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Ieri fotbaliștii noștri și-au luat revanșa

k..Dar In finala C.C.E. s-a calificat campioana R.D.G.

Foto : Dragoș NEAGUplasat JI deschide scorullordănescu f-

ROMÂNIA FRANȚA 2-0 (1-0)

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
S.C. LEIPZIG 16-15

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Partida retur din cadrul semifi
nalelor C.C.E. la handbal feminin, 
care s-a desfășurat sîmbătă după 
amiază în sala Victoria din Plo
iești, între formațiile Universitatea 
București și S.C. Leipzig, a oferit 
spectatorilor o dispută dîrză, pe 
alocuri cu faze și execuții tehnice 
excelente, dar presărată și cu mul
te momente de stîngăcii, cauzate 
probabil de miza importantă a în- 
tîlnirii. Pînă la urmă, elevele pro
fesorului Constantin Popescu și-au 
revenit din starea de timorare și 
au reușit să pună stăpînire pe joc, 
să le dovedească reputatelor lor 
adversare că formează o echipă din 
elita handbalului feminin euro
pean. în final victoria le-a aparți
nut cu 16—15, dar diferența putea 
fi mai mare dacă ar fi lăsat tracul 
la vestiare și nu după 12 minute 
de joc, dacă studentele ar fi acțio
nat cu mai mult curaj, dacă Si
mona Arghir și Niculina Iordache 
și-ar fi luat mai mult responsabi
litatea șutului, în sfîrșit, dacă for
mația noastră campioană s-ar fi 
dovedit mai agresivă.

Spre surprinderea tuturor celor 
prezenți în sala Victoria, meciul a 
început în nota de dominare a 
oaspetelor, care au condus cu 3—0 
(min. 4) și 7—4 (min. 12). Din acest Hristacha NAUM mi
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In turneul international de floretă din capitală (Continuare Ea pso a 4-c)
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la Oiga Szabo (care 

ir asaltul cu

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI CONTINUĂ

Rezultatul a fost decis

Turneul internațional al floret-ls- 
telor în compania primelor garni
turi ale Franței (în frunte cu cam
pioana mondială Marie Chantal— 
Demaille), Italiei și a unei puternice 
formații a Ungariei a debutat cu 
proba pe echipe, sîmbătă diminea
ța, în sala Floreasca. Pentru a le 
pune pe sportive în situația de a 
susține cit mai multe asalturi, orga
nizatorii au adoptat sistemul care 
opune fiecare echipă tuturor celor

Ileana Gyulay (dr.) tn asaltul cu campioana de tineret a Italiei. 
Delia Oreste (st.) SA CONDUCĂ IN TRIUNGHIULARUL DE ÎNOT

lalte. O măsură foarte indicată, căci 
turneul constituia o importantă ve
rificare a stadiului de pregătire în 
vederea Olimpiadei de ia Miinchen 
pentru marea majoritate a floretis- 
telor.

Turneul a cuprins — deci — ze
ce întîlnirj care ne-au purtat prin 
labirintul nebănuitelor speranțe și 
decepții deoarece prima echipă a 
țării noastre n-a evoluat, în tota
litatea ei, la înălțimea așteptărilor, 
în timp ce garnitura secundă a a-
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SĂPTÂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ

I

La începutul fiecărei primă- 
veri, atunci cînd natura re
naște, îmbiindu-ne să-i gus- 

râm frumusețile, să ne întovără
șim cu ea, sărbătorim „Ziua să
nătății” Ea coincide în acest an 
cu „Ziua mondială a sănătății”, 
preconizată — de către Organi
zația Mondială a Sănătății — a 
sta sub semnul unei ample ac- 
tuni internaționale denumită „Lu
na mondială a inimii".

Sub deviza „Inima, în inima 
sănătății", forul mondial specia
lizat a propus atenției generale 
o importantă problemă de sănă
tate publică, ce constituie în epo
ca noastră prima cauză de deces 
și invaliditate. Cardiologia româ
nească, școala noastră medicală, 
dedică forțe puternice programu
lui pe termen lung privind profi
laxia și asistența medicală în bo- 
'ile cardio-vasculare Cheltuielile 
'irecte din bugetul statului pen- 
-u nevoile ocrotirii sănătății, care 
mosc o dinamică ascendentă, 
■ezo i ese acest program. Pe lîn- 

,j aci5te măsuri destinate bolna
vilor, un capitol însemnat se adre
sează populației sănătoase, „imu
nizării" acesteia printr-un ansam
blu de măsuri cu caracter social 

moment handbalistele de la Uni
versitatea și-au revenit, au redus 
din handicap și au reușit să înche
ie repriza la egalitate: 8—8.

Le-au trebuit cîteva minute bu
ne și în repriza a doua pînă să-și 
intre în ritm (în min. 33 erau con
duse cu 11—9). Urmează un final 
de mare luptă, în care Simona Ar
ghir et comp, realizează faze di
namice și înscriu goluri de o rară 
frumusețe (mai ales Doina Furcoi). 
In minutul 38 handbalistele noastre 
reușesc să ia pentru prima dată 
conducerea (12—11), pe care nu o 
vor mai ceda pînă în finalul întil- 
nirii. între minutele 43 și 47 stu
dentele se distanțează chiar la două 
goluri de adversarele lor (14—12 și 
16—14), au atacuri bune, dar nu 
reușesc să finalizeze pentru a-și 
mări avantajul

Oricum, victoria obținută de 
campioana țării noastre este ono
rantă, deși echipa este scoasă din 
lupta pentru locul întii in această 
a Xl-a ediție a C.C.E.

Au marcat : Furcoi (8), Arghir 
(5), Iordache (2) și Scortescu pen
tru Universitatea București. Hei big 
(#), Kahnt (3). Braun (2) și Jung- 
haus pentru S.C. Leipzig.

Au arbitrat Eduard Domazet și 
Dragomir Dopudja (ambii «lin Iugo
slavia).

vut o comportare remarcab.lă. Al
cătuită din Maria Vicol, Suzana 
Ardeleanu, Rodica Văduva, iar prn 
rotație Viorica Draga și Elena Pr> 
cop, formația B a țârii noastre a 
luptat cu multă ambiție cedind la 
un scor foarte strîns echipei A (7—9) 
făcînd apoi un meci egal cu forma
ția Franței (8—8 și tuș-averaj i- 
dentic cu al prestigioaselor adver
sare) și a cedat, tet la mare lupta, 
reprezentativei maghiare (7

Echipa A (îi putem spune for
mația noastră olimpică) a debutat 
cu victoria asupra garniturii secun
de, a trecut foarte ușor de repre
zentativa Italiei (12—4), dar s-a 
comportat modest în fața cvartetu
lui francez (7—9). Este adevărat, 
adversarele au renunțat Ia Muzio 
care se dovedise ineficace în meciul 
cu echipa B a țării noastre sperînd 
să obțină mai mult de la experimen
tata Ceretti. Nu este mai puțin ade
vărat că, în timp ce floretistele fran-

pe care le întreprinde statul în 
vederea protecției muncii, asigu
rării concediilor de odihnă și 
spațiilor de recreare, construc
ției de locuințe moderne și con
fortabile etc.

Asemenea înlesniri își măresc și 
își prelungesc în timp eficacitatea 
dacă fiecare om este conștient 
de valoarea sănătății, de respon 
sabilitatea pe care o are față de 
familie și societate avind un flux 
de viață sănătos, departe de abu
zurile care constituie factori de 
risc pentru îmbolnăvirea inimii, 
lată de ce inițiativa, născută 
în Capitală, privind înființarea și 
proliferarea asociațiilor sportive 
de cartier, o înscriem in aceeași 
sferă de răspundere individuală șî 
cetățenească pentru menținerea și 
creșterea stării de sănătate a 
populației. Plasînd între blocuri 
„plombe ale sănătății", spații 
special amenajate prin muncă vo- 
luntar-patriotică și dedicate miș
cării în aer liber, sportului, cetă
țenii modernelor și înfrumusețate- 
ior cartiere bucureștene, indife
rent de vîrstă, se vor întrema pe 
baza celei mai eficace și la în- 
demînă terapeutici, care se nu
mește exercițiul fizic.

Debut mulțumitor așad&r, al 
„tricolorilor* noștri care — con
form pronosticurilor — au ciștigat 
meciul cu Franța, nu numai la un 
scor concludent (2—0) dar și de 
o manieră sigură, conducind intil
nirea de la un capăt la altul și lă- 
sîndu-ne chiar impresia, pe alocuri, 
că transformă partida de ieri din- 
tr-un meci al unor vechi ambiții 
și al unei mult dorite revanșe in
tr-un meci de verificare. Convinși 
din start că victoria le va reveni 
(pentru că, realmente, în ansamblu, 
replica echipei oaspe a fost sub 
așteptări și sub renumeie de care 
se bucură), „tricolorii* și-au permis 
pe alocuri chiar momente tie maxi
mă relaxare — ca să nu zicem de 
mare neglijență — ceea ce a făcut 
ca — paradoxal, poate-o partidă în 
care o echipă antă aproape singu
ră partitura să aibă, totuși, destule 
momeme de pericol acut per. tru 
poarta sa ! Pentru că, dacă noi pu
team marca ieri 5—6 goluri ca ur
mare a unei superiorități de an
samblu incontesubiie, nu e mai 
puțin adevărat că la rindul lor. 
francezii au avut trei din cele mai 
mari ocazii de gol ale meciului 
(toate pornite din greșea de plasa
ment sau superficialități ale apă
rării noastre imediate, ratate însă 
de același Floch. sau — dacă vreți 
— zăcărnict^ de Râti-ear.u) la 
rare trebuie sâ mai adiașim «i 
cele două bare de La țxx.rta noas
tră. din tnal Oricum fetsă. una 
peste alta, victorie dep In meritată, 
a eehtpei care a avut aproape per
manent inițiativa, care a stint să-ți

Din fericire, in mechil 
pentru primul loc. cel ce 
prima echipă a Romăniei formației 
Ungariei, floretistele noastre au al
cătuit un cvartet mai onvigen și 
terminfnd învingătoare și-au adju
decat primul Ioc în clasament.

REZULTATE TEHNICE: Româ
nia A—România B 9—7 (Gyulai —4. 
Szabo — 2, Stahl — 2, Pascu — 1; 
Vicol — 3, Ardeleanu — 2, Vădu
va — 1, Draga — 1); România A —

• ANCA GROZA LA AL TREILEA SUCCES • SLAVIC ÎNVINS 
LA 200 m LIBER I • ÎNOTĂTOARELE FRANCEZE CONDUC

DETAȘAT
Echipa masculina a României contanuâ 

să păstreze un avantaj infim (5 p) Tn 
fata selecționatei secunde a Franței după 
cea de a doua zi a „triunghiularului-1 de 
înot ce se desfășoară tn Capitală. Spor
tivii români au ciștigat S din cele 18 
probe ale programului de ieri datorită 
frumoaselor evoluții ale Ancăi Groza 
(68.6 — 100 m delfin $1 1:36S — 200 m 
mixt) ale lui L Miclăuș (61,3 — 100 tn

CINE A AVUT DREPTATE?

Temerile s-au risipit ca un a- 
bur rătăcit și căldura a fost do
minanta grupei B a campionatu
lui mondial de hochei, în pofida 
înghețului perfect care i-a confe
rit oglinzii patinoarului „23 Au
gust" o calitate superioară celei 
ce a găzduit la Sapporo întrece
rile Olimpiadei. Și cum bilanțul 
unor asemenea competiții de an
vergură comportă de fiecare dată 
discuții, foarte mulți se întreabă 
acum — cînd reprezentativa Ro
mâniei s-a clasat pe un onorabil 
loc IV, fără presupusele emoții de 
retrogradare — de ce hocneiștii 
noștri au fost bombardați cu 
pucurile criticii înaintea campio
natului mondial. Cine a avut 
dreptate : criticafii sau cei ce-i cri
ticau ? Fără a fi împăciuitoriști, 
sîntem de părere că ambele părți. 
Nu însâ în același timp, ci pe 
rînd I A fost evident pentru toți 
cei ce urmăresc jocul cu pucul și 
crosa că hocheiștii noștri nu-și

îI

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. u 3-a) 

macine adversarul cu arma necru
țătoare — și poate cea mai sigură 
din fotbal, combinația — care a 
prezentat un ansamblu de valori 
mai apropiate. După cele două în- 
fringeri consecutive îft fața Fran
ței pe terenurile acesteia, ne-am 
luat ieri, o confortabilă revanșă, 
care punctează astfel sec diferența 
existentă la ora act intre fot
balul nostru și cel cez. Sub
• r r r » . . - 

VICTORIE UTILA, SCOR SATISFĂCĂTOR!
Un meci amical care a relevat direcțiile de lucru pentru îmbunătățirea

componenței, capacității și randamentului echipei națigpale

DESFĂȘURAREA JOCULUI

ce-
delfin). D. Wtttemeck (4:56.* — 488 
mixt) și staletei de 4x3W m liber, 
leiaite ret enind sportivilor trancezL

Surpcinzăioare tnfiingertle tul Sta' ic 
1» Z» m liber (a mregistraS aceiași timp 
cu Amardeiih si a soe:t concomfient cu 
adversarul sâu dar arbitrul generai l-a 
preferat pe francez) ș: Hohalu la 288 m 
spate. Concursul femmin este net domi
nat de Înotătoarele franceze, mult su
perioare reprezentantelor noastre.

REZULTATE TEHNICE 30» m liber 
(b) : P. Am ardei! h (F) 2:«2.2. Slavic
(Rl 2:02.2. Middleton (F) tâH.Î. Oprites- 
cu (R) 2:05.0. Stopajnik (A) 2:13.3. Pla- 
nitzer (A) 2:13.1 ; 290 m liber (f) : Petit 
(F) 2:21.1. TomancB (A) 222.3. Knieb- 
hiely (F) 223,6. Crist eseu (R) 225,1. 
Reiner (A) 2:264. Sovago (R) 2:30.0 ; 
100 m delfin (b) : Miclăuș (R) 61,3, M. 
Amardeilh (F) 61,7, Mounler (F) 61,8,
Petele! (R) G2,l. Seidler (A) 62,9, Holier 
(A) 63,2 ; 100 m delfin (O : Groza (R) 
68,6 — rec. egalat, Castrau (F) 69,4 —
record, Sterner (R) 70.8. Langumier (F) 
71.4, Wlederschwlnger (A) '3.2. Weiss (A) 
78,4 ; 200 m spate (b) : Baehr (F) 2:16.7, 
Podolan (A) 2:17,4. Pedroletti (F) 2:18,2, 
Hohoiu (R) 2:21.8 Lupu (R) 2:23.9. Gju- 
kez (A) 2:23.6 ; 200 ni spate (f) : Beraud 
(F) 2:33,8, Donea (R) 2:37,4 (r.p.), Fon
taine (F) 2:38,9, Steiner (A) 2:40,4. Pa- 
rutsch (R) 2:41,5 (r.p.). Stimpfi (A) 2:43,5: 
400 m mixt (b) : Wetterneck (R) 4:5?.O — 
rec. juniori II, P. Ravelmghien (F) 5:03.2, 
J. Ravellnghian (F) 5:05,0. Nagiii (R) 
5:08,9, Maurer (A) 5:31,8. Seidler (A) 
5:35.0 : 200 ni mixt (f) : Groza (R) 2:36,5, 
Orneyer (F) 2:40,8. Heltz (F) 2:41,8, FreU- 
linger (A) 2:44,5, Krenn (A) 2:45,5. Vijeu

In concursul de călărie

DANIEL BÂCANU A CÎȘTIGAT PROBA DE OBSTACOLE REZERVATĂ JUNIORILOR
Ieri, pe baza hipică din Calea Plevnel, 

a avut loc un interesant concurs de ob
stacole pentru seniori șl juniori. Deschi
derea au făcut-o compatrioții lotului na
țional de seniori, care se pregătesc pen
tru concursul de la Bratislava. Cei 
șapte călăreți au utilizat în concurs 
15 cal, dintre care 10 au terminat par
cursul (obstacole de 1.3o m) cu 0 p 
penalizare. Este vorba de caii sonor, 
Viteaz și Viorica, pe care a concurat 
Dumitru Velea, de Vinovat și Zefir, '• 
utilizați ds Cornel Uiu, de Haydn și

■weîIWr VL 
sâ lege **- 

ware. Fraricezii — eI 
bazează muli p? coc-

(R) 2 4fS ; 80» m liber (f) : Vanpoullle 
<F> 19:27.5. Cnstescu (R) 18:36.4 Charles 
<F) 18:43.3. F-jpAzan (R> 10:57,8, E.
Tom an dl (A) 11:85,8. S. Tomandl (A) 
1119.3 : 4x280 m liber (b) : România
8:14.7. Franța 3 :16.3. Austria 9.-09.4. Clasa
ment masculin : România 96 p. Franța 
M p. Austria 43 p ; Feminin : Franța 
187 p. România 75 p. Austria 43 p. în
trecerile se încheie astâzi (ora 17.38) la 
.23 August”.

Adrian VASIUU

In intilnirea cu reprezentativele Spaniei

SELECȚIONATELE DE JUDO ALE ROMĂNIEI
AU REALIZAT UN FRUMOS SUCCES

Frumos succesul reprezentativei de 
judo a țării noastre în partida cu 
selecționata Spaniei! Ca atît mai fru
mos cu cit a fost realizat în fața 
unei echipe puternice, cu o vastă e x
periență în intilniri internaționale, 
in rindul căreia figurează judoka cu 
o apreciabilă carte de vizită. în 
dubla întîlnire dintre reprezentathe- 
le A și B ale celor două țări, dispu
tată aseară in sala Dinamo, din Ca-

Arogant. încălecat! de Mihai Aluneanu, 
de Huși, Plck-up și Goya, pe care au 
concurat Anghel Donescu, Aurelian 
Stoica și, respectiv. Ion Popa. Bine a 
mers și Enache Silvestru cu Blond (3 p). 
In continuare. 11 juniori (dintre care 
9 de la Steaua și 2 de la Centrul de 
călărie București) și-au disputat șan
sele pe un parcurs cu obstacole Înalte 
de 1.10 m. Un singur concurent a ter
minat fără greșeală : DANIEL ,BACANU 
(Steaua) cu -Amnar, dovedind mult tact 
și calm în conducerea calului. Pe locu

ri este executată prin „zid* de Mi- 
meL Raducani respinge șutul extrem 
ce puternic, dar reprisde la timp.

Ne menținem In atac. Un corner 
lin. 14 era să se întoarcă impo- 
i noastră. Lucesc- i-a executat 

lung. mingea a intrat In pose- 
fundașului Tresor. care face o
â de extremă pînă la careul 

dar Deleanu II blochează șl 
la rirdu-i center.

iute mai tlrziu. Tresor 
atac al lui

face mereu), dar 
Nunweiller, UN

acerea
Două 

respinge 
<și o va 
lunge la
$1 O PASA LATERALA 
DANESCL, CARE SE DEPLASASE 
DE PE STINGĂ SPRE CENTRU, O 
CURSA SCURTA ȘI UN ȘUT NU 
\TIT DE PUTERNIC, CÎT DE PLA
SAT, DE LA CIRCA 29 M ȘI MIN 
GEA INTRA IN PLASA LINGĂ BA- 
R JOS : 1—0 PENTRU ECHIPA
ROMÂNIEI.

Jocul se desfășoară în aceeași no
tă de dominare a echipei 
râreia oaspeții li ripostează cu 
traatacuri. La unul din ele, în 
19, Floch scapă din nou singur

Aseară, după joc, ziariștii pa
rizieni spuneau, cu fermecătoa
rea lor autopersiflare, că ju
cătorii francezi ou oferit „tricolo
rilor* români prilejul unei ser
bări galante. Ei erau de părere 
că Franța n-ar fi putut învinge 
echipa României, chior dacă 
Nunweiller și toți ceilalți s-ar 
fi retras rind pe rînd de pe te
ren, ca într-o celebră simfonie de 
Hoydn, lăsindu-l pe Răducanu 
singur, în ultimul sfert de oră...

Butada „celor 20" este un elo
giu direct la adresa acestui mag
nific Guliver al buturilor noastre, 
dar ea nu poate epuiza sinteza 
meciului. Pe deasupra oricăror 
alte considerente, echipa Româ
niei o învins o formație care a 
„remizat" la Budapesta. (Nu tre
buie să omitem nici faptul 
ea a făcut-o într-o 
prestația „tricolorilor' 
pășit nivelul 
util la început 
că s-ar putea 
Răducanu a 
gata făcute și

că 
zi în care 
nu a de- 

unui antrenament 
de sezon.) Desigur 
obiecta faptul că 
salvat trei goluri 

a__  , că cele două bare
au avut memoria scorului de la 
Reims. Mi-aș permite, totuși, să 
emit părerea că ocaziile france
ze (despre care Jean Philippe 
Rethaker spunea după meci că 
nu valorează nimic) au fost ur
marea unei stări de suproestima- 
re a defensivei noastre și, dacă 
vreți, consecința imediată a unei 
inexplicabile tratări „de sus* a 
echipei Franței.

Aseară, după meci, cineva spu
nea, „pe trepte", că echipa Ro
mâniei a învins Franța doar cu 
trei jucători la plafonul maxim : 
Răducanu, Sătmâreanu și Dumi-

litală, sportiviipitală, sportivii români au obținut 
două victorii: 2—2, cu superioritate, 
în întrecerea primelor formații și 
3—1 în disputa celor secunde.

Primii care au început întrecerea au 
fost Șt. Pop și A. Crespo în cadrul 
categoriei 63 kg (selecționatele B). 
Meciul a fost echilibrat și s-a ter
minat la egalitate. La cat. 70 kg., 
ȘL Vodă, în partida cu S. Aguila a 
început lupta decis și în primele mi

rile următoare, exaequo, s-au situat Da
nia Popescu (Steaua) cu Graur. Ioana 
David (C.C.B.) cu Hoinar, Irina Cioc- 
mata (Steaua) cu Neptun. Bogdan Fo- 
nescu (C.C.B.) cu Bărăgan și Victor 
Costache (Steaua) cu Șaghia — toți cu 
câte 4 p. penalizare.

Astăzi, de la ora 10 are loc proba de 
juniori din cadrul „Cupei Municipiului 
București", după care urmează un con
curs in două serii (Înălțime 1,30 șl res
pectiv 1,40—1,50 m) de verificare a lotului 

.de seniori.-(A. B.),

giuleștean, salvîndu-și 
intervenții excepțio-

rindul lui Carnus să

poartă, golul pare iminent, dar Ră- 
ducanu lese din poartă, respinge 
șutul lui Floch, mingea ajunge la 
Blancr.et, dar și de data asta inter
vine portarul 
poarta I Două 
nale.

Apoi a fost ___ .
fie pus în situația de a interveni. 
Dumitru 11 lansează pe Eucescu, ca
re centrează In fața porții. M. San
du ratează intercepția, Carnus sare 
și eh dar respinge doar mingea, ca
re-! cade plocon lui lordănescu și 
acesta intră In poartă cu Ca. Nouă 
ni s-a părut gol valabil, dar arbitrul 
i-a anulat-

Partida lșl 
priza a doua 
ne impunem, 
tru oaspeți, ____  ___ ______
(min. 53), înscriem al doilea gol, al 
revanșei. DINU SE INFILTREAZĂ 
ÎN ATAC PE STINGĂ, PASEAZĂ

păstrează nota în re- 
și noi sîntem cei care 
După un corner pen- 
rămas fără rezultat

Patra GAȚU

(Continuări tn pag. a 4-a)

GALANTE

• a

faptului ca

de deposedări fructuoase, 
să fie impresionat de fentele 
l-au „elec'rocutat" pe Do- 
Nu mă îndoiesc, de aseme- 
câ Deleanu sau un Lucescu

tru. Această enumerare mi se 
pare foarte semnificativă. Cei trei 
aleși sînt tocmai jucătorii care au 
avut de meditat în acest început 
de sezon. Răducanu și-a ascuțit 
reflexele revanșei după ce a fost 
lăsat la vatră în perioada turne
ului din Turcia și Grecia. Sătmă 
reanu, afectat de faptul că i s-a 
permis să plece în Brazilia, a ți
nut să-și apere tricoul, cîștigînd 
detașat sprinturile cu Cretu sau 
Pop, iar Dumitru a redevenit „u- 
cenicul vrăjitor* de la Guadala
jara, depășind cu 500 la sută 
norma de servicii din meciul cu 
Dinamo.

Pornind de la resurecția „celor 
trei”, probabil că un lordănescu 
va medita asupra
Trâsor a realizat o neașteptată 
serie 
fără 
care 
bias.
nea, 
vor ști să urce treptele formei 
spre acea zi de sfîrșit de aprilie. 
După cum am convingerea că 
toți ceilalți vor ști să mediteze 
asupra acestui meci care ar fi 
putut avea și un final mai puțin 
spectaculos.

...Mai sînt puține zile plnă la 
meciul cu Ungaria.

Chiar dacă acest joc cu Fran
ța n-a stimulat toate energiile, 
el are meritul de a ne fi atras 
atenția, tocmai prin intermediul 
replicii subțiri a francezilor, că 
jocul de la Budapesta nu face 
parte din categoria „serbărilor 
galante”...

loan CHIRILA

nute a realizat două acțiuni punctate 
de arbitri (Sode-Tsuri-Komi-Goshi), 
obținînd victoria prin Y.G. La cat. 
80 kg., A. Negoiță a fost surprins 
de adversarul său, H. Defrutos eu o 
fixare, din care n-a mai putut ieși, 
fiind învins prin ippon. Următorul 
judoka român din echipa secundă, 
C. Nicolau, și-a răzbunat colegul, în- 
vingîndu-și adversarul (J, Moretto) 
tot prin ippon. Ion Buzic, în urma 
victoriei prin Y.G. în fața lui P. Lo- 
pez a stabilit scorul final al intîlni- 
rli l 3-1.

Partida dintre primele reprezenta
tive a fost mult mai dificilă și nu
mai superioritatea (Wazari) realizată 
de C. Roman In meciul cu H. Pan- 
cella a adus victoria echipei noas
tre. La cat. 63 kg., S. Lucea a ter
minat la egalitate (H.W.) cu Andras 
Coruna. I. Herman (cat. 80 kg.) a 
evoluat excelent în partida cu Anto
nio Coruna pe care, în urma unei răs
turnări peste cap (Sumi-Gahesi), conti
nuată cu fixare, l-a învins prin ip
pon. In următoarele meciuri, D. Ale
xandru a fost învins prin Y.G. c’e 
M. Villamon, iar Gh. Boșcu a cedat 
în fața lui S. Oheda (prin ippon).

Mihai TRANCA



Pag. a 2-a Sportul ft Nr. 7021

t A
sppiț
cfto

FILE DIN ISTORIA FOTBALULUI NOSTRU

f XX A A %

9 APRILIE 1922: PRIMUL JOC INTERNAȚIONAL
LA BUCUREȘTI, DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Exact acum 50 de ani, la 9 aprilie 

1922, pe terenul F.S.S.R., de la Șo
sea, pe locul unde astăzi este am
plasat Stadionul Tineretului, cîteva 
mii de buciireșteni (ziarul vremii 
„Ecoul sportiv11 dă cifra de 
6—7.000 !) urmăreau din mica tri
bună și de pe tușă prima întîlnire 
internațională de după primul 
război mondial. Se întîlneau selec
ționatele orașelor București și Bel
grad, acesta din urmă reprezentat 
în întregime de echipa clubului 
S. K. Beogradski.

„N-a lipsit nimic ca ziua de du
minică să reprezinte un succes de
plin, să arate că și Ia noi sportul 
a început să prindă, că pe lingă ve
chii pasionați sportsmeni, marele 
public a început să se pătrundă de 
frumusețile și foloasele sportului" 
— nota cronicarul „Ecoului spor- 
tiv“, Hari Mușetescu.

Intîilnii-ea însă a fost precedată 
de un episod neplăcut pentru 
bucureșteni, provocat de clubul 
Venus și care a determinat modifi
carea selecționatei orașului Bucu
rești în nu mai puțin de cinci pos
turi, cu un sfert de oră înainte de 
începere ! De la Venus fuseseră se
lecționați cinci jucători și anume 
fundașul Biirger, mijlocașii Vasiliu 
și Florian și înaintașii Miti Nicu
lescu și Manolache. Venus însă a 
cerut să fie introdus în formație și 
un al șaselea, altminteri nu vor 
juca nici ceilalți cinci. $i cum pre-

tenția n-a fost satisfăcută, echipa 
s-a descompletat și a fost „cîrpită" 
cu rezerve și cu cei aflasți pe teren 
ca spectatori !... In noua sa formă, 
selecționata s-a aliniat astfel: Puiu 
Stroiescu (Colțea) — Panaitescu, 
Tase Protopopescu (ambii Tricolor) 
— Bădiceanu (Prahova), Ferrero 
(Romcomit), Tichi Deleanu — E. 
Hillard, Ionescu Oaje, Bedo, Char
les Kohler (toți Tricolor) și Titi 
Niculescu (Colțea). Deci, o formație 
pe scheletul Tricolorului.

în ciuda defecțiunilor de ultimă 
oră, echipa noastră s-a dovedit un 
adversar demn pentru oaspeți, cu 
care a terminat la egalitate, 2—2, 
după ce în prima repriză condusese 
cu 2—1 prin punctele marcate de 
Bedo și Charles Kohler. ...... Am a-
vut ocazia să vedem un joc intere
sant și în multe faze cu destule e- 
moții — scria după meci „Ecoul 
sportiv". Buna comportare a echipei 
noastre deschidea perspective, dar 
afluența de spectatori ridica o pro
blemă, subliniată de același ziar: 
„Avem speranța că acest prim 
match internațional Ia București a 
deschis calea viitoarelor intilniri 
cu echipe străine, intilniri care să 
conducă la dezvoltarea fotbalului 
românesc... Manifestația grandioa
să la care am asistat și afluența 
enormă de public pun pe tapet 
chestiunea construirii unui stadion 
modern, pe care atît atleții cit și 
asistența să poată practica sao ur
mări jocurile în bune condiții*.

Am evocat acest jv>c pentru a 
marca un moment jubiliar din isto
ria fotbalului românesc, dar — în 
același timp — gîndindu-mă și Ia 
faptul că, relevîndu-1 a doua zi 
după primul meci internațional din 
acest an al echipei noastre națio
nale, „tricolorii” vor găsi In el un 
imbold și un izvor de încredere în 
forțele și talentul lor pentru a a- 
borda cu succes viitoarele întîlniri 
din campionatul Europei și cel 
mondial.

TASE PROTOPOPESCU

EDIȚIA I ATENA, 1896

SPORTURILE PORNESC LA CUCERIREA LUMII
Atenei i s-a făcut onoarea debu

tului, in amintirea Olimpiei. Dar 
Grecia nu era pregătită. Din mo
tive financiare, guvernul se opu
nea. A fost nevoie de toată energia 
și prestanța lui Coubertin pentru a 
ajunge la (el- chiar cu prețul de- 
mit iei guvernului Trieupi! Restul 
l-a făcut cheta publică și generozi
tatea individuală. Bancherul grec 
Gecrge Averoff, din Alexandria, a 
luat asupră-ți reconstruirea in mar
mură albă a bătrinului stadion din 
Atena. distrus de vreme și oameni.

Stadionul a fost refăcut „ca pe 
vremea lui Periele": de formă elip
tică (in V). avind 260 m lungime și 
140 m lărgime, cu o pistă de... ni
sip fin, grind în linie dreaptă 232 
m ș< turnante af‘ de accentuate, 
incit aticii trebuiau să încetinească 
ritmul ale lârii în curbă pentru a 
nu fi proiectați in afară! Tendința 
de a copia antichitatea n-a fost de 
data aceasta in favoarea sportului 
modem.

Atena a fost o linie de plecare 
simbolici. Pentru prima oară reu
nite, de aici au pornit sporturile, 
pe același flanc, la cucerirea lumii.

Cea de-a 294-a ediție a Jocurilor 
Olimpice din istoria omenirii, pri
ma ediție a erei moderne, putea 
începe!

La 6 aprilie 1896, sub un soare 
strălucitor, are loc ceremonia inau
gurală. Stadionul Panatenaie e plin

de lume (sursele nu concordă: 
50.000—80.000 de spectatori). Coruri 
fi fanfare intonează cantata olim
pică a compozitorului Spiridon Sa
maras, pe versurile poetului Costis 
Palamas.

Nostalgia surdă după vremurile 
de glorie de altădată stîrnește en
tuziasmul spectatorilor. Regele Gre-

EDIȚIA I
Locul: Atena (Grecia) 
Data : 6—15 aprilie 1896
Participant!: 295 
13 țări 
în program : 
sportive cu 43 de 
Sportivii români 
ticipat

sportivi din

9 discipline 
probe 
nu au par-

GYORGY VILMOS: „Am vrut să elimin printr-o
muncă enormă tot

•o?

ce ține de șansă 
lometri tăcuți eu un prieten pînă _ 
<rn I.QC un*e ne pUeea nouă să schiam, 
continua eu dramul de întoarcere și se 
termina uneori ra o chelfânealâ zdra
vănă pentru intirziere. Fi iss< au ur
mat cunoștința eu antrenorul Bela Mal- 
nosy ți iegitimarea la clubul Voința 
Gheorghleni, prima „Voințiadâ" de fond 
«fin același aa, apoi, campionate, con- 

de

la

ciei proclamă deschiderea Jocurilor 
Istoria olimpică modernă începe...

Nu e vorba încă, bineînțeles, de 
echipe naționale reprezentative, 
nici de sportivi pregătiți în mod 
special sau selecționați în vreun 
fel. Așa se face că o seamă de 
campioni binecunoscuți ai timpului 
absentează la Atena. Englezii, de 
pildă, sint mai curind studenți in 
vacantă, pasionați de studii elenis
tice, decît sportivi de prima mină. 
Dintre toți campionii americani ai 
timpului, doar sprinterul Tommy 
Burke a făcut deplasarea. Ceea ce 
nu i-a împiedicat pe cei 10 ame
ricani să cîștige toate probele atle
tice, cu excepția maratonului și a 
curselor de demifond (800 și 1500 
m), care au revenit unui australian, 
Edwin Flack — aflat de asemenea 
întimplător aci, căci era 
ță la Londra. Rezultatele 
record — nu puteau fi 
în condițiile unei piste 
poase și a unui soare

Finala probei de 100
nit uimire. Concurența se aliniază, 
căutind poziția cea mai comodă. 
Numai americanul Thomas E. Bur
ke îngenunchează cu un picior. O 
poziție neobișnuită. Să fie greșită? 
Starterul nu știe ce să facă. Să 
dea semnalul de plecare sau să 
aștepte pînă ce concurentul își va 
termina... „rugăciunea"? Publicul, 
nerăbdător, începe să-l fluiere pe 
ciudatul alergător. După o scurtă 
deliberare, arbitrii i-au permis lui 
Burke să ia startul cum dorește. 
„N-are decît să pornească din a- 
ceastă poziție incomodă" — apre
cia unul dintre organizatori. Spre 
surprinderea generală, Burke a 
ciștigat detașat! De atunci, nimeni

nu va mai rîde de inovatori în teh
nica sportivă... (Noul fel de a lua 
startul a fost inventat de ameri
canul Sherrill in 1888).

In afară de cursa maratonului — 
pe care o cîștigă un grec, Spiridon 
Louis, spre fericirea și entuzias
mul conaționalilor săi — proba 
atletică cea mai interesantă a fost 
cea de aruncare a discului, în care 
gazdele își puseseră, de asemenea, 
mari nădejdi, căci era o speciali
tate națională. Pregătiți timp de 
luni de zile înainte, după ce au 
studiat textele lui Filostrat, de
scriind metoda antică de aruncare 
— Sotir Versis și Panait Paraske- 
vopol se comportă excelent, dar la 
ultima aruncare îi întrece, doar cu 
19 cm, americanul Robert Garrett! 
Garrett cîștigă proba de aruncare a 
discului cu performanta de 29.15 
m, adică exact atît cit a aruncat 
și grecul Failos, dar... cu peste 
2 300 de ani înaintea lui, anume 
tn anul 498 î.e.n.

Se citează gestul ciclistului fran
cez Leon Flameng care, conducind 
detașat in cursa de 100 km ți a- 
flind că principalul său adversar, 
grecul Colettis, trebuie să se oprea
scă din pricina unei pene, se opre
ște și el, își așteaptă adversarul și 
pornesc din nou. 
cursă?

Germanii au fost 
excelenți gimnaști,

împreună, in

reprezentați de 
din celebrele

MAI ÎNTÎI COPIII! *)

«fin același aa, apoi, campionate, 
cursuri interne și internaționale 
fond, majoritatea eiștigate.

— Dar trecerea la biatlon ?
— Eram, se spunea, un bun fondist. 

Mie uni plăcea mai ales tragerea. Cînd 
ne-am pregătit in 1SM, anul primului 
campionat național de biatlon, pentru 
Olimpiada de la Innsbruck, am devenit 
cei mai oca trăgător ți poligonul a de- 
renit de atunci atuul meu principal. 
A urmat Otimpfada «loeul V la indivi
duali. mondialele dfci 1*«5 (locul VIU 
fa indrriduan si dtn UCC (locul TV la 
ștafetă) și multe altele- Apoi, două a- 
min-lri mai puțin plăcute: Olimpiadele 
«le la Grenoble și Stpporo. Două nereu
șite ale noastre care m-au afectat ex
trem. Am suferit aproape fizic de pe

NUMĂRUL DE PROBE 
CiȘTIGATE

Total 43
♦) Proba de tenis dublu-băr- 

bați a fost cîștigată de pe
rechea Boland (M. Brita
nic — Traun (Germania).

DE DIFERITE ȚĂRI
Ediția I — Alena, 1896

S.U.A. 11
Grecia 10
Germania
Franța 5
M. Britanie 2Vs*)
Australia O
Austria o
Ungaria 2
Danemarca 1
Elveția 1

„Tumverein"-urt. Ciștigătorul pro
bei de săritură la cal, un gimnast 
mic și suplu, Karl Schumann, s-o 
prezentat și la întrecerea de lupte.. 
cîștigînd. In semifinală, sprintenul 
gimnast l-a învins pe... halterofilul 
englez Launceston Elliot, cu un cap 
mai înalt și cu 20 kg mai greu de
cît el! (După cum se vede, specia
lizarea pe sporturi nu era încă un 
lucru realizat).

La probele de canotaj s-a renun
țat, pentru că o puternică furtună 
a distrus bărcile aflate pe plaja de 
la Phalera.

Francezii s-au distins la ciclism 
și scrimă, englezii la tenis, grecii 
la tir, ungurii la notație. Spre mul
țumirea generală, toată lumea a 
ciștigat cite ceva. Dar mai ales 
Coubertin! El a ciștigat prima mare, 
bătălie a idealului său, care va de
veni, peste ani, unul din idealurile 
tineretului lumii. Dar n-a lipsit 
mult ca s-o piardă, la ediția ur
mătoare..

în vacan- 
— nici un 
mai bune, 
moi, nisi- 
toropitor. 

m a stir-

C.N.E.F.Ș. ș! Ministerul Educației si 
învățămîntului au strîns Intre coperțne 
unei dărți (Studii privind pregătirea 
sportivă a copiilor șl juniorilor — sub 
redacta rea dr. Nieu Alexe. dizectorz. 
Centrului de cercetări științifice și do
cumentare tehnica) studii elaborate de 
somități ale mișcării sportive din țara 
noastră, pedagogi șl tehnicieni cu re
putație Lucrarea tratează unele aspecte 
ale pregătirii copiilor și juniorilor, rod 
al experienței specialiștilor români, al 
dezbaterilor prilejuite de diferite con
sfătuiri și sesiuni de comunicări orga
nizate Pe această temă in perioada 
3960—1970 la Timișoara, București. Con
stanța, Bacău. Brașov, lași. Ploieșt-.

Grija cu care specialiștii noștri încear
că să rezolve problemele sportului pen
tru copH este firească. Spre ei, spre cel 
ce formează „schimbul de ștafetă" tre-

bule sâ ne îndreptăm toți — In toate 
dacierJUe educației — atenția. Deprm- 
deeea tuturor cn pea—.i«rea
«fiferiteior sporturi foenieeză calea ee 
asigură pe baze trainree rBtor-u. -spor
tului pentru toți', al sportului de masă.

Ar mai trebui precizat că srudiue — 
împreună «ni .Conținutul Si metudlro 
antrenamentului spart--.— — consdxxne 
lucrări de bază In domeniul sportului 
de performanță.

-Studii privind pregătirea sportivă a 
copiilor și juniorilpr" reprezintă un va
loros (șl indispensabil) îndreptar in ac
tivitate pentru toți profesorii de edu
cație fizică șl antrenorii care lucrează 
cu copii și juniori.

♦) Studii privind pregătirea sportivă a 
copiilor șl juniorilor — Editura STA
DION. 233 de pagini, 7,50 lei.

MECIUL SPASSKI-FISCHER

EMISIUNEA ROMÂNEASCA DE MĂRCI 
PREOLIMPICE PENTRU

COMENTARIILE
„MUNCHEN 1972

A ÎNCEPUT... IN CIȘMIGIU!

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor a emis o nouă serie 
specială de mărci poștale cu caracter 
sportiv, de data aceasta In întâmpi
narea „Jocurilor Olimpice de la Miin- 

Seria este alcătuită 
în desenele cărora 
diferite discipline 

vor avea loc între- 
olimpiadă, precum : 

>te, săritura în înăl-

UNUI

Mulțl dintre noi, trecînd prin Cișml- 
giu, am zăbovit dteva minute In cel mal 
liniștit colț al bătrinului parc bucureș- 
tean, acolo unde pasionațll șahului se 
adună zilnic pentru a se înfrunta dea
supra tablei cu 64 de pătrățele. Se spu
ne că șahiștii se string în Cișmlglu de 
cind există Clșmigiul. încă de la prima 
partidă de șah jucată aici (pe care ga
zetarii vremii au omis s-o imortalize
ze) 1, tăcutul colțișor de parc a deve
nit...... Clubul șahiștilor 1"

Acum, odată cu venirea primăverii,

„clubul" are pe „ordinea de zi' pro
bleme importante. în fruntea cărora stă 
analizarea ultimelor partide susținute 
de cei doi mari maeștri internațional:. 
Boris Spasski și Robert Fischer, care Își 
vor disputa în luna iunie a acestui an 
titlul de campion mondial.

La „planificarea" teribilelor partide de 
la Belgrad și Reykjavik iau parte mem
bri de frunte ai „clubului", încercind să 
prevadă cum vor juca cei doi glganți 
ai șahului mondial In mult așteptata lcr 
confruntare. Din rindul „analizatorilor'

moneă «orală acest hazard ți poate 
că. in viața mea. am reușit de erteva 
ori. Pirat că nu s-a intimplat ți fa

chen — 1972“. 
din șase valori, 
sint înfățișate 
sportive la care 
ceri la această 
canoe fotbal, lupte, săritura în înăl- 
țime-femei, handbal și box.

Trecerea ștafetei cu flacăra olimpi
că prin țara noastră formează subiec
tul mărcii de pe colita seriei, dese
nul acesteia arătîndu-ne silueta unui 
purtător ai flăcării olimpice, proiec
tată pe harta Republicii Socialiste 
România, pe care «te însemnat tra- 
seul ștafeteL Mărcile vor fi tipărite 
in culori, pe hîrtie cromo dantelată, 
după macnetele graficianului Aurel 
Popescu, In următoarele tiraje : va
lorile de 10 ți 20 bani in cite 4 000 000 
bucăți ; valorile de 55 bani și 1,55 
lei in cite 1500 000 bucăți ; valoarea 
de 2.90 Iei în I 000 000 bucăți ; ultima, 
de 6,70 iei în 350 000 bucăți, iar co
lita — In valoare de 6 lei — va avea 
un tiraj de numai 100 000 bucăți, — 
In total deci 12 450 000 bucăți.

Se vor pune in circulație

marca de 55 bani, iar handbalul pe 
marca de 6,70 lei, cea mai scumpă 
din întreaga serie, ca un omagiu 
adus succeselor pe plan mondial ale 
handbaliștilor noștri, care sînt — 
după cum se știe — campioni mon
diali.

Și

PROFAN
La volei, am observat că și c sin

gură greșeală poate fi... dublă.
„La un atac, unul dintre jucători 

a luat fiieul.,Dacă nu l-au 
prins...

„•. .și albul a luat regina cu ca
lul1'. Acum, în epoca automobilului?

„In min. 25, Dumitrache a intrat 
în ofsaid". Și a stat mult acolo ?

Dumitru NEGREA

Foto: DRAGOS AEAGU

.‘c-d
<S"

«Plicuri prima zi a emisiunii", fran
cate cu mărcile acesteia și obliterate 
cu o stampilă specială. Dintre dese
nele mărcilor canoea este înfățișată 
pe carca de 20 bani, fotbalul pe

ADEVĂRURI TÎRZII
DUMINICA TRECUTA, LA IAȘI, 

înaintea partidei Politehnica — Uni
versitatea Craiova. Antrenorii stu- 
cenților dlr. Bănie. Cernăianu șl De
liu. Ii spun lui lanul : -Astăzi, facem 
1—1 ! Ăi cumva alt proaostie ? !“ 
Vasile lanul, căpitanul echipei din 
Copou a replicat Insă, imediat : 
-Astăzi, noi ciștigăm. nu încape nici 
e îndoială. Fac prinsoare pe 2* de 
kilegime de via, că nu vom pierde f 
Deliu a acceptat prinsoerea alegînd 
remiza.

Scorul partidei a fost 1—1. Spre 
norocul Iui lanul. lașul nu se află 
departe de_ Cotnari.-

♦
ACUM 10—12 ANI. Jiul joacă In de

plasare, la Brașov. Minerii pleacă Ia 
poalele Tîmpei cu un singur supor-

eee
ter, 1. Fodor, un fel de mascotă a 
a echipei. La Brașov, cînd a văzut 
cită lume se Interesează de meci, 
mascota Jiului s-a speriat de rivali
tatea galeriei adverse. „Dregeți vocea 
cu ouă crude, ca tenorii !“ l-a spus 
in gi-umă un jucător ai Văii Jiului. 
Și. dorind să țină cit mai bine piept, 
galeriei brașovene, I. Fodor a băut 
nu mai puțin de... 42 de ouă crude. 
Dar Inimosul susținător al Jiului, 
ir. loc să-și dreagă vocea pentru 
meci, a ajuns la... spital. Jiul a pier
dut acea partidă, și unul din cei 
acuzați de infrîngere a fost I. Fo
dor. singurul suporter al minerilor 
prezent Ia Brașov.

1 MARTIE, ANUL ACESTA. Meci 
de Cupă, la Timișoara. Pe Bega a 

—.srea -bombă" a sezonului: 
Steaua, deținătoarea Cupei, și spe
cializa în materie a fost eliminată 
de Politehnica Timișoara, Ia primul 
joc din noua ediție. La un sfert de 
oră după meci, doi confrați îl în
treabă pe Valentin Stănescu cum ex
plică jocul așa de slab al băieților 
săi. Valentin Stănescu e năucit și el 
de apatia de care au dat dovadă ju
cătorii ce-i pregătește, e nervos și 
singura sa declarație a fost: „De 
miine, eu nu mai antrenez Steaua ! 
Azi îmi dau demisia!“ Gh. Constan
tin, celălalt antrenor ai militarilor, 
si ei amărit de infrîngere, găsește 
forța morală să tempereze atmos
fera i -Nea Tinele. acum sinlem ner
voși, să nu vedem totul în negru, 

să primim 
asta !“ Va- 
spus nimic, 
tăcere.

săptămîni.

Să ne calmăm, să știm 
și o infrîngere grea ca 
Jentin Stănescu n-a mai 
Și-a înăbușit necazul în

Peste aproape două __ ,
Steaua se întorcea de Ia Munchen 
după nn 0—0 cu Sayern. Cei doi 
antrenori erau tot Valentin Stănes
cu ți Gheorghe Constantin...

Mircto BATRINU

ȘTEFAN COZMA, SUCEAVA. ,.MA 
gî-.idesc că HAImăgeanu ar trebui si in
tre in vederea selecționerilor. Tn con
dițiile jocului în deplasare de Ia Buda
pesta, Hăltnăgeanu ar putea juca intre 
fundași, în formula : Sătmăreanu. Ifâl- 
mâgeanu, Lupescu, Deleanu, pentru ca 
Dinu să fie intercalat intre mijlocașii 
Dumitru și Radu Nunweiller. Ar mai fi

pid era liderul campionatului ? Surpri
za a avut proporții și mai mari, dat 
fiind faptul că Rapid a ciștigat cam
pionatul, în anul respectiv ! Așa sînt ra- 
pidiștii : ori fac, ori nu fac surprize su
porterilor lor. Să le țină minte o viață 
întreagă !

MARTIN MULL, CODLEA. Iată scoru
rile celor două meciuri dintre Bavern 
Miinchen și Liverpool : 0—0 (Ia MUn- 
chen) și 3—1 (la Liverpool !). Credeați 
că l-ați ,,prins» pe Cristian Țopescu ? 
Achitați-vă pariul și... nu mai faceți al
tul ! Măcar un timp. Pînă reintrați în 
formă.

MARIN POPA, GIURGIU. 1. în 1956, la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne, cei 
patru reprezentanți ai boxului rostru 
au obținut — TOTI — medalii : Niculae 
Linca (aur), Mircea Dobrescu și 
Gheorghe Negrea (argint), C. Dumitres
cu (bronz). 2. Florin Gheorghiu are 
23 de ani. I-a împlinit la 6 aprilie. Pri
mul titlu de campion al țării l-a cuce
rit la vîrsta de 16 ani, pe cînd era elev 
de liceu la Ploiești. Din 1965, este maes
tru internațional.

G. SULH0FF, TIMIȘOARA. „Intr-O 
controversă cu un prieten, așteptăm bo- 
tărirea forului tutelar, care în acest caz

înaintarea Lucescu-Dobrin-Iordănescu, un 
Răducanu serios, un joc bun și, gata, 
sîntem ca și calificați pentru semifinale". 
Eu n-am curajul să spun „gata", cum 
spuneți dv, dar. fără discuție, cei citați 
au capacitatea de a trece cu bine acest 
examen. Iar formația propusă de dv, nu 
ml se pare rea de Ioc. Poate că ajunge Ia 
aceeași concluzie și Angelo Niculescu. Ați 
avea un motiv în plus de bucurie, în 
cazul calificării echipei noastre.

DAN TUDOR, BUCUREȘTI. Este ade
vărat : Dobrin a făcut parte dintr-o se
lecționată, anunțată ca europeană, dar, in 
fapt mai puțin reprezentativă (deși în 
cadrul ei a evoluat și Uwe Seeler). care 
a jucat acum cîțiva ani în Turcia, cu pri
lejul retragerii din activitate a cunoscu
tului international Egiin.

I. V. IONESCU, SIBIU. Petrolul a cu
noscut o singură dată amărăciunea retro
gradării : în primul an cînd, mutîndu-se 
de la București la Ploiești, a activat ca 
reprezentantă a acestui oraș. Aceasta s-a 
întîmplat în urmă cu 20 de ani.

ANTON ALEXANDRU, PLOIEȘTI. Fos
tul jucător al Metalului, Mircea Savu, le
gitimat acum la Steaua, nu este rudă cu 
antrenorul Savu, care a antrenat, cîndva. 
echipa C.C.A.

GELU DUMITRESCU, BUCUREȘTI. Din 
cauză că nu există o stație de amplifi
care pe terenul din str. dr. Staîcovici, de 
cite ori veniți Ia meciurile echipei dv. 
favorite, Progresul, sîntețf dezamăgit, 
necunoscînd formațiile care se înfruntă. 
Dacă aceasta ar fi singura dezamăgire 
pe care v-ar provoca-o Progresul, încă 
ar fi bine ! Dar, evident, în anul 1972, 
un stadion cu pretenții, pe care se joa
că meciuri de divizia B, ar trebui să 
aibă o stație de amplificare.

GAVRILA BORA. VIȘEUL DE SUS. 
Foresta Fălticeni a fost prima (și deo
camdată, ultima) echipă de divizia C 
care a ajuns în finala „Cupei Româ
niei", la fotbal, performanță mai mult 
decît remarcabilă pentru o reprezen
tantă a celui de al treilea eșalon fotba
listic. în senzaționalul ei drum spre 
această performanță, Foresta Fălticeni a 
realizat și isprava de necrezut de a 
elimina în semifinale puternica for
mație a Rapidului (scor : 1—0). Ne în
trebați dacă, atunci, în 1967, cînd s-a 
produs această lovitură de teatru, Ra

sînteți dv.“. Nu știam că am ajuns fe
rul tutelar al pasionaților sportului. îmi 
surîde, totuși, postura de director al 
I.R.C.M. (întreprinderea pentru rezolva
rea controverselor dintre microbiști !) 
Și-acum, lămurirea cerută : canotajul

academic masculin face parte din pre-a 
gramul J.O. de vară. Cel feminin, nu

Desena de: AL. CLENCIU.
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12 BOXER!
DE LA AUREL MIHAI LA ION ALEXE 
ÎN CĂUTAREA FORMEI OLIMPICE LOTUL OL/MP/C-S£L£Cr/OWATA UNIVERSITARĂ 3-1 (1-0)

S-ar putea crede că două victorii 
implică nici 
oă st 1. Tefo

nete, în turneul din Turcia, nu mai 
I un fel de comentariu. (Să menționăm, intre paranteze, 

~ că și la Istanbul rezultatul real al meciului trebuia să fie — potrivit 
unei declarații a fostului președinte al federației turce de specialitate. 
Șefik Tetik, publicată in presa turcă : 9—2 și nu 13—7, pentru că de fapt 
doar doi boxeri români au părăsit ringul învinși : Gruiescu și Zilberman . 
Dimpotrivă, prilejul e foarte nimerit — ca și perioada de pregătire in care 
s.e -a.tlă Iotul olimpic de box — pentru a trece in revistă potențialul și 

români, in raport cu evoluțiile lor
se află Iotul olimpic de box — ț 
stadiul actual al pugilișlllor fruntași 
Pe cele două maluri ale Bosforului.

într-un articol precedent am apre
ciat drept foarte buni In ring pe Ca- 
listrat Cuțov și Horst Stump. Intr-a
devăr, fostul campion european a 
atacat continuu, din toate pozițiile, 
făcînd inegală fiipta cu un adversar 
copleșit. Din păcate, Insă, Cuțov mai 
primește încă prea ușor lovituri la 
cap, care într-un trecut nu prea în
depărtat nu-1 atingeau. Neclintit, ca 
de obicei, In poziție, Stump șl-a 
ținut adversarii la distanță, a punc
tat decisiv și a început să lovească 
Si la corp, ceea ce e remarcabil. Cu 
o pregătire fizică bună și cu o orien
tare tactică ce ține la el mai mult 
de rutină, Stump *— destul de proas
păt în categorie — poate tinde spre 
elita semigreilor europeni.

Fără a pretinde că problema ca
tegoriei cocoș este rezolvată, con
statăm că tinărul Adrian Moraru 
are o anumită inteligență a ringului, 
expediază serii cu ambele mîini, lu
crează bine Cu upercuturi la ficat. 
Ceea ce însă ii împiedică deocam
dată să devină o autoritate a cate
goriei este moliciunea loviturilor, 
lipsa lor de tărie. Iată un reproș 
care nu i s-ar putea face și lui 
Gabriel Pometcu: un-doi-urile și cro- 
seele sale scurte de dreapta sint 
foarte eficace, dar ele trebuie pre
gătite mai cu chibzuială și nu iro
site încontinuu. In așa fel Incit ad
versarul începe să se obișnuiască cu 
ele. Bazarea exclusivă pe punch îl 
poate dezavantaja pe Pometcu atîta 
vreme cit nu-și va asigura stabili
tatea la contactul cu adversarul, că
ruia îi oferă deocamdată o țintă mult 
prea fixă. Pentru siguranța catego
riei pană, n-ar strica sâ-1 mai ve
dem la lucru, îndeaproape, și pe re- 
sițeanul Pavel Nedelcea. Dinspre 
Banat ne vin de obicei vești bune 
si una dintre ele este tinărul strun
gar din Bocșa Română Ion Mocanu, 
al cărui debut a fost convingător. 
Deși lipsit de experiență, el a luptat 
curajos, cu dîrzenie și ambiție, par-

tizan al boxului fa linie, care i-a 
adus două meritate victorii interna
ționale. I-ar mai trebui acestui vred
nic flăcău ameliorarea vitezei de 
execuție a loviturilor. Pe fostul cam
pion european al greilor, Ion Alese, 
l-am găsit lntr-un ușor progres fizic, 
ceea ce i-a dat posibilitate să se des
curce In fața unor adversari puter
nici, dar rudimentari. Antrenorul e- 
merit Ion Popa se pllnge că lui

la fiecare contact, pe după spatele 
adrersaruhti, lipsindu-șe inițial și 
voiuntar de tma din singurele deuă 
arme ale boxerului. Gestul acesta re
petat poate lăsa arbitrilor impresia 
de refuz de luptă, ceea ce ar fi pă
cat pentru Aleze. pe care natura l-a 
dotat eu o excepțională confor
mație fizică și căruia căile spre pis
cul categoriei grele li stat tncâ des
chise (dar — atenție, Alexe — nu 
prea muitâ vreme fi.

Aurel Mihai a fost creditat eu două 
meciuri nule, deși le cișrigase pe a- 
mir.douâ si mai ales pe al doilea 
(atit de net Incit gestu. de eomple- 
rer.țâ al judecătorilor români P. Epu- 
reanu și M. Vcîculescu — care au 
decis egalitatea neîntemeiat, pe seama 
palmaresului unui boxer de nerfor- 
manțâ — a surprins pe toată lumea). 
In ciuda seriilor sale la corp și la

ționale, excelentul boxer Antoniu 
Vasile. Dacă forța excepțională a lo
viturilor sale nu se valorifică în 
prima repriză, pe urmă potențialul 
său de luptă scade și din păcate nu 
poate evita (cum s-a văzut încă din 
meciul cu Ciochină) directele de stingă 
ale adversarilor. (Pentru reconfor- 
tarea sa morală, să precizăm că ln- 
fringerea sa la Istanbul, dictată de 
arbitri, nu a fost meritată). în sin
gurul meci disputat, Paul Dobrescu 
a manifestat verva sa obișnuită, dar 
ne-a dezamăgit un pic, aruneîndu-se 
în atac fără să-1 pregătească, cău
tând exclusiv loviturile tari, iar In 
lupta de aproape nu a profitat de 
brațul liber. Din păcate, asaltîndu-și 
adversarul cu capul mult înainte, 
Dobrescu riscă adesea avertismen
tele arbitrilor. Victor Zilberman, 
toată scuza unui guturai care

cu 
I-a

Un meci-test care n-a spus prea mult
Stadion : ^33 August" : teren foarto 

bun : timp călduros.
Au Înscris : Broțovschi (min. 9). 

Mihăilâ (min. 77) și Pescaru (nun. 
79 și *4). Raportul șuturilor la poar
tă 13—18 (pe spațiul porții 7—9). Ra
port de cornere »—6.

Lotul olimpic : GHTFA — Pigutea. 
STOICESCU. VLAD. Vigu (min. 46 
POP) — Sinuona.’. Broșovsciu 
46 PESCARU) — Tarăluagă 
45 GyorC). Titani. Kun n. 
can.Stietil’ituu usivtorari : 
reanu (min. 46 Papuc) — MIHAILÂ. 
Mehedințu. Deseinicu. Velea —
STRIMBEANT Angeâescu — mere. 
Lupulescu. Pirva imin. 63 PANA). 
Dam: ar..

A arbitrat bine Romeo Sdnean. e- 
jutat la tușâ de G. Dragotr-îr (bine) 
și șt. Dumlerar-a (cu greșeli), 
din București

(min.

Uvertura aceasta a rămas multă 
vreme fără acorduri, și dacă n-ar 
fi existat acel final cu tre: 
in patru minute, meciul 
semnat un pniej de 
Desigur, antrenori: celor 
mâții au circumstanțe 
— accidentări mai vechi 
Rugiubei, 
mai 
zat dureri ia o întindere 
che: GySrfj gripat ta aj

golur 
ar fi in 

plictiseai; 
două for 
atenuante 

(lanul 
Manca și Leșeanu) sau 

noi (Oblemenco. care a acu
ma! ve- 

_un) plus 
chemarea lui Cuperman vineri sea
ra, la Iași, pentru satisfacerea sta
giului militar 
au aere, 
țial și 
Ceea ce 
Șters al

toate acestea dec 
at iile alcătuite in: 
la improvizații.

Echipa de box a României fotoț 
Alexe li lipsesc meciurile grele si că 
nu i se găsesc parteneri pe măsură 
In țară. La această constatare să o 
adăugăm însă și pe a 
trivit unui obicei prins 
me încoace, Ion Alexe 
dează, petrerfnd mereu

ul din sala stadionului Mithat Pașa din Istanbul

noastră : po- 
de la o vre- 

se autoinvai:- 
brațul drept

unor contre eEea, 
nțean eu se află în 
zi tormi CzicL M

e poate explica deci
UI 

mrțiaUvâ 
sd-î a- 

-“ga, in mod 
It. Revenirea 

a atacat >-
:rxie li&rjrne

handicapat, nu poate fi absolvit de 
slăbiciunile sale fizice, care încep să 
devină cronice. El a avut spre sfir- 
situl ambelor meciuri inexplicabile 
s -aderi, lăslndu-se încolțit de adver
sari inferiori hii. în general, re vede 
că nu suportă partenerii prea agre- 
• ■ ■ ■ ‘ — ni de

In
Ia prea 

face 
•drer- 
tofdea- 
o vre-

deico

sivi și că nu mai găsește ,___
a ie stopa elanul (ca altădată). 
sCrșit, Alee Năstac purcede 1 
multe tatonări fără lovituri, 
pauze mart cedlnd inițiativa 
«arului, ceea ce nu sfirșeste 
una in avantajul său ! De Ia 
ine. el no-si mal amenință 
oponenții cu brațul sting.

Iată 
firește, 
globală

succinte observații cu 
nu am încheiat aprt 
a boxerilor români ca:

care, 
ferea

Vidor BANCIUUSCU

După ce l-a trimis definitiv la podea pe Ahmet Ozdentr. Gab-iel Pometcu 
se îndreaptă spre coiful neutru Foto : Engin CENKCI (Ankara)

în turneul final al diviziei școlare

S-AU ALES PRETENDENTELE LA TITLUL NAȚIONAL
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cu partidele desfă
șurate sîmbătă, s-a încheiat prima 
parte a turneului final al diviziei na
ționale de juniori și școlari la volei. 
Partidele de sîmbătă au avut pentru 
unele echipe un caracter decisiv, de 
victoria în acestea depinzînd califi
carea în turneele pentru primele pa
tru locuri. La masculin, în seria I, 
Școala sportivă Brașov a reușit sâ 
se califice în dauna Școlii sportive 
Oradea — pe care a învins-o cu 
3—2, (—13. —8, 11, 13, 5) — alături 
de Viitorul București, cîștigatoare 
cu 3—0 (9, 10. 11) cu Șc. sp. Caran
sebeș. In seria a doua, calificate 
sint formațiile Șc. sp. 1 Buc., care a 
dispus cu 3—0 (4, 8, 1) de Șc. sp. Bu
zău, și Rapid Buc., învingătoare cu

3—0 (11, 11, 10) cu Șc. sp. Craiova. 
In întrecerea feminină, favoritele 
și-au adjudecat victoriile fără efor
turi. Farul a depășit cu 3—0 (3, 7, 
6) pe Șc. sp. 1 Buc., iar Liceul N. 
Bălcescu Cluj a dispus tot în trei 
seturi (14, 4, 9) de Șc. sp. Brașov. în- 
vingînd și pe Șc. sp. Caransebeș cu 
3—1 (7, 7, —10, 9) echipa Șc. sp. Si
biu și-a asigurat participarea la tur
neu! pentru locurile 1—4. alături ae 
formațiile Farul, Liceul N. Bălcescu 
Cluj și 
cu 3—0

Șc, sp. 2 Buc., care a disous 
(9, 9, 2) de Șc. sp. P. Neamț.

Em. FANTANEANU

AU FOST ALCĂTUITE

LOTURILE NAȚIONALE

O FRUMOASĂ
A POLOIȘTILOR

6-4 CU ECHIPA R.D. GERMANE

SOFIA 8 (prin telefon). — Na
ționala de polo a României a de
butat cu un frumos succes — 6—l 
(2—0. 1—2. 1—2, 2—0) — în fata 
redutabilei echipe a B.D. Germane 
la turneul internațional din locali
tate. Poloiștii noștri au condus cu 
3—0 prin golurile realizate de Cu- 
lineac (sup, numerică). Novac (inf. 
numerică) și Zamfirescu. dar for
mația adversă a reușit să egaleze 
datorită lui Hermans, care a trans
format trei penaltiuri acordate con
secutiv cu multă ușurință de ar
bitrul Koenig (Ungaria): 3—3. în 
repriza a treia am condus din nou 
cu 4—3 (V. Rus din superioritate

numerică). Ta

echilibrul (4—4'. V

VICTORIE
ROMANI

L A SOFI A

! £* 2 : t
iTnele 5 manite
t docoinate net
"are a ma: rea-
in căpitanul ei.
i ma. bum an
ilor: Huber (a
hăliescu s: ziare.

ale meciului a 
de echipa romi 
Uzat două goțu 
Gh. Zamfireset 
mer.i ai Invir. 
apărat excrien: i. M 
firescti.

în cel de al ckxlea meci al reuni
unii. Bulgaria a învins cu scorul de
6— 2 reprezentativa Greriet. In 
partida urmă boare, poi oiștii român 
vor întîlr.: formația Buigarie-. ne 
care au întrecut-o in t.-mă eu drxtâ 
săptămîr.: la București cu scorul de
7— 3.

TRIPLĂ VICTORIE

ROMÂNEASCĂ IN CONCURSUL
INTERNATIONAL „CUPA BUCEGI"

gUiulemergem
DE JUNIORI

!lat fa 
au di 
nu poate scuza. însă, jocul 
majorității, ritmul lent, a- 

proape apatic, sau cascada de gre- 
șeli dtn ambele tabere, din partea 
unor jucători de Ia care toată lu
mea aștepta realizări superioare 
iȚarălungă. Kun II. Pigulea, Stmi- 
onaș. Lupulescu. Pîrvu, Deseinicu 
fi Aneelescu)

Partida debutează în favoarea o- 
hmpialor. mei ales că ei deschid 
scorul in min. 9. Râmureanu 
pune mnuKa in 
dreapta la un 
studenților joacă 
d rtxșo v^c ni 9 ix
văzindu-l 
in afara porții, țuteazâ cu Sete pe 
unghiul lung deschizind scorul. Dar 
cursul următor al unei reprize con
fuze i: va defavoriza pe universi
tari. pentru că ei au fost de cel

Iată-l pe Pescaru înscriind al treilea gol al olimpicilor
Foto : T. MACARSCHI

sau

re- 
joc. o trimite în 
fundaș, apărătorii 
balonul între ei, 
interceptează și, 

pe RZmureanu -uitat"

m

puțin două ori la un pas de e- 
galare. însă fie că Ghițâ a scos in
credibil golul (min. 18 și 43). fie 
că Pîrvu și Lupul eseu n-au avut pre
zența de spirit necesară. Prin schim
bările de la pauză, olimpicii anun
ță un reviriment, dar... studenții 
sint totuși cei care conduc jocul. 
Ei trag în această repriză 11 șuturi 
la poartă, față de cele 7 ale olim
picilor, au cîteva ocazii imense 

Lupulescu, min. 58 
egalează prin Mi- 

77, după ce Velea 
partea stingă și a

(min. 49 și 52 
Pîrvti) și chiar 
hăilă, in min. 
s-a plimbat pe . 
pasat lateral. Dar studenții n-au a- 
vut In lot un om ca Pescaru, în 
stare sâ schimbe singur soarta jo
cului prin două goluri venite ime
diat după egalare (exact ca ]a Rm. 
Vilcea !). Pentru că în min. 79 Pes
caru înscrie cu un șut spectaculos,

UN JUBILEU COMPLET

t de
orad

seie

rtul

SCUZAȚUVA CU PELE

17 m., pentru ca peste un 
tot el să consfințească sco-

de la 
minut 
rul final. Din nefericire, însă, ieri, 
în uvertura de la -23 August”, n-a 
existat decît un singur jucător ca 
Pescaru...

Mircea M. IONESCU

CIOCALTEA - VICTORIOS
ÎN RUNDA A 3-a A TURNEULUI
DE LA VRNJACKA BANJA

ai fotbalului au fost expuse și pe__
tiioaneie din R.F. a Germaniei, ele avînd 
ca scop cnemarea la ordine și atitudine 
civilizată a spectatorilor turbulenți. Toa
te aceste acțiuni au fost determinate de 
nenumăratele cazuri de scandaluri, in
cidente, invadări ale terenului, petrecute 
pe stadioanele din țările amintite mai 
sus.

BOSKOV RENUNȚĂ 
LA SKOBLAR

sta-

BELGRAD, 8 (Agerpreș). In
rițnda a 3-a a turneului zonal de 
șan de la Vrnjacka Banja (Iugosla
via), maestrul român Victor Cio-câi- 
tea (cu piesele negre) l-a învins pe 
Kouros (Grecia), Bukici a cîștigat 
la Adorian, iar Christinsen l-a în
trecut pe Surșek. A fost consemna
tă remiza în partidele Boboțov- 
Csom. Smejkal-Malich și Holer-Psi- 
bil. In clasament conduc Boboțov 
.(Bulgaria), Malich (R.D.G), Psibil 
(Cehoslovacia) cu cîte 2 puncte, ur
mați de Ciocâltea. (România), și Ado- 
rian (Ungaria), cu 1,5 ■ puncte și o 
partidă întreruptă fiecare

NASTASE SI TIRIAC> 5

BASCHET : Sala Constructorul, de 
la ora 9.39 : Politehnica — «U“ lași 
(fi; Constructorul — „U“ Timișoara 
(f); sala Gluleștl. de la ora 9-30 : 
Politehnica _ Politehnica Cluj (m), 
T.E.F.S. — „V“ Timișoara (m).

CĂLĂRIE: Baza hipică din calea 
Plevnei, de la ora 10 : Concurs de 
obstacole (lot national).

FOTBAL : Teren Laromet ; ora 
9.30: Băneasa — Venus (campionat 
feminin), ora 11 (div. C) Tehnometal
— Unirea Tricolor; teren Autobuzul, 
ora 9.30 (camp, feminin) Diana — Mi- 
nerva; ora 11 (div. C) Autobuzul
— Victoria Lehliu ; Teren F.R.B. ora 
9.30 (camp, feminin) Luceafărul — 
Unirea Tricolor; ora 11: Mașini Unel
te — T.M.B. (div. C): teren Sirena: ora 
9.30 (câmp, feminin): Juventus — 
Carmen; ora 11 Sirena — Voința 
(div. C); teren Ciulești, ora 9 (camp, 
feminin) Rapid _ Miorița: ora 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 (camp. 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 10.1S : Confecția — Voința Odor- 
hei (A,f); teren Voința, ora 10. JS : 
Voința Buc, — Chimia Buzău (B.f): 
ora 11,13: Voința Buc. — Reionul 
Săvineștj (B,m): teren Progresul, ora 
16.00 : 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 Floreasca. ora 8.30: 
Turneu individual (România, Unga
ria, Franța, Italia).

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora
9.30 : Medicina București _ Rapid 
(A.f.)t Dinamo — Penicilina lași 
(A.f).

/

Au fost alcătuite loturile de ju
niori și junioare in vederea jocurilor 
din 21 și 23 aprilie, de la Constanța, 
pe care reprezentativele noastre de 
volei le vor susține cu echipele si
milare ale R.D. Germane. La juni
ori, lotul cuprinde pe Țigăeru, Iri- 
mescu (Rapia), Donescu. Jelea (Vi
itorul Buc.), Păușescu. Zotia, Duciu- 
man (Dinamo), Rebedea (Șc. sp. 1), 
Enescu (Șc. sp. 2), Băroiu (Electra), 
Țerbea (Steaua), Macavei („U“ Cluj). 
Constantinescu (Șc. sp. Buzău). Zlo- 
tea (Șc. sp. Craiova), luhasz (Tracto
rul), Mîrza (Șc. sp. Constanța). Ij?- 
nișca (Șc. sp. Tg. Mureș). Tamaș 
(Lie. A. Mureșan Dej), Vișan (Petro
lul), Gârleanu (Politehnica Timișoa
ra), Chifu (Viitorul Bacău). Antre
nori sint M. Șerban și Tr. Căldare. 
La junioare din lot fac parte Maria 
Antonescu, Liuba Cristina (Șc. sp. 
Caransebeș). Emilia Cernega, Liliana 
Pașca (Farul), Rodica Cilibiu, Miha- 
ela Stanciu (Progresul), Paula Ca
zangiu, Carmen Puiu, Victoria Ca- 
raijda (Constructorul Buc.), Margare
ta Bako, Doina Botezan (Șc. sp. Cluj), 
Constanța Dinculiță (Dinamo), Că
tălina Almare (Șc. sp. 2), Eugenia 
Milenko (Șc. sp. Constanța) și Elena 
Bujor (Șc. sp. Brașov). Antrenori : 
Leonid Sorbală și Ion Cristian.

Ieri, în masivul Bucegi, pe Va
lea Scîndurarilor. intr-o ambianță 
plăcută de concurs s-a desfășura: 
prima cursă de slalom speriat din 
cadrul tradiționalului concurs inter
național de seni -Cupa Bucețn" 
Manifestând încă o dată în acest 
an martie progres»? marcate de 
schiorii noștri alpini, am consemnat 
cu plăcere o triplă victorie româ
nească. cu atit mai prețioasă ei 
cit a fost obținută în fața unor 
schiori reputați pe pian internațâo- 
nal și creditați cu rezultate și punc
taje F.I^„ superioare concurențik* 
români. Dar, in ordinea clasificării. 
Dan Crist ea, Gheo-cțhe Vulpe și Vir
gil Brenci — abordind 
spirit prin excelență combativ 
au oferit spectatorilor 
riasul circ natural 
mostre de mare spectacol și de ma
re eficacitate.

Dacă întrecerea și victoria băie
ților a prilejuit momente de auten
tic entuziasm, la fete, situația a fost 
cu mult mai delicată. Schioare!? 
oaspete și. in special cele din R.S. 
Cehoslovacă, au fost categoric su
perioare ca pregătire tehnieo-tacti- 
că și ea modalitate de abordare a 
cursei. Deși victoria oaspetelor 
era așteptată, ea a fost totuși obți
nută cu pree multă dezinvoltură, 
avertizîndu-ne asupra atenției ce va 
trebui 
nostru 
există. De pildă, junioarele 
Mecei, ~ _
Leib. Rezultate tehnice: slalom — 
special băieți: (54 de porți, 450 iu

crsa îmr-

strinși în u- 
intramonîan.

acordată pe viitor schiului 
feminin. Speranțe și talente 
— - ■- ■ • * > E va
Nuți Degerat u, Gabriela

«ață de itâvtf): 
’. 2. Gh. Vulpe 
i (R) 75.9, 4. L.

U Diel fPDt) 
tl.8: fete: 1.

k) 1X1. - Df- 
T24. X

tCS. 4. Măria
TS 3 5

AUTOINVTTATIE LA 
DISCIPLINA

Prezentind Totul de 22 de jucători In 
vederea sferturilor de finală ale ,,Cam
pionatului Europei-, lu jad in Boskov, 
selecționerul echipei Iugoslaviei, nu l-a 
trecut și pe Skoblar, internaționalul iu
goslav care face furori in Franța, la 
Olympique Marseille, fiind spaima apă
rărilor adverse. Radioul din Belgrad a 
Întreprins o interesantă anchetă printre 
figurile marcante ale fotbalului Iugoslav 
asupra utilității Iui Skoblar In echipa 
națională. Răspunsurile au mers, in 
mare majoritate, spre opinia lui Boșkov. 
iată două dintre ele : „Pentru a juca 
in națională. Skoblar trebuie să se afle 
sub controlul de antrenament al selec
ționerului nostru..." (Ribar, antrenorul 
lui Zeieznicear). „Echipa aceasta a dus 
Iugoslavia pinâ in sferturile de finală 
ale campionatului european, tot ea tre
buie lăsată să joace mai departe..." 
(Stepancici, internaționalul de la O.F.K. 
Beograd). Și iatâ, pentru n încheia, și 
părerea Iu: Boșkov : „Skoblar nu mai 
cunoaște stilul de joc al selecționatei. Și 
nici nu are timpul sâ și-l mal Însușeas
că. De aceea, prefer să utilizez numai 
jucători din cluburile iugoslave."

KUNA TI TINE LOCUL
LUI ADAMEC...

LA CAMPIONATELE
INTERNATIONALE

ALE ITALIEI
ROMA, 8 (Agerpres). — Apropia

tele campionate internaționale de 
tenis ale Italiei vor reuni la Foto 
Jtalico din Roma o serie de jucători 
valoroși în frunte cu românii Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, cehoslovacul 
Jan Kodes, Aleksandr Metreveii 
(U.R.S.S.), Lewis Hoad (Australia). 
De asemenea, organizatorii au pri
mit confirmarea de participare a ce
lor mai buni tenismeni fuancezi.

MOSCOVA VA GĂZDUI ÎN 1973
C.M. DE HOCHEI - GRUPA A

de campionat ale

BTtA GS1

AZI. ETAPA A vni-3

..dar nu în echipă, fiindcă centrul ata
cant al lui Spartak Trnava continuă să 
se afle In teren : ci pe tabela de mar
ca». Adamec traversează o perioadă de 
>eș:re din formă, care ține cam de mult 
— din toamna trecută. In schimb, mij
locașul de atac al formației din Trnava 
se află într-o dispoziție de joc cu totul 
remarcabilă. Una dintre cele mai recen
te Isprăvi ale sale, trei goluri marcate — 
și prin lovituri de la distanță și prin 
terminarea cu succes a unor combinații 
in apropierea porții adverse. EI îi ține 
astfel locul Iul Adamec, altădată „omul 
nr. 1 de gol" al Iul Trnava și al na
ționale:. De altfel, ca urmare a formei 
sale slabe. Adamec n-a figurat nici In 
echipa care a lntîlnit ieri la Brno re
prezentativa Austriei.

FURTUNA LA BELO HORIZONTE
A CAMPIONATULUI FEMININ MV1ZIA A
Astăzi este programată o n 

pâ, a Vili-a (a 17-a). di: ^ac: 
pionatului feminin de handbal, divi
zia A. Fără îndoială, capul ce aiiș 
al etapei e-te derby-u! codașelor, 
meciul dintre Confecția ți Voința 
Odorbei care se va disputa ir. Capi
tală pe terenul Dinamo, ineepind de 
la ora 10,15. La fel de așteptat este 
și jocul de la Cluj, unde tniverw- 
tatea din localitate va primi ru»"Ua 
I.E.F.S.-ului. Nici celelalte partide 
nu fac excepție de la „regula etap» ", 
fiind la fel de importante pentru 
configurația clasamentului : Rulmen
tul Brașov — Mureșul Tg. Mureș șl 
Textila Buhuși — Rapid București.

ouă eta

(Urmare din pag. 1)

'A

5-a născut. de data aceasta între Yus- 
tnrh si Tostao în privința metodelor și 
Intensității antrenamentelor. Aici discu
ția va ii mai lungă. Cum se va ter
mina ’ Greu de răspuns pentru că 
Tostao nu este Piazza...

întrunit la Praga, Congresul Ligii 
internaționale de hochei pe gheață 
a hotărît ca viitoarele campionate 
mondiale (grupa A) să se desfășoare 
în anul 1973 la Moscova. Două țări 
— Iugoslavia și Austria — au soli
citat organizarea turneului grupei 
B. Urmează să se hotărască ulterior 
unde vor avea loc întrecerile aces
tei grupe. Franța a fost singura 
țară care s-a oferit să găzduiască 
meciurile grupei C a campionate
lor. (După cum se știe, echipa Fran
ței a retrogradat în grupa C prin 
absența sa la turneul de la Bucu
rești).

Campionatele europene de juniori 
vor avea loc în U.R.S.S. (grupa A) 
și Olanda (grupa B).

în altă ordine de idei, Comitetul 
executiv alL.I.H.G. a autorizat par
ticiparea la actualul campionat de 
la Praga a jucătorului vest-german 
Alois Schloder, care, după cum se 
știe, fusese suspendat în timpul O- 
limpiadei de la Sapporo.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Pusilisiui american Bob Foster a deve
nit campion mondial la categoria semi
grea. invingindu-l prin KO în repriza a 
doua pe venezueieanul Vincente Rondon, 
Meciul a a vut loc la Miami Beach (Flo- 
ridal. în fața a 7 000 de spectatori.

J

găsiseră făgașul normal de mun
că intensă, ritmul ascendent de 
efort în perioada pregătitoare a 
campionatului mondial. întineri
rea lotului, sudarea generațiilor 
la altitudinea bunei pregătiri fizi
ce și coeziunii, rămăseseră dezi
derate pînă prin preajma startu
lui. Aprecierea lucidă a stadiului 
nesatisfăcător de pregătire, com
parată cu posibilitățile latente ale 
lotului au determinat lanțul criti
cilor. Și, după cum s-a văzut ul
terior, și „autocritica" concretă a 
hocheiștilor ’ noștri fruntași,, care 
au înțeles că munca, disciplina și

Săptămîna sportivă internă
voința de a învinge dau adevă
rata strălucire tclentului și per
formanței. lată de ce minimul 
obiectiv pe care și-l propuseseră 
înainte de competiție : evitarea 
retrogradării în grupa C, a apă
rut pe parcursul ei ca obiectiv 
al unei perioade depășite.
O COMPARAȚIE Șl ÎNCĂ CEVA-

Franța —, cu 12 din cei 15 jucă
tori în prima divizie la Beziers,

PUC, Angoulăme ; România 
cu toți cei care au evoluat și 
cîștigat Turneul F.I.R.A. ’72,

OU 
.în 

campionatul de juniori, dar apți 
oricînd să joace în divizia națio
nală A. Comparația este edifica
toare pentru actualul stadiu valo
ric al juniorilor rugbyști și pro
mițătoare pentru viitorul jocului 
cu balonul oval în țara noastră. 
Nu numai pentru că tinerii jucă
tori români au dobîndit prestigio-

sul trofeu în fnțo celor mai re
dutabile formații din Europa 
(Spania, Franța, Cehoslovacia, Ita
lia, Maroc, Belgia, R.F. a Ger
maniei), ci și pentru ce au remar
cat tehnicienii acestui sport la 
reprezentanții noștri : bune cali
tăți fizice, mcleabilitate tactică 
în funcție de adversar, disciplină, 
fair-play.

Am dori ca lotul reprezentativ 
de juniori sâ devină curînd pur
tătorul de cuvînt al unei Întregi 
generații de rugbyști viguroși și 
talentaji, iar mîine purtătorii vic
torioși ai tricoului primei echipe 
naționale pe itinerariile botrînu- 
lui continent.

înainte de a pleca în turneu In Africa 
de Nord și Europa, selecționata de fot
bal a Perului a susținut un meci amical 
Za Cfutfad de Mexico cu reprezentativa 
Mex.cuhi:. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2-—1 0—1).

La Moscova a Început imilnirea de na- 
tațîe dintre selecționatele URSS șl R.D. 
Germane. întrecerile se desfășoară in 
bazin de 59 m. După prima zi, la mas
culin scorul este egal : 60—6» puncte iar 
la feminin conduc oaspetele cu 32—23 
puncte. In proba de 10O m liber bărbați, 
înotătorul sovietic Vladimir Bure a rea
lizat timpul de 53,7. urmat de coechipie
rul său Vlatfimir Iliriev — 53,8. Record
manul Roland Matthes (RD Germană) 
și-a adjudecat proba de 100 m fluture 
cu performanța de 56.3.

Turul ciclist al Belgiei a luat sfîrșit ia 
Ohain cu victoria rutierului belgian Ro
ger Swerts. urmat de compatriotul său 
Willy de Geest _ la 29 sec. și olandezul 
Joop Zoetemelk — la 1,33.
■
Turneul internațional masculin de tenis 
(rezervat jucătorilor profesioniști) de la 
Houston (Texas) a programat ultimele 
două partide din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu. Campionul 
australian Ken Rosewall l-a învins cu 
6—3 7—5 pe iugoslavul Nikola Pilîci, iar 
englezul Roger Taylor a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—4. 6—3 in fața 
cunoscutului jucător australian John 
Newcombe. In semifinale, Rosewall va 
juca cu Taylor, iar Laver il va intilni pe Okker.

Cu prilejul unui concurs de atletism, 
care a avut loc Ia Los Angeles, sporti- 
vul american Steve Smith a cîștigat pro
ba de săritură cu prăjina cu excelentul 
rezultat de 5,42 m. Smith a încercat să 
doboare recordul mondial (deținut de 
atletul grec C. Papanicolau cu 5.50 m) 
dar a ratat cele trei încercări efectuate 
la înălțimea de 5,51 m.

In cadrul campionatelor de natație ale 
Angliei, desfășurate recent în bazin mic 
la Grimsby, Mike Richards a stabilit 
un nou record național în proba de 
UD yarzi spate cu timpul de 1:01.1. Cu 
un nou record englez s-a încheiat si 
proba masculină de 110 yarzi bras, In 
care victoria a revenit Iul Malcolm Con
nell cu rezultatul de 1:09,1.

In prima zi a turneului internațional 
masculin de handbal de la Budapesta, 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Honved Budapesta — Selecționata de ti
neret a Ungariei 31-47 (16—11); Vor-
ivăi-ts Frankfurt pe Oder — Poznan (Po
lonia) 22—13 (12-5).



In „Cupa Școlarul" la talere

ION DUMITRESCU
ÎNVINGĂTOR

Cei unsprezece tricolori care au debutat cu o victorie in noul sezon in ternațional in timpul intonării imnurilor înaintea meciului de teri

VICTORIE
(Urmare din pag. I)

UTILA, SCOR SATISFĂCĂTOR!
litatea echipei române în anumite 
momente.

în aceste condiții (adică admițtnd 
c-a atins fără dubii primul obiectiv 
al meciului, victoria șl deci revan
șa) ne rămîne să ne oprim asupra 
celui de-al doilea, verificarea îna
intea partidei cu Ungaria. Ca re
petiție a jocului ofensiv în ansam
blu. testul de ieri a foșț trecut sa
tisfăcător. Am jucat pe atac, am 
reușit să ne impunem, echipa noas
tră a trecut deci examenul ofen
sivei sub raportul CONCEPȚIEI 
sau, dacă vreți, al MENTALITĂȚII. 
Dar — și aici ne formulăm rezer
vele — ofensiva noastră de ieri s-a 
sprijinit pe o linie de atac cu ran
dament practic sub veleitățile eta
late și pe o apărare insuficient de 
precaută. Am menținut minute în 
,șir balonul în jumătatea de teren 
adversă dar fazele noastre de gol, 
deși destul de numeroase, n-au fost 
prea clare, lucru care, la urma ur
melor, nu trebuie să ne surprindă 
pentru că în compoziția cvartetu
lui nostru ofensiv au intrat ieri 
trei jucători (Lucescu, Dembrov
schi, Iordănescu) care-și așteaptă 
încă în această primăvară, rendez- 
vous-ul cu forma normală și un 
debutant, introdus sub eticheta, pe 
care nimeni n-o poate blama, a 
experimentului. Iar cînd în locul 
lui Sandu a fost introdus Domide, 
lucrurile n-au apărut schimbate în 
bine nici sub raportul jocului com- 
binativ în atac, nici sub cel al efi
cacității, pentru că arădeanul a a- 
păruț ca vîrf principal (postură în 
care nu joacă de ani de zile), pe 
de o parte; iar pe de alta, el pare 
urmărit de un nefast complex psi
hologie ori de cite ori intră în na
țională. Grija cea dinții deci, pen
tru meciurile viitoare, atacul '.

Și acum apărarea, asupra căreia 
e destul de greu să emitem jude
căți certe, pe de o parte pentru că 
ea n-a fost prea mult solicitată, pe 
de alta din cauză că — sinceri să 
fim — marile sale erori de care 
vorbeam n-au pornit atit dintr-o 
incapacitate cit din niște neglijențe 
greu de explicat sau, să admitem, 
explicabile doar prin relaxarea de 
care au fost cuprinși componenții 
«cestul compartiment, dintr-o ne- 
permisă subapreciere a adversaru
lui. Ceea ce e totuși grav este că 
avertismentul primei situații a lui 
Floch de „tețe-â-tete“ cu Răduca
nu n-a fost luat în seamă, faze si
milare repetindu-se o dată și încă 
o dată. Și n-ar fi rău să ne spu
nem că dacă Floch a ratat de trei 
ori. Dunai II nu va fi probabil dis
pus să-l imite; sau, la fel de reco
mandabil este să recunoaștem că 
intervenții salutare, ca cele de ieri 
ale lui Răducanu, au în ele și un 
ingredient de șansă, care nu se 
cumpără în fiecare zi de la băcă
nie. ..

Foarte bun, în schimb, jocul nos
tru de la mijlocul terenului, șl a- 
ceasta nu numai datorită excelen
tei zile pe care a prins-o Dumitru, 
specialității de coordonator a lui 
Nunweiller VI, ci și oarecum apor
tului Iui Dembrovschi (prea puțin 
prezent însă, ca în alte jocuri, pe 
aripă sau la finalizare), căruia în 
repriza secundă i s-a mai adăugat 
încă un om de mijlocul terenului, 
Domide. Ca o compensație parcă, 
un bun joc ofensiv a făcut ieri Săt- 
măreanu, iar în a doua repriză Io- 
nescu, introdus după pauză în lo
cul unui Deleanu mai puțin între
prinzător și ferm decit în evoluțiile 
precedente, desigur din cauză că 
aceasta a fost prima lui apariție 
după accidentul suferit.

Francezii ne-au pus mai puține 
probleme decit ne-am creat

singuri în fața lor. Dacă ne-a plă
cut totuși ceva în mod deosebit la 
echipa lui Boulogne, acest ceva I-a 
constituit viteza atacanților, mobi 
litatea unora dintre ei. Și nu e 
vorba numai de viteza pură (care 
— în consecință — a dat de furcă 
apărării noastre în acțiunile om la 
om) ci și de viteza combinațiilor, 
de car© uneori oamenii noștri din 
linia de fund au fost derutați. O 
anumită tenacitate în apărare (Tra
sor, Bosquier), ca și o ușurință re
marcabilă în repliere, iată alte ele
mente de reținut în legătură cu 
evoluția de ieri a ,,team“-ului pe

care Boulogne îl pregătește pentru 
Minicupa mondială. Cu toate aces
tea, unsprezece! e francez a fost 'de
parte de a ne impresiona. Nu pu
tem vorbi 
care ne-ar 
interesant 
zant — să 
cutiilui ziarist Jean Eskenazi, care, 
în momentul intrării pe teren a 
celui de-al treilea jucător francez 
de rezervă, spunea cu umor și a- 
mărăciune : „Inutil.., Poate doar 
introducerea in teren a lui Brigitte 
Bardot ar mai putea schimba sco
rul acestui meci .

despre o deziluzie pe 
fi provocat-o, dar găsim 
— în orice caz, amu- 
notăm declarația cunos-

IN VESTIARUL TRICOLORILOR

«««« „CRED CA AZI PUTEAM 

MARCA 4
Ora 15,45. Autocarul „tricolorilor" 

oprește la intrarea de la tribuna a 
H-a. Coboară Angelo Niculescu, Ră- 
ducanu, Lucescu și ceilalți jucători 
din lot. Ceilalți urcă treptele spre 
vestiar. începe echiparea. Răducanu 
nu-i mulțumit de tricou. Pedant ca 
întotdeauna. După cîteva minute se 
întinde pe covor și-i numărăm

DESFĂȘURAREA JOCULUI
(Urmare din pag. I)

SPRE NUNWEILLER ȘI CONTI
NUA SA AVANSEZE, BALONUL 
AJUNGE PE DREAPTA LA DEM
BROVSCHI, CARE TRIMITE SCURT 
ÎN CENTRUL CAREULUI LA DI
NU. O RELUARE PRECISA ȘI MIN
GEA ALUNECĂ PE JOS ÎN COL
TUL DIN DREAPTA LUI CARNUSi 
2—0.

Se pare că acest gol îi relaxează 
pe jucătorii noștri pentru că, numai 
după un minut, Dinu — care a fă
cut lucruri foarte bune, dar a și gre
șit — pierde balonul la Floch, care 
pleacă singur spre poartă. Din nou 
Răducanu îi iese înainte și respinge 
formidabil cu picioruț salvînd un 
nou gol !

Tribunele respiră ușurate și echipa 
noastră iși revine în atac. Fără să 
se ridice Ia înălțimea așteptărilor, 
fără să practice jocul din partidele 
anterioare și cu un atac șters, im
pulsionat mai mult de Dumitru, Săt- 
măreanu și Nunweiller, selecționata 
noastră manifestă totuși superiorita
te teritorială, se apropie mai des de 
poarta lui Carnus, dar nu izbutește 
să aibă. finalitate, astfel ci acțiunile 
din min. 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 82 
și 87 (cea mai mare ocazie, ratată de 
Iordănescu) rămîn fără efect. în

GOLURl“
— Vă felicit pentru victorie ! — 

le spune cu imperturbabilul său calm 
antrenorul Angelo Niculescu. Ați ju
cat bine în majoritatea timpului...

Dinu se dezechipează cu mișcări 
lente. „In apărare nu ne-am concen
trat suficient. Altfel vom juca insă 
la Budapesta. Acolo va trebui să în-

schimb, francezii (care-și modifică 
din nou atacul) au un reviriment, 
atacă mai mult și mai periculos, do
mină chiar, dar ratează la rîndul 
lor prin Floch și Lech (Răducanu

Stadionul „23 August", teren foarte, 
bun Timp frumos, oald. Spectatori 
circa 25 000. Au marcat : IOKDANES- 
CU (min. 16) și DINU (min. 54). Ra
port de cornere : 8—11 (8—6).

ROMANIA : RĂDUCANU — SAT- 
MAREANU, Lupescu, Dinu, Deleanu' 
(min. 46 : N. IONESCU) — DUMITRU. < 
NUNWEILLER VT — Lucescu, Dem-i 
brovschi M. Sandu (min. 46 : Do-! 
mlde), Iordănescu.

FRANȚA : Carnus — TRESOR, 
BOSQUIER, Novi, Rostagni — MI
CHEL, Mezy (min. 46 : Quittet) — 
BLANCHET. LECH, Floch (mta. 70: 
Larque). BERETTA (min. 70 : Moli
tor) .

ARBITRUL M Strmecki, ajutat de 
I. Frankovici și M. Kovacerid (toți, 
din Iugoslavia) a condus bine.

In vestiarul echipei noastre, după meci, ziaristul francez J. 1 
ii solicită cîteva impresii lui Angelo Ntculescu

intervine din nou) șl obțin doar 
două bare (Michel — min. 77 și Lech 
— min. 78) și un al 5-lea 
această repriză. Astfel că 
rămîne nemodificat, după un joc in 
general fără strălucirea 
inter-țărt

corner in 
rezultatul

meciurilor

AZ/, LA LE HĂVRE

MECIUL DE TINERET FRANȚA - ROMANIA

flotări! Dinu iese pe culoar și sprin- 
tează de cîteva ori. „Trebuie să-i ba
tem pe francezi. Nu concep altfel", 
afirmă decis purtătorul tricoului cu 
nr. 6. Lucescu alege cu atenție min
gea cu care se va juca, Dumitru. 
Lupescu, Dembrovschi se echipează 
tăcuți. M. Sandu e galben ca ceara 
Debutează. Și nu poate scoate un 
cuvînt. După 15 minute de încălzi
re pe terenul din preajma stadionu
lui, cei 11 desemnați să înceapă me
ciul revin la vestiar și coboară apoi 
treptele spre tunel. Domide, Uifălea- 
nu, N. Ionescu le urează succes.

Au trecut primele 45 de minute 
La revenirea în vestiar, doar Râdu- 
canu pare bine dispus. Băieții nu 
sînt mulțumiți de scor șl mai ales 
de modul cum au jucat. Ascultă a- 
tenți sfaturile antrenorului Angelo 
Niculescu : „Tu, Radule, ți tu, Dumi
tru, prea mult vă complicați, prea 
mult căutați pasa decisivă. Dinule, 
te avînți hazardat în atac. Fii, te 
rog, mai atent. Doar ați văzut cîf 
«înt de periculoși pe contraatac. Do
mide ți Nae Ionescu, mergeți ți fa
ceți incălizrea_.“

— Nu se poate să nu mai dăm un 
gol după pauză !
crezător Radu

Ora 18,20.

ne spune în
Nunweiller.

chidem toate culoarele spre poarta 
noastră", „Cred că ari puteam marca 
patru goluri — afirmă Lupescu. lor- 
dănescu, Lucescu și Domide au ratat 
din situații foarte bune majorarea 
scorului..." Supărat că nu i-a ieșit 
jocul ața cum ar fi dorit, căpitanul 
..tricolorilor". Mircea Lucescu, recu
noaște fair : „Francezii au avut o 
bună pregătire fizică ți s-au dovedit 
extrem de periculoși pe contraatac, 
surprinzind de cîteva ori apărarea 
noastră. Răducanu a prins insă o zi 
foarte bună, jucind ața cum am dori 
mereu", 
tarul 
si ti 
Tine 
cașii 
toate
a jucat exceptional. Cit despre si
tuațiile de gol de Ia poarta mea, ce 
să spun : cind joci bine ai și noroc".

„In ultima vreme am fost mereu 
criticat că nu mai joc ca in meciul 
cu A.C. Napoli — ne spune surî- 
zînd Dumitru. Trebuia să dau un 
răspuns la acele observații. Urmă
toarele „replici" le rezerv pentru 
cele două meciuri cu Ungaria".

Laurenfiu DUMITRESCU

Auzindu-i afirmațiile, por- 
echipei noastre ti mulțumește 
promite evoluții si mai bune, 

să sublinieze, totuși, că „mijlo- 
noștri nu s-au repliat rapid, cu 
ei Dumitru, după părerea mea.

Concursul de talere aruncate 
din șanț din cadrul „Cupei Șco
larul", organizat de C. S. Școlarul 
București, s-a încheiat ieri pe po
ligonul Tunari cu victoria lui Ion 
Dumitrescu. Fostul campion olim
pic și-a depășit pe cei doi colegi 
din lotul olimpic (Șt. Popovici și 
Gh. Florescu) 
curs al anului 
200 de talere, 
vînătoare au 
lente de concurs 
mos — iar talerele au fost-., mai 
rezistente ca altădată, nu s-au 
sfărîmat în momentul lansării lor 
din șanț. Rezultatele au fost, în 
general, 
etapa în care ne aflăm. O luptă 
interesantă s-a dat pentru locu
rile 2—3 între doi tineri taleriști, 
A. Marinescu și St. Bodnărescu. 
Ambii au spart cîte 179 de talere, 
dar în baraj Marinescu a fost mai 
precis și a ocupat locul secund pe 
merit.

REZULTATE — talere aruncate 
din șanț (trap) 200 buc.: 1. I. Du
mitrescu (Olimpia) 182 t (în manșa 
I — 93 t). 2. A. Marinescu (Șco
larul) 179 (în baraj 23), 3. Șt. Bod
nărescu (Steaua) 179 (b. 20), 4.
Șt. Popovici (Olimpia) 178 t, 5. 
Gh. Florescu (Steaua) 175 t, 6. V. 
Treistaru 
zeanu a 
nină (150 
167 p.

In aceeași competiție, la proba 
de talere aruncate din turn (skeet) 
conduce după 100 de talere G. Pinti
lie (C.S.O. Baia Mare) cu o cifră 
valoroasă — 97 t. El a fost urmat 
de tânărul talerist de la Steaua. L. 
Cojocaru cu 92 t.

Marți și miercuri se vor întrece, 
tot în cadrul „Cupei Școlarul", ju
niorii- (T. R.)

în acest prim con- 
la clasica probă de 

Țintașii cu arma de 
avut condiții exce- 

timp fru-

mulțumitoare pentru

(Steaua) 171 t. Reli Ve- 
obținut la proba femi- 
t) 123 p. iar la 200 t —

SURPRIZELE CONTINUA
In campionatul

MASCULIN DE HANDBAL
GALAȚI, 2 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Continuînd cu cinci partide echi

librate, programate în etapa a 
XX-a, campionatul masculin divi
zia A a rămas sub zodia luptei 
pentru evitarea retrogradării. Din 
acest motiv, formațiile din a doua 
jumătate a clasamentului au de
pus astăzi în sala Danubius din lo
calitate eforturi deosebite în lupta 
pentru victorie. Unele dintre ele 
au reușit, acest lucru, altele au fost 
însă numai la un pas de a oferi 
puținilor spectatori prezenți niște 
rezultate surpriză.

în prima categorie trebuie să no
tăm pe Dinamo Brașov și pe Poli
tehnica Timișoara, ambele învingă
toare merituoase în niște partide 
în care nu aveau prima șansă. O 
notă în plus pentru brașoveni care 
au cîștigat de o manieră catego
rică întâlnirea cu S. C. Bacău. De 
asemenea, nu vom omite să sub
liniem că Politehnica Timișoara, 
invingînd pe Universitatea Bucu
rești a părăsit, în sfîrșit, zona in
ferioară a clasamentului.

Dintre echipele care deși s-au 
comportat meritoriu nu au reușit 
să termine învingătoare, este de 
evidențiat Universitatea Cluj, care 
a dat o replică remarcabilă forma
ției noastre campioane, Steaua.

într-un meci decisiv în salvarea 
din zona retrogradării, Politehnica 
Galați du forțe fizice serios dimi
nuate după meciul din ajun, și 
lipsită de sprijinul publicului, a 
ratat victoria din partida cu Tro-

tușul, risipindu-și astfel puținele 
șanse care le mai avea de a rămîne 
în divizia A. Rezultate tehnice î 
Dinamo Brașov -r- S. C. Bacău 22— 
17 (11—4). Principalii realizatori 
Hotnog (5), Gheorghevici II (4), Wii- 
lisch (4), pentru învingători, Con- 
stantânescu (6) pentru învinși ; Uni
versitatea București — Politehnica 
Timișoara 19—20 (10—13). Meci 
foarte echilibrat, victoria timișo
renilor constituind o mare surpriză. 
Principalii realizatori; Guneș (8), 
Oprescu (5) — pentru Politehnica, 
Roșu (10) — Universitatea ; Steaua 
— Universitatea Cluj 22—18 (9—10). 
După un început egal, clujenii au 
condus pțnă în min. 46. Principalii 
realizatori: Gruia (7), Kicid (7) — 
Steaua, Tudosie (6), Schobel (6) — 
„U“ Cluj. Trotușul — Politehnica 
Galați 15—14 (10—8). Principalii
realizatori: Bădău (4), Paraschiv 
(3), — Trotușul, Pădure (4), Hornea 
(3), Nica (3) — Politehnica. Tur
neul de handbal se încheie astăzi.

Dinamo București — Indepen
dența Sibiu 23—19 (10—8). După
neașteptatul succes din runda pre
cedentă, handbaliștii sibieni au a- 
bordaț jocul de astăzi (ieri-mr.) cu 
același interes, încercînd să repete 
figura și în compania dinamoviști- 
lor. 'Jocul s-a disputat sub semnul 
unui echilibru aproape perfect, dar 
handbaliștii bucureșteni,. mai bine 
pregătiți fizic, au obținut în cele 
din urmă o victorie meritată.

Călin ANTONESCU

Virginia Ruzici și Toma Ovici
învingători în „Cupa Steaua“ la tenis

Două finale cu aspect total dife
rit au încheiat probele de simplu 
din cadrul concursului de tenis 
dotat cu „Cupa Steaua". Dacă în 
prima, cea a băieților, Toma Ovici 
n-a avut nevoie decît de 46 de 
minute pentru a trece de slaba 
rezistență a lui Gheorghe Boaghe, 
în schimb în meciul decisiv al în
trecerii feminine, am asistat la o 
luptă acerbă, prelungită la aproa
pe 2 ore și jumătate de joc, pînă 
să cunoaștem pe învingătoare, tână
ra tenismană dinamovistă, Virgi
nia Ruzici.

Intr-adevăr, finala masculină a 
fost, din punct de vedere specta
cular, o decepție- într-o partidă 
fără istoric, am avut totuși satis
facția de a urmări un învingător 
foarte stăpin pe mijloacele tehnice, 
în vădită ascensiune, prezentând o 
gamă variată de procedee tehnice. 
Despre învins, nimic de comentat, 
Boaghe părînd resemnat după pri
mele mingi la o înfrîngere imi
nentă. Scor: T. Ovici (Progresul)— 
Gh. Boaghe (Construcții) 6—0, 6—9.

Am fost însă întru totul compen
sați de spectacolul oferit de fina
listele întrecerii. Atit Virginia Ru
zici, cit și Valeria Balaj, foarte a- 
proape de victorie și ea, și-au a- 
părat șansele cu dîrzenie, pe dis
tanța a trei seturi și două tie- 
breakuri. Condusă cu 3—0 de fie
care dată, Ruzici a refăcut mereu

condus în 
succesiv trei

handicapul. Ea a și 
primul set ratînd 
setbaluri. în al dolea. Balaj ra
tează, la scorul de 4—1, o bună o-

Toma Ovici, cel mai bun tenisman 
in întrecerile de. la Ghencea 

Foto: Theo MACARSCHI

cazie de a majora scorul la 5—1» 
A fost momentul psihologic al par
tidei. Din nou, dinamovista a for
țat intrarea în ție-break, unde — 
de data aceasta — s-a distanțat 
cu siguranță. Mult mai proaspătă 
și decisă în setul trei, Ruzici a în
cheiat convingător o partidă în 
care a făcut încă o dată dovada 
marelui ei talent. Scor final: Vir
ginia Ruzici (Dinamo) — Valeria 
Balaj (Steaua) 6—7, 7—6, 6—1.

Azi dimineață, la Ghencea. au loc 
finalele competițiilor de dublu. în 
semifinale, la băieți i Popovici, Ro- 
șianu — Ovici, Sotiriu 4—4, ab. ; 
Boaghe, Navroțchi — Nemeș. Ne
meth 6—0, 6—1. La fetei Balaj, 
Trifu —- Cotuna, Butci 6—3, ’ 6—2 ; 
Ruzici, Simionescu — Călina, Nosa 
6—4, 6—2;

Iată și rezultatul finalei „Cupa 
Municipiului București", pentru ju
niori î • Dinamo — Steaua 7—4. 
Competiția continuă cu probele in
dividuale, pe terenurile Centrului 
de antrenament nr. 2.

Radu VOIA

Ttirneul

internațional

de floretă

din Capitală
(Urmare din pag. I)

STiRNESTE UN
LE HAVRE, 8 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Cei 15 elevi ai lui C. Drăgușin 

(Vidac, Costaș, Jurcă, Tănăsescu, 
Smarandache, M. Olteanu, Ma- 
teescu, Ghergheli, Boloni, Vișan, 
Sima, Mulțescu, D. Georgescu, Pe- 
treanu și Cassai) au efectuat aici 
un antrenament ușor, de acomo
dare, de circa 60 minute. A fost 
solicitat ceva mai mult doar ară
deanul Vidac care, acuzînd o con
tuzie la umăr, după meciul susți
nut duminica trecută la Tg. Mureș, 
a avut un program mai lejer în 
tot cursul săptămînii. Așa cum se 
prezintă lucrurile la această oră se 
pare că antrenorul C. Drăgușin va 
începe cu el în poartă partida de 
mîine, (n. r. azi), acordind astfel 
credit unei mai bogate experiențe 
competiționale. In rest, de la tri
coul cu nr. 2 și pînă Ia cel cu nr. 
11, nici o problemă pentru respon
sabilul tehnic. Cei patru jucători ai 
apărării imediate vor fi : Jurcă, 
Smarandache, Olteanu și Mateescu; 
Ia mijlocul terenului vor opera 
Ghergheli, Mulțescu și Boloni; iar 
în prima linie ofensivă. Sima, D- 
Georgescu și Petreanu. Așadar, ca 
așezare, un 1—4—3—3. sistem ne 
care „cei 11“ sînt deciși să-1 aplice 
elastic, pentru a asigura în teren 
un bun randament la cele două si
tuații fundamentale ale jocului, 
atac și apărare.

In angrenajul echipei, piesele de 
bază de care Drăgușin își leagă 
speranțele sînt portarul Vidac. fun
dașii centrali Smarandache și Ol
teanu, cei doi mijlocași de mese
rie, Ghergheli și Boloni, precum 
și Mulțescu (care, în principalul 
său rol de coordonator, va acțio
na mai mult* între mijlocași și îna
intași) și D. Georgescu. în fapt.

MARE INTERES
întreg 
dorita
nare, 
chipe 
sară coeziune.

Tn tabăra adversă, un 
absent, față de formația 
inițiaL Este vorba de Chiessa, care 
fiind militar la Chambery nu a 

a se pre
rie la Di- 
lui Chies- 
însă prea 
(reputatul 

iucere teh- 
a Franței se calificase 

,World-i 
iri

u au 
rezultat de 

lTMui

axul central care, în mult 
situație de bună funcțio- 

Va putea asigura ;
(abia in formare)

acestei e-
i o nece-

singur 
anunțată

obținut permisiunea de 
renta in cantonamentul 
nard. Lipsa de la apel a 
sa nu-1 mai îngrijorează 
mult pe Henri Guerin 
antrenor sub a cărui cont 
nică na 
în 1966 pentru , 
pind de mierci 
cînd băieți 
Mato un 
în compania 
București ! In locul lui 
postul de înaintaș centr 
evolua Piasechi, un jucător dotat cu 
clarviziune și o mare capacitate de 
efort, care (in intenția lui Guerin) 

■ ar fi fost idealul mijlocaș ofensiv 
al echipei. De altfel, Piasecki, Jo- 
dan. Vanucci. Lacombe, Domenech 
și Patrick Revelli sînt bine cotați 
In fotbalul profesionist francez și în 
aceștia selecționerul Georges Bou
logne investește mari speranțe pen
tru viitoarea națională a Franței.

Aici, la Le Havre, jocul de mîine 
(n. r. de azi) este așteptat cu viu 
interes. Meciul va începe la orele 
16, ora 
centru 
mânia 
Vidac 
dache, 
Ghergheli, Mulțescu. Bdlâni — 
ma, D. Georgescu. Petreanu.

:on
•Cup") înce- 

după-amiază, 
realizat Ia St- 

-1) 
tru 
ne 
va

Meciul va începe
României și va fi condus Ia 
de un arbitru belgian. Ro- 
va alinia următorul „11“ i 
(Costaș) — Jurcă, Smaran-
M. Olteana, Mateescu —

Si-

G. NICOLAESCU

J»

IN VESTIARUL FRANCEZILOR

ROMÂNII AU FOST SUPERIORIu
Un „fiim" al cabinei francezilor 

nu poate să nu-1 aibă pe generic 
pe Georges Boulogne .marele pa
tron" al echipei

Si ce 
ciul a 
corect 
pentru 
— nu 
mea a 
marca

______„cocoșului galic", 
spunea Boulogne ? Că me- 
fost bun, agreabiL corect; 
chiar și rezultatul de 2-0 
România, „... cu toate că 
uită să adauge — echipa 
avut astăzi ghinion, puteain 
cel puțin un

asta face 
rezultatul 
fost mai 
din cauza 
zentat sub așteptări". Novi 
de părere că .jomânii au făcut un 
foarte bun meci, în special din
punct de vedere al jocului colec
tiv ; victoria este meritată, dar nu 
trebuie să uitați că noi am fi pu
tut egala prin cele două bare din 
repriza secundă".

Ne strecurării printre numeroșii 
reprezentanți ai presei franceze în 
căutarea altor declarații. Djorkaeff 
a fost ieri rezervă. Nici nu putea 
avea pretenții în fața celui care 
l-a înlocuit, Trasor, o... comoară 
de jucător. De pe banca sa. a vă
zut bine jocul : „In ciuda faptului 
că meciul a fost amical, și deci 
fără miză, m-ani așteptat la utt 
Joc bun din partea românilor. Și 
iată că fotbaliștii dv. I-au reușit. 
Aveți o apărare foarte bună și 
remarc în mod special portarul 
(n.r. Răducanu), fundașul dreapta 
(n.r. Sătmăreanu), mijlocașul dreap
ta (n.r. Dumitru). Dacă și atacul... “ 
Pe Trasor. I-am felicitat pentru jo
cul său bun. Era fericit, crede că 
a cîștigat duelul invizibil, dar di
rect, cu Djorkaeff pentru tricoul 
cu nr. 2. Părerea sa i „Românii

gol. Dar și 
fotbal, așa că 
Românii au 
poate că și

parte din 
este real, 
proaspeți;
căldurii noi ne-am pre- 

este

sînt foarte buni fotbaliști, dar cred 
că azi șansa nu a fost de partea 
noastră. Am avut mai multe ocazii 
dccît echipa dv., dar acesta este 
fotbalul". Dl Guyot, membru al 
federației franceze și conducătorul 
delegației prezente la București, 
este de părere că „și în cazul în 
care Franța ar fi transformat vreu
na din ocaziile avute, concluziile 
meciului nu s-ar fi schimbat; echi
pa României a fost superioară"’.

Mircea TUDORAN

CONSTANTA. 8 (Prin telefon, de 
la trimisul nostru). Păcat că aceste 
campionate naționale de haltere se 
desfășoară într-un deplin anonimat! 
în afară de concurenții care-și pri
vesc coechipierii, spectatorii pre
zenți în sală pot fi numărați pe 
degete. Regretăm acest fapt, pen
tru că, într-adevăr, întrecerile sînt 
spectaculoase, iar protagoniștii se 
străduiesc să obțină rezultate cit 
mai bune în vederea selecționării 
lor în lotul olimpic sau cel pentru 
„europene". F. Balaș a realizat cel 
mai valoros rezultat al campiona
tului, dovedind că merită mai 
multă atenție din partea selecțio
nerilor. Nu-i mai puțin adevărat 
că el a fost stimulat în obținerea 
performanței (412.5 kg) de adver
sarul său direct tânărul A. Miuț, pe 
care l-a învins doar la limită, la 
„smuls", fiindu-i egal la „aruncat".

Din lotul olimpic, cea mai bună 
comportare a avut-o V. Bădeșcu — 
singurul care și-a îndeplinit norma 
prevăzută pentru etapa actuală a 
pregătirilor (355 kg). Cu acest re- 

categoria 
pană, el l-a învins cu 25 kg pe ta
lentatul clujean V. Daniel, care are 
doar 17 ani și se anunță un viitor 
mare performer.

zuitat, înregistrat la

Rezultatele la categoriile 
sînt slabe. Este de altfel o 
lacună, care de ani de zile 
fost remediată nici de concurenți, 
nici de... antrenori. Și ca dovadă, 
în ziua a doua a fost realizat un 
singur record național: St. Pintilie 
(cat. mijlocie) 142,5 kg la „împins" 
din a patra încercare.

Rezultate: categoria pană 1. V. 
Bădescu (Rapid) 355 kg (120, 102,5, 
132.5), 2. V. Daniel (C.S.M. Cluj) 
330 kg, 3. T. Apostol (Rapid) 310 
kg ; categoria ușoară: 1. F. Balaș 
(Steaua) 412,5 kg (142,5, 120, 150),
2. A. Miuț (Rapid) 382,5 kg (115, 
117,5, 150), 3. Gh. lenciu (Progresul) 
342,5 kg ; categoria semimijlocie: 1. 
C. Dumitru (Steaua) 405 kg, 2. Gh. 
Bercea (Dinamo) 387,5 kg, 
Szatmari (Dinamo) 387,5 kg ; 
goria mijlocie 1. Gh. Mîinea 
pid) 417,5 kg, (130, 127,5 160), 
Pintilie (Minerul Lupeni)
3. N. Fofircă (Rapid) 335 
goria semigrea: 
(Olimpia) 425 kg, 
(Rapid) 415 
(Steaua) 400

Rezultatele 
supergrea le

mari 
veche 
nu a

3. I. 
cate- 
(Ra-

2. St.
407,5 kg, 

kg ; cate- 
Teleman 
Opreanu 
Stoicescu

1. Gh.
2. L.

kg, 3. Gh.
kg.
la categoriile grea și 
vom comunica mîine.

Ion OCHSENFELD

Italia 12—4. (Pascu — 4, Stahi
— 3, Szabo — 3, Gyulai — 2 ; 
Giudice — 2, Bersani — 1, Collino
— 1); Ungaria — Italia 10—6 (Sza- 
ray — 3, Bobiș — 3, Tordasi — 2, 
Szolnoki — 2; Bersani — 2, Giu- 
dice ■— 2, Collino. — 2, Lorenzoni
— 0); Franța—România A 9—7 
(Josland — 3, Dumont — 3, Demail- 
je — 2, Cerat,ti — 1 Pascu — 3, 
Gyulai — 3, Szabo — 1, Stahl — 0); 
Ungaria—România B 9—7 (Szolno
ki— 3, Bobis — 3, Mendelyne — 2, 
Szaray — 1; Vicol — 3, Draga — 
3, Ardeleanu — 1, Văduva — 0).

România B — Franța 8—8 (49—49)
(Vicol-3, ’' ' ’
Pricop-0 ; 
Dumont-1,
Franța 9—7 (Bobiș-3, 
Szaray-2, Tordasi-1 ;
Josland-2, Dumont-2,
Italia — România B 11—5 (Collino-4, 
Giudice-4, Lorenzoni-2, Bersani-1 ; 
Vicol-2, Draga-1, Ardeleanu 1. Vă- 
duya-1); Franța — Italia 9—5 (De
maille-3, Dumont-3, Ceretti-2. Mu
zio-1 ; Bersani-2,. Lorenzoni-2 Giu- 
dice-1, Collino-0); România A — 
Ungaria 9—7 (Pascu-3. Gyulai-2, 
Szabo-2, Stahl-2 ; Bobis-3, Szolnoki- 
2, Szaray-1, Mendelenyi-1).

Clasament: 1. ROMANIA A 6p 
37v ; 2. Ungaria 6 p 36v ; 3. Franța 

5 p ; 4. Italia £p ; 5. România B 1 p.

Ardeleanu-3, 
Demaille-3, 
Muzio-1); 1

Văduva-2,
Josland-3, 

Ungaria — 
SzoInoki-3, 
Demaille-3, 
Ceretti-O);

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE*

IER! IN DIVIZIA A DE BASCHET
Ten. în cadrul campionatelor nano

nale (masculin $i feminin) de baschet, 
au avut loc următoarele partide :

l.E.F.S. — SĂNĂTATEA SATU MARE 
(f) 70—47 (29—18). Joc de bună factu-â 
tehnică, 1n care ambele echipe au evo
luat într-un ritm susținut. Plusul de 
talie și apărarea agresivă ale studen
telor au fost factorii determinant ai 
victoriei bucureștencelor.

RAPID — A.S.A. CLUJ (f) 73—53 (40- 
19). Prezentând la această partidă doar 
șapte jucătoare (Șipoș a refuzat să (a?ă 
deplasarea), clujencele n-au opus re
zistență decît în partea a doua a întil- 
nirii. chid scorul era favorabil bucu
reștencelor la o diferență apreciabilă.

STEAUA — I.C.H.F. 59—58 (39—34).
„U“ CLUJ - VOINȚA BUC. 30-60 

(35—30).

MATTHES — RECORD
MONDIAL

vil Roland Matthes a stabilit un nou 
record mondial la 100 m spate, cu 56,6 
— vechiul record (56,7) ii aparținea.

„CRITERIUL PRIMĂVERII" 
LA VOLEI

în sala progresul, s-a dispu- 
I a returului in „Criteriul Pri- 
com petiție rezervată divizio- 

joc, 
cu

Asearâ. 
tat etapa 
mă verii** . .
narelor A masculine. în primul 
Dinamo a întrecut pe Progresul 
3—1 (7f 12. —11. 9), într-o partidă în care 
ambele formații au folosit mai mult ju
niorii. Se pare câ și Progresul recurge 
in acest retur Ia tineri. Al doilea meci 
a opus echipele Steaua și I.E.F.S. care 
au dat o luptă aprigă pentru victorie. 
Mai rezistenți fizic, voleibaliștii de la 
I.E.F.S. au cîștigat întilnirea cu 3—2 
(—10. 16, —7, 11. 8). Cuplurile de arbi
tri : Em. Costoiu — Gh. Ionescu și 
Ionescu — V. Barb. (P. PEANA)

A.S.A. Barău -
Steaua, din cadru) 

Formația bucu- 
‘ t mec in

dispus la 
‘ " cu 

1 PROFIL 
echipele 
bacăua- 
așteptă- 

după 5 
____  . numai îna

inte de limită. La cat. pană C. Tănîr- 
jan a finalizat un salt excelent în me
ciul cu cunoscutul luptător N. lliuță. 
Rezultat final : 24.5—11,5 pentru IPROFTL.

MECIUL SPASSKI — FISCHER 
DIN NOU TN DISCUȚIE

lupte greco-romane 
LPROFIL Rădăuți - 
etapei a 3-a, divizia A. 
reșteană cu toate că a amînat 
rile de la două categorii, a < 
scor de ambele adversare : 23—5 
A.S.A. Bacău și .27,5—4,5 cu 
Rădăuți. Ultima partidă a opus 
oasoe. Favorită era garnitura 
nă. Luptînd însă, peste toate 
mie rădăuțenif s-au detașat 
dueluri cu 20—0. cîștigind

făcută pentru simplul motiv că iede-a. 
ția americană nu posedă suma respec
tivă.

ÎN C.M. DE HOCHEI DE LA 
FRAGA

G.

STEAUA ÎNVINGĂTOARE LA 
SCOR ÎN TRIUNGHIULARUL 

DE LUPTE
La Moscova, tn cadrul meciului de na- 

tație' U.R.S.Ș. — R. D. Germană, sporti-
Aseară, tn sala clubului Steaua, s-au 

încheiat întrecerile triunghiularului de

Federația de șah a S.U.A. a informat 
federația 
te că nu 
de dolari 
ticiparea 
Robert Fischer la meciul 
maestru Boris Spasski (U.R.S.S.). 
purtător de cuvtnt al Federației 
ncane a declarat că această 
torului international nu poate fi satis-

internațională de specialita- 
poate avansa soma de 35 000 
cerută pentru a garanta par- 
marelui maestru american 

cu marele 
Un

ame-
cerere a

Două din favoritele actualei ediții a 
campionatului mondial de hochei (gru
pa Ă) ce se desfășoară la Praga. U.R.S.S. 
și Suedia, au debutat to competiție cu 
victorii nete. Campionii lumii au între
cut (vineri seara) echipa R F. a Ger
maniei cu scorul de 11—0 (3—0, 3—0, 5—0). 
după un joc care a fost la discreția 
liocheiștUor sovietici. Selecționata Sue
diei a cîștigat în fața Elveției cu 12—1 
(4—1, 5—0, 3—0). La ora ctod închidem 
ediția, se desfășoară partida dintre Fin
landa și R.F. a Germaniei.

CEHOSLOVACIA — AUSTRIA
2—0 (2—0)

Ieri, totr-un meci amical disputat la 
Brno, reprezentativa de fotbal a Ceho
slovaciei a întrecut pe cea a Austriei 
cu 3—0 (2—0) prin golurile marcate de 
Petras și Ternenji. Medul a fost urmărit 
de 30 000 de spectatori.
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