
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C. C. AL P

In ziua de 11 aprilie 1972 a 
loc^ ședința Comitetului Executiv 
C. w. v, pioiiuuiu UI
șui Nicolae Ceaușescu, secretar gc 
neral al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe 
centrale.

Comitetul Executiv a ascultat in
formarea cu privire la vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
Republica Africa Centrala, Republica 
Populară Congo, Republica Zair, Re
publica Zambia, Republica Unită 
Tanzania, Republica Democratică 
Sudan și Republica Arabă Egipt. Prin 
rezultatele sale, vizita se înscrie ca 
o contribuție de o deosebită însem
nătate la întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și țările africa
ne, constituind în același timp o pu
ternică manifestare de solidaritate 
cu tinerele state care au pășit pe 
calea independenței, eu lupta aces
tora pentru dezvoltarea economică 
și socială de sine stătătoare, cu tniș-

avut
, . .. ... ______ al

C.C.^al P.C.R^ prezidată de tovară- 
r ge-

cărilo de eliberare națională, împo
triva imperialitmului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru pace și 
securitate în lume.

Comitetul Executiv a dat o înaltă 
apreejere activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a apro
bat în unanimitate rezultatele vizitei 
și a hotărit să se ia toate măsurile 
necesare pentru realizarea acordu
rilor și înțelegerilor stabilite.

Comitetul Executiv al CC al P.C.R. 
a examinat, de asemenea, propune
rile privind sărbătorirea zilei de 
1 Mai jn țara noastră și a stabilit 
ca în întâmpinarea acestei sărbători, 

..................................................;organele și organizațiile de partid, 
de sindicat, și U.T.C. să intensifice 
munca politico-educat'rvâ ți organi
zatorică pentru mobilizarea oame
nilor muncii de la orațe și sate la 
realizarea planului de stat, a sarci
nilor în toate domeniile de activitate.

Comitetul Executiv al C.G al P.C.R., 
finind, seama de propunerile unor 
colective de oameni ai muncii și ale 
sindicatelor, a hotărit ca în Bucu
rești, în localitățile reședință de

țudeț și în aha orașe, să aibă îec 
numai adunări populare urmate de 
manifestări cultural-artistice și spor
tive consacrate zilei de 1 Mai. De 
asemenea, la case de cultură, clu
buri, cămine culturale, școli și facul
tăți, în unități militare se vor orga
niza, în preajma zilei de 1 Mai, 
manifestări cultural-educative, artis
tice și sportive consacrate acestui 
eveniment. Activitatea politico-educa- 
tivă prilejuită de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai se va organiza sub semnul 
traducerii în viață a Programului 
adoptat de Plenara CC al P.C.R. din 
noiembrie 1971 privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice.

Comitetul Executiv a examinat ți 
aprobat principalii indicatori tehni- 
co-economici ai unor lucrări de in
vestiții care urmează să fie realizate 
in actualul cincinal. De asemenea, a 
examinat proiectul de lege privind 
cazierul judiciar și a hotărit ca aces- 
ta să fie prezentul Marii Adunări 
Naționale.
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Azi, la Piatra Neamț

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
7

IN FATA CAMPIONILOR MONDIALI
J

SEMICENTENARUL UT. C

DIN TOATĂ INIMA-ADEZIUNE DEPLINĂ
LA POLITICA PARTIDULUI!

Tineretul sportiv al patriei salută cu entuziasm 
bilanțul fructuos al vizitei întreprinse in Africa 
de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Continuăm să facem loc astăzi luărilor de corint 
prin care sportivii fruntași, antrenorii, cadrele de 
profesori și activiști ai mișcării dc educație fizică 
și sport își arată adeziunea față de bilanțul stră
lucit al vizitei întreprinse de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în țările africane. Dezbate
rea publică a acestui mare eveniment internațional

prilejuiește, deopotrivă, exprimarea atașamentului 
întregului popor la politica internă si externă a par
tidului și statului nostru, hotărirea tennă de a 
munci — fiecare la tocul său de activitate — mai 
bine, cu mai mult spor, pentru a transpune integral 
in viata obiectivele trasate de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R . de noul Plan Cincinal 1971—1975

PRETUTINDENI STIMA, ADMIRAȚIE!
Am încă vil în minte Impresionan

tele imagini urmărite la televizor cu 
ocazia vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe continentul african. Am 
încercat un mare sentiment de mîn- 
drie. Pe întregul itinerar, în activita
tea atît de. laborioasă desfășurată de 
conducătorul nostru iubit și-au găsit 
o convingătoare expresie spiritul de 
responsabilitate al partidului și sta
tului nostru pentru destinele păcii, 
preocuparea neobosită pentru înfăp
tuirea destinderii, securității și cola? 
borării internaționale.

Primirea entuziastă făcută pretutin
deni iluștrilor oaspeți din România

socialistă este o expresie elocventă 
a prestigiului de care se bucură țara 
noastră, conducătorul ei lucit. Ase
menea sentimente sînt exprimate e 
toate meridianele globului. Astfel, am 
fost profund impresionată anul trec ut 
cind, cu ocazia participării mele ia 
campionatele mondiale de tenis ce 
masă din Japonia, am primit o scri
soare semnată de Yoshiie Yoda, con
ferențiar la Universitatea Waseda din 
Tokio. Cetățeanul japoi.rt pe care 
nu-1 cunoșteam a ținut să-și expri
me în scris marea sa stimă pentru po
litica statului nostru. Un gest atît a.

ingător prin marea lui »!

PIATRA NEAMȚ, 11 
(prin telefon, de la tri
misul nostru). Ieri, vo
leibaliștii din R.D.G. au 
poposit la Piatra Neamț, 
unde susțin astăzi pri
ma din cele patru în- 
tîlniri amicale cu repre
zentativa țării noastre. 
Partida se anunță in
teresantă, ambele for
mații aliniind cei mai 
buni jucători ai lor la 
ora actuală. Prima e- 
voluție în sala Ceahlă
ul (de la orele 18) a 
stârnit justificata cu
riozitate a localnicilor.

Acest med, ca și cele 
care vor urma, consti
tuie o bună ocazie pen
tru antrenorii echipelor 
de a-Si da seama de 
potențialul jucătorilor 
lor la început de se
zon. de rezultatul pre
gătirilor ce pină acum, 
precum și prilejul de 
a încerca in condiții di
ficile de joc o serie 
de tineri recent promo
vați in lot.

Arbitrul internațional 
Peter Lance. care în
soțește delegația volei
baliștilor din R.D.G. în 
calitate 
tate la 
spunea 
se. de 
măsura 
mâții".

Oaspeții 
următorul 
Schneider. 
H. Peter. A. Schulz, R Schumann, 
R. Tșcharke, 
gen. precum 
W. Maibobm 
E Wiegmann

Lotul jucătorilor noștri cuprinde 
pe Schreiber. Udișteanu. S lama te, 
Bartha. Oros. Dumănoiu. Codoi, 
Mocnlescn. Cr Ion. Enescu. Du
mitrescu. Vraniță. Paraschivescu, 
Balaș. Păștean, Chițigoi și Mari
nescu.

Aspect de la ultima intilnire dintre reprezen
tativele României și R.D-G., care a avut loc 
cu prilejul campionatelor europene din Italia. 
Gabriel Udișteanu a depășit printr-un puter

nic atac blocajul advers.
Foto: I. MIHAlCA

speciali-de comentator de 
„Leipziger Volkszeitung-* ne 
că „prevede jocuri frumoa- 
un bun nivel tehnic, pe 
reputației celor două for-

ceIată de ce vizita de ax-nm.
politică internă șî externă a R.mă- 
met po.aruează atenția țărilor indi
ferent de așezarea lor geografică, 
aaeziunea tuturor oamenilor cinstiți. 
De aceea, sîr.tem m-rdri că aparți
nem unui popor care îmăptuieste cu 
atîta consecvență ți fermitate o poe
tică creatoare, a păcii și 
între toate țările.

MARIA ALEXANDRU 
maestră emerită a sportului 

Ia tenis de masă

PUTERNIC IMBOLD IN ACTIVITATEA NOASTRĂ
Am urmărit cu un profund interes 

și o mare admirație vizita tovarășu
lui, Nicolae Ceaușesau în cele opt 
țări africane. Acest turneu atît de 
bogat în semnificații a trezit pretu
tindeni un răsunet deosebit. Intilni- 
rile avute, discuțiile purtate și nu
meroasele cuvîntări rostite de se
cretarul general al partidului și șe
ful statului nos‘ru au demonstrat 
încă o dată unitatea Indestructibilă 
dintre politica internă și externă a 
României Socialiste.

Noi, sportivii, care avem posibili
tatea să participăm la nenumărate 
competiții In țară și peste hotare,

constatăm de fiecare dată prestigiul 
crescînd de care se bucură statul neu
tru, Partidul Comunist Român și 
ilustrul lui conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Călătoria pe me
leagurile Africii, încheiată recer.t, 
reprezintă încă o dovadă a pres- 
tanței pe plan internațional pe 
care o au realizările în opera de e- 
dificare a socialismului, înfăptuite 
prin efortul comun și plin de răs
pundere de întregul popor, ca și 
principialitatea și justețea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru.

Ecoill acestei vizite istorice ce: 
tuie pentru noi toți uo nou im 
pentru ca fiecare, ’a locul nostr. 
muncă, să depunem toate efort: 
în înfăptuirea sarcinilor care ne 
vin. ca fiecare să-și facă datoria 
deplin așa cum. în mod cotidian, 
face conducătorul nostru, tovar 
Nicolae Ceaușescu. De aceea ei

.AU- 
lOOld 
u ce 
: urile

pe 
ii-o 
ișul

MAKCEL ROSCA —
maestru emerit al sportului Ia tir

ALMER

Șl SLAVIC

INVITAȚI

LA CONCURSUL

JUBILIAR

DE LA BELGRAD
In zilele de 27—29 aprilie, 

La Belgrad, va avea loc un 
mare concurs internațional de 
înot, la care participă spor
tivi din 22 de țări- Competi
ția este organizată în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a 
federației de specialitate din 
iugoslavia. Paralel cu între
cerile de înot, va avea loc un 
puternic turneu de polo, în 
care vor evolua selecționatele 
U.R.S-S.. Ungariei, Italiei și 
Iugoslaviei.

Organizatorii au invitat și 
5 sportivi români, dintre care, 
nominal, pe Eugen Aimer și 
Marian Slavic. Aceștia vor 
face deplasarea împreună cu 
Dietmar Wetterneck, 
Miclăuș și Zeno Oprițescu.

au deplasat la P. Neamț 
lot de jucători: S.

J. Freiwald. E Pietzsch,

W. Webner. H. Ha- 
și tinerii promovați 
(2.92 ml, W. Lowe, 

: antrenor H. Jenter.

Aurelian BREBEANU

Citiți in pag. a 2-a: 
ATLETISMUL BRAȘOVEAN 

ARE LARGI
POSIBILITĂȚI 

DE DEZVOLTARE

In meciul cu S. C. Leipzig din C. C. EUniversitatea București ar ti putut cistiga detașat, dar...
e în divizia A la handbal feminin, primul derby: I. E. F. S Universitatea Timișoara

O

Așadar, Universitatea București 
----- campioana României la hand
bal feminin — a părăsit a Xl-a 
ediție a Cupei campionilor euro
peni. A părăsit-o însă onorabil, 
realizînd un scor de 1—1 La victo
rii cu S.C. Leipzig) formație in 
care joacă nu mai puțin de 7 din
tre handbalistele care. în decem
brie trecut, în Olanda, au cucerit 
titlul suprem. Onorabilă este și 
performanța de a se fi clasat prin
tre primele patru țeam-uri de club 
din Europa.

Sîmbătă, La Ploiești, echipa pro
fesorului Constantin Popescu a în
trecut cu 16—15 pe campioana R.D 
Germane, Studentele bucureștence 
ar fi putut să învingă mai lejer, 
poate chiar Ia 3—1 goluri dife
rență (este greu de crezut că ar 
fi putut remonta -handicapul de 8 
goluri) și dacă n-au reușit acest 
lucru, vina este numai a lor. în 
ambele reprize, au început jocul 
timorate, stăpînite de un trac ne
firesc, astfel că s-au lăsat domi
nate — pe teren propriu — 
Kretschmar, Winkler et comp.

poi ele n-au sesizat Ia timp fap
tul că echipa oaspete nu are forță 
de șut de la 9 m și că locul unde 
acționează este semicercul. In 1 
cui unei apărări strinse. mobile 
semicerc, în locul unei defensi 
agresive, care să nu dea posibilii

multă ușurință la Leipzig, că di
ferența de valoare nu este aceea 
marcaă de scorul partidei-tur, că 
oacă ar fi dovedit mai mult curaj, 
dacă ar fi crezut cu adevărat în 
șansa sa. în forța de care dis-

d— 
tea adversarelor să manevreze in 
voie balonul. Universitatea Bucu
rești s-a mulțumit cu marcajul 
strict al unor presupuse jucătoare 
periculoase. I s-a creat astfel un 
mare cîmp de acțiune pe semicerc 
abilei Helbig. Jucătoare a din Leip
zig nu s-a lăsat mult rugată și. 
în 25 de minute, a marcat 7 go
luri. Socotim, de asemenea, că în 
atac a fost puțin angajată Doina 
Furcoi (excelentă sîmbătă, ca de 
altfel în majoritatea meciurilor din 
ultimul timp), iar Simona Arghir 

Niculina Iordache n-au specu- 
în suficientă măsura 

situații favorabile care 
parcursul meciului.

Privind meciul de la 
ne-am dat seama că formația noas- 

lăsat întrecută cu prea

Hristach. NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

și 
lat 
de
pe

o seamă 
s-au ivit

Ploiești,

Stmona Arghir a învins-o, de această dată, pe excelenta apărătoare a buturilor formației S.C. 
teipzig, Hgțț^ejCQȘ ” Wl*1

...ne declară Simona Arghir ți Argentina Menis
De la tribuna Congresului al 

IX-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, se adresa tineretului 
țării : „Partidul nostru, întreaga so
cietate manifestă o preocupare de
osebită față de formarea și educa
rea tinerei, generații în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismului 
și comunismului, ale dreptății și 
egalității sociale, ale eticii noii 
noastre orinduiri".

în această acțiune de amplă for
mare pe toate planurile a tinerei 
generații, mișcării de educație fi
zică și sport îi revine nobila _ mi
siune de a contribui prin mijloa
cele sale specifice la realizarea u- 
nor înalte trăsături de caracter ale 
tineretului : curaj, cinste, devota
ment, spirit colectiv, patriotism.

Am discutat cu tineri spor
tivi fruntași, membri ai organiza
ției U.T.C., tocmai din dorința de 
a arăta în ce măsură educația fi
zică și sportul pot să-și 
contribuție masivă la 
multilaterală a omului 
noastre noi.

★
— Să vorbești despre 

educative ale sportului este în ace
lași timp și foarte ușor și foarte 
greu, ne-a spus profesoara Simona 
Arghir, maestră a sportului la 
handbal. Să mă explic. Este foarte 
ușor, pentru că cine nu știe eă

prin sport poți «A-H eduei curajul, 
modestia, spiritul de solidaritate, 
respectul față de adevăr 7 Dar, 
spunînd acestea, rămii doar la sta - 
diul de simplă enunțare, mai mult 
sau mai • puțin convingătoare. De 
aici încolo intervine greul. Cume* 
convingi că sportul te poate trans
forma ?

— Ati găsit, totuși răspunsul ?
— Cred că da. Trebuie înainta 

de toate să faci sport,
— Este suficient ?
— După opinia mea, da. Să dau 

un exemplu. Fiind component al 
unei echipe — de handbal, să zi
cem — trebuie să înțelegi că ori- 
cît ai fi de valoros nu te poți evi
denția fără aportul celorlalți, ceea 
ce înseamnă că trebuie să-ți res
pecți colegii, să fii devotat colec
tivului, să lupți pentru onoarea 
lui.

aducă o 
educa rea 
societății

valențele

★
— Spuneți, Argentina Menis, ee 

v-a dat sportul, în afară de — sări 
spunem — glorie ?

— Curaj, stăpinire de sine, res
pect față de muncă, tenacitate. Să 
nu interpretați cuvintele mele e» 
o laudă a propriei mele persoane. 
Nu vreau să fiu greșit înțeleasa. 
Dar sportul mi-a format anumite 
deprinderi care sînt necesare nnnu
mai pe stadion. Cu alte cuvinte, 
stadionul este pentru noi toți • 
școală a vieții.

Emanuel FANTANIANU

AstăzL in opt orașe

importantă pentru clasament și... echipa națională

J. 3^ a:

Feroviarii clu
jeni pe un bule
vard, bucureștean, 
Veniți tn Capita
lă pentru a da re
plică Rapidului 
(partida are loc 
pe stadionul „23 
August", de la 
ora 16,30), fotba
liștii de pe rna- 
Iunie Someșului 
— care luptă cu 
un admirabil cu
raj pentru a se 
salva de retro
gradare — „po
zează" pentru 
dumneavoastră

Foto : DRAGOȘ
NEAGU

De astăzi și pină la 19 aprilie, cam
pionatul Diviziei A își va consuma 
o nouă— porțiune dintr-un program 
fărîmițat din motive obiective i me
ciurile cu Franța (8 aprilie), Ungaria 
(29 aprilie și 14 mai) și Danemarca 
(21 mai). Iată de ce, după întrerupe
rea de 10 zile dinaintea partidei cu 
Franța, campionatul va fi sistat de la 
28 aprilie spre a face loc pregătiri
lor pentru meciul de la Budapesta, 
apoi se va disputa o etapă de cam
pionat, iar de la 4 mai divizionarele 
A nu se vor reîntilni decit la 24 ale 
aceleiași luni, după returul cu Un
garia și jocul decisiv cu Danemarca.

Aceste trei etape care se desfă
șoară astăzi și la 16 și 19 aprilie, 
redeschid interesanta bătălie pentru 
titlu, pentru locurile fruntașe și pen
tru evitarea retrogradării, readucînd 
j>e primul plan al interesului activi
tatea noastră competițională. Dar, 
ele nu au importanță numai pentru 
campionat, ci și pentru echipa națio
nală, aflată înaintea examenului de 
la Budapesta. Pentru că, după cum 
.sublinia — pe bună dreptate — an- 
'trenorul lotului, Angelo Niculescu,

campionatul rămine totuși principa
lul criteriu de apreciere justă a pre
gătirii și a randamentului selecțio- 
nabililor, mijlocul de îmbunătățire a 
formei lor, mai cu seamă acum, cînd 
îi așteaptă meciul cu Ungaria. De 
aici rezultă și interesul maxim pe 
care îl capătă aceste trei etape de 
campionat, precum și datoria antre
norilor echipelor ca, în spiritul co
laborării statornicite cu antrenorii lo
turilor, să țină seamă de nevoile e- 
chipei naționale exprimate in îndru
mările și direcțiile indicate 
— medicală și tehnică —

A.S.A. Tg. Mureș (7) 
PETROLUL Ploiești (11) 
F. C. ARGEȘ Pitești (3) 
„U" Cluj (4)
U.T.A. (1) 
FARUL Constanța (14) 
RAPID București (12)

(Stadion „23 August', de la
UNIVERSITATEA Craiova

In paranteze — locurile ocupate in

in fișele 
înmînate

16,30)
(9)

selecționabililor după partida cu 
Franța. în același timp, și arbitrilor 
le revine sarcina de a veghea cu și 
mai mare atenție asupra desfășurării 
corecte, sportive a meciurilor de 
campionat, reprimind cu promptitu
dine și energie orice tendință spre 
durități și brutalități, pentru a pre
întâmpina astfel eventuale accidentări 
care ar dăuna echipei naționale, pri
vind-o de elemente pe care contează.

Etapa de astăzi programează me
ciuri care vor fi disputate cu ar
doare :

— CRISUL Oradea (16)
— POLITEHNICA lași (13)
— STEAUA București (8)
— STEAGUL ROȘU Brasov (2)
— JIUL Petroșani (10)
— SPORT CLUB Bacău (5)
— C.F.R. Cluj (15)

- DINAMO București (6) 
clasament.

1

DINAMO-IN FRUNTEA IERARHIEI
CLUBURILOR SPORTIVE DIN ȚARA
• 1971 — anul cel mai rodnic • 28 de medalii cucerite la campionatele mondiale și europene 

• 91 de sportivi dinamoviști selecționați în loturile olimpice • 
nînd titlul de maestru al sportului ® Obiectivul principal în 
Jocurile Olimpice

Pentru a doua oară consecutiv, Di
namo București s-a situat — pe de
plin meritat — în fruntea ierarhici 
cluburilor sportive din țară, reușind 
din nou sa cîștige întrecerea, orga
nizată anual de către C.N.E.F.S., în
tre aceste unități de performanță. 
Este un succes remarcabil și presti
gios, care exprimă convingător forța 
și capacitatea clubului dinamovist ca 
exponent dc seamă al sportului ro
mânesc și care încununează strălucit 
munca plină de energie și de pasiune, 
eforturile neprecupețite depuse de 
sportivii, antrenorii și activiștii săi 
în. anul precedent pentru creșterea 
valorică a performanțelor.

Aș i cum s-a relevat și la recenta 
plenară a clubului Dinamc, bilanțul 
anului 1971 pare să fie cel mai rodnic 
din istoria acestui club sportiv, cu- 
prinzînd realizări demne de apre
ciere pe toate planurile de activitate.

Cifrele și datele inserate în che
narul din pag. a Il-a selectate de noi 
din darea de seamă prezentată de pre
ședintele clubului, Valeriu Buzea, 
susțin cel mai bine această consta
tare, mareînd evoluția și rezultatele 
superioare — față de anii anteriori
— ale sportivilor dinamoviști atît în 
competițiile cu caracter național cît 
și — ca vrednici reprezentanți ai țării
— în marile confruntări mondiale și 
continentale.

Din analiza făcută Ia plenară s-a 
desprins concluzia că în. ■ unele ra
muri ca atletismul, caiacul-canoea, 
canotajul, boxul, luptele, tenisul, ti- 

ți gijgyl

Juniorii se afirmă, 11 dintre ei deți- 
1972 : ci ști ga rea a 8—10 medalii Io

zat un evident progres valoric 
comparativ cu anii _ precedenți —. 
zultatele obținute fiind mfli apropiate 
de nivelul celor ce se înregistrează 
pe plan internațional, așa cum se și 
urmărește de altfel prin 
stabilite de fiecare secție

Edificator in acest sens

re-

obiectivele 
a clubului, 
este faptul

OBIECTIVE MAJORE IN 
1972

• Cucerirea a 8—10 me
dalii la Jocurile Olimpice de 
la Munchen ;

• 6—8 medalii la campio
natele mondiale și europene ;

• 70—22 titiuri balcanice

că în anul 1971 peste 45 de sportivi 
dinamoviști din secțiile de caiac-ca- 
noe, box, tir, lupte, canotaj și volei 
s-au clasat între primii șase la cam
pionatele mondiale și europene. După 
cum — poate — nu lipsită de semni
ficație este și prezența a 78 dc repre
zentanți a clubului in clasamentele 
celor mai buni 10 sportivi stabiliți de 
federațiile de specialitate, dintre care 
9 au și cucerit cupele federațiilor 
respective.

Printre sportivii clubului Dinamo 
care au avut comportări mai mult 
decît meritorii în competițiile inter
national?, lup^șl cjj »|gegație și d4-

ruire pentru ridicarea prestigiului 
sportului românesc, figurează Afanase 
Sciotnic și Cuprian Macarencu — 
campioni mondiali la caiac, Ivan Pat- 
zaichin, Serghei Covaliov, Aurel Ver- 
nescu și alți componenți ai secției de 
caiac-canoe medaiiațl la campionatele 
mor.diaie. Ioana Tudoran. Vasile An
tonio, Calistrat Cuțov, Ion Gyorfy, 
Melania Petrescu. Anițoara Matei. 
Veronica Stroe, Nicolae Martinescu, 
Dan luga, Gabriel Udișteanu, Wiliam 
Schreiber, Laurențiu Dumănoiu, Cor
nel Orosz, Mircea Codoi — medaliat: 
la campionatele europene, Argentina 
Menis, Elena Vintilă, Radu Diaconcs- 
cu, Emeric Tușa, Constantin Vlad, 
Radu Nunweiller, Cornel Dinu, Mir
cea Lucescu, Gh. Zamfirescu, Ștefan 
Huber, Eduard Pană, Cornel Penu, 
Liviu Bota, Anca Groza, 
Cristescu și mulți alții.

Majoritatea numelor citate 
cluse și pe lista celor 91 de 
dinamoviști selecționați in 
olimpice, pentru pregătirea cărora a 
existat și există o preocupare deose
bită în cadrul clubului.

Rezultatele superioare obținute de 
Reprezentanții clubului în anul trecut 
sînt, în bună măsură, consecința 
eforturilor depuse pentru îmbunătă
țirea procesului instructiv-educativ, 
perfecționarea metodelor de antrena
ment, așezarea acestora pe baze ri
guros științifice.

Rezultate mai bune au fost obți
nute și în munca de creștere ți pro
movare a elementelor tinere, în asi
gurare» • 4» sportjvl din

Eugenia

slnt ln- 
sportivi 
loturile

VASILE ANTONIO

propria pepinieră. Este — credem — 
edificator să menționăm că 157 din
tre sportivii seniori ai clubului pro
vin din grupele „Tinărul dinamovist", 
51 fiind promovați numai in anul tre
cut, Se poate spune, însă, că perspec
tivele de promovare se arată și mai 
favorabile în viitor, luînd în consi-

Constonfin FIRANESCU
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ATLETISMUL BRAȘOVEAN 
ARE LARGI POSIBILITĂȚI 

DE DEZVOLTARE
Discuție fa prof. Vasile LĂZĂRUȚ, președintele C.J.E.F.S. Brașov

■Propunîndu-ne să înfățișăm cit 
mai exact situația actuală a atletis
mului brașovean si mal ales să de
pistăm căile și mijloacele dezvoltării 
sale în anii ce vin, după ce am in
vestigat diferiți specialiști, cadre di
dactice, tehnicieni strins legați de 
practica acestei discipline sportive, 
ne-am adresat tov. prof. Vasile Lătă- 
ruț, președintei* C.J.E.F.S. Brașov

— Care este situația organizatorică 
actuală a atletismului brașovean ?

— In prezent, atletismul brașovean 
ființează cu 12 secții ăfliate, in car* 
activează peste 990 atleți, din care 
jumătate stnt legitimați și au clasi
ficare sportivă. D* pregătirea lor se 
Ocupă 25 de antrenori șl 8 instruc
tori care, prin selecție, instruire ți 
educare, asigură efectivele județene 
de atleți. Comparativ cu anii prece
dent!, numărul secțiilor a rămas n*- 
Bchimbat

— în c* s-a concretizat pe planul 
calității această bază organizatorică 
relativ satisfăcătoare ?

— Comparativ cu anul trecut, con
statăm o ușoară creștere valorică în 
ceea ce privește clasificarea Sportivă, 
deși încă insuficientă la cât. a III-a 
ți juniori î aceeași creștere și In ceea 
ce privește performanța sportivă : 5 
titluri de campioni republicani, din 
care 3 în aer liber și două tn sală, 
13 recorduri In 1971 din care 9 in 
aer liber ți 4 în sală (5 recorduri a- 
parțin maestre! emerite a sportului 
Aha Sălfigean, iar 6 stnt recorduri de 
Copii), iar un număr de 15 sportivi 
(9 seniori, 1 la tineret ți 5 juniori) 
au fost selecționați în loturile națio
nale. Atletismul brașovean se află 
în progres, ca valoare mediă a re
zultatelor, ca număr de practicant,!, 
dar ritmul acestei creșteri este mult 
prea lent față de alte județe. Nu a 
fost vdrba, pînă In prezent, de o e- 
voiuțife sistematică, urmărită de ia 
un an la altul de grupul de tehni
cieni care se ocupă de atletism.

— Din cele exprimate de dv., se 
înțelege că, deși în Cifre absolute 
s-ar putea raporta o oarecare ame
liorare, în fond, atletismul brașovean 
a rămas dator tradițiilor sale de per
formanță, practicării largi de masă, 
adeziunii tineretului școlar. Ați pu
tea puncta unele din cauzele care au 
făcut ca ritmurile de dezvoltare să 
nu fie cele dorite?

— Aceasta este de fapt o proble
mă care ne preocupă de mult timp? 
la nivelul Consiliului județean, și 
însăși stabilirea unora din cauzele în- 
tîrzierii ne deschide posibilități ca, 
prin cunoașterea și lichidarea lor, să 
readucerii atletismul brașovean pe un 
plan superior, corespunzător și co
relat cu alte succese obținute de lo
cuitorii județului, în diferite dome
nii de activitate, sub conducerea Co
mitetului județean de =partid. Brașo
vul este un oraș de munte, în care 
iarha, frigul, ploile durează 7—8 luni. 
Pentru cultivarea performanței spor
tive continuitatea pregătirii este 0- 
sențiaiă. Or, din păcate, multe din u- 
nitățile sportive nu au avut condiții 
de lucru, mai ales în timpul sezonu
lui fece, cînd pregătirea fn aer li
ber hu era posibilă. Chiar și sala de 
atletisfn a clubului Steagul roșu — 
afectată pregătirii tuturor atleților 
— oferea eondlții de pregătire aler
gătorilor, în timp ce aruncătorii și 
săritorii trebuiau să se mulțumească 
doar cu pregătirea fizică generală. 
Studiem posibilitatea, și cred că se 
vor găsi soluții, ca prin extinderea 
acestei săli să putem integra fn an
trenamente soecifice și chiar într-un 
eventual sistem competițional toate 
specialitățile atletice.

Paradoxal, deși Brașovul are mul
te stadioane, totuși atletismul nu a 
beneficiat de o casă a sa, pe care 
sâ și-o administreze după cuviință, 
prog’ramînd sistematic competiții lo
cale, antrenamente comune ale atle
ților de ia cluburi diferite, dar în 
aceeași specialitate sportivă, norme 
de control ătc. Sprijinul financiar 
acordat de cluburi și asociații sec-

țiilor de atletism proprii a fost fluc
tuant, situație care 6-a reflectat în- 
tr-o oarecare diminuare a activită
ții.

O altă cauză o constituie desigur 
șl plecare unor valori crescute și ri
dicate Ia Brașov spre alte centre u- 
niversitare mai complexe, spre alte 
orașe, și care fac ca — ia oră con
fruntărilor — forța județului să fie 
sensibil scăzută. Citez la înttmplare 
cîteva cazuri — și nu singurele —ale 
ultimilor ani : Gheorghe Cefan, Ort- 
Vin Scheible, Radu Purghel, Gh. Tă- 
năsescu, Victor Bureș, Adrian Mi cu, 
Ștefan Lenghel, Alex. Abagiu etc.

— Ați enumerat o serie de cauze, 
să le spunem obiective. Nu credeți 
că există și cauze subiective care au 
contribuit la actuala stare de lucruri?

— Tocmai veneau la rînd. Mai iu
tii aș enumera numărul de-tui de 
mare de tehnicieni, de antrenori și 
instructori, dar care nu se reflectă 
nici pe plan numeric, nici al spor
tului de performanță. Uneori nici 
nu cred că sînt valorificate profesio
nal, specialitățile antrenorilor. La 
Șc. sp. Brașov sînt 5 profesori, și 
fiecare în parte se ocupă de toate 
probele atletice, în loc ca potrivit 
specializării, antecedentelor sportive 
proprii, preferinței etc., să se lucreze 
Specializat, pe probe. Este o ches
tiune de organizare pe care condu
cerea școlii sportive va trebui, cit 
mai curind. să o rezolve.

Selecția este o problemă care lasă 
mult de dorit. Aș putea spune că 
fiecare profesor sad antrenor lucrea
ză cu ce vine la secție și nu cu ele
mente selecționate, depistate, alese

Ană Sălăjan atleta nr. 1 a Brașovului

Pasiunea obligă la căutări perma
nente, la împrospătare de cadre, la 
continuitatea ștafetei generațiilor. 
„Omul sfințește locul" spune un ve
chi proverb românesc, valabil și pen
tru atletism.

Nu aș vrea să închei înșiruirea 
cauzelor subiective fără să amintesc 
și de discontinuitatea și ineficiența 
controlului, sarcină Care revine in
tegral C.J.E.F.S. și Comisiei jude
țene de atletism, și de care nu ne-am 
achitat la modul optim și la momen
tul oportun. Și s-ar putea — deși 
este posibil să greșesc — că această 
răsplndire pe teritoriul județului, dat 
mai ales a orașului, pe lingă cauza 
obiectivă a lipsei unșr condiții sâ se 
explice și prin încercarea dc sustra
gere de la control, de a sâ putea Ur
inări cantitativ și calitativ activita
tea fiecărei grupe, secție sau club.

—ț Apreciem că este un moment 
important, un bun ciștigat înțelegerea 
complexă ■ stării de fapt și a cauze
lor care au condiționat-o. Ne-ar in
teresa să știm și ce măsuri ați. in- 
trevăzut in viitor spre a iniplusiona 
ritmul unei dezvoltări, apreciată 
chiar de dv., încă prea lentă ?

— In primul rind, începînd chiar 
din acest an. Stadionul municipal va 
deveni un centru, o casă a atletis
mului brașovean. El a trecut în ad
ministrația Șc. sp. Brașovia fiind 
prioritar pentru atletism și urmînd 
a deservi toate unitățile atletice de 
performanță și un sistem corripetițio- 
nal municipal și republican. Tot a- 
colo urmează a se amenaja o sa'â 
de forță și terenuri de aruncări. Prih 

această atribuire și cu 
corecturile eventuale a- 
duse sălii de atletism de 
la Steagul roșu, credem 
că, cel puțin pentru mo
ment, asigurăm o bază 
de activitate Corespunză
toare, atît iarna cit și 
vara, condiții de lucru 
specializat, pe probe, 
antrenamente centraliza
te și un control mai 
eficient al activității.

Avîhd acest centrii, 
intenționăm sâ forțăm 
selecția iii primul rînd 
prin mai multe con
cursuri de masă, prin- 
tr-un sistem competițio
nal local, cu angrenarea 
școlilor municipale. A- 
ceste concursuri vor fi 
stimulative și vor oferi 
prilejul unei continue 
selecționări și împrospă
tări de elemente.

Din punct de vedere 
organizatoric hu se pu
ne problema de a mări 
numărul unităților, al 
se.cțiilor de atletism, ci 
de a le consolida pe ceie 
existente, prin încadra
rea precisă a antrenorilor 
și instructorilor, prin 
stabilirea și urmărirea 
unor sarcini de inițiere 
sau de performanță.

Intenționăm o campa
nie de popularizare a 
atletismului, cu ajutorul 
profesorilor de educație 
fizică, In masa elevilor, 
spre a înlesni cunoaș

terea și Înțelegerea atletismului atît 
ca sport de sine stătător, dar și ca 
mijloc indispensabil, in condițiile mo
derne de formare pentru oricare 
disciplină sportivă.

Dorim. în sfirșit, o mai bună și 
mai activă muncă de documentare 
și actualizare a cunoștințelor tehni
cienilor. antrenorilor și profesorilor 
prin înviorarea activității colegiului 
județean de antrenori, a pregătirii 
individuale, a controlului metodic și 
profesional.

Sperăm într-o stabilitate mai mare 
a cadrelor in viitor, acum cînd In
stitutul Politehnic Brașov și-a lărgit 
profi'ul, devenind Universitatea Bra
șov și cind sînt condiții ca și in 
viitor această structură să se diver
sifice tn continuare.

— Sinteti deci optimist?
— Nu este un optimism de circum

stanță, ci întemeiat pe un studiu a- 
mănunțit al stării de fapt și pe pros
pectarea unor condiții ameliorate 
de la an la an.

Subscriem optimismului interlocu
torului nostru și dorim atletismului 
brașovean un salt cit mai rapid și 
cit mai inalt peste ștacheta calității.

Mihai BARA

TINERII ÎNOTĂTORI

DE LA PETROLUL ÎNVINGĂTORI LA CLUJ

întrecerile concursului de primă
vară ăl copiilor (categoriile B, C șl 
D) s-au încheiat la Cluj cu succesul 
reprezentanților clubului Petrolul 
Ploiești (472 p), care s-au clasat îna
intea înotătorilor de la Crișul Ora
dea (244 p), Dunărea Galați (223 p) 
Șl C.S.M. Cluj (188,5 P)< Iată cîteva 
din rezultatele tehnice :

CATEG. B : 100 m liber (b) : M. 
Mandache (Petr.) 68,0, H. Habetler 
(Șc. Sp. Tim) 69,3; 100 m liber (f) : 
D. Juster (CSS) 1 :12,5 A. Vamosi 
(Crișul) 1 ! 12,5 ; 100 m bras (b) : L. 
Ene (Rapid) 1 :28,6, Al. Szabo (CSM 
Cluj) 1:29,8; 100 m bras (f) : D.
Roșea (Șc. Sp. Tim.) 1 :31,7; 4x200 
m liber (b) : CSM Cluj 11 :14,0 ; 
4x200 in liber (f) I Petrolul 11:32.8; 
400 m liber (f) : D. Juster 5 :33,2 ; 
400 m liber (b) : M. Mandache 5:20,4 
100 m delfin (f) : M. Georgescu (Petr.) 
1 :23.8 ; 100 m delfin (b) : Șt. Mitu 
(Dun.) 1 :16,8 ; 100 m spate (f) : M. 
Tavasi (Criș.) 1:22,5 100 m spate 
(b) : Ad. Alexandru (Petr.) 1 :17.6 ; 
200 m mixt (b): M. Mandache 2:49,5, 
Ș. Mitu 2 :53,5 ; 200 m mixt (f) : 
M. Georgescu 2 :57,4; 200 m spate

GONG!

dintr-un număr mare de candidați. 
Numărul de selecționați, raportat la 
numărul total de elevi din care s-a 
făcut selecția, este o chestiune a- 
proape total abandonată. Așa se face, 
de pildă, că numărul de atlete la 
Școala sportivă este de numai 8, deși 
posibilitățile ar fi Incomparabil mai 
mari. La Șc. sp. Brașovia. același lu
cru. La Liceul nr. 1 a dispărut „tra
diția" atletismului, a tntrecerilor pe 
micul dar extrem de utilul stadion 
aflat chiar în fața școlii. Din felul 
cum este privită selecția, am putea 
desprinde chiar o doză de comodita
te la profesorii și antrenorii de atle
tism.

ARGENTINA MENIS -

TREI ARUNCĂRI PESTE 61 m

Din multiplele probe desfășurate 
fn concursul atletic din Capitală, 
care a fost organizat de clubul 
Progresul, două ne-au atras atenția 
în mod deosebit. La aruncarea dis
cului femei, Argentina Menis (Di
namo) ne-a confirmat din nou 
forma bună în cate se află, reali- 
zînd o suită excelentă: 61,22 m, 
61,72 m. 59,00 m, 59,10 m, 61,32 m 
și 57,86 m. Pe locul doi s-a clasat

Lia Manoliu (Metalul) cu 55.32 m. 
într-o cursă de 500 m, Gh. Pe- 

tronius (C.A.U.), pregătit de Mir
cea Ursac, a îmbunătățit unul din 
cele mai vechi recorduri ale țării 
Tr. Sudrigean 1:02,6), fiind crono
metrat în 1 :02,3. Alte rezultate : 
Z. Gașpar (C.A.U.) 1 :52,8 —
800 m; N. Petcu (C.A.U.) 15,4 — 
110 m g.

C. M. MUREȘANU, coresp.

• Pe ringul montat în aer liber, tn 
Incinta uzinei Semănătoarea a avut ioc 
o reușită gală de verificare a pugiliștiior seniori bucuteȘtOnl, verificare foarte 
utilă înaintea ca.TipJcsiatului individual. 
In cel mâi disputat meci. Văteriu Prodan 
(Metalul) l-a întrecut la puncte Pe Marin Boteanu (Grlvlța Roșie). Tn celelalte 
intllnlri s-au înregistrat următoarele rezultate: 1j. Constantin (Metalul) b.a'o. 3 
Z. Stanriu (Olimpia), Gh. Manca (Voin
ța) b.p. C Stoian (Semănătoarea). I. Maria (Constructorul) b.ab. 3 M. Nea- 
goe (Metalul), M. Teofil (Voința) b.ab, 
3 Ș. Lazâr (Semănăt.), S. Dumitrescu 
(Semănat.), b.ab. 2 C. Stan (Voința), 
51. Costache (Semănăt.); b.p. Gh. Nleo- 
leseu (Olimpia) și FI. Bobi (Olimpia) 
b.p. Al. Ghlorghlu (Semănătoarea).
• La sfârșitul săptâmînil trecute, în 

sala clubului Grivița Roșie, au avut loc 
două reuniuni de box, contind pentru campionatul juniorilor bucureșteni. In 
cel mat frumos meci, disputat joi seara, 
Llviu Micu (Steaua) l-a întrecut la 
puncte pe recentul ciștigător al Criteriu
lui Tineretului de la Galați, Gh. Agapșa 
(C.S.S.). Rezultate tehnice : joi, șt. Schwartz (Constructorul) b.p. J. Piesa 
(Energia), Gh, Croitont (Rapid) b.ab. 2 
C. Dumitrescu (Energia). G. Manta 
(C.S.S.) b.p., P. Conslantmescu (Șc. Sp. 
2 M. Bâsarab), M. Coreău (Olimpia), 
b. dese M. Petrescu (Dinamo), t. Truță 
(Viitorul), b.p. S. Angliei (Dinamo), C. 
Bune» (Steaua), b.p. M. Butada (C.S.S.). 
Siihbătă 1 FI, Mvădaru (Steaua) b.p. I. Rădoi (Cohstr.), C. Oedulescu (C.S.Ș.), 
b. ab. 2, Gh. Paul (Steaua), I. Stăn- 
cescu (Gr. Roșie) b.ab. 2, G. Matei (Dinamo), C. Popescu (Dinamo) b.p. P. Hu- 
dugheanu (Constr.j, C. Siolcescu (Steaua) 
b.p. Gh. Stanca (C.P.M.B.). I. Vasile (C.S.S.) b.p.. M. Mitrache (Energia), P. 
Cercel (Poșta) b.ab, 3. M. Lixandru (Șc. 
Sp. 2 M. Basarab) șl C. Dumitrașcu (Dt- 
namo) b.ab 1, P. Radulescu (C.P.M.B.).

Joi șl sîmbâtă. în aceeași sală, vor 
avea loc semifinalele.

Daniel DIACONESCU

• Fostul boxer Dumitru Fierarii, 
proaspăt absolvent al școlii posiliceale 
de antrenori, a fost angajat ia clubul 
Rapid. El se va ocupa, alături de Theodor Niculescu șl Luca Romano, de pre
gătirea pugiliștiior feroviari.
• C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 17—1. Elevii antrenorului Aurel Gherghina, 

mal bine pregătiți, au ciștigat detașat. 
O impresie deosebită a lăsat internațio
nalul Pavel Nedelcea, care a învins prin 
abandon în rundul 3 pe I. Tințlșan. (M. 
Mircov-coresp.).
• C.F.R. Timișoara — Metalul Salonta 

21—7. Gala amicală dintre cele două 
formați- a revenit timișorenilor, care 
au depus serioase eforturi pentru vic
torie. In cele raaj frumoase meciuri s-au 
Înfruntat : Bfidălan — Mitrea, Rus — 
Fazecaș și Sprinceană — Klsvardi In 
care primii au ciștigat la puncte. (D. Sto- tanov-coresp.).

• La Lupeni a avut loc o reuniune 
amicală Tn care au evoluat sportivii de la Minerul din localitate șl cel de la 
Motorul Arad. Mai eombaLve. gazdele 
au cucerit victoria cu 14—6. in ce'.e mal spectaculoase partide ale galei au evo
luat Sz.ekei: — Kztrko și Mocanu — De- 
hejeanu (N. Barbu-antrenor).

• La Sibiu a avut loc Anala campio
natului d« box al școlilor profesionale 
din industria lemnului, 1» care au par
ticipat sportivi din Bacău, Caransebeș, 
Călărași, P. Neamț ș! Sibiu. Iată cam
pionii : juniori mici : I. Biță, Ad. Dăs- 
că’escu, L Dobrilă. Gh. Cojocarii, O. 
Lupșa, V. Agop, St. Cozma, V. Bufa; 
Juniori mari : D. Mustafa, B. Adochili- 
țeL V. Dorcu. M. Astancăl, N. MIhaleea, 
M. Mila. Gh. Grigor*, Z. Roman. (Gh. 
Topirceanu).

(b) : H. Habetler 2 :40,8 1 200 m 
spate (f) î M. Tavasi 2 :58,1 ; 
4x100 m mixt (b) : Petrolul 5 :32,5 j 
4x100 m mixt (i) : Petrolul 8 :48,6 ; 
800 m .liber (b) : M. Mandache 
11:03.9; 800 m liber (f) : D. Juster 
11:43,5; 200 m bras (f) : D. Roșea 
3 :16,8; 200 m bras (b): B. Ene 3 :13,6; 
4x100 tn liber (f) : Petrolul 5 :22,7 ; 
4x109 m liber (b) : Petrolul 4 ! 59,3.

CATEG. C I 200 m mixt (b) t G. 
Tânase (Petr.) 3:11,7 ț 200 m mixt 
(f) : M. Paraschiv (Rap.) 3 :29,4; 100 
ni spate (b) : R. loan (Șc. Sp. Cluj) 
1 :27,1 ; 100 m spate (f) : M. Măglașu 
(Dinamo) 1 :35.9 ; 4x50 m bras (b) ; 
Șc. Sp. Tg. Mureș 3 :20,3; 4x50 m 
bras (f) : Petrolul 3 :26.5 ; 50 m bras 
(f) ; V. Rusu (Dun.) 45,2 ; 50 m bras 
(b) : A. Badea (Din.) 44,5 ; 50 m del
fin (f) : M. Măglașu 43.5 : 50 m del
fin (b) : F. Vișan (Șc. Sp. Ploiești) 
38,9; 100 m liber (f) : M. Măglașu 
1 :26,8 ; 100 mai liber (b) : R. loan 
1 :13.2; 4x50 m delfin (b) ; Crișul 
2:58,1; 4x50 tn delfin (f) : Dunărea 
3 :22,4 ; 50 m liber (b) : R. loan
32,8 ; 50 m liber (f) : M. Mă-
glasu 36,0; 100 m bras (b) ; C. Mă- 
glasu 1 :39,0 ; 100 m bras (f) : V.
Rusu 1 :43,8 ; 4x50 m mixt (b) ; Di
namo 2 :51,0 ; 4x50 m mixt (f) : Pe
trolul 3 :03,4.

CATEG. D : 50 ti) delfin (b) : C. 
Negrău (Criș.) 42,2 ; 50 m delfin (f) i 
I. Zabdrski (Criș.) 44,0; 50 m bras 
(b) : E. Șerban (Dun.) 52,5; 50 m 
bras (f) : I. Pănulescu (Petr.) 47,8; 
50 m liber (b) I C. Negrău 38,4 ; 50 
m liber (f) : I. Zaborski 36,9 ; 50 m 
spate (f) : Zaborski 44.0 : 50 m spate 
(b) : Negrău 46,2.

S-AR PUTEA

FACE SPORT
SI LA SÎNGEORZ-BĂI
•i

Un cititor al ziarului nostru 
— Florian Văsuțiu, din »tr. De
portați nr. 28, Satu Măre — a 
fost în iarnă lâ Sîngeorz-băl. A 
vizitat deci această frumoasă 
stațiune din județul Bistrița- 
Năsăud, unde noul se înalță 
maiestuos lăsînd în vale casele 
din bîme, ăle vechii urbe, ca 
niște cutii de chibrituri divers 
colorate.

IA începu tuli scrisorii sale, 
expediată cînd s-a reîntors 
acasă, autorul se arată în- 
cîntat de frumusețea peisaju
lui aflat prin aceste locuri, re- 
nwcînd că în ultimii ani s-au 
învestit fonduri însemnate pen
tru dezvoltarea și modernizarea 
acestei stațiuni balneo-climate- 
rioe. Dovezi ? Vilele noi, com
plexele de 600 șl 900 persoane, 
stația de termoficare ș.a. „As
tăzi la Sîngeorz-băi, care ar 
putea deveni o adevărată „perlă 
a munților Rodnei" — scrie F, 
Văsuțiu — milioane de metri 
cubi de apă minerală se duc 
pe valcâ Borcutului, în Someș. 
Aceasta cînd in localitate lip" 
sește un bazin de înot, modern. 
De ce nu se studiază construi
rea unuia — ca la Băile Felix, 
de pildă — paralel cu lucrările 
de canalizare a pinului Borcut 
ce se desfășoară în prezent ? 
Eficiența sa ar fi inestimabilă

din punct de vedere terapeuți* 
și ax duc* Ia înflorirea stațiu
nii". Se completează apoi pro
punerea cu indicarea locului 
unde s-ar putea face bazinul : 
Intre vilele 12 ți 14, unde «ste 
un teren propice „cîteva ca
mioane de nisip, — se sugerează 
în scrisoare — și am avea „lito
ralul" pe vîrf de munte". Citi
torul nostru merge mai departe 
„văzînd" și un ștrand, care ar 
putea fi construit pe pîrîu în 
Sus, la izvoarele 7 și 8.-— cum 
a mai fost în trecut. Printr-Uh 
baraj mobil în locul amintit s-ar 
putea acumula apă pentru un 
ștrand ce ar fi binevenit atît 
pentru localnici, cît și pentru 
cei veniți aici la tratament.

„Un bazin de înot la Sîngeorz- 
băi, conchide autorul scrisorii, 
ar permite organizarea unor con
cursuri sportive în această fru
moasă stațiune, ar atrage mulți 
turiști din țară ți străinătate. 
Cine n-ar prefera splendidul „li
toral" ■— apă, nisip, soare —■ 
ozonat, Ia marginea pădurii de 
brad.

Am făcut loc astăzi în rubrica 
noastră propunerilor demne de 
luat în seamă ale semnatarului 
scrisorii sosite din Satu Mare, 
sperînd că li se va da un răs
puns favorabil.

Modesto FERRARINI

4 NOI RECORDURI NAȚIONALE LA ROMAN
ROMAN. 11 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Timp de 
două zile, pe stadionul „23 Au
gust" din localitate «-a desfășurat 
primul concurs atletic în aer liber 
cu participarea atleților Clubului 
atletic Roman. Cu acest prilej s-au 
înregistrat o serie de rezultate re- 
mâFcăblle, unele fiind noi recor
duri naționale de juniori, Iată-le 
pe acestea din urină i 60 m —

Eleonora Monoranu 7,4 sec. (nou 
rec. naț. junioare I și senioare) ; 
100 m — Eleonora Monoranu 11,7 
sec. (rec. naț. junioare I) ; 1000 m 
(junioare II) — Tatiana Bălan 3:03,3 
(nou rec. naț) ; 4x400 m (jun. II) 
— Elena Serpeșanu, Viorica Nea- 
gu, Tatiana Bălan. Lia Băjenaru 
(4:09,8 — nou rec. naț).

L CRISTIAN-coresp

Activitatea p« velodrom va fi 
reluată la 11 ntaj cînd se vor 
desfășura întrecerile pentru „Cupa 
municipiului București", care mar
chează deschiderea sezonului 1972. 
Un sezon care cuprinde ur; eve
niment deosebit pentru ciclismul 
nostru : între 21 și 23 iulie se vor 
desfășura în București campiona
tele balcanice de fond, prilej cu 
care vor avea loc și concursuri de 
pistă cu caracter internațional.

Marea majoritate ă pistarzilor ău 
concurat de la începutul lunii mar
tie și pînâ acum în probe de fond 
(pentru dezvoltarea rezistenței, ne

PERSPECTIVELE ACTIVITĂȚII PE VELODROM
cesară oricărui ciclist de velodrom), 
fără e neglija, bineînțeles, pregă
tirea de specialitate. Odată reve
niți la „uneltele" lor — curse de 
velodrom — ei vor participa la o 
serie de competiții, programate joia 
și sîmbăta, urmînd ca la 21 mai 
să aibă o primă confruntare exi
gentă. „Cupa F.R.C.". Bun prilej 
pentru componenții lotului de ve
lodrom, în frunte cu Șt. Laibner 
și frații Negoescu, să ne demon
streze calitatea muncii depuse pînă 
atunci de ei și antrenorii lor. în 
continuare, potrivit calendarului 
F.R.C., fruntașii pistei vor lua par
te la cîteva turnee peste hotare ! 
îil Polonia, „Marele premiu", (30 
mai — 3 iunie) ; în U.R.S.S., la 
Leningrad și Tuia (7—13 iunie), în 
cadrul anualului concurs de am-

JUNIORILOR

CAMPIONII

ȘI ȘCOLARILOR

ploare, la startul căruia se prezintă 
crema sprinterilor europeni ; în 
Cehoslovacia, „Marele Premiu" (27- 
28 iunie). în Capitală, pistarzii vor 
evolua în fața publicului nostru în 
cadrul a două reuniuni interna
ționale, „Cupa Steaua" (17—18 iu
nie) și „Cupa Sportul" (30 iunie 
2 iulie).

Deci un program bogat, care poa
te genera premise pentru ca, anul 
acesta, ciclismul nostru de velo
drom să facă un bun (și atît de 
dorit) pas înainte. Pas pe care îl 
considerăm realizabil (în ciuda u- 
nei realități ce nu poate fi omisă : 
baza materiala scăzută în ultima 
vreme), îiitrucît avem elemente de 
certă valoare și tehnicieni pricepuți. 
Pentru aceasta însă, este nevoie 
de o mobilizare generală a forțelor 
tehnice, materiale și morale exis
tente. Și de încă ceva, foarte im
portant : arenei cicliste (pistă și 
tribună), aflată astăzi într-o eviden
tă stare de uzură, să i se aducă 
— și asta neîntîrzlat — îmbunătă
țirile corespunzătoare importante
lor întreceri internaționale din ac
tualul sezon.

Emil IENCEC
buni seara, la Ploiești, au luat 

sfirșit' partidele turneului final al 
campionatului național de juniori și 
școlari. Noile formații campioane sînt 
deja cunoscute : Școala sportivă 1 
Buc., la masculin, care a cucerit ti
tlurile și la juniori și Ia școlari, Fa
rul și Școala sportivă Sibiu, Ia femi
nin, prima Intrind in posesia trleou- 
rilor de campioni la junioare, cea 
de a doua la școlare.

în general, meciurile au fost des
tul de animate, în spăcial, cele pro
gramate în a doua parte a competi
ției, partide care, de altfel, au stabi
lit și ierarhia definitivă. Formațiile 
Învingătoare sînt cele care, într-ade- 
văf, pe parcursul celor cinci zile de 
Întreceri au manifestat o formă con
stantă bună, dovedindu-se superioare 
celorlalte competitoare. Dar, asupra 
evoluției echipelor vom reveni Pînă 
atunci, însă, să-i prezentăm pe cei 
ce au cucerit medaliile de campi
oni :

ȘCOALA SPORTIVA 1 BUCU
REȘTI : Mihai Tudose, Emil Rebega, 
Dan Romanescu, Costinel Stan, Flo
rin Preda, Sandu Preda, Sorin Ioan, 
Gheorghe Barbu, Șerban Popescu, 
Dan Pipirig, Dan Dediu, Șerban Mi- 
hărdescu ; antrenor s Paul Brașo- 
veanu.

FARUb CONSTANȚA : Emilia 
Cernega, Liliana Pașca, Adriana 
Ghincu, Maria Statnic, Maria Moise, 
Eugenia Blebea, Afrodita Eremia, 
Eugenia Florian. Mariana Focșa, Sil
via Boscenco; antrenor : Teodor 
Custopol.

ȘCOALA SPORTIVA SIBIU: Au
rora Popența, Marla Hilla, Elena 
Cotfas, Mihaela Vlăd, Sanda Deac, 
Emilia Pitariu, Magdalena Dancu, 
Daniela Bunaci, Gligheria Dulcă, 
Anca Amariei, Marilena Milea, Io- 
landa Popescu, antrenor : Gheorghe 
Mareș.

C. S. Constructorul 
organizează

„CUPA SEMICENTENARULUI 
U.T.C." LA POPICE

Clubul sportiv Constructorul 
București organizează o frumoasă 
competiție de popice, rezervată ti
nerilor și dotată cu „Cupa Semi
centenarului U.T.C.'*. La întreceri, 
care se dispută începînd de azi și 
pînă sîmbătă — zilnic de la ora 
16 — pe arena Constructorul, par
ticipă 60 de jucători, fete și bă
ieți. Se joacă la proba individuală 
(100 lovituri mixte fetele și 200 
băieții) ți perechi mixte.

ION BOBlLNEANU (Voința Sibiu) - ÎNVINGĂTOR 

ÎN PRIMUL CONCURS DE DIRT-TRACK AL ANULUI
• St. Chițu (Poiana Cîmpina) la al treilea succes în acest sezon • Vineri _

un interesant concurs internațional de dirt-track
• Peste 1500 de pasionați ai spor

tului cu motor au fost prezenți 
duminică dimineață pe stadionul 
Voința din Sibiu, unde a avut loc 
primul concurs de dirt-track din 
acest an. întrecerea a permis veri-Radiografie sportivă la grupul școlar „Independenta" Sibiu

Grupul școlar -Independența" Si
biu este o unitate de învățămînt 
gigant care înglobează peste 2 000 
de cursanți între 15 și 18 ani, ti
neri aflați, deci, la virata cînd bu
chea cărții ți practica de atelier 
pretind, deopotrivă, activitate spor
tivă pentru canalizarea aptitudini
lor și arderea energiei juvenile. 
Aria sportului într-o colectivitate 
atît de amplă poate îmbrăca for
ma performanței și, în primul rînd, 
pe aceea a sportului de masă. Am

ÎNSEMNĂRI DIN BAIA MARE

AUR Șl In mina... sportului
Asociația sportivă Mtaaur Baia 

Mare, ființînd F* lîngă Centrala 
Metalurgiei neferoase din capitala 
județului Maramureș, este unul 
dintre colectivele care au dat re
zultate în activitatea sportivă, atît 
pe linia performanței, cit ți a an
grenării salariațilcr în practicarea 
exercițiilor fizice.

Fără îndoială că „vedetă" aso
ciației — ți chiar a orașului — 
e»te formația masculină de handbal 
care activează în divizia B, aflln- 
du-se după încheierea primului 
tur din campionat, virtual promo
vată în primul eșalon al țării. Be
neficiind de condiții optime de 
pregătire, un teren bitummîzat 
ți o sală de sport, handbaliștii 
de la Minatir, antrenați de prof. 
Lascăr Pană, sînt deja binecunos
cut! pentru seriozitatea și conștiin
ciozitatea lor. Iar asociația spor
tivă. ajutată de conducerea țntre- 
prisiăferii tutelare, s-a străduit să 
asigure echipei cofidiții adecvate 
de pregătire. Printre alte realizări 
gemaalăra fi tafiiaWw primului

club de handbal din țară, destinat 
jucătorilor ți suporterilor lor. Aici 
se organizează întâlniri între hand- 
baliștii echipei și membrii susțină
tori, lectorate în cadrul cărora se 
prelucrează regulamentul și se pro
iectează filme de specialitate. Nu 
este lipsit de importanță nici fap
tul că acest club dispune de o 
bibliotecă în rafturile căreia se gă
sesc toate cărțile ți publicațiile pe 
teme de handbal tipărite în țară.

In privința activității sportive cu 
caracter de masă, organizate de 
A. S. Minaur, calendarul compeli- 
ț ional intern, bogat și minuțios 
alcătuit, ne-a oferit trecerea în re
vistă a câtorva inițiative intere
sante și, fără discuție, atractive.

Pe lingă existența campionatelor 
pe asociație, care prevăd in treceri 
la țah, tenis de masă, popice, vo
lei ?i fotbal, la loc de frunte se 
găsesc acțiunile turistice. Drume
țiile pe muntele Gutinul, excursiile 
ciâo-turistice și participarea le 
fO-bAnu* e'LUtural-țjjorUvft ta

Izvoarele și Pasul Prislop sînt n»- 
niai cîteva dintre acestea.

Din discuția pe care am purtat-o 
cu președintele asociației, ing. Au
relian Brîncuș, ne-am mai notat și 
alte competiții organizate pentru 
salariațij întreprinderii : „Cupa Mi
nerului" (la șah, tenis de masă, 
înot, volei, fotbal .și schi), „Drume
țului îi șade bine cu drumul** — 
orientare turistică și „Cupa supor
terului de handbal".

Toate acestea slnt numai spicuiri 
din activitatea rodnică și intere
santă a A. S. Minaur Baia Mare, 
o asociație care oferă iubitorilor 
sportului plăcute momente de rela
xare prin practicarea diferitelor 
discipline.

în acest fel, minerii au găsit aur 
și ta mina... sportului!

descins în Sibiu cu intenția clară 
de a realiza dimensiunea preocu
părilor pentru educația fizică la 
acest grup școlar. I-am solicitat pe 
tovarășul director adjunct, cu pro
blemele de tineret, prof. Cornel 
Cibu, pe loan Pîzgu, secretarul or
ganizației U.T.C. și pe prof. Du
mitru Dobrescu, directorul Școlii 
sportive „Șoimii".

La Grupul școlar „Independen
ța", vom devansa concluzia, încer- 
cînti s-o demonstrăm în rînduriie 
care urmează, sportul este instau
rat cu drepturi depline, cultivat și 
sprijini* cu pricepere și pasiune. 
Este poate un caz fericit care spar
ge șablonul formalismului, al dezin
teresului $i al unor mentalități ru
ginite, după care învățătura șl 
sportul sînt incompatibile. Pe ce 
ne bazăm afirmația noastră ?

1. în incinta Grupului școlar 
funcționează școala sportivă „Șoi
mii", cu secții de performanță la 
fotbal, handbal, haltere, lupte, 
rugby, bejx, judo, atletism. 140 de 
elevi ai grupului școlar sînt legiti
mați la această școală, dintre care, 
Ana-Maria Munteanu (atletism), 
Dumiteu Negrea șl Willy Stengel 
(box) $i Gh. Mihăilescu (haltere) 
au urcat pe podiumul de premiere 
al campionatelor naționale de ju
niori la care au participat.

2. Toți elevii sînt cuprinși în ac
țiuni sportive de masă. Aceste ac
țiuni au caracter tradițional („Cro
sul tineretului", organizat anual ; 
..Cupa speranțelor" pentru anul I la 
toate disciplinele sportive ; „Săniu
ța de argint" pe dealul Gușteriței ; 
Triătlonul atletic de primăvară; 
concursuri de schi-fond ; competi
ții interclase la fotbal), asigurtnd 
cel puțin o dată pe an fiecărui elev 
șansa selecționării In Școală spor
tivă „Șoimii", oferind posibilitate 
celor mai buni să atac® fâzele ul
terioare ale întrecerilor, la nivel 
județean sau republican. Dar â- 
ceste acțiuni pot emana si dinini-

de timp liber al elevilor este „a- 
coperit" cu întreceri cotidiene de 
fotbal, tenis de masă și șah, cu 
excursii duminicale, sporturile cu 
cea mai mare priză în rînduriie 
școlarilor de la „Independența".

3. Baza sportivă a școlii, fără să 
fie entuziasmanta, oferă condiții 
concrete pentru practicarea sportu
lui, Este vorba de o sală de sport 
cu dimensiunile 22x11 m, dotată cu 
aparatura de rigoare, de un mini- 
teren de fotbal-handbal în curtea 
școlii, de o pistă de elan cu groa
pă de sărituri, de un elub cu mese 
de ping-pong și șah. La 20 de mi
nute de mers pe jos. în „Oborul 
Sibiului", se găsesc două terenuri 
de fotbal cu gazon și unul de hand
bal. Starea lor este încă precară, 
dar esențialul este că această su
prafață se află în proprietatea șco
lii. și este ușor de presupus ca niș
te tineri care au efectuat anul tre
cut 70 000 de ore de muncă pa
triotică pentru construcția patinoa
rului artificial ăl orașului, pot me
tamorfoza în scurt timp aceste te
renuri neîngrădite, într-o bază 
sportivă model. Cu atît mai mult 
cu cît Oborul este un loc de agre
ment, frecventat cu ardoare de e- 
leviî școlii, avind conștiința că este 
al lor ți convingerea că mîine poate 
fi mai frumos și mai util.

4. Cadrele didactice ale școlii, în 
frunte cu directorul Radu Breabăn, 
se interesează cu regularitate de 
competițiile sportive de casă, par
ticipă activ la antrenamentele e- 
levilor, frecventează, în calitate de 
spectatori fideli, întrecerile lor „cu 
miză1'.

5. Efervescența sportivă de la 
„Independența" a pătruns șl în 
sportul de mare performanță, pro- 
movînd foști elevi ai școlii. îi nu
mim pe cîțiva : fotbaliștii Greavu, 
Văcaru și Negrea, handbaliștii Bra
niște și Nastea, boxerul Gheorghe 
Negrea.

Ion CUPEN 
lOKli&CU, fiorwp. juȘețeșa,

ficarea stadiului de pregătire a %- 
lergătorilor din lot, în vederea vii
toarelor confruntări internaționale. 
Victoria a revenit campionului re
publican I.Bobîlneanu (Voința Sibiu) 
cu 12 p, urmat, în ordine, de 
I. Țfchindilean (Voința Sibiu) 
10 p, I. Marinescu (Metalul Bucu
rești) 9 p, St. Nagy (Voința Sibiu) 
8 p, C, Voiculescu (Metalul) 8 p, I 
Ioniță (Metalul) 7 p, Gh. Sora (Me
talul) 7 p, N. Riureanu (Voința) 
6 p, I. Lăzărescu (Vagonul Arad) 
5 p, și Gh. Drajâ (Vagonul) 2 p.

• în organizarea asociației spor
tive Victoria Moreni, duminică a 
avut loc la Pucioasa un nou con-

curs de motocros. Au participat a- 
lergătorj de la Locomotiva Ploiești, 
Poiana Cîmpina, Energia Cimpina, 
Steagul roșu Brașov, I.T-A. Tg. Jiu 
și Victoria Moreni. Cei peste 2 000 
de spectatori au aplaudat pe cîș- 
tigățorii celor două probe disputate. 
Juniori: 1. N. Murgoci (Poiană), 
2. I. Șeitan (Locomotiva), 3. V. Mi- 
hădlescu (Poiana); seniori (500 
cmc) i 1 St. Chițu (Poiana), 2. FI. 
Davidescu (Victoria), 3. P. Filipi
ca (I.T.A.) (B.I.)

• Vineri 14 aprilie se va desfă
șura pe stadionul Metalul din 
București un concurs internațional 
de dirt-track la care, alături de 
reprezentanții țării noastre, vor par
ticipa și cîțiva sportivi din Bulgaria 
ți Cehoslovacia.

pune, Universitatea București ar fi 
putut să depășească pe S. C. Leip
zig. Deși valoroasă, omogenă, ex
celent pregătită atletic, campioa
na R. D. Germane este, totuși, o 
formație care poate fi întrecută 
de o echipă decisă, bine orientata 
tactic, de un team care nu se lasă 
copleșit de renumele adversarului.

Oricum, ținem s-o subliniem din 
nou. comportarea generală a U- 
ni’jfersitățil București în această 
ediție a C.C.E. a fost bună, aproa
pe de potențialul real al campioa
nei noastre, de renumele antreno
rului său, prof. Constantin Popes
cu, tehnician care a avut o con
tribuție esențială la multe dintre 
succesele handbalului nostru fe
minin.

La mai puțin de 24 de ore dtipă 
meciul internațional de la Ploiești, 
s-au disputat — la București, Bra
șov, Cluj și Buhușl — meciurile 
etapei a VHÎ-a ta 17-a) a cam
pionatului diviziei A. Ea a marcat 
una dintre surprizele de proporții 
ale întrecerii : Confecția a fost în
vinsă, pe teren propriu, de Voința 
Odorhei. Echipa textilistelor, cre
ație a profesorului Valeriu Gogîl- 
tan, cîndva un team de frunte al 
handbalului nostru feminin, a ajuns 
să lupte cu din ce în ce mai 
puțin succes pentru supraviețuirea 
pe prima Scână a campionatului. 
Destrămata, lipsită de aportul per
manent «d unuia dintre cei nial

Universitatea București 
ar fi putut ciștiga... 

buni antrenori ai țării, formația 
nu mai are forța psihică pentru a 
susține examene decisive. Este â- 
proape sigur că — evoluînd la ni
velul de pină acum — o va însoți 
pe Universitatea Cluj pe drumul 
spre B. în meciul de la Buhuși, 
Textila ne-a dovedit din nou câ 
nu știe să joace atunci cînd are 
avantaj. De la 10—5 a ajuns, nu 
fără emoții, să cîștige, in extremis 
(11—10) în fața Rapidului. Dar 
de ce să acuzăm formația lui Ejjie- 
rich Dănzer, cind șl echipa na
țională manifestă aceeași meteah
nă ?... Păstrăm convingerea că pre
gătind și psihologic formația sa, 
antrenorul din Buhuși vâ reuși 
să-și mențină echipa în plutonul 
fruntaș al campionatului. Aceasta 
pentru că o merită din cele mai 
multe puncte de vedere. După eta
pa de duminică, clasamentul arătă 
astfel:

1. ,vU- Timiș. 16 15 0 1 275—153 302. ,,U“ BUC. 15 12 1 2 226—104 253. I.E.F.S. 17 10 2 5 196—172 22
4. Textila 11 8 2 7 192—204 185. Rulmentul 17 V 2 8 219—245 166. Mureșul 17 6 2 9 182—193 14
7. Voința 17 6 1 10 163—104 138. Rapid 17 4 3 19 164—183 119. Confecția 17 3 3 11 133—219 110. hUM Cluj 18 3 2 11 178—251 1

Duminică se dispută ultima eta
pă restanță — a IX-a — a turului 
I. Reintră In dispută ți Univer
sitatea București, astfel că progra
mul va fi complet. Derbyul zilei, 
meciul I.E.fțS. — Ifniversitatea
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echipe

mai, la
H. Al- 
a Ger-

PĂRERI DE SPECTATOR, DUPĂ MECIUL CU FRANȚA
Tribunei* nu rămîn goale după 

minutul 90. Spectatorii, mulți din
tre ei. cei mai înfocați, coboară 
treaptă cu treaptă, spre tunelul ce 
duce la vestiare. Așa, să-i mai 
vadă o tiată pe jucători... Și nu se 
mulțumesc numai cu atât. Se adună 
In fața pavilionului, unde autoca
rul îi așteaptă pe tricolori. Acolo 
ae încing aprige discuții, despre 
meci, 
parte.

Am 
mari 
aflăm 
Franța, despre comportarea echipei 
noastre. Desigur, ca să redăm tot 
ce am auzit, tot ce se afirma cu o... 
competență dezarmantă, ne-ar 
bui multe pagini. Așa că am 
cuit doar cîteva din ecourile 
bunelor.

Iată ce ne spunea profesorul 
Siliștea-Teleorman, Iulian Bănică : 
„Sînt bucuros că n-am făcut dru
mul degeaba la București. Da, am 
avut și puțin noroc, dar am meri
tat victoria Echipa noastră a fost 
mai bună. Mi-au plăcut Răducanu. 
Sătmăreanu și Dumitru. Debutul Iui 
Mircea Sandu, sub așteptări**.

Intre două curse tie tren. Ion Ba- 
labuc, de Ia stația C.F.R. Simeria. 
a poposit la stadion. „Din punctul 
meu de vedere, sînt satisfăcut de 
victoria obținută. Foarte bun Ră
ducanu. Introducerea după 
lui Domide ml s-a părut 
nită**.

O apreciere mal aproape 
văr asupra randamentului 
fulul de la U.T.A. avea s-o facă 
Ion Gimon, de la Uzinele Textile 
din Arad, prezent ți el La med:

despre fiecare fotbalist tn

intrat în grupurile acestor 
iubitori ai fotbalului să le 
părerile despre jocul cu

tre- 
spi- 
tri-

din

pauză a 
bineve-

de ade- 
jucăto-

—A fost o partidă amicală și asta 
s-a văzut după felul cum e-ancoe- 
centrat Jucătorii noștri Domide a 
dat mal puțin decit poate, dar, 
după părerea mea, nici n-a prea 
fost jucat așa cum trebuia. In 
schimb, mi-au plăcut Râducinu. pe 
cărei felicit in mod deosebit. Du
mitru șl Sătmăreanu"

Publicul știe să vadă medul. Cei 
trei jucători au fost remarce;; de 
către toți cei cu care am vorbit 
Oamenii din tribune n-au trecut cu 
vederea nici carențele din jocul e- 
chipei. Gheorghe Boaghe. profesor 
la Liceul din Bechet, ne spur, ea : 
„La înaintare, treburile n-au prea 
mers a«a cum ar fi trebuit. Mă ria
li esc. mai ales, la medul ea Un
garia. S-a simpt lipsa hji Dobrin. 
in special, ți a toi Dumitraebe* 
Ion Panait, de la I.TJB_ a făcut Cf- 
teva observații : „Nn putem să ne 
aventurăm in aprecieri de tas felul 
Răducano, Dumitra, sat mărea nu au 
jucal la valoarea 'or. Bun. Nae Ia- 
nescu. Oricum, trebuie multă ntea- 
ție pentru viitor*. Studentul Marius 
Topan. din anul V. de ia Universi
tatea b’JCurețteană, e mai catego
ric : Jn general, echipa a jucat 
bine și a meritat victoria. Nu știu 
de ce este folosit Luceseu, care s-a 
arătat ieșit din formă. S-ar fi pu
iuț face o încercare si cu GyorfP*. 
Viorel Petrescu, tehnician construc
tor la I.M.C.M. Ilfov, aprecia că 
..apărarea, cu excepția lui Dinu, 
care a avut o zi mai slabă, a jucat 
bine. Atacul n-a finalizat suficient 
pentru că a cântat pre3 mult cu
loarul de șut. Cred eă șl Pescaru 
trebuie adus in lot. Avem Încrede
re In echipa noastră-.

Desigur, tn tribune, în calitate de 
spectatori, s-a j aflat și oameni care 
prin activitatea lor sînt mai aproa
pe de fotbal. Cîtorva dintre aceștia 
le-am solicitat părerile, fără îndo
ială. cu un plus de competență.

Antrenorul Gheorghe Constantin : 
Jucătorii noștri au tost superiori 
adversarului. Au fost și momente 
ma« dificile, dar echipa noastră a 
jucat mai realist. Meciul a ajutai 
mult tricolorilor pentru 
confruntare cu Ungaria, 
au arăta* câteva tocruri 
dar sînt poeți in joe".

Ir.g. Constantin Deliu, 
sec-jrri la Universitatea 
—A fost un joe toarte
punctul nostru de vedere. Nu înțe
leg de ee Dinu s-a complicat așa 
de aialL Pate* să ne coste. Am im- 
presia că precăiirca fizică a unora 
dintre jucători — de exemplu.

viitoarea 
Francezii 
frumoase.

antrenor
Craiova : 

bun. din

»
Dembrovschi — e nesatisfăcătoare 
pentru etapa actuală".

Pe Boc l-am găsit In vestiarul 
tricolorilor. Care este părerea lui 
de spectator ? „Echipa a jucat bine. 
Băieții n-au fost insă suficient de 
atenți în apărare, ia contraatacu
rile francezilor. Răducanu, Sătmă- 
rcanu, Dumitru au fost cei mai 
buni. Vreau să remarc ambiția și 
dăruirea pe care au dovedit-o cei 
mai mulți dintre componențiț e- 
chipei".

Aici am pus punct comentariilor. 
Ne-arri oprit de fapt, să Ie mai 
consemnăm, pentru că „ecourile tri
bunelor1* s-au prelungit mult. 1001 
de păreri erau expuse cu foc în 
toiul discuțiilor. Iubitorii fotbalului 
sînt inepuizabili în observații, so
luții și formule. >

Constantin ALEXE

ARBITRII VIITOARELOR NOASTRE 
ÎNTTLNIRI INTERNAȚIONALE

ROMANIA (olimpici)-PERU (23 a- 
prilie, la București) i N. Zlatanos, 
G. Karatsopis și C. Levoyanis (Gre
cia).

ROMÂNIA-UNGARIA (14 
București): K. Tschenschcr, 
dinger și P. Steigele (R. F. 
maniei).

ROMÂNIA-DANEMARCA, 
olimpice (21 mai, la București) : G. 
Katsoras, M. Komninakis și G. Pa- 
saridis (Grecia).

Dacă va fi nevoie...
...UN AL TREILEA JOC CU 

DANEMARCA LA 1 IUNIE ÎN R.F.G.
Federația daneză de fotbal a pro

pus forului nostru de specialitate 
ca în cazul cînd va fi necesar un 
al treilea meci România-Danemarca 
(Ih preliminariile olimpice), acesta 
să se dispute la 1 iunie la 
briicken, în R.F.G., adăugind 
derația vest-germană este de 
Urmează ca F.R.F. să decidă.

Să sperăm, însă, că nu va fi 
nevoie de un al treilea joc pentru 
ca echipa noastră să-și 
biletele pentru Milhchen.-.

MIINE TN DIVIZIA
în campionatul Diviziei 

desfășura mîine partidele aminate 
din etapa a XlX-a. Este vorba de 
meciurile Metalul București-Sportul 
studențesc București, Ceahlăul P. 
Neamț-Progresul București (seria I), 
Chimia Făgăraș-CS.M. Reșița. Poli
tehnica Timițoara-Metalurgistul Cu- 
gir și Minerul Baia Mare-Vulturii 
textila Lugoj (seria a II-a). Toate 
partidele vor începe la ora 16,30.

Saar- 
că fe- 
acord.

cumpere

B
B se vor

REVISTA
PARIS (pria telefon.

Rer.sta presei franceze — în spe
cialitatea fotbal — es4e totdeauna 
interesantă, și cu atit ins: mult după 
un ctCLianeht c-:m a fost această a 
cmcea parutiâ România — Franța, 
desfășuretă sîmbătă la Bucure,::. 
TtoMh ziuiMl care au apărut luni la 
Par a ac<xriă spetii larg: acestui joc 
amical, comeitax și analizat pe

PRESEI FRANCEZE

Bacău a efectuat, în perioada 5—10 
aprilie, un turneu în această țară.

Studenții au susținut trei partide, 
pe care le-au cîștigat. Iată rezul
tatele i cu A.S-K. Bruck) am der 
Leithă 5—1 (2—0), cu S.K. Mansdorf 
5—1 (1—0) și cu Laa am der Thaya 
4-1 (1-0).

SELECȚIONATA B DE JUNIORI 
IN R. D. GERMANA

Selecționata națională secundă de 
juniori — lot de perspectivă. în 
pregătire pentru Turneul U.E-F.A. 
1973 — va susține tiouă partide in 
R.D. Germană, cu reprezentativa a- 
cestei țări i la 21 aprilie la Kamenz 
și la 23 aprilie la Bautzen.

TRIAL PENTRU LOTUL SERIILOR 
IV—VI ALE DIVIZIEI C

In vederea definitivării lotului 
seriilor a IV-a, a V-a și â Vl-a ale 
Diviziei C, va avea loc astăzi un 
trial la Morenl. în cadrul progra
mului întocmit de antrenorii Ta- 
ciUC, Blujdea și Dtagomir figurează 
și disputarea unui meci între lotul 
seriilor menționate mai sus și 
Flacăra Moreni.
TURNEUL ECHIPEI ȘTIINȚA BACAU

IN AUSTRIA
Cu prilejul manifestărilor „Săptă- 

minii culturii românești**, organizate 
în Austria, echipa de fotbal Știința

CAMPIONATUL DE FOTBAL FEMININ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
în Urmă cu două săptămîni a 

fost reluat campionatul Municipiu
lui București de fotbal feminin. Iată 
rezultatele înregistrate in pri
mele două etape ale returului. E- 
tapa a XVI-a : Traviata — Dacia 
2—0, Unirea tricolor — Diana 6—0> 
Luceafărul — Speranța 3—0, Bă- 
neasa — Minerva 0—0, Juventus — 
Doina 2—1 (de remarcat că este 
prima victorie a Juventistelor în 
actualul campionat), Venus — 
Carmen 3—0 și Miorița — Voința 
1—0. Etapa a XVIÎ-a : Carmen — 
Speranța 8—0, Unirea Tricolor — 
Traviata 8—0, Voința — Juventus 
1—0, Venus — Doina 9—0. Dacia —

Luceafărul 1—0. După cum se ob
servă, chiar diti start s-a tiisputat 
o partidă derby Vșnus — Carmen. 
Dornice de a5'se revanșa după în- 
fringerea suferită In tur (1—3), 
venusisteile au făcut O mare risipă 
de energie și la capătul celor 60 
de minute de joc au reușit să cîș- 
tige cu un scor de forfait (3—0). în 
urma acestui rezultat, echipa Ve- 
nqs a preluat șefia clasamentului.

In clasament, după 17 etape, Ve
nus cu 30 de 
de Cârtnen și 
29 p. ți Rapid

puncte este urmată
Unirea Tricolor cu 
cu 28 p.

<
Aurel PĂPĂDIE

DUPĂ 19 ETAPE

CIFRELE VORBESC...

— Cum ou evoluat eomponenfil echipei noastre și notele ce li s-au 
acordat

— „Disecția tehnică" a partidei (cum a pasat, cum a alocat, cum 
a finalizat echipa României).

— Din culisele meciului (confidenje, <“
— „După 40 de ani" — o pagină de ilustrații de la 

cincea întilnue din palmaresul celor două reprezentative
— Jocul văzut de Angelo Niculescu și perspectivele lotului pentru

declarații, fotografii originale)
............... i această a

29 aprilie
— Au cuvîntul... ziariștii francezi
— Cum vede Georges Boulogne meciul România — Ungaria
• La „Interviul sâptămînii" t DUMITRU
• La rubrica de aspecte organizatorice t F. C. ARGEȘ
• Prezentarea echipei PERU, viitoare adversara o reprezentativei 

olimpice a țării noastre
• Comentarii asupra primei manșe a semifinalelor cupelor euro

pene intercluburi
• Numeroase știri, reportaje, fotografii din fotbalul Internațional

come 
toate fețele.

Astfel. tart> tm titlu apărut pe pa
gina întC — „Tresar singur intr-un 
deșert* — z^rnl L’EQUIPE scrie 
urmitoarele i -Bucureșuul nu ne-a 

■ităm Sofia. Echipa 
an meci slab contra 
ales in prima repri- 
a slăbiciunilor indi-

făcut, vai!, să 
franței a jucat 
românilor, mai 
ză. ca urmare 
viduale și colective. Ea M-* revenit
în • doua repriză, odată cu intro
ducerea lui Quittet. Larțue si sfoli- 
tor. dar infnngeree era consuma
tă-"

în comentariul său tehnic, din a- 
celași ziar, Jean Ph. Rethacker ar.a- 

. lizează evoluția celor .docă echipei 
„De o parte, am văzut o selecțio
nată română conectată de citiva ani 
la tensiunea meciurilor dificile ți 
periculoase, refuzi nd să se descope
re, făcind bloc, ocupind terenul cu 
o abilitate si cu o atenție constantă, 
aiacind și țișnind uneori din apăra
re cum au arătat remarcabilii Sat 
ntăreanu și mereu elegantul și deci
sul stoper Dinu, autorul celui de-al 
doilea gol al românilor. O echipă 
fără geniu, nearătindu-se ambițioa
să, dar aproape 
urmă de înșelat, 
midabilul portar 
pă lipsită, fără
de potențialul ofensiv prin absența

imposibil pină la 
cu enormul și for- 
Răducanu. O echi- 
indoială. simbătâ

lui Dobrin... și prezența lui Marius 
Tresor, care l-a neutralizat pe re
dutabilul Iordănescu. De partea cea
laltă, noi am avut in față imaginea 
din nou tristă și. vai, clasică a unei 
echipe a Franței deja hărțuită de 
primăvară și de maratonul său din 
luna mărtie. O echipă ale cărei ro
tițe principale (Beretta, Michel, 
Mezy, Lech) s-au înțepenit".

Trecînd ta aprecieri individuale, 
Rethacker scrie i „în echipa româ
nă, trei oameni au dominat situația: 
portarul Răducanu ale cărui ieșiri 
și anvergură au barat drumul îna
intașilor francezi; fundașul dreapta 
Sătmăreanu, rapid, tranșant, foarte 
in largul său in jocul ofensiv și 
scundul mijlocaș defensiv Dumitru, 
deseori abil, clarvăzător în atac, si
gur și eficace în defensivă. îl vom 
cita și pe Dinu pentru măiestria sa 
tehnică și pentru decizia dovedită 
la cel de-al doilea gol'*.

Tot în L’Equipe, într-un alt arti
col citim : „Românii, au rămas foar
te calini și măsurați in euforia unei 
victorii care nu i-a asigurat total 
înaintea voiajului Ia Budapesta".

Sub titlul: „Slăbiciunea tricolori
lor francezi dezvăluită la Bucu
rești", trimisul special al lui L’HU- 
MANITE, Jean-Claude Glivot, scrie: 
„Nu erau decit 25 000 de spectatori 
sîmbătă în tribunele unui vast sta
dion care la nevoie poate să pri
mească 80 000 de persoane, cum va 
fi cazul la 14 mai la meciul Româ
nia — Ungaria, din sferturile de 
finală ale Campionatului european. 
Care va fi șansa românilor în fața 
maghiarilor ? Desigur, se știe 
Ungaria a fost învinsă pe propriul 
teren de R.F. a Germanici. Dar Lu- 
cescu ți colegii săi nu mi s-au pă-

că

rut irezistibili sinibâtă. Este desigur 
aspectul cel mai izbitor al infringe- 
rii tricolorilor noștri’*.

Ziarul L'AURORE scrie : „Adora
bila primăvară care s-a așternut a- 
supra României n-a adus fericire 
fotbaliștilor noștri. Pe gazonul su
praîncălzit al stadionului „23 Au
gust’* ei au suferit o nouă infrin- 
gere (2—0), a treia a sezonului, îm
potriva unei echipe române în ro
daj, bine organizată, de o excepțio
nală ardoare belicoasă. In fapt, pen
tru români era vorba de un meci 
de antrenament, de punere la punct 
înaintea intilnirii din Campionatul 
Europei car'e*i opune Ungaria la 
sfîrșitul lunii. Jucătorii noștri au 
făcut oficiul de sparing-parteneri, 
dar de o manieră puțin convingă
toare, masîndu-se în fața propriilor 
buturi și obligindu-i pe români să 
ocupe 
lor**.

Sub 
„le 
tează: „Un meci
fie el oficial sau amical, a devenit 
în zilele noastre o nemiloasă bătălie 
îh care nu se fac nici un fel de 
concesii. A devenit deci foarte di
ficil să se înscrie goluri, căci apă
rările sînt mult mai strinse ca altă
dată și ocaziile de a înșela portarii 
din ce în ce mai rare. Forța mari
lor echipe străine ca Italia, R.F.G., 
Anglia (selecționate naționale sau 
echipe de cluburi, angajate în cupe
le europene) este aceea de a profita 
la maximum de condițiile favora
bile și de a transforma, într-o pro
porție de cel puțin una din două, 
ocaziile care se prezintă. Aceasta 
este eficacitate sau realism".

Gheorghe NICOLAESCU

terenul și să-și facă jocul

semnătura lui Pierre Lagoutte,
PARISIEN LIBERE11 rela-

„Un meci internațional,

• In cele patru etape ale returu
lui s-au marcat 57 de goluri, cu o 
medie de 14,25 goluri de etapă. în 
schimb, in primele patru etape ale 
turului au fost Înscrise 92 de goluri, 
cu o medie de 23 de goluri de 
etapă.

• Nume noi în actualul campio
nat : Gașpar (Dinamo), Grigoraș 
(Rapid), Lucaci II (A.S.A.), Popa și 
Radulescu (Farul). Fină în prezent, 
cele 16 divizionare au folosit 324 de 
jucători. Cei mai mulți au utilizat i 
Univ. Craiova și Crișul, cite 25. Cei 
mai puțin a folosit lidera clasamen
tului, U.T.A. i 15. De remarcat că 
numai U.T.A., Steaua și Jiul nu au 
folosit jucători noi de la începutul 
returului.

• Cei 8 arbitri care au condus 
partidele etapei a XlX-a au primit 
35 de stele. Făcindu-și reapariția în 
această etapă, Grigore Birsan este 
al 33-lea cavaler al fluierului care 
a arbitrat meciurile acestui campio
nat.

•Partidele acestei etape au fost 
urmărite de aproximativ 60 000 de 
spectatori. Iată clasamentul orașelor 
pe baza mediei de spectatori — 
cifră aproximativă i 1. CRAIOVA

18 333 ; 2. București 15 500 ; 3. Pi
tești 12 667 ; 4. Tg. Mureș 12 222 ; 
5. Constanța 9 000 ; 6. Bacău 8 900 ; 
7. Arad 8 777 ; 8. Iași 8 700 ; 9. Bra
șov 8 200 ; 10. Oradea 8 111; 11.
Ploiești 7 600 ; 12. Cluj 6 694 ; 13.
Petroșani 4 222.

• Situația în 
schi** 
rea : 
REȘ 
tești 
stanța 8,44 : 7. București 8,41 ; 8. 
Iași 8,40; 9. Cluj 8,31; 10. 
8,00; 11. Oradea 7,80; 12. 
î,60 ; 13. Petroșani 7,55.

• în această etapă s-au tras la
poartă 180 de șuturi, mareîndu-se 
16 goluri, deci un procent de efica
citate de 8,88 la sută. Situația pri
melor echipe în clasamentul efica
cității, întocmit pe baza raportului 
dintre numărul de goluri înscrise 
la numărul șuturilor trase Ia poar
tă, arată astfel) 1. STEAGUL ROȘU 
13,19 la sută ; 2. U.T.A. 12,87 ; 3.
F. C. Argeș 12,35 ; 4. Universitatea 
Cluj 11,96; 5. Sport Club Bacău 
11,45; 6. Universitatea Craiova 9,98 
eto

„Trofeul Petschov- 
după 19 etape este următoa- 
1—2. CRAIOVA și TG. MU- 
8,66; 3. Ploiești 8.60; 4. Pi- 
8,55 : 5. Brașov 8,50 ; 6. Con

Arad 
Bacău

DINAMO-în fruntea ierarhiei cluburilor sportive
ț DUMINICA
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(Urmare din pag. 1)

derație faptul că actualii Juniori di- 
namoviști au cucerit 73 titluri de 
campioni, au corectat de 114 ori re
cordurile republicane la categoriile 
respective de vîrstă, iar nu mai pu
țin de 11 dintre ei dețin de-acum 
titlul de maestru al sportului.

Pentru continua depistare a ele
mentelor dotate cu calități corespun
zătoare practicării sportului de înaltă 
performanță s-au organizat con
cursuri de selecție care au angrenat 
peste 6 000 de tineri, au fost luate în 
patronajul clubului 15 școli de cul
tură generală și licee, sînt urmărite 
cu atenție concursurile școlare și fi
nalele campionatelor republicane pen
tru copii și juniori.

O serie de îmbunătățiri au fost a- 
duse bazei materiale a clubului, prin 
amenajarea centrului _ nautic de la 
Snagov, iluminarea bazinului de înot, 
bituminizarea terenului de handbal. 
Este în curs de construire o sală de 
gimnastică. lupte și tenis.

Apreciind tot ceea ce a fost pozitiv

e,

ta activitatea clubului din anul 1971, 
dar analizînd această activitate prin 
prisma Înaltelor exigențe puse de 
partid în fața mișcării noastre spor
tive, participanții la plenară au scos 
în evidență faptul că rezultatele obți
nute nu răspund întotdeauna efortu
rilor care se fac pentru ridicarea 
performanțelor unui cit mai mare 
număr de sportivi la nivel european 
și mondial.

S-a arătat astfel că la o serie de 
secții sportive — rugby, volei feminin, 
patinaj, handbal, unele probe din 
atletism, canotaj, înot, tir și finele 
categorii la lupte și box — perfor
manțele continuă să rămînă sub ni
velul celor internaționale. Mal mult 
chiar, unele dintre aceste Secții — 
haltere, patinaj, volei fete, . rugby, 
anumite probe șl categorii la atletism, 
lupte și box — nu au reușit să țină 
pasul nici cu cerințele activității com- 
petiționale interne, devenite dă la an 
la an tot mai exigente.

Rămînerea în urmă a unora din 
secțiile menționate constituie atît 
consecința lipsei de concordanță din
tre dezvoltarea activității clubului și 
asigurarea condițiilor care să deter
mine creșterea valorică a performan
țelor, cit mai ales urmarea defi
ciențelor manifestate în procesul in- 
structiv-educativ, a atitudinii neco
respunzătoare a unor sportivi și an
trenori față de programul de pre
gătire. Trebuie spus că nu in toate 
secțiile și compartimentele de activi
tate ale clubului s-a înțeles, în mă
sura cuvenită, că a munci la nivelul 
anilor trecuți, fără eliminarea mani
festărilor de rutină și formalism, fără 
a aduce permanente înnoiri și perfec
ționări procesului instructiv-educa- 
tiv, înseamnă a rămlne în loc sau 
chiar a da înapoi.

După cum s-a subliniat în plenară, 
chiar si în cazul unora din secțiile 
care au obținut rezultate de prestigiu 
pe plan Internațional (caiac-canoe, 
tir, box, lupte) se manifestă neajun
suri în metodica de pregătire la anu
mite probe și categorii.

In organizarea și desfășurarea an
trenamentelor echipei de fotbal au 
existat, de asemenea, deficiențe, ca 
urmare a faptului că nu s-a realizat 
un volum și o intensitate corespun
zătoare cerințelor jocului modern.

Nu în toate secțiile este rezolvată 
corespunzător problema depistării, 
creșterii și promovării tinerelor ta
lente. Analizele efectuate au scos în 
evidență faptul că la centrul de copii 
și juniori la fotbal (antrenori — Ște
fan Stănculescu, Lică Nunwelller, 
Gh. Ene), la grupele de copii și ju
niori din secțiile de volei fete (an
trenor — Doina Ivănescu), atletism 
(antrenori Florica Safta și Eugen 
Barbu), rugby (antrenor — Florian 
Ghiondea), gimnastică (antrenor — 
Florea Ștefănescu) se pune încă ac
cent pe constituirea de efefttve nu
meroase. dar care sînt modeste ca 
valoare, ciș elemente fără perspectivă.

....... 7

în această ordine de Idet, antrenorul 
Gh. Constantinescu făcea observația 
că selecția se efectuează cu mijloacele 
de acum 10 ani, din care cauză ere 
randament scăzut.

Pe plan educativ, se constată încă 
lipsuri serioase la unii sportivi, re
flectate atît in pregătirea politico- 
ideologică, cit și în atitudinea aces
tora față de pregătire,

DIN BILANȚUL
1971

in compor-

ANULUI

• 28 de medalii cucerite la 
campionatele mondiale și eu
ropene de caiac-eanoe, box, 
tir, canotaj, lupte ți volei 
masculin ;

• 73 de medalii la campio
natele balcanice;

• 204 titluri de campioni 
naționali;

• 173 de noi recorduri re
publicane ;

• 395 sportivi selecționați în 
loturile reprezentative.

tarea pe terenul de sport, în familie 
și societate.

Pentru abateri repetate de la obli
gațiile cetățenești și sportive, pentru 
lipsuri de la antrenamente, boxerii 
Nicolae Păpălău ți Marin Constanti
nescu au fost îndepărtați din club. 
Sancționați pentru abateri de la eti
ca cetățenească au fost și boxerii Ion 
Gybrfy și Calistrat Cuțov. Cazuri de 
încălcare a normelor de conduită 
s-au produs si în secțiile de caiac- 
canoe (Dimitrie Ivanov. Vasile Roș
ea, Viorica Dumitru), fotbal (Augus
tin Deleanu, Florea Dumitrache, Vio
rel Sălceanu), canotaj (Gh. Moldovan 
și Gh. Fritz), handbal (Petre Papp). 
patinaj (Beatrice Ruștiu), împotriva 
sportivilor respectivi luîndu-se mă
suri disciplinare, care au mers chiar 
pină la îndepărtarea din club a unora 
din ei.

Aducînd în discuții și alte aspec
te, pozitive sau negative, din activi
tatea depusă în 1971, cei ce au luat 
cuvîntul la plenara clubului (printre 
ei aflîhdu-se anttenorii Alex. Stoe- 
nescu și Carol Korcek, ca și sportivii 
Cornel Dinu, Marcel Rușca și Ștefan 
Kroner) au făcut, de asemenea, suges
tii și propuneri valoroase pentru îm
bunătățirea continuă a acestei activi
tăți. Pe de altă parte, planul de mă
suri adoptat urmărește lichidarea ră- 
mînerilor în urmă semnalate și rea
lizarea unor progrese neîntrerupte în 
toate ramurile sportive. Bineînțeles, 
principalele obiective trecute în plan 
sînt în legătură cu pregătirea și par
ticiparea sportivilor dinamoviști la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen, an- 
gajaițțțntyl clubylw fijgdț ia «ceMtl

privință, destul de îndrăzneț, dar au 
ți lipsit de realism.

Adresind mai întîi, în cuvîntul 
s7:„. calde felicitări sportivilor, an- 
trenorilor si activiștilor clubului pen
tru succesele deosebite obținute îh 
anul 1971, tovarășul Alecsandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului Afaceri
lor Interne, a arătat că acestora le 
revine acum sarcina de răspundere 
de a pregăti temeinic participarea la 
Olimpiadă, pentru o bună reprezen
tare a sportului românesc aeolo. 
Vorbitorul a subliniat că este nece
sară îmbunătățirea continuă a selec
ției ți a procesului instructiv-educa- 
tiv, a propagandei sportive în uni
tățile celor două ministere tutelare, 
ca ți a activității consiliului clubului 
ți birourilor secțiilor pe ramură de 
sport, care trebuie să devină efectiv 
organe «le conducere.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
Iu cuvîntul tovarășul Anghel Alcxe, 
președintele C.N.E.F.S., care. apre
ciind călduros reușita clubului Di
namo în întrecerea din anul trecut, 
a arătat că cu atît mai mult îi revine 
acestui club o mare responsabilitate 
pentru Jocurile Olimpice de la Miitl- 
chen. Apreciind că rezultatele obți
nute de unele secții (atletism, nata- 
ție) se mențin încă la un nivel nesatis
făcător, vorbitorul a subliniat că 
există încă serioase rezerve în do
meniul selecfiei (care trebuie să aibă 
un caracter cu adevărat științific) și 
al instruirii sportive, devenind nece
sar ca antrenamentele să crească în 
volum ți intensitate, ca ele să fie pe 
măsura capacității și cunoștințelor an
trenorilor.

CONCURS

SPECIAL
PRONOSPORT

Duminică 16 aprilie 1972, Admi
nistrația de Stat Loto—Pronosport 
organizează un concurs special 
Pronosport — primul din acest an, 
Ia care se oferă premii suplimen
tare în valoare de 350.000 lei din 
fond special, din care 2 autoturis
me : 1 autoturism Moskvici 408 cu 
caroserie 412 (57.700 lei) și 1 auto
turism Fiat 850 (45.800 lei), prin 
tragere la sorți.

Participarea se face pe aceleași 
bilete (buletine) și cu aceleași taxe 
Ca la orice concurs obișnuit.

Precizăm că numai biletele (bu
letinele) cu o taxă de participare 
de minimum 15 lei iau parte Ia 
premiile suplimentare. Amănunte 
in agențiile Loto—Pronosport.

Sîmbătă 15 aprilie, este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.

REZULTATELE
CIALE L O ’

DIN 11
I

- 4 C£ O n setar/rt)

ASIGURAREA DE ACCIDENTE
„TURIST" CUPRINDE

: TRAGERII SPE-
T O a PRIMĂVERII 
APRILIE 1972

i 59, 57, 39, 5, 11, 53,

a

a

a

Il-a : 31, 9. 28, 30,

Ul-a : 16, 71, 83,

IV-a : 45. 59, 75,

V-a : 46, 79, 42,

81,

1,

«1,

22,

Extragerea
4, 56, 8.

Extragerea
40, 64.

Extragerea
24, 18.

Extragerea
36. 43.

Extragerea
10, 68, 24, 64.

FOND DE PREMII : 2.325.346 Iei.
Plata premiilor va Începe în Capi

tală de la 26 aprilie pină la 26 mai 
a.c,

în provincie : de ia 29 aprilie pină 
la 26 mai 1972 inclusiv.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 15 DIN 9 

APRILIE 1972

Categoria I : (13 rezultatei = 1 va
riantă 50° o a 54.456 lei și 3 variante 
10",'o a 10.891 lei.

Categoria a II-a : (12 rezultate) = 
37.70 variante a 2.773 lei.

Categoria a IlI-a : (11 rezultate) = 
498,80 variante a 314 lei.

Cîștigul de 54.456 lei a revenit par
ticipantului hasMasian valer 
din Timișoara, pe o variantă 50'-.».

Rubrică redactată de LOTO-PRO- 
wa* -

O persoană care
— tn virsta de la Inclusiv — (pentru_____ __  ___
liditate permanentă și de deces ăin accidente);
• bunurile din gospodărie și luate în deplasare de asigurat.

SUMELE ASIGURATE 
SINT URMĂTOARELE :

pentru 
deces

încheie contractul 
ÎS la 70 de ani 
cazurile de inVa-

— pentru accidente circulație auto-moto
— pentru accidente __ 
domiciliul asiguratului, 
ca urmare a unui 
cendiu, trăsnet, 
zie, sau 
pămînt
— pentru 
cidente
— pentru 
podărești

cutremur

cele

Pentru

înv. 
perm, 

de
25 000 15 000

la
in- expio- 
de 20 (MO

celelalte
bunurile

ac-
gos-

10 000 s ooo
toooo

SUMA ASIGURATA se plătești 
asiguratului tn caz de invaliditate 
permanentă totală din accident (în 
caz de Invaliditate permanentă par- 
pală se plătește un procent din 
suma asigurată, corespunzător cu 
gradul de invaliditate) sau de distru
gere a bunurilor gospodărești; tn 
caș de deces al asiguratului, suma 
asigurată Ne plătește beneficiarului 
Înscris tn contract.

Pentru aceea;! perioadă să 1 
încheia un singur contract de 
g urare.

poate 
asl-

de 
pri

PRIMA DE ASIGURARE este 
15 Ifcl și S6 plătește o dată cu 
nurca poliței de asigurare. Asigura
rea este valabilă, Ump de o lună.

puteți
din

încheierea asigurării, vă
adresa responsabililor cu asigurările 
întreprinderi, organizații economice șl
tuții. agenților și inspectorilor de asigurară 
sau — direct — oricărei unități teritoriale 
ADAS.

tnstl-

București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.66.85. organizează con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi ;

merceolog principal ; 
achizitor principal ; 
organizator principal loturi sportive.

ANGAJEAZA DE URGENȚA :
paznici ; bucătar șet; 
zugravl-vopsitorl ;

dulgheri ;
lăcătuși pentru poligonul Tunari ; Instalatori sanitari (pensionari) ; 
fochist medie presiune ; tinichigiu auto ;
mecanic auto ; 
muncitori necalifieați ;



• Echipele Ungariei, R. D. G., U. R, 5. S., Angliei și R. F. G., cu formații 
complete la București • Bogat program competițional al tinerilor noștri boxeri

'•t

IERI LA FRAGA

G M. de hochei (grupa A)

Cehoslovacia - U.R.S.S.
Astăzi, un meci decisiv ia Praga

PROFIL

POLAND MATTHES

Simion Cuțov (dreapta) este unul dintre principalii favoriți ai categoriei 
pană la viitoarele campionate europene de tineret de la București. 

Foto i Costel BEREȘTEANU

Federației române de box i-a fost 
încredințată, de către forul inter
național, misiunea organizării ce
tei de a doua ediții a campiona
telor europene de tineret. Compe
tiția continentală, rezervată boxe
rilor născu ți după anul 1952, «e 
va desfășura între 3 și 10 iunie, 
la București, în arena patinoaru
lui „23 August".

Tn aceste rile, pe adresa fede
rației sosesc confirmările de par
ticipare din partea federațiilor na
ționale ; în diferite țări, pregătirile 
celor ce vor lua startul la între
ceri se desfășoară cu intensitate.

Pînă în acest moment este certă 
participarea boxerilor din Austria, 
Anglia, Bulgaria, Finlanda, Fran
ța, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Po
lonia, R.D.G., R.F.G., Ungaria,
Uniunea Sovietică, Scoția, Suedia, 
Turcia, și Țara Galilor. Se așteap
tă încă răspunsul din partea fe
derațiilor din Spania, Olanda, Ce
hoslovacia și Danemarca.

Belgia, Grecia, Elveția, Norvegia 
au anunțat că nu vor trimite re
prezentanți la această competiție, 
întrucît nu dispun de suficiente 
elemente de valoare corespunză
toare nivelului competiției. în 
schimb, federațiile de specialitate 
■din Ungaria, R.D.G., U.R.S.S.. R.F.G. 
și Anglia au anunțat sosirea la 
București cu formații complete.

Antrenorii români Theodor Nîcu-

lescu și Ion Dumitru au stabilit 
următorul lot din care se va al
cătui formația pe care o vor ali
nia Ia startul întrecerilor: R. Cos- 
ma (Al. Turei); D. Condurat, M. 
Lazăr, S. Cuțov, I. Adam (A. Guțu), 
S. Mihalcea (A. Guțu), M.
(S. Mihalcea), N. Băbescu, V. 
toru, M. Culineac, I. Ruicu.

Asigurarea unui program 
petiționat corespunzător pentru ti- 

noștri boxeri preocupă in- 
pe antrenorii lotului. în acest 
la turneul Strandjata, ,ce 
loc între 20 și 24 aprilie, 
desemnați să participe :

Nouă din cele 15 partide ale pri
mului tur din cadrul campionatului 
mondial de hochei (grupa A) s-au 
consumat, dar nici una nu a provo
cat un interes atît de mare ca în
tâlnirea din această seară, care va 
pune față în față singurele echipe 
ce nu au cunoscut înfrîngerea pînă 
la această oră, pe cea a Uniunii 
Sovietice, deținătoare a titlului su
prem, și cea a Cehoslovaciei, aflată 
într-o formă foarte bună. Toate bi
letele (14 500) de intrare pentru 
programul de astăzi, care mai cu
prinde și meciul Suedia — Finlan
da, au fost vîndute încă de la înce
putul lunii ianuarie, organizatorii 
fiind nevoiți să refuze alte 20 000 
de cereri ulterioare.

La ediția precedentă a C.M., cele 
două pretendente la supremație au 
terminat la egalitate (3—3) în pri
mul meci, al doilea revenind 
cheiștilor cehoslovaci cu scorul 
5—2. La J.O. de la Sapporo, 
schimb, întâlnirea s-a încheiat 
cu scorul de 5—2, dar de această 
dată în favoarea jucătorilor sovie
tici. Specialiștii consideră partida 
de azi deschisă oricărui rezultat, 
unii mizînd pe forța superioară de 
atac a campionilor lumii, iar cei
lalți pe contraatacurile foarte vigu
roase ale echipei cehoslovace. 
„Dacă Holecek va rezista in fața 
atacanților sovietici care șutează 
excepțional — remarcă în comen
tariul său trimisul special a) agen-

tied France Presse — gazdele au 
mari șanse să învingă". In orice 
caz, formația care va dștiga întâl
nirea de azi va face un pas mare 
spre titlul mondial.

In ultima lor evoluție, gazdele au 
întrecut lejer selecționata vest-ger- 
mană cu 8—1, iar luni seară, după 
o repriză egală, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut echipa Elveției 
cu 10—2 (1—1, 4—1, 5—0). Au în
scris I Iakușev (4), Petrov (2), Mal- 
țev, Mișakov, Soloduhin, Vasiliev 
pentru învingători, Neinninger și 
Luethy pentru învinși.

Aseară, în prima întâlnire a reu
niunii, Suedia a învins formația 
R. F. G. a Germaniei cu 10—0 (3—0, 
5—0, 2—0), La ora cînd am închis 
ediția era în curs de desfășurare 
meciul Elveția — Finlanda.

Suedta — R. F. a Germaniei 
(3—0, 5—0, 2—0).

CLASAMENT

L Ohoslovacia S S » 9 31— 3 «
2. U.B.S.S. J S 9 « 31— 4 S
X Suedix it 01 Z3— 5 4
<. Finlanda 2 10 1 10—15 3
5. R.F.G, 10 11 »—37 0
G. Elveția 10 0 3 4— .41 0

AZI LA PRAGA

Cehoslovacia — U.R.S.S. și Suedia
— Finland*
CLASAMENTUL REALIZATORILOR

1. Nedomanski (Ceh.) I p (54-3), 2- 
Malțev (U.R.S.S.) 7 p (24-5). 3—4.
Mononen (Finlanda) < p (54-1) șl •firi 
Hollk
(Ceh.) 
(44-1), 
roslav

(Ceh.) « p (54-1), 5—«. Haas 
,1 Mihailov (UJt.S.S.) 5 P

7—5. Sadrin (UJt.S.S.) ți Ja- 
Holik (Ceh.) 5 p (24-3).

Lupu 
Croi-

com-

nerii 
tens 
sens, 
avea 
fost
Turei, M. Lazăr, I. Adam și 
Guțu. De asemenea, la turneul 
ganizat de federația maghiară, 
Szekesfehervăr, între 2 și 7 mai. 
vor participa și pugiliștii români 
AI. Turei (R. Cosma), D. Condurat, 

Lazăr (I. Vladimir), S. Cuțov, 
Adam. S. Mihalcea, M. Lupu, 
Croitoru, M. Culineac, I. Ruicu.

După cum reiese din lista pugi- 
liștilor înscriși la turneul rezervat 
tineretului, cu o singură absență 
(cat. mijlocie mică), toată echipa 
ce se pregătește pentru campiona- 

în 
ai 
ce

va 
au 
Al.
A. 

or
ia

ECHIPA DE JUDO A ROMÂNIEI

PLEACĂ ÎN POLONIA
Joi, 13 aprilie, reprezentativa de 

judo a țării noastre va pleca spre 
Varșovia, unde va participa, între 
14 și 16 aprilie la un mare turneu 
internațional individual, la care vor 
fi prezenți și sportivi din Austria, 
Franța, R.D.G., U.R.S.S., Cuba, Un
garia, Bulgaria, R.F.G. etc.

Antrenorul lotului național 
Ghcorghe Donciu a alcătuit urmă
toarea formație i .Sabin Lucea (63 
kg ), Cornel Roman (70 kg.), Ion 
Herman (80 kg.), Dumitru Alexan
dru (93 kg.), Ghcorghe Boșcu (4-93 
kg.).

MECIUL AMICAL DE TIR
I.E.F.S.-ZALKA MATE

BUDAPESTA
Miine începe, pe poligonul Tunari

„Cupa Dinamo"

La poligonul Tunari, a avut loc 
cea de a 5-a întâlnire amicală de 
tir între echipele I.EFS. Bucu
rești și Zalka Mate Budapesta, 
întrecerile au fost de un bun nivel 
tehnic, obținîndu-se o serie de re
zultate valoroase de către țintașii 
din ambele formații.

Iată cîștigătorii probelor: juni
ori — armă standard 60 f. culcat : 
J. Hullai (Zalka Mate) 595 p, si 
tot el la 3x20 f. — 570 p (200— 
185—185) ; pistol sport 304-30 f. : 
Gy. Perlinger (Z.M.) 570 p (2814- 
289); senioare — armă standard 
60 f. culcat: Ioana Soare (I.E F.» > 
590 ; 3x20 f. : Adriana Marinescu 
(LE.FS.) 540 p (188—181—171); se
niori — armă standard 60 f. cul
cat Mihâi Axente (I.E F.S.) 593 p ; 
armă liberă calibru redus 3x40 f. ; 
J Hullai (Z.M.) 1132 p (390—380— 
362) ; pistol viteză 60 f. : Șt. Popa 
(I.E.F.S) 584 p (293—291) ;
liber 60 f. . F. Koczka (Z.M.) 552p; 
armă standard 3x20 f. : J. Hullai 
(Z M ) 571 p (197—195—179).
„CUPA DINAMO" — EDIȚIA 1972

Miine începe la poligonul Tunari 
o competiție tradițională, cu ca
racter republican, „Cupa Dinamp". 
La ediția din acest an a întrece
rilor participă un număr mare de 
trăgători, aproape 200. atît din 
București cît și din țară.

Iată, programui întrecerilor : joi 
— pistol liber seniori, pistol sport 
senioare și juniori, armă liberă 
60 f. culcat seniori și armă stan
dard 60 f culcat senioare și ju
niori : vineri — armă liberă ca
libru redus 3x40 f. seniori, pistol 
viteză manșa I ; sîmbătă — pistol 
viteză manșa a II-a. armă stan
dard 3x20 f. senioare și juniori .

M. 
I.
V.

tete europene va fi angrenată 
întreceri. Ceilalți componenți 
lotului vor participa la o serie 
gale amicale. în țară.

în scopul completării calenda
rului competițional pînă în preaj
ma campionatelor europene. între 

mai. toți boxerii suscep- 
a face parte din echipă 

susține încă două meciuri 
în concluzie, cadeților

ho- 
de 
în 
tot START ÎN

DE
TURNEUL DE TENIS
LA MADRID

MADRID. 11 (Agerpres). 
drid au început întrecerile 
lui internațional de tenis, 
pentru „Marele premiu"

In primul tur al probei de simplu,
cehoslovacul Jan Kodes l-a învins 
cu 7—5, 6—3 pe suedezul Ove

La Ma- 
turneu- 
contînd 

— F.I.L.T.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI

Bengtson, spaniolul Andres Gimeno 
l-a întrecut cu 6—4, 6—1 pe fran
cezul N. Godrella. iar campatriotul 
acestuia Patrick Proisy a dispus cu 
6—1. 6—1 de australianul K. War
wick. Jucătorul român Ion Tiriac 
l-a întîlnit pe englezul B. Diggings 
în fața căruia a pierdut cu 
1—6. Alte rezultate : Crealy 
tralia)-Moreno (Columbia) 
6—4 ; Borg (Suedia)-Lundquist
dia) 6—3, 6—2 ; Munoz (Spania)- 
Turner (Noua Zeelandă) 6—1, 6—0.

2-6, 
(Aus-
7—5,
(Sue-

Un singur înotător din lume 
nu a cunoscut înfrîngerea în 
ultimii șase ani și acesta este 
multiplul recordman al lumii și 
al continentului, Roland Matt
hes. Iar dacă ar fi să indicăm 
un favorit sigur pentru întrece
rile J.O. de vară, atunci, pri
mul gînd s-ar îndrepta spre 
campionul R.D. Germane, omul 
cu un excepțional talent, du
blat de o muncă aproape tita
nică în bazin și care nu con
tenește să ne impresioneze de 
la un sezon la altul în lupta sa 
continuă cu acele cronometre- 
lor.

La 
veri, 
prin

primă- 
atenția

începutul acestei 
el ne-a reținut 

evoluțiile sale în marele

IN R.P. BULGARIA
Ieri s-a întors în țară echipa re

prezentativă de lupte libere (ju
niori) care a participat zilele tre
cute, la Kazanlik (R. P. Bulgaria)

VRNJACKA BANJA-.
Ciocâltea pierde un

punct prețios
■. Agerpres» — După .

la turneul indivkiual a_aturi âs 
sportivii bulgari, in riadul cărora 
au figurat și o serie de elemente 
valoroase din lotul de tineret Deși 
au evoluat într-o astfel de compa
nie, doi dintre tinerii noștri spor
tivi au ocupat locul I la categori
ile respective, iar cinci s-au clasat 
pe locul IL Ciștigători ai turneului 
sînt Andrei Șutea (cat 60 kg.) și 
Nieolae Dorobanții (cat. 65 kg). Pe 
locul secund s-au clasa: : Grigore 
Conrat (56 kg'. Tiberiu Șergely (70 
kg'. Gheorțbe Bucea? (75 kg). Au
rei Bâlăiana 87 kg) și Viorel Ena- 
ch« (+87 kg).

VERIFICARE UTILA
LA LODZ

BELGR AD. II 
disputarea a 5 runde, in tume 
terna! ion al zonal de sah <
Vmjacks Ban., a continua să 
ducă Malich (R. D. German 
3 puncte Și o partidă tmre 
urmat de Boocțov (Bulgaria). Ruka- 
vina (Iugoslavia), 
slovacia) — 2* ș 
partidă întreruptă 
(Iugoslavia) — 2 
Maestrul român V 
cupă locul 9. cu 
partidă intreruptă.

In runda a 5-a. 
pe Kuoros. Smejk 
Rukavina a ciștig

e la 
COtt* 
) CJ 
Lptâ.

(Cebo- 
cile o 
Bukza

î\ C.C.L I* HOAl
IIMI\I\

BLDAFLSTA, 11. h meci re- 
..Cupei cărn

ii* la handbal femi- 
îhiară Bakony Ve- 
pe teren propriu for- 
Kiev. La capătul u- 
u victoria a revenit 
elor cu scorul

ele

Mihai TRANCA

20 și 30 
tibilf de 
vor mai 
amicale,
noștri le sînt asigurate toate con
dițiile pentru a se prezenta în cea 
mai bună formă la competiția con
tinentală rezervată tineretului.

de

Foto: D. NEAGU

Cadar, 
Nichita, 

Dinu, 
fi

Segăr-

cu 
ca- 

____ ____ r în 
-..’.ni echipa S. C. Leip- 
Germaoă).

-£â*. ir‘ primul meci
■AaEstele sovietice s-au 

finala competiției,

Micuții făuritori 
ai victoriei dina- 
moviste și 
norul lor 
stingă la 
ta): sus, 
Popescu.
Manea, 1 
Ai e u m a n, 
stantin 
lescu
Bădin. Jos: Flo
rin Segărceanu, 
Tiberiu ~ 
Ioana 
Gabriela 
Suzi Silaghi 
prof. A.
ceanu.

antre- 
(de la 
dreap- 
Elena 
Florin 

Niculae 
Co li

stând u- 
și Alex

Echipele R.D. Germane și Polo
niei se pregătesc pentru actualul 
sezon international. Selecționata 
R.D. Germane, care face parte din 
aceeași grupă preliminară a C.M. 
cu reprezentativa României (ală
turi de Finlanda și Albania) a sus
ținut duminică la Lodz un meci 
amical cu Polonia. Rezultatul se 
cunoaște i 2—1 (1—0) pentru po
lonezi, care, cu această ocazie, au 
făcut ultima verificare înaintea 
partidei din preliminariile olimpice 
deosebit de dificilă) de la Sofia, 
cu Bulgaria. De aceea, la ora 
actuală ne interesează îndeosebi 
comportarea selecționatei R.D. 
Germane.

Corespondentul nostru din Berlin, 
Rolf Gabriel, ne-a făcut o scurtă 
caracterizare a jocului de la Lodz:

,,Deși, la limită, victoria gazdelor 
este meritată.
incisiv, mai bine organizat 
avut tn 
excelent, 
goluri.

Echipa 
bine în prima repriză — chiar de 
la egal la egal în unele perioade 
— dar nu a putut străpunge apăra
rea masivă a polonezilor. In par
tea a doua a meciului, atacurile 
polonezilor s-au intensificat ți, 
după o presiune la poarta lui 
Crop. Lubanski a majorat scorul. 
In final, jocul s-a echilibrat din 
nou și Vogel a redus din handicap, 
prin transformarea unei lovituri 
de la îl m.

Trebuie reținut faptul că R.D. 
Germană a aliniat o echipă înti
nerită cu trei jucători, aparținînd 
liderului campionatului, F.C. Mag
deburg : fundașul Zapf, mijlocașul 
Seguin și atacantul Sparwasser. 
In rest, nume vechi: Croy, Vogel,

Ele au iucat mai 
și au 

Lubanski un realizator 
care a marcat ambele

R.D. Germane a jucat

pistol

TINERELE RACHETE Șl AU DISPUTAT 
CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

A devenit o frumoasă tradiție, ca 
în fiecare vacanță școlară de pri
măvară, cei mai buni tenismeni ju
niori să fie reuniți într-o atractivă 
competiție de debut de sezon, do
tată cu „Cupa Municipiului Bucu
rești". La actuala ediție, încheiată 
ieri pe terenurile din Calea Plevnei, 
au luat startul 253 de competitori 
(183 băieți și 70 fete), un adevărat 
record de participare. Tot atît de 
remarcabil este și faptul, că pentru 
prima oară, în afara prezențelor 
obișnuite, și-au făcut apariția parti- 
cipanți din mediul sătesc. O pre
țioasă „premieră", datorată entuzi
asmului sportivilor din comuna Te- 
lea (jud. Arad) și a celor din Că- 
lugăreni-Ilfov.

S-a luptat dîrz pentru întîietate 
și faptul că jocurile s-au ridicat la 
un nivel tehnic apreciabil este o 
meritată răsplată pentru efortul de 
pregătire al jucătorilor,' ca și cel 
al antrenorilor lor. Așa cum ne-au 
obișnuit în ultima vreme, cei mai 
muiți lauri au fost cuceriți de ti
nerii dinamoviști bucureșteni. Lor 
le-a revenit — așa cum am anun-

țat — victoria in competiția pe 
echipe. în finala căreia au dispus 
de adversarii lor de la Steaua. î: 
vădită ascensiune și ei- Apoi, in 
competițiile individuale, tot pentru 
Dinamo București a i 
mai multe ori ceasul : 
cucerite. Dar iată pe 
nalelor și ultimii lor i

FETE cat. 17—18 ;
Mihai (Dinamo)-Anca
(Construcții) 6—0. 6—2 ; 15—16 a.'-. : 
Mihaela Diniitriu (Steauai-Simora 
Nunweiller (Progresul) 2—6. 7—5. 
6—4 ; 13—14 ani ! Elena Popescu 
(Dinamo)Tleana . 
dea) 6—3, 3—6. 
Gabriela Dinu 
Chiriac (Dinamo 
6—4.

BĂIEȚI 17—18
(U. T. Ârad)-C- Curcă (Prozo 
6—1. 4—6. 6—3; 15—16 ani: 
Tăbăraș (Progresul) - L. Sc-i. e ' 
ua) 2—6, 6—1, 7—6 ; 13—14 an 
Zanea (Cutezătorii'-A. Dinu 
greșul) 6—3, 1—6, 6—3: 11—12 
T. Kadar (Dinamo)-H. Ham 
(Steaua) 6—3, 6—1.

sunat de cele 
izbinzilor dîrz 
cîștigătorii f:- 
învinși i
ani : Florența 

i Floreșteanu

Nu jxsîer 
fără să 
bite aie 
sportivă 
cialitate 
noastre 
care au 
concurs.

S.

Jecu (Sanitas Ora 
6—3 ; 11—12 ani 
(Dinamo)-Carr.. . 
Brașov) 3—6. 6—'.

ani : Oct. \
,ul) 
M.

x
£

incheia aceste rînduri, 
■arcâm eforturile deose- 
.-ganizatorilor — Școala 

- 2 și federația de spe- 
— în special cele ale fostei 
campioane Eva Stăncescu, 

but t la reușita acestui

★
Progresul au conti- 
pentru „Criteriul de 
probele de seniori, 

frumoase, din

irile 
rile

tn
meciuri
ipsit și surprizele. Astfel, 
a fost eliminat de I. Ke-
:—6 ! Alte rezultate din 

lărmureanu — Stan 6—1, 
: — Navroțchi 6—3, 7—6:

— Neacșu 6—3, 6—7,
::: — Sotiriu 6—3, 7—6’,

Viziru 6—3, 6—3 ; Boa-
Popo*.
— A.

- B-zrior 6—3. 2—6, 6—1 I V. 
l — Rosianu 6—3, 6—3.

:unosc primele patru 
- . ir. urma sferturilor de 

. Dibar Gobn —
— 6—3, 6—3; Aurelia 
i -ra Nunweiller 5—7,
*.’.er.a Balaj — Vera
-—7—5 ; Ecaterina Roșianu 

Bucur 6—2, 6—0.
Radu VOIA

Flori- 
Trifu
6—1, 

Rado

Este cel mai strălucit pro
dus al școlii de Înot din R.D. 
Germană, S-a născut la 17 no
iembrie 1950, la Erfurt S are 
1,87 m și 76 kg. Face parte 
din elubui Turbine Erfurt |i 
este antrenat de Mărite» Gro- 
he.

Din 1967 și piuă în prezent, 
Roland Matthes a stabilit nu 
mai puțin de 13 recorduri ale 
lumii. Dublu campion olimpic 
(100 m și 200 tn spate) in Me
xic (1968), triplu campion eu
ropean (100 m, 200 m spate și 
4x100 m mixt) la Barcelona 
(1970).

Recordurile sale personale: 
53,0—100 m liber, 564—100 m 
spate, 2 : ~ 
55,7—100 m delfin și 2:12,6—200 
m mixt.

In uit’mii trei an! a fost 
desemnat de fiecare dată 
drept cel mai bun sportVr al 
R.D. Germane.

1:05,6—200 m spate.

concurs internațional de la Be
nin grad (25 m), marcate de noi 
recorduri mondiale (56,1 și 
2:02,9), la probele de spate, 
pentru bazin scurt. Dar Roland 
nu s-a mulțumit cu atît. Zilele 
trecute, tn bazinul de 50 m din 
Moscova, cu prilejul tradiționa
lei tnttlniri dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R.D. Germane. 
Matthes fi-a făcui obișnuitul 
număr de senzație, pe distanța 
de 100 m spate — 56,6 — smul- 
gînd vechiului său record ofi
cial o zecime de secundă. 4S de 
ore mai tirziu, luînd startul în 
primul schimb al ștafetei de 
4x100 m mixt înotătorul ger
man reușea un nou timp fan
tastic — 56,3. Era pentru a l-a 
oară cînd Roland corecta re
cordul lumii în această probă, 
pe care l-a purtat din 1967, de 
la 58,4 la actuala cifră, pe care 
o reușesc tn piscină doar erau- 
liștii și marii specialiști ai del
finului !

Unde se va opri acest super- 
campion, ce surprize ne va mai 
rezerva el tn acest an olimpic? 
Nici unul dintre marii tehni
cieni nu mai îndrăznește să 
pronosticheze, pentru că atunci 
cînd concurează Matthes, tabela 
de recorduri stă tn permanență 
deschisă. — a. v.—

Irmscher, Bransch, iar Peter Ducke 
a intrat în locul lui Streich.

Antrenorul Georg Buschner nu 
a fost mulțumit de randamentul 
echipei sale și intenționează ca

la s fir fitul 
(la Leipzig 
alți tineri. 
Pommeren- 

tot de la F.C. Magdeburg".

pentru meciurile de 
lunii mai cu Uruguay 
și Rostock) să încerce 
eventual pe ex-juniorul

După cum s-a anunțat, echipa reprezentativa a Perului va face ta cursul 
acestei luni un turneu în Africa și in Europa, prilej cu care va evolua și Ia Bucu
rești, la 23 aprilie, in compania selecționatei olimpice a României.

lată-i, in fotografia alăturată, pe jucătorii care participă la acest turneu. De 
la stingă la dreapta, in picioare : Solii, Reyes. Munante, Bailetti, Gallardo, Rojas. Barbadlllo, Cubillas ; la mijloc : Baroti (antrenor), Navarro, Challe, Quesada, Drago, 
Mifflin, Diaz, Neira ; jos : Velasquez, Chumpitaz, Parraga, Uribe, Saavedra, Manzo, 
Trigueros, Salinas.

in preliminariile turneului U. E. î. A.

POLONIA Șl IUGOSLAVIA S-AU CALIFICAT
PRIN LOVITURI

La ediția jubiliară (XXV-a) a Tur
neului U.E.F.A. de juniori, programată 
anul acesta intre 12 și 22 mai, în Spa
nia. s-a înregistrat un număr record 
de înscrieri : 30 din cele 33 de țări afi
liate la U.E.F.A. A fost necesar deci, 
să se organizeze grupe preliminare pen
tru fixarea numărului de 16 echipe ad
mise în faza finală. Zece 
exceptate de preliminarii : 
ma cîștlgătoare). Spania re). Franța, Italia. Malta, 
vegia, România, Scoția și 
clasate Pe locul 2 în preliminariile din 1971. Pentru celelalte 6 locuri au lost 
alcătuite tot atîtea grupe preliminare : 
4 de cite 3 echipe și 2 de cite 4. Jocu
rile preliminare au început din toamnă, 
dar nu s-au Încheiat toate piuă în pre
zent. Doar două grupe și-au desemnat 
finalistele :

2 — POI/ONIA, care a eliminat

țări au fost 
Anglia (ulti- 
(organizatoa- O lan da. Nor- 
Ungaria —

ARMINIA BIELEFELD SI ROT WEISS-OBERHAUSEN7

Grupa
mai întii Finlanda, ou care a terminat la egalitate (2—2 la Lahtl și 1—1 la Var
șovia). dar au contat (dublu) golurile 
înscrise în deplasare./ tn finală. Polonia
— R.D. Germană 0—'2 (la Neubranden
burg) șl 2—0 (la Koszarm). A fost ne
voie de 11 m pentru a se decide victoria Poloniei cu 5—4 !

Grupa 6 — IUGOSLAVIA, calificată 
pînă la Urmă tot prin 11 m ! în prealabil, s-au disputat jocurile : Iugoslavia
— Turcia 4—0 și 1—1. Cehoslovacia — 
Austria 0—l șl 2—0. în finală : Iugoslavia — Cehoslovacia 1—0 la Mlada Bo
leslav șl 0—1 la Split ! La 11 m: 5—4 
pentru Iugoslavia.In Spania, Polonia Va juca in grupa A, 
Iugoslavia în crupa C.

tn celelalte grupe au rămas de disputat finalele : Elveția — Belgia (0—1 in 
primul joc), grupa 1: Tara Galilor — Irlanda — grupa 3: Bulgaria — U.R.S.S. 
(0—1 în partida-tur) — grupa 4: R.F.G.
— Danemarca (4—0 în primul meci) — 
grupa 5.

Scandalul iscat in fotbalul vest- 
german se apropie de punctul său 
final, datorită hotărîrii luată zilele 
trecute de comitetul director al cam
pionatului primei divizii a R.F. a 
Germaniei. Conform acestei decizii, 
ratificate de federație. în urma pro
belor existente la dosar, echipele 
Arminia Bielefeld și Rot Weiss O- 
berhausen au fost scoase din cam
pionat.

arEliminarea celor două formații 
putea fi continuată Și cu radierea 
echipei Schalke 04, actualmente pe 
locul doi in campionatul R.F.G., 
acuzată și ea că a facilitat victo
ria Arminiei într-unul din meciu
rile disputate în ediția trecută a 
întrecerii. Totodată au fost sus
pendați de la activitatea sportivă 
o serie de jucători.

ȘTIRI • REZULTATE
• Intr-un meci restanță din ca

drul campionatului englez, Not
tingham Forest a învins în depla
sare cu scorul de 2—0 formația 
Stoke City.

• Intr-un meci restanță din ca
drul etapei a doua a campionatului 
unional, echipa Dinamo Tbilisi a 
învins pe teren propriu cu scorul 
de 1—0 formația Dinamo Moscova.

TELEX.TELBX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX
Turneut internațional feminin de tenis 
de la Jacksonville s-a încheiat cu o mare surpriză Jucind excelent. cehoslovaca 
Maria Neumanova a reușit sâ o Învingă 
tn finală cu 6—4. 6—3 pe renumita ju
cătoare americană Billie Jean King.

La Heidenheim, dupâ desfășurarea „Cu- 
pej campionilor curopcni‘{ la spadă cîș- 
tîgată de echipa „Ț.S.K.A. Moscova**, a 
avut loc un concurs inteirnațioual Indi
vidual. Victoria a revemt spadasinului 
vest-german Reinhold Behr care, în 
meci de baraj, a dispus eu scorul de 5—4 de austriacul Rudi Trost. La această 
întrecere au participat peste 300 de con- curenți reprezentând 19 țări. Clasamen
tul final : 1. R. Behr (R.F.G.) —- 3 v.; 2. 
R. Trost (Austria) — 3 v.; 3. Cari von 
Essen (Suedia) — 1 v.; 4. Franoesconni 
(Italia) — o v
•
în prima zâ a campionatelor d® natațle 
ale Olandei (întrecerile se desfășoară în 
bazin de 25 m la Haga) au fost înre
gistrate două rezultate de valoare. Ast
fel, Anke Rijnders a stabilit o excelentă 
performanță în proba feminină de 200 m 
liber cu timpul de 2:04,66. iar Annemarie 
Groen a fost cronometrată in cursa de 
200 m spate cu 2:2î,42 (cele mai bune 
performante mondiale ale prob «si or).

Au luat sfîrșit campionatele de 
ale S.U.A., desfășurate In bazin 
Dallas In ultima zi de concurs, 
cutul recordman Mark Spitz a 
nat învingător In proba de 200 
fluture cu timpul de 1:49,01. Pe locui doi 
s-a clasat Gary Hali 1:49,78. Sue Atwood 
a cîștâgat proba feminină, de 100 yarzi 
spate în 58,75. iar Barbara Shaw pe cea 
de 100 yarzi liber, cu 52,10. Foarte dis
putată a fost proba feminină de 200 
yarzi, clștlgatft de Karen Moe cu 2:03,34, 
urmată de Ellie Daniel 2:03,40. Mike 
Stamm a ocupat primul loc în cursa de 
100 yarzi spate, cu rezultatul de 51,86.

natatie 
mic l-a 
cunos- 
termi- yarzl

Turneul internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de la Quebec a 
continuat cu disputarea ultimelor par
tide din primul tur al probei de simplu. 
Performerul zilei a fost jucătorul ame
rican Jeff Borowiak, care l-a " ' '
în trei seturi cu 7—6, 4—6. 7—5 
d,ezul Tom Okker. unul dintre concursului. Australianul Tony 
l-a învins cu 6—2. 7—5 pe ' 
Graham Stilwell, americanul Rtessen a dispus cu 7—5.
Hanul Allan Stone, iar Mark Cox (An
glia) l-a întrecut cu 3—6. 6—3, 6—4 pe Ray Ruffels (Australia).■
Atletul suedez Kjell Isaksson, noul re
cordman mondial în proba de săritură 
cu prăjina (5,51 m), îșl va continua

eliminat 
pe olan- 
favorițll 

Roche 
englezul 

Marty 
6—2 de austra-

pregătirile tn S.U.A. încă o perioadă de 6 săptămîni. Suedezul, care este profe
sor de educație fizică, se antrenează pe 
stadionul Universității din California si 
In continuare va participa la o serie de 
concursuri care vor avea loc la Lawrence, Walnut, Fresno și alte ora.se■
Meciul dc tenis dintre echipele Braziliei și Argentinei, desfășurat la Rio de Janeiro în cadrul turului doi al 
Davis" (zona sud-americană), cheiat cu .scorul de 3—2 în 
gazdelor. Partida de dublu a fost cîști- 
gată de cuplul argentinian Guilerr.io Vilas — Ricardo Cano, învingător cu 2—6. 6—3. 6—3, 6—4 6—4 în fața peirechii 
Thr...se —tch — Edison Mandarino. în 
ultimele două partide de simplu s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Kocb 

.................. ..... 6—1:

„Cupei 
s-a in- favoarea

Vilas — Ricardo Cano, învingător
Thomas Koch’ — 1____ ________
ultimele două partide de simplu
— Romani 4—6. 6—4, 6—3, 1—6, Vilas — Felipe 6—1, 6—0, 6—3.

în turul următor al competiției, tenls- 
menii brazilieni vor intilnl selecționata Chile.

Concursul internațional de sărituri eu 
schlurile, desfășurat la Mont Saint Anne 
(Canada), a revenit campionului olimpic 
Yukio Kasaya (Japonia) ou 231,2 p șl 
sărituri de 53.5 m și 56 m. Pe locul se
cund s-a clasat compatriotul său Ta- 
gushl Seichi — 224,8 p, urmat de elve
țianul Emst von Grunigen — 224,7 p.


