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Prațedintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESCU

IN CELE OPT ȚĂRI AFRICANE

0 EXPRESIE GRĂITOARE A POLITICII 
DE PRIETENIE Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU
Din întreaga (ară continuă să sosească pe adresa 

Comitetului Central al Partidului, a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame, mesaje 

și scrisori, prin care oamenii muncii iși exprimă satis
facția și adeziunea față de rezultatele deosebit de

fructuoase ale vizitei făcute de conducătorul iubit ai 
poporului nostru ia opt țări africane.

Publicăm, in rindnnle de mai jos. noi luări de cu
vine ale unor reprezentanți ai opiniei publice spor
tive. lucrători pe tărimul mișcării de educație fizică 
și sport din România.

CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA LUPTA PENTRL

DEMNITATEA UMANA
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După etapa a XX a a campionatului diviziei A de fotbal

U. T. A. S-A DISTANȚAT 
DIN NOU LA 4 PUNCTE
• Steagul roși a-a mai rezistat și ia Cluj • Scorul etapei — la Arad
• Rapid a obțiiat prima victorie îi retur • Doar 2 puncte obținute

îi deplasare — la Ploiești și Constanța

Joi 13 aprilie 1972 . .....

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș — Crisul 3—1 (1—0)

0—0Petrolul — Politehnica
F. C. Argeș — Steaua 2—1 (1—0)
„U" Cluj — Steagul roșu 1_o (1—0)
U.T.A. — Jiul 4-1 (2-1)
Rapid — C.F.R. Cluj 3-1 (2-1)
Univ. Craiova — Dinamo 2—1 (1—0)
Fartl — S. C. Bacău 1—1 (0—0)

CLASAMENTUL

Primirea extrem de afectuoasă fă
cută tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de șefii statelor și de popoarele celor 
opt țări africane, constituie o nouă 
confirmare a prestigiului României 
socialiste și a excepționalei persona
lități a secretarului general al parti
dului nostru, prestigiu creat de poli
tica internă și externă unitară a 
partidului și statului nostru, elabo
rată prin aplicarea consecventă și 
creatoare a principiilor marxism-leni- 
nismulut Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — model de patrio
tism și internaționalism socia
list — in aceste țări, vizi
tele efectuate, convorbirile cu 
șefii statelor respective și acordu
rile încheiate constituie unul dintre 
evenimentele remarcabile ale vieții 
contemporane, ilustrind solidaritatea 
activă și sprijinul României la dez
voltarea multilaterală a țărilor Afri
cii, condiție indispensabilă a unei In

dependențe reale a acestor țări.
De a=emenea. toată acui tatea to

varășului Nicolae Ceaușescu și a în
tregii delegații reflectă prezența și 
contribuția activă a României la re
zolvarea marilor probleme ale con
temporaneității : lupta pentru i»de- 
pendență. pace și dezvoltare, lupta 
antiimperialistă și anticolonialiixă. 
lupta pentru demnitatea umană ți 
națională.

Rezultatele realizate constitute în
ceputul unei etape, noi În cursul as
cendent al relațiilor României cu ță
rile africane, in cadru! cărora spri
jinul concret ți cooperarea multila
terală capătă un conținut ți forme 
calitativ superioare.

Faptul că am colaborat concret. ca 
și aiți specialiști români din 
tut sau absolvenți ai institute' 
nostru la dezvo'tarea fnvățâir:*tj!ul 
și a altor activități din domeniul e- 
ducației fizice și sportului din Al
geria ți din alte țări, faptul că 'z

institut se pregătesc, sao au fost 
p-egăr.ți. BGZjerpK stodecț: tria zece 
țări africaac a :ă~m ca s-zeta *>.»- 
răs-l-d Nicolae Ceauțesca lev-«rele 
±n aceste țâri să capete o «sesA- 
=ape deosebită

De areea. in afara «erti—v— 
și cor<trir.ței de legttrrrâ trfndrie sa- 
țri'.ală șt patr-oc.câ ipsufane de ac
tivitatea și rez^tateîe de prestigiu 
ale vizetei Worarăș^lni Nipoiae 
Ceaușescu zjc revine cacpria de o- 
aoare de a uepona consecvent — fc 
dpmeaM msuv de moacă — ta 
transpunerea tn viață a r.șgrer sar- 
cm:x>- ce revin caureăoc ridacute 
și șîudestțflor iastitutului nostru. ia 
i-CTr-^a acordarFor szabUite cu oca- 
zu acestui pre-’. g-ts r.rei»-t po
litic mo-xf:»!

prW aniv. dr.
LEON TfODOK15(T 

rectorul U IÂ. sîcepmediolc 
ai

ETAPA VIITOARE (16 aprilie)

1. U.T.A 20 11 6 3 39—17 28
2. Steagul roșu 20 9 6 5 26—13 24
3. F.C. Argeș 20 12 0 8 33—27 24
4. „U" Cluj 20 10 3 7 30—21 23
5. A.S.A. 20 8 7 5 22—18 23
6. S.C. Bacău 20 9 4 7 32—26 22
7. Dinamo 20 8 5 7 27—23 21
8. Univ Craiova 20 8 5 7 26—24 21
9. Steaua 20 7 6 7 24—18 20

10. Rapid 20 8 3 9 24—26 19
11. Jiul 20 7 5 8 18—25 19
12. Petrolul 20 7 5 8 10—22 19
13. Poli 20 5 8 7 22—26 18
14. Farul 20 7 4 9 18—27 18
15. C.F.R. Cluj 20 3 6 11 14—29 12
16 Crisul 20 2 5 13 8—31 9

Jiul
Crișul
Universitatea Craiova 
Sport Club Bacău 
Dinamo
Steaua
Politehnica
CF.R. Cluj

— Steagul roșu
— Farul
— Universitatea Cluj
— Rapid
— A.S.A. Tg. Mureș
— Petrolul
— F.C. Argeș 
— U.T.A.

GOLGETERI
13 GOLURI : Oblemenco (Univ. Craiova) — 

5 din 11 m.
11 GOLURI : Rugiubei (Sport Club Bacău).
10 GOLURI • Kun 1« 'U.T.A.), Neagu (Rapid)

2—1 pentru Rapid ! Mingea șutata cu efect 
de Dumitru, din lovitură liberă, s-a strecurat 
prin „zid“ si si-a atins ținta. Lui Gadia nu 
i-x mai râmas decit sâ se uite dupâ ea. in 

plasa porții.
Foto : Theo MACARSCHI

UN NESECAT IZVOR DE MÎNDRIE PATRIOTICĂ
de toți 
urmărit 
care tovarășul 
împreună cu

cetățenii patriei 
cu mult interes 

Nicolae 
tovarășa

Alături 
mele, am 
vizita pe 
Ceaușescu, . _
Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației române au făcut-o în opt 
țări ale Africii. A fost o călătorie 
rodnică și prestigioasă, o acțiune po
litică de mare însemnătate, din rîn- 
dui acelora sortite să rămînă drept 
fapte de istorie. Ea a demonstrat în 
mod elocvent înaltul prestigiu inter
național de care se bucură politica 
internationalists, marxist-leninistă, a

partidului și statului 
principal promotor 
Nicolae Ceaușescu. Discursurile ros
tite de șeful statului român si înal
tele sale gazde, declarațiile com ne 
adoptate, acordurile economice și cul
turale care s-au încheiat atestă d:a 
plin dimensiunile acestui act politic, 
menit să rămlnă memorabiL

Ca sportiv fruntaș, fotbalist am 
avut deseori prilejul să că’.ătore-c 
peste hotare. In cadrul echipei mele 
de club sau al reprezentativei națio
nale. De fiecare dată cînd m-am aflat

nostru, al cărei 
este tovarășul

L DUMITRU 
al lotului reprezentativ 

de fotbal

ÎNDEMN pentru A MUNCI MAI BINE, MAI CU SPOR
Am avut fericirea de a mă afla 

printre miile de cetățeni care l-au 
Întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia reîntoarcerea în patrie, 
după îndeplinirea exemplară a înal
tei misiuni de prietenie, solidaritate 
și colaborare tn 
Pe toată durata 
în presă și la televiziune, 
transmise de la 
derea emoționantă, căldura cu care a 
fost primită cuvîntarea rostită de se
cretarul general al partidului imediat 
după sosire, dovedesc încă o dată 
unitatea de granit care leagă po-

opt țări ale Africii, 
vizitei, am urmărit 

știrile 
fața locului. Reve-

porul nostru de Partidul Comunist Ro
mân, de conducerea sa. în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Urmărind desfășurarea fructuoasei 
vizite în continentul negru, pe du
rata celor aproape 30 de zile, an 
fost în permanență alături de dele
gația noastră. E greu de vorbit, în 
cîteva cuvinte, desore semnificata 
acestui act politic. îl apreciez ca o 
nouă și grăitoare dovadă a unității 
dintre politica internă și cea exter
nă a PC.R și a statului nosiru. 
Cordialitatea sinceră, prietenia, căl
dura și ospitalitatea cu care au fost

solii României socialisteîntîmpinați 
sînt o mărturie a prestigiului ce ca
re se bucură Partidul, patria noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

însuflețit de minunatul exemplu 
pe care ni-l oferă, zi de zi, condu
cătorul nostru iubit, asigur parud.il, 
pe secretarui său generat că nu vom 
precupeți eforturile pentru a înde
plini. în mod exemplar, 
ce ne revin în domeniul 
activitate

Dar, rpuneam. apele au
foot mat lăuftite ca de obicei. 
Astfel. V T A. țt-a fruraftmt din 
plin aranuijul terenului, acu- 
"tidind încă doui puncte și dts- 
stanțindu-se astfel la patru 
puncte de Steagul roșu, care a 
joat ajunsă din urmi de F C. 
Argej

Craiocenii. eu o înaintare ra- 
loroasă și productivă pe stadio
nul din Bănie, i-au învtnz pe 
internaționalii de la Dinamo, 
dintre care, la sfirșitul meciu
lui. nu at ea să mai rămină pe 
pozifn decit Dinu și Deleanu. 
Celelalte rezultate nu invită la 
comentarii speciale, cu alit mai 
mult eu cit n-au tulburat prea 
mult clasamentul. Cel puțin la 
pe-iferia lui. este o liniate adin
ei. apărătoare ca un verdict—

(J-B.)

sardn’le 
nostru de

ION POPA 
antrenor emerit de box

pe o te»

Continuare In pagina a 2-a
de xWfUte

UN DERBY
CU PREA PUȚIN FOTBAL

la tri-CLUJ, 12 (prin telefon, de 
misul nostru).

Așadar.- tradiția meciurilor 
formația studenților din localitate și 
cea a stegarilor brașoveni, disputate 
pe stadionul din Cluj, a fost infir
mată; Azi (n.r. ieri), elevii antrenoru
lui Ștefan Onisie au cîșt gat (în sfîr- 
șit) pe teren propriu în fața unui ad
versar de care in ultimii ani nu reu- 
și-eră să treacă și față de care căpă
taseră. mai mult sau mai puțin justi
ficat, un complex exprimat în princi
pal, prin neputința de a găsi soluții 
ofensive eficiente împotriva unui sis
tem defensiv recunoscut ca bine or
ganizat și tenace.

dirftre

UAlDfSINT-SICEACTiVITATEDESFASOARA

VOLEIBALIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI 
ÎN FATA CAMPIONILOR MONDIALI

PIATRA NEAMȚ, 12 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Sala Ceahlăul 
din localitate a găzduit cea de a 
26-a întîlnire dintre reprezentati
vele masculine de volei ale Româ
niei și RD.G, întîlnire așteptată 
cu interes de iubitorii acestui sport.

Dar, conform unei înțelegeri de 
ultimă oră. confruntarea a fost 
precedată de o partidă între for
mațiile secunde. In urma unui joc 
echilibrat și de mare luptă, victo
ria a revenit, după două ore de 
joc. voleibaliștilor oaspeți cu 3—2 
(11, —14, —12, 8,6) învingătorii 
au acționat cu mai mult calm, au 
fost mai 
nizat mai

Partida 
zentative. 
a adus în 
extrem de numeros, 
ceput într-un 
primat de voleibaliștii noștri și

constanți și și-au orga- 
bine jocul.
dintre primele repre- 

programată după-amiază, 
tribunele sălii un public 

Meciul a in- 
adevărat iureș im-

scorul a urcat repede în favoarea 
lor i 9—1, 11—3, dar, crezlnd că 
au de-aface cu un adversar infe
rior, jucătorii români și-au permis 
cîteva momente de relaxare, cedînd 
din avantaj. Setul avea însă să le 
revină fără emoții, la 10. In cei 
de-al doilea set, campionii mon
diali au evoluat cu multă ambi
ție și, profitînd de slăbirea aten
ției adversarilor la preluare, au 
obținut egalitatea la seturi.

In continuare, tricolorii au ofe
rit publicului pietrean un autentic 
spectacol. Astfel, jocul a luat sfir- 
Sit cu 3—1 (10, —9, 10, 5) pentru
echipa României-

A arbitrat foarte bine cuplul 
S. Pandeleev (Bulgaria) — S. De- 
neș (Ungaria). S-au remarcat 

Schreiber, Udișteanu, Bartha, Oros, 
Codoi și — în mod deosebit — 
Stamate, respectiv Maibohm, Schu
mann și Pietsch.

Aurelian BREBEANU

Incepind de miine, in sala Floreasca

rtzsd
late 
din

a

CONCURS INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK
Vineri, cu începere de la ora 

16,30, pe stadionul Metalul din 
desfășura primul 

internațional de dirt- 
Fieaare a- 
la cîte 5

pe stadionul
București se va
concurs
track din acest sezon, 
lergător va participa 
manșe, la start aliniindu-se spor-

tivi din Bulgaria și Cehoslovacia 
care, alături de reprezentanții 
noștri, vor furniza, sperăm, un 
spectacol agreabil.

Următoarele reuniuni internațio
nale vor avea loc la Sibiu (16 a- 
prilie) și Arad (18 aprilie).

Incepind de mlirse dupl-amlază, 
sala Floreasca din Capitală găzduiește, 
timp de trei zile, ca în fiecare an, 
„Campionatele internaționale de gim
nastică ale României — Gheorghe 
Moceanu*.

Această a XV-a ediție a competiției 
are un caracter cu totul deosebit, țl- 
nînd seama de faptul că se desfășoară 
cu puțin timp înaintea Jocurilor O- 
limpice de Ia MOndien și oferă astfel

Țurneul de box „CENTURA DE AUR"
# Campionii europeni GYORGY GEDO și JANOS KAJDI prezenți la întreceri
• Polonia și R. D. Germană reprezentate de boxeri valoroși

Ziua primului gong în marele tur
neu internațional de box, dotat cu 
„Centura de aur“, se apropie. Ea 19 
aprilie, pe ringul instalat la pati
noarul artificial .,23 August* vor 
răsuna cele dintîi aplauze adresate 
unor boxeri de certă valoare care vor 
onora această ediție inaugurală a 
„Centurii de aur“.

Organizatorii, pentru a fi la înăl
țimea bunului renume de care se bu
cură în arena internațională, au luat 
toate măsurile pentru ca intrereri'e 
să dispună de cele mai bune condiții 
de desfășurare. De altfel, comisia

tehnică a competiției, aceeași care 
s-a ocupat de excelenta pregătire și 
organizare a C.E. din 19(59, avînd ca 
dirijor pe antrenorul federal, prof. 
Alexandru Vladar, a și început a- 
menajarea patinoarului în vederea 
importantului eveniment pugilistic. A- 
cest turneu internațional constituie 
pentru organizatori o foarte bună re
petiție generală pentru o altă mare 
întrecere pugilistică, ce va avea loc 
la București peste puțină vreme, și 
anume Campionatele europene de 
box (tineret). Deci, în această pri

vință avem toate garanțiile că vom 
fi la înălțime.

La federația de specialitate au sosit, 
în ultimele zile, și unele înscrieri 
nominale din partea forurilor diri
guitoare din țări cu o frumoasă tra
diție sportivă in atena boxului. Prin
tre acestea se numără și Ungaria, 
care va deplasa la București un grup 
de sportivi in care își pune mari

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)

posibilitatea tuturor sportivilor de 
a-și verifica stadiul de pregătire. Era 
deci Cresc ca numărul țărilor parti
cipante la marea noastră competiție 
internațională să crească, iar sosirea 
— în premieră — la București a re
prezentativelor Olandei (feminin) și 
Marocului (masculin) confirmă aștep
tările organizatorilor. Iată, Insă, ță
rile care se aliniază la startul Cam
pionatelor internaționale „Gheorghe 
Moceanu* t Bulgaria (cu echipe mas
culină și feminină), Cehoslotacia 
(m 4- f). Franța (m — f), Iugoslavia 
(m -j- f), Maroc (m). Olanda (0. Polo
nia (m 4- f). Suedia (f). Ungaria 
(m 4- f) și România (m 4- f).

Ca de obicei, conducerea federației 
noastre de specialitate s-a îngrijit de 
întocmirea unui program minuțios, 
în care delegațiile oaspete vor avea 
posibilitatea, pe lingă orele de pre
gătire și concurs, sâ viziteze Bucu- 
reștiul. să asiste Ia spectacole etc.

Programul competiției este urmă
torul :

VINERI : ora 17,00 — Festivitatea 
de deschidere ; ora 17,30 — Concurs 
masculin și feminin cu exerciții im
puse ;

SIMBATA : ora 17,00 — Concurs 
masculin și feminin cu exerciții liber 
alese ;

DUMINICA : ora 10,30 — Concursul 
primilor 6 pe aparate (băieți și fete) ; 
ora 13,00 — Festivitatea de premiere 
și închidere a Campionatelor.

★
Aflate în pi egătire într-o compo

nență lărgită, loturile țării noastre 
pentru Campionatele internaționale 
vor fi definitivate astăzi (h. a.).

• pvof. Volcalia Dmcâfarcu, C.- 
re<"O'ul ȘccTi sportive nr. 1

• prof. Beir.cs Bionu, secre'c.- prim 
Ol Școlii sporîrve nr. 2

• prof. Mihai Nedeicu, c rectorul 
Școii; sportive nr. 3, »oc‘e din Ca
pricii.

Prof. Valentin Dă-eăl-sce: Nu a- 
vem date exacte decit pentru 3) 
dintre cei 52 de absolvenți ai anului 
1971. Toți aceștia, i.nsâ. continuă ac
tivitatea sportivă de performanță in 
cadrul unor cluburi sau asodați:. 
Dacă ar fi să amintesc cîteva nutne 
mai reprezentative m-aș opn asupra 
Cameliei Viju. înotătoare ia Dinair.o 
București specialistă in proba de 
delfin, Elisabeta Doară, floretistă in 
prima echipă a Universități:

reștl. Dintre băieți | Șerban Lupașcu, 
specialist in tir, campion național, 
tn prezent student la I.E F.S., polo- 
iștii Demian, Preda. Weiss, Vasilco 
șl Potașnie, de asemenea la LE.F.S., 
ciclistul C. Cîrje, recordman națio
nal la 1 OM m cu start de pe Ioc, 
care activează la Dinamo București 
etc.

Redacția : Și restul pină la 52 ? 
Prof. V. Dăscălescu : După părerea 

noastră, din faptul că n-au anunțat 
pină a:-m unde acti.ează. rezu'tă 
că EI NU S-AU ÎNSCRIS IN CIR
CUITUL PERFORMANȚEI fiind 
prezență, cel mult, tn competiții pe 
plan municipal sau studențești.

Red. : Este o presupunere..
Prof- V. Dăscălescu: Ar putea fi

Red.: Să «edem cum stau lu
crurile la Școala sportivă nr. 2_ 

Prof. Kemu- 
solsenți’or școli 
oui 1971 de 124. 
ușoară creștere 
pâat (IM — 115 
foarte exactă a ra-pindirii acestor 
absolvenți, datorită unei bune legă
turi care s-a statornicit intre școala 
noastră și diferite cluburi și asociații 
sportive d.n Capitală Aș evidenția 
pe Dinamo, Steaua, Rap:d. I E F.S., 
Politehnica. Voința, Sportul studen- 
țeîC, I.P.G.G. Universitatea. Progre- 
suL Gloria. Constructorul, Construc
ții, A-S.E-, F.R.B. șa.

Red. : Ne puteți semnala citeva 
elemente care activează in pre-

Victoria gazdelor, fără să fi avut 
strălucirea spectacolului de calitate, 
ni s-a pârlit firească și pe deplin me
ritată. Ea s-a datorat, pe de o parte, 
modului ceva mai închegat și mai 
inspirat de acțiuni al atacului clujean, 
care și-a creat mai multe situații de 
gol, iar pe de altă parte replicii în 
general modeste a Steagului roșu, u 
cărui forță defensivă nu a mai fost 
Ia nivelul ei obișnuit din acest sezon.

Partida a avut o desfășurare intere
santă, dar a lost lipsita de dinamis
mul caracteristic derbyurilor, fiind 
presărată cu puține faze de poartă și 
de lotoal în general. Clujenii au ata
cat ceva mai mult în primele minute, 
„ostilitățile- se desfășoară la poarta 
oaspeților, unde Adam (min. 2) ratează 
o bună ocazie de a înscrie '.a o cen
trare de pe dreapta a lui Uifăleanu. 
Steagul roșu echilibrează, insă, curind 
jocul și în min.7 obține două corners 
consecutive, ultimul dintre acestea, 
executat cu efect de Ivăncescu, fiind 
reținut cu mare dificultate de Ștefan.

Urmează o perioadă de 10 minute 
In care jucătorii ambelor echipe nu 
reușesc să încheie nici o acțiune ofen
sivă mai periculoasă. Brașovenii se 
desprind ceva mai repede din starea 
de apatie de la mijlocul reprizei și 
testează de citeva ori — în min. 24 
prin Gyorfi și in min. 25 prin Ivăn- 
cescu — vigilența lui Ștefan, dar ace
sta este la post de fiecare data. 
Clujenii simt pericolul și se mob - 
lizează in jurul lui Anca și Adam, cure 
fac eforturi susținute să-și aducă 
echipa tn atac. Ei reușesc acest iii- 
cru în finalul reprizei, cind presiu
nea la poarta lui Adamache va aduce 
și unicul gol din această întrecere : 
tn min. 37, cind L'ifăleanu, urmărind 
„cu lncăpățlnare* c minge ce pa. ea

Mihai IONESCU

(Continuare în pag a 4-a)

„CUPA STEAUA"

tn

Echipele de tenis de masă
ale României au plecat
la campionatele europene

I

Ieri. au plecat, pe calea aerolu 
în Olanda, reprezentativele — femi 
nină și masculină — de tenis de ma
să ale României, care vor participa 
la campionatele europene. Competi
ția continentală este programată la 
Rotterdam, între 15 și 22 aprilie.

Au făcut deplasarea jucătoarele : 
Maria Alexandru, Eleonora V laice v, 
Carmen Crișan, jucătorii Șerban Do- boși, ' ' - - — -
ghe. 
Ella

A 
tarul 
neț, conducătorul delegației și mem
bru în Comitetul de direcție al U- 
niunii europene de tenis de masă.

Kianu . Xumărul ab- 
; noastre a lost in a- 
. ceea ce reprezintă o 
fața de trecutul apro- 
). Pă-trăm o evidență 
i răspindirii

LA CICLISM

Tiberiu STAMA

Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de existență a clubu'ui sportiv 
-STEAUA", va avea loc în zilele de 
14, 15 și 16 aprilie, prima competir 
ție cu caracter internațional din ăi 
cest sezon. Etapa întiia (100 km) are 
ca loc de desfășurare șoseaua Olte* 
niței, a doua, șoseaua Giurgiului (105 
km), iar a treia, duminică, circuitul 
Toboc.

La startul întrecerii se va al nia 
lotul bulgar pentru „Cursa Păcii*4, 
alcătuit din 11 dintre cei mai valoj 
roși alergători. Deci o binevenit^ 
verificare pentru lotul nostru diit 
care, la sfîrșitul lunii, va fi alcăț 
tuită reprezentativa română pentru 
cea de a XXV-a ediție Curseț 
Păcii*.

Dorin Giurgiucă, Teodor Gheor- 
Ei sînt însoțiți de antrenorii 
Constantinescu și Ion Pop.
mai făcut deplasarea și secre- 
general al F.R.T.M., Sever Dă-

(Continuare In pag. a Z-a)

Lotul de tenis de masă român la citeva minute înaintea plecării 
la Rotterdam

parud.il
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0 EXPRESIE GRĂITOARE A POLITICII TREBUIE MAI MULTĂ ATENȚIE TINERILOR! as

DE PRIETENIE Sl COLABORARE INTERNAȚIONALA•> J
A PARTIDULUI Sl STATULUI NOSTRU

MiNDRIA DE A Fl ROMÂN
r Ra virsta mea, cînd ai lăsat în 
urmă aproape 75 de ani de viață, 
deții privilegiul de a putea măsura 
dimensiunile și semnificația unor fe
nomene prin intermediul cîntarulul 
obiectiv, infailibil, al comparației. 

Judecind astfel lucrurile, îmi pot 
asuma responsabilitatea de a afir
ma că politica promovată de către 
Partidul Comunist Român (emanație 
colectivă, trecută prin filtrul geniu
lui personal al unui asemenea băr
bat de stat, cum este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, purtînd ampren
ta personalității sale, a patriotismu
lui său înflăcărat șl a dăruirii inte
grale față de cauza poporului) re
prezintă un exemplu strălucit de fi
delitate față de învățătura marxist- 
teninistă, dar și de interpretarea el 
practică, creatoare, la condițiile spe
cifice României de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Recenta vizită în opt țâri africa- 
cane a conducătorului partidului și 
statului nostru se instituie tocmai ca 
un element practic de transpunere 
în viață a unor puncte de vedere 
teoretice, se înscrie în contextul ge
neral al unei viziuni politice princi
piale și realiste. Nu este de ajuns 
să enunți doar niște principii, oricît 
de nobile, de frumoase și de ispi
titoare ar fi ele; este necesar să le 
înfăptuieștL Partidul nostru așa gîn- 
deste și așa procedează 1

In calendarul politic al contem
poraneității, periplul african al șe
fului statului românesc va rămine 
ca un eveniment de prim ordin, pur- 
tir.d însemnătatea, greutatea Și sigi
liul faptului de istorie.

El ilustrează o dată în plus înalta 
conduită irtemaționaliștă a poporu
lui nostru. gir.durile de tine pe care 
le nutrește viitorului omenirii, do
rința lui de pace, prietenie, colabo

rare și întrajutorare. pentru care 
marele său tribun, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, nu ostenește niciodată să 
pledeze, să muncească și să lupte.

Martor și părtaș de aproape trei 
sferturi de veac la istoria zbuciuma
tă a acestei națiuni, astăzi — la 
virsta de înțelepciune a senectuții 
— încerc un tulburător sentiment d« 
miadrie că sînt român, compatriot 
cu acest ilustru comandant de na
țiune. care este tovarășul nostru sti

mat si iubit, Nicolae Ceaușescu. îl 
mulțumim pentru tot ce face pentru 
noi și-l urăm viață lungă și sănă
tate.

Am urmărit campionatele repu
blicane de juniori (pînă la 18 ani), 
încheiate la Hunedoara cu victo
riile puțin scontate ale LigleiLupu 
(simplu fete, dublu fete, dublu 
mixt) i și Alexandru Buzescu (sim
plu băieți șl dublu mixt), mai mult 
prin prisma valorii ce o reprezin
tă tinerii noștri apțî de a fi pre- 
zenți la campionatele europene de 
tenis de masă ale juniorilor care 
vor avea loc în luna august, în 
Danemarca.

Fără a diminua cu nimic suc
cesele și meritele evidente ale ce
lor doi campioni (și ale antrenori
lor lor), trebuie să subliniez că 
întrecerile nu s-au situat Ia nive
lul cerințelor — pe plan interna-

' . - -I ■ ■ : •
nescu, Mihai Colțescu, Bîldea, poate 
și alții.

Și-atimci ?...
Mă întreb dacă e bine sau nu că 

actualii noștri campioni de juniori 
mari, atît Lupu cit și Buzescu, au 
numai 15 ani ?

E bine ! ne liniștim noi, cei ce 
ne ocupăm de această disciplină 
sportivă, pentru că este timp ca ei 
să progreseze. . ,

— Dar e suficient ?
Cîte speranțe — cu acest y

nament — nu ne-am pus, cu arii 
în urmă, în Macovei, Naftali, 
coleta Spiridon, Mihaela Lunțeanu, 
Bobocică, Monica Hariga și chiar 
Ovanez, și iată-i că azi se zbat «ân

O ÎNALTĂ SOLIE A PĂCII Șl

Prof. aniv. dr. ION H. GUDJU 
maestru emerit al sportului, 

președinte de onoare al Federației 
Române de Șah

PRIETENIEI

' 'Am urmărit seară de seară vizita 
prin cele 8 state africane a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
membri ai delegației. De fiecare da
tă am fost puternic impresionat de 
primirea călduroasă, de cuvintele de 
respect și stimă adresate conducăto
rului partidului și statului nostru, și 
acum, după încheierea strălucită a 
vizitei, imaginile primirii entuziaste 
de pe îndepărtatele meleaguri afri
cane, continuă să stăruie în fața 
ochilor ca o expresie dintre cele mai 
semnificative a prieteniei față de 
poporul român, față de România

socialistă. Cu rin țările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale șefilor sta
telor vizitate, convorbirile purtate, 
rezultatele acestora, concretizate In 
declarațiile comune sau în alte do
cumente, au evidențiat un fapt deo
sebit de important, sl anume că 
schimbul de vederi, discuțiile since
re, prilejuite de contactele personale 
la nivelul cel mai înalt, reprezintă 
singura modalitate de rezolvare a 
problemelor internaționale. Dialogul 
direct șl-a demonstrat Încă o dată 
marea sa viabilitate.

Sintetizată In cîteva cuvinte. vtzLa

0 ECHIPĂ PREA FIRAVĂ PENTRU UN TURNEU ATIT DE TARE
Tradiționalul tur

neu de sabie pen
tru „Trofeul Wolo- 
dyjowski**, desfășu- 

zilele trecute la Cracovia, 
a reunit primele garnituri ale 
Uniunii Sovietice, Ungariei, Fran
ței. R. F. a Germaniei, Bulgariei, 
două formații ale gazdelor, în timp 
ce scrima românească a fost repre
zentată de o echipă eterogenă, al
cătuită din doi componenți ai lo
tului de tineret — Em. Oancea și 
Al. Csikî — și din trei trăgători 
consacrați: Gh. Culcea, Dan Po
pescu (abia vindecat după un pu
ternic traumatism suferit la mîna 
■cu care trage) și Al. Nilcă (inutil 
deplasat, deoarece nu a participat 
la nici un meci, invocînd reacția 
unui vaccin).

în atari condiții, echipa noastră

nu a putut realiza nici o victorie, 
deși acest lucru ar fi fost posibil 
în meciul cu reprezentativa Bulga
riei, dacă nu ar fi intervenit o se
rie de inexactități de arbitraj, ce-aa 
dus la răsturnarea rezultatului. Sin
gurul aspect pozitiv al aceste: par
ticipări îl constituie experiența a- 
cumulată de trăgătorii noștri mat 
tineri, care au trecut la activul lor 
cîteva victorii de prestigiu obți
nute în fața unor sabreri de re
nume, Emil Cancea. de exemplu, 
i-a întrecut pe Bajenov (UJLSS 
(5—4). pe maghiarii Hammang (5— 
4) și Kovacs (5—1), in timp ce AL 
Cslki a dispus de Hammang <5—31. 
de francezii Vallee (5—4) și Bena 
(5—2), de polonezul Bierkowski 
(5—4).

Iată rezultatele obținute de ,4-u.”

4
; 4.

6.
a.

PEISAJ SPORTIV INEDIT LA 
SLOBOZIA

Vechea așezare din județul la’.o 
mița iși schimbă In permanentă In 
fățișarea. Noi cvartale ce blocuri 
conturează, de la o zi la alta, forma 
unui oraș modern, printre zveltele 
clădiri ridicindu-se și citeva con 
strucții cultural-sportive. Astfel, re 
cent a fost dat aici in folosință „CIu 
bul tineretului*, amplasat In cert 
trul noului oraș. Printre 
sele lui Încăperi se află o sală 
tenis, In care pot fi instalate ti 
mese, și o sală de șah cu 
mese. Primele Întreceri, după 
se poate vedea din fotografia ală 
turată. au și avut loc.

nur

zece 
cum

de iarnă a i 
au pertictoat 
Brasov, 
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NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

Datorită preocupărilor eocnfesei 
snort a Consiliului sindical a! ,tj- 

itoi Galați, noi asociații sportive 
apărut in orașul dunărea.-- Ast- 
in perioada div.ue l ianuarie — 

martie s-au constituit șase aso- 
sportive. care au fost -bote- 
după cum urmează : Metal— 
, Autobuzul, Pescărușul. Gic- 

Sirena și NăvoduL De mențio- 
că asociația sportivă Autobuzul 

reușit, in scurt timp, să atragă 
peste 1500 de membri, cu cotizația 
la zi.

tictor ȘTEFANESCU — coresp.

SĂGEATA ALBA

După cum ne 
Leiiția Deleanu. 
șurat o inedită 
celor mai mici 

vorba de

relatează profesoara 
la Arad s-a desfă- 
competiție rezenatâ 

sportivi, pionierii, 
biadonul pionieresc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In aceste zile se lucrează Ia sala 
de gimnastică, volei șl baschet a 
Liceului de cultură generală. Sta
dionul din localitate va mai însuma 
un teren de fotbal, tribuna acestei 
baze sportive se va mări de la 400 
de locuri la 2 000, iar cele două 
piste ale arenei de popice urmînd 
să fie turnate în curind.
IN VACANTA, SPORTUL PREFERAT

Din inițiativa comitetului jude
țean U.T.C. Brăila, Inspectoratului 
școlar și C.J.E.F.S. se organizează 
pentru școlarii aflațl tn vacanță o 
serie de competiții, aceștia avlnd 
posibilitatea să-și dispute întîietatea 
în sportul preferat. La nivelul mu
nicipiului Brăila vor avea loc i 
„Criteriul speranțelor” la handbal, 
„Cupa primăverii” la minifctbal ți 
„Cupa vacanței” la tenis de masă

Pînă la 16 aprilie se desfășoară 
„Sărbătoarea sportivilor fruntași”, 
acțiune în cadrul căreia școlarii se 
vor întllni cu sportivi fruntași, vor 
participa la întreceri interclase și 
vor asista la diferite demonstrații. 
In timpul vacanței. In fiecare uni
tate școlară funcționează cluburi ale 
elevilor, în programul cărora figu
rează zilnic manifestări sportive po
trivit dorinței elevilor. De aseme
nea, se vor iniția drumeții ți con
cursuri cicloturiste In împrejurimile 
localităților respective.

I. BALTAG—coresp.

datat cu trofeul „Săgeata albă”, care 
i-a antrenat pe școlari Intr-o acti
vitate organizată, ce a contribuit la 
lărgirea orizontului lor de cunoș
tințe, formîndu-le deprinderi aplica
tive și igienico-sanitare. Au parti
cipat 14 echipaje, compuse din fete 
și băieți, reprezentanți ai claselor 
V-Vin, selecționați cu ocazia eta
pelor pe detașament Și unitate. Pro
gramul a constat In i predarea unor 
noțiuni de prim ajutor șl transport, 
acțiuni de orientare în teren și des
fășurarea concursului de biatlon 
(alergare de rezistență și aruncarea 
ia țintă fixă).

Clasamentul : I. .Vulturul” Școala 
generală nr. 11 II. „Săgeat* albas
tră” Liceul nr. 2; III. „Cutc—tcrii* 
Școala generală 
laureate li s-au 
diplome.

, __  -Cutezătorii”
nr. 24. Echipajelor 

acordat premii ți

JUDOKANII ÎN ÎNTRECERE

I
I
I

ALPINIADA JUDEȚULUI TIMIȘ
Timp de o săptămînă, s-a desfă

șurat In munții Retezat .Aloiniada

Pe scena Casei de cultură din Fă
găraș a avut loc, în fața a numeroși 
spectatori, un reușit concurs de 
popularizare, la care au luat parte 
echipele de judo Dinamo Brașov, 
Șoimii Sibiu, Știința Mediaș șl Azu
rii Făgăraș. Cele mai frumoase e- 
voluții le-au furnizat Ștefan Pop 
(Dinamo Brașov), Ionel Filip (Știin
ța Mediaș), Ion Dragoș (Azurii Fă
găraș) și Mircea Notopol (Dinamo 
Brașov). In completarea programului 
s-au desfășurat cîteva meciuri de
monstrative de copii, mult gustate 
de public.

7 Lazăr VALENTIN - aoresp,

IO, cu VILSx 3—13 (Culcea 2t. 
Oancea lvț. cu Ungaria 6—10 (Oan- 
eea Popescu 2r. Csiki lv. Cul
cea IV. cu Franța 5—11 (Culcea 2v, 
Csiki 2v. Popescu lv\ cu Polonia II 
6—10 (Csiki 2v. Popescu 2r, Oac- 
cea Ir. Culcea lvț.

Clasament final : 1. VUSS. 
X Ungaria 5v t 1 Polonia I 5v 
Franța 4v; 5. Bulgaria 3v;
RFC. »r; T Potee-a n lv;

j Or.

tn coctiauarea acestui turneu s-a 
d-sputat un concurs individual, do
tat cu .Cupa Otto Fiaski'. la care 
au partepet in p.us trăgătorii ita- 
hem. ia frzr te ru campusul rooc- 
dal M Maffrd. Sabreriî r.oțtrt au 
părăsit din prunul tur această corr.- 
peuție. care s-a terminat cu vic
toria mag*narul:d Marot — 5v. 
L-au urmat : 2. Nazlimov (U-R-SSJ 
4t ; 3. Bonrtissenț <Fr.) 4v: 4. 
Gerevch (Ung.» 3v; 5 Krovopus- 
kov (UJUSfi-l 3vț 6. Maffei at.) 
2r; 7. Kuk (UJUSK! 2v ; 8. Paw
lowski (PoL) lv.

Unde sint-și ce activitate
(L'ma-e din pag. I)

rent la cluburile sau asociațiile 
sportive menționate aici ?

Frof. R. Bianu : Păun și Ionescu 
sint po’oiști la LE-FA.. Adriana Că
lina face parte din secția de tenis a 
clubului Construcții, Drăghici este 
handbalist la Steaua și in lotul de 
tineret. In același timp, mai bine de 
10 tineri rugbyști activează în dife
rite echipe de divizia A, iar la 
LP.G.G. transferăm cu regularitate 
serii întregi de jucători de hochei pe 
gheață.

Red.: Considerați că absolut 
toți absolvenții 1971 ai școlii dv. 
sint capabili să abordeze marea 
performanță ?

Frof. R. Bianu: Ar fi o anticipa
ție mult prea optimistă. în orice caz, 
un procent important dintre aceștia 
ar putea să ofere satisfacții foștilor 

’.or profesori și antrenori, care i-au 
format în cadrul școlii sportive nr. 
2 si implicit actualilor tehnicieni 
care îi pregătesc.

Red. : Cum se prezintă situația 
ultimei promoții la Școala spor
tivă nr. 3?

Prof. Mihai Nedelcu : Numărul
absolvenților 1971 este de 33. Tinerii 
de reală perspectivă își continuă a- 
cum activitatea în secția de ciclism 
a clubului Dinamo — este vorba de 
Miu, Mușetescu și Murineanu, toți 
sportivi de categoria I, în cea de te
nis a LP.G.G. — Dumitrescu, Niță, 
Brezeanu etc. — sau Construcții — 
Tăios —, în lotțil echipei feminine 
de baschet a Progresului — Valen
tina Degeratu, Maria Screciu și Du
mitra Gorgan. O evidență numerică 
arată că 14 dintre absolvenții 1971 ai 
scolii noastre se află acum în dife
rite secții ale unor cluburi sportive 
universitare, 9 la Progresul, iar res
tul în echipe care activează pe 
municipal.

Red. : Apreciați că fluxul 
mei promoții a școlilor dv. 
performanță, către_ cluburile 
versitare cu i

plan
ulti- 

către 
uni- 

______ precădere, cum ar 
fi firesc, putea fi mult mai con
vingător ?

Prof. V. Dăscălescu t Da, tn ca
zul în care cluburile universitare ar

I
I
I
I
I
I
I
I
I

VREȚI SA DEVENIȚI
JUDOKA?

Inscrieți-vă la un curs

de judo la

• Clubul sportiv METALUL 
Sala din str. Chirigii nr. 24, 
(lingă Halele Obor), telefon 
44.15.00.

• Clubul sportiv RAPID 
Șoseaua Giuiești nr. 18, te
lefon 17.01.40.

• I.E.A.B.S. — B-duf Muncii 
nr. 41—43 (Complexul spor
tiv „23 August”), telefon 
21.30.30.

ft
tașă de 15—16 ani (Ligia Lupu, Bu
zescu, Firănescu. Moraru, Camelia 
Filimon, Maria Sînteoan etc.) să-și 
poată fructifica din plin calitățile, 
astfel ca la 17—20 de ani ei să-și 
aibă „cota“ lor pe scară europeană 
și — de ce nu — chiar mondială.

Concursul a evidențiat și o serie 
de progrese făcute de unii copii — 
mai mult sau mai puțin cunoscuți 
— cum ar fi : Liana Mihuț, Ildico 
Gyongyosi, Simona Petrescu, Ta
mara Savu. Iuliana Orza, Doina 
Popa, Borca, Ldrincz, Cue etc. că
rora, privind într-o perspectivă mai 
îndepărtată (cum din păcate nu 
prea sîntem noi obișnuiți să facem) 
încă de pe acum, trebuie să le acor
dăm multă atenție și sprijin

Rămîn cu convingerea că intensi- 
ficînd preocuparea și eforturile tu
turor celoi- ce concură la succesul 
sportiv — antrenori, jucători, club, 
federație — nu se poate ca din ple
iada de tineri talentați de care dis
punem — în număr mai mare ca 
oricînd — să nu reușim să „scoa- 
tem“ cîteva valori autentice, cam
pioni de răsunet, demni urmași ai 
unor mari sportivi ca Ella Constan- 
tinescu, I 
Gantner și alții.

Depinde numai de noi !

PRIMA SURPRIZA

NICU NAUMESCU 
maestru al sportului

alexandru, buzescuLIGI A LUPU

parte din ei cu ani 
deplasări în străinăta-
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ȘCOALA SPORTIVA Nr. 2 

ÎNVINGE LICEUL Nr. 35
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru jude
țean). în sala Olimpia din locali
tate au început întrecerile turne
ului final al campionatului națio
nal școlar și de junioare. Chiar 
din prima etapă s-a.u întîlnit două 
dintre cele mai puternice formații, 
echipa Liceului nr. 35 și cea a 
Școlii sportive nr. 2, ambele din 
București. Cu această ocazie, s-a 
înregistrat și prima surpriză a ac
tualului turneu, întrucît campioa
na de anul trecut, Liceul 35, a 
fost învinsă cu scorul de 54—51 
(31—24> în urma unui meci plăcut, 
interesant și foarte disputat

în celelalte partide, s-au întîl- 
nit formații Intre care există o 
destul de mare diferență valorică. 
Scorurile cu care au luat sfîrșit 
aceste meciuri, sînt elocvente : Șc. 

I „Bolyai“ Tg. 
Mureș 66—34 (24—13), Șc. Sp. Cluj- 
Șc. Sp. Satu Mare 57—34 (25—22); 
Liceul „Nicolae Bălcescu" Craiova-, 
C.S.M. Iași 59—43 (24—16).

Petre ARCAN

Maria Alexandru, Matei Sp. Brașov — Liceal

După turneul final al juniorilor

țkmal — ale unui campionat 
care participau tineri în virstă 
17-18 ani. 
activitate, 
te etc.

Aceleași 
dia Die — 
pus și ne 
speranțe (poziție defectuoasă 
forhand. priză incorectă, atac ca și 
inexistent) semnalate de 2 ani și 
mai bine, nimic în plus la Naftali. 
Mihaela Lunțeanu, Popovici, Elena 
Condicaru ; batem pasul pe ioc sau 
dăm chiar înapoi cu Marin Firă-

deficiențe tehnice la Li- 
o sportivă în care ne-am 
mai punem încă mari 

la

anonimat, în loc să-i vedem cit 
mai sus pe culmile măiestriei spor
tive, obținînd rezultate valoroase 
și contribuind astfel la frumosul 
prestigiu de care se bucură tenisul 
de masă românesc în arena inter
națională.

Ce-am făcut pentru ei a fost — 
desigur — puțin.

O grijă deosebită, măsuri concre
te și eficiente, stabilite în colabo
rare și înțelegere,»de către specia
liștii tenisului de masă, trebuie lua
te pentru ca istoria să nu se mai 
repete, iar actuala generație ffun-

PERSPECTIVE ÎMBUCURĂTOARE LA BĂIEȚI

D 7,
z/m

7/A

CONCURSURI
DE PESCUIT SPORTIV

Asociația vînătorilor Și pescarilor 
sportivi din sectorul V ai Capitalei 
organizează, duminică, pe Valea Pa
sării (in aval de Frwm.ușani) un 
concurs amical de pescuit sportiv 
staționar, pentru atiulți. Tot in a- 
eeeași zi, asociația din sectorul VIII 
organizează concursuri de pescuit 
sportiv staționar — tineret și a- 
dulțj — pe lacul Herăstrău, in por
țiunea dintre podul rutier Bucu
rești — Ploiești și stăvîlar.

în aceeași ă. la Fălticeni. Ră
dăuți și Suceava, vor avea loc con
cursuri de pescuit stațtortar pe riu- 
rile Suceava si Moldova. Concursu
rile au caracter oe selecție. în sco
pul formării echipei care va repre
zenta județul Suceava la campio
natul republican — ediția 1972.

înscrierile Pe listele de partici
pare la concursuri se fac la sediile 
asociațiilor, pînă sîmbătă ora 13.

VtNATORI DE COMBATERE
Tot duminică, asociațiile de sec

tor ale vînătorilor și pescarilor 
sportivi organizează vînători de 
combatere a răpitoarelor în pădu
rile : Nebuna, Videle, Fetești-Nord, 
Dragoș Vodă, Brănești, Bogdana, 
Bucov, Comana, Cerjiica și Ne- 
goești.

înscrierile pe listele de partici
pare se fac la sediile asociațiilor, 
pînă vineri la oro 20.

Pescarii sportivi își pot procura 
momeli și nade diverse pentru pes
cuit de la sediul asociației secto
rului UI din Capitală — Calea 
Moșilor 258.

Au început rotitul cocoșilor de 
munte și jocurile de nuntă ale dro
piilor. Ambele specii se vinează 
numai cu autorizații eliberate de 
asociațiile vînătorilor și pescarilor 
sportivi care au in folosință tere
nurile respective.

desfășoară-absolvenții școlilor sportive din București?
avea aceleași secții ca și școlile 
sportive. Or. lucrurile prezentindu-se 
cu totul altfe], am fost nevoiți să 
acceptam ideea ca cicliștii, de pildă, 
să-și continue activitatea la Dinamo, 
iar înotătorii la Dinamo sau Steaua.

Frof. R. Bianu : Se întîmplă. insă, 
cazuri cînd și acolo unde există sec
ții similare, datorită dificultăților pe 
care le au unele cluburi universitare 
— sub aspectul bazei materiale — 
absolvenții școlilor sportive să nu 
găsească suficientă înțelegere. Ei nu 
sint atrași, prin asigurarea unor con
diții de pregătire mai bune decît 
cele pe care le-au avut in școala 
sportivă. La drept vorbind, antre
norii și cadrele didactice care acti
vează in cadrul cluburilor universi
tare ar trebui să depisteze, printr-o 
strinsă colaborare cu școlile noastre, 
acele elemente susceptibile de creș
tere, să vină în secții pentru a ve
dea cum se pregătesc aceste ele
mente.

Prof. M. Nedelcu : Se impune o re
glementare a trecerii absolven
ților școlii sportive în alte cluburi, 
bineînțeles de către Ministerul Edu
cației șj Invățămîntului, în colabo
rare cu C.N.E.F.S. și ceilalți factori 
interesați. Altfel vor exista în per
manență cazuri echivoce, neînțelegeri 
și neajunsuri care nu ajută la înde
plinirea scopului și ă menirii școli
lor sportive, aceea de a fi o pepi
nieră pentru performanță. Reglemen
tări sub toate raporturile. Altfel noi, 
de pildă, vom 
elemente unor 
Progresul, dar 
chirii cite 110 
spații de timp

Ministerul Educației si Insățămintu- 
lui a editat chiar • -fișă de eviden
ță- in curs de generalizare. Viabili
tatea acestei relații intimpină insă 
— așa cum au și arătat unii dintre 
reprezentanții școlilor sportive con
sultate — diverse dificultăți, mai 
mult sau mai puțin obiective. 
N-am făcut decît să le consemnăm, 
fără comentarii. Xe propunem să 
revenim, după consultarea și altor 
directori de școli sportive din țară 
și desigur a unora dintre cluburile 
universitare, care primesc absolvenți 
ai școlilor sportive sau ar putea 
să-și împrospăteze secțiile cu ele
mente din aceste instituții. Iar, în 
final, vom trage și concluziile nece
sare.

4 box
(Urmare 

din pag. 1)

speranțe pentru

continua să furnizăm 
cluburi sportive, ca 
care ne cer pentru 
lei pe oră, însă în 
cu totul neconvena- 

bîle’ elevilordimineața de la ora 
6 sau la ora prînzului. Ca să relev 
unul dintre aspectele cele mai spi
noase...

★
Din punctele de vedere exprimate 

aici rezultă că, mai mult decît în 
anii precedenți, conducerile școlilor 
sportive bucureștene consultate păs
trează o legătură directă cu promo
țiile de absolvenți, sînt în măsură 
să știe unde îți desfășoară în con
tinuare foștii lor elevi activitatea de 
performanță. Pentru o relație mai 
eficientă ELEV -J- ȘCOALA SPOR
TIVA -f- CLUB (asociație sportivă),

speranțe pentru J.O. de Ia Munchea. 
Antrenorul lotului olimpic «caghiar^ 
cunoscutul Lăszlo Papp va asista la 
colțul ringului pe dublul campion 
european al categoriei selhimuscăț 
Gyorgy Gedo, care va încerca să cu
cerească prima „Centură de aur”, la 
fel cum a făcut-cu medalia de aur a 
C.E. Un altasportir,^>iiee«n»seut«ue 
plan contineptaj si rrmnduy-e^tes^pj,- 
mijlociul Jârios Tiajdi. La 30 de ani, 
Kajdi a ajuns un ‘boxer complet, iar 
antrenorul său speră ca el să-și îm
bogățească colecția de trofee, pe lingă 
multele pe dațe^'pofeedă. cu locul I 
la internaționalele 'României, precum 
și cu medația .da ^uuț a^LO. din acest 
an, la care Kajdi va participa pentru 
ultima oară, avlnd In vedere că peste 
4 ani el va avea o virstă care nu-i 
va permite să abordeze cele mai 
înalte culmi ale performanței. Cei
lalți reprezentanți ai Ungariei sint 
semigreul 
Juhăz.

Polonia 
grup de 
remarcă 
Wladislav

Timp de cinci zile, 32 de echipe 
masculine și feminine s-au înfrun
tat la Ploiești în cadrul etapei fi
nale a campionatului național de 
juniori și școlari.

Turneele finale au reliefat faptul 
că tinăra generație dispune de su
ficiente posibilități pentru ca să 
asigure în anii următori elemen
tele necesare dezvoltării voleiului 
nostru de performanță. Sîntem însă 
obligați să remarcăm faptul că a- 
ceastă apreciere se referă cu de
osebire la voleibaliști. Echipele fe
minine nu au reușit să demonstre
ze prea mult. Spre exemplu, echi
pa Farul s-a impus (destul de greu 
și neconvingător în prima parte a 
turneului) de abia în final, dar un 
aport substanțial și-au adus numai 
două jucătoare, Emilia Cernega și 
Liliana Pașca, componente ale lo
tului național de tineret, jucătoare 
de divizia A. Evident, în acest caz, 
experiența și-a spus cuvîntul.

Una din carențele principale ale 
echipelor feminine este și selecția. 
Prea multe voleibaliste au o talie 
mică, care nu le permite să facă' 
față cerințelor voleiului modern. 
(Chiar și la campioana „școlarelor1*, 
formația Șc. sp. Sibiu, s-a putut

observa acest lucru). De asemenea, 
multe dintre fete sînt foarte a- 
proape să depășească vîrsta junio
ratului. Or, calitățile multora din
tre ele (și în acest sens sînt de 
acord maj toți specialiștii) nu ofe
ră perspective de viitor. Deci...

La băieți, situația este maj bună. 
Nu numai în privința selecției și 
vîrstei, ci și în ceea ce privește 
bagajul de cunoștințe tehnico-tac- 
tice. Să remarcăm, spre exemplu, 
modul cum au aplicat dublajul și 
autodublajul echipele Șc. sp. 1 Buc. 
(mobilă, cu legătură între atac șl 
apărare) și Rapid (dar care spre 
final a dat semne de oboseală, o- 
cupînd cu emoții locul doi). Li se 
poate reproșa, totuși, băieților rit
mul 
fapt 
să-și

In 
tații, 
prestat de A. Dinicu (București) și 
E. Ududec (Galați) la partida din
tre Șc. sp. 1 Buc. și Rapid. Acesto
ra li se adaugă și alți arbitri, din
tre care amintim pe M. Albuț, M. 
Nicolau, C. Șovăială, D. Grigores- 
cu etc.

prea lent ce-1 adoptă în Joc, 
care a făcut ca unele partide 
piardă din atractivitate.
încheierea acestor scurte no- 
remarcăm arbitrajul excelent

ARBITRAJUL SĂ FAVORIZEZE SPECTACOLUL!
între 31 martie și 7 aprilie s-a 

desfășurat la Budapesta un curs 
pentru candidații la ecusonul de 
arbitru internațional. Din țara noas
tră a participat arbitrul Vasile 
Kangheț din Ploiești, căruia i-am 
solicitat cîteva amănunte.

— La acest curs au fost înscriși 
10 arbitri din 7 țâri : U.R.S.S.,
Ungaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană. Italia, Grecia și România.

— Care au fost direcțiile princi
pale spre care s-a orientat cursul? 
— Teoretică și practică. Am au
diat o serie de expuneri pe mar
ginea regulamentului și modul lui 
de aplicare potrivit ultimelor in
dicații ale F.I.V.B. Subliniez că 
printre lectori s-a numărat și Con
stantin Armășescu, președintele co
legiului de arbitri al F.R.V. Pentru 
a pune în aplicare cele ce am în
vățat din punct de vedere teore
tic. am fost desemnați să conducem 
partidele turneului internațional 
feminin de la Sekes Fehervăr, la 
care au participat echipele Ceho
slovaciei. R. D. Germane, Ungariei, 
Cubei. Bulgariei și R.F.G.

— Ce ne puteți spune despre e- 
voluția acestor formații.

— Am să încerc să vi le pre
zint. pe scurt, în ordinea clasamen
tului final Cehoslovacia — joc 
spectaculos, cu un atac eficace și

o preluare foarte bună; R. D. Ger
mană — echipă tînără, multă miș
care în teren, dar se simte lipsa 
unui coordonator cu experiență; 
Ungaria — formație bună, omoge
nă ; Cuba — cu un joc în viteză, 
de bună factură tehnică ; Bulgaria 
— în scădere de formă față de e- 
voluțiile anterioare; R.F.G. — în. 
progres în comparație cu ultimele 
ei confruntări.

— Spre ce se tinde în arbitraj 
și ce calificativ ați obținut la exa
men ?

— Se cere, în momentul de față, 
un arbitraj larg, pentru a favoriza 
spectacolul, dar fără a comite a- 
bateri de la regulament. In urma 
examenelor (teoretic — scris și o- 
ral — și practic) am obținut ca
lificativul foarte bine.

,.CENTURA DE AUR" 
fryd (pană) șl Jerzy Sobczak (seml- 
mijlocie).

Echipa R. D. Germane are In com
ponență 6 sportivi, dintre care Kurt 
Bo! low (semiușoară), Hans Kaiser 
(semimijlocie), Werner Klaus (mijlo
cie mică) și Hugo Zimpel (mijlocie) 
au frumoase cărți de vizită.

Și-au mai anunțat prezența Ia 
București si reprezentanții Bulgariei, 
Franței, U.R.S.S. și Cubei. In aceste 
zile este așteptată confirmarea parti
cipării boxerilor din Cehoslovacia.

După cum se vede, prima ediție a 
„Centurii de aur” va fi onorată de 
prezența între corzile ringului a unor 
boxeri de recunoscută valoare inter
națională, care vor oferi cu siguranță 
dispute de înaltă ținută spectaculară 
și sportivă. '

IN FAȚA FILEULUI
• La Constanța s-au desfășurat 

întîlnirile amicale dintre echipele 
masculine Farul și Cernomore Var
na. Ambele partide au fost cîști- 
gate de formația oaspete cu 3—2 
(9. —13. —10, 6, 8) și 3—1 (—13, 
15, 8, 10).

• Divizionara A Politehnica Ga
lați are un nou antrenor secund, 
pe prof. Victor Forțu.

• Sîmbătă se reiau întrecerile 
campionatului masculin, divizia B, 
cu partidele programate în turul 
al IV-lea. Meciurile se vor disputa 
in aer liber.

Rubrică redactată de 
Emanuel FANTANEANU

FARUL - CONSTRUCTORUL
3-2, LA FETE

La Constanța, s-a disputat partida 
restanță dintre echipele feminine 
Farul și Constructorul București. Vic
toria a revenit, la capătul unei par
tide spectaculoase și cu numeroase 
răsturnări de scor, formației gazdă 
cu 3—2 (13, 9, — 6, —7, 10). Au 
dus corect S. Dumitrescu din 
iești și E. Ududec din Galați. 
POPA — coresp. județean).

va trimite la București un 
5 sportivi, dintre care se 
cunoșcuții internaționali; 

Morus (cocoț), Roman Got-

Imre Toth ți greul Lajos

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT
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reamintește tuturor definâtorilor de autovehicule — atît orqonizafi 
cialiste cît și cetâjeni — câ, pînâ la expirarea termenului de plata pri
melor la asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă auto, au mai 
rămas pufine zile.

lată ultima zi de plată, fără majorări de Intîrziere t
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ECHIPA DE JUNIORI PUTEA OBȚINE UN LOC MAI 
BUN IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE HOCHEI (grupa B) DE LA LYSS

REPREZENTATIVELE
DE POPICE ALE ROMÂNIEI

După cum s» știe, recent — în lo
calitatea elvețiană Lyss — s-a des
fășurat turneul grupei B a campio
natului european de hochei pe gheață 
pentru echipele de juniori. La în
trecere a participat îi reprezentativa 
țării noastre, clasată în final pe locul 
IV, după selecționatele Elveției, Polo
niei și Iugoslaviei. Pentru a afla 
amănunte de la disputa din acest an 
a cadeților hocheiului, ne-am adresat 
antrenorului Ștefan Ionescu care, îm
preună cu Ștefan Peter șl dr. Anton 
Biro, s-a ocupat de pregătirea lotului.

— De fapt, am început discuția, re
prezentativa noastră trebuia să joace 
in grupa A, deoarece in decembrie 
1970, Ia București, cîștigase grupa B 
a competiției. Ea a renunțat la acest 
drept (și se pare că bine a făcut) ră- 
minind pe mai departe în eșalonul 
secund a] competiției.

— După succesul de acum un an, 
obținut într-o companie puternică, 
selectă, ne-a răspuns antrenorul, 
ne-am dat seama, totuși, că nu vom 
avea fo. țe pentru a aborda seria de 
elită. Marea majoritate a componen- 
ților lotului depășeau în 1971 și 1972 
vîrsta junioratului, din vechea echipă 
rămînîndu-ne doar cîțiva jucători î 
portarul Netedu, fundașul Țone, a- 
tacanții Malehin, Miklos, Csed6. Ul
timii trei fuseseră, de altfel, rezerve 
în 1970. Componențil de bază ai for
mației : Tureanu, Herghelegiu, porta
rul Morar, Bandaș, Axinte, Costea, 
Mircea Vlad, Pâduraru erau jucători

CAMPIONATUL NATIONAL
SE REIA ÎN LUNA MAI

discuție 
care se

Biroul F.R.H. a luat în 
programul competițional cu ______
va Încheia sezonul, hotărînd urmă
toarele i

• Tururile IV 
se vor desfășura 
hliercurea-Ciuc ;

șl V ale grupei A 
între 6—14 mai, la

In echipele de divizia A, componențl 
ai lotului republican și de tineret al 
țării.

— Așadar, ați trebuit să reconstruiți 
complet echipa.

— Practic, au început pregătirea 
cu un lot nou, la alcătuirea căruia au 
contribuit echipele: I.P.G.G. (6 ju
cători), Dunărea Galați (4), Dinamo 
București (3), Avîntul Miercurea Ciuc 
(2), Școala Sportivă din Miercurea 
Ciuc și Steaua, cîte unul. îmbucură
tor,’ este înainte de toate, faptul că 
un mare nuniăr de secții au dat ju
cători lotului, ceea ce atestă grija 
sporită ce se acordă în ultima vreme 
creșterii cadrelor de copil și juniori.

— Cum s-a desfășurat procesul de 
pregătire ?

— In condiții bune. Am beneficiat 
de sprijinul federației, care a alcătuit 
lotului un program competițional bo
gat și variat. Am colaborat excelent 
cu colegul Peter și cu doctorul Biro. 
De asemenea, Virgil Crihan a cola
borat voluntar la antrenamentul por
tarilor. Cîteva rezultate bune obținute 
în partidele de verificare (cu Polonia. 
Iugoslavia) ne dădeau speranța unui 
loc fruntaș în competiție.

— Totuși, echipa n-a urcat pe po
dium !

— Din păcate da ! Dar nu a jucat 
râu. De la început era evident că 
patru formații vor lupta pentru su
premație : Elveția, Polonia, Iugoslavia 
și România. Noi am fost în serie cu 
gazdele, de la care am suferit singura 
înfrîngere din preliminarii : 4—6, 
după ce am condus cu 2—0. Apoi, în 
jocul cu Iugoslavia, pentru locurile 
III—IV, am pierdut al doilea joc de
cisiv al competiției (4—5) după ce, de 
asemenea, am condus. Âm fost, nu-i 
vorbă, urmăriți și de o teribilă 
neșansă, avînd înaintea ultimului meci 
șase accidentați. Contra iugoslavilor 
am utilizat de fapt 3 fundași și două 
linii de atac. Dar, șl In aceste con
diții precare, am dominat insistent, 
am avut patru bare „curate", iar in 
ultimul minut, la scorul de 4—5, am 
înlocuit portarul cu un jucător '

cîmp. Adversarii s-au apărat cu dis
perare, n-au ieșit din treime, noi am 
bombardat poarta, dar pucul n-a vrut 
să intre în plasă. Un rezultat egal 
ne atribuia nouă medaliile de bronz.

— Credeți că in actuala promoție a 
juniorilor există clemente capabile să 
aspire la consacrare ?

— Indiscutabil. Portarul Netedu, 
fundașii Gh. Florian și Iustinian, a- 
tacanții Csedo, Moroșan, Curelaru 
pot intra în vederi pentru lotul de 
tineret sau chiar A. In același timp, 
ne xămîn în formație o serie de ju
niori care au căpătat experiență. 
Completind echipa, avem toate șan
sele să prezentăm anul viitor. In O- 
landa, o formație puternică, aptă de 
un rezultat mult mai bun.

Am vrea să adăugăm în încheiere 
că printre arbitrii invitați să conducă 
Ia Lyss s-a aflat și tînăru! cavaler 
al fluierului din România, M. Pres- 
neanu. El s-a achitat excelent de a- 
ceastă misiune, fiind apreciat de spe
cialiști și în presa elvețiană.

Valeria CHIOSE

de

loc
Turul V al 
Ia București,

grupei B va avea 
intre 5 și 7 mai;

ANTRENORI ROMÂNI

AU PLECAT IN R.D. GERMANA
Reprezentativele naționale de 

popice, care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale de la sfîr- 
șitul lunii viitoare, se află în fața 
unui nou test: Intîlnirea bilate
rală cu puternicele selecționate 
ale R.D. Germane. Pentru dubla 
partidă — care va avea loc sîm- 
bătă și duminică la MCchel — au 
plecat, azi dimineață, pe calea ae
rului, la Berlin: Elena Trandafir, 
Cornelia Petrușca, Florica Negu- 
țoiu, Crista Szocs, Ana Petrescu, 
Elena Cernat, Ildiko Grozăvescu, 
Erica Szăsz — antrenor Al. An
drei; Ion Micoroiu, Petre Purje. 
Ilie Bătaș, Cristu Vînătoru, Iosif 
Tismănaru, Gheorghe 
Ludovic Martina și Ion 
antrenor F. Popescu.

Sîmbătă va avea loc 
echipe, iar duminică turneul indi
vidual.

Corespondență specială pentru SPORTUL

LA „EUROPENELE" DE TENIS DE MASA
SPORTIVII IUGOSLAVI VIZEAZĂ 4 TITLURI

Silvestru.
Stejucz —

meciul pe

MADRID N AST ASE- A DEBUTAT
CU O VICTORIE

MADRID, 12 (Agerpres). — Tur- 
neill internațional de tenis de la 
Madrid, pentru trofeul „Melia". a 
programat primele partide din turul 
doi, în care au evoluat și protago
niștii- Jucătorul român Die Năstase 
l-a învins în două seturi cu 6—4. 
6—2 pe danezul Torben Ulrich, iar 
americanul Stan Smith a dispus cu 
4—6, 6—4, 7—5 de iugoslavul Ni
kola Spear.

Alte rezultate : Orantes-Munoz
6— 4, 7—5 ; Elschenbroich-Iovano-
vici 6—4, 6—2 ; Pala-Chanfreau
7— 5, 6—2 ; Panatta-Ray Moore

6—2, 2—0 (abandon); Dominguez- 
Mulligan 6—3, 6—4 ; Parun-Gorman 
6—3, 6—7, 7—-5 ; Hoad-Molina 6—4,
6— 3 ; Phillips Moore-McMillan
7— 5, 6—4.

In concursul feminin. Gail Chan- 
freau a învins-o cu 6—1, 6—3 pe 
Sudra Pryde, iar Odile < 
a dispus cu 6—2. 6—0 
Rosouw.

Rezultate din proba 
bărbați i Eischenbroich, 
Moore — Nodes, Pala 6—4, 7—6 *, 
Bengtson, Lundquist — Chanfreau. 
N'Godrella 4—6, 6—4, 6—4.

de Roubin 
de Laura

de dublu
Phillips

Jocul de baraj pentru promovș- 
în prima categorie a țării, între 

formația Liceului nr. 1 din Miercurea- 
Ciuc (ciștigătoarea campionatului di
viziei B) și ultima clasată în cam
pionat (grupa B) va fi găzduit de 
patinoarul artificial din Miercurea- 
Ciuc;

rea

• „Cupa României", cu participa
rea tuturor celor opt divizionare A (șl 
eventual a altor ecnipe care își vor 
exprima dorința să participe la com
petiție), se va desfășura in toamna 
acestui an.

C. MĂRCULESCU: J

LA COLOCVIUL INTERNAȚIONAL
DE LA

Ieri au plecat la Praga antrenorii 
Mihai Flamaropol, Ion Tîron și Ște
fan Ionescu pentru a participa la un 
colocviu internațional, organizat în 
capitala Cehoslovaciei. De asemenea, 
tehnicienii români — cărora li se a- 
daugâ tovarășii Vasile Militaru, secre
tar general al F.R.H. și ing. Alexan
dru Teodorescu, membru al biroului 
F.R.H. — vor urmări partea a doua 
a întrecerilor din cadrul grupei A a 
campionatului mondial.

PRAGA încep întrecerile decisive
ÎN „CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ** LA TENIS

V

9

un drum lung pînă la atingerea celei

De ieri după-amiazâ, cunoaștem 
pe principalii pretendenți la victo
rie in proba de simplu seniori a 
întrecerilor care se desfășoară pe 
terenurile din parcul sportiv Pro
gresul. S-au jucat sferturile de fi
nală, care au desemnat pe cei 4 
participant! la prima grupă finală, 
de aci încolo jocurile continuînd 
în sistem turneu (fiecare cu fie
care).

Cel mai autoritar calificat a fost 
capul de serie nr. 1, Petre Mărmu- 
reanu. Acesta a trecut fără emoții 
de brașoveanul L Kerekes : 6—0, 
6—3. De asemenea, își confirmă 
forma bună și Toma Ovici — re
centul cîștigător al „Cupei Steaua* 

s-a calificat în dauna Iui

| MARIA ALEXANDRU-ANTON STIPANCICI, un cuplu ce se află pe lista favoriților antrenorului DUȘAN OSMANAGICI
Cred că la această oră, pe întreg 
continentul nu există un cuplu mixt 
care să le poată face față. Ei se 
vor intilni doar la Rotterdam și 
sper că o singură zi de antrena
ment Ie va fi suficientă pentru a- 
samblarea loviturilor.

— în sfîrșit, o ultimă întrebare. 
Cine credeți că va triumfa în în
trecerea echipelor feminine ?

— Majoritatea pronosticurilor se 
îndreaptă spre formația Uniunii So
vietice. Eu cred însă că succesul va 
fi de partea sportivelor magliiare. 
Nu exclud insă și o surpriză din 
partea echipei României. Totul va 
depinde de forma Măriei Alexan
dru-

I Jucătorii de tenis de masă din 
Iugoslavia așteaptă cu multă încre
dere apropiatele campionate conti
nentale de la Rotterdam. Ei s-au 
antrenat intens in ultimele săptă
mîni în insula Hvar din Marea 
Adriatică, dovedind o formă exce
lentă la toate 
rificare.

,Jn ultimele 
ționale — ne 
Dușan Osmanagici — echipa noas
tră masculină a fost urmărită de 
o mare neșansă. La campionatele 
europene din 19*0 (Moscova), de 
pildă, am jucat finala cu formația 
Suediei. Am condus cu 3—1 și 4—2, 
dar in final am fost intreenți cu 
5—4. în anul următor, U Nagoya, 
am întilnit selecționata Japoniei, in 
cadrul semifinalelor probei de e- 
chipe a C.M. De data aceasta, am 
condus cu 4—1 și am pierdut tot cu 
5—4. Ca o coincidență, de fiecare 
dată partida decisivă a fost ratată 
de tinărul Milivoj Karakasevici de 
la Partizan Belgrad. Anul acesta, 
insă, cred că nu vom mai scăpa 
prilejul de a ne înscrie din nou nu
mele in listele ciștigătorilor la „eu
ropene". Contez pe aportul lui Dra- 
gutin Surbek, Istvan Korpa, Anton 
Stipancici, Milivoj Karakasevici și 
Zlatko Cordas, o formație mult mai 
omogenă decît cea a principalelor

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

concursurile de ve-

competiții interna- 
declara antrenorul

noastre adversare, Suedia, Ungaria 
sau Cehoslovacia.

— Ce v-ați propus, de altfel, 
pentru competiția de la Rotterdam ?

— După părerea mea, candidăm 
cu șanse sporite la patru din cele 
șapte titluri europene ce se vor 
decerna. Korpa, care mi se pare la 
această oră cel mai in formă, mai 
poate ciștiga Ia simplu bărbați, iar 
cuplul Surbek — Stipancicl are po- 
sib’lități de a învinge în proba de 
dublu bărbați. IN SFiRSIT, DUPÂ 
PĂREREA MEA, $1 ANTON STI- 
PANCICI, ÎMPREUNA CU RO- 
MANCA MARIA ALEXANDRU, 
POT FIGURA tN TABLOUL DE 
ONOARE AL ACESTEI EDIȚII. 
Cei doi sportivi se completează in 
mod aproape perfect unul pe celă
lalt și alcătuiesc un dublu ideal.

ALEKSANDR ALIMPJEVIC
„Sport" -Belgrad

SCHIMBARE DE LIDER
BELGRAD, 12 (Agerpres). — 

Maestrul iugoslav Rukavina este 
noul lider al turneului zonal de șah 
de la Vmjacka Banja. După șase 
runde, el a acumulat 3*/j puncte, a- 
vind și două partide întrerupte. Ur
mează în clasament Malich (R. D. 
Germană). Boboțov (Bulgaria), 
Smejkal (Cehoslovacia) — 3*/s (1) p.,

LA VRNJACKA BANJA
Bukici (Iugoslavia) — 3 p. Victor 
Ciocâltea ocupă locul 11, cu 2 p. și 
o partidă întreruptă.

Rezultatele din runda a 6-a: Ru
kavina—Psibil 1-0 ; Adorjan-Malich 
Vt—Yj ; Ciocâltea-Smejkal 0—1; 
Csom-Hardston >/»—*A; Bukici-Kris* 
tinsson Boboțov-Kouros
1—0.

Echipa națională de polo a Romă 
niei a încheiat cu succes șl cea de a 
doua verificare cu caracter interna
țional, mărind astfel la cinci nu
mărul victoriilor consecutive In în
tâlnirile internaționale. Trebuie însă 
de Ia buh început precizat că in con
formitate cu planul general de pre
gătire în vederea calificării la J.O. 
și apoi, în cazul obținerii acestui 
drept, a participării In turneul de la 
Miinchen, tricolorii nu au avut în 
față decît echipe din al doilea eșalon 
valoric în polo-ul mondial (excepție 
face doar cea a R.D. Germane), Deci, 
în evaluarea rezultatelor trebuie să 
ținem seama și de acest element. Cum 
a evoluat reprezentativa noastră la 
Sofia ? Interlocutorul nostru pentru 
un scurt Interviu a fost antrenorul 
federal, prof. Cornel Mărculescu.

— Credeți că formația română a 
atins un prim vlrf aj formei sportive 
la meciurile din capitala Bulgariei ?

— Nici nu poate fi vorba de așa 
ceva. Pregătirea ei intensă nu a în
cetat nici o clipă, iar întrecerile res
pective s-au încadrat într-o formă 
de verificare a stadiului actual.

— Ghidindu-ne după rezultatele ob
ținute — 6—4 cu R. D. Germană, 
8—5 cu Bulgaria și 9—4 Cu Grecia — 
s-ar părea că „7“-le reprezentativ 
se află în crescendo ?

— Fără îndoială că echipa s-a în
scris pe cea mai bună orbită. Am 
constatat un plus evident în evolu
țiile de Ia Sofia față de turneul de 
Sa București și mă bucură faptul că 
jucînd destul ds slăbuț în primul

Rezultatele concursului
cu premii organizat

meci, cu R. D. Germană (celelalte 
partide au fost mai bune), am clș- 
tigat totuși destul de lejer. Nu e mai 
puțin adevărat însă că nici selecți
onata R. D. Germane nu se mai află 
la valoarea din 1968. In lntllnirea cu 
Bulgaria, ca sâ fiu sincer, așteptam 
o rezistență mai dîrză ain partea 
gazdelor (anul trecut la Varna, am 
cîștigat cu 5—4 printr-un gol marcat 
în ultimul minut). Dar jucătorii noștri 
au știut să-și valorifice superiorita
tea tehnico-tactică, țlnîndu-și adver
sarii la respect Lucrurile s-au pe
trecut întocmai și în meciul cy Gre
cia, în primele două reprize, cînd 
scorul ajunsese la 5—o

— Care sint plusurile și minusurile 
actuale in evoluția naționalei ?

— Din punct de vedere fizic nu am 
ce reproșa sportivilor. Ei Înoată mult, 
sint preocupați de contraatac și nu 
ezită nici un moment să revină în 
defensivă cînd adversarul a cîștigat 
balonul. Rămîne în continuare ca an
trenorii lotului să urmărească în pri
mul rînd aspectele tehnico-tactice din 
jocul echipei. De pildă, pregătirea 
„zonei" pentru momentele cînd sîn- 
tem cu om în minus, ca și atacul ei. 
De asemenea, trasul la poartă de la 
distanță mai lasă de dorit, prea putini 
fiind acei jucători care-și asumă ris
cul unor asemenea șuturi.

— Și ce evidențieri individuale a- 
veți după turneul de la Sofia ?

— Dintre tineri, în primul rînd 
vreau să-1 remarc pe Viorel Rus, care 
se încadrează tot mai bine în jocul 
echipei. Zamfirescu pare să-și fi re
venit la valoarea care l-a consacrat, 
ca și Dinu Popescu. Zamfirescu și 
Novac (acesta poate mai mult) ră- 
mîn oameni de bază. Cu puțin sub 
posibilități — Lazăr, Culineac, Nas- 
tasiu, CI. Rusu și C. Rusu. Dintre 
portari, Huber a fost din nou exce
lent, iar Frățilă in progres.

— care

TIGRII NOȘTRI

C. Popovici, pe care l-a învins cu 
6—3, 6—2. Viorel Marcu l-a învins 
pe Gh. Boaghe cu 6—3, 6—3, iar 
Ionel Sântei a fost singurul com
batant in tie-break, cu talentatul 
tenisman polonez J. Niedzwiecki, 
pe care l-a întrecut insă tot în 
două seturi : 7—6, 6—2.

La fete, jocurile primei grupe au 
și început Iată primele rezultate 
înregistrate : Iudith Di bar Gohn — 
Aurelia Trifu 6—4, 6—4 ; Valeria 
Balaj — Ecaterina Roșianu 6—3, 
6—L întrecerile continuă în această 
după-a miază.

în cursul dimineții de azi se vor 
definitiva și grupele finale în ca
tegoriile de juniori. De asemenea, 
au început întrecerile în probele 
de dublu, în care concurenții se în
trec în cadrul unei singure cate
gorii.

de Programul „loto Pronosport”
Premiile acordate au revenit ur

mătorilor participanți l Kiraly 
Laszlo — Oradea (una excursie în 
Turcia a 3.500 lei); Fulger George 
— com. Băneasa, județul Galați 
(un televizor „Olimp" a 2 800 lei; 
Pintea Franciso — Satu Mare (un 
aparat de radio „Mamaia" a 1000 
lei); Melii Vasile — Iași (un ceas 
de mină „Poliot" a 508 lei); și 
Constantin Emil — Cîmpulung, Ju
dețul Argeș (un ceas de mină 
„Poliot" a 400 lei).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

NR. 15 DIN 12 APRILIE 1972

Fond general de cîștiguri: 2.615.575 
lei din care 1.548.919 lei report

Extragerea 1 : 24 43 16 22 29 26
Fond de cîștiguri : 1.795.766 lei din 

care 1,247.020 lei report categ. I.
Extragerea a Il-a ; 1 11 9 35 2
Fond de cîștiguri: 819.809 lei din

care 301.899 lei report categ. A.
Plata cîștigurilor pentru această 

tragere se va face astfel :
In Capitală începînd de joi 20 apri

lie plnă la 27 mai 1972, inclusiv | în 
țară începînd aproximativ de luni 
24 aprilie pînă la 27 mai 1972, Inclusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN

7 APRILIE 1972

Extragerea I: Categ. 2 : 6,90 vari
ante a 12.232 lei | categ. 3 : 28,05 a 
3.009 lei j categ. 4 : 37,45 a 2.254 lei j 
categ. 5 : 142,50 a 592 lei | categ. 6 : 
289,20 a 292 lei.

Report categoria 1 : 84.403 lei
Extragerea a II*a: Categ. A : 1,50 

variante a 47.684 lei) categ. B : 2 va
riante 257« a 13.755 lei și 8 variante 
10«7« a 5.502 lei; categ. C: 12,65 a 
5.654 lei| categ. D : 36,65 a 1.952 lei j 
categ. E : 21,90 a 3.266 lei; categ. F : _ a47,30 a 1.512 lei | categ. Z : 1358,50 
100 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPOKT

•> * —o. v.

VOR IA SOCI
azi, un lot de 
de tenis plea-

LASAȚI
în cursul zilei de 

jucători și jucătoare 
că spre Soci (U.R.S.S.), unde ur
mează să se dispute un turneu in
ternațional pentru tineret Fac de
plasarea Virginia Ruzici, Mariana 
Simionescu, Traian Marcu și Dan 
Nemeș. Lotul este însoțit de antre
norul G. Bosch.

MECIURI IMfRNATIOVALE
DE HANDBAL

SF. GHEORGHE, 12 (prin tele
fon). Echipa masculină de handbal 
V.M. Egyetertes (Budapesta) a sus
ținut în localitate două partide în 
compania formațiilor Victoria Sf. 
Gheorghe și Tractorul Brașov. în 
ambele meciuri, victoria a revenit 
sportivilor oaspeți: 24—17 (11—9) 
cu Tractorul Brașov șl 25—18 
(13—4) cu Victoria Sf. Gheorghe.

Gh. BRIOTA-coresp. județean

CINE VA RETROGRADA DIN CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL?

• De miine, la lași, ultimele două turnee ale intrecerii
De foarte multă vreme, cam

pionatul masculin de handbal nu 
a avut un final atît de intere
sant ca acum. Ultimele trei tur
nee, programate, din motive o- 
biective, într-un stil... maraton 
(foarte dificil pentru cele 10 for
mații participante) sint hotărîtoare 
în ceea ce privește lupta pentru 
evitarea retrogradării. Amatorii de 
handbal urmăresc cu interes pal
pitanta dispută dintre echipele a- 
menințate de trecerea, pentru un 
an cel puțin, în categoria inferi
oară a competiției. Cine sînt aceste 
echipe și ce șanse mai au ele ?

Răspunsurile sînt ceva mai ușor 
de dat acum, după primul din cele 
trei turnee finale, consumat nu de 
mult în sala Danubius din Galați. 
Cu acest prilej s-au înregistrat u- 
nele rezultate mai puțin scontate 
care au avut darul de a limpezi 
întrucîtva lucrurile în această zonă 
a clasamentului, unde, la un mo
ment dat, nu mai puțin de 7 for
mații (din 10 cîte are 
tul diviziei A 1) trăiau 
retrogradării" deasupra 
Cum spuneam, însă, cele trei etape 
ale turneului de la Galați au reu
șit să mai „cearnă" valorile echi
pelor aflate în partea de jos a cla
samentului, în așa fel îneît numă
rul candidatelor la retrogradare s-a 
mai redus...

De pildă, este destul de limpede 
că — cel puțin teoretic — Univer
sitatea Cluj, Trotușul și Indepen
dența Sibiu nu mai sînț amenin
țate, chiar dacă începînd de mîine

campiona- 
cu „sabia 

capului 1

la Iași se mai dispută ultimele șase 
etape ale campionatului, înglobate 
în două turnee consecutive. Din 
acest motiv, apriga încleștare pen
tru evitarea ultimelor locuri, care 
a dominat în ultimele săptămîni 
întrecerile diviziei A, are în pre
zent doar patru candidate: Po
litehnica Timișoara, Dinamo Bra
șov, S. C. Bacău și Politehnica Ga
lați. Dintre acestea, surprinzătoare 
pare poziția, echipelor Politehnica 
Timișoara și Dinamo Brașov, care 
în edițiile trecute se numărau prin
tre formațiile capabile oricînd să 
pună la grea încercare, în luptă di
rectă, pe oricare dintre cele două 
principale favorite ale luptei pen
tru titlu : Steaua și Dinamo Bucu
rești. îh goana lor după puncte 
și după startul slab din toamna 
anului trecut, atît Politehnica Ti
mișoara, dar mai ales Dlnamo Bra
șov constituie, în actuala conjunc
tură, adevărate revelații, ceea ce 
ne determină să credem că din 
cele patru 
înainte au, 
șanse de a 
itor printre 
pionatul diviziei A...

CLASAMENT
19 1 
17 2 
13 2

3 49 1 
8 1
5 46 1
4 5 3 S

echipe enumerate mai 
totuși, cele mal mari 
se număra ți anul vi- 
participantele la cam-

1. Steaua2. Dinamo Buc.
3. Univ. Buc.
4. Univ. Cluj5. Trotușul
6. Independența
7. Poli. Timiș.8. Dlnamo Bv.
9. S.C. Bacău

10. Poll. Galati

21
21
21
2121
212121
21
U

ss
36
28
2019
17
1413

1 432—297
2 366—268
6 348—288
9 345—36711 293—331

12 338—37912 306—344
14 325—372
12 306—356 13
13 313—369 11

PE
TINJEALA...

In acest „Criteriu de primăvară* 
al tenlsmenilor, este plăcut de ur
mărit jucătorii veniți din aproape 
toate colțurile țării. O comparație 
utilă a forțelor autohtone în spor
tul alb, la început de sezon în aer 
liber.

Dar, dacă s-ar alcătui o hartă a 
participărilor la aoest concurs, 
privitorul ar fi, desigur, surprins 
să observe o vastă zonă „albă* ce 
se întinde nedorit spre plaiurile 
moldovene. Nici un participant din 
Iași, Suceava, Piatra Neamț sau 
Bacău, de parcă în această parte a 
țării nu s-ar juca deloc tenis.

Este Intr-adevăr surprinzător. 
La ultimele concursuri am putut 
nota, cu satisfacție, participări 
chiar din mediul sătesc (pentru 
entuziaștii din comuna Țelea — 
Arad, încă o dată bravo !) și iată 
că din orașe mari, cum sint cele 
amintite, nu calcă linia terenului 
nici picior de tenisman. Contrast 
total și cu deosebire neplăcut!

Cum se poate explica o aseme
nea situație? Desigur, ar fi foarte 
greu, pentru toate forurile spor
tive din acele centre, să găsească 
justificări la o atare stare de lu
cruri. lașul nu poate prezenta nici 
un jucător de tenis In competiție- 
Acolo unde, nu de mult, pulsa o 
vie activitate în sportul cu racheta. 
Tot de acolo, s-a ridicat cîndva 
un asemenea tenisman de elită - 
azi pedagog apreciat — cum este 
neobositul „Nonei* Răcoriță. Alții 
nu vor să-1 urmeze ?

Ar fi greu de crezut, că în a- 
ceastă întreagă zonă „albă*, inac
tivă, nu s-ar găsi tineri și tinere, 
doritori de a ti inițiațl în sportul 
care a făcut celebre nume româ
nești pînă și departe de hotarele 
țării.

Mai eurînd, este o relaxare 
nejustificată în rîndul tuturor ce
lor direct interesați în promova
rea unul sport frumos și util, o 
„lăsare pe tînjeală* care nu șade 
bine nimănui.

Rd. V.
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MICUȚA MINGE SI MAREA El 
PUTERE DE ATRACȚIE

Pentru un iubitor al sportului, iniția
lele T.T.T. pot evoca numele formației 
de baschet feminin din Riga care a fost 
în repetate rânduri ciștigătoarea „Cupei 
campioanelor europene".

Dar sub aceleași inițiale este cunoscut 
în R.D. Germană concursul popular de 
tenis de masă care se dispută cu regularitate, începînd din anul 1961. La pri
ma ediție, această Competiție deschisă tuturor acelora care practică tenisul de masă, a reunit aproximativ 3 200 concu- 
renți. Anul trecut, numai în Berlin fost înregistrați 43 615 participanți 
toate vîrstele. Ediția din acest an abia 
a început așa că statisticile nu au fost încheiate. Se așteaptă, totuși, un număr 
sporit de concurenți, pentru că micuța 
minge de celuloid a dovedit că posedă o mare putere de atracție...

RECORDUL... MELCULUI
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Printre alte sporturi excentrice desti
nate pariurilor _ în afara luptelor de 
cocoși și a curselor de ogari — de o deo
sebită popularitate se bucură în Anglia 
și cursele de melci. Amicii gasteropode
lor se intnnesc regulat in Jurul unor 
miniaturale „melcodromuri“, unde se înfruntă in pasionante curse, reprezen
tanții diferitelor „crescătorii", cu cochi
liile frumos pictate.

De curind, a produs o mare senzație recordul, cu totul neașteptat, al melcu
lui londonez Mickey, care a spulberat cu timpul de 4 minute, recordul deținut de 
melcul Colly din Brighton. Acesta aco
perise distanța regulamentară de 2 picioare (65,6 cm) in 7 minute. Suporterii 
au rămas în extaz. Dar comisia de an
chetă a restabilit adevărul și Colly a fost repus in drepturile sale. Proprieta
rul falsului „recordmelc" nu-și dopase 
concurentul — cum se crezuse inițial — 
d în timpul cursei îl mutase ușurel cu 
mina, profltînd de neatenția arbitrilor.

RUGBY SUBACVATIC
Un nou sport a fost creat în R.F. a Germaniei — rugbyul sub apă. Imediat 

după apariția lui s-a și inițiat o compe
tiție. denumită „Mingea de aur44, la care 
iau parte nu mai puțin de 16 echipe. 
Meciurile se dispută în piscine sau în 
locuri special amenajate, între două echipe de scufundători, formate din 
cite opt jucători. Mingea de cauciuc este umplută cu apă sărată și greutatea 
este in așa fel calculată, incit să o îm
piedice să se ridice la suprafață, dar sâ permită conducerea ei cu o singură

In zile de martie, redacția revistei ilustrate „Nedelia", 
Moscova, a organizat un atractiv turneu de mini-fotbal, la

care apare la 
---------- , _ lu. care au parti
cipat 8 echipe școlărești, reprezentînd principalele cluburi din capitala 
sovietică. S-a jucat pe terenuri de handbal, cu formații de 7 jucători și 
minge mai ușoară. în fotografie : fază din intîlnirea Spartak — Trudoviie 
Rezervi.
mină. Porțile — de fapt, două coșuri de 
hîrtii ancorate pe fund — pot fi abordate atit direct cit - ' — -
hochei.

Noul sport face . __ _ _
că apropiatul sezon estival va duce la 
o mai mare răspîndire a Iul, deoarece este considerat foarte agreabil vizitatorii stațiunilor balneare.

PRIETENII NOȘTRI 
NECUVÎNTĂTORl

și prin ocolire, ca la 
prozeliți șl se crede

pentru

în ciuda faptului că a avut o carieră 
competițlonală destul de scurtă, fostul 
campion olimpic al Franței, fondlstul 
Jules Ladoumegue, a rămas unul din 
cei mai populari sportivi ai țării sale.Nu mică a fost surpriza unui ziarist, 
venit sâ-i ia un interviu la o oră ma
tinală, găslndu-1 dormind pe 
locuinței sale. ‘ ”

podeaua 
Crezînd că e vorba de

Ce reprezintă, șahul pentru Bobby Fischer... (,,SPORT“-Belgrad)

TELEX. TELEX. TELEX. TELEX. TELEX. TELEX
Noul președint» al federației austriece 
de achi Kurt Sckliek, a prezentat un 
proiect de reformă tn fața Comisiei fe
derale întrunite la Llnz. Intre altele 
a-a discutat și numirea fostului campion olimpic Toni Sailer în postul de 
director tehnic, avînd ca antrenori prin
cipali pe Ernst Hinterseer și Helnl 
Messner.

In semifinalei» „Cupei Olandei* la fot
bal, echipa AJax Amsterdam a învins 
pe teren propriu cu scorul de 2—0 
(2—0) formația Volendăm. Cele două 
goluri au fost marcate de van DIJk și 
Neeskena

In campionatul angles da fotbal s-au 
disputat trei partide restanță : Crystal 
Palace — Arsenal 2—2; Huddersfield 
— Coventry 0—1 ; Southampton — Lei
cester 1—0

Peste 35 000 de spectatori au urmărit 
pe stadionul Karaiskakis meciul In
ternațional amical de fotbal dintre echi
pele Olympiakos Pireu și Aberdeen 
(Scoția). Partida s-a încheiat la ega
litate : 2—2 (1—0). Golurile au fost în
sorise de Papadimitriou, Triandafylos. 
respectiv Harper (2).

etapă a Turului ciclist al Maro- 
disputată pe traseul Tanger—La- 
(159 km.), a revenit olandezului 
den Hertog în 4h 17:26,0. La in- de 40 de Secunde a sosit un plu- 

care făceau parte francezul polo-

Prima cuiul, rache
Fedor 
terval ton din __ .Corbeaux, sovieticul Strakov și 
nezul Labocha.
Campionatul ds handbal (Juniori) *1 
țărilor scandinave s-a încheiat la ia-
verum (Norvegia) ou victoria repre
zentativei Suediei. în partida decisivă,
tinerii handbaliști suedezi au Învin3
cu scorul de 7—5 formația Norvegiei.

Competiția motoclcllstă Internațională 
„Marele Premiu al Spaniei", contînd 
pentru campionatul mondial, desfășurată 
la Tarrasa, a fost clștigată de belgianul 
Sylvain Geboers. El a pilotat o moto
cicletă de 250 cmc.

Tn turul doi al probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional 'de 
tenis (profesioniști) de la Quebec, John 
Newcombe a fost eliminat in două se
turi cu 6—1, 6—4 de Bob Carmichael. 
Alte rezultate : Lutz — Stolle 7—5, 6—0 ; 
Emerson — Maud 6—2, 4—6, 7—6 ; Ro
sewall — Barth 6—4, 6—4 ; Drysdale — Fl 11 cl 6—3, 6—3 ; Laver — Bowrey 7—5, 
4—4. Ia proba da dublu, perechea «n-

gleză Stilwell—Cox a obținut o neaș
teptată victorie cu 6—3, 6—4 în fața re
dutabilului * ' ‘ ~—Rocha
•In proba 
din cadrul ____ . . . . _
schi „Memorialul Michel Bozon", des
fășurat la Chamonix, a fost cîștlgatâ de sportivul Italian Deambroggio. în
vingătorul a fost cronometrat, pe o 
pîrtle In lungime de 1 200 m cu o diferență de nivel de 450 m, cu timpul 
de 1:12,44. în proba similară ’ ■ ■ -
victoria a revenit schioared 
Annlck Leverel în 1:17,30.■
In ultima si a campionatelor
mane de natațle (desfășurate_ _____
de 50 m.), Heike Nagel a cîștigat proba 
feminină de 200 m. delfin cu timpul de 
2:26,16 Vessel er șl-a adjudecat vic
toria în proba masculinii de 200 m 
spate în 1:58,63, Iar Veirena Eberle \ s-a 
clasat pe primul loc în cursa de 200 
m. bras, cu 2:46,22. In proba masculină 
de 100 m delfin, Lutz stocklasa a sta
bilit un nou record național cu timpul 
de 57,4. Alte rezultate : 100 m. spate 
femei — Silke Pielea 1:08,80 ; 200 m. 
mixt bărbați — Klaus Steinbach 2:14,50 ; 
100 m bras bărbați _ Walter Kosch 1:08,29 ; 200 m. cras femei — Ulrika 
Klet» 1;17,5»,

cuplu lustrillan Newcomb.

masculin* da «lalom uri** 
concursului internațional de

feminină, 
franceze

vest-ger- 
tn bazin

.un capriciu sau de o practică yoga, zia
ristul l-a chestionat pe atletul veteran șl 
a aflat o emoționantă poveste. Rocco, 
micul cățeluș șoricar al lui Ladoumăgue, 
suferise un accident, de pe urma căruia se alesese cu o labă zdrobită. 
Obișnuit să doarmă alături de stăplnul 
său, nu se mal putea urca și nici nu 
pute» sta în pat din cauza durerilor. Atunci campionul și-a instalat așternu
tul pe Jos și cățelușul Rocco a putui 
să-și reia obiceiurile de oare 11 privase Infirmitatea sa.

OLIMPIADA DE ȘAH 
A NEVĂZĂTORILOR

S-au încheiat întrecerile prelimi
nare din cadrul Olimpiadei de șah 
a nevăzătorilor, competiție ce se 
desfășoară la Medulin (Iugoslavia). 
Echipa României s-a calificat pen
tru turneul final, ocupînd fo." tl 
întîj în grupa a 3-a, cu 12»'- r 
te Pe locurile următoare s 
sat Ungaria — 9>/.
— 81/- puncte, 
puncte.

Au mai obținut 
tru faza finală a 
ționateie șahiștilor 
S.U.A., - 
Germană, 
Spania.

----- -  - *U t Ar 
punct Po a .. 
Elveția — ,l'/s

calificarea pen- 
turneului seleo- 
nevăzători din 

U.R.S.S., Ungaria. R. D. 
Anglia. Iugoslavia și

F.I.L.T. va rediscuta
participarea sud-africanilor 

la „Cupa Davis"
COPENHAGA, 12 (Agerpres).__

Comisia specială a Federației in
ternaționale de tenis (F.I.L.T.), se 
va întruni zilele acestea la Co
penhaga pentru a lua din nou în 
discuție participarea echipei Re
publicii Sud-Africane la „Cupa 
Davis".

După cum se știe, Africa de Sud 
a fost admisă, cu ocazia unei șe
dințe ținute la Londra, să participe 
la actuala ediție a competiției. A- 
ceastă hotărîre a fost primită însă 
cu vii proteste de numeroase țări, 
care au amenințat cu retragerea e- 
chipelor lor. Federațiile din 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Suedia.au 
înaintat proteste oficiale, iar fede
rația din S.U.A. a publicat o de
clarație în care se arată că lumea 
tenisului nu este încă pregătită să 
accepte integrarea Republicii Sud- 
Africane în „Cupa Davis'*.

Pentru politica rasială practicată 
în R.S.A., echipa sud-africană a 
fost exclusă de la edițiile prece
dente ale „Cupei Davis".

Potrivit tragerii la sorți, echipa 
R.S.A. fusese repartizată în zona 
europeană și urma să întîlnească 
formația Partuaaliri. to wîmul tur.

Suedia.au


Univ. CRAIOVA 2(1)

DINAMO 1(0)

CRAIOVA, 12 (prin telefon, 
trimisul nostru).

E uimitor cită lume poate 
fotbalul la Craiova. In timp

de la

aduce 
--------- ---------„ ce la 

București, un meci internațional cu 
echipa Franței (e drept televizat) nu 
găsește decît 25 000 de interesați, la 
Craiova 40 000 de oameni se îndeasă 
într-un stadion de 30 000 de locuri, 

' la un meci, e adevărat, cu Dinamo, 
cînd, totuși, ambele echipe nu se 
găsesc într-o conjunctură prea 
vorabilă.

Partida avea să înceapă lejer, 
acțiuni largi, calme, studiate,_
niște gesturi retorice. In prima ju
mătate de oră mai nimic, în afara 
cîtorva pase frumoase și a unei fente 
de-a dreptul extraordinare pe care 
Pîrvu i-o face lui Dinu. Cu distanțe 
mari între linii, echipele sînt dispuse 
frumos, dar nimeni nu aprinde scîn- 
teia. Ea avea să țîșnească abia in 
min. 29, cînd Ivan aruncă o minge 
în adîncime spre Marcu, singurul său 
coechipier avansat. Patru fundași di- 
namoviști, plasați defectuos și fără 
reacție, se văd depășiți de minge și 
de Marcu, strecurat printre ei. Cra- 
ioveanul aruncă mingea peste Cons
tantinescu, ieșit să micșoreze unghiul. 
Mingea va cădea însă peste bară. 
Cîteva secunde mai tîrziu, o nouă

un

NU ECHIPELE, CI PUBLICUL
UT.A. 4(2)
JIULL_________

MULTE SI FRUMOASE GOLURI
7

LA ARAD. UNDE LIDERUL ESTE IREZISTIBIL

fa-

cu 
ca

Stadion Central ; timp excelent : teren tare, cu denivelări ; spectatori — 
aproximativ 40 000. Au Înscris IVAN (min. 45). PÎRVU (mini 75) și, respectiv 
DUSUTRIU II (min. 87). Raport de șuturi la poartă : 12—6 (pe spațiul porții : 
4—3). Raport de cornere : 12—5.

UNTVERSTTATE.A CRAIOVA : Papuc — Bitlan. DESELNICU. Sameș, 
Velea — STRIMBEANL’ (min. S3 Docose). Ivan — Tarâlungă (mia. 72 Neagu), 
PÎRVU. Oblemenco. Marcu.DINAMO : Constantinescu — Cretan. Sandu Gabriel. Dinu. DELEANU 
— Dobrău, Nunweiller VI (min. 72 Mustețea) — SALCEANU. DUMITRIU II. 
Fl. Dumitrescu. Lucescu (min. 72 Doru ~

A arbitrat V. TOPAX ♦**♦».
A. Pop (toți din Cluj).Trofeul Petschovschi : U.La tineret-rezerve : Universitatea

Popesc-), 
ajutat la linie de L Constantinescu și

Craiova — Dinamo 1—1 (0—0).

DERBY
CU PREA PUTIN FOTBAL

(Urmare din pag. I)

să iasă In aut, a șutat mai mult cu 
Intenția unei centrări. Balonul s-a 
lovit de Adamache, ieșit neinspirat 
din poartă, și a ricoșat în plasă.

în cea de a doua parte a meciu
lui, jocul este ceva mai animat. Stu
denții clujeni atacă ceva mai hotărit 
și pun în cîteva rînduri în mare

de Stocker, care izbutește să trimită 
în ultimă instanță mingea în cor
ner. „Capul" lui Domide din min. 5, 
cînd mingea a trecut razant cu ba
ra transversală, avea să fie Și pre
ludiul deschiderii scorului, amînat 
cu cinci minute mai tîrziu: Sima 
pătrunde spre interiorul terenului,

18 m, 
scurt, 
Suciu.

este

„trio“-ului Libardi — Dodu — Ur
și 

de 
în 
de

ARAD, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cînd, în min. 11, tabela de mar
caj arăta 2—0 în favoarea lideru
lui, un întreg stadion spera, pe 
drept cuvint, că la Arad se va în
registra scorul etapei. De unde pînă 
în acel moment apărarea oaspeților, 
descumpănită, făcea eforturi în
semnate pentru a stăvili „furia" 
ofensivă a atacanților de la U.T.A., 
echipa din Valea Jiului s-a trezit 
deodată la realitate, a ieșit orga
nizat din defensivă, printr-o remar
cabilă circulație a mingii, datorită

adăugat 
jucător 

deosebit de clarvăzător 
Maniera

meș. Acestora li s-a 
aportul lui Mulțescu, 
finețe, 
pregătirea atacurilor, 
joc a oaspeților, laborioasă în zona 
pregătitoare, dar mai puțin con
vingătoare la finalizare, nu a reușit 
să mențină echilibrul de forțe decît 
pînă la pauză. Apoi, jucătorii echi
pei din Valea Jiului s-au stins 
treptat, iar inițiativa a trecut de 
partea arădenilor.

Prima acțiune a gazdelor, Iniția
tă în min. 1 de Petescu, este stopată

Stadionul Municipal ; teren tare 
și denivelat ; timp foarte frumos : 
spectatori — aproximativ 17.000. A 
marcat UIFALEANU (min. 37), Ra
portul șuturilor la poartă : 12—4
(pe spațiul porții : 8—4). Raport de 
cornere : 11—4.

CLUJ : ȘTEFAN — CREȚU, 
Pexa, Solomon, CÎMPEANU — Anca, 
Mureșan — Uifăleanu. MUNTEANU. 
Adam (min. 60 Iordache), Lică.

STEAGUL ROȘU : Adamache — I- 
VANCESCU, Jenei. Olteanu, Cojo- 
caru — CADAR, Pescaru — Zotinoă 
(min. 60 Necula), Balint, Ghergheli 
(min. 60 Pavlovici). GYORFI.

A arbitrat CONSTANTIN PETREA 
★ ★★★★, ajutat la linie de G. Dra- 
gomir și M. Ilaimovici (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 6,
La tineret-rezerve î „U“ Cluj — 

Steagul roșu 1—0 (0—0).

cele mai 
toL Trag 
pe cît de____ , ,
tivă. In acest fel, 
generală, care L 
se dizolvă.

In final. Dinamo 
partidei, tn min. 
tează, dar cină minute 
Dumitriu II. cel mai bun. 
cid și mai activ dintre 1 
bucureșteni, reduce scorul, 
formidabil de la aproximativ 25 m. 
Partida se încheie cu o secvență de 
suspense, Deleanu expediind în 
bară o lovitură liberă chiar in min.

productive la acest capl- 
de timp într-o manieră 
naivă, pe atît de nespor- 

*?L superioritatea lor 
le adusese la 2—0,

pediată de Oblemenco. Dar repriza 
avea să nu se încheie cu un scor 
alb. Chiar în min. 45, Oblemenco 
urmărește o minge pe sțîr.ga, se 
apropie de poartă, trage din unghi, 
Constantinescu nu reține, iar Ivan 
înscrie, fiindcă se afla in imediata 
lui apropiere : 1—0.

Repriza secundă e mai aprigă. 
Datorită elanului tuturor, exprimat, 
printre altele, și prin cursele lui 
Țarălungâ și prin cele cîteva mo
mente de explozie ale lui Lucescu. 
Porțile sînt acum ! 
chiar și de către 
de pildă, și

ajunge la cîrma 
82 Sălceanu ra

mai tîrziu 
mai lu- 

înaintașii 
, șutind

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ; spectatori _ circa 8 000. 
Au Înscris SIMA (min. 10 și 50). DOMIDE (min. 11 din penalty), KUN II (min. 73) și. respectiv, LIBARDI (min. 18). Raportul șuturilor la poartă : 20—12 (pe spațiul porții 12—7). Raport de cornere : io—5.

U.T.A. : Vidac — BIRAU, LERETER. Pojonl, Popovici — Domide. Pe- — SIMA (min. 54 AXENTE). Broșovschi (min. 73 Callnin), KUN *
JIUL : Suciu — GEORGESCU. Georgevici. STOCKER, Tonca — 
(min. 55 Naidin) — URMEȘ, Cotormani. MULȚESCU, Făgaș.
A arbitrat VICTOR PADUREANU ★★★**, ajutat la linie de 

și Gh. Nicolae (toți din. București).
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : — Jiul 5—0 (2—0).

șutează sec, cu stîngul, de la 
la semiînălțime, în colțul 
făcînd inutilă extensia Iui 
Abia repusă în joc, mingea 
preluată de Broșovschi (min. 11),
care îl găsește cu o pasă precisă 
pe Kun, demarcat pe stînga. Cel 
mai periculos atacant al U.T.A.-eî 
pătrunde în careu, îl fentează pe 
Stocker și fundașului petroșănean 
nu-i mai rămîne decît să-l „cosea
scă". Penalty clar, transformat cu 
siguranță de Domide.

Mulțumiți de un atît de rapid 
deznodămînt, arădenii au o perioa
dă de relaxare, în care oaspeții, 
așa cum arătam la începutul aces
tor rînduri, controlează jocul și se 
apropie tot mai insistent de poarta 
lui Vidac. După ce Dodu trimite 
un șut fulgerător pe lingă bară în 
min. 18, Libardi reduce din handi
cap. Urmeș fusese faultat de Lere- 
ter, tot el a executat scurt lovitura 
liberă la Libardi, care a trimis un 
șut năpraznic în bara transversală, 
de unde mingea a ricoșat în plasă.

La reluare, oaspeții au o zvîcnire 
prin Mulțescu, șutul plasat al aces
tuia fiind reținut cu dificultate de 
Vidac. După această fază, jucătorii 
de la U.T.A. devin mai deciși și 
mai dinamici, preluînd iarăși frînele 
jocului. In min. 50, Sima, care s-s 
întrecut pe sine în această partidă, 
pătrunde în careu, reluînd în gol — 
din plonjon — cu capul, o pasă 
laterală, după care, accidentat, pă
răsește terenul. Axente îi ia locul, 
U.T.A..............................
formulă 
rul este 
Kun, în 
cu Axente.

Dodu
Gh. Re-tezan

de

peste

dacă ar

Gheorghe NERTEA

II, Both. 
Libardi,

pa- 
dar

de 
re
de 
cu 
să

minute dinaintea
craiovenii au șanse,

Dinu, 
de Lucescu. Dar el 
mare ocazie, fiindcă 
să tragă la poartă

tescu

Romulus BALABAN

»

S.C. BACĂU 1(0)

își menține și în această 
un ritm de joc alert. Scn- 
pecetluit, în min. 78, de 
urma unui reușit „1—2“

fază fierbinte, terminată cu 
corner acordat de către Dinu.

Oaspeții ne par handicapați 
o așezare, credem noi, defectuoasă. 
Ei și-au asigurat apărarea cu 4 fun
dași și cu Dinu circulînd 
tot. La mijloc, Sălceanu și Radu 
Nunweiller, iar cei trei din față, 
în loc să stea (măcar unul sau doi) 
înfipți în ultima linie de apărare 
adversă, aveau să se miște aproape 
tot timpul la o mare distanță 
apărătorii craioveni, pe poziții a.----  ----a_j.. „i șansele

echipe 
fi știut.

trase, negîndu-și singuri 
contraatac în fața unei 
destule fisuri, 
le descopere.

In ultimele
uzei.
Marcu, Ța.rălungă și Deselnicu ra
tează, iar Constantinescu aruncă în 
corner o minge primejdioasă, ex-

mai amenințate, 
fundați, Bitlan, 
servit exce’ent 

va rata această 
știe multe, dar 

,._o_ — ,____  nu știe (a mai
irosit un moment favorabil in min. 
71)

O vreme, Dinamo avanseaza cu 
toată echipa spre careul lui Papuc, 
dar nu reușește să desfacă o apă
rare din ce in ce mai aspră. Se 
fac schimbări. Nicușor e obligat să 
înlocuiască doi internaționali, care 
par intoxicați cu fotbal.

Jocul decurge echilibrat cînd, in 
min. 71, craiovenii obțin un nou 
corner. Execută Neagu, Pîrvu reia 
în gol, deoarece fundașii bucureș- 
teni s-au ocupat în faza aceea doar 
de Oblemenco. Pe teren încep și
cane între jucători, gazdele fiind

decît se așteptau giuîeștenii
compartimentul pe care contau de 
fapt, iar acțiunile ofensive s-au 
dovedit anemice, fără cursivitate și 
putere de- pătrundere-

Giuîeștenii s-au impus de la în
ceput prin atacuri viguroase și. 
după o ocazie ratată în min. 5, au 
deschis scorul în min. 8. prin Ma
rin Stelian (care avea să fie cel 
mai bun atacant), după o acțiu
ne frumoasă, avantajată și de miș
carea strategică a lui Neagu. O 
neatenție a apărării, însă, și clujenii 
au egalat patru minute mai tîrziu 
prin Soo, cu un șut „cu pămînt”, 
Rapid domină terenul. Dumitru 
lansează multe atacuri. Gadja sal
vează în picioarele lui Neagu (min. 
27) un gol crae părea iminent, a- 
poi intervine și la Marin Stelian 
(min. 31). Angelescu irosește și el 
o ocazie (min. 32 Gadja era ieșit 
din poartă), dar in min- 37 tabela 
de marcaj arată 2—1 pentru Ra
pid: Dumitru transformă 
bil o lovitură liberă de 
20 m. In ultimele minute 
contraatac, reușit de data 
C.F.R.-ului era cît pe-aici 
că egalarea. Răducanu a respins 
șutul lui S. Bretan. scăpat singur, 
iar Petrescu a reluat peste poarta 
goală! După pauză, bucureștenii 
continuă 
rează de 
(centrare 
cu capul 
și ratează o nouă ocazie 
59 (Neagu). Clujenii își revin, 
chilibrează jocul, au și ei o oca
zie, dar Răducanu respinge în cor
ner șutul lui Petrescu (min. 59)- 
Jocul pare mai vioi și situațiile de 
gol alternează la cele două porți 
(Pop min. 63, Ionescu min. 66, Ma
rin Stelian min. 68, Neagu 
69. Neagu min. 72). Cele mai 
însă aveau să 
tan (min. 82) 
87, la o minge 
pescu). Astfel că scorul fixat în 
min. 50 a rămas nemodificat

dificultate apărarea brașoveană, dar, 
pe rînd, Adam (min. 50 și 55) și 
Munteanu (min. 59) trec cu senină
tate pe lingă situațiile de gol, ratînd 
majorarea scorului. în min. 60, an
trenorul N. Proca introduce în te
ren pe Pavlovici și Necula, cu in
tenția mărturisită de a forța ega- 
larea.. La rîndul său, Șt. Onisie în
locuiește pe Adam cu tînărul Ior- 
dache, In ideea consolidării succesu
lui. Partida capătă de acum înainte 
un caracter tăios, cu accente de du
ritate și chiar manifestări de nespor- 
tivitate. In 
— de altfel 
tima parte 
nimic demn

ciuda acestor schimbări 
bine intenționate — lil- 

a jocului nu mai aduce 
de semnalat.

Stadionul „23 August" : timp fru- mos, cald ; teren foarte bun ; spec
tatori — circa 6 000. Au marcat : 
MARIN STELIAN (min. 8). ȘOO (min. 
12) DUMITRU (min. 37) șl STELIAN (min. 50). Raportul 
rilor la poartă : 22—16 porții : 12—5). Raport
8—5 (4—2).

RAPID : RĂDUCANU PESCU Mușat, Codrea MITRU — PETREANU , 
turescu), MARIN STELIAN, Neagu (min 77 Petreanu), Angelescu (min. 
62 : Codreanu).

C.F.R. : GADJA — Lupu (min. 65 
Vișan). DRAGOMIR. Penzeș Roman — M. Bretan COJOCARU — S. BRE
TAN SOO. O. Ionescu, Petrescu 
(min. 72 Țegean)A arbitrat GRIGORE BlRSAN (Ga
lati) ajutat la linie de Ionrifrea și Teodor Trofin (ambii din 
Galati).Trofeul Petschovschi : 8.

La tineret-rezerve : Rapid — C.F.R. 
4-1 (2-0).

REDUTA
MARIN 

șutu- 
(pe spațiul 
de cornere :
- POP, LU- _ Dinu, DU- (mln. 77 Năs-

Secvență din partida de Ia Ploiești. în fața porții lui Costaș, fundașul central ieșean, Stoicescu respinge 
un atac petrolist. Foto t S. BAKCSY

PETROLUL

POLITEHNICA ] PARADA CARTONAȘELOR GALBENE!
Stadionul Petrolul : teren foarte bun ; timp îrumoa ; spectatori — a- 

proximativ 20 OM. Raportai șuturilor la poartă : 14—5 (pe spațiul porții : 1—1). 
Raporta! de cornere : 10—LPETROLUL : M. Ionescu — N. IONESCU. Bădin. Crtngașu. CTUPITU — 
IVHASZ, Moraru (min. 71 Taporea) — D.ucură. Grozea (min. (3 Horea ID. 
Moldovan. DOBRE.POLITEHNICA : Costas — Remită L ALECU. STOICESCU. Pail — RO- 
MILA II. SIxnONAȘ — lncze IV. Cuperman. LuțMlesțu, Dănilă (min. « Ciu
botarii. min. 84 So Han). _A arbitrat C. DINVLESCV **♦**. ajutat la linie de L Gheorghită șl 
D. Gheșu. toti din București..Trofeul Petschovschi* : 8.

Ia tineret-rezerve : Petrolul — Politehnica 7—0 (4—•). ____________

BACAUANA A REZISTAT

Mărturisim sincer că ne așteptam 
dacă nu la o întîlnire de o fac
tură tehnică mai ridicată (la care 
Rapidul putea contribui în primul 
rînd), măcar la un joc mai strîns, 
mai dinamic, mai „fierbinte" (gîn- 
dindu-ne la riposta C.F.R.-vlui în 
meciul cu 
întîlneau 
cl as ament: 
alunecase 
„lanternei 
spună cuvîntul cel puțin în amin
tirea veleităților afirmate la în
ceput de sezon; alta, veche chi
riașă a aceleiași zone, dar care a 
șarjat puternic în acest retur

Meciul de ieri de pe stadionul „23 
August" (de ce acest stadion și nu 
„Republicii", mai la îndemîna spec
tatorilor?...) n-a purtat însă am
prenta poziției echipelor în cla
sament Rapid s-a desprins de e- 
chipa clujeană mai. ușor decît se 
aștepta, făcînd o partidă mai 
bună decît precedentele. In schimb, 
riposta feroviarilor clujeni n-a mai 
fost aceeași din întîlnirea cu Di
namo. Oaspeții au fost extrem de 
vulnerabili în apărare, tocmai în

Dinamo). De altfel, se 
două echipe vecine în 

una care, surprinzător, 
spre zona periculoasă a 
roșii" și trebuia să-și

impeca- 
la circa 
însă, un 
asta, al 
să adu-

pauză.
să aibă inițiativa, majo- 
altfel scorul în 
ideală Petreanu, 
de către Marin

min. 50 
reluare 
Stelian) 
în min. 

e-

min. 
mari 
Bre- 

(min.
le irosească S. 
și O. Ionescu 
dată „acasă" de Lu-

Petre GAȚU

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru'.

Atmosferă de mec: mare la Plo
iești. Un stadion arhiplin, cu apro
ximativ 20 000 de spectatori, un 
adevărat record pentru această zi 
de lucru. Ded. rețeta casei a fost 
realizată. Dar. desfășurarea partidei 
nu avea să răspundă acestei pre
zențe a publicului. După prunele 45 
de minute de joc. nu am putut re
ține nimic bun din ceea ce obiș
nuim să numim repertoriu fotba
listic. Am crezut că după acea ta
tonare inerentă oricărui început de 
partidă, echipele vor „ieși la joc". 
N-a fost însă așa. în continuare, 
totul a purtat amprenta, intimplării. 
Pase greșite, lipsă de angajament, 
vociferări nemotivate, obstrucții și 
faulturi de o parte și de alta. Am 
avut impresia că jucătorii vor cu 
tot dinadinsul să facă viață grea 
arbitrului Dlnulescu, care a sancțio
nat orice abatere, în duda protes
telor nejustificate ale multor spec
tatori. Conducătorul jocului a dic
tat, pe parcursul celor 90 de minu
te, nu mai puțin de cinci avertis-

N. Ionescu, Si- 
și Ciubotarii.

mente : lui Dobre, 
mionaș. Lupulescu

La reluare, gazdele, după muștru- 
luiala de la cabine, au ordonat în- 
tr-o oarecare măsură jocul, dar nu
mai pentru circa 10 minute, timp 
In care și-au creat cîteva situații 
de gol. ratate însă cu ușurință. A- 
cum. ploieștenii, e drept, au domi
nat cu autoritate, dar steril, fără 
acea claritate care ridică gradul 
de periculozitate al acțiunilor ofen
sive inițiate. Acesta este și motivul 
pentru care portarul Costaș n-a a- 
vut mari probleme de rezolvat.

Dacă judecăm partida după oca
ziile de gol, balanța înclină, firește, 
net spre formația locală. Dar cine 
sînt vinovății acestui 0—0, dacă nu 
jucătorii din linia ofensivă, care 
n-au reușit să puncteze decisiv a- 
tunci cînd au avut prilejul, trimi- 
țînd baloanele cu mult în afara 
porții apărată de Costaș ? Așa se 
face că la sflrșitul partidei, un spec
tator remarca cu amărăciune i „Ca- 
deții au înscris nu mai puțin de 
șapte goluri și iată, la echipa în- 
tii nu s-a găsit un jucător care să

marcheze măcar unul singur". A- 
vea dreptate.

In concluzie, am asistat pe sta
dionul din Ploiești la o partidă 
insipidă, care pînă în cele din urmă 
a redus la tăcere pînă și pe cei mai 
înflăcărați suporteri ai petroliștilor.

Ieșenii și-au atins scopul propus, 
scoțînd, la Ploiești, marele punct 
visat Si succesul lor se datorește 
îndeosebi apărării calme și orga
nizate, din rîndul căreia s-au deta
șat tocmai foștii ploieșteni, Stoices
cu și Alecu. Adică tocmai acei ju
cători de care Ilie Oană se temea 
înainte de meci că se vor opune cu 
cea mai mare ambiție intențiilor o- 
fensive ale echipei sale.

Stelian TRANDAFIRESCU

CONSTANȚA, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Risipă de energie, puține faze fru
moase, dar cu momente dramatice și

terenul oaspeților, cu rare contraatacuri 
din partea lor. Dintr-o asemenea ac
țiune, în min. 85, Băluță a adus egala- 
rea. Pînă în acest minut, cons- 
tănțenii — după ce au deschis sco-

Stadion „1 Mal" în nocturnă ;_ ______ , timp frumos, plăcut ; teren denivelat ;spectatori — aproximativ 8 000. Au marcat : OPREA (min. 55. din lovitură de 
Ia 11 m) și, respectiv. BĂLUȚĂ (min. 85). Raport,ui șuturilor la poartă : 14—7 
(Pe spațiul porții : 9—2). Raport de cornere : 5—ft.FARUL : Ștefănescu — Ghirca. ANTONESCU. STOICA. Nistor —
TĂNASE. I. Constantinescu — Ologu (min. 46 Goleac), Oprea, TUFAN, Rădu- 
lescu (min. 55 Turcu).S. C. BACĂU : GHITĂ — Kiss, CATARGIU, VELICU. Comănescu — 
Vătafu (min. 70 Pană), Sinăuceanu — Mioc, Dembrovschi. Hrițcu. SORIN A- 
VRAM (min. 81 Băluță).

a rzrzrcT.*_'.u *
gorescu și Gh. Vasilescu II (toți dinTrofeul Petschovschi : 8.

La tineret-rezerve : Farul — S.

A arbitrat N. PETRICEANU ***** ajutat București).
C. Bacău 1—0

un duel aproape permanent între 
înaintarea Farului și apărarea băcăuană — iată caracteristicile nocturnei de pe 
stadionul constănțean. Din primele mi
nute, băcăuanii au pus accentul pe de
fensivă, juctnd cu 3 ;
mijlocași, invitîndu-și astfel partenerii să atace- Din această cauză, jocul s-a 
desfășurat în majoritatea timpului în

și uneorf cu 4

bine la linie de A. Gri-

(0-0).

rul prin Oprea (min. 55), care a trans
format un penalty — au ratat cîteva ocazii de a-și majora avantajul. Jucă
torii de la Farul nu au găsit un anti
dot pentru a străpunge apărarea aglo
merată a oaspeților și au trebuit să se 
mulțumească doar cu o „remiză".

Pompiliu VINTILA

A.S.A. 3(i)

CRIȘUL- 1(0). 0 VICTORIE COMODĂ
ÎN FATA UNEI ECHIPE RESEMNATE

Stadionul „1 Mai” ; timp foarte frumos, însorit ; teren bun ; spectatori 
aproximativ 20 000. Au marcat : RADU (min. 36). TĂTARU (min. 57 din 

penalty) și ROȘU (min. 64). Raportul șuturilor la poartă : 16—10 (pe spațiul 
porții : 8—4). Raoort de cornere : 3—6.F. C. ARGEȘ : STAN — PIGULEA. Olteanu. Vlad. Ivan — PREPUR
GEL. M. Popescu — RADU, Dobrin (min. 53 ROȘU). Frățilă (min. 74 Ciolan), 
Jere a n STEAUA : Coman (min. 69 Haidu) — SATMAREANU. SMARANDA- 
CHE, Hălmăgeanu. Cristache — Negrea. Vigu — PANTEA, Tătaru. IORDA- 
NESCU. Năstase (min. 46 Vlad). . . .Arbitrul NICOLAE RAINEA (Bîr'.ad) *★★. de mu,te ori tn discordan.a 
cu tusierii Em. Păunescu (Vaslui) și I. Ciolan (Iași).

Trofeul Petschovschi : 8.La tineret-rezerve : 1—1 (0—0).

PITEȘTI, 12 (prin telefon, da Ta 
trimisul nostru).

Cită diferență între recenta parti
dă amicală dintre reprezentativele 
României și Franței și acest atît de 
îndîrjit meci de campionat. în care 
combatanții au depus atîta ardoare, 
mai ales după pauză, pentru culori
le cluburilor lor, pentru victorie.

Dacă prima repriză s-a caracteri
zat în general printr-un joc moale, 
mai mult la mijlocul terenului, cu 
rare țîșniri spre Coman sau Stan, 
in care mingea era jucată minute 
în șir în apropierea liniei de cen
tru cea de a doua, și în special 
după ce Steaua a egalat in urma 
acelui atît de discutat 11 m, s-a 
disputat intr-un ritm îndrăcit

De la bun început s-a văzut că 
Steaua a venit la Pitești cu inten
ția de a obține cel puțin un punct. 
Mai ales din așezarea și sarcinile 
jucătorilor, s-au întrevăzut inten
țiile bucureștenilor. In schimb, F.C. 
Argeș, aliniindu-i și pe Dobrin în 
linia de atac, a căutat tot timpul 
străpnngereea defensivei — bine 
pusă la punct — a militarilor „De
carul" piteștenilor nu a fost însă la

înălțimea reputației sale și asta da
torită 
ziua 
de pe urma căruia încă nu s-a re
făcut deplin.

Fotbaliștii de la Steaua, foarte 
drastici în aplicarea tacticii ce le-a 
fost cerută de antrenori, aplicînd un 
foarte strict marcaj la om, i-a de
ranjat vizibil pe piteșteni. In pri
ma repriză, de pildă, între minutele 
18 și 33, echipierii argeșeni nu au 
intrat în careul Stelei ! Dar după 
numai 3 minute, o fază de 
prelungită, în care mingea a mers 
pe traseul Radu — Pigulea — Fră- 
țilă — M. Popescu — Dobrin — 
Radu, ultimul se află în poziție 
bună de șut, Coman iese neinspirat. 
Cristache alunecă și mingea zboa
ră peste fundașul Stelei în poarta 
goală: 1—0. A fost o fază de excep
ție, pentru că. datorită apărării 
ermetice a militarilor, F.C. Argeș 
ataca pozițional, întocmai ca la 
baschet-

La reluare, jocul e mai animat 
și se îndîrjește de-a binelea din 
min. 57, cînd arbitrul sancționează 
un henț, neintenționat după păre-

accidentului suferit In pre- 
partidei cu Steagul roșu, și

rea noastră. în careu. Au loc mo
mente penibile de tîrguiaiă aie pi- 
teștenilcr cu conducătorul jocului, 
care este chiar îmbrîncit Arbitrul 
Rainea are intenția să acorde cele 
trei minute pentru calmarea spiri
telor (în caz contrar — oprirea jo
cului) dar renunță... In două no
duri. După 3 minute și mai bine de 
întrerupere, lovitura este executată 
și Tătaru egalează. Deasupra sta
dionului este un vuiet ca de ura
gan. Noroc că la puține minute 
după reluarea jocului, F.C. Argeș, 
în urma unei lovituri libere exe
cutate de Prepurgel, ia din nou 
conducerea și nu o va mai pierde

pînă la fluierul final. A fost un gol 
frumos, lucrat cu finețe de Frăți- 
Jă (care l-a deposedat pe Hălmă- 
geanu) și splendid realizat de Roșu

Jocul este la fel de dirz pînă în 
final. Cei care acum se dovedesc 
superiori sînt albi-violeții. Marian 
Popescu se dovedește posesorul 
unui șut foarte puternic și-l pune 
’.a încercare pe Haidu, înlocuitorul 
lui Coman, iar Roșu (min. 78) este 
gata-gata să nrce scorul la 3—1. 
dar Haidu apără.

Partida se încheie fără cele 3 mi
nute de prelungiri care se impu
neau...

TG. MUREȘ 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

N-am văzut un joc mare la Tg. Mu
reș. De fapt, nici nu era de așteptat, 
datorită poziției pe care echipa vizi
tatoare o are la ora actuală In cla
sament. Ne-am fi așteptat, însă, la 
un joc dîrz, în care orădenii să-și 
apere cu ambiție șansa, să pună mai 
multe probleme gazdelor, favoritele 
incontestabile ale partidei, datorită 
valorii superioare a lotului ca și li
niștii pe care le-o conferă poziția din 
clasament. După cum s-au desfășurat 
„ostilitățile", perioade destul de lungi 
aveam impresia că echipele se află 
la capătul unui maraton fotbalistic 
obositor și nu după zece zile de 
pauză. In cele din urmă, fără să for-

țeze, Îndeplinind, parcă, doar o sim
plă formalitate, A. S. Armata a cîștl- 
gat cu 3—1, grație superiorității de 
ansamblu și calităților de puncher pe 
care le are acest dotat jucător care 
rămîne Nagy, chiar și la cei 30 de 
ani ai săi. Crișul, apăsată de povara 
locului pe care-1 ocupă, a încercat să 
realizeze lucruri frumoase, însă nu a 
putut obține mai mult, pentru că în 
atac eforturile lui Tamaș au fost sin
gulare, neavînd sorți de izbîndă.

Au fost în acest joc mai întîi zece 
minute „liniștite", cu fotbal confuz. 
Două fomații cu așezări în teren ciu
date, înghesuite pe un spațiu mic, mai 
mult la mijlocul terenului, nereușind 
să se depășească una pe cealaltă. 
Treptat, gazdele ies din acest pre-

Stadion „23 August": timp frumos; teren satisfăcător : spectatori — aproximativ 10 000. Au marcat : NAGHI (min. 18 din 11 m. min 52 și 77) șl 
CZAKO (autogol min. 58). Raportul șuturilor la poartă : 15—8 (pe spațiul porții: 9—2). Raport de cornere : 7—4.

A. S. ARMATA : Solyom — Szdlosl. Szekeli. ISPIR Czako — Varadi 
(min. 76 Lucaci n), BOLONI — Fazekaș, NAGHI, Mureșan, Hajnal.

CBIȘUL : Catona I — P. Nicolae, Sărac, NEȘU, Catona II — Bedea (min. 76 Lemac), Dărăban — Bocșa, Cociș (min. 62 Moț) TAMAȘ, covalcic.
A arbitrat TUDOREL LECA (Brăila) *♦**, ajutat la linie de T. Podani 

(Brăila) și C. Dragotescu (București).Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : A.S. Armata — Crișul 2—8 (1—2).

atac

Mircea TUDORAN

■

LOTUL UNGARIEI PENTRU MECIUL CU ROMANIA
Antrenorul echipei de fotbal a Ungariei, Rudolf Illovszky, a selecționat 

15 iucă'ori în vederea partidelor internaționale pe care echipa maghiară le 
va susține cu formațiile ROMANȚEI. MALTEI și SUEDIEI. Din Iot fac parte l 
Rotherme! — Pancsics. Fabian, Kovăcs, Balint —. Sziics, I. Juhasz, Vidăts, 
Szoke — Bene, Fazekas, Branikovits, Albert, Dunai II, Zambo.

Din lot lipsește, deocamdată, portarul de rezervă. El va fi ales între Geczi 
sau Bicskei, în orezer.t, ambii accidentați. Tn cazul cînd nici unul dintre el nu 
se va restabili, Illovszky va selecționa alt portar.

AU FOST ALCĂTUITE SERIILE C.E. (tineret)
Comisia de organizare a campio

natului european de fotbal (jucători 
pînă la 23 de ani), întrunită la Praga, 
a alcătuit grupele preliminare ale 
viitoarei ediții a competiției. Echipa

• In meci amical de fotbal, ieri

RomAniei face parte din grupa a 4-a 
împreună cu selecționatele 
Germane și Albaniei. La 
vor lua parte echipe din 20

la Salonic i Grecia — Spania

R. D. 
întreceri 
de țări.

0—0.

matur anonimat și, în min. 11, BolSni 
îl pune la grea încercare pe portarul 
Catona. Peste un minut, scapă o bună 
ocazie de a marca fundașul Czako. 
In min. 18, gazdele deschid scorul. O 
pasă înainte îl găsește pe Hajnal la 
10 m de poartă, Sărac îl atacă nere
gulamentar, îl agață de picior și il 
trîntește la pămînt. Evident penalty, 
pe care Nagy îl transformă, tn min. 
27, același fundaș, Czako, e la un pas 
de gol, însă portarul orădean scoate 
mingea de la colț. Spre sfîrșitul pri
mei reprize, oaspeții au inițiativa dar, 
în preajma porții, le lipsește incisi
vitatea. hotărîrea de a șuta.

La reluare, din - nou cîteva minute 
de tatonare, încheiate cu o combinație 
de toată frumusețea, în min. 52, cînd 
mingea circulă pe traseul Solosi — 
Czako — Nagy, ultimul înscriind cu 
capul, sub privirile apărării orădene, 
făcute mat. Dar meciul va avea un 
moment mai fierbinte după min. 58. 
Tn momentul în care, la centrarea lui 
Covalcic, Czako înscrie în propria-i 
poartă. în min. 65, Nagy are o nouă 
ocazie de a înscrie, trăgînd în portar 
de la 10 m, dar se va revanșa în 
min. 77 cînd, după un reușit „un-doi“ 
cu Mureșan, va pecetlui scorul parti
dei, trimițînd mingea sub bară.

Constantin ALEXE

EXCELENT DERBY ÎN C. M. DE HOCHEI

CEHOSLOVACIA - U. R. S. S. 3-3
Aproape 15 000 de spectatori au 

umplut ieri după amiază pînă la re
fuz Palatul sporturilor de iarnă din 
Praga, care găzduia multașteptatui 
derby al C.M. de hochei (grupa A), 
Cehoslovacia — U.R.S.S. încurajați 
frenetic, hocheiștii țârii gazdă au 
atacat cu multă vigoare de la în
ceput, și spre marea bucurie a spec
tatorilor, după 340 de secunde, ta
bela de marcaj indica scor favorabil 
hocheiștilor cehoslovaci: 2—0. Pri
mul gol l-a înscris Machac, cu un 
șut de la treime, care l-a surprins 
(unul din din puținele momente în 
această partidă) neatent pe Tretiak, 
iar apoi, într-o perioadă cînd cam
pionii lumii aveau un jucător eli
minat (Mihailov), Stastny a pasat 
excelent lui Farda și acesta a reluat

imparabil din fața portartului so
vietic.

Echipa Uniunii Sovietice și-a re
venit destul de repede din acest 
neașteptat șoc, punînd stăpînire pe 
joc. Șarjele liniilor conduse de Mal- 
țev sau Petrov au creat deseori 
mare tensiune la poarta lui Hole- 
cek, ieri în formă excelentă, și 
pentru a putea rezista, antrenorul 
Pittner a trimis deseori pe gheață 
cite trei apărători și numai doi a- 
tacanți. Totuși, spre sfîrșitul repri
zei secunde, la capătul unor repetate 
atacuri ale formației sovietice, Lut- 
cenko a redus din handicap (1—2).

Finalul întrecerii a fost dramatic. 
După ce Klapac, primind un pas ex
celent de Ia Jiri Holik, a mărit a-

vantajui echipei sale la 3—1. Mi
hailov (sup. numerică) și Iakusev au 
reușit să egaleze, iar pînă la sfîrșit 
nici una din protagoniste nu a mai 

încheien- 
de

nici una din protagoniste 
putut să înscrie, partida 
du-se cu un just rezultat 
tate (3—3).

REZULTATE
Elveția — Finlanda 3—2 (1—2, 2—0) ! Cehoslovacia — U.R.S.S. (2—0, 0—1, 1—2).
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AZI LA PRAGA
Elveția — R. F. a Germaniei.
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