a 
fost primul concurs de importanță 
majoră din acest an. La impuse, gim
nastele au concurat mai bine, semn 
că s-a lucrat mult și cu folos in 
ceastă direcție".

CAROL BEDO (sol) : în general, 
compoziția exercițiilor se situează la 
nivel internațional, dar execuția teh
nică este defectuoasă. Brigada de la 
această probă a fost nevoită să pe
nalizeze multe execuții pentru deze
chilibrări șl nesiguranță. Elementele 
de mare dificultate sînt executate 
încă nesigur, iar mulți gimnaști nu 
au inclus in exercițiile prezentate 
elementele de dificultate pe care și 
le-au propus la începutul anului, fi
ind penalizați cu cîte o jumătate de 
punct. Ținuta concurenților a lăsat 
de dorit.

LUDOVIC LAKATOS (cal Cu mi
nere) : Acest aparat continuă să ră- 
mînă un „punct nevralgic" pentru 
gimnaștii noștri. Deși exercițiile pre
zentate (cu excepția celui al lui Ni
colae Oprescu) sînt în conformitate 
cu cerințele regulamentu’ui, nu s-au 
făcut pași înainte în privința origi
nalității, prin introducerea unor ele
mente spectaculoase, de dificultate 
cum ar fi cercurile pe un miner sau 
alte legări originale. In ce privește 
execuția, am remarcat că _se lucrează 
prea mult cu corpul închis, iar miș
cările de pendulare nu au amplitu
dinea necesară. Din cauza lipsei de 
siguranță, s-au înregistrat multe ra
tări (X. Oprescu, Dan Grecu, Mircea 
Gheorghiu, Nicolae Achim).

PRIMELE REZULTATE

DIN CAMPIONATUL JUNIORILOR
HUNEDOARA, 7

In sala de sport din ______ ...
• ceput întrecerile campionatelor repu
blicane individuale de tenis de masă 
ale juniorilor. Participă 91 de jucă
tori șl (54 de jucătoare.

Dintre rezultatele de pînă acum 
v om menționa victoria cu 2—1 ob
ținută de Ignat Lucaci (Odorheiul 
Secuiesc) asupra lui Cristinel Roma- 
nescu (Buzău).

(prin telefon), 
localitate au în-

înregis- 
FETE : 
Bondor 

____ Fiiimon, 
DUBLU BĂIEȚI :

se

Rezultate mai importante 
trate în semifinale : DUBLU 
Lunțeanu, Lupu — Căpriță, 
2—1, llie, Condicaru —
Tothfalusi 2—0 ;
Naftăli, Popovici — Buga, Cauri 2—0, 
Buzescu, Morarii — fiobocică. Col- 
țescu 2—0.

întrecerile continuă și sfe vor în
cheia duminică.

Mircea IOANID-coresp.

SILVIU MAGDA (inele) : După o- 
pinia mea, la acest aparat compo- 
nenții lotului olimpic se află în pro
gres. A crescut simțitor forța speci
fică. elementele de forță au fost bine 
însușite și sînt menținute timp su
ficient. Gheorghe Păunescu, Petre 
Mihaiuc și Constantin Petrescu au 
prezentat foarte bine răsturnarea în 
stînd pe mîini cu brațele întinse. 
Deși a evoluat bine, cred că în exer
cițiul lui Dan Grecu ar mal trebui 
incluse 1—2 elemente de elan și o 
coborîre spectaculoasă. Mircea 
Gheorghiu mi s-a părut obosit, tărâ 
vlagă, iar Nicolae Achim a execu
tat cu multe ezitări. Același lucru 
este valabil și pentru Nicolae Opres
cu. care s-a prezentat deficitar la 
capitolul rezistență.

OCTAVIAN UNGUREANU (Sări
turi) : Se constată o slabă însușire 
a săriturii prin stînd pe mîini, iar 
viteza elanului și poziția corpului 
nu asigură la mulți concurenți am
plitudinea necesară pentru zborul al 
doilea, care este — din această cau
ză — foarte jos. De asemenea, mhlți 
gimnaști au aterizări imprecise, dure, 
poziție incorectă a corpului în mo
mentul contactului cu suprafața ca
lului.

PETRE SACERDOȚEANU (para
lele) : Au prezentat exerciții com
plete și bine executate Nicolae A- 
chim, Petre Mihaiuc și Mihai Borș, 
ultimul excelînd printr-un exercițiu 
liber ales deosebit de valoros, cu 
multe elemente de mare dificultate, 
între care și un „Diamidov". Din pă
cate, ținuta gimnastului nu s-a si
tuat la nivelul general al exercițiu
lui. Gh. Păunescu, C. Petrescu, Dan 
Grecu, IVțrecea Gheorghiu, Radu Bra- 
nea au prezentat exerciții corespun-K, 
zătoare, iar M. Oprescu și L. Mazilu 
au avut evo'uții slabe. Mai m’ilți 
concurenți, între care Petre Mihaiuc 
și Gh. Păunescu au fost penalizați 
pentru nerealizarea integrală a exer
cițiilor propuse.

ȘTEFAN HARGALAȘ (bară) : S-a 
observat că tehnica gimnaștilor a 
fost considerabil îmbunătățită, dar ea 
rămîne la plafonul minim al cerm- 
țe’or internaționale. în general, exer
cițiile suferă în ceea ce privește am
plitudinea mișcării. Sportivii par pu
țin obosiți, aceasta observîndu-se în 
finalul execuțiilor, cînd vigoarea 
concurenților nu mai este cea de la 
începutul exercițiilor.

Alina Goreac, una 
dintre cele mai bune 
gimnaste in recen
tul concurs de la 
Galați.

I - =

Profesori in postură
de... elevi

Sala de festivități a Liceului de 
cultură generală din Slobozia a găz
duit joi consfătuirea cadrelor di
dactice din județul Ialomița, care 
predau în școli educația fizică. 
Printre temele reuniunii a figurat 
și problema dezvoltării oinei în sa
tele județului.

„Din păcate, ne spunea inspec
torul școlar județean Aurelian Ra
dulescu, doar în șase din cele peste 
50 de comune ialomițene se prac
tică acest străvechi joc sportiv. 
Apoi, majoritatea profesorilor și 
învățătorilor care predau educația 
fizică nu au calificare in speciali
tate și, de aceea, cunosc oină nu
mai din auzite".

La sfîrșitul consfătuirii, aproape 
100 de cadre didactice s-au întîlnit 
pe stadionul din localitate cu ju
cător; de performanță la un coloc
viu asupra sportului nostru națio
nal. în postură de lectori au apă
rut cunoscuții antrenori Ion Po- 
pescu-Buftea (Dinamo București) 
și Iulian Deculescu (A.S. Drum 
nou Radu Negru). Exercițiile prac
tice au fost efectuate de foștii cam
pioni ai țării, oiniștii de la Dina
mo București. Urmărite cu aten
ție, jocurile demonstrative au vă
dit efect asupra „cursanților1*, care 
apoi au rămas să asiste la meciurile 
tradiționalei competiții de oină 
„Cupa primăverii**.

Traian IOANITESCU

DINCOLO
DE CULOARE

fotbal ca sâ ajungă în lotul re
publican de juniori.

— Campioana olimpică și fosta 
deținătoare a recordului mondial 
la săritura în înălțime, Iolanda 
Balaș-Soeter, făcea adesea cîte 40 
de minute de alergare neîntre
ruptă.

— Foștii atleți de performanță 
Sever Coracu și Ilie Gîrlea- 
nu, au ajuns imediat ce au 
început Să joace fotbal, în echipe 
divizionare și chiar în reprezen
tativa țării.

— Luptătorii din loturile noas
tre naționale, sportivi de valoare 
mondia'ă, parcurg zilnic, în aler
gare, kilometri întregi.

— Vestitele echipaje de caiae- 
canoe (flotila noastră de aur) 
parcurg zilnic, chiar și în plin 
sezon estival, 4—5 km de alergare 
într-un tempo care adesea este 
invidiat pînă și de alergătorii fon- 
diști de „meserie".

Pe Valea Scindurarilor, 
la Vîrful cu Dor,

— Majoritatea 
activităților spor

tive se bazează pe alergare, sub 
diferite forme.

— Prin alergare ușoară se Ob
ține relaxarea, odihna activă, 
creează buna dispoziție.

— Alergarea stimulează marile 
funcțiuni organice, contribuind la 
întărirea sănătății, dînd vigoare 
și tinerețe îndelungată.

— O tehnică rațională de aler
gare aduce o mare economie ce 
efort și îndepărtează âstfel mo
mentul apariției semnelor de ob >- 
seală.

— 20—30 de minute de alergare 
pe zi — iată cea mai bună doc
torie împotriva bătrîneții.

— Juniorului Florin Crețu din 
Focșani, după cinci ani de antre
nament atletic de alergări, i-a 
fost suficient un singur an de

ASTĂZI ÎNCEP ÎNTRECERILE „CUPEI BUCEGI77
al invitaților la „Cupa Bucegi" i în 
timpul dimineții, toți schiorii au 
făcut cunoștință cu pîrtia de sla
lom special (probă care se va des
fășura astăzi, în două manșe). La 
oi-a 16, s-a vizitat muzeul Peleș, 
iar la ora 18 au avut loc ședința 
tehnică și tragerea la sorți. Men
ționăm că slalomul special de 
astăzi se va desfășura pe două 
trasee amenajate pe Valea Scindu- 
r arilor.

După cum am mai anunțat, la 
Vîrful cu Dor au sosit și concurenții 
bulgari pentru „-Cupa Bucegi". Ei 
sînt : G. Ivanov. A. Medialkov, 
G. Spasov, G. Milușev, A. Milușev, 
D. Semergiev, D. Dimitrinka, 
D. Stanceva, R. Searova. în plus, 
lotului austriac i s-au adăugat și 
Franz Bvar, G. Brandfatter, K. Pe- 
kiean, E. Lipp, R. Putzer, Erna 
Brukner și Iuliana Lipp. în cursul 

J zilei de Ieri au sosit și schiorii 
1 italieni. Iată și programul de vineri

. sI. E.
București bd. Muncii nt. 37-39, sectorul 3, telefon 21.66.85, organizează con- 

* curs pentru ocuparea următoarelor posturi :

dulgheri ;
lăcătuși pentru poligonul Tunari ; 
instalatori sanitari (pensionari) ; 
fochist medie presiune ;
tinichigiu auto ; 
țiecanic auto ; 
giuncitori necalificați ;

merceolog principal ; 
achizitor principal ; 
organizator principal loturi sportive.

angajeaza de urgența : 
paznici ; bucătar șef ; 
lugravl-vopsltori ;
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MIINE, IN SCENA
DIVIZIA B

înaintea partidei ru Franța Foto : Theo MACARSCHI
sluden-

ce, mîine, 
primul plan

deschiderea cuplajului

ROMANIA-FRANȚA, PARTIDA DE DEBUT 
IN 1972 A REPREZENTATIVEI NOASTRE

In tabăra „tricolorilor41 de la Snagov

In ajunul importantei întîlniri 
cu Franța, calmul. încrederea și 
btma dispoziție continuă să domine 
atmosfera din tabăra de la Snagcrv 
a tricolorilor noștri.

Lotul de 18 jucători, stabilit de
finitiv după plecarea lui Dobrin — 
incomplet refăcut de pe urma ac
cidentului suferit în urmă cu două 
săptămîni-—și-a continuat, în după- 
amiaza de joi, pregătirile sub con- 
cerea antrenorului Angelo Nicu- 
lescu. S-a lucrat timp de aproxi
mativ 60 de minute, individuali
zat, cu cei care au fost mai mult 
solicitați în partida de verificare cu 
T.M.B. și separat, într-un regim de 
intensitate maximă cu cei doi por
tari, Răducanu și Adamache. Pro
gramul zilei a fost completat cu o 
activitate 
efortului (baie, saună, masaj), 
zionarea 
meciului

dirijată de recuperare a 
vi- 

în grup, la televizor, a 
Ferencvaros-Wolverhamp

ton și către seară, o 
bare în perimetrul 
sportiv-

In cursul dimineții 
Snagov vremea a fost la început 
puțin cam închisă. Apoi soarele 
și-a făcut încet loc printre norii 
negri cu amenințări de ploaie, stre- 
curînd peste pomii împodobiți cu 
verdeața proaspătă a primăverii, 
raze calde și chemarea la mișcare, 
veselie și optimism.

în asemenea cadru i-am regăsit 
ieri, cu numai 24 de ore înaintea 
confruntării cu reprezentanții „co
coșului galic", pe jucătorii lotului 
nostru național. într-o ambianță 
colectivă care ne-a făcut să uităm 
aproape cu desăvîrșire micile sau 
marile lor rivalități competiționale. 
l-am regăsit, ca și în alte multe 
împrejurări asemănătoare, pe toți 
purtătorii speranțelor noastre fot
balistice, ca într-o adevărată fami
lie, mărturisind cu fiecare gest, cu 
fiecare cuvînt sau privire, trăinicia 
unei legături sufletești, pe temelia 
căreia s-a înălțat edificiul atîtor 
succese fotbalistice românești de 
prestigiu.

După un timp, apoi, cînd mișca
rea „fără sarcină" în mijlocul îm
bietor al naturii părea că nu mai 
are capăt, antrenorul federal Ion 
Voita — în lipsa lui. Angelo Nicu- 
lescu, plecat la București pentru 
rezolvarea unor probleme urgente 
— a dat semnalul de adunare: 
„Băieți, mergem în sala de proiec
ție, sâ urmărim filmul meciului 
România-Țara Galilor, disputat în 
toamna anului trecut".

In sala de proiecție. Dinu s-a a- 
șezat lingă Dumitru, Răducanu în
tre Radu Nunweiller și Deleanu, 
Anca lîngă Domide și Adamache. 
Lucescu aproape de Dembrovschi 
și Sătmăreanu și M. Sandu, mezi
nul lotului, lîngă mai „bătrînul" său 
coechipier de azi, Iordănescu.

Și filmul a început să deruleze 
secvență după secvență, jocul care 
ne-a confirmat calificarea în sfer
turile Campionatului european. An
trenorul Ion Voica comentează cu 
jucătorii fazele, remarcă împreună 
cu aceștia intervențiile reușite și 
în aceeași măsură, greșelile de 
plasament, de mișcare sau execu
ție cu balonul. Iată-1. de pildă, pe 
Iordănescu — într-o acțiune în care

scurtă plim- 
complexului

de vineri, la

fenleazâ un adversar, driblează pe 
următorul pierzînd mingea în fața 
celui de-al treilea — ..sancționat" 
propt de Dinu : „Vezi ce se intim- 
plă dacă te încăpăținezi și nu cen
trezi la timp ?“ Au urmat apoi go
lul lui Lupescu, ratările lui Dobrin 
și Dembrovschi. golul Iui Lucescu 
și... victoria finală și calificarea 
noastră în etapa următoare a com
petiției.

...Afară soarele biruise de tot 
norii- „Clasa" tricolorilor, ieșită 
demult în recreație, și-a reluat 
parcă cu mai multă bună dispoziție 
ritmul mișcărilor 
aerul îmbălsămat 
mă verii.

într-un colț al
Snagov, antrenorul Ion VoiCa stu
diază cu atenție programul pînâ la 
ora partidei cu Franța. Așadar, vi 
neri după-amiază de la orele 16 
timp de 60 de minute, antrenam 
cu caracter de individualizare, 
cru cu portarii și exerciții de exe
cutarea loviturilor libere ; apoi baie, 
masaj, masa și o scurtă plimbare 
de seară- Sîmbătă dimineața, ple
carea spre București la orele 10. 
Aici, ședința tehnică in vederea 
jocului, masa de prînz și._ meciul 
cu Franța, primul meci internațio
nal al anului.

— Cum ți se pare jocul de miir.- 
Niculae ? îl întreb pe Lupescu. de
canul de virstâ al echipei national^, 
sesizind parcă în privirile lui in
tenția unui început de destăinuire.

— Francezii joacă foarte bine in 
partidele amicale și cu multă am
biție. De aceea, consider că meciul 
cu ei va fi greu. In ce ne privește 
insă pe noi avem înainte de toate 
datoria unei revanșe pe care sint 
sigur că o vom realiza. Asta cu 
atit mai mult cu cit victoria noastră 
in fata Franței ne va spori consi
derabil încrederea pentru apropia
tul meci cu Ungaria, de Ia Buda
pesta.

Și ultimele cuvinte ale lui Lu
pescu au fost însoțite de un semn, 
am spune simbolic, cu mina, care 
vroia să însemne, fără îndoială, un 
fel de salut al victoriei.

li *i CJ11
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Un meci atractiv [de

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ
Uvertura cuplajului de astăzi va 

fi semnată de două teamuri ale că
ror scopuri imediate diferă doar ca 
formă. De o parte olimpicii, lui 
Gheorghe Ola și Gheorghe Constan
tin, care se pregătesc pentru meciul 
de la 21 mai, cu Danemarca, la 
București, de cealaltă parte selec
ționata ’ studențească, antrenată de 
Vintilă Mărdărescu și Constantin 
Cernăianu, cu obiectiv campionatul 
european universitar din 19—30 iulie. 
Meciul de astăzi va fi un util test 
pentru formațiile ca atare și pentru

nestingherite 
de mireasma, p

parei de

Mihai IONESCU
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• — Biir- 
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(Do bay).

uguslavia. 
cc verifies 
: Czinczer
Hrehus, 1 

— Gianzman. 
BodoLa. Cocis 
prilejuit apa

ave
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1932. In tribt 
in ie-mn ale 
pe atunci ONEF 

a și pe deal, 
xx-tator:. atras

România — 
■â se 
:or<e

amatorilor Ausxrx 
Centrale 

iei din 1 
: amical

maț ie; noastre 
ger. Alba — 
Rafinsky 
Wetzer L 
Meciul a 
Do bay pe 
consacre;
fost penult aut.; joc in 
țională ai lui Wetzer I.

Francezii depi. sasc-ră 
rești formația: Tassin — Chardar. 
Mairessc — Charuath. Kaucas. 
I-aurcnt — Liberali. Rodrlguez, 
Cesember, Alcazar, Korb (Rolhion). 
Tn 20 de minute, ei erau conduși 
cj 3—0 :3odo!a. * Wetzer I. 
Schwartz). La 4—0 (Schwartz),

noastrâ a •.încetinii motca-
Chardar a redus scorul.

Insă Wetzer I l-a majorat
1, apoi Liberați și Rolhion 

l-au adus la 5—3 pentru ea, 
nai. Bodola să-I fixeze Ia 
după un joc bjgat In faze 
moașe.

Acest meci a fost urmat 
doilea abia după 35 de ani, 
martie 1967. 
pregătire ca

rw

In fi-
6—3, 
fru-

al

de
na-

de 
la 

Tot într-o perioadă 
și acum, a echipe;

pentru Campionatul 
pe timpul cînd de lot 

cuplul Șt. Covaci — Ilie 
Oană, iar in Franța Just Fontaine 
preluase conducerea tehnică și dă
dea primul său examen. în „noc
turna- de la Paris (22 martie 1967) 
am aliniat echipa : M. Ionescu — 
Sătmăreanu (Popa). Nunweiller III, 
D. Nicolae, Mocanu — Ghergheli, 
Dobrin — Lucescu, Frățilă, Dri- 
dea I, Sorin Avram. Iar Fontaine a 

m;s in teren echipa: Eon (Car- 
nus) — Lavaud, Fiumi, 
(Budzinski). Cardiet — 
Suaudeau (Bonnel) — 
G. Lech. Gondet, Loubet.

Meci dificil, după cum

pe:
C«2

Provelli 
Dogliani, 
Blanchet,

subliniau

cron.cile, în care, „după un joc 
bun, fotbaliștii noștri au obținut o 
victorie de răsunet" (revista FOT
BAL). Rezultatul final : 2—1 (1—0). 
Scorul l-a deschis Frățilă, după 14 
minute de joc, iar în min. 76 l-a 
mărit Dridea I, pentru ca gazdele 
să înscrie punctul de onoare abia 
in min. 89, prin Dogliani.

Peste doi ani, la 30 aprilie 1969. 
tot la Paris, în nocuturnă. Acum, 
conducerile tehnice erau: Angelo 
Niculescu la noi, Georges Boulogne 
la francezi. începuse la Wembley 
construirea unei noi echipe, prezen
te și la Paris : Răducanu — Lupes
cu, Hălmăgeanu, Dan, Deleanu — 
Ghergheli (Nunweiller VI), Dinu 
— Năsturescu, Dembrovschi, Du
mitrache, Lucescu. Boulogne a ali
niat formația : Chauveau — Djor
kaeff, Lemerrc, Novi, Rostagnj — 
Michel, Broissard — Loubet, Re
velli, Horlaville (Beretta), Bras. 
Echipa noastră a pierdut atunci cu 

gol primit 
sfîrșit 

rezultat 
dar

ÎN PRAGUL UNUI SEZON DE MAXIME SOLICITĂRI
(Urmare din pag. 1) antele nc

nu este o simpla partidă amicală de 
pregătire, ci un meci de prestigiu, 
cu o formație 
balul european 
tăm — a ratat 
nă calificarea 
în fața Ungariei, pierzînd (o sur
priză!) la Paris, după ce reușise un 
meci nul la Budapesta. Pe de altă 
parte, rezultatul jocului de azi nu 
ne este indiferent nici sub raportul 
palmaresului direct româno-francez, 
în care adversarii noștri figurează 
cu două victorii consecutive asu
pra „unsprezecelui" nostru, ambele 
pe teren francez. Adevărul este că, 
la această oră, noi sîntem cotați mai 
bine decît Franța pe plan european 
(fie numai și sub raportul ultimului 
C.M. sau actualului C.E. in care

bine cotată în fot- 
și care — să nu ui- 
de puțin astă-toam- 
în „sferturile" C.E..

tre sint superi 
in mod normal, 

r.-ar trebui sa piordem jocul de 
azi, mai ales ia București. „Trico
lorii" noștri nu trebuie să intre, 

n urmare, azi pe cîmpul de joc 
ideea că susțin un meci oarecare 
verificare ci — dimpotrivă — că

c

V

FRANCEZII SINT HOTARIȚI
(Urmare din pag. 1)

ria de la Reims", încheie Midiei. 
Căpitanul echipei, Bosquier, crede că 
este în favoarea Franței faptul că 
nu va juca Dumitrache. Mezy, aflat 
mereu în preajma conducătorului său 
de la Nimes, dl. Calabro, se arată 
îneîntat de faptul că se află la Bucu
rești și că-i va avea acum ca ad
versari pe fotbaliștii români pentru 
care are un respect deosebit, inai 
ales după frumoasa impresie pe care 
o lasă in campionatul Franței actua
lii săi colegi de echipă, Pîrcălab și 
Voinea. Tresor, singurul jucător de 
culoare din echipa Franței, socotește 
că va fi un meci ca toate celelalte. 
Și adaugă : „Va fi al doilea joc al 
meu in reprezentativa Franței și sper 
că va fi cel care îmi va aduce in 
mod definitiv tricoul cu nr. 2 în se
lecționata noastră. Nu-mi cunosc ad
versarul, dar îl asigur că nu va avea 
viață ușoară. Voi face tot posibilul 
pentru ca echipa mea să cîștige"

Iată-1 și pe Georges Boulogne, 
mult discutatul selecționer al echipei 
Franței. E vesel, mereu cu zîmbetu!

pe buze : „Mă bucur că sint din nou 
printre români, oameni simpatici, și 
cred că meciul va contribui la întă
rirea prieteniei care există intre cete 
două țări. Sper intr-un joc bun, loial 
și corect, care va fi folositor in pri
mul rînd echipei României în vede
rea partidei sale cu Ungaria".

— Ce jucători au sosit ?
— Toți cei anunțați, adică : Car- 

nus, Tresor, Bosquier, Novi, Rostagni, 
Michel, Mezy, Blanchet, Lech, Floch, 
Beretta, împreună cu rezervele — 
Aubour, Baratelli (portari), Quittet, 
Djorkaeff (fundași), Larque (mijlo
caș) și Molitor (atacant).

Dacă Boulogne s-a abținut de la 
vreun pronostic, dl. Longniann, con
ducător al grupării Nantes, este de 
altă părere : „In cazul în care echi
pa României va juca la fel ca în 
Mexic, in intilnirea cu Brazilia, va 
fi un meci foarte greu pentru noi".

...Stînd de Vorbă cu fotbaliștii fran
cezi nici nu ne-am dat seama cînd 
am ajuns la hotelul Athenee Palace 
După numai zece minute ei au rea
părut în hol. echipați pentru antre
nament. Partida începuse.

ci 
fjl 
au de luat o revanșă sportivă care 
li se cuvine, că susțin o partidă care 
trebuie să le confirme evoluțiile an
terioare superioare, că pot găsi — 
într-un rezultat favorabil cu Franța 
— izvorul unei încrederi în plus în 
forțele lor înaintea celor două me
ciuri cu Ungaria, că înseși milioa
nele de suporteri ai lor așteaptă de 
Ia ei. az: după-amiază. un gir și o 
promisiune pentru validarea inves
tițiilor de încredere ce li se acordă 
în preajma apropiatelor partide ofi
ciale.

Noi privim cu încredere și cu 
optimism meciul de azi. Avem o 
echipă națională care și-a dovedit 
in nenumărate situații capacitatea 
<le mobilizare, virtuțile tehnice, re
sursele tactice, tăria voinței, în con
diții mult mai grele decît cele de 
azi.

Desigur, nu neglijăm unele ele
mente ca: lipsa lui Dobrin, apari
ția lui Deleanu după o fortuită 
pauză competițională, forma spor
tivă încă insuficientă a unor titu
lari, faptul că în atac debutează 
Sandu — un jucător cu state de 
serviciu încă neconturate, factori 
care îndeamnă la un plus de cir
cumspecție, dar toate aceste obsta
cole pot fi surmontate de binecu
noscuta vitalitate a „tricolorilor*, 
de omogenitatea unui lot care joacă 
de ani de zile in aproximativ ace
eași componență, de coeziunea su
fletească de atîtea ori confruntată 
a ..tricolorilor". de... avantajul te
renului, în speță al încurajărilor 
publicului, pe care-1 dorim la fel 
de c; Ud. de dinamic ca și în cele 
două meciuri din toamna trecută, 
cu Cehoslovacia și Țara Galilor 
cînd tribunele (au recunoscut-o 
chiar jucătorii) au însemnat un a-

port important la succesele obți
nute.

Dacă sub raportul rezultatului nu 
ne dăm înapoi de la a afirma că 
așteptăm azi, de la tricolorii români 
o victorie, să vedem ce așteptăm 
dc la ei, co joc.

în această privință, lucrurile ni 
se par la fel de limpezi: dorim să 
vedem pe gazonul stadionului „23 
August" repetiția jocului ofensiv, 
organizat, calm pe care-1 va presta 
selecționata română Ia 14 mai, cu 
Ungaria. Trebuie să fim lucizi și 
să apreciem că — după toate pro-, 
babilitățile — calificarea pentru 
sferturile de finală ale Campiona
tului Europei nu este o treabă pe 
care o vom putea 
dc la Budapesta, 
scoate un rezultat 
nu ieșim din cursă, 
mal, pentru noi, 
chestiune legată de meciul de Ia 
București și deci de un joc acasă, 
pe care nu-1 vom putea aborda alt
fel decît în spiritul ofensivei sus
ținute. Așa incit meciul de azi, din 
Capitală, trebuie sâ fie pentru noi 
un element de sprijin și verificare 
în acest sens, sâ-1 privim deci ca 
atare.

Să jucăm deci ca în fața Ceho
slovaciei, ca în fața Țării Galilor 
și nu vom scâpa nici revanșa mult 
dorită în fața Franței, nici ocazia 
de a face pasul de bun augur, în 
acest „meci al moralului 1972".

Afirmîndu-ne încă o dată încre
derea în echipa națională și asigu- 
rîndu-i pe tricolori de dragostea și 
atașamentul tuturor iubitorilor fot
balului din România, le adresăm o 
fierbinte urare de succes, în meciul 
de azi și în cele care urmează.

REZOLVA încă
Acolo putem, 

bun, cu care să 
dai* în mod nor- 

calificarea este o

JUNIORII ROMÂNI
DE CEI BULGARI CU

I

1—0 (0—0), printr-un' 
cu opt minute înainte de 
(Michel), dar merita un 
egal, pe care l-ar fi obținut, 
arbitrul italian De Marchi a anu
lat golul înscris de Dan. Despre 
acest gol. Colegul parizian J.-Ph. 
Rcthacker scria : „Românii ar fi 
putut foarte bine să se întoarcă la 
București cu un meci egal, pe care 
De Marchi l-a refuzat... anulind 
pentru ofsaid un gol înscris de 
C. Dan, gol care nouă ne-a apărut 
nu numai absolut valabil, dar și 
meritat".

Insuccesul de la Paris n-a împie
dicat echipa noastră să cîștige, 
peste două săptămîni, un meci de
cisiv, la Lausanne, care i-a des
chis drumul spre Mexic.

în fine, iată-ne la 28 aprilie 1970, 
de data asta la Reims. Echipa noas
tră se află în plină pregătire pen
tru C.M. din Mexic și-și încearcă 
forțele în formula: Răducanu 
(Adamache) — Sătmăreanu. Lupescu, 
Dinu. Mocanu — Dumitru (Pesca
ru), Nunweiller VI — Neagu, Do- 
inide (Dobrin). Dumitrache, Luces
cu. Am pierdut cu 2—0 (Revelli 
min. 10 și Djorkaeff min. 39 din 
11 m) din cauza unei evoluții sub 
așteptări, ca și a greșelilor indivi
duale de apărare. „Nu mă îngrijo
rează atit scorul cit faptul că o serie 
de jucători de bază ai echipii noas
tre sint în scădere de formă" — 
spunea după meci antrenorul An
gelo Niculescu. în schimb, Georges 
Boulogne era mulțumit de compor
tarea și rezultatul echipei sale: Car- 
nus — Djorkaeff, Bosquier, Novi, 
Rostagni — Michel. Huck — Bras, 
Revelli, Loubet, Beretta, dintre care 
mulți 
iești.

Ce 
Novi 
comportare 
de la Guadalajara a C.M.

Așadar, două victorii de fiecare 
parte. Sîmbătă vom ști spre cine 
va înclina balanța palmaresului. 
Să sperăm că de partea noastră.

Lesne de înțeles de 
Divizia B se află pe 
al întrecerii fotbalistice de la noi. 
Se dispută etapa a XIX-a în mijlo
cul unui interes deosebit, în ciuda 
faptului că liderii nu vor juca, din 
motive obiective. Sportul 
țese. Progresul și Metalul Bucu
rești, spre cinsteat lor, au dat jucă
tori la diferite loturi (mai ales la 
tineret, Care miine va întilni re
prezentativa similară a Franței) și, 
firește, meciurile lor au fost e,-nî- 
nate. Știința Bacău participă la un 
festival cuiltural-sportiv în Aus
tria. Nu se vor juca nici meciurile 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița, 
Politehnica Timișoara — Metalur
gistul Cugir și Minerul Baia Mare 
— Vulturii textila Lugoj.

Dar Divi2ia B își vede de... drum 
șl mîine etapa a XIX-a programea
ză cîteva întîlniri demne de a fi 
subliniate și... vizionate de către iu
bitorii fotbalului.

Deși mal sint 12 etape pină la 
sfîrșitul întrecerii, la subsolul cla
samentului se dă o luptă dîrză și 
pasionantă pentru evitarea retro
gradării

în ambele serii, ultimele șase 
clasate sint departajate acum doar 
de două puncte. Iată de ce meciu
rile de la Cîmpina (Poiana — C.F.R. 
Pașcani), Plopeni (Metalul — F.C. 
Galați), Brăila (Progresul — Chi
mia Rm. Vîlcea) — în seria I, și 
cele de la Mediaș (Gaz metan — 
C.F.R. Arad), Oradea (Olimpia — 
C.F.R “ ' 
vinul
Mare (Olimpia — C.S.M. Sibiu), au, 
fără 
atracție.

în partea superioară a 
telor, pină la disputarea 
aminate, Ș.N. Oltenița și 
ca Galati au șansa să mai reducă 
din diferența de puncte care ‘le 
separă de fruntașe. O misiune di
ficilă au formațiile ce se deplasea
ză (F.C. Galați la Plopeni, C.F.R. 
Timișoara la Oradea și C.F.R. Arad 
la Mediaș). (AL. C.)

forma jucătorilor, deși antrenorii ce
lor două loturi au întîmpinat destule 
dificultăți datorită accidentărilor în 
grup din ultima vreme. Pentru câ 
lanul, Rugiubei, Jercan (lotul olim
pic), Strîmbeanu, Marica și Leșeanu 
(selecționata studențească) se ailă 
încă sub controlul medicilor, șl e 
foarte puțin probabil ca ei toți să 
joace astăzi. Dincolo de ambițiile 
fiecărui component convocat în cele 
două loturi, va fi interesant de ur- ■ 
mărit și duelul tactic al antrenori
lor, hotărîți să găsească cea mai 
bună formulă de echipă.

Ieri, la sediul federației, Gheorghe 
Ola și Vintilă Mărdărescu au discu
tat asupra acestui meci, fiecare în- 
cercînd să aleagă echipa cea mai 
bună, pentru că publicul bucureștean 
este un examinator pretențios. Așa în- 
cît, cu speranța că doi dintre jucă
torii accidentați vor fi refăcuți de 
dr. Nicolae Stănescu pină la ora jo
cului, antrenorii au anunțat următoa
rele formații : LOTUL OLIMPIC : 
Ghiță — Pigulea, Stoicescu, Vlad. 
Vigu — Simionaș, Broșovschi — 
Gyorfi, Tătaru (Pescaru), Kun II. 
Jercan.

SELECȚIONATA STUDENȚEAS
CA : Rămureanu — Mihăilă, Mcîie- 
dințu, Deselnicu, Velea — Strîmbea
nu, Angelescu — Incze, Cuperman, 
OblemenCo, Pîrvu.

MECIURI AMINATE
Federația română de fotbal a 

aprobat ca pai udele Știința Bacău 
— Dunărea Giurgiu, Ceahlăul P. 
Neamț — Progresul București, Me
talul București — Sportul studen
țesc București (Divizia B — seria 
I), Chimia Făgăraș — C.S.M. Re
șița, Politehnica Timișoara — Me
talurgistul Cugir și Minerul Baia 
Mare — Vulturii Textila Lugoj 
(Divizia B — seria a Il-a), din 
etapa a XlX-a, să se dispute la alte 
date. Meciul Știința Bacău — Du
nărea Giurgiu se va disputa in 
ziua de 20 aprilie, iar celelalte la 
data de 13 aprilie.

Mîine, la
CONSFĂTUIRE DE LUCRU

ora 9

SÎMBĂTĂ
ATLET1SM : Stadionul Republicii, 

ora 13-15 : „Cupa Progresul".
BASCHET : Sala Giulești, de la 

ora 17 : I.E.F.S. _ Sănătatea Satu 
Mare (f), Rapid — AS A Cluj (1); 
I.C.H.F. — Steaua (m).

CĂLĂRIE : Baza hipică din calea 
Plevnei. de la ora 16 : Concursuri de 
obstacole (juniori și seniori).

FOTBAL : Stadion 23 August : Lo
tul olimpic — Selecționata studen
țească, ora 14-30; ROMÂNIA — FRAN
ȚA ora 16.30; teren Electronica : ora
15 (camp, feminin) Traviata — vo
ința; ora 16.30 (div. C) Electronica 
— Laromet.

ÎNOT : Baza ..23 August44, de la 
ora 17 30 : România — Austria — 
Franța B.

JUDO : Sala Dinamo de la ora 
18.30 : Romanian — Spania.

LUPTE : Sala Steaua (calea Plev
nei). de la ora 16 : triunghiular di
vizia A. greco-romane : A.S.A. Ba
cău — IPROFIL Rădăuți — Steaua.

POPICE : Arena Voința, de la ora
16 : Voința București — Laromet
București; arena Constructorul, de 
la ora 16 ■ Constructorul București — 
Gloria București, divizia A (f). Are
na Gloria, de la ora 16 : Gloria
București — Rapid București, meci 
în cadrul campionatului masculin.

SCRIMA : (sala Floreasca, ora 8) : 
Turneu internațional (echipe) : Ro
mânia, Ungaria, Franța, Italia.

TIR : Poligonul Tunari, de la ora

9 : întreceri de talere (șanț și skeet) 
ale seniorilor din cadrul „Cupei Șco
larul".

VOLEI : Sala Progresul,
17 : Progresul — Dinamo, 
Steaua (m.A) — meciuri 
„Criteriului Primăverii“

DUMINICĂ

vor evolua acum la Bucu-

a urmat, se știe: victorie la 
Sad (1—0 cu Iugoslavia) șt 

remarcabilă în grupa

Petre GAȚU

.Timișoara), Hunedoara (Cor- 
— Electroputere) și Satu

îndoiala, punctele lor de

clasamen- 
jocurilor 

Politehni-

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XIX a

A DIVIZIEI B
SERIA I

Ș.N. Oltenița — Metalul Tirgoviște : 
I. TIFREA, ajutat de A, Vlădescu și v 
Paladescu (toți din Galați):

Politehnica Galați — Portul Constanța: 
I. URDEA, ajutat de I. Doncea și S. Ene 
(toți din București);

Ceahlăul P. Neamț — Progresul Bucu
rești : M. ROTARU, ajutat de V. Naum- 
cef și I. Ciolan (toți din Iași) ;

Progresul Brăila — Chimia Km. Vîlcea : 
M. N1ȚA, ajutat de S. Constantinescu si 
D Metz (toți din București);

Metalul București — Sportul studențesc 
București: N. PETRICEANU. ajutat de 
C. Manușaride și C. Costicâ (toți clin 
București);

Metalul Plopeni — F. C. Galați: V. 
TOM a. ajutat de A. Miinich și D. lor- 
dache (toți din București);

Poiana Cîmpina — C.F.R. Pașcani : 
A. VADUVESCU, ajutat de G. Manta și 
V. Navotschi (toți din București) :

Știința Bacău — Dunărea Giurgiu: V. 
BUIMISTRIUC (Iași), ajutat de I. Radu 
(Birlad) și I. Mihnea (Iași).

SERIA A ll-o

de la ora 
I.E.F.S. — 
în cadrul

BASCHET : Sala Constructorul, de 
‘ „U“ lași

Timișoara 
ora 
Cluj 
(m).

la ora 9.30 : Politehnica - 
(f); Constructorul — „U“ 
(f): sala Giulești. de la 
Politehnica — Politehnica 
I.E.F.S. — „U“ Timișoara

9.30 :
(ml.

caleaCĂLĂRIE : Bază hipică din 
Plevnei. de la ora 10 : Concurs <le 
obstacole (lot național).

FOTBAL : Teren Laromet ; ora 
9.30: Băneasa — Venus (campionat 
feminin), ora 11 (div. C) Tehnometal
— Unirea Tricolor; teren Autobuzul, 
ora 9.30 (câmp, feminin) Diana — Mi
nerva; ora 11 (div. C) Autobuzul
— Victoria Lehliu ; Teren F.R.B. ora

9.30 (camp, feminin) LueealAnil — 
Unirea Tricolor; ora 11: Mașini Unel
te — T.M.B. (div. C): teren Sirena: ora 
9.30 (camp, feminin): Juventus —
Carmen; ora 11 Sirena — Voința 
(div. C); teren Ciulești, ora 9 (camp, 
feminin) Rapid — Miorița: t»ra 13 : 
Rapid — Delta Tulcea (juniori); te
ren Dinamo: ora 9 : Dinamo — Sp. 
Stud, (juniori): teren ..23 August" IV. 
ora 13 : Steaua „23 August" — Pe
trolul Ploiești (juniori): teren Chi
mistul, ora' 9.30 (câmp. feminin) 
Doina — Dacia; teren Veseliei, ora
9.30 (camp, feminin) Speranța — Ti
nerețea: stadionul Progresul. ora
10.30 : Progresul — I.F. Tilaps (Sue
dia) — meci amical internațional.

HANDBAL : Teren Dinamo, de la 
ora 10.15 : Confecția — Voința Odoi- 
hei (A,f): teren Voința- ora 10.15 : 
Voința Buc. — Chimia Buzău (B.f); 
ora 11,15: Voința Buc. -- Relonut 
Săvineșți (B.m); teren Progresul, ora 
10.00 : Progresul Buc. — Spartac Plo
iești (B.f); teren Tineretului, ora 
17,00 : IGEX Buc. — Constructorul 
Buc. (B.f)

ÎNOT : Baza „23 August”, de la ora 
17.30: România — Austria — Franța 
B.

RUGBY : Parcul Copilului, ora 10: 
Trial România A — România B.

SCRIMA : Sala Florersca. ora 3.30: 
Turneu individual (România, 
ria, Franța, Italia).

VOLEI : Sala Dinamo, de
9.30 : Medicina București — 
(fA), Dinamo — Penicilina 
(A.f),

Selecționata reprezentativă de juniori 
a țării noastre a susținut joi, la Solia, 
un joc amical ou echipa similară a Bul
gariei. Acest test a reprezentat pentru 
antrenorii C. Ardeleanu și V. ZaVoda 
o utilă verificare a echipei, cu o lună 
înaintea turneului final U.E.F.A., care 
va avea loc în Spania Victoria a reve
nit la limită cu 2—1 .(2—1) fotbaliștilor

AU FOST ÎNTRECUȚI 
SCORUL DE 2-1 (2-1) 

bulgari. Punctul echipei noastre a .'ost 
realizat de Răducanu.A - - - - — -
41 : 
raș, 
Ion, 
triu 
Aelenei. Răducanu.

fost aliniată formația: Vaste (mm. 
Ciurea) — Anghelini, Nagy. Gligo- 
Purima (min. 60 : Onuțan) — Ion 
Iovănescu (min. 70: Roșu), Dumi- 

— Lucheșcu (min SabaTosz),

Olimpia Satu Mare — C.S.M. Sibiu : 
A. CRIȘAN, ajutat de I. Oprițâ și Gh. 
Brădean (toți din Arad);

Chimia Fâgâraț — C.S.M. Reșița : 
ISACESCV, ajutat de C. Raica și 
Roșu (toți din București);

Gloria Bistrița — Minerul Anina • 
SZILAGHL ajutat de G. Pop și C. Paisz 
(toți din Baia Mare):

Politehnica Timișoara — Metalurgistul 
Cugir : A. POP (Oradea), ajutat de I. 
Barba (Deva) și I. Lakatos (Reșița).

Olimpia Oradea _ C.F.R. Timisoara : 
I. CONSTANTINESCU, ajutat de I. Cim- 
peanu șj T. Gaboș (toți din Cluj).

Corvinul Hunedoara — Electroputere 
Craiova: M. NTCOLAESCU (Caransebeș), 
ajutat de D. Munteanu (Reșița) și I. 
Hai du (Caransebeș):

Minerul Baia Mare — Vulturii textila 
Lugoj: T. VAS, ajutat de I. Erdosi și 
S. Patkos (toți din Oradea):

Gaz metan Mediaș — C.FJt. Arad: N. 
ILIESCU, ajutat de C. Ghițâ și O. Caiu- 
gherovici (toți din Brașov);

D. 
V.

c.

Unga-

la ora
Rapid

Iași

Hk i

Lotul de tineret al țării noastre a plecat ieri la Le Havre, unde 
Franței, IatS-i pe fotbaliștii români pe aeroportul internațional

duminică va întilni echipaduminică va întilni echipa similară a 
Otopeni, înaintea decolării avionului

Foto ; Paul ROMOȘAN J

LA SEDIUL FEDERAȚIEI
Duminică dimineață, la ora 9, va 

avea loc la sediul din str. V. Conta 
16, o consfătuire de lucru a condu
cerii F.R.F. cu antrenorii, echipelor 
care dau jucători lă loturile divi
zionare. Au fost invitați N. Dumi
trescu, N. Proca, C. Radulescu, 
(Sport Club), D. Nicolae-Nicușor, T. 
Bone, Șt. Onisie, V. Stănescu, Bazil 
Marian, FI. Halagian, C. Cernăianu 
și V. Mărdărescu. Vor fi analizate 
cele două jocuri de astăzi, din 
București, și discutate probleme ale 
pregătirii viitoare a jucătorilor din 
loturile respective.

A apărut nr. 7 al revistei.

Spicuim din cuprins :

: • Meciul România 
în actualitate. •' Fo-

FOTBAL
— Franța în actualitate. © Fo
toreportaj în tabăra fotbaliștilor 
noștri. © Ion Pîrcălab vă prezin
tă jucătorii din echipa Franței. 
© Constantin Tcașcă — „antre
norul dinamită”, surprins în mul
tiple ipostaze. © Portret Marcel 
Pigulea, coechipierul iui Dobrin.

HOCHEI : Ecouri după disputa
rea campionatului mondial, gru
pa B.

BOX : 
pionatelor 
ret de la București. 
repriză4* 
viața marilor campioni ai ringu
lui. în acest număr : Sonny Lis
ton.

ATLETISM : 
viitor4*
experimental de atletism 
Cîmpulung Muscel.

BASCHET : „5-uP Stelei 
optimist...

CICLISM : Scurt istoric ai 
dittonalei întreceri „Cursa Păcii**, 
aflată la a 25-a ediție-jubiliară.

Rubricile : „Pentru sănătatea și 
frumusețea dumneavoastră4*, „Via
ță sportivă44 și „Sport magazin *, 
completează armonios acest in
teresant număr al revistei 
SPORT nr. 7.

• în așteptarea cam- 
europene pentru tine- 
~ . ‘ © „Ultima
un nou serial clin

„Cap <le pod spre 
fotoreportaj la Liceul 

din

este
ira-

L
BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA 
TRADIȚIONALA TRAGERE SPECIALA 

LOTO A PRIMĂVERII.
Ne aflăm în plină vînzare a biletelor 

pentru tragerea specială Loto a Primă
verii din 11 aprilie 1972.

Pentru atribuirea tuturor acestor pre
mii se vor efectua cinci extrageri în 
trei faze. In total vor fi extrase 36 de 
numere. Procurați-vă biletele din vreme.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteți depune buletinele la concursul 
Pronosport de mîine, concurs care cu
prinde meciuri din divizia secundă a 
țării noastre șl din campionatul italian. 
Dar iată cum arată acest program : I : 
Șantierul Naval Oltenița — Metalul Tîe 
govișie: n : Metalul Plopeni — F.C. Ga
lați; m: Poiana Cîmpina — CFR Paș
cani : IV : Chimia Făgăraș — CSM Re
șița (acest meci nu se va disputa fiind 
aminat de FRF); V : Olimpia Oradea
— CFR Timișoara: VI : Bologna — Ve
rona: VII : Catanzaro — A talan ta: VIII: 
Fiorentina — Cagliari; TX: mternazionale
— Lanerossi: X : Roma — Milan; XI: 
Sampdoria — Juventus; XII : Torino — 
Napoli; xni : Varese — Mantova.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 7 APRILIE

FOND GENERAL DE 
1.071.409 Iei.

Extragerea I : 31 29 35 18 71
FOND DE
Extragerea a n-a : 54 55 19 79 *'
FOND DE PREMII : 564.998 lei
Plata premiilor la această trag 

va face astfel :
— In Capitală ‘ de la 15 aprilie pină 

la 22 mai 1972 inclusiv.
— în țară : de la 18 aprilie pină la 22 

mai 1972 inclusiv.

PREMII : 506.411

1072 :
PREMII :

17

se

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT,



TRIUNGHIULARUL" DIN CAPITALĂ

.A

Astăzi, la Ploiești, in meci retur pentru semifinalele C.C.E Ja handbal feminin
Eugen Aimer—16:59,5 pe 1500 m liber 1

PATRU VICTORII ȘI TREI RECORDURI
PENTRU ÎNOTĂTORII ROMANI

’ Prima reuniune a „triunghiula
rului" de înot, care a adus pe bloc- 
starturile piscinei „23 August" 
sportivi din selecționata secundă 
a Franței, prima reprezentativă a 
Austriei și o formație incompleta 
a României (cîțiva absenți moti
vați, aflați în sesiune de examene) 
ne-a oferit satisfacția a patru suc
cese și trei recorduri naționale în 
contul echipelor noastre.

Eugen Aimer, la capătul unei 
curse solitare de 1500 m, a trecut 
la 800 m în 8:57,8 (record) și a 
încheiat cea de a 30-a lungime cu un 
avans apreciabil înaintea crauliștilor 
francezi după 16:59,5, cifră superi
oară cu 5 secunde vechiului record 
național care îi aparținea.

In cursa următoare, 200 m delfin, 
Anca Groza a pornit foarte tare 
pe prima sută (69,4), dar nu a pu
tut păstra același ritm și pe ulti
mele două lungimi. Bucureșteanca 
a cîștigat clar, dar nu a realizat 
decît 2:33,5.

în absența lui Oprițescu, Slavici 
(55,6) a găsit un bun secundant In

persoana Iul I. Miclăuș pentru în
trecerea la 100 m liber. Cei doi 
sprinteri au realizat un dublu suc
ces, mărind zestrea de puncte a 
echipei masculine. Ultima victorie 
românească a zilei o datorăm cvar
tetului de sprinteri, care a acoperit 
distanța de 4x100 m liber în 3:43,7. 
Deși învins pe ultimii metri de 
francezul Baehr. M. Hohoiu a avut 
o evoluție foarte frumoasă la 100 
m spate, oferindu-ne un promiță
tor record național (62.3), cu 7 ze
cimi superior vechii cifre din ta
belă.

REZULTATE TEHNICE. 13M tn hber: 
ALMER (R) 160»^ — record. Be-.enn- 
ghien (F) 17:17.1. Vlgorrto (F) 17 MA.
Naghl (R» 1JSS.4. Svopaimk <A) 19X7.7. 
OssT.an (A) 13:53.7 ; 2M m devia (!) î 
GROZA (R> 2:33 5, Ștemer (R) 1JSJ.
Bourtet (F) 3:41 A Caland (F> »:«.».
Weîss (A) 1:47.6. Fre-Xinger (A) 33».» ; 
100 m Uber (b) : SLAVIC (R> 55.5. SC- 
cCăuș (R> 56.1 Copm (FI 56.4. LelOttP 
(F) 56 8, P’anitzer (A) 59,6, Haehortnd 
(A) «1,1 : 1»» m liber (f) : PETIT <T> 
63 6. Gaudibert fF) M l Tomand; <A)) 
64.4 — rec.. Sovago (R) 635. Cristeseu 
(R) 65.3. Rainer (A) K-3 : 1W m spate 
(b) : BAEHR (F) 62.1. Hohoiu ■» 623 —
record, Pedrolecti (F) S3J. Fodotan (A) 
63,3 — record. Lupu (R) M3. G;axez

(A) 66,3 I 100 m «poee (f) : BKRAU73 
1:11,4, Desobry (F) 1:11,0, Donea 
1:14.3 ; Parutsch (R) 1:16,0, Steiner . 
1:16.4, Stimpfi (A) 1:13,4: 200 m bras 
(b) : KRIECHBAUM (A) 2:31,3, Resler 
(R) 2:33,4, Kieiil (F) 3:41,0, Șoptereanu 
IR) 2:41.3, Uthuralt (F) 2:42,2 GebhartI 
(A) 2:49,0 ; 200 m bras (f) : HUIN (F) 
îdl.8. Trinquart (F) 2:56,4, Krann (A) 
3:00,4, Wiederschwinger (A) 3:02,1, Hidos 
(R) 3:M.l Georgescu (R) 3:04,3 ; 4x100 m 
liber : România 3:43,7, Franța 3:44,3, 
Austr-a 4:01.0 ; 4x100 ir. liber (f) : Fran
ța 4:13.5. România 4:23.0, Austria 4:29,0.

Clasament — masculin : România 51 p, 
Franța 43 p. Austria 16 p; feminin : 
Franța 57 p. România 36 p. Austria 27 
p. Insecenle continuă astăzi, de Ia ora

In campionatul masculin de handbal

(D 
(R) 
(A)

Adrion VASIUU

TURNEUL DE LA GALAȚI A DEBUTAT
CU OFENSIVA ECHIPELOR

DIN ZONA RETROGRADĂRII
laGALAȚI, 7 (prin telefon, de 

trimisul nostru). Ultimul tur al cam
pionatului masculin de handbal, di
vizia A, a început astăzi (n.r. ieri) 
în Sala Sporturilor din localitate, 
prima rundă oferind o luptă extrem 
de dirză, in care echipele aflate în 
zona retrogradării au pus la grea 
încercare teamurlle fruntașe, dintre 
care două au trebuit să părăsească 
terenul învinse. Iată o scurtă rela
tare a celor cinci partide:

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 11—10 (5—81). Este în afa
ra oricărei discuții că dinamoviștii 
brașoveni' ar fi meritat mai mult 
chiar decît un rezultat egal 1 Ei au 
început meciul într-un ritm sufocant 
pentru adversari, s-au apărat foarte 
activ și In min. 24 conduceau cu 
6—1 1 Fină la sfîrșitul primei reprize 
bucureștenii au mai redus din dife
rență, iar după pauză au putut chiar 
să egaleze i 8—8 (min. 39), 9—9 
(min. 42), 10—10 (min. 51). Es
te foarte adevărat că misiunea 
echipei bucureștene a fost în bună 
măsură ușurată și de unele Inexacti
tăți ale cuplului de arbitri galățeni 
I. Tămășanu și I. Ivănoiu, debutanți 
în astfel de turnee. O 
lentă a avut, din nou, 
golea (Dinamo Bvj. Au 
Marin (4), Lieu (2),

le-au Inserts i 
(4), Gruia (3) șl 
Steaua, respectiv

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - S. C. LEIPZIG
UN

Noua și moderna sală Victoria 
din Ploiești găzduiește astăzi — 
Incepînd de la ora 18 — meciul re
tur din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin dintre UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI și S. C. LEIPZIG. 
După cum se știe, în partida tur, 
disputată cu două săptămîni în ur
mă la Leipzig, campioana R. D.

Asta seara, in sala Dinamo

Pop in locul Iui Al. Filip, iar 
70 sg Ștefan Vodă în locul lui

Ștefan
la cat. _ .
XL NotopoL Confruntările vor fi con
duse de arbitrii Jose Pons (Spania), 
l.aurenpa X asilescu. Mihai Platon și 
Viorel Tosun (România).

F.C. Basel și F.C Zurich
iși vor disputa „Cupa Elveției"

Finala wCupef Elveției" la fotbal se va 
disputa. Ir. acest an, intre formațiile TC 
Basel FC ZOrich. în semifinale, FC 
Basel a învins cu 2—0 Pe Young Boys 
Berna, iar FC ZOrich a dispus cu 3—2 
de St. GalL

NANCY RICHEY

MECI AL AMBIȚIEI
Germane a cîștigat detașat, 16—8. 
Ea pornește, deci, astăzi cu un avans 
confortabil care, în mod normal, îi 
este suficient pentru calificarea în 
finala prestigioasei competiții con
tinentale.

S.C. LEIPZIG — campioana țării 
care deține titlul suprem în hand
balul feminin (l-a cucerit în decem- 
brie.1971, în Olanda )— are în com
ponența sa șapte sportive • din for
mația campioană mondială: Han
nelore Zober (portar), Barbel Bra
un, Petra Kahnt, Bărbel Helbig, 
W altraud Kretschmar, Bărbel Star- 
kă și Maria Winkler (jucătoare de 
cîmp). Echipa din R. D. Germană 
s-a calificat în semifinale întrecînd 
taam-urile Freiding Trondheim 
(19—11 și 19—10) și Otment Krap- 
kowice (24—10 și 25—17). S. C. Leip
zig a cîștigat a VI-a ediție a C.C.E. 
și a jucat finala în alte două e- 
diții (a VII-a și a IX-a).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
are în formație trei jucătoare care 
au evoluat la ediția olandeză a

„mondialelor" (unde reprezentativa 
României a ocupat locul IV): Si- 
mona Arghir, Aneta Schramko și 
Doina Furcoi. Elevele profesorului 
Constantin Popescu au ajuns în 
semifinale depășind echipele Ma- 
cabi Haarazim (29—14 și 29—8) și 
Holstein Kiel (9—8 și 22—9). Pur- 
tînd denumirea de Știința, Univer
sitatea București a terminat în
vingătoare în prima ediție a C.C.E. 
(1961). Acum încearcă... imposibilul, 
adică obținerea calificării în finală 
împotriva handicapului cvasi-in- 
surmontabil de opt goluri. Oricum, 
va fi un meci al ambiției pentru 
că Universitatea București este do
minată de dorința de a învinge pu
ternicul team al antrenorului Kret- 
schmar.

Partida va fi arbitrată de cuplul 
iugoslav Domazet-Dopuja.

în cealaltă semifinală a C.C.E. 
joacă Spartak Kiev și Bakony Ve- 
gyesz.

Hristache NAUM

I

TURNEUL ZONAL DE ȘAH DE LA VRNJACKA BANJA

Echipa cehoslovaca de hochei pe gheaț* 
T.J. Gotwaldow și-a încheiat turneul în 
R.F. a Germaniei jucînd cu formația 
E.V. Fussen. Victoria 
iștilor cehoslovaci cu 
2—2).

a revenit hoche-
6-2 (2-0. 2—0.

de tenis de laTurneul internațional — ——
Houston (Texas) a programat primele 
două partide din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu. Campionul 
australian Rod ilaver, l-a învins cu 6—2, 
7—5 pe compatriotul său Bill Bowrey. 
Tntr-o altă partidă, olandezul Tom Ok- 
ker l-a eliminat, cu 7—6. 6—4 pe John 
Alexander (Australia).

Turneul internațional de tenis de la 
Hong Kong a fost cîștigat de australia
nul Mal Anderson. în finală, ei ba în
vins cu 6—3, 6—4, 6—2 Pe americanul 
Pancho Gonzales.

Cursa automobilistică desfășurată pe 
circuitul de la Snetterton (Norfolk) s-a 
încheiat cu victoria sportivului olandez 
Van Lennep. învingătorul, care a con
curat pe o mașină „Surtees TS 11", a 
parcurs 107 km in 34:10,3, Pe locul doi 
s-a clasat belgianul Teddy Pillet pe 
„Mc Laren", iar locul trei a fost ocupat 
de englezul Brain Redman pe „McLa
ren”. Cei mal rapid tur de circuit a lost 
realizat de Van Lennop cu o medie 
orară de 193,320 km.

Echipa cehoslovacă de fotbal Spartak 
Tnxava. aflată în turneu în Polonia, a 
jucat cu formația Ruch Chorzow. Par
tida s-a încheiat la egalitate : * " 
■
Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului desfășurat la Catania 
a revenit sportivului italian Renzo Zan- 
degiacomo cu timpul de 2:27.29, urmat 
de Alfred Matt (Austria) — 2:27,58. Wil
helm Leșch (RFG)
Thoeni

0—0.

2:27.79, Rolando 
(Italia) — '2:28,13 etc.

probei de simplu feminin din 
turneului de tenis de la Johan-

BELGRAD, 7 (Agerpres). — A 
început turneul zonal de șah (pen
tru campionatul mondial) de la 
Vrnjacka Banja. După două runde 
conduc Boboțov (Bulgaria), Malich 
(R.D.G.), Przybil (Cehoslovacia) cu

i’,'2 puncte. Reprezentantul Româ
niei la acest turneu Victor Ciocil- 
tea a 
rundă 
zat cu

întrerupt partida din prima 
iar în runda a doua a remi- 
Boboțov.

Finala
cadrul ..........
nesburg se va disputa între jucătoarea 
australiană Evonne Goolagong și Vir
ginia Wade (Anglia). în semifinale, E. 
Goolagong a întrecut-o cu 6—1, 7—6 pe 
sud-africana Pat Pretorius, iar V. Wade 
a dispus, cu 6—2, 6—3 de Gail Chanfreau 
(Franța) în partida pentru locurile 3— 4 
ale probei de simftfu bărbați, spaniolul 
Andres Gimeno l-a învins cu 6—1, 6—4 
pe chilianul Jaime Fillol.

formă exce- 
portarul Bo- 
marcat i Dan 
Samungi (2), 

Moldovan, Coman și Papp — Dina
mo București, respectiv Messmer (3), 
Willisch (3), Kroner (3), Schmidt și 
Serafim.

STEAUA — S. C. BACAU 22—11 
(11—5). Partida a fost la discreția 
echipei campioane, chiar dacă in 
primele minute băcăuanii au reușit 
să mențină scorul echilibrat (5—I i 
min. 20). De aici înainte insă, bucu- 
reștenii s-au detașat net în fața unei 
echipe lipsite de principalul ei reali
zator ■— Gelu Constantinescu. Cele

mai multe goluri 
Birtalan (5), Kicsid 
Cristian (3) pentru 
Botin (4).

UNIVERSITATEA 
INDEPENDENȚA SIBIU 13—14 (9—4)! 
Meci cu multe momente spectaculoa
se, In care ambele echipe au avut 
scurte perioade de dominare. Tn 
timp ce bucureștenii au forțat nota 
la sfîrșitul primei reprize (min. 26 i 
6—6, min. 30 : 9—6), sibienii, cu o for
ța de atac mai bună și superiori pe 
plan fizic, au luat un avantaj sub
stanțial in ultimele 10 minute (13—9: 
min. 51), avantaj cu ajutorul căruia 
au putut termina învingători. Prin
cipalii realizatori ! Speck (5), Schmidt 
(5) — Independența Sibiu, respectiv 
Voinea (5).

POLITEHNICA GALAȚI — UNI
VERSITATEA CLUJ 21—16 (11—71. 
Dominați de teama retrogradării și 
frenetic încurajați de spectatori (ra
re au trecut uneori și dincolo de 
barierele sportivității), gălățenii au 
obținut o victorie meritată, pentru 
care au muncit enorm. Ei au luat 
un start rapid (5—1: min. 11, 8—2 i 
min. 16), dar In primele «ece minute 
ale reprizei secunde clujenii au re
venit spectaculos (11—121 min. 40). 
De aici înainte meciul a căpătat un 
scut accent de duritate, iar într-un 
final dramatic Politehnica Galați — 
beneficiind de avantajul forței de a- 
tac șl al unei apărări foarte active
— a reușit să obțină două prețioase 
puncte Principalii realizatori : Vă
duva (6), Pădure (5) și Hornea (4)
— Politehnica Galați, respectiv Schu- 
bel (5), Sajgo (3), Tudosie (2), Capră 
(2) si Stuparu (2).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TROTUȘUL OR. GH. GHEORGHIU- 
DEJ 9—10 (6—4).

Calin ANTONESCU

învingătoare la San Juan

BUCUREȘTI

„11 “LE FRANȚEI
PENTRU MECIUL

CU ECHIPA
DE TINERET 
A ROMÂNIEI

Federația franceză de tolba! a co
municat componența echipe: de tine
ret care va tetflni. duminică Ia L« 
Havre, selecționata simLara a Romi- 
nici.

Iată .11-le* francez : Bertrand 
Demar.es .de la clubul Nantes). Do- 
menech (Lyon), Gardon (Names), 
Burkhardt (Strasbourg), Vanucci jSo- 
chaux), Jouve (Nisa), Jodan (Reims), 
P. Revel'J (St. Etienne), Piase-ki 
(Meus - Lacombe (Lyon). Lecharure 
(Sochaux). Rezerve : Barth (Metz), 
Brass: (Marsilia) și Berdoll (Angers)

TENISMENII IȘI DISPUTA
FINALELE

Se apropie de sfirșit 
concursul de tenis dotat 
cu „Cupa Steaua", com
petiție organizată cu pri
lejul aniversării a 25 de 
ani de la înființarea c'u- 
bului. Azi sînt progra
mate finalele, atît în în
trecerile masculine cit și 
în cele feminine.

Ieri după amiază, se- 
mifinaliștii probelor ue 
simplu și-au disputat cu 
dîrzenie șansele, rezu'- 
tînd partide interesante 
de urmărit. Excepție a 
făcut meciul in care To
ma Ovici — din nou dis
tanțat ca valoare — n-a 
dat posibilitate de repli
că adversarului său, de 
data aceasta tînărul bra
șovean Gabriel Neacșu, 
învins tot atît 
și predecesorii 
6—0.

Adversarul 
în finală va 
combativul 
Boaghe, știind să treacă și 
ieri peste dificultăți'e li
nei partide în care în
vinsul său, Dan Nemeș, 
păruse superior la înce
put. Rezervele tactice și 
— mai ales — cele psihi
ce ale lui Boaghe și -au 
spus, însă, cuvdntul pînă 
la sfirșit, el cîștigind cu 
4—6, 6-4, 6—2.

Disputate și de un bun 
nivel spectacular au fost 
semifinalele feminine. Cu 
multă dîrzenie și-a apă
rat șansele Valeria Ba
laj, ultima reprezentan
tă a clubului gazdă ră
masă în întrecere. Ea a 
știut să contracareze lo
viturile in forță (nu tot
deauna suficient de pre
gătite) ale talentatei Ma
riana Simionescu, condu
cted de la cap la cap 
In setul doi, după 4-1, 
dinamovista reface la 
4—3 și lupta devine 
strînsă. In final, Balaj 
reușește să-și mențină totuși avansul 
și termină învingătoare cu 7—5, 6—4.

Bine a jucat Virginia Ruzici — a- 
sociind loviturilor și o mai justă o- 
rientare — în fața Adrianei Călina, 
de asemenea o dirză competitoare. 
A cîștigat Ruzici cu ~

Ultimele' secvențe 
încep la ora 15, pe 
Ghencea.

Azi dimineață, pe 
trului de antrenament (calea

de net < a 
săi : 6—1,
lui Ovici 
fi mereu 
Gheorghe

Tumeul internațional feminin de tenis 
de la San Juan (Porto Rico) a fost ciști- 
gat de jucătoarea americană Nancy Ri
chey care, In finală, a dispus cu 6—1,
6— 3 de compatrioata sa Chris Evert. In 
semifinale, Chris Evert a învins-o cu 6—1
7— 5 pe Rosemary Casals (SUA), iar 
Nancy Richey a ellminat-o cu 7—6, 6—1 
pe B.ilie Jean King (SUA).

TURNEUL DE CALIFICARE

PENTRU C. E

DE BASCHET - JUNIORI
In localitatea spaniolă Leon au în

ceput întrecerile turneului de cali
ficare pentru campionatul european 
de baschet (juniori), programat în 
luna iulie la Zadar (Iugoslavia).

In prima zi a competiției, echipa 
Poloniei a surclasat cu 106—60 .42— 
29) selecționata Suediei, iar reprezen
tativa Spaniei a învins cu scorul de 
S7—51 (39—25) formația Angliei.

Pentru a 12-a oară

RIGA A CÎȘTIGAT C.C.E. 
LA BASCHET

PRAGA, 7 Agrepres). — Echipa 1 
feminină de baschet T.T.T. Riga a 
cîștigat pentru a 12-a oară consecu- i 
tiv „Cupa campionilor europeni" In 
meciul retur al fina'ei, baschetbalis
tele sovietice au intîlnit la Priga 
formația locală Sparta pe care au 
tnvins-o cu 86—59 (40—28). Din echi- I 
pa învingătoare s-a evidențiat din

T. T. T
FEMININ

nou jucătoarea pivot Semionova care 
a înscris 30 de puncte. Au mai 
cat bine Selenieste
Skapane (12 puncte). Cea mai eficace 
jucătoare a gazdelor a fost Jarosova 
(24 puncte).

Tn prima manșă a finalei, discu
tată la Riga, baschetbalistele sovie
tice au cîștigat cu scorul de 80—.'■■9.

lu-
(14 puncte) și

1 Ai i ▼ I • 1 
J ™ * L a I bw

PÎNA la această dată s-au vindut 
60»/o din biletele de intrare la com
petițiile olimpice, adică 2 300 000 din 
3 800 000. De pe acum s-au epuizat 
însă biletele pentru ceremoniile de 
deschidere și închidere ale Olimpia
dei, ca și pentru probele atletice 
care au loc după-amiaza, pen
tru întrecerile de gimnastică, na- 
tațle, semifinalele șl finalele de box, 
baschet, volei, finalele de fotbal și 
handbal, pentru premiul individual 
de călărie obstacole și Marele Pre
miu de dresaj.

286 DE SPORTIVI figurează la 
ora actuală in lotul Poloniei pentru 
J. O. de la Miinchen. Pe sporturi ei 
sint repartizați astfel : 21 boxeri, 14 
gimnaști, 8 călăreți, 10 judokani, 23 
cicliști, 58 atleți, 9 arcași, 12 înotă
tori. 3 pentatloniști, 15 halterofili. 12 
trăgători, 21 scrimeri, 26 luptători, 
25 caiaciști și canoiști, 20 canotori, 9 
sell ști. Dintre aceștia, 52 sînt femei. 
De asemenea. Polonia speră să se 
calTice in cinci sporturi de echipă : 
hochei pe iarbă, baschet, fotbal, 
handbal și volei. Lista nu a fost 
insă închisă, urmind să fie incluși 
in lotul olimpic polonez și alți spor
tivi care în lunile următoare vor 
obține rezultate promițătoare.

PRIMELE „medalii de aur“ 
fost 
unde 
pice 
unui 
organizat de asociația 
din Bavaria. Juriul a primit circa 
150 000 de desene din șase țări euro
pene, toate pe tema „Cum văd eu 
Jocurile Olimpice și orașul olimpic 
Miinchen". în fața a 3 000 de fetițe

Această tinără școlăriță din Tbilisi. înconjurată cu admirație de colegii 
ei de clasă, aspiră la originalul titlu de „cea mai tinără participantă let 
JO de vară 1972“. Nina Dronova, la cei 14 ani ai săi, este de pe acum 
o stea a gimnasticii sovietice și mondiale. Componentă a lotului olimpic 
al U.R.S.S., ea este capabilă să obțină rezultate inălte la întrecerile de la 

Miinchen
Foto: NOVCSTI

CUPEI STEAUA

Numele Tamarei Press, câștigătoa
re a trei medalii de aur la disc și a- 
runcarea greutății la J.O. de la Roma 
și Tokio, este bine cunoscut tuturor 
amatorilor de sport din lume. Printre 
alte sarcini obștești, Tamara este 
președinta federației sporturilor de 
masă, înființată în U.R.S.S in a- 
nul 1965, despre a cărei multiplă 
activitate, fosta campioană scrie în 
articolul publicat în „SPORTUL ÎN 
U.R.S.S.":

„Federația noastră nu înregis
trează nici recorduri, mondiale, ■ nici 
naționale, nu se preocupă de titluri 
și medalii ci se interesează de ma
rea masă a sportivilor anonimi, pen
tru care practicarea sportului este 
o problemă de sănătate și vigoare 
și nu una de performanță. De a- 
ceea rîndurile noastre sînt atît de 
numeroase.

Utilizăm cele mai diferite metode, 
dar pot spune că gimnastica con

Valeria Balaj (Steaua), in timpul dirzei sale 
semifinale ciștigate ieri

Foto i Theo MACARSCHI

6—4, 6-4.
ale întrecerilor 
terenurile "ie la

terenurile Cen- 
Plev.

nei) se disputa finala competiției pe 
ecliipe de juniori, dotată cu ..Cupa 
Municipiului București". Iată rezul
tatele înregistrate pînă acum : Cute
zătorii — Steaua II 7—1; Șe, sp. 2— 
Progresul ii 8—3; Cutezătorii - Pro
gresul 7—3; Steaua — Șc. sp. 2 7—6; 
Tlinamo Brașov — Șc. sp. 3 7—2 ; 
Dinamo I — Dinamo ii 7—1 ; Steaua 
— Cutezătorii 7—6, Dinamo — Dina
mo Bv. 7—1.

Rd. V.

și băieți entuziasmați, cei nouă câș
tigători de diferite virste — originari 
din Franța, Austria, Olanda, Elveția 
Si R. F. a Germaniei — și-au luat 
în primire trofeele. Pe lingă aceste 
premii ii mai așteaptă încă o răs
plată : ei vor avea voie fie să asis
te la Ob’mpiada, fie să petreacă o zi 
la Kitzbuhel ca invitați ai marelui 
schior Toni Sailer.

COMITETUL olimpic japonez a ho- 
tărit să participe la J.O. de vară din 
anul acesta cu o delegație de 179 
sportivi și 38 de oficiali. Ca mărime, 
această delegație, care totalizează 
217 persoane, este a doua in istoria 
participărilor Japoniei la întrecerile 
olimpice (excluzînd, desigur, ediția 
de la Tokio), prima (249 persoane) 
fiind cea de la J.O. din 1936.

AMBASADORUL canadian în Ca
merun, Roger Rousseau, a fost nu
mit Comisar general al Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
de vară ce vor avea loc în anul 
1976 la Montreal (Canada).

UN RECENT decret al guvernului 
de la Bonn prevede ca intrarea in 
K. F. a Germaniei a tuturor parti- 
cipanților Ia Jocurile Olimpice de 
la Miinchen să se facă fără pașaport, 
fără viză și fără permis tie sejur. In 
virtutea acestui decret, sportivii

olimpici nu vor avea nevoie, pentru 
intrarea jn R.F.G. și pentru a se 
reîntoarce in țara lor, decît de car
tea de identitate a Comitetului 
organizare a J. O. de vară 
Această dispoziție este valabilă 
tru perioada cuprinsă intre 16 
îi

au și 
locul 

Olim-
decernate la Miinchen, 
se vor desfășura Jocurile 

cîștigătorilor 
concurs de pictură pentru copii, 

„Reiffeisen"
1972 și anume

15 octombrie.

de 
1972. 
pen- 
iunie

BASCHETBALIȘTII

CEHOSLOVACI

VOR EVOLUA

ÎN JAPONIA

PENTRU MASELE LARGI

propagarea 
specialiști

a muncii

stituie principalul nostru obiectiv. 
Primul nostru mare concgres, ținut 
la Kiev și avînd ca temă „Educația 
fizică și regimul muncii și al repau- 
»ului“ s-a bucurat de o prezentă 
numeroasă de delegați sosiți din 
șapte țări, printre care 6 academici
eni și 24 de profesori universitari. 
Dispunem azi de cabinete de meto
dologie, avînd ca scop 
sănătății, deservite de 
bine pregătiți.

O parte importantă
noastre o constituie îndrumarea și 
organizarea ședințelor de educație 
fizică destinate oamenilor în virstă. 
Pretutindeni, pe stadioane și in 
parcurile publice, avem grupe de 
sănătate și educație fizică generală, 
care string în jurul instructorilor 
peste două milioane de persoane. 
Avem în toată țara mai bine de o 
mie de organizații destinate acelora 
care practică crosurile și marșul in
dividual, înotul etc.

. Este bine știut că majoritatea ce
lor ce practică sportul vor să o 
facă în preajma locuinței lor. Ad
ministrația imobilelor și giranții a- 
cestora încheie din ce în ce mai 
multe contracte cu instructorii noș
tri pentru sportul la domiciliu In 
noile cartiere ne-am îngrijit să a- 
vem mai peste tot săli de gimnas
tică și mici baze sportive locale, 
patinoare etc. O soluție recent a- 
doptată și care ne permite să dis
punem de unele fonduri puse la dis
poziție de unitățile industriale de 
pe raza cartierelor, creează mijloa
ce materiale pentru noi investiții 
sportive în cartierele de locuit.

De mare popularitate se bucură 
bazele turistice, constatîndu-se o 
mare creștere a numărului de tu
riști și pescari sportivi, Pretutin
deni există un mare interes *pentru 
opera noastră, dătătoare de sănăta
te, vigoare și bună dispoziție".

Echipa masculină de baschet a 
Cehoslovaciei va întreprinde în 
luna mai un turneu de 10 jocuri în 
Japonia. ș.Baschetbaliștii ceho
slovaci vor evolua în orașele Tokio, 
Sapporo. Osaka, Kyoto, Nagoya, 
Yokohama etc.

Acest turneu 
pregătirile pe care echipa 
slovacă 
pic de

se integrează în 
cehc- 
olim-le face pentru turneul 

la Miinchen.

„OTIPIRIORMAMELE" Al ECOURI

CEALALTĂ FAȚA A FOTBALULUI BRAZILIAN
Săptămînalul sportiv cubanez 

„LISTOS PARA VENCER" publică 
o interesantă corespondență specială 
din Rio de Janiero în care sînt dez
văluite aspecte mai puțin cunoscu
te din fotbalul brazilian.

„Jucătorii de fotbal din Brazilia 
reflectă diferențele de clasă ale so
cietății din care fac parte. în virful 
piramidei se află cei 15 „milionari", 
avîndu-l în frunte pe faimosul Pele, 
iar la baza ei există peste 4.000 de 
jucători profesioniști care nu ciș- 
tigă nici măcar banii necesari pentru 
hrană

într-o anchetă efectuată recent de 
revista sportivă „Placar" s-a ajuns 
la concluzia că, din cei 6 559 jucă
tori legitimați ca profesioniști, mai 
puțin de o mie din ei pot spune că 
trăiesc din fotbal. In practică; fot
balul este pentru marea majoritate 
a jucătorilor brazilieni un .fel de

ocupație sezonieră, cum ar fi se
cerișul pentru țărani.

Cei 15 jucători mai bine plătiți 
sînt componenți ai lotului național, 
vedete binecunoscute ca Pele. Ger
son, Tostao, Piazza, Jairzinho și Ri- 
velino. Dar ei formează abia 0,2'1» 
din numărul total al jucătorilor 
din întreaga Brazilie. Restul de 
7 000 luptă din greu pentru bani și 
glorie.

Revista „Placar" atrage atenția 
că .nimeni nu poate ajunge la a- 
ceastă situație privilegiată decît 
după patru ani de activitate in ria
dul profesioniștilor, ori aceasta în
seamnă în cea mai fericită ipoteză, 
că mai rămîn șase ani înainte de a 
abandona gazonul

Jucătorul de fotbal are. intr-ade
văr. o perioadă utilă foarte scurtă. 
El este supus unei activități foarte 
intense cu antrenamente sli

£PV
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nice ,cu 3—4 zile de cantonament 
pe săptămînă, cu călătorii obosi' 
toare in țară și peste hotare. „Sînt 
prea puțin la număr anii de 
tate pentru a putea garanta 
copiilor — scrie „Placar".

După statisticile oficiale, 
J’/o din jucătorii brazilieni ar putea 
spune că joacă atunci cînd vor, fără 
a fi condamnați la foame și, numai 
7’/o au locuință personală și mașină. 
„Publicul nu știe — spunea jucă
torul Edson din echipa clubului San 
Pablo — dar fotbalul este o mare 
iluzie". 60 la sută din profesioniștii 
fotbalului brazilian au ciștiguri lu
nare care variază între 20 și o sută 
de dolari Dar această modestă sumă 
nu este acoperită în toate lunile a- 
nului".

Insuccesul sportivilor francezi la 
J O. de iarnă de la Sapporo (nici o 
medalie de aur față de 4 la Gre
noble și 3 la Innsbruck) este dis
cutat de revista „SPORT-PLE1N 
A1R“, care analizează totodată pers
pectivele pentru Miinchen. Revista 
consemnează declarația purtătoru
lui de cuvînt al guvernului, 
Leo Mamon : ~
ce îl 
sportive, 
dar grija 
tare sau 
taculoasă 
extinderea practicii sportului 
progresul în mediile cele mai largi 
ale populației. Intr-un anumit 
sens, extinderea în profunzime a 
sportului — cum este normal — 
constituie grija dominantă a gu
vernului"...

Dar — comentează Yvon Adam, 
redactorul revistei — această argu-

de cuvînt al
„Guvernul, în ceea 

privește, ajută federațiile 
EI urmărește rezultatele, 
sa principală nu este cu- 
cutare performanță spec- 
și necesar localizată, ci 

Și

reali-mentare 
tăți. in 
să facă 
tea rezultatelor olimpice și situa
ția deloc strălucită a educației fi
zice și sportului în Franța. Ei con
stată in. viața lor cotidiană că ..ex
tinderea în profunzime" nu există 
adesea decît in imaginația purtăto
rilor de cuvînt ai oficialităților

tn concluzie, revista menționată 
susține poziția F.S.G.T. în această 
direcție care pretinde guvernului 
ca măcar în viitor să sprijine ma
terial (cel puțin dublind bugetul) 
mișcarea sportivă, să se preocupe 
de întărirea educației fizice și spor
tive. în școală și să faciliteze schim
barea concepției de bază în pre
gătirea sportivilor de elită

De unde se vede că ..antiperfor- 
manțele" olimpicilor francezi la 
Sapporo au ecouri...

este constrazisă de 
practică francezii neuitînd 
legătura intre mediocrita-

» ultimele știri o ultimele rezultau o ultimele știri o
activi- 
hrana

numai

C. M. DE HOCHEI A DEBUTAT CU O CATEGORICA VICTORIE 
A GAZDELOR

tn sala sporturilor din Fraga, in pre
zența a peste 14 000 de spectatori, a 
început ieri după-amiază campionatul 
mondial de hochei pe gheată — grupa A, ......................... -- - -
de 
lut

R. F.landei Elveției, R. F. a Germaniei și 
Cehoslovaciei.

în primul med, echipa Cehoslovaciei 
a obtlnut o victorie categorică, dlspunind 
cu 19—1 de echipa Elveției (5—0, 3—0, 
6-1).

la care participă echipele U.R.S.S., 
"douăsprezece orj eîștigătoare a t-itlu- 
de campioană a lumii, Suediei. Fin-

DOAR UN RECORD NAȚIONAL ÎN PRIMA ZI 
A CAMPIONATELOR DE ÎNOT ALE S.U.A.

prima
SUA

zi a campionatelor de natație 
(întrecerile se desfășo-ră în 
la Dallas! Sue Atwood a sta-

In
ale
bazin mic — . .
bilit un nou record național’ in prol>a 
feminină de 200 yarzi spate cu timpul 
de 2:04. Mark Spitz a cîștigat proba, de

100 yarzi fluture în 48,76, urmat de Ross 
Wales—-50,32. Tn cursa feminină de 100 
m bras, pe primul loc s-a clasat Lynn 
Vldali in 1:07, iar in cea de 100 m fu
ture victoria a revenit Deenel Deardruff, 
cu timpul de 37,16.
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