
Î1ÎNĂREĂ IUI JUBILIARE
Șl A DIPLOMEI DE ONOARE A C.C. Al U.T.C. 

TOVARĂȘULUI NICOLAL CEAUȘESCU
Vteexl, 14 aprilie, a avut loc la aediul Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român o solemnitate 
emoționanta prin semnificația ei i cu prilejul săr
bătoririi a 50 de ani de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist, au fost inmînate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat, insigna jubi
liară și diploma de onoare a CC. al U.T.C. Aceste 
distincții reprezintă un simbol al caldei recunoștințe, 
a dragostei și atașamentului profund al iinerei gene
rații pentru conducătorul iubit al partidului și statu
lui care, prin întreaga sa viață și activitate pusă în 
slujba intereselor vitale ale celor ce muncesc, a cau
zei socialismului, libertății și prosperității patriei, dă 
un strălucit exemplu de revoluționar comunist, de 
fiu devotat al poporului român.

La solemnitate au participat tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil și Gheorghe Pană, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretari ai C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai Biroului C.C. al U.T.C. 
Distincțiile au fost inmînate de tovarășul Marțian 

Dan, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pen

tru problemele tineretului care a arătat că ele repre
zintă omagiul viu pe care tineretul țării, uteciștli, il 
aduc activității secretarului general al Partidului 
Comunist Român, exprimă mulțumirile sale pentru 
condițiile minunate de muncă și de viață create, pen
tru grija și dragostea statornică manifestată față de 
ei. Dînd glas angajamentului luat de tineret de a 
fi la înălțimea sarcinilor trasate de partid, primul 
secretar al C.C. ai U.T.C. a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate, fericire și multe 
succese în nobila muncă pe care o desfășoară în frun
tea partidului și statului, pentru fericirea poporului.

Adresîndu-se reprezentanților Uniunii Tineretului 
Comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru distincțiile acordate, a felicitat pe membrii 
Biroului C.C. al U.T.C. cu prilejul celei de a 50-a 
aniversări de’ la crearea U.T.C și a urat Uniunii Ti
neretului Comunist să obțină noi succese în munca 
de educație comunistă a tinerei generații, în mobili
zarea tineretului Ia îndeplinirea mărețului program 
stabilit de Congresul al X-Iea al P.C.R. de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATA
SEMICENTENARULUI U. T. C.

Tn marea sală a Palatului Re
publicii Socialiste România, a avut 
loc, vineri după-amiază, adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 50 
de ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist, moment care în
cununează larga suită de mani
festări sărbătorești prin care întreg 
tineretul patriei a cinstit gloriosul 
semicentenar aJ U.T.C. Milioanele 
de tineri din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, înfrățiți în mun
că și în idealuri au aniversat orga
nizația ier revoluționară și nobi
lele ei tradiții, participînd cu pri
cepere, entuziasm, însuflețită dăru
ire la măreața operă de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ei au transformat semi
centenarul UTC. într-o nouă și 
vibrantă demonstrație a atașamen
tului față de partid, fată de con

ducerea sa In frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sala are un aspect festiv. Funda
lul scenei e dominat de drapelele 
partidului și statului. Tn centru se 
află stema U.T.C. încadrată de 
datele omagiale ,,1922—1972“.

S-au întrunit aici reprezentanții 
mai multor generații de uteciști.

Participă numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții științifice, culturale și artis
tice, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

Este ora 16. Sosesc conducătorii 
partidului și statului, întîmpinați cu 
puternice aplauze și urale de în
treaga asistență. In prezidiu iau loc

tovarășii i Nicolae Ceaușescu, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu Mizil. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghi- 
anu, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kaș. Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voi tec, Marțian Dan, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., Ștefan Te- 
odorescu, Nichifor Stere, Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu, A- 
lexandru Sencovici, Gheorghe Flo- 
rescu, Alexandru Buican, Stela 
Moghioroș, Ivanca Rudenco, Lenuța 
Doreanu, Emmerich Stoffel, vete
rani ai mișcării comuniste și de ti
neret din țara noastră. Traian 
Ștefănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Uniunii A-

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi și mîine, la Ploiești

REPREZENTATIVA

După P. Neamț, este acum rîndul 
Ploieștiului să fie gazda unor noi 
confruntări între echipele reprezen
tative masculine de volei ale ROMÂ
NIEI și RD. GERMANE.

In primele partide, victoriile au 
revenit jucătorilor noștri, la capătul 
unor meciuri spectaculoase. Campio
nii mondiali au etalat, la rîndul lor, 
calități incontestabile, pe măsura 
prestigiului cucerit. Sperăm că nu
meroșii spectatori ploieșteni vor pu
tea urmări sîmbfită și duminică, în 
sala sporturilor „Victoria", două me
ciuri foarte atractive Să nu uităm 
că în ambele formații evoluează vo
leibaliști bine cunoscuți, dintre care 
amintim pe Stamate, Udișteanu, 
Schreiber, Codoi, Bartha, Oros, Du- 
niănoiu — medaliați cu bronz la ul
timele campionate europene — din 
echipa României, precum - și Webner, 
Schumann, Schneider din formația 
R. D. Germane.

Partidele vor începe la ora 18,30 
— simbătâ și 10,30 — duminică.

® La Constanța, în zilele de 21 
23 aprilie, se va desfășura dubla 
tțlnire de volei, dintre echipele 
tineret (masculin și feminin) 
României și R. D. Germane.

?> 
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de 
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DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

ALINA GOREAC SI ANDRZEJ SZAJNA CONDUC IN CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

9

Petre Mihaiuc, în timpul exercițiu lui său la inele. Foto : Th. MACARSCHI

(9,25). O remarcabilă evoluție a avut 
fruntașa gimnasticii olandeze, Ans 
van Gerven reprezentanta unei fami
lii sportive care numără încă patru 
frați fotbaliști și o soră înotătoare. 
Van Gerven totalizează 36,20 p ca 
și gimnasta maghiară Zsuzsa Matu- 
lai. Pe următoarele locuri s-au situat 
tinerele noastre gimnaste Paula Ion 
(36,15 p) și Ștefania Bacoș (36,05 p).

Tn întrecerea gimnaștilor conduce, 
după exercițiile impuse, campionul 
polonez Andrzei Szajna cu 54,50 p. 
El a dovedit o bună pregătire și o 
remarcabilă siguranță în marea ma
joritate a probelor excepție făcînd 
doar calul cu minere la care a comis 
o serie de greșeli ceea ce i-a atras 
și cea mai mică notă obținută în 
prima zi de concurs (8,65). La toate 
celelalte aparate, gimnastul polonez 
a fost notat între 9,05 (inele) și 9,30 
(paralele).

Pe locul secund se află reprezen
tantul țării noastre Dan Grecu, aflat 
într-o deosebită dispoziție de con
curs. El ese despărțit de fruntașul 
clasamentului de numai 10 sutimi, 
marea diferență dintre acești doi 
concurenți înregistrîndu-se în exerci
țiul Ia sol unde Szajna ; a obținut 
9,25 în timp ce Dan Grecu, «voluînd 
cu destulă nesiguranță a fost notat 
cu 8,90. De remarcat comportarea sa 
la inele (9,25) și la bară (9,15).

Pe locui ile următoare ale clasa
mentului întîlnim alți gimnast! to- 
mâni : Petre Mihaiuc cu 53,05 p, 
Gh. Păunescu cu 52,55 p și M. Gheor
ghiu cu 52,20 p. Situația în clasa
ment a lui Mihaiuc a fost vădit in
fluențată de evoluția sub posibili-

ȘCOLILE SPORTIVE TREBUIE SÂ DEVINĂ
PEPINIERE REALE ALE PERFORMANTEI

Se discută tot mai mult despre 
existența școlilor sportive, despre 
eficiența pe care acestea trebuie să 
o aibă ca nuclee ale performanței. 
Rațiunea înființării unor asemenea 
instituții de învățămînt, cu două 
decenii în urmă, a fost îndreptățită. 
Din rîndul tineretului studios pot 
fi depistate elementele în măsură 
să împrospăteze permanent eșalonul 
marilor valori ale mișcării noastre 
sportive. în sprijinul unui astfel de 
necesități, rețeaua școlilor sportive 
din România s-a extins de la an la 
an, astfel că in prezent numărul lor 
a depășit suta. Nu mai puțin de 
40 000 de tineri și tinere își desăvîr- 
șesc pregătirea sportivă în școli/e 
cu acest profil.

Dar, în pofida unor rezultate bu
ne, care le justifică existența (tineri 
promovați în diferite echipe divizio
nare, selecționați în loturi reprezen
tative, cu prezențe notabile în une
le competiții internaționale), școlile 
sportive, în ansamblul lor, n-au 
răspuns integral cerințelor. S-a por
nit cu o eroare de fond i la stabili
rea unor ramuri sportive, criteriile 
de organizare n-au fost întotdeauna 
realiste, nu s-a ținut seama de efec
tivul de cadre de specialitate, 
condițiile 
sportiv al 
pildă, s-au 
chet, acolo 
disciplină 
pondere. Din acest punct de vedere.

unele școli sportive n-au beneficiat 
de o temelie organizatorică prea 
robustă. în același timp, în multe 
din aceste nuclee ale performanței 
au pătruns, printr-un neînțeles spi
rit de concesie față de selecție, 
elevi fără calități fizice adecvate, 
cu prea puține afinități cu vreo dis
ciplină. Sigur, nu se poate pretinde 
ca ..întregul efectiv al unei școli 
sportive să se transforme, mîine, în-

de 
de profilul 

respectiv. De 
secții de bas-

materiale, 
județului 
înființat 
unde, pe filieră, această 
nu avea încă o anumită

SÂ ÎNTĂRIM FORȚA
Șl SPIRITUL DE LUPTA

ALE PUG1LIȘT1L0R NOȘTRI
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FRUNTAȘI

In sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, 
recentele evoluții ale membrilor 
lotului olimpic de box ne-au pri
lejuit cîteva constatări cu valoare 
generală. Perioada de pregătiri, cu 
obiectiv final tocmai în luna au
gust, nu impune sentințe definitive, 
pent/u că forma maximă a unui 
sportiv se prepară eșalonat, în 
timp E prematur deci a judeca 
sever, dar e tocmai timpul pentru 
a semnala cîteva slăbiciuni sesi
zate la boxeri, noștri fruntași.

Dacă în privința pregătirii fizi
ce, in mare, nu avem a ne plînge. 
în schimb alte capitole ale pregăti
rii lasă încă de dorit. Va părea poa
te paradoxal că pe de o parte re
proșăm lipsa de tărie în pumnj la 
anumiți boxeri, iar pe de altă par
te incriminăm dorința altora de a 
da exclusiv lovituri decisive. Acea
sta este mai curînd o chestiune de 
dozare. Se cunoaște preferința unor 
arbitri internaționali pentru scrima 

jjugilistică, dar oricît de strălucit 
ar fi arabescul pumnilor trimiși 
spre adversar, eficacitatea lor nu 
se poate măsura decît în proporția 
în care slăbesc capacitatea de luptă 
a omului din.față Aceasta se reali
zează printr-o anumită tărie a lo
viturilor. Or, din păcate, se consta
tă la unii dintre boxerii noștri

fruntași o îngrijorătoare lipsă de 
forță. Cu ce armă își pot ține^ad- 
versarli 
stantin 
sau Ion 
rătoare 
CV ictor 
care se 
ducere de putere în raport cu tre
cutul nu prea îndepărtat. Alți bo
xeri, dimpotrivă, știindu-se posesorii 
unor lovituri decisive, le caută pe 
acestea în exclusivitate, continuu, 
fără nici o pregătire, ceea ce firește 
anulează adesea reușita la adver
sari preveniți cu asiduitate. Tn a- 
ceastă categerie se află, din păcate, 
doi dintre boxerii noștri cei mai do
tați i Gabriel Pometcu și Paul Do- 
brescu.

Altă problemă care provoacă me
reu griji este aceea 
alimentar (sau igienic, 
melor). Unui boxer de 
care optează pentru o 
tegorie, nu i se cere 
sihăstrie, nici abstinență totală, ci 
cumințenie (în înțelesul înțelepciu
nii), echilibru și nici într-un caz 
lăcomie nesăbuită. Sînt încă bo
xeri care amînă pomenita cumin
țenie pentru ultimele două zile îna
inte de gală, forțînd slăbirea și ne-

la respect, de pildă Con- 
Gruiescu, Adrian Moraru 

Mocanu ? Cu atît mai supă- 
este situația acelor pugiliști 
Zilberman, Ion Alexe) la 
înregistrează o vizibilă re-

a regimului 
la urma ur- 
performanță, 
anumită ca- 
ascetism de

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

cu minere, la paralele 
Este indiscutabil că el 
de pe urma stării gri- 

punea chiar participarea

Cea de a XV-a ediție a campio
natelor internaționale de gimnastică 
ale României a început ieri după-a
miază în sala Floreasca cu exerci
țiile impuse în care sportivele noas
tre au ocupat primele locuri, iar 
sportivii au participat și ei la lupta 
pentru locurile fruntașe.

După epuizarea întrecerilor la cele 
patru aparate în fruntea clasamentu
lui feminin s-a instalat Alina Go- 
reac cu 36,95 p, urmată fiind de 
Elena Ceampelea cu 36,55 p. Aceasta 
din urmă a fost constant depășită 
de adversara ei cu excepția exerci-

țiului la sol în care a obțintlt un 
meritat loc I cu nota 9,50. Goreac 
a demonstrat o mai mare constanță 
pe parcursul întrecerilor din prima 
zi, toate notele sale oscilind între 9 
și 9,55. Nota maximă a fost obținută 
de această gimnastă în exercițiul la 
paralele pe care l-a executat cu o 
deosebită acurateță avînd totodată și 
cea mai bună ieșire de pe aparat 
dintre toate sportivele noastre.

Pe locul 3 se situează gimnasta 
maghiară Monika Csaszar care to- 
talizeză 36,25 p avînd cele mai bune 

’ execuții la sol (9,35) și la paralele

tăți la cal 
și la bară.
s-a resimțit 
pale care-i
la acest concurs sub semnul între
bării.

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României continuă, 
astăzi după-amiază, în sala Floreasca 
începînd de la orele 17, cu exerci
țiile liber alese.

len F. BACIUrilor. In fine, este de semnalat și 
faptul că nu peste tot acestor școli 
Ii s-au acordat sprijinul necesar, 
sub aspectul îndrumării metodice, a 
dezvoltării bazei materiale.

In lumina analizei activității șco
lilor sportive, inițiată de Ministerul 
Educației și învățămîntului și de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, în care s-au dezbă
tut multiple aspecte legate de des
tinul acestor instituții de învăță- 
mînt au fost fixate unele rgpere și 
măsuri pentru viitor, destinate să 
le fortifice moral și material.

Se face simțită, de pildă, reanali- 
zarea condițiilor reale pe care șco
lile sportive le au pentru desfășu
rarea unei munci cît mai eficiente, 
la nivelul tuturor secțiilor, a grupe
lor de instruire. Este nevoie ca gru
pele să aibă o structură și mai omo
genă, ca vîrstă și ca nivel de pre
gătire, asigurîndu-Ii-se în acest scop 
un proces de muncă ritmic și de 
perspectivă. Aceasta vrea să însem
ne că apariția unor noi secții nu 
poate fi acceptată decît acolo unde 
există asigurată o bună bază mate
rială și unde problema încadrării 
cu profesori de specialitate nu în- 
tîmpină dificultăți. Numai așa func
ționalitatea școlilor sportive nu va 
avea de suferit. Există, de aseme
nea, creditată ideea ca în noul an 
școlar, înființarea de noi secții și 
creșterea numărului de grupe să 
aibă în vedere în mod special, dis
ciplinele individuale.

Intrucît una din slăbiciunile de 
bază ale școlilor sportive a consti-

M. MARTINOV (Bulgaria) A CIȘTIGAT PRIMA ETAPA

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORI

în

(Continuare în pag. a 2-a)

ale antrenamentului 
copiat pur și simplu 
pregătire după cel al 
general, se manifestă

Tudoran, 
ritmului) 

sosire în

UNELE MĂSURI Șl RECOMANDĂRI IZVORlTE

De cite ori se va găsi Dobrtn, la Iași, tn această postură ?.

HALTERE

13-21 MAI LA CONSTANȚA

COMPETIȚIA CONMULĂ

DIN ANAL'ZA INIȚIATĂ DE MINISTERUL 
educației și Învățămîntului

tr-o masă de performeri, dar nici 
actuala situație nu mai poate fi to
lerată, cind abia 30 Ia sută dintre 
elevi ajung la limitele categoriei 
a II-a de clasificare Adăugați și 
faptul că procesul de instruire n-a 
îmbrăcat pretutindeni un caracter 
științific. Unele cadre didactice nu 
și-au desfășurat munca după cerin
țele moderne 
sportiv, ci au 
programul de 
adulților.
încă mult empirism în procesul de 
instruire, astăzi cînd se cere per
fecționarea continuă a pregătirii, 
încă dc Ia nivelul copiilor și junio-

Ieri după-amiază a fost inau
gurat sezonul internațional in- 
tern, la ciclism. Competiția do
tată cu „Cupa Steaua" — or
ganizată în cinstea celor 25 de 
ani de existentă a acestui 
popular club — a reunit la 
start pe cei mai buni rutieri 
români și bulgari

Așa cum era de așteptat, 
chiar din prima etapă, desfă
șurată pe ruta București—Ol
tenița—București, alergarea s-a 
distins prin dinamism, stimu
lat pe tot parcursul celor 108 
km de dorința celor două lo
turi naționale de a-și etala pre
gătirea și valoarea Înaintea 
„Cursei Păcii".

După numai cîtiva kilometri 
de la plecare, plutonul — for
mat din 71 de sportivi — a 
fost serios zdruncinat de rit
mul alert impus de alergătorii 
bulgari, la care au răspuns 
prompt sportivii noștri. Frag
mentată într-o serie de pluto- 
nașe, caravana ciclistă va că
păta consistentă abia la intra
rea în Oltenița, unde două d'u- 
toane mai mari se reunesc 
pentru ca să se destrame din

nou imediat după întoarcerea 
spre București. Intre fruntașii 
cursei îi distingem pe Mircea 
Virgil, Al. Sofronie, Martinov, 
Ștefanov, Iordanov, Tudoran și 
Grigore la care se alătură Ta
nc v și Șivarov. Grupul va 
reuși să vină in această com
ponentă (mai puțin 
care nu a rezistat 
pină la linia de
București. Prima etapă a fost 
ciștigată de redutabilul ciclist 
bulgar MARTIN MARTINOV 
care a avut un sprint mai 
bun. El a parcurs cei 108 km 
in 2:39.47 — medie orară 40,500 
km. Pe locul doi s-a clasat 
Mircea Virgil (Metalul Plo- 
peni), urmat de C. Grigore 
(Dinamo I), D. Stefanov 
(R.P.B. I). M. Tonev (R.P-B. 
II) Al. Sofronie (Dinamo I), I. 
Iordanov (R.P.B. I), P. Șiva
rov (R.P.B. II) — toți același 
timp cu învingătorul. Astăzi, 
de la ora r16, se va desfășura 
etapa a doua București—Giur
giu—București.

Gh. S.

Încă 3 km de parcurs 
și unicul pluton pe care 
il vedeți se va angaja in 
sprintul final pentru de
semnarea învingătorului de 
etapă. Foto : S. BAKCSI

Ă FOST STABILIT Illilli

MIINE, in divizia a 
A CAMPIONATULUI DE FOTBAL

Etapa a XXI-a a campionatului se 
profilează — în ciuda unui timpuriu în
ceput de clarificare atît în fruntea, cît 
și în subsolul clasamentului — sub sem
nul echilibrului, caracteristic, de altfel, 
acestui sezon competitional.

„Capul de afiș" il constituie, fără în
doială. partida de la București. Dinamo 
—A.S.A., un med pe care l-ai bănui, 
la prima vedere, dominat aproape ex
clusiv de personalitatea colectivă a for
mației din șoseaua ștefan cel Mare. 
Dar, echipa din Tg. Mureș, revelația 
acestui campionat, se anunță nu numai 
un adversar în stare să emită pretenții 
la un rezultat bun în deplasare, d și 
capabil să ofere un spectacol de cali
tate, pe măsura recomandărilor din evo
luțiile sale anterioare. De cealaltă parte, 
valoarea șl posibilitățile reale ale dlna-

moviștilor bueureșteni constituie, indu
bitabil, temeiurile unei întreceri atrăgă
toare, plină de promisiuni.In alte ....... ............. - -
Argeș, ... .
Cluj, echipe angajate șl ele 
lupta pentru ocuparea unuia 
mele locuri tn clasament, au 
tat. în deplasare, adversari 
care știu să folosească bine 
tgrenului propriu Politehnica, Jiul și în 
special Universitatea Craiova — puternic 
relansată în disputa eompetlționaiă — 
au nevoie nu numai de puncte, ci și de 
creditul propriului lor public, pe care 
tin să nu-1 dezamăgească.

Două meciuri de tradiție aduc față In 
fată, într-unul, atacul steril al Stelei și 
apărarea inexpugnabilă In acest retur a 
Petrolului; iar in celălalt, formația fero-

trei fntîlniri din țară, F. C. 
Steagul roșu și Universitatea 

direct în 
dintre pri
de înfrun- 

incomozi, 
avantajul

viarilor bueureșteni. Înviorată de recen
tul său succes și unsprezecele băcăuan, 
greu de recunoscut în ace.astă primă
vară, chiar și in partidele susținute 
acasă. în perspectivă, două confruntări 
echilibrate, in care recentele comportări 
ale Petrolului in deplasare șl cele ale 
Sport Clubului pe teren propriu, consti
tuie tacă de pe acum argumente in 
stare să explice eventualele surprize.

tn sfîrșit, la Cluj și Oradea, C.F.R., 
cu aceeași neînduplecată încredere în 
reușita finală, speră nu numai într-o 
victorie asupra U.T.A.-ei, ci șl în posi
bila tafringere a... Farului ; ta timp c» 
Crișul eliberat, se pare complet de emo
țiile luptei competițlonale. ar putea, cel 
mult, încurca socotelile constănțenilor, 
într-o partidă cu miză hotărîtoare nu
mai pentru aceștia din urmă. (M. i.)

Așa cum con
semnam în nu
merele trecute 
ale ziarului nos
tru, cu prilejul 
campionatelor re
publicane de hal
tere a avut loc 
nu numai o „re
petiție genera- 

organizatoric înain- 
europene, ci și un 

examen al haltero-

de ordin 
tea competiției 
sever și dificil 
fililor noștri.

în funcție de rezultatele obținute, 
Biroul federal a alcătuit lotul defi
nitiv în vederea campionatelor eu
ropene, care, după cum se știe vor 
avea loo între 13 și 21 mai la Con
stanța. Iată-11 categoria muscă i Ion 
Hortopan ; categoria cocoș i Victor 
Rusu și Marian Grigoraș; catego
ria pană i Vasile Bădescu ; catego
ria ușoară i Fiți Balaș și Aurel 
Miuț; categoria semimijlocie i Du
mitru Conștantjn șj Ghegrflje Mîj-

nea ; categoria supergrea i Vasile 
Deak.

In discuțiile care au avut loc a 
reieșit că aceștia sînt, la ora actua
lă, cei mai valoroși halterofili ai 
țării, capabili să obțină unele re
zultate satisfăcătoare.

Se știe că decalajul valoric dintre 
fruntașii europeni și reprezentanții 
țării noastre este la ora actuală 
foarte mare, în special la unele ca
tegorii. Selecționerii au avut însă în 
vedere acest fapt și au apreciat 
totuși că la cîteva procedee, unii 
sportivi români au șanse să se cla
seze printre fruntași. Așa de pildă, 
F. Balaș poate ocupa un loo onora
bil la „împins" sau A. Miuț la 
„smuls".

Nu este lipsit de importanță fap
tul că și la actualele campionate 
europene vor fi medaliați la fiecare 
categorie primii trei clasați la toate

I:?* Ion QCHSENFELD
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Reuniți în plenară, membrii Con- 

siliului județean pentru educație fi
zică și 
ciațiilor 
prinderi 
ducație 
luat în
4e ale mișcării sportive ce se desfășoară în județul Buzău.

Darea de seamă prezentată cu a- 
cest prilej de către tovarășul ADRI- 
AN IONESCU, președintele C.J.E.F.S. 
Buzău, a evidențiat progresele înre
gistrate pe linia activității de educa
ție fizică și sport, insistînd asupra 
măsurilor ce au fost luate în jude
țul Buzău pentru angrenarea unul 
număr cît mai mare de cetățeni în 
practicarea exercițiilor fizice. Cum 
era și firesc, o importanță deosebită 
a fost acordată activității sportive 
din unitățile școlare care înglobea
ză aproape un sfert din populația 
județului. Formă de bază »n pregăti
rea fizică generală a elevilor, gim
nastica de înviorare s-a permanenti
zat în aproape toate unitățile de în- 
vățămînt. De o largă popularitate în 
rîndul elevilor și pionierilor s-au bu
curat acțiunile Inițiate de Consiliul 
județean al organizației pionierilor : 
excursii, drumeții, expediții ciclo
turistice, concursuri de orientare tu
ristică, de carting, aeromodele.

Duminicile cultural-sportive s-au 
organizat după un calendar dina
inte stabilit la care s-au adăugat și 
alte manifestări de masă ocazionate 
de evenimentele tradiționale din via
ța satelor ; aproape jumătate din nu
mărul comunelor județului sînt re-

sport, reprezentanți ai aso- 
sportive sătești, din tntre- 
și instituții, profesori de e- 

fizică, activiști voluntari au 
dezbatere aspectele esenția-

prezentate de echipe de fotbal în 
competiții organizate pe o perioadă 
mai lungă de timp (campionat jude
țean sau de calificare) ; marea ma
joritate a asociațiilor sportive din 
întreprinderi și instituții au organi
zat întreceri între secții șl ateliere.

Totuși, la Liceul nr. 1 „B. P. Haj- 
deu“, Liceul „Mihai Eminescu”, Școala

Buzău activează 15 echipe diviziona
re A, B și C și de juniori și școlari, 
22 secții de performanță de nivel re- 
publican, iar 21 sportivi buzoieni fac 
parte din loturile naționale de seni
ori, tineret sau juniori la diferite 
discipline sportive.

Un moment de seamă în evoluția 
sportului buzoian de performanță l-a

Pe marginea plenarei C. J. E. F. S. Buzău

profesională a U.S.P.S., factorii răs
punzători pentru activitatea sportivă 
n-au întreprins mai nimic în sensul 
pregătirii arbitrilor-elevi cu care 
alte instituții de învățămînt se mtn- 
dresc ; în unele întreprinderi indus
triale (U.P.M.P. Buzău, Schela Berea, 
I. F. Nehoiu, „Partizanul* Rm. Sărat) 
și In unele asociații sportive sătești 
(Pfitlrlagele, Pogoanele, Beceni) acti
vitatea sportivă de masă nu se si
tuează la nivelul condițiilor mate
riale de care acestea dispun.

In ceea ce privește activitatea 
sportivă de performanță, județul Bu
zău se poate mîndri cu cîteva reali
zări ce se impun atenției generale. 
Astfel, în anul 1971, au fost obținute 
18 titluri de campioni republicani, 18 
locuri II și 17 locuri III în diverse 
campionate și concursuri oficiale re
publicane (gimnastică, tenis de masă, 
atletism, box, judo, lupte, parașu
tism, volei, aeromodele). In județul

START IN „CUPA ROMÂNIEI^

In București se profilează o nouă formație puternică: Universitatea

constituit înființarea clubului sportiv 
municipal Gloria, acțiune susținută 
de organele locale de partid și de 
stat, precum și transformarea Școlii 
sportiva In unitate Independentă de 
învățămînt

Baza materială a fost substanțial 
îmbunătățită : o bună parte din șco
lile generale din municipiu ți județ 
»l-«u amenaiat baze sportive moder
ne ; e-au efectuat reparații capitale 
la sălile școlare de gimnastică, s-s 
mărit capacitatea stadionului muni
cipal din Crîng; se află ta faza de 
finisare o modernă sală de sport pen
tru elevii Școlii sportive; a fost dat 
în folosință complexul sportiv .Chi
mia* (sală de popice cu 4 piste, te
ren de handbal, de tenis de clmp; 
foarte curind aici va fi inaugurat un 
teren de fotbal gazonat).

Decizia nr. 377 1971 a Consiliului 
popular județean Buzău — document 
legislativ care înmănunchează obiec- 
vele actuale și de perspectivă ale ac
tivității sportive de masă și de per
formanță din județul Buzău — a de
clanșat inițiative valoroase ce se vor 
concretiza In noi baze sportive.

Despre activitatea celor 351 profe
sori de educație fizică din județul 
Buzău a vorbit profesorul ION BA-

LEA, Inspector școlar, care s-a refe
rit apoi la preocupările actuale ale 
inspectoratului școlar județean pen
tru îmbunătățirea activității de edu
cație fizică din școli. „Se manifestă 
încă o insuficientă preocupare in ce 
privește sporturile specifice feminine 
— remarca profesoara CAMELIA IO
NESCU. Iată de ce propun înființa
rea pe lingă C.J.E.F.S. a unei comisii 
pentru activitatea sportivă in rindul 
femeilor". „Trebuie tăcui totul pen
tru ca elevii, toți copiii din Buzău 
să aibă acces gratuit pe stadion” 
(LUCA VLADIMIR, antrenorul cen
trului de copii și juniori).

Preocupările actuale ale asociați
ilor sportive sătești au fost aduse în 
discuție de profesorii Virgil Popescu 
(Verneștl), O. Dragomlr (Merei) și 
Ion Samoilâ (Beceni).

„Educația fizică, activitatea spor
tivă, în general, trebuie privite ca 
părți inseparabile ale educației co
muniste, dezvoltării multilaterale ale 
indivizilor” — spunea printre altele, 
tovarășul ION ISPAS, șeful secției 
propagandă a Comitetului județean 
Buzău al P.CJt. „Pentru promovarea 
activității de educație fizică și sport 
există instrumente legislative de 
maximă importanță — Legea spor
tului, Decizia nr. 377 a Consiliului 
popular județean — care trebuie să 
direcționeze eforturile pe această li
nie ale organelor locale de partid și 
de stat”. In încheiere, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea utilizării cît 
mai judicioasă a bazei materiale și 
a tuturor resurselor existente în ju
deț și a făcut prețioase recomandări 
în legătură cu măsurile ce trebuie 
luate pentru educarea sportivilor- 
cetățeni, ta spiritul indicațiilor Ple
narei C.C. al P.CJL din noiembrie 
anul trecut.

Aurel BVRLACU
Cristian TEODORESCLJ

z

O ÎNTÎLNIRE DE MARE INTERES i

I. E. F. S UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Etapa a IX-a a campionatului fe

minin de handbal divizia A (restan
ță din turul I) programează mîine 
partide importante atît pentru par
tea superioară a. ierarhiei, cit și 
pentru subsolul clasamentului.

In Capitală au loc trei Intîlniri l 
I.E.F.S.-UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA, derbyul etapei (teren Tine
retului, ora 11,15). Universitatea 
București-Textila Buhuși (teren Ti
neretului, ora 10,15) și Rapid-Rul- 
mentul Brașov (teren Giulești, ora 
1745), Celelalte două meciuri _ sînt 
programate la Odorhei (Voința- 
Universitatea Cluj) și Tg. Mureș 
(Mureșul-Confecția București).

Fără discuție, actualei campioane 
i-ar conveni o victorie a echipei 
I.E.F.S. în meciul cu liderul. Uni
versitatea Timișoara. Două puncte 
răpit.e timișorencelor ar da aripi 
handbalistelor de la Universitatea 
București în lupta pentru o nouă 
medalie de aur. Desigur, și I.E.F.S. 
ar beneficia de creșterea prestigiu
lui în cazul unui succes In fața 
valorosului team al lectorului uni
versitar Constantin Lache.

Rapid va încerca să cîștige la 
Rulmentul pentru a se depărta de 
zona periculoasă, mizîndșl pe faptul 
că Mureșul are prima șansă In me
ciul cu Confecția.

%
*

DERBY-UL STUDENȚESC

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA-UNIVERSITATEA CLUJ

ntine, 
diviziei 
10 par- 
treilea 
turnee, 
Oradea

Cu meciurile programate 
se încheie al doilea tur al 
feminine A. urmînd ca cele 
ticipante să-și dispute al 
(ultimul) tur sub formă de 
la București (21—23 aprilie),
(5—7 mai) și la Iași (19—21 mai). 
Etapa de mîine nu poate produce 
modificări in partea superioară a 
clasamentului, unde Rapid, Politeh
nica, I.E.F.S. și Crișul au asigurată

In aceste zile, febra pregătirilor 
îi cuprinde din nou pe jucătorii de 
oină din toate colțurile țării. Pînă 
la șflrșitul lunii aprilie este pro
gramată faza pe județe & „Cupei 
României”, una dintre cele mai im
portante competiții ale sportului 
nostru național. în Capitală își au 
sediul cîteva dintre cele mai valo
roase formații din țară i C.P.B. — 
campioana, Dinamo — a doua cla
sată și Universitatea — echipă care 
a cîștigat ediția 1971 a „Cupei 
U.G.S.R.*.

Ne vom opri, în rîndurile ce ur
mează, asupra echipei studenților, 
mai puțin cunoscută cititorilor, echi
pă înființată în urmă cu doi ani de 
către Costel lancu, maestru emerit 
al sportului, de peste 20 de ani pe 
terenurile de oină.

La unul din antrenamentele efec
tuate în cursul săptămînii trecute, 
antrenoruL'ți jucătorul Costel lancu 
ne mărturisea i „O mare greutate 
pentru mine este omogenizarea for
mației. După ce lucrez cîte doi-trei 
ani cu o serie de jucători, trebuie 
să iau munca de la început, pentru 
că odată cu absolvirea facultății a- 
ceștia părăsesc echipa, plecînd la 
locurile unde au fost repartizați. 
Dar marea mea satisfacție este că 
de fiecare dată găsesc alți studenți 
— iubitori ai jocului”.

Cu același prilej, am aflat că anul

acesta au plecat din echipă 
mulțl sportivi, printre care 8 
lari, unii o in iști de mane talent 
sînt P. Cristea șl M. Stănescu, că 
din actualul lot se disting C. Udma, 
C. Tudor ?i I. Mitre, că C.S. Uni
versitatea va participa la prima fa
ză a „Cupei României* cu două for
mații. Secția de oină este sprijiniți 
de club, avînd asigurate cele mai 
bune condiții de pregătire.

Dumitru NEGREA

cum

• Etapa pe județe a „Cupei Ro
mâniei” are ca dată terminus ziua 
de 24 aprilie. în continuare, aceeași 
competiție programează etapele de 
zonă (de la 5 mai pînă în ultima 
duminică a acestei luni) și apoi fi
nala care va fi găzduită în acest an 
de orașul Mangalia, între 2 și 4 
iunie.

• La jumătatea lunii iunie, va a- 
vea loc, la Suceava, finala „Cupei 
U.G.S.R.”, la care vor participa echi
pe invitate 
prima etapă 
s-a bucurat 
și, în același 
ci pare.

• Tot în luna iunie se va organi
za, în baza experienței de anul tre
cut, dar în condiții mult îmbunătă
țite, un curs de antrenori pentru 
oină, care vor activa la sate.

Mline, In etapa a-3-a, divizia A, libere
9 ECHIPE CONCUREAZĂ ÎN CAPITALĂ

Mîine, 9 din ce
le 18 echipe care 
activează în divi
zia A de lupte 11- 
partidele din cabere vor susține

drul etapei a 3-a. în Capitală. în 
sala clubului Dinamo se vor con
frunta formațiile Steagul roșu Bra-

țov — Tomistex Constanța — Di
namo. Partidele vor fi conduse de 
arbitrul principal Gh. Conciu 
(Galați). Se anticipează dueluri 
foarte disputate, mai ales între Stea
gul roșu și Dinamo, atît una cît și 
cealaltă asaltînd primul loc în se
rie. La Progresul va avea loc tri-

Ni-

NOI ÎNTRECERI
LA MOTOCROS Șl VITEZA

• Concursurile de motocros con
tinuă. Astfel, duminică va avea loo 
o nouă întrecere, de data aceasta 
în organizarea asociației sportive 
Automobilul din Buzău, pe un tra
seu ales pe Dealul Cîlnăului din 
apropierea orașului. Și-au anunțat 
participarea alergători din Cîmpina, 
Ploiești, Moreni, Brașov, București 
ți Tg. Jiu. în program figurează 
probe pentru posesorii de motorete 
românești, juniori și seniori. între
cerile constituie o ultimă verificare 
a stadiului pregătirilor efectuate în 
vederea campionatului național pe 
anul 1972.
• Prime etapă a campionatului 

republican de motocros este progra
mată la 23 aprilie la Vălenii de 
Munte în organizarea asociației 
sportive Locomotiva Ploiești. Re
amintim pe deținătorii titlurilor i 
Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina) la 
250 cmc, Cristian Dovids (Metalul 
Buc.) la 500 cmc, Gheorghe Voicu 
(Steagul roșu Brașov) la juniori șl 
Petre Oprea (Steagul roșu Brașov) 
la 70 cmc.
• Primul concurs republican de 

viteză pe șosea va avea loc la 21 
mai, pe un- traseu ales în centrul 
orașului Galați. La competiție sînt 
invitați toți specialiștii acestui gen 
de întrecere.

calificarea în turneul final al com
petiției. Pentru formațiile candidate 
la retrogradare, întîlnirile au, însă, 
o însemnătate deosebită, fiecare 
punct cîntărind greu. în acest sens, 
jocurile A.S.A. Cluj-Constructorul 
București și Universitatea Timi- 
șoara-Voința Brașov se anunță 
drept cele mai disputate. La băieți 
se remarcă derby-ul studențesc U- 
niversitatea Timișoara — Univer
sitatea Cluj.

Programul jocurilor. FEMININ, 
etapa a XVIII-a (între pranteze, re
zultatele din tur) i A.S.A. Cluj-Con
structorul (55—57), Universitatea Ti- 
mișoara-Voința Brașov (56—71), Cri
șul Oradea-I.E.F.S. (43—38), Sănăta
tea Satu Mare-Politehnlca Bucu
rești (34—81), Universitatea Iași- 
Rapid (53—77) ; MASCULIN, etapa 
a XXI-a: Dinamo-I.C.H.F. (91—70), 
Steaua-I.E.F.S. (72—63), Voința 
București-Politehnica București 
(51—63), Politehnica Galăți-Mureșul 
Tg. Mureș (79—81), Universitatea Ti- 
mișoara-Universitatea Cluj (82—76), 
Politehnica Cluj-Rapid (57—63).

Z

CONCURSUL

REPUBLICAN AL SĂRITORILOR SENIORI
Bazinul „23 August” din Capitală 

găzduiește, astăzi și mîine, întrece
rile concursului republican de pri
măvară al seniorilor, la care iau 
parte săritorii avînd clasificarea 
maestru al sportului și categoria I. 
Printre concurenți se numără Me
lania Decuseară, Sorana Prelipeea- 
nu, Ecaterina Dumitriu, Ion Ganea, 
Ion Ilieș, Gerhard Fabich ș.a. Azi, 
de la ora 10 și de la ora 16, se des
fășoară salturile de la trambulină 
bărbați și platformă femei, iar mîi
ne, de la aceleași ore, salturile de 
pe trambulină femei și platformă 
bărbați.

în afara scopului în sine, clasa
rea pe locuri fruntașe în această 
competiție republicană, disputele 
vor prilejui și o verificare în ve
derea concursului internațional de 
primăvară, care va avea loc săptă- 
mîna viitoare, în același bazin. La 
această întrecere, au fost invitați 
reprezentanți ai R.D. Germane. R.F. 
a Germaniei, Bulgariei, Ungariei șl 
Austriei.

unghiularul Dunărea Galați — 
colina Iași — Progresul, arbitru 
principal fiind Ion Crisnic (Buc.). 
Echipa bucureșteană are mari șanse 
să iasă învingătoare în ambele 
partide. Mult mai echilibrat va fi 
meciul dintre cele două formații 
oaspe. In sfirșit, sala din Giulești 
va găzdui triunghiularul Vulturii 
Textila Lugoj — A.S.A. Brașov — 
Rapid, condus de arbitrul princi
pal L. Bandi (Buc.). Și giuleștenii 
au prima șansă însă ei vor avea 
un meci dificil cu brașovenii.

în alte trei localități din țară vor 
concura celelalte 9 echipe. La Tîr- 
goviște, amatorii de lupte vor avea 
prilejul sâ asiste la întrecerile tri
unghiularului Autosport Sf. Gheor- 
ghe — Progresul Brăila — Metalul 
Tirgoviște. Arbitrul principal — Gh. 
Mihăiiă (Buc.). Se pare că tîrgoviș- 
tenii vor ieși victorioși pe linie Cu 
toate că va lupta acasă. Olimpia 
Satu Mare are șanse reduse de suc
ces. deoarece va primi replica mul
tiplei camptonite Steaua. Nu va 
scăpa insă prilejul de a cîștiga a) 
doilea meci, cel cu C.F.R. Timișoara. 
Arbitrul principal — C. Popescu 
(Buc.). Ultimul triunghiular se va 
desfășura la Odorhei: Mureșul Tg. 
Mureș — Dinamo Brașov — Lem
narul Odorhei. Arbitru principal — 
V. Carasiniu (Deva).

LUPTA PENTRU

iN TURNEULCALIFICAREAatacul la

CONTINUĂFINAL

PASIONANTA

DISPUTA PENTRU PRIMUL LOC

din județele în care 
a acestei competiții 
de o bună organizare 
timp, de o largă parti-

DUPÂ ÎNCHEIEREA

JOCURILOR IN SERIILE DIVIZIEI A

RODICA CONSTANTINESCU, 
CEA MAI EFICACE JUCĂTOARE

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru jude
țean) Și în ziua a treia a turne
ului final al campionatului națio
nal de baschet pentru școlari și 
junioare, jocurile au fost disputa
te, reliefînd dorința tuturor par
ticipantelor de a avea o compor
tare cît mai bună. Paralel cu în
trecerea pentru o poziție superi
oară în clasament, se desfășoară 
și o interesantă luptă pentru tit
lul de cea mai eficace jucătoare. 
După trei etape, în fruntea clasa
mentului se află' Rodica Constan- 
tinescu (Lie. ,,N. Bălcescu” Cra
iova) 63 p, urmată de Maria Poș- 
taru (Șc. sp. 2) 53 p și Lia Szekely 
(Șc. sp. Cluj) 49 p.

Rezultate. Seria I: Șc. sp. Cluj
— Lie. ..Bolyai” Tg. Mureș 50—27 

(17—10), Șc. sp. Brașov — Șc. sp. 
Tg. Mureș 53—39 *“ *
a Il-a: Șc. sp. 2 
C.S.M. Iași 70—57 
București — Lie.
Craiova 67—42 (36—21).

Pentru turneul care va hotărî 
ocupantele locurilor 1—4 s-au ca
lificat Șc. sp. 2, Șc. sp. Cluj, Lie. 
35 și Șc. sp. Brașov ; locurile 5—8 
vor fi disputate de Lie. „N. Băl
cescu”, C.S.M. Iași, Șc. sp. Satu 
Mare și Lie. „Bolyai”. Rezultatele 
din serii contează în aceste turnee.

P. ARCAN

♦
Finalele campionatului republican 

pentru copii, desfășurate la Cluj, 
au marcat superioritatea reprezen
tanților clubului Progresul Bucu
rești, învingători în trei din cele 
patru probe.

Clasamente. Fetițe cat. 1: 1. Geor
gina Săcăleanu (Progresul) 262,40 p, 
2. Ruxandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 
251 p, 3. Maria Velțan (Șc. sp. Si
biu) 212,80 p; băieți cat. I: 1. Fr. 
Kiss (Crișul Oradea) 287,45 p, 2. A. 
Hencz (C.S.M. Cluj) 221,10 p. 3. I. 
Poriszlai (Șc. sp. Sibiu) 214,40 p ; 
fetițe cat. a Il-a : 1. Rodica Anghel 
(Progresul) 181,10 p, 2. Magdalena 
Toth (Crișul) 171 p, 3. Dagmar Her
bert (Șc. sp. Sibiu) 169,40 p ; băieți 
cat. a Il-a : 1. V. Bastar (Progresul)
212.60 p, 2. G. Nagler (Șc. sp. Sibiu)
175.60 p, 3. M. Păunescu (C.S. Șco
larul București) 160,20 p.

(27—18); seria 
București — 

(41—21), Lie. 35 
„N. Bălcescu”Turneul final (turul)— la Mangalia și lași (12 — 14 mai)

SERIA NORD
Tg. Mureș 
Cluj 
Reșița

Mediaș
Timișoara 

Craiova 
Oradea

trecute s-au încheiat în- 
în cele patru serii ale cam- 
diviziei A la popice, edi

ția a IV-a. A fost o competiție de 
uzură, care a angrenat în dispută 
20 de formații feminine și ,tot atî- 

a 
o 

Ia

Zilele 
trecerile 
pionatul

za» cir luciiciiiuuwu v

tea masculine. în ultima parte 
competiției, în special, s-a dat 
luptă dîrză între echipele aflate 
ambii poli ai clasamentelor.

Pentru turneele finale, care 
vor disputa la Iași (bărbați) și Man
galia (femeile) în zilele de 12—14 mai 
turul (returul va avea loc mai tîr- 
ziu) s-au calificat cele mai valoroase 
echipe Voința București, Laromet 
București, Rapid București (seria 
Sud), Voința Tg. Mureș, Voința Cluj, 
C.S.M. Reșița (seria Nord) — la 
femei, Constructorul Galați, Petrolul 
Ploiești, Rapid București (seria Sud), 
Voința Tg. Mureș, Voința Cluj și 
Electrica Sibiu (seria Nord) — la 
bărbați. Trebuie să remarcăm com
portarea formațiilor campioane de 
anul trecut, sexteturile din Tg. Mu
reș, care în serii au obținut cele 
mai bune punctaje, cîștigînd deta
șat locul I. La fel de bine s-a com
portat și fosta campioană feminină 
de apum doi ani, Voința București, 
care a terminat jocurile în serii cu 
un avantaj de 6 puncte.

Iată clasamentele omologate de 
F. R. Popice după disputarea jocu
rilor în serii :

1. Voința
2. Voința
3. C.S.M.
4. Hidromecanica
5. Voința
6. Voința
7. Voința
8. Voința
9. Dermagant Tg. M.

10. Voința Sibiu

tehnice specifice luptelor libere 
picioare

se
MASCULIN

SERIA
1. Const. Galați
2. Petrolul Ploiești
3. Rapid București
4. Voința București
5. Flacăra Cimpina
6. Gloria București
7. Constructorul Buc.
8. Rulmentul Brașov
9. _ ’

10.

18
18
18

Rafinăria Teleajen
Metalul Plopeni

ȘERIA NORD
18
18
18
13
18
18
18
18
18
13

1.
2. Voința Cluj
3. Electrica Sibiu
4. C.F.R. Timișoara
5. Voința Lugoj
6. I. C. Oradea
7. C.F.R. Tg. Mureș
8. Ohnioia Reșița
9. C S.M Reșița

10. Gaz metan. M.

Voința Tg Mure?

45134
44721

8 44439
9 44137 11

6 0 12 44*547 1* 
4 0 14 440» 8

16 43130 42 #

15 O
12 O
12 e
10 o
8 O
8 O
8 O
8 O
6 O
5 O

3
6
€
8

18
10
10
10
12
13

3» 
44€25 24 
43951 22 
44006 20 
44201 
44165 
44130 
43W 
42740 
42SO5

10
10
10
10
12
0

Ultimele două clasate, din fiecare se
rie. au retrogradat in campionatul de 
calificare. (T. R.),

IXTRECERILE JUNIORILOR

MIERCUREA CIU3, 14 (prin teletan, 
de la corespondenții nostru). în locali- 
tate au început întrecerile campionatu
lui republican de hochei rezervat echi
pelor de juniori. Participă formațiile Di
namo și Constructorul București. Școala 
sportivă și Liceul Miercurea Ciuc. în 
primul joc Dinamo a întrecut pe Con
structorul cu scorul de 7—1 (1—1, 0—0- 
6—0) Au marcat Eretr.ia 2. Ctotanu, Co-

la Timișoara: iniursiiatca-firhila Roșie
Lupta pentru supremație în cam

pionatul primei divizii devine din 
ce in ce mai pasionantă. Desigur, 
partida care polarizează atenția in 
această etapă este cc-a dintre Uni
versitatea Timișoara și Grivița Ro
șie, ambele interesate direct să a- 
jungă sau să depășească chiar 
mația studenților din Petroșani.

După cîte sintem informați, 
trenorii celor două formații vor 
liza următorii jucători: UNIVERSI-

for-

an-
uti-

va fi con-

o misiune 
cu Gloria

FEMININ

SERIA SUD

1. Voința București 18 14 0 4 21814 28
2. Laromet București 18 11 0 7 21614
3. Rapid București 18 10 0 8 21S35 20
4 Gloria București 13 10 0 8 21091 20
5. Metrom Brașov 18 10 0 8 21031 20
6. Cetatea Giurgiu 18 8 0 10 21032 16
7. Petrolul Băicoi 18 8 0 10 20462 16
8. Voința Constanța 18 8 0 10 11282 16
9. Voința Ploiești 18 7 0 11 20314 14

10. Constructorul Buc. 18 4 0 14 20197 8

•ocara. Mardare. Dumitru și Nicolae 
pentru an.moviști. respectiv, Costea.

Tot pe patinoarul artificial s-a desfă
șurat zilele trecute campionatul natio
nal al speranțelor care a fost ciștixat 
de echipa Scolii sportive din Miercurea 
Ctuc (antrenor Antal Zsombor). urmată. 
In ordine, de Liceul M. Ciuc. Dinamo 
3ucurestl. Constructorul București, Du
nărea Galati si Metalul Rădăuți.

Z. MORVAY

TATEA : Duță — Suciu, Peter, 
Cindea, Szasz — Ghețu, Ceauș (Ia- 
cob) — Rășcanu, Vollman, Tătucu 
— Priess, Ionică (Enc) — Ene 
(Xeiss), Popovici, Ioniță ; GRIVIȚAs 
Simion — Pavlovici, Leșeanu (O- 
bicmcnco), Țibuleac — Oblemenco 
(Comănici), Mihai — VI. Dumitrescu, 
Veluda, Demian — Moldoveanu, Ia
tan, Teodorescu. Partida 
dusă de V. Cismas.

Știința Petroșani are 
mai ușoară în întîlnirea
(arbitru i P. Ionescu) astfel că în 
cazul unei victorii — absolut nor
male — situația în ceea ce pri
vește viitoarea campioană rămîne 
la fel de incertă.

Programul etapei mai cuprinde i 
Sportul studcnțesc-Agronomia Cluj 
(teren Sportul studențesc, ora 11,30), 
arbitru : S. Dragomirescu). Steaua— 
Poiitehnica Iași (teren Steaua, ora 
10. arbitru t Th. Witting), Rulmentul 
Birlad—Dinamo (arbitru ! Gh. Pircă- 
lăbescu) și Farul—C.S.M. Sibiu (ar
bitru : G. Eftimescu).

După înfrîngerea-surpriză a fni- 
cilinei Iași, la București, situația în 
fruntea clasamentului campionatu
lui feminin este numai aparent 
simplificată. RAPIDUL are neapă
rată nevoie de victorie în partida 
cu I.E.F.S., pentru a-și păstra avan
tajul de două puncte. în timp ce 
studentele aflate acum, din nou, Ia 
egalitate cu dinamovistele, își văd 
periclitat locul 4 (care dă drept de 
participare la turneul final), în ca
zul unui insucces. Deci, sîmbâtă, 
în sala Giulești, de la ora 18, o în
tîlnire ce se anunță echilibrată și 
foarte atractivă. In deschidere, de la 
ora 17, DINAMO — relansată în 
cursa pentru unul din locurile frun
tașe — primește replica echipei 
C.P.B., aflată. în prezent, pe lo
cul 10.

La Iași, campioanel'e au de susți
nut un meci dificil în compania 
Medicinei. în mod normal, gazdele 
sînt favoritele numărul 1. Dar să 
nu uităm că bucureștencele sînt 
capabile de o comportare foarte 
bună, tocmai atunci cînd te aștepți 
mai puțin.

Programul etapei a XX-a mai cu
prinde următoarele partide : CON
STRUCTORUL București-UNIVER- 
SITATEA Timișonra (duminică în 
sala Constructorul, de Ia ora 10), 
CONSTRUCTORUL Arad — CEAH
LĂUL P. Neamț, C.S.M. Sibiu — 
FARUL Constanța.

- Zr a o h avcomw

Școlile sportive trebuie să devină pepiniere reale
(Urmare din pag. 1)

tuit-o munca de selecție, se preco
nizează ca în colectivele acestor 
unități să se dovedească un plus de 
preocupare și de exigență față de 
cunoașterea și depistarea unor pre
zumtivi elevi. în același timp, apare 
firesc ca profesorii de educație fizi
că din școlile generale, licee și școli 
profesionale să manifeste mai multă 
mobilitate pe firul unei și mai strîn- 
se colaborări, astfel ca in școlile 
sportive să fie promovați realmen
te cei mai dotați tineri. In același 
context se recomandă ca profesorii 
de specialitate să studieze și să a- 
plice, de la caz la caz, posibilitatea 
de a coborî vîrsta de inițiere și pre
gătire a unor elevi, mai ales la dis
cipline ca natația, patinajul, schiul 
și gimnastica.

In preocuparea lor de a face să 
sporească eficiența procesului de 
instruire, conducerile școlilor sporti
ve vor avea întreaga libertate de a 
activa comisiile metodice și de a lua 
măsuri pentru aplicarea integrală a 
orientării și indicațiilor metodice 
elaborate de federațiile de resort. 
A devenit o necesitate stringentă ca

întregul corp didactic al acestor 
școli să participe la activități meto
dice și de cercetare, în ideea per
fecționării continue a mijloacelor 
și metodelor de optimizare a proce
sului de pregătire sportivă pe dife
rite trepte de școlarizare, în raport 
cu vîrsta și sexul și implicit pe în
treaga durată a anului de învâță- 
mint. De aici, nevoia de a avea asi
gurat un sistem competitions! cu 
caracter permanent, care să angre
neze cit mai multi elevi și, de ase
menea, organizarea unor acțiuni de 
instruire, prin intermediul tabere
lor etc.

Felul cum își desfășoară activita
tea colectivele catedrelor pe ramură 
de sport se cuvine a fi analizat pe
riodic. Evident că o asemenea anali
ză nu va avea în vedere doar pro
cesul de instruire tehnică ci și pe 
cel pedagogic, educațional, la fel de 
important. Fiindcă este limpede : 
nu desăvirșim tineri doar ca viitori 
sportivi de performanță, ne intere
sează in egală măsură ca ei să a- 
jungă mîine oameni integri, înca
drați în circuitul valorilor materia
le și sociale, atașați organic cau
zei poporului, construcției socialiste.

Un asemenea obiectiv de mare în
semnătate se poate înfăptui atît în 
procesul de instruire, cu ocazia unor 
competiții, dar și printr-o serie de 
acțiuni speciale — programe de vi
zite în fabrici și uzine, întîlniri cu 
diferite personalități politice, cu 
oameni ai muncii etc.

în fine, va trebui ca C.J.E.F.S.- 
urile, ca organe direct beneficiare, 
să se îngrijească de îndrumarea 
compeientă a acestor școli. Evident, 
o îndrumare de fond, care să por
nească de Ia planurile de antrena
ment, Ia lecția propriu-zisă și la 
ținuta antrenorului. C.J.E.F.S.-urile 
au, în același timp, datoria de a 
sprijini mai activ aceste unități, in 
ceea ce privește asigurarea unei ba
ze materiale, aspect încă deficitar 
într-o mare măsură.

în orice caz, apreciem că a sosit 
timpul ca școlile sportive să dema
reze pe drumul performanței, astfel 
ca actuala rețea de unități cu acest 
profil să constituie un izvor real de 
valori pentru mișcarea sportivă din 
țara noastră. ___

ASIGURAREA DE ACCIDENTE

MECI

ASTĂZI LA CLUJ: juRisr CUPRINDE
AȘTEPTAT CU MARE INTERES

Cea mai importantă întîlnire din 
doua etapă-turneu a campio-a

natului național de polo este pro
gramată la Cluj, unde puternica 
formație a Rapidului, candidată și 
în acest an la titlu, va primi replica 
echipei locale Voința. Nu mai puțin 
interesantă va fi și part'da care va 
avea l°c tot la Cluj: I.E.F.S.-Voința, 
ocupantele locurilor 3 și respec
tiv 4 în ediția trecută a campiona
tului. în ultimul meci al programu
lui i I.E.F.S.-Rapid.

In turneul de la Oradea vor avea 
loc întîlnirile Dinamo-Politehnica

Cluj,
Dinamo-Crișul.
București (Olimpia-Progresul, Olim- 
pia-Vagonul și Vagonul-Prcgresul) 
au fost aminate pentru zilele de 6 
și 7 mai. Clasamentul arată 
Înaintea acestei etape i
1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința

4. I.E.F.S.
5. Politehnica
6. Crișul
7. Progresul
8. Vagonul
9. Olimpia

Crișul Oradea-Politehnica și 
Meciurile de la

astfel

Încheie contractul 
16 ia 70 de ani 
cazurile de inva-

2
2
2
2

o o 
o o o o
0 1

2
2
2
1

2 10 1
2 10 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

O persoană care
— In virsta de la
Inclusiv — (pentru _______ ______
llditate permanentă și de deces din 
accidente);
• bunurile din gospodărie și 

luate în deplasare de asigurat.
SUMELE ASIGURATE 

SÎNT URMĂTOARELE ;
Înv. pentru 

perm. ' "
de

25 000
______ ________  la 

domiciliul asiguratului, 
ca urmare R unui in
cendiu, trăsnet, explo
zie, sau 
p&mînț
— pentru 
cidente
— pentru 
pod&rești

— pentru accidente 
circulație auto-moto
— pentru accidente

cutremur

celelalte

bunurile

de

ac-
gos-

cele

deces

15 000

SUMA ASIGURATA SE 
asiguratului în caz de 
permanentă totală din accident (în 
caz de invaliditate permanentă par
țială se plătește un procent din 
suma asigurată, corespunzător cu 
gradul de invaliditate) sau de distru
gere a bunurilor gospodărești; in 
caz de deces al asiguratului, suma 
asigurată se plătește beneficiarului 
înscris în contract.

PLĂTEȘTE 
invaliditate

poate 
i asi-

20 000 10 000

VREȚI SĂ JUCATI POPICE ÎN TIMPUL LIBER?

FOLOSIȚI POPICĂRIILE
• Clubul sportiv METALUL — din Șos. Nordului nr. 7—9, telefon 

44.15.00.

• Clubul sportiv VOINȚA — Șos. Pipera, telefon 33.78.52.

Pentru

5 000

valabilă, timp de o lună.toooo

lnstl-

de 
pri-

puteți

din

Pentru aceeași perioadă se ] 
încheia un singur contract de 
gurare.

PRIMA DE ASIGURARE este
15 iei și se plătește o dată cu 
mirea poliței de asigurare. Asigura
rea este

încheierea asigurării, vă 

adresa responsabililor cu asigurările 

întreprinderi, organizații economloe șt

tuțll. agențfior și inspectorilor de asigurare 

sau — direct — oricărei unltătl teritoriale 

ADAS.

10 000
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In Divizia B
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STMBATA

XXI-a ETAPE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
STEAUA — PETROLUL tatr-un „dialog la dis-

ATLETISM t Stadionul Tinere
tului, ora 16 i campionatul C.U.B. 
(etapa a lll-a, echipe), stadionul 
Republicii, ora 16,30 i „Cupa 1 
Mal* (seniori șl juniori).

BASCHET i Sala Dinamo, de la 
ora 171 Steaua — I.E.F.S. (m.A), 
Dlnamo— I.C.H.F. (m.A), Voința 
— Politehnica București (m.A) ) 
teren Universitatea, de la ora 16: 
Universitatea — Voința București 

** ”.’.._i — Arhitectura(f.B), Medicina —
(f.B).

FOTBAL i Teren 
ora 16,301 Unirea 
Autobuzul (Divizia 
romet, ora * 
șlnl-unelțe 
T.M.B., ora 
na (Divizia C).

NATAȚIE i Bazinul „23 August", 
de la orele 10 șl 161 concursul 
republican de primăvară al senio
rilor (sărituri).

SCRIMA i Sala Floreasca II, de 
la ora 8 i campionatul republican 
rezervat juniorilor mici.

VOLEI t Sala Giulești, de 
ora 17 i C.P.B. — Dlnamo, Rapid 
— I.E.F.S. (A.f.) | sala Progresul, 
de la ora 17 i Steaua — Dlnamo, 
I.E.F.S. — Progresul (Criteriul 
Primăverii).

16,30) 
(Divizia C) | 

16,30) T.M.B.

Constructorul,
Tricolor — 

C) | teren La- 
baromet—Ma- 

terea 
Slre-

ia

DUMINICA

ATLETISM i Stadionul Republi
cii. ora 9,30 i „Cupa 1 Mal" (se
niori șl juniori) j circuitul din gtr. 
Maior Coravu 1 ora 8,30 i concurs 
de marș.

FOTBAL) 1
11 > Dlnamo 
(Divizia C) | 
A.S. Armata 
rezerve)| ora 
Armata Tg. 
stadionul „23

<Steaua
ve) | ora 16,30 i Steaua — Petro
lul (Divizia A) | stadion Progre
sul. ora 11 i Progresul — Dună
rea Giurgiu (Divizia B) ; stadion 
Metalul, ora 11 ) Metalul — Chi
mia Rm. Vîlcea (Divizia B) i te
ren Flacăra roșie, ora 11 : Fla
căra roșie — Celuloza Călărași 
(Divizia C) ! teren Voința, ora 11 l 
Voința — Tehnometal (Divizia 
C)

LUPTE LIBERE i de la ora 10, 
etapa a 3-a, divizia A t sala Di
namo : Steagul roșu Brașov — 
Tomistex Constanța—Dinamo; sa
la Progresul : Dunărea Galați — 
Nicotină Iași — Progresul ; sala 
Giulești : Vulturii Textila Lugoj 
— A.S.A Brașov — Rapid.

NATAȚIE t Bazinul „23 Au
gust". de la orele 10 și 16 i Con
cursul* republican de primăvară 
al seniorilor

SCRIMA :
de la ora 8 : Campionatul republi
can rezervat juniorilor mici.

RUGBY i Teren Steaua, ora 13 : 
Steaua — Politehnica Iași, teren 
Politehnica, ora 11,30 i Sportul 
studențesc — Agronomia Cluj.

VOLEI : Sala Constructorul, de 
la ora 10 i Constructorul — Uni
versitatea Timișoara (A.f.).

Yachting i Lacul Herăstrău, 
de la ora 10 : „Cupa Primăverii".

Stadioa Dinamo, ora 
Obor — Electronica 
ora 121 Dlnamo — 
Tg. Mureș (tineret- 

. 14 i Dlnamo — A.S.
Mureș (Divizia A)) 
August", ora 14,30 i 

Petrolul (tlneret-rezer- 
) Steaua

OPINIILE CRONICARILOR PARTIDELOR

De obicei, meciurile retur 
campionatului atat așteptate, între 
altele, *ub semnul dorinței de re
vanșă... E greu însă de presupus 
că Petrolul (orlcît de mult ar fi a- 
nimată de această dorință...) va
reuși să tatreâcă pe Steaua la
București, după ce pe terenul plo
ieștean a pierdut în tur cu 2—0.
Mai ales că principala carență a 
echipei lui Ilie Oană rămine ata
cul (numai 10 goluri’ în 20 de eta
pe !), ceea ce îi lipsește pe petro
liști de o mai bună exprimare a 
revirimentului pe care, în orice 
caz, îl manifestă efectiv. în aceste 
condiții, atacul formației Steaua 
are mari șanse de a decide meciul 
de mîine și — probabil — va reuși 
acest lucru, poate chiar la scor. în 
ori ce caz, prima apariție a Petro
lului ta Capitală, în acest sezon, 
este așteptată cu interes. Poate fi 
un meci curat, frumos... (Radu 
URZICEANU).

care se află _
tanță" cu Răducanu pentru un loc 
ta echipa care va juca pe Nepsta- 
dion. Greu de întrecut pe teren 
propriu, Libardi și ortacii s&i vor 
căuta să mențină intactă faima de 
invincibilitate la Petroșani. (Gheor- 
ghe NERTEA).
POLITEHNICA IAȘI — F. C. ARGEȘ

Cu un compartiment defensiv 
forte, cu o linie de mijlocași care 
desfășoară un mare travaliu pe

ULTIMELE VEȘTI DIN TABERELE 
CELOR 16 DIVIZIONARE A

vor evolua

GIL MARDARESCU i Giscamd 
iste clocește ceva...

JIUL - STEAGUL ROȘU

La Petroșani va fi un meci 
ambițiilor mărturisite, mai ales 
ambele echipe vin după cite o
frtagere. Pe de o parte, minerii vor 
să arate că valoarea echipei este 
invers proporțională cu locul ocu
pat actualmente în clasament, iar 
de cealaltă, stegarii, care încă nu 
au renunțat la „visele" lor mărețe. 
Soarta meciului va fi hotărită 
duelul dintre atacanții Jiului 
portarul

de •
Și 

brașovean Adamache,

(sărituri).
Sala Floreasca II,
juniorilor mici.

parcursul celor 90 de minute 
de joc (îndeosebi Simionaș) și trei 
atacanți cu mare experiență com- 
petițională (Cuperman. Incze. Lupu- 
lescu). Poli — ta revenire de for
mă — pornește favorită ta partida 
cu F. C. Argeș. Apoi, meciul se 
joacă în Copou și urmează egalului 
obținut la Ploiești, care a avut da
rul să fortifice, intr-o oarecare mă
sură, moralul băieților lui Mărdă- 
rescu. Dar. la F. C. Argeș a reintrat 
Dobrin. Motiv de îngrijorare pen
tru ieșeni, antrenorul lor afirmind, 
îngindurat după partida de 
miercuri „Dobrin. in bună dispozi
ție de joc, poate eiștiga singur un 
meci !* Foarte adevărat. Totuși, 
Dobrin se resimte tacă cupă acci
dentul suferit nu de mult, iar stu
denții stat prea setosi de victorie. 
(Laurențiu DUMITRESCU).
DINAMO JLS.A. TG. MUREȘ

Acum un an. acest maci era un 
vis pentru mureșeni. Pentru sim
plul motiv că între cele două echi-

CHEIA REDRESĂRII ATLETISMULUI HUNEDOREAN? I

IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII ȘCOLARE!"
I
I

De vorbă cu Constantin Ghenea, președintele C. M. E. F. S. Hunedoara I

S-A REDESCHIS 0 LUPTĂ 
CE PĂREA ÎNCHEIATĂ

De fapt, ideea de a cunoaște si
tuația atletismului hunedorean s-a 
născut în urma vizitei pe care am- 
făcut-o la frumoasa bază sportivă 
a asociației „Constructorul" din ci
tadela furnalelor. Terenurile de 
jocuri sportive (cu activitate susți
nută) contrastau dezarmant cu pus
tietatea pistei, a sectoarelor de a- 
runcări...
J„Prin 1966 ne băteam pe linia de 

sosire cu reprezentativele Ploieștiu- 
Iui și Argeșului pentru promovarea 
în divizia A de atletism! 1971 a 
fost însă foarte slab in rezultate 
atletice..." Cuvintele președintelui 
C.M.E.F.S. Hunedoara, Constantin 
Ghenea — cel căruia ne-am adresat 
pentru a ne lămuri lucrurile — nu 
ne-au surprins. Informații tot atît 
de puțin îmbucurătoare primiserăm 
doar și din alte surse.

ducă destinele atletice ale acestui 
important centru industrial ?

readus atletismul hunedorean pe 
linia de plutire ?

I

— De fapt ce s-a petrecut cu ac
tivitatea atletică 
ani ?

în acești ultimi

și-au încheiat 
virstei. Cei mai

— Munca de selecție — continuă 
interlocutorul nostru — este total 
deficitară și în această direcție va 
trebui să ne 
turile pentru ieșirea din impas. Din 
atitea mii și 
reni — pot fi găsite valori atletice 
care să ne reprezinte orașul, județul 
și chiar 
ționalc. 
singure, 
cu tact
Hunedoara, de acest lucru nu se o- 
cupă nimeni. în plus, la școlile ge
nerale sau Ia liceele din oraș nu 
activează nici un profesor de educa
ție fizică cu specializare atletism. 
Poate și din acest motiv atletismul 
școlar este inexistent. La tetratlonul 
școlar se participă așa, de ochii lu
mii ca să fie acoperită o obligație.

îndreptăm toate efor-

mii de tineri hunedo-

tara, în concursuri interna- 
Valorile nu ni se oferă însă 
pe tavă. Ele trebuie căutate 
și răbdare. Dar, la noi, in

— Ne-ar trebui cel puțin 2—3 pro
fesori de specialitate, tineri, inimoși, 
care, alături de cadrele existente, 
să pdnă umărul serios la treats! : 
e necesar ca baza atletică sportivă 
de Ia Constructorul să fie dată in 
folosința Școlii sportive, dar, lucrul 
cel mai important rămine, oricum, 
impulsionarea atletismului școlar, 
legat implicit de pasiunea cadrelor 
de specialitate. Aici se află cheia 
întregii probleme.

Hunedoara se află, desigur, 
fața unui examen greu. Pentru a-1 
absolvi, pentru a realiza o răspîn- 
dire corespunzătoare a sportului cu 
o contribuție hotărîtoare la dezvol
tarea armonioasă a tinerelor gene
rații este necesar să se conjuge 
eforturile tuturor, să se creeze pre
misele unei activități continue

I
I
I

— Unii sportivi 
conturile datorită 
mulți însă ne-au părăsit fie pentru 
a-și satisface stagiul militar (și duși 
au fost), fie pentru dcsăvîrșirca stu
diilor. In fața acestei situații, ni se 
poate reproșa, și pe bună dreptate, 
că n-am acționat în nici un fel pen
tru depistarea și creșterea unor noi 
talente, pentru împrospătarea Iotu
rilor de sportivi.

4
— Care este, practic, situația ac

tuală a atletismului de performanță 
hunedorean ?

Cum credeți că va putea fi

box
(Urmare 

din pag. 1)

— Avem o secție de atletism Ia 
clubul Corvinul — antrenor Ștefan 
Berecstaszi — și o secție la școala 
(sportivă, înființată anul trecut — 
antrenor Mariana Niculescu. Ca ba
ză materială, dispunem de amenajă
rile de la stadionul Corvinul și cele 
de la stadionul Constructorul, ulti
mele însă nu prea Ie „utilizăm"... 
Concluzia ? N-am prea avea dreptul 
să ne plingem de lipsa condițiilor. 
Mai ales că, lingă „Constructorul" 
se găsesc trei unități școlare: Gru
pul școlar al combinatului siderur
gic, Liceul nr. 1 și Școala sanitară... 
Oare ce ne-am putea dori mai mult?

— Intr-adevăr, oare ce și-ar mai 
putea dori factorii chemați să con-

glijînd faptul că o dată cu kilo
gramele se duce și o parte din for 
ță ! Rămînerea silită în limitele li
nei anumite categorii nu este tot
deauna recomandabilă. (De aceea, 
între paranteze, fie-ne permis să ne 
exorimăm nedumerirea asupra spi
ritului conciliant cu care la una 
din ultimele gale bucureștene s-au 
făcut concesii la cîntarl).

Cu prilejul ultimelor lor evoluții, 
boxerii noștri fruntași nu s-au a- 
rătat animați de spirit de luptă, 
nu au manifestat întotdeauna am
biție, dîrzenie în ring. Lipsa acea
sta ține mai mult de pregătirea ' 
psihologică a sportivilor. Din nefe
ricire, în programul de antrena
mente al lotului nu prea există ele
mente
recție. Nu e prea plăcut să constați

stimulatoare în această di-

I. s.
București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21.66.85, organizează con

curs pentru ocuparea “ ‘

merceolog principal 
achizitor principal : 
organizator principal loturi sportive.

AN'GAJEAZA DE URGENTA 5
paznici ; bucătar șef ; 
zugravi-vopsitori ;

următoarelor posturi :

dulgheri ;
lăcătuși pentru poligonul Tunari ; 
instalatori sanitari (pensionari) ; 
fochist medie presiune ; 
tinichigiu auto ;
mecanic autt» ; 
muncitori necallflcațl î

Vă prezentăm ultimele vești referitoare la echipele ce 
ta partidele de mîine.

U.T.A. nu va putea alinia aceeași linie de Înaintare cu __  .. _
ceput partida de miercuri. Sima a făcut o entorsă la piciorul stîng și va 
fi înlocuit cu Axente.

STEAGUL ROȘU, după meciul de la Cluj, s-a deplasat la Hune
doara, unde și-a continuat pregătirile. Brașovenii vor pleca astăzi, cu 
autocarul, la Petroșani.

„U“ CLUJ, a efectuat joi și vineri antrenamente, iar vineri noaptea 
a poposit la motelul Cozia. Azi dimineață, studenții au plecat la Craiova.

F. C. ARGEȘ, nu va putea alinia, după toate probabilitățile, formația 
standard, deoarece Dobrin este nerefăcut, iar Frățilă a devenit indispo
nibil, avlnd o Întindere musculară.

A. S. ARMATA TG. MUREȘ, se deplasează la București cu unele 
incertitudini In ce privește alcătuirea formației. Patru dintre jucătorii 
titulari — Boloni, Toth, Varadi șl Orza — acuză unele traumatisme.

SPORT CLUB BACAU, nu anunță nici o schimbare in echipa care 
a remizat în „nocturna" de la Constanța

DINAMO, a avut programate antrenamente zilnice. Fundașul Cheran 
acuză o Întindere șl dacă avizul medicului va 6 negativ, atunci antre
norul Nicușor va apela la serviciile lui Gașpar.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, așteaptă cu calm șl încredere meciul 
cu „U* Cluj. Antrenorul Cernălanu a anunțat că nu va face nici o mo
dificare echipei care a întrecut pe Dlnamo.

STEAUA, s-a pregătit intens la Săftica. Formația va fi stabilită du
minică dimineața.

RAPID : „Echipa care ciștigă, nu se schimbă' 
L Greavu, vicepreședintele clubului din Giulești.

PETROLUL, s-a antrenat pe stadionul din Ploiești. Și aici există o 
incertitudine : Mierluț. Medicul echipei, dr. Cristea, va decide duminică 
dimineață dacă Mierluț poate sau nu fi folosit.

POLITEHNICA IAȘI, are două indisponibilități : Marica și Dănilâ, 
care nu au participat la pregătiri. Ca extremă stingă va fi folosit, pro
babil. Amarandei.

FARUL, s-a pregătit joi la Eforie. Vineri dimineață, constănțenii au 
plecat cu trenul la București, de unde și-au continuat călătoria, cu avio
nul. la Oradea Caraman, care are o întindere, nu va putea fi introdus 
in linia de înaintare.

C.FJL CLUJ, s-a înapoiat joi de Ia București. Feroviarii s-au antre
nat joi și vineri și doresc să facă un joc frumos în compania U.T.A.-ei.

CRIȘUL ORADEA, a promis suporterilor ei o victorie în partida cu 
Farul. Antrenorul Vlad, mulțumit de evoluțiile de pînă acum ale tinerilor 
Bocșa. Covalcic, Bedea și Catona II, îi va menține in formație.

JIUL, a avut In aceste zile un program in care s-a pus accentul pe 
refacerea potențialului. Georgescu, Urmeș, Stocker și Donca. deoarece 
dau examene la liceu, la cursurile fără frecvență, s-au antrenat separat.

care a In

ne-* declarat

pe existau decalaje de toate felu
rile, de renume, de valori, de ca
tegorie divizionară (A.S.A. jucind 
ta JB-).

Astăzi, visul a ajuns realitate. 
Distanțele s-au micșorat pe toate 
planurile, ajungindu-se la realitatea 
insolită a— clasamentului la zi al 
Diviziei A, ta care A.S.A. se află 
pe locul 5, cu 23 de puncte, iar Di
namo pe locul 7, cu 21 de puncte. 
In pofida cifrelor, partida de mîine 
mi se pare un duel între valoare 
și ambiție (prima caracteristică a 
echipei lui Bone). Valoarea ar ter- 
bui să aibă 
uita, totuși, 
„răsturnat" 
POPESCU).

S. C. BACĂU — RAPID BUCUREȘTI

Nici băcăuanii și nici giuleștenii 
nu au pășit pe un drum presărat 
cu trandafiri în returul campiona
tului. Printr-o coincidență intere-

ultimul cuvînt. A nu se 
că marile ambiții au 
destule valori. (Marius

CRIȘUL — FARUL

par- 
aC.â 
deși

ce se poate spune despre o 
tidă în care una din echipe se 
ca și în Divizia B, iar cealaltă, 
a scăpat de chinurile retrogradări: 
(grație altor două formații și mai 
slabe !) se zbate intr-o mediocritate 
greu de înțeles ? Că gazdele vor 
încerca, acum, cînd nu mai au ob
sesii sau iluzii să răzbune (măcar) 
categorica înfringere din tur (1-i) 
printr-o victorie platonică ? Sau că 
marinarii lui Cosmoc vor sfirși cu 
„tangajul* din ultima vreme și vor 
naviga spre ținuturi mai însorite ? 
Greu de găsit o măsură acestui 
meci, pentru că atunci cînd cauți 
.comori" nu sapi în... mediocritate.

Radu TIMOFTE

SA ÎNTĂRIM FORȚA
că în cursul unei călătorii, lotul bo
xerilor nu este capabil să intoneze 

. un pîntec, care semnifică unanimi
tatea voinței de a învinge, care
leagă sufletește pe membrii unui 
grup. De pildă, în drum de la hotel 
spre sală, înaintea galei, duduia au
tobuzul de cîntecele încurajatoare, 
vesele și înflăcărate ale boxerilor 
turci; doar un boxer român neîn- 
țelegînd substratul, ne întreba de ce 
or fi cîntînd așa adversarii. Gala a a- 
rătaț, chiar și la boxerii turci mai 
slabi, un remarcabil spirit de lup
tă. Nu intenționăm să i 
că prin învățarea unui cîntec 
otic, pregătirea de luptă a pugiliști- 
lor noștri va fi impecabilă, dar 
sîntem de părere că trebuie găsite 
antidoturi tendințelor de blazare.

i
I
I
I
I

sugerăm I 
ec patri- |

I
I

Duminică, pe lacul Herăstrău, a- 
sociația sportivă Electrica I.D.E.B. 
organizează — începînd de la ora 
10 — tradiționalul concurs de des
chidere a sezonului 
măverii". întrecerea 
claselor Finn, F.D. 
niorl, juniori).

— „Cupa Pri
ește rezervată 
și Snaipe (se-

I
I
I

Pentru un loc sub soare.. I
remiză ni se pare cea mai indi

cată soluție de moment. (Mircea M. 
IONESCU).

C. F. R. CLUJ — U.T.A.
In timp ce unii înclină să crea

dă că speranțele feroviarilor clu
jeni de menținere în prima divi
zie au fost stopate — ironia soar- 
tei ! — tocmai de confrații lor 
bucureșteni, alți suporteri continuă 
să invoce forcingul din returul 
campionatului trecut, care le-au 
adus gazdelor de mîine evitarea 
retrogradării. Iată de ce primii 
consideră partida cu U.T.A. doar 
un prilej pentru campioni de a-și 
consolida poziția de lider, iar cei
lalți așteaptă confruntarea dintre 
David și Goliat cu dorința finalu
lui cunoscut, în care cel mic în
vinge. Noi ? Noi credem că băie
ților lui Nicolae Dumitrescu 
ruperea campionatului le-a 
folositoare și nu vor pierde 
să mai adune cel puțin un 
Și se știe că dar din dar se face 
rai... (Paul SLĂVESCU).

între- 
fost 

ocazia 
punct.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL DIN 16 APRILIE

i 
i 
i

X, 2
1

1. X
1, x, 2

1
1, X 
X. 2

1 
X
X

1. Sport Club Bacău — Rapid
2. Staaua — Petrolul
3. Polltehnloa — F.C. Argeș
4. Crișul — Farul
5. Univ. Craiova — „U“ Cluj
6. Jiul — Steagul roșu
7. C.F.R. Cluj — U.T.A.
8. Bologna — Roma
9. Intemazionale — Fiorentina

10. Mantova — Juventus
11. Napoli _ Catanzaro
12. Varese — Sampdori*
13. Veron> — Milan

RADUCANU: 
Uembrovschi, 
Rică apărind

promit, prietene 
o sâ-l vezi pe 
pe.. franțuzește

și alții și-au regăsit,

strădui

sântă, și unii 
se pare, cadența abia miercuri, in 
ultima etapă disputată, cînd au 
obținut rezultate mulțumitoare. De 
pe această platformă se vor înfrun
ta cele două echipe mîine, la Ba
cău, unde gazdele se vor
să recîștige simpatia propriilor su
porteri, iar Rapidul va încerca să 
demonstreze că sub Podul Grant 
s-a terminat un coșmar. Oricum, 
spectacolul ni se pare salvat prin 
simpla prezență pe gazon a* lui Du
mitru. Dembrovschi, Ghiță și Ră
ducanu. bineînțeles. (Ion CUPEN).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — UNI
VERSITATEA CLUJ

Meciul dintre cele două echipe 
«tudențești nu va fi, așa cum ar 
fi tentați unii să creadă, un meci 
„ta familie*. Nu va fi pentru că 
nu vrea (ta primul rtad) Oblemen- 
co. care nu poate scăpa ocazia de 
a se instala mai autoritar ta frun
tea clasamentului „trăgătorilor 
noștri de elită" și care ține 'mult 
să arate că o poate face și fără 
beneficiul loviturilor de la unspre
zece metri. La riadul lor. Ștefan, 
Crețu, Anca și Uifăleanu vor să 
iasă din semi-anonimatul ta care 
au intrat după turneul de 
iarnă cu echipa națională 
rate antrenorului Angelo 
cu că stat „la post" dacă 
din nou apel la vreunul 
(Gheorghe NICOLAESCU).

astă- 
și să a- 
Nicules- 
va face 
din ei.

Desene de AL CLENCIU si
S. NOVAC

Așadar, ce nu aduseseră 18 etape 
ale diviziei secunde, iată, au reali
zat aceste restanțe, care s-au dis
putat joi- Sportul studențesc gustă 
din amărăciunea primei înfringeri, 
e drept, în fața revelației „Cupei 
României" (Metalul București), dar 
printr-un autogol, Deh, ce să-i faci, 
așa e fotbalul, cu ciudățeniile Iui '• 
Progresul București 
incă ta * 
Neamț, 
crurile 
Liderul 
dut la 
mâții ce juca sub amenințarea re
întoarcerii la... „C“, în timp ce
Minerul Baia Mare tranșa în fa
voarea sa disputa cu Vulturii Tex
tila Lugoj, care rămine, totuși, o 
revelație. Cu 2 puncte în plus, Po
litehnica Timișoara sare peste mul
te locuri.

„Joia fierbinte" a Diviziei B a 
redat luptei sportive o parte din 
frumusețea pe care distanțarea Prea 
timpurie a Sportului studențesc și 
C.S.M.-ului din Reșița o cam es
tompase. Progresul București și Mi
nerul Baia Mare sint acum la 4

speră, speră 
minuni și ciștigă la Piatra 
în seria secundă, joi, lu- 
s-au petrecut cam la fel. 
— C.S.M. Reșița — a pier- 
Făgăraș, în fața unei for

puncte, și mai e de jucat. Piu-1 
tonul e pe cale să se refacă.

Cert este că. în aceste condiții, e- 
tapa de mîine (a XX-a) trezește un 
interes deosebit. Cu excepția Pro
gresului București, favorizată de 
program in această duminică, frun
tașele au meciuri grele, în depla
sare. Duminică scara, clasamentele 
pot oferi surprize...

Iată cîteva meciuri edificatoare 
in privința luptei ce se va da: 
Portul Constanța (locul 16) —
Sportul studențesc (1), F.C. Galați 
(5) — S.N.O. (3). Progresul (2) — 
Dunărea Giurgiu (12), C.S.M. Sibiu 
(11) — Minerul Baia Mare (2), Me
talurgistul Cugir (8) —. C.S.M. Reși
ța (1), C.F.R. Timișoara (3) — Glo
ria Bistrița (6). La Brăila, un meci 
de tradiție și de o recunoscută ri
valitate sportivă : Progresul—Poli
tehnica Galați. Meciuri în care sint 
angajate echipe cu poziții diferite, 
în clasamente și scopuri, de aseme
nea. cu gînduri de promovare sau 
de salvare de la retrogradare. în 
Divizia B, deci, lupta s-a redeschis.

AL C.

Pe marginea unei reușite inițiative a Centrului
medical sportiv „23 August44

SCURT POPAS... IN
Cînd am deschis, ca din tntlm- 

plare — într-una din zilele săptă- 
mînii trecute — ușa camerei cu 
nr. 4, situată la etajul pavilionului 
administrativ de la complexul spor
tiv „23 August", am avut la în
ceput strania impresie de a fi pă
truns în intimitatea unei lumi ne- 
pămîntene. 
aruneînd o 
încăperea 
ultraviolete 
colorate, în 
necunoscuți 
masca pe figură, imediat ne-au ve
nit în minte, prin analogie, ima
gini desprinse parcă din transmi
siile televizate de la Houston sau 
din filmele cu... invadatorii.

Puțin mai tîrziu însă, atunci 
cînd grație amabilității de gazdă 
a doctorului Nicolae Stănescu și a 
asistentului său, Ștefan Ceaprazov, 
am avut posibilitatea să pătrun
dem în tainele acestei „camere a 
tăcerii", am înțeles pe deplin nu 
numai rostul, ci și utilitatea unor 
preocupări lăudabile, legate de 
mult discutata — în ultimul timp 
— activitate dc recuperare.

Am mai aflat, cu acest prilej, 
că de fapt această cameră a tă
cerii este în realitate un modern 
complex de... desobosire, în cadrul 
căreia fotbaliștilor, reveniți din te
ren după antrenament sau joc, Ii 
se oferă posibilitatea refacerii ca
pacității de efort în condițiile 
unei ingenioase acțiuni" convergen
te, cu variate mijloace de terapeuti
că psihomedicală i oxigenoterapie, 
reechilibrare hidroelectroetică, rela
xare dirijată prin psihoterapie 
ajutorul înregistrărilor pe bandă 
magnetofon, ionizare a aerului 
ioni negativi.

Vrînd, parcă, să ne satisfacă

pentru că, 
fugară prin 
de radiații

Și asta
privire 
luminată 
și mobilată cu fotolii 
care subiecți aparent 
inspirau oxigen cu

cu 
de 
cu

. - . „ o
curiozitate legitimă și să ne convin
gă de efectele binefăcătoare ale 
complexului de desobosire, dr. N. 
Stinescu ne-a oferit o mică demon
strație pe viu, cu programul com
plet. Asta se tatîmpla după unul 
din jocurile de verificare ale lotu
lui nostru olimpic de fotbal.

—în „camera tăcerii", jucătorii 
și-au ocupat în ordine locurile re
zervate pe fotoliile comode și viu 
colorate, care mobilează încăperea. 
După un timp, mișcarea încetează 
cu desăvirșire.

— Aten(iune, atențiune — se au
de o voce caldă, uniformă și cu un 
tandru modelat în reflexii de ecou.

fjCAMERA TĂCERIICC

de desobosire. Per- 
să părăsească ame-

începe ședința 
soanele străine 
ra... începe ședința de deso josire. 
Ședința noastră va dura 15 minu
te... Și vocea caldă, uniformă con
tinuă la intervale de timp aproape 
regulate să se desprindă de pe fața 
de celuloid a benzii de magnetofon, 
adresîndu-se jucătorilor : încăperea 
este oxigenată și puternic ionizată 
cu ioni negativi... Dorini să inhalăm 
oxigen... Așezați-vă comod în foto
lii, montați-vă dispozitivul de oxi
gen... Reiaxați-vă... Inspirați adine, 
încă o dată... Adine... Adine... Res
pirați liniștit, cu ochii închiși... 
Vrem să eliminăm oboseala... Să ne 
simțim bine... Să ne simțim bine...

Primele cinci minute, așa-zise ale 
deconectării, au trecut. Partea a 
doua a ședinței, mai lungă ca du
rată, de relaxare autogenă, este a- 
nunțată de acordurile fermecătoare 
ale unei simfonii, născută parcă din 
spuma creației marilor compozitori. 
Timp de aproximativ 10 minute se 
face relaxarea dirijată pe grupe 
musculare. Se acționează numai pe 
bază de 
trecerea 
stare de 
continuă

...Cînd 
desobosire, pe chipurile tuturor au 
apărut semnele bunei dispoziții și 
vioiciunea dinaintea efortului fizic. 
Oboseala, eliminată parțial, făcuse 
loc unei stări fiziologice aproape de 
normal.

autosugestie, urmărindu-se 
treptată a organismului la 
repaus relativ. Jucătorii 
să inspire oxigen.
s-a încheiat ședința de

Mihai IONESCU

HUM, U HM UI,
în ședința de aseară a Biroului 

F.R.F. au fost prezentate informări 
cu privire Ia pregătirile lotului olim
pic și la stadiul actual al echipei 
naționale de juniori, care va parti
cipa la apropiatul turneu U.E.F.A.

Tot aseară s-a aprobat componența 
brigăzii de arbitri care urmează să 
conducă partida Cipru — Portugalia, 
din cadrul preliminariilor C.M., și 
care va fi alcătuită din trio-ul Ghe- 
mingean — Bentu — Petriceanu.

In cadrul aceleiași ședințe, Al. 
Ene, vicepreședinte al clubului Di
namo, a informat conducerea fede
rației asupra indisponibilităț'i, vrme 
de două săptămfni, a internațion ilu- 
lui Deleanu, care acuză o recidivă 
la piciorul accidentat nu demult.

După 20 de etape

CIFRELE VORBESC...
• Cu cele 22 de goluri înscrise in 

această etapă (cu o medie de 2,75 
goluri de partidă — cea mai mare 
de la începutul returului), totalul 
lor a atins cifra 373.
j • Naghi (A-S.A.) a înscris în par

tida AJS.A. — Crișul trei goluri. 
Această performanță au mai reali
zat-o Broșovschi (etapa a VII-*), 
Radu (etapa a VIII-a) și PesCaru 
(etapa a XlV-a). In schimb, Oble- 
menco este singurul care a reușit 
să înscrie, pînă în prezent, în ac
tualul campionat, patru goluri in
tr-un mecj (etapa a IV-a).

• în această etapă au fost dictate 
patru lovituri de la 11 m. (toate fiind 
transformate). Pînă în prezent, au 
fost acordate 35 de lovituri de la 
11 m

• Cei opt arbitri care au condus 
partidele acestei etape au primit 
36 de stele : 5 au primit cite 5 ste
le, 2 cite 4 stele, iar N. Rainea, 
doar 3 stele.

• încă trei fotbaliști (Vlad — 
Steaua, Szekeli — A.S.A., Lemac 
— Crișul) și-au făcut apariția în 
acest campionat.

• In această etapă au tos; trase 
la poartă 193 de șuturi, tnarcindu-se 
21 de goluri (unul a fost autogol), 
deci un procent de eficacitate de 
10,88 la sută. Iată situația primelor 
echipe in clasamentul eficacității; 
1- U.T.A. 13,35 Ia sută ; 2. Steagul 
roșu 12,80; 3. F.C. Argeș 12,36

• Partidele acestei etape au fost
urmărite de aproximativ 129 000 
spectatori. Cei mai mulți — 40 000 — 
au asistat la partida Univ. Craiova 
— Dinamo (record absolut de spec
tatori intr-un oraș de provincie). 
Iată clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori — cifra apro
ximativă, după 20 de etape 1. 
CRAIOVA 20 500 ; 2. București
15148; 3. Pitești 13 400; 4. Tg. Mu
reș 12 000.

• Situația în „Trofeul Petschov-
sehi", după 20 de etape, este ur
mătoarea : 1. CRAIOVA 8,80 ; 2. 
Tg. Mureș 8,60 ; 3. Ploiești 8,54 ; 4—5 
Brașov și Pitești 8,50 ; 6—8. Con
stanța, Iași și București 8,40 ; 9.
Cluj 8,20 ; 10. Arad 8,10 ; 11. Oradea 
7,80 ; 12. Bacău 7,60; 13. Petro
șani 7,55.

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL SPECIAL PRONO
SPORT DE MÎINE ! AZI ULTIMA 
ZI PENTRU DEPUNEREA BULE

TINELOR

Concursul special Pronosport de 
mîine — primul din acest an — 
oferă participanților premii supli
mentare în valoare de 350.000 lei 
din fond special, din care 2 auto
turisme : 1 autoturism MOSKVICI 
408 cu caroserie 412 (57.700 lei) și 
1 autoturism FIAT 850 (45.800 lei), 
prin tragere la sorți.

Deci la concursul special Prono
sport de mîine, în afara premiilor 
obișnuite în bani, se mai pot ob
ține premii în bani de valoare va
riabilă și autoturisme.

Participarea se face pe aceleași

bilete (buletine) și cu aceleași taxe 
ca la orice concurs obișnuit.

Precizăm că numai biletele (bule
tinele) cu o taxă de participare de 
minimum 15 lei iau parte la pre
miile suplimentare.

Amănunte găsiți în toate agen
țiile Loto-Pronosport.

Astăzi este ULTIMA 
depunerea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE
GEREA LOTO DIN 14

1972 :

ZI pentru

LA TRA- 
APRILIE

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI:
1.148.995 lei.

Extragerea 1 : 60 15 48 56 79 64 42 35 30.

FOND DE 
lei.

CIȘTIGURI : 538.164

Extragerea
18 62.

FOND DE 
lei.

a Il-a : 45 26

CIȘTIGURI :

2 61 43

610.831

Plata cîștigurilor va începe :

în Capitală : de la 25 aprilie pînă 
la 30 mai.

30
In țară : de la 29 aprilie pînă la 

• mai 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA
SEMICENTENARULUI li. T. C

(Urmare din pag I)

tineret ti-

to va rășuj 
călduros 

pai" idului 
tovarășul 

secre-

soclațiilor studențești. Silvia Ilia, 
secretar al C.C- al U.T.C., vice
președinte al Consiliului Național 
ai organizației pionierilor, Vasile 
Nicolcioiu, Ioan Popescu, Gheor- 
ghe T. Stoica, Aurel Stoica. Iosif 
Walter, secretari ai C.C. al U.T.C„ 
Baldazar Bereczki și Mihaeia To- 
mozei, vicepreședinți ai U,A.S.R„ 
precum și alțf membri ai condu
cerii organizațiilor de
neri muncitori, țărani intelectuali 
studenți. elevi, militari

Deschizând adunarea, 
Marțian Dan ă salutat 
prezența conducătorilor 
Si statului, în frunte ?i>
Nicolae Ceaușescu. Primul 
tar al C.C. al U T C. a salutat pe 
toți participanții la manifestarea 

festivă consacrată semicentena
rului Organizației revoluționare a 
tineretului în sală este o atmos
feră de vibrant patriotism. Răsu
nă cîntece care slăvesc partiduL 
patria i „Sub steagul partidului* 
și -.Trei culori” Grupuri de tineri, 
reprezeniind simbolic toate cate
goriile de tineret aduc în sală 
drapelele Partidului Comunist Ro
mân, al Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Tineretului Co
munist

Secretarul Consiliului de Stat, to
varășul Constantin Stătescu. dă ci
tire Decretului Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 
prin care Organizației U T C i se 
conferă Ordinul ..Victoria Socialis
mului”. Tn ovațiile și uralele celor 
prezenți tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, prinde 
înalta distincție de faldurile pur
purii ale steagului Uniunii Tinere
tului Comunist. Minute în șir 
întreaga asistență aclamă. Se 
ovaționează „Ceausescu—P.C.R.”, 
„Ceaușescu și poporul”.

Tovarășul Marțian Dan a prezen
tat apoi expunerea ..A 50-a aniver
sare a creării U.TC”.

Le propunerea primului secretar 
al C.C a! U T.C. întreaga asisten
tă a păstrat un moment de recu
legere în memoria tinerilor comu- 
ntști care au căzut eroic în lupta 
desfășurată de U T.C. sub conduce
rea partidului împotriva orinduirii 
burghezo moșierești, a fascizării 
țării, pentru eliberarea socială 
națională, pentru socialism.

Primit cu puternic entuziasm, 
într o impresionantă efuziune tine
rească de atașament fată de partrd 
și de secretarul său general, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu

Cuvîntarea 
al partidului 
viu interes și
te rînduri. minute 
nice aplauze

Aprecierile. îndemnurile adresate 
și cu aces» prilej solemn reprezin
tă o nouă și strălucită expresie a 
tnaltei prețuiri, a grijii permanente 
și neobosite pe care conducerea 
partirfu'ui și statului oersona! to 
varâșul Nicolae Ceaușescu o acor
dă tineretului si organizației sale 
revoluționare Ele vor rămîne me-

și

secretarului general 
a fost urmărită cu 
subliniată in repeta

și r cu outer

reu vii ta inima și conștiința tine
rei generații, constituind o puterni
că îmbărbătare, o înflăcărată che
mare spre noi eforturi, pentru a fi 
la înălțimea acestor aprecieri și a 
încrederii tn 
cialiste. Din 
scandează i 
„Ceaușescu —

Exprimînd sentimentele unanime 
al« tineretului patriei, primul secre
tar al C.C. al U.T.C., mulțumind 
tovarășului Nico’.ae Ceaușescu. pen
tru cuvintele calde adresate tine
rei generații, a subliniat că Uniu
nea Tineretului Ccmunist — aflat 
în cea de-a doua jumătate de veac 
a existenței sale ca o organizație 
puternică — iși reînnoiește, în a- 
ceasță zi. hotărî rea de a-și dedica 
energiile, capacitățile creatoare și 
pasiunea de muncă operei construc
tive a poporului român, care sub 
conducerea partidului edifică socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată

Adunarea ia sfirșit în acordurile 
solemne a’e „Internationa’ei” into
nată de miile de pârtiei pan ți la în- 

festivitate de sărbă- 
semicentenaru’ui 

Comunist al

tineretul României So
mn de piepturi se 

„Ceaușescu — P.C.R.”, 
P.C.R.”, - .

suHetitoarea 
ton re a 
Tineretului 
noastre.

★
sălii Palatului

Uniunii 
patriei

a urmatPe scena
un spectacol artistic dedicat semi
centenarului U T.C

în semn de prețuire, interpreților 
le-au fost oferite flori din partea 
conducerii de partid si de stat.

(Agerpres)

In concursul internațional de dirt trach din Eapitalâ

UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS: FRANTISEK LEDECKY (Cehoslovacia)
Primul concurs internațional de 

dirt track al sezonului organizat în 
țara noastră a atras vineri după-a- 
miază, în tribunele stadionului Me
talul din Capitală, aproape 2 500 de 
spectatori, care au fost satisfăcuți 
pe deplin de spectacolul oferit de 
către ași ai vitezei pe pista de zgu
ră din Cehoslovacia, Bulgaria și 
România. Toți cei trei concurenți 
cehoslovaci figurează printre parti- 
cipanții la C.M. ediția 1971. iar Pe
ter Petkov este multiplu campion 
al Bulgariei și laureat al unor con
cursuri internaționale. Țara noastră 
a fost reprezentată de un grup for
mat din cei mai buni alergători, 
avîndti-1 în frunte pe campionul re
publican Ion Bobîlneanu.

Favoriții $i-au onorat cărțile de 
vizită, dominind întrecerile. Dispu
tele cel mai mult gustate de pu
blic au fost acelea în care s-au în-

tîlnit direct de-a lungul celor 20 
de manșe Peter Petkov, Frantisek 
Ledecky, Bedrich Mareș, Nedialko 
Nedialkov. Ion Bobîlneanu Rudolf 
Hawelka și Cornel Voiculescu. Cu 
un plus de tehnică în turnante, 
Frantisek Ledecky a ocupat, pe me
rit, primul loc. Iată clasamentul 
final: 1. Fr. Ledecky (Cehoslovacia) 
14 p, 2. I. Bobîlneanu (Voința Si
biu) 13 p. 3. Peter Petkov (Bulgaria) 
12 p. 4. N. Nedialkov (Bulgaria) 11

p. 5. B Mareș (Cehoslovacia) 11
6 R Hawelka (Cehoslovacia) 9
7 C. Voiculescu (Metalul Buc.) 9 
Revanșa întîlnirii dintre sportivii 
celor trei țări va avea loc dumini
că, pe stadionul Voința din Sibiu, 
în deschiderea concursului, o fes
tivitate: cunoscutul motoeiclist Tra
ian Macarie. multiolu campion na

tional și-a luat rămas bun de la 
activitatea competitională

Troian IOANIȚESCU

P- 
P
P-

„Criteriul de primăvară" la tenis
Două partide de tenis cu „suspen

se" au putut fi urmărite ieri, la 
Progresul. în primul turneu al se
niorilor.

Toma Ovici, după ce cîștigase la

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL DIVIZIA A

ÎNFINE, ClTEVA PARTIDE
SPECTACULOASE!

IAȘI, 14 (prin telefon, de la tri
misul nostru). în eleganta sală a 
sporturilor din localitate s-a disputat 
vineri prima etapă din penultimul 
turneu de sală al campionatului mas
culin de handbal, divizia A. Iată o 
scurtă relatare a partidelor :

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
TROTUȘUL OR GH. GHEORGHIU- 
DEJ 16—10 (10—6). După ce tn min. 
11 erau conduși cu 4—1, handbaliștii 
de la Trotușul au reușit să se apro
pie de adversarii lor la diferență 
de un gol (min. 20, 5—4), Insă, din 
acest moment, au cedat pasuL Prin
cipalii realizatori : Cosma 5 — Uni
versitatea, respectiv, Badea —

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALAȚI 20—17 (9—8). Di- 
nainoviștii au abordat jocul cu «eri- 
ozitate și, ca atare, în min. 23 con
duceau cu' 8—4. Ei au făcut insă 
greșeala de a slăbi ritmul, permițtnd 
gă'.ățenilor să egaleze (8—8, min. 30). 
în repriza secundă aceștia nu mai 
reușesc să țină pasul cu adversarii 
lor, deși Nica și Hornea muncesc 
enorm Spre finalul partidei Meu 
(cel mai bun om al dinamoviștilor 
în acest meci), Coman și Moldovan 
„țes”, cu brio, cîteva acțiuni ofensive 
care aduo echipei lor o victorie tru
dită, dar meritată. Principalii reali
zatori : Licu 5, Moldovan 4 și Dan 
Marin 4 — Dinamo București, respec
tiv, Hornea 6 și Văduva 4.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
S. C. BACAU 13—13 (7—8). Așa după 
cum începuse, se părea că medul va

4.

da Cîștig de cauză băcăuanilor, care 
au condus lejer cu 5—2 și 7—3. Ti
mișorenii nu depun, însă, armele și 
continuă să atace, de acum înainte, 
cu mai multă eficacitate. Avind în 
Gunesch un realizator în mare vervă 
(deși a fost supravegheat cu stricte
țe lj, în Sauer și Teacoiu — doi co
ordonatori inspirați, studenții de pe 
Bega se apropie de adversarii lor 
(6—7, min. 25 și 9—10, min. 40). Dar 
și de această dată lucrurile se petrec 
contrar așteptărilor, jucătorii din 
Bacău distanțîndu-se din nou (min. 
47, 12—9). Ultimul sfert de oră este 
fantastic prin revenirea timișoreni
lor, care egalează pentru întîia oară 
în decursul jocului (min. 53 —
12— 12), preluînd, apoi, conducerea :
13— 12 I Văzîndu-se în postura învin
șilor, 
egaleze. 
Principalii 
Politehnica,
5.

0 primul set (!). a avut mecibal și 
apoi avans de 4—3 în tie breakul 
care a urmat Se pare că Petre Măr
mureanu nu este încă perfect aco
modat cu noua sa rachetă (metali
că). ceea ce aduce fluctuații nepre
văzute în jocul său. Totuși, el a 
remontat decalajul de puncte, ega- 
Iind scorul. în setul decisiv — în fa
ța unui adversar care depusese ar
mele — Mărmureanu cîștigă și el ta 
serie, terminînd învingător cu 0—6, 
7—6. 6—0. Scor rar in tenis...

Frumoasă a fost întîlnirea dintre 
V. Marcu si I. Sântei. Ultimul a con
dus și în setul al doilea, pînă ce etor- 
tul deosebit al adversarului său a 
adus o răsturnare totală de situație, 
în ultimul set, Viore] Marcu înțelege 
că marea sa șansă este să încerce 
totul în atac și aceasta îi reușește: 
3—6, 6—3. 6—2.

în clasamentul primei grupe. 
Mărmureanu și Marcu conduc, cu 
cîte 2 victorii, astfel că întîlnirea 
lor de azi după amiază este decisivă 
pentru stabilirea învingătorului.

Tn grupa întîi feminină, conduce 
Iudith Dibar-Gohn. care a înregis
trat a doua victorie invingînd cu 
6—3, 6—3 pe Valeria Balaj. 
lălăit joc, Ecaterina Roșianu 
pus, după emoții, de Aurelia 
6—3. 6—7. 7—5.

Probele de dublu au ajuns 
za sferturilor de finală. Azi jocurile 
continuă, de la orele 8,30 și 14,30.

Rd. V.

tn ce- 
a dis- 
Trifu:

în fa-

resurse să 
electrizant

băcăuanii găsesc 
într-un final 

realizatori : Gunescb 6 — 
respectiv, Constantinescu UN NOU START
— independenta și
na—7). Jocul a constituit 

busureștenii
STEAUA 

BIU 28—13 
un spectacol agreabil, 
punînd accentul pe jocul de semicerc, 
unde Cristian Dieter, Marinescu și 
Drăgăniță s-au remarcat in mod de
osebit. O subliniere și pentru forma 
bună a portarului Dincă. Principa
lii realizatori : Kicsid 7, Gruia 6 și 
Cristian 5 — Steaua, respectiv,
Schmidt 3 și Speck 3.

DINAMO BRAȘOV - UNIVERSI
TATEA CLUJ 20—20 (11-9).

AL. TENISMENILOR
Ia

Horia ALEXANDRESCU

A FOST STABILIT LOTUL

De luni, tot pe terenurile de 
Progresul, se dă startul în ulti
mul concurs de tenis, din seria în
trecerilor inaugurale ale sezonului 
in aer liber. Opt rachete fruntașe 
tși dispută un interesant turneu 
de selecție, în vederea participării 
la viitoarele confruntări interna
ționale. Sînt înscriși următorii ju
cători i P Mărmureanu, S Dron. 
V. Marcu, T. Ovid, I. Sântei. S. 
Mureșan, V. Sotiriu, D Hărădau 
Se va juca sistem — turneu (fie
care cu fiecare) învingătorii fiind 
desemnați în partide de 3 din 5 
seturi.

(Urmare din pag. I)

stilurile clasice i împins, smuls, a- 
runcat precum și la totalul celor 
trei probe. Așadar, cîte 12 medalii 
pentru fiecare categorie, ceea ce în
sumează la cele 9 categorii, nu mai 
puțin de 108 medalii. Vor aparține 
cîteva dintre acestea și sportivilor 
români ? Greu de făcut un pronos
tic, dar intenția antrenorilor este 
ca în perioada care a mai rămas, 
pregătirile să fie axate îndeosebi pe 
acele stiluri în care reprezentanții 
țării 
mai 
sînt 
cat. 
cele
pe „smuls”, V. Bădescu pe „împins",

noastre obțin, de regulă, cele 
bune rezultate. Cîteva exemple 
edificatoarei Ion Hortopan ia 
muscă se va pregăti la toate 
trei stiluri clasice eu accent — - - • ,« 

b Constantin pe „smuls” și „arun
cat”, Gh. Mîinea (trece de la cate
goria mijlocie la semimijlocie) va 
exersa. în special „smulsul" și „a- 
runcatul”, iar V. Deak va acorda 
cea mai mare atenție stilului 
„smuls”

Din păcate, la ora actuală doi 
dintre cei mai valoroși membri ai 
lotului sînt indisponibili. Este vorba 
de Marian Grigoraș care a suferit 
la Constanța, o întindere de liga
mente la cot și are nevoie de •

/
pauză de cel puțin 10 zile. După ce 
se va reface, talentatul elev al an
trenorului N. Bărbulescu (Petrolul 
Ploiești) se va pregăti cu precădere 
pentru „smuls”. In fine, Zoro Fiat, 
de la care speram o medalie este 
de mai. mult timp indisponibil. Anul 
trecut, în decembrie el a suferit o 
fractură a antebrațului și de atunci, 
cu toate îngrijirile primite, nu s-a 
restabilit complet. Este posibil, to
tuși, să fie apt pîriă la „europene” 
măcar pentru „împins”.

Tn ședința Biroului federal au 
fost stabiliți și antrenorii lotului. 
Astfel antrenorul N. Bărbulescu va 
pregăti pe M. Grigoraș, Ion Horto- 
pan, V. Rusu și V. Bădescu ; Ștefan 
Achim îi va antrena pe F. Balaș, 
Z. Fiat, și C. Dumitru, iar Ștefan 
Petrescu răspunde de pregătirea lui 
Gh. Mîinea, A. Miuț și V. Deak.

Timpul scurt care a rămas pînă 
la „europene” trebuie fructificat din 
plin de antrenori și sportivi. Cam
pionatele continentului vor trebui 
să-i găsească pe reprezentanții țârii 
noastre într-o formă maximă, pen
tru ca rezultatele lor să fie, pe cît 
posibil, la înălțimea acestei mari 
confruntări internaționale, cea mai 
importantă înaintea Olimpiadei de 
la Miinchen.

Surpriză la Madrid

SMITH ELIMINAT 
DE PANATTA!

MADRID, 14 (Agerpres). — Surpri
ză de proporții 
lui internațional 
Madrid. Campionul american 
Smith, cotat, 
Ilie Nâstase. 
concursului.

în cadrul turneu- 
de tenis de !a 

. Stan.
, alături de românul 

ca mare favorit al 
a fost eliminat in două 

seturi cu 7—6. 7—6 de tinărul jucă
tor ita’ian Adriano Panatta (21 ani) 
„învingătorul, transmite corespon
dentul agenției France Presse. a 
speculat Ia maxim greșelile comise 
din servici de Smith și s-a impus 
in finalurile de set prin voleuri e- 
ficace, plasate pe fundul terenului”. 
De remarcat că Stan Smith cîștigase 
in acest sezon patru turnee (Salis
bury. New York. Hampton și Wa
shington) și conduce în clasamentul 
Marelui Premiu FILT

Ilie Nâstase l-a intilnit pe neo
zeelandezul Ony Parun in fața că
ruia a obținut o victorie clară, cu
6— 4. 6—2 Alte rezultate din proba 
de simplu bărbați: Proisy (Franța) 
- Connors (S.U A.) 1—6. 6—1, 6—1; 
Kodes (Cehoslovacia) — Borg (Sue
dia) 6—3. 6—2: Gimeno (Spania) — 
Elschenbroich (R.FG.) 6—3, 7—5.

In proba de dublu bărbați, cu
plul Nâstase—Smith a întrecut cu
7— 5, 6—2 perechea australiană Mul
ligan—Crealy. iar spaniolii Orantes 
și Gimeno au dispus cu 6—7, 
6—4 de columbienii Molina și 
lasco.

In ultimele partide ale zilei, 
Nâstase l-a învins — în sferturi 
de finală — pe maghiarul S. Ba- 
rany cu 6—2, 6 —0, iar Fr. Pala pe 
A. Panatta cu 6—4, 6—7, 6—1.

7—5 
Ve

Ilie

Olimpiada de șah 
a nevăzătorilor

Olimpiada de șah a nevăzătorilor 
a continuat la Medulin (Iugoslavia) 
Echipa României a întîlnit forma
ția S.U.A. în fața căreia conduce 
cu l*/j—>/» (1). Alte rezultate : 
U.R.S.S. — R. D Germană 2l/s—’/r 
(1); Spania — Ungaria 2i/2—; 
Iugoslavia — Anglia 3—0 (1). In 
clasament conduce echipa U.R.S.S. 
cu 5>. s (1) p, urmată de Iugoslavia — 
5 (1) p. România — 41/! (2) p, Spa
nia — 4>,'j p etc.

AZI, LA ROTTERDAM, START IN CAMPIONATELE1

EUROPENE DE TENIS DE MASA
Echipele României susțin patru meciuri —cu Austria

și Țara Galilor

ROTTERDAM, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Inaugurate acum 14 ani la Buda
pesta, campionatele europene de te
nis de masă, care se desfășoară din 
doi în doi ani, au ajuns acum la cea 
de-a VI II-a ediție.

Tn cele cîteva ore petrecute de la 
sosirea în acest oraș cu frumoase 
tradiții și considerat drept portul cu 
cel mai mare trafic din Europa, am 
constatat un zel deosebit din partea 
organizatorilor pentru a asigura un 
cadru adecvat desfășurării întrece-

lată programul jocurilor re
prezentativei României :

Fete : România — Țara Ga
lilor, la ora 10 ; România — 
Austria, la ora 21 ;

Băieți : România — Suedia 
la ora 10; România —Turcia, 
la ora 14,30

rilor După campionatele mondiale 
din 1955 de la Utrecht, este pentru 
a doua oară cînd gazdelor noastre 
le revine misiunea dificilă de a pre
găti o asemenea competiție de an
vergură la tenis de masă.

întîlnirile vor avea loc 
gie Halle”, o sală avînd 
nile de 140 m lungime și 
țime Aici a fost construită special 
o tribună cu o capacitate de 3 600 
de locuri. în vecinătate se află cen
trul de presă dotat cu 20 de posturi 
telefonice și patru telexuri.

Tn incinta spațiului de joc sînt 
instalate 
„Cor du 
campion 
de ani, ...
tele lumii de la București, din 1953.

Competiția continentală este aș
teptată cu mare interes, majoritatea 
biletelor fiind vîndute pentru toate 
zilele. Oficialii olandezi manifestă

la fete, cu Suedia și Turcia la băieța

Doi dintre javeriții „europenelor" de la Rotterdam: românca MJfta 
Alexandru și iugoslavul Anton Stipancici. împreună au cîștigat medalia 

de argint la ultimele campionate mondiale de la Nagoya (Japonia).
la „Ener- 
dimensiu- 
40 m lă-

12 mese purtînd inscripția 
Buy", numele cunoscutului 
olandez de acum vreo 20 

participant și la campiona-

chiar 
du-se 
meroșilor solicitatori care vor 
să vizioneze finalele. Oricum, au 
perfectate aranjamente pentru 
meciurile să fie transmise la radio 
și la televiziune, atît în Olanda, cît 
și în alte țări.

încheind aceste relatări de ordin 
organizatoric să trecem acum la „ac
torii" principali de pe scena de la 
„Energie Halle“ : sportivii. Pînă la 
ora cînd transmit 
tea concurenților, 
rorriâni Echipele noastre ajunse de 
miercuri după amiază, au efectuat

o oarecare îngrijorare, temîn- 
că nu vor putea face față nu- 

dori 
fost 

ca

au sosit majorita- 
printre care și cei

BREVIAR
COSMOSAVȚn navei spațiale „Apollo 

16- vor lua cu ei. la 16 aprilie, și două 
drapele olimpice care urmează să fie Im
puritate și lăsate pe suprafața Selenei. 
Ideea acestei manifestări simbolice a por
nit chiar de la președintele comitetului 
de organizare a J.O. de la MOnchen. WilU 
Daume. care a reușit să obțină asenti
mentul N.A.S.A. Ca urmare, primele 
drapele ale J.O. de vară 1972 vor flutura 
pe lună înainte chiar de a-și desfigu
ra faldurile pe pâmlnt.

COMPONEVȚU iotului olimpic de scri
mă al R. D. Germane au evoluat cu 
succes tn marele turneu internațional 
de ia Halmstadt (Suedia). In proba de 
floretă primele două locuri au fost fă
cu pate de Klaus Schenke) — 5 v șl Har- 
rr.uth Behrens — 3v. ambii din R.D.G. 
Pe următoarele locuri s-au clasat: X 
Rolin (Suedia) — Sv: 4, Kok (Danemar
ca) — 2v; 5. Pfeiffer (R.D.G.) — lv: 
6. Nyestmm (Suedia) — 1 v.

Proba de spadă a revenit cunoscutu
lui trăgător Horst Meizlg (R.D.G.) care a 
totalizat 6 v. L-au armat: X LilJenwa’J 
5v; 3. Bjerre 4v; 4. Wtselgren (toți Sue
dia) 3 v. 5. Norman S v: S. Moerk 3v: 7. 
Soerensen (toți Danemarca) lv; t Ro
lin (Suedia) lv. ,

FARA îndoială, una r’-T-p cele mal o- 
rigir.ale baze olimpiee este cea con
struită pentru slalomul năuce. Ea este, 
de altfel, o premieră mondială, fiind tn 
întregime artificială .Stadionul* slalo- 
miștilor nautici a fost realizat la Augs
burg. orășel vecin ei Munchenul (30 de 
minute cu trenul) și constă dinm-un 
canal lung de 600 m și larg de t2. de-a 
lungul căruia au fost plasate obstacole 
de beton. De-a lungul canalului s-au 
amenajat 30 000 de locuri pentru specta
tori.

tN URMA rezultatelor Înregistrate la 
recentele campionate de natație desfă
șurate la Brisbane, federația australiană 
de specialitate a alcătuit lotul de înotă
tori și înotătoare care vor participa la 
Întrecerile Jocurilor Olimpice de vară 
de la Mtlnchen. Din lotul, care cuprinde 
27 de sportivi, fac parte, printre alții, 
cunoscuții campioni și record meni Shane 
Gould. Karen Moras. Gail Neall, De
bra Cain. Sue Punch. Helen Gray. Judy 
Hudson. Beverley Whitfield (feminin) 
și Brad Cooper, Graham Wlndeatt. Neil 
Rogers, Michael Wenden, ~ ‘ 
White. Paul Jarvle ți Greg 
(masculin). La concursul olimpic 
sărituri de la trambulină. Australia 
fi repezentată de Donald Wagstaff 
Ken Grove.

PE LINGĂ recordurile sportive. 
MQnchen se vor înregistra și alte multe 
recorduri. Mal ales tn domeniul tehnicii 
Informaționale. Un exemplu: se apre
ciază că peste un miliard de persoane 
vor urmări, de ta 26 august la 10 sep-

GrahajnRogers 
de
va
51

la

Dr. Bay Bela, cunoscutul ji apreciatul antrenor de scrimă al floretiștilor 
maghiari, intr-un dialog pe 
trăgătorii de bază ai echipei

teme tehnice cu Laszlo Kamuti, unul din 
Ungariei pentru viitoarea ediție a Jocurilor 

Olimpice
Foto i M.T.L-Budapesta

de latembrle, transmisiile televizate__
J.O Pe lingă programul .mondovision”, 
care va fi baza tuturor reportajelor 
T.V.. 60 de organizații de televiziune vor 
adopta programe spedaie după dezide
ratele telespectatorilor Centru! mondial 
va asigura 12 programe de televiziune șl 
60 de comentarii tn 45 de Umbl, sala din 
care se va face comutarea — electronic 
— avind nu mal puțin de 45 de ecrane 
pe care vor apărea imaginile de pe di
feritele baze olimpice. Ceea ce - trebuie 
«3 recunoaștem — este un record.

CUNOSCUTUL atlet american Al. Oer
ter. de patru ori medaliat cu aur la Jocu
rile Olimpice în proba de aruncarea dis
cului, a anunțat oficial că s-a retras " ~ 
activitatea competițională. Oerter a 
clarat ziariștilor că ra 11 prezent 
Mtlnchen tn calitate de... spectator, 
a spus că principalii favoriți la cuceri
rea medaliei de aur In proba de disc 
stnt americanii Sylvester, Wollmer și 
cehoslovacul Danek.

din 
de- 
la 
El

8 COMPETIȚII PREOL1MPICE LA AAUNCHEN
Instalabile și terenurile care vor găz

dui J.O. de vară vor C supuse ultimelor 
probe In cadrul a opt competiții na
ționale și Internationale programate la

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
LA JUMATATEA DESFĂȘURĂRII SALEI

Două meciuri
Cu partidele desfășurate aseară 

la Palatul sporturilor de iarnă din 
Praga, întrecerile primului tur al 
campionatului mondial de hochei 
(grupa A) au luat sfîrșit.

Prin victoria echipei R.F. a Ger
maniei asupra Elveției la un scor 
(6—3) care nu exprimă 
superioritatea 
germani, in meciul 
noaptea, disputa pentru 
retrogradării a luat o nouă întor
sătură La această oră, în partea

suficient
hocheiștilor vest- 

de miercuri 
evitarea

importante pe programul
inferioară a clasamentului se află 
trei echipe (Finlanda, R.F. a Ger
manei și Elveția) cu un 
puncte egal, despărțite 
golaverajul alcătuit din 
lor directe.

Ieri, în primul med 
mului, formația Cehoslovaciei 
întrecut-o pe cea a Finlandei cu 
scorul 
rezultat 
fruntea 
partida

zilei de ieri

număr de 
doar prin 
rezultatele

al progra-
a

de 5—3 (l—1, 2—1, 2—1), 
cu care ea se menține în 

clasamentului. A urmat 
dintre echipa Uniunii So-

REUNIUNEA CONSILIULUI SUPERIOR AL SPORTULUI AFRICAN
ALGER, 14 (Agerpres). — SecretaruT 

general al Consiliului superior al spor
tului african. Jean Claude Ganga, a ex
pus în cadrul unei conferințe de presă, 
principalele hotărirt luate de adunarea 
generală a acestui for.

A 2-a ediție a Jocurilor Africane se 
va desfășura la începutul anului viitor 
la Lagos și tn viitor, ele se vor disputa 
din 4 în 4 ani, în Intervalul dintre Olim
piade. Ediția a 3-a va avea loc la Alger.

In anul 1973, selecționata de atletism

a. țărilor Africii va susține tntîlnlrl cu 
o reprezentativă a Europei și cu echipa 
S.U A

tn ceea ce privește participarea even
tuală a Rhodeslel la Jocurile Olimpice 
de la Mtlnchen. s-a preconizat ca spor
tivii acestei țări să se poată alinia la 
start numai sub drapel britanic. J.C. 
Ganga a primit mandat pentru a lua 
contact tn această problemă cu repre
zentanții Comitetului de organizare a 
J. O.

vietice — campioană 
selecționata Suedei. 
închidem ediția, în 
întîlnirii, hocheiștii 
duceau cu 7—2.

a lumii 
La ora 

minutul
sovietici con-

— Și 
cînd

40 al

Mtlnchen din mai pînă în iulie 1972.
Iată programul acestor competiții : 

13—20 mai, POLO (turneu calificare)
26 mai. FOTBAL : meciul R.F.G. —

U.R S.S., care va marca inaugurarea 
stadionului olimpic de la Oberwiesen- 
feid.

12—16 Iulie, LUPTE : turneu interna
țional în sala de box a terenurilor 
târgului

19—23 Iulie, ATLETISM : campionatele 
R.F.G.. pe stadionul olimpic.

22—23 iulie GIMNASTICA : turneu in
ternațional.

21— 23 iulie. CICLISM : campionatele
de pistă ale R.F.G. pe velodromul de la 
Oberwiesen feld.

22— 23 iulie, CANOTAJ : campionatele 
internaționale ale R.F.G. pe pista de la 
Feldmocking.

11—23 iulie. ÎNOT: campionatele R.F.G. 
în piscina olimpică.

27 iunie — 2 iulie, BASCHET : turneu 
Internațional, în apropierea terenurilor 
târgului.

Toate aceste întreceri vor constitui 
un prilej de ultimă verificare a instala
țiilor de pe bazele olimpice.

REZULTATE
Cehoslovacia — Finlanda 

2—1. 2—1).
CLASAMENT

5 4
4 3
4 3

5-3 (1-1.

1 9 39— 9 9
1 0 34— 7 7 
0 1 25— 6 (> 

5 10 4 19—25 2
5 1 0 4 12—40 2
5 1 0 4 10—49 2 

figurează 
— Șue

1. Cehoslovacia
2. U.K S.S.
3. Suedia
4. Finlanda
5. R.F.G.
6. Elveția 

(In acest clasament nu
rezultatul meciului U.R.S.S. 
dia).
CLASAMENTUL REALIZATORILOR

1. Nedomanski (Cehoslovacia) 9 p. 
(6+3), 2. Malțev (U.R.S.S.) 9 p.
(2+7), 3. Iakușev (U R.S.S.) 8 p.
(7+1). 4. Jaroslav Hollk (Cehoslova
cia) 8 p. (4+4). 5. Hedberg (Suedia) 
7 p. (4+3). 6 Sadrln (U.R.S.S.) 7 p. 
(2+5).

AZI, LA PRAGA
Elveția — Cehoslovacia șl R.F. a 

Germaniei — U.R.S.S.

Foto i Bora VOJNOVIC-Novi Sad
I 

antrenamente joi și vineri.' _Astăzi, 
(n.r. ieri), Maria Alexandru, 
Crișan, Eleonora Vlaicov, 
Doboși, Dorin Giurgiucă și 
Gheorghe au jucat chiar în sala care 
va găzdui meciurile. Au fost antre
namente de acomodare cu podiumul, 
mesele și mingile (marca „Hanno" 
trei stele), toate prezentînd noutăți 
pentru jucătorii noștri. La mesele 
alăturate au evoluat și Stellan Bengt
sson — campionul lumii, Zoia Rud- 
nova — campioana Europei, ca și 
alte „palete" reputate sau mai puțin 
cunoscute. Cu toții însă s-au pregă
tit intens pentru ca întrecerile să-i 
găsească încă de la început în ple
nitudinea posibilităților lor.

Conform programului, campionatele 
vor fi deschise eu probele pe echipe, 
care vor continua pînă marți. Dună 
o zi de pauză (miercuri), întîlnirile 
vor fi reluate cu partidele indivi
duale.

Așa cum se știe, reprezentativele 
României fac parte din grupele IV 
(fete). împreună cu cele ale Austriei 
și Țării Galilor și I (băieți), în com
pania Suediei și Turciei. Meciurile 
cu aceste adveisare se vor disputa 
sîmbătă Cu excepția confruntării 
masculine cu team-ul suedez, unde 
mari favoriți sînt desigur campionii 
scandinavi, în celelalte întreceri ale 
primei zile, șansele sînt de partea 
noastră.

Așadar, să așteptăm debutul com
petiției care reunește 24 de formații 
feminine (împărțite în 8 grupe) și 
28 masculine (10 grupe), sperînd că 
vom putea consemna comportări ia 
nivelul prestigiului de care se bucură 
tenisul nostru de masă.

Carmen
Șerban 
Teodor

Constantin COMARNISCHI

TELEX
Selecționata de fotbal a statului Peru a 
susținut ia Alger o întîlnire amicală cu 
reprezentativ?» țărilor Maghrebului, din 
care au făcut parte 3 iucători marocani 
și 8 algerieni. Partida s-a încheiat la
egalitate : 1—1 (1—1) Scorul l-au des
chis gazdele, în min. 3, prin Betruni, 
iar oaspeții au egalat în min. 38. în
urma golului marcat de Rojas La 13 
aprilie echipa Peru va întîlni la Kiev 
formația U.RS.S., iar 
juca 1P București cu 
pică a României.

la 23 aprilie va 
selecționata olira-

La Amsterdam a avut 
cernăril trofeului „Balonul de aur« ju
cătorului olandez “ ‘ ~ . ‘2 ‘
lax Amsterdam), desemnat cel mai 
bun fotbalist european în anul 197t. în 
urma anchetei initiate de revista „Fran
ce Football". în rîndul a 2G de zia
riști din diferite țări.
■
tn ziua a doua a competiției masculine 
de baschet „Marele premiu ai orașului 
Sofia*4 s-au înregistrat următoarele re
zultate : Grupa A : Prasa — Sofia (ti
neret) 88—73 (44—34) ; Havana — Var
șovia 69—67 (34—39) : grupa B : Buda
pesta — Amsterdam 60—59 (26—26) ; So
fia — Berlin 82—69 (43—35). în cla
samentele» celor două grupe conduc e- 
chipele orașelor Praga 
(gr. B).

loc festivitatea de. 
.Balonul de aur“ 

Johann Cruyff (A- 
desemnat

(gr. A) și Sofia-

întîlnirea internațională 
putată la Pleven între 
de juniori ale Bulgariei și Turciei s-a 
încheiat cu scorul de 4—2 (3—9) în fa
voarea fotbaliștilor bulgari.

de fotbal dis- 
reprezentatlvele

La Tallin au continuat campionatele 
unionale de haltere, tn Urnitele cate
goriei semimtjlocie. pe primul loc s-a 
clasat Viktor Kurențov cu 477.500 
la totalul celor trei stiluri. La 
corla mijlocie victoria a revenit 
Boris Pavlov cu 515 kg 
mondial. La aceeași categorie, Igor
Kalașnikov a stabilit un nou record al 
lumii la stilul „împins" — 177.500 leg.

kg
cățe

lul 
nou record

Proba de pistol viteză din cadrul con
cursului international de tir de la So
fia a revenit țintașului sovietic Igrij 
Bakalov cu 596 p. Tot un trăgător so^ 
vletic, Vladimir Raskovalov, a cîștigat 
proba de armă liberă, calibru redus — 
trei poziții cu 1 155 p.

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știrii
PRIMII CÎSTIGATORI Al 

„CUPEI DINAMO" LA TIR
Printre primii cîștigători ai tradițio

nalului concurs republican de tir, „Cupa 
Dinamo", ce se desfășoară pe poligonul 
Tunari din Capitală, se numără Lucian 
Giușcă (I.E.F.S.) la pistol liber 60 f — 
542 p la aceeași probă. M. Trușcă (Me
talul) — cu 506 p s-a clasat pe primul 
loc la juniori, iar la armă liberă calibru 
redus 60 f culcat a cîștigat Mircea An
tal (I.E.F.S.) cu 595 p.
SUD-AFRICANII EXCLUȘI DIN 

„CUPA DAVIS"'
Ieri, la Copenhaga. în reuniunea ex

traordinară a Federației internaționale de 
tenis (FI.L.T.), comitetul special pen
tru organizarea ..Cupel Davis’’ a hotărît 
excluderea Republicii Sud-Africane din 
competiție. Hotărîrea a fost luată cu 
5 voturi contra 2. După cum se știe, 
o serie întreagă de țări participante

ta actuala ediție a „Cupei Davis- au 
brotestat !a înscrierea echipei sud-afri- 
cane, reprezentînd o țară în care este 
practicată discriminarea rasială.

CLUJEANUL A. DANCSULI 
CAMPION LA FLORETA 

AL JUNIORILOR MICI
Proba de floretă băieți 

chis campionatul 
al juniorilor mici 
Floreasca II — a 
foarte echilibrată 
cesarâ disputarea 
concurenți.

Clasamentul final se prezintă
1. A. Dancsull (C.S.M. Cluj) 3
2. O Ștefan (C.P.M.B.) 3 v. d. 
Nussbaum (Medicina Tg. Mureș) 
d.b.; 4. E Misensehi (Victoria Cărei) 2v 
5. C. Draga (Ș.S. București) 2 v; 6. P 
Kasa (C.S. Baia Mare) 2 v. Camplona 
țul continuă azi, tnceplnd de la ora 6.

care a des- 
republlcan de scrimă 
— desfășurat în sala 
dat loc la o luptă 
în finală .făcînd ne- 
unui baraj intre 3

Bedacțlg (I <floilnUpap« I ȘucurefU, itr. V«»U» @onta Mi l® i telefuaaei central* 11.10,05, secția corespondenți IL51.Q», Interurban ÎS li 2391 telex i spurtrom buc. 180, Tiparul ,4. P, „Informa(ia**, București 10.368


