
PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în ziua de 18 aprilie 1972 a avut loc 
plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, care a dez
bătut următoarele prooleme :

1. Analiza rezultatelor activității e- 
conomico-financia»,e pe ansamblul e- 
conomiei naționale pe anul 1971 și 
principalele aspecte privind îndeoli- 
nirea planului de stat pe trimestrul l 1972.

2. Proiectul de hotărîre cu privire 
la perfectionarea sistemului informa
țional economico-social, introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor și 
dotarea economiei naționale cu teh
nică de calcul in perioada 1971— 
1980.

3 Informare cu privire la efec
tivul, compoziția și structura orga
nizatorică a partidului la 31 decembrie 1971.

4. Informare cu privire la com
poziția și mișcarea cadrelor din no
menclatura organelor de partid și 
de stat la sfîrșitul anului 1971.

5 Convocarea Conferinței Naționale 
e Partidului.

6. Proiect de Hotărîre a CC. al 
P.C.R. „Cu privire la vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu în unele 
țări africane".

7. Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ca invi

tați, miniștri, conducători ai orga
nelor centrale și organizațiilor ob
ștești, redactori-șefi din presa cen
trală.

Plenara a dat o apreciere pozitivă 
activității creatoare, pline de abne
gație desfășurată de oamenii muncii 
din toate ramurile economiei națio
nale, de intelectuali, de întregul nos
tru popor pentru realizarea și de
pășirea planului de stat pe anul 1971 
și trimestrul I al anului curent, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
populației, pentru înfăptuirea progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate elaborat 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. Plenara a stabilit 
măsuri în vederea îndeplinirii în 
bune conditiuni a planului de stat 
pe anul 1972 și pregătirea din timp 
a planului pe anul 1973.

Plenara a adoptat Hotărîrea cu pri
vire Ia perfecționarea sistemului in
formațional eccnomico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cit 
mijloace de prelucrare automată a 
datelor și dotarea economiei națio
nale cu tehnică de calcul în perioa
da 1971 — 1980, care va fi dată pu
blicității.

Au fost aprobate Informările cu 
privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului, 
ia compoziția și mișcarea cadrelor 
din nomenclatura organelor de par
tid și de stat.

Plenara a adoptat hotărîrea de a 
se convoca, în a doua jumătate a 
Junii iulie. Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, cu ur
mătoarea ordine de zi i

„Cu privire la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale și 
ale Congresului al X-lea al P.C.R. 
și la măsurile de perfecționare în 
continuare a conducerii și plani
ficării activității economi co-socia- 
le, la dezvoltarea democrației so
cialiste".

Plenara a hotărit ca norma de re
prezentare Ia Conferință să fie de 
un delegat la 1 000 de membri de 
partid.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a dat o înaltă a- 
preciere activității desfășurate de se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nirolae 
Ceaușescu, contribuției sale deo
sebit de valoroase în promo
varea politicii externe a partidului 
și statului nostiu în cadrul vizitelor 
efectuate în perioada li martie — 
6 aprilie 1972 în unele țări din Afri
ca. Plenara a aprobat în unanimitate 
rezultatele vizitei și și-a exprimat 
convingerea că aceasta slujește inte
reselor poporului român și ale po
poarelor țărilor africane, intereselor 
tuturor forțelor antiimperialiste, cau
zei generale a socialismului și păcii 
în întreaga lume.

Plenara a adoptat Hotărîrea „Cu 
privire la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări africane", 
care se dă publicității.

Tn legătură cu problemele organi
zatorice, Plenara C.C. al P.C.R. a 
adoptat următoarele hotărîri :

Analizînd abaterile pe care le-au 
săvîrșit tov. Vasile Rus în activita
tea sa la Comitetul Municipal Tg. 
Mureș al P.C.R. — abuzuri în func
ție și tendințe de căpătuială — și 
tov. Ilie Făsui la Comitetul județean 
Caraș-Severin al P.C.R. - încălcări 
ale eticii comuniste și neglijențe se
rioase în muncă — plenara a hotărit 
excluderea acestora din rînduriie 
membrilor supleanți și respectiv ale 
membrilor C.C. al P.C.R.

Constatând neajunsuri serioase tn 
activitatea tov. Dumitru Popa la Co
mitetul Municipal București al P.C.R. 
și mai ales la Consiliul Popular al 
Municipiului București, plenara a 
hotărît eliberarea sa din Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și reco
mandă eliberarea și din funcțiile de 
prim-secretar al Comitetului Muni
cipal București a) P.C.R. și preșe
dinte aJ Consiliului Popular Muni
cipal.

Plenara a eliberat, la cerere, din 
motive personale, pe tov. Carol Ki- 
raly din rînduriie membrilor sup’e- 
anți ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a recomandat eliberarea 
sa din funcțiile de prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R. și președinte al Consiliului 
Popular județean.

Plenara a hotărît alegerea tova
rășului Gheorghe Cioară în Comi

tetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a recomandat alegerea sa ca prim- 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.CJL și președinte al 
Consiliului Popular al Municipiului 
București și, în legătură cu aceasta, 
eliberarea sa din funcția de preșe
dinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

Tovarășii Cornel Burtică și Ion 
Pățan au fost aleși membri supleanți 
ai Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R.

In vederea întăririi activității la 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, plenara a reco
mandat numirea tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil în funcția de vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și, în legătură cu aceasta, l-a elibe
rat din funcția de secretar al C.C. 
al P.CJL

Piena.a a ales pe tovarășul Iosif 
Banc in funcția de secretar ai C.C. 
al P.CJt și, m legă Lurâ cu ciceHst'x, 
a recomanda: eliberarea sa din 
funcția de vicepreșeuiate al Conci
liului de Miniștri și ministru al a- 
griculturii, inousuiei alimentare și 
apelor;

Plenara a trecut pe tovărășii l-n 
Dincă și Ștefan Andrei din rînd‘11 
membrilor supleanți in riadul mem
brilor C.C aj P.CJL și i-a ales in 
funcția de secretari ai C.C. al P.CR.

Plenara a recomanda» a.egerea to
varășilor Mihai Lalea și Minai Gete 
ca secretari ai Consiliului Național 
al Frontului Urutâțu socialiste in 
legătură cu aceasta, a hotaril elibe
rarea tovarășului Minai LMal-u utr. 
funcția de președinte ai Colegiului 
Central de Partid ȘI numirea sn a- 
ceasta funcție a tovarășului Niculae 
Guină.

Plenara a notam r~ t r.... tova
rășului Leor.ie Rauiu in funcția de 
preșeumta al Consiliului condu
cere și rector al Academiei „Șivfon 
Gneorghiu* pentru pregătirea -acre
lor de conducere a activității de par
tid, social-pouuce, economice și ad
ministrației de stat și, in legătură 
cu acea&ui, a recon:sat eliberarea 
lui din funcția oe vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Plenara Comitetului Centrai «; 
partidului a exprimat convingere^ 
câ masurile organizatorice aduțxaie 
vor duce la perfecționarea activită
ții organelor conducătoare Oe panic, 
a Întregii activități de cotxlucere a 
societăți; noastre, in vederea îiMte- 
plinini in bune condițiuci a progra
mului de dezvoltare rr.iiriL^r-:» a 
țârii. Stabi.'n de Congresul al X-le« 
al partidului.

Tn cadru! dezbaterilor au luat cu
rtatul tovarășii : Aurel Duca. Nico
lae Tăbîrcă. ștefan Bobos. George 
Hokoștean. Gheorghe Roșu, Ioo Pâ- 
țan. Ioan Avram. Nicolae Agachn 
Vasile Maltaschî și Tudor Iocescu.

In Încheierea lucrărilor plenare: a 
luat cuv intui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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ASTĂZI, ETAPA A XXII-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTDAL
In cadrul etapei a XXII-a a campionatului diviziei A de fotbal se vor 

disputa astăzi următoarele partide : In ajunul marelui derby

de la
Ora

CLUJ: .. 
lASi : Politehnica —
PITEȘTI: F. C. Argeș — 
BACĂU : Sport Club — 
BRASOV : Steagul roșu — 
TG. MURES: A. S. Armata — 
CONSTANTA : Farul — 
BUCUREȘTI : “ '-
ora 16,30 ; în deschidere se 
oficială de începere o meciurilor: 16,30.

„U"

Rapid

Dinamo
CAR. Cluj
U.T.A.
Jiul
Crișul
Steaua
Petrolul (în nocturnă, de la ora 19)
Univ. Craiova (stadionul 23 August, 

vor întilni echipele 'de tineret-rezerve;.

CLASAMENTUL
1. U.T.A. 21 11 7 3 39—17 29
Z F. C Argeș 21 13 0 8 34—27 26
3. ,U* Cluj . 21 11 3 7 31—21 25
4. A.S:A. Tg. Mureș 21 9 7 5 24—19 25
5. Steagul roșu 21 9 6 6 26—14 24
6. Sport Club Bacău 21 10 4 / 33—26 24
7. Steaua 21 8 6 7 27—18 22
8. Dinamo 21 8 5 8 28—25 21
9. Univ. Craiova 21 3 5 8 26—25 21

10. Jiul 21 8 5 £ 19—25 2i
11. Rapid 21 8 3 10 24—27 19
12 Forul 21 7 5 9 1^-28 19
13. Petrolul 21 5 ' o 10-25 19
14 Politehnica lași 21 5 8 8 22—27 13
15. GF R. Cluj 21 3 7 11 Li- 29 13
16. Crișul 21 2 6 13 9—32 10

ULTIMELE PREGĂTIRI
ALE LOTULUI DE LUPTE

Citiți in pagina a 3-a ulti
mele amănunte de la cele 
16 divizionare A, precum și 
cești din actualitatea fotba
lului românesc și interna
tional.

LA PITEȘTI, INTERESUL GENERAL

@ După toate probabilitățile, Dobrin va absenta • U.T.A. se 
va deplasa în orașul derbyuîui, azi, venind de la ... București !

PITEȘTI, 18 (prin telefon). Ora
șul trăiește, începînd de duminică 
seară — după „lovitura" de la 
Iași, care a relansat echipa locală 
în cursa pentru titlu — emoția ca
racteristică marilor evenimente 
sportive. Partida de mîine (n. r. — 
azi) cu U.T.A., socotită pe drept 
cuvînt nu numai derbyul etapei, 
ci și al campionatului, polarizează 
atenția și interesul tuturor. Pretu
tindeni, acolo unde fotbalul a reu
șit să pătrundă cu sau fără voie 
în intimitatea preocupărilor coti
diene ale oamenilor, se discută cu 
aprindere, se fac calcule și pro
nosticuri. Se ' adună speranțe și 
duzii atît de multe cit într-un se
zon sau chiar într-un an întreg. La 
casele de bilete, special amenajate, 
cozile par ca niște fluvii vii, undu
ind cu meandre zgomotoase și mul- 
ticolore. La stadion se fac ultimele

pregătiri de ordin organizatoric-gos- 
podăresc. Se contează, firesc, pe 
o asistență record și gazdele nu vor 
să rămînă cu nimic datoare unor 
obligații pe care le-au onorat în 
toate împrejurările. O asemenea 
efervescență sportivă nu a mai cu
noscut Piteștiul din anul 1967, cînd 
F. C. Argeș, în luptă atunci cu Stea
ua, a trecut de puțin pe lingă me
dalia de aur a campionatului. Și 
bine spunea cineva că, la Pitești, 
în aceste zile dinaintea meciului 
de miercuri, lumea a uitat de toate, 
începînd cu micile griji personale 
și terminînd cu temerara expediție 
spre Lună a lui „Apollo-16“. La 
ordinea zilei, un singur eveniment

Mihai IONESCU

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al P.C.R.,

din 18 aprilie 1972, cu privire la vizita 

tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele țări africane

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a luat 
cunoștință cu deosebită satisfacție de 
activitatea desfășurată de secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de dele
gația română, în cadrul vizitelor 
efectuate, între 11 martie și- 6 apri
lie J972, în Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, Republica Africa 
Centrală, Republica Populară Congo, 
Republica Zair, Republica Zambia, 
Republica Unită Tanzania, Republica 
Democratică Sudan și Republica A- 
rabă Egipt

Moment de o deosebită însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre Republica Socialistă România și 
țările africane, vizita constituie o 
manifestare fără precedent a politi
cii externe a partidului și statului 
nostru de solidaritate cu țările care 
au scuturat jugul colonial, cu miș
cările de eliberare națională, cu toate 
popoarele angajate în lupta pentru 
apărarea și consolidarea independen
ței. împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru progres, securitate și pace în 
fume.

Plenara aprobă pe deplin rezulta
tele vizitei, acordurile și înțelegerile 
convenite în direcția dezvoltării rela
țiilor politice, economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii dintre 
România și țările vizitate și stabi
lește să se întreprindă toate măsu
rile necesare pentru traducerea lor 
în viață, în jnteresul țărilor și po

poarelor noastre, a] cauzei păcii șl 
colaborării internaționale.

Ministerele șl organizațiile econo
mice vor asigura îndeplinirea tutu
ror prevederilor referitoare la dez
voltarea cooperării cu aceste țâri în 
domeniile convenite — minier, geo
logic, metalurgic, forestier, agricol, 
industrial, comercial, al transporturi
lor etc. — și vor lua măsuri pentru 
crearea și funcționarea societăților 
economice mixte în sectoarele sta
bilite.

Avînd în vedere că toate țările vi
zitate au solicitat să trimită în Ro
mânia un număr mai mare de tineri 
la studii, Plenara Comitetului Cen
tral hotărăște majorarea numărului 
de burse pentru învățămîntul supe
rior și mediu. De asemenea, multe 
țări au exprimat dorința ca un nu
măr mai mare de specialiști români 
să lucreze în aceste țări în dome
niul asistenței tehnice, în învățămînt 
și ocrotirea sănătății ! Plenară hotă
răște să fie satisfăcute aceste cereri 
prin trimiterea unui număr mai mare 
decît în prezent, de specialiști, de 
cadre didactice, medici și personal 
sanitar. Aceasta va constitui o ma
nifestare vie a solidarității dintre 
România și țările africane.

Pentru coordonarea și urmărirea 
realizării în bune condițiuni și la 
timp a complexului de măsuri vi- 
zînd înfăptuirea acordurilor și în
țelegerilor încheiate. Plenara stabi
lește înființarea Comisiei de Stat 
pentru coordonarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice cu țările 
africane.

Planara hotărăște să se la toate 
măsurile pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și parti
dele politice conducătoare din aceste 
țări, cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste. pentru intensifica
rea ajutorului politic, diplomatic șl 
material acordat popoarelor si miș
cărilor de eliberare națională care 
luptă împotriva dominației coloniale 
Plenara recomandă Frontului Unită
ții Socialiste, Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Tineretului Cc- 
munist. Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, Con
siliului Național al Femeilor, tuturor 
organizațiilor de masă și obștești din 
țara noastră să-și extindă legăturile 
cu organizațiile similare din țările 
africane: de asemenea. Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa să-și intensifice activita'ea 
în vederea creșterii contribuției sale 
la adtncirea relațiilor prietenești cu 
popoarele din Africa.

Plenara dă o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuției sale 
deosebit de valoroase tn promova
rea politicii externe a partidului și 
statului nostru. Plenara — aprobînd 
în unanimitate rezultatele vizitei — 
își exprimă convingerea că ea slu
jește intereselor poporului român și 
ale popoarelor țărilor africane, inte
reselor tuturor forțelor antiimper'a- 
liste, cauzei generale a socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

Au mai rămas doar citeva zile 
pină la gongul inaugura] al cam
pionatelor europene de lupte libere 
— luni, 24 aprilie, ora 12, Ia Kato
wice (Polonia). Lotul țării noastre 
face ultimele pregătiri. Antrenorul 
federal, Ion Crisnic, ajutat de an
trenorul Ion Bătrin și de dr. Xico- 
lae Lazăr, urmărește cu atenție fi
nalizarea ultimelor capitole dta pla
nul său tehnic și tactic

Ne aflăm *n sala de antrena
ment— Manechinele stat trimite pe 
saltea cu a ti ta înverșunare incit 
ne face impresia că vor plesni din- 
tr-un mtjment In altul Intr-un colț 
al săli: se dispută lupta surdă cu 
halterele. Pe o bancă, brăileanul 
Vasile lorga, medaliat cu bronz la 
ultimele amafr-edițir ale campiona
telor mondiale ți tot cu bronz Ia 
campionatele europene dta 1970, își 
privește cu nostalgie colegii. La re
centul turneu internațional din sala 
Floreasca s-a accidentat stupid la 
un picior, răsucindu-și-1 între două 
saltele care se depărtaseră sub pre
lată. Cu o săptămtaă In urmă a re
luat antrenamentele dar — spre 
marea-i neșansă — s-a accidentat 
dta nou la picior. Astfel, el nu va 
putea concura la campionatele eu
ropene.

între timp, antrenamentul a luat 
sfirșit, așa tacit îl putem reține 
cîteva minute pe Ion Crfsnic.

— Cu cine îl veți înlocui pe 
lorga ?

— Accidentarea acestuia, pe țîngă 
faptul că o regret, implică și altă 
modificare în componența echipei, 
în locul lui Icrga, la categoria semi- 
mijlocie (82 kg), va concura tinărul 
Ton Dumitru (Steaua), pe care îl 
„coborîm" de la mijlocie (90 kg). 
In felul acesta, însă, a rămas desco
perită categoria mijlocie. In zilele 

" "—‘ *“—i meciuri
Stelieă Morcov 

Enacbe

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI UN BOGAT
PROGRAM DE ÎNTRECERI SPORTIVE
Țara întreagă se pregătește de 

sărbătoare. Zilele de 1 și 2 Mai 
sint intîmpinate pretutindeni cu re
zultate bune în muncă, in mijlo
cul unui entuziasm general. In ca
drul manifestărilor ce vor avea loc 
eu acest prilej, sportul se înscrie la 
loc de cinste. Au loc intense pre
gătiri pentru întrecerile ce se vor 
organiza. Iată, mai jos, cîteva amă
nunte.

CONSTANTA : NUMEROASE 
ÎNTRECERI pe litoral

La Constanța, în zilele de 30 a- 
prilie, 1 și 2 Mai agenda sportivă 
va fi deosebit de bogată. Pe are
na C.F.R., popicarii își vor disputa 
întîjetatea în „Cupa 1 Mai“, într-un 
concurs individual, iar pe terenul 
de la Complexul Neptun, se vor 
întrece jucătorii de tenis de cîmp 
— băieți și fete. în zilele de 30 a- 
prilie, 1 și 2 Mai, pe frumoasa 
bază sportivă de la Mamaia vor a- 
vea loc întreceri de bowling la care 
vor lua parte echipele Energetica, 
Neptun. Tomistext, Hidrotehnica, 
Comerțul, Portul, Dobrogea, Con
structorul și Murfatlar. în pădurea 
„Mihail Kogălniceanu" este pro
gramat „Crosul tineretului", iar în 
pădurea Babadag concursul de c- 
rientare turistică, dotat cu „Cupa 
U.T.C.". Tot la orientare turistică

se vor întrece sportivii de la Voin
ța. Parcul pionierilor va găzdui, 
timp de trei zile, jocuri de baschet, 
handbal și volei, în care se vor 
disputa „Cupele 1 Mai", în timp ce 
pe apele Iacului Sutghiol va avea 
loc concursul de yahting.

TIMIȘOARA : PE BEGA 
Șl LÂ pădurea verde

în orașul de pe Bega, sportul va 
ocupa un loc însemnat în progra
mul manifestărilor din zilele de 1 
și 2 Mai. Pe stadionul Progresul, 
la baza nautică de pe Bega și în 
splendidul decor de la Pădurea 
verde își vor da întilnire sportivi 
de la C.F.R., U.M.T., Politehnica, 
Voința, Școala sportivă, Electromo
tor, S. S. Viitorul, Electrobanatul, 
Constructorul, Tehnometal, Progre
sul, Electrica. Ei se vor întrece in 
competiții dotate cu „Cupa 1 Mai“, 
la box, caiac-canoe, canotaj, halte
re, fotbal, judo, popice și tenis de 
cîmp.

Cu prilejul adunărilor populare, 
vor avea loc demonstrații sportive 
la box, judo, haltere, scrimă, iar pe 
Bega se va desfășura un concurs 
de navomodele. La Pădurea verde, 
iubit loc de agrement al timișore
nilor, se va desfășura, de aseme
nea, un bogat program sportiv.

AL. C.

PITEȘTI : 1000 DE PARTICIPANT! 
LA CROSUL

. „PRIMAVARA ARGEȘEANA"
Tn cinstea zilei de 1 Mai, C.JE.F.S. 

Pitești a inițiat numeroase compe
tiții și demonstrații sportive. Ast
fel, în ziua de 28 aprilie, pe stadio
nul „1 Mai", elevii liceelor Zinca 
Golescu, N. Bălcescu și Al. Odo- 
bescu vor prezenta un program de 
gimnastică, demonstrații de aero și 
racheto-modele. Sint prevăzute, de 
asemenea, întreceri de carting, în 
care se vor lansa micii concurenți 
de la Casele de pionieri din Pitești 
și Cluj. La 30 aprilie se va disputa 
etapa județeană a crosului „Primă
vara argeșeană", la startul căreia 
se vor alinia 1000 de participanți, 
ciștigători ai fazelor precedente (pe 
centrele din raza județului). în zi
lele de 1 și 2 Mai vor avea loc fi
nalele unor competiții de masă, 
dotate cu cupa „1 Mai“ la fotbal, 
handbal, volei, judo, tenis de masă, 
lupte și popice.

•La Ștefănești, un cunoscut loc 
de agrement din apropierea Piteș- 
tiului, se va organiza o serbare 
cîmpenească, al cărei program va 
cuprinde jocuri distractive, demon
strații de handbal, fotbal, lupte și 
judo feminin.

I. FEȚEANU-coresp. județean

următoare, după citeva 
de selecție, între 
(Dinamo Buc.) și Ștefan 
(Nicolina Iași), vom stabili pe cel 
care va lupta la Katowice. Dar, 
atît unul cit și celălalt sînt tineri 
(Morcov — 21 de ani ți Enac.be — 
22) și deci șansele oricăruia dintre 
ei sînt mai mici. Enache a fost 
eliminat in turul III la campiona
tele mondiale de anul trecut, iar 
Morcov n-a participat nici măcar 
la Balcaniadă— Ne-am propus să 
aliniem însă la Olimpiadă luptători 
la toate categoriile și experiența 
unor campionate europene, mai ales 
a acestora, va fi foarte folositoare

concura.
așteptați de io ceilalți 
la confruntările continen-

oricui va
— Ce 

luptători 
tale ?

— Iod Arapu (cat. sein:muscă ■
Costin CHIRIAC

(Continuare ta pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

jucdtc-rflor de la Tlrgeș exprimă hotărire, încredere dorință de 
Foto : V. BAGEAC

In așteptarea marelui derby chipurile 
victorie. Chiar dacă lipsește- Dobrin

4 ZILE DE BOX l\TER\AȚIO\AL LA PATINOARUL „23 AUGUST»

IN LUPTA PENTRU „CENTURA DE AUR“
VEDETE AEE BOXEEll 0EHP1C, EUROPEAN ȘI AMERICAN
• Capete de a£ișs CUȚOV, RECUEIFEROS, KAJDI, PETIT și

tir al pucurilor de 
ciuruit mantinelele, 

iată, începînd de astăzi, patinoarul 
artificial ,413 August* pus Ta dispo
ziția iubitorilor de box, care găsesc 
aici o incintă foarte potrivită și 
spațioasă pentru galele pugilistice.

La prima sa ediție, turneul inter
național dotat cu „Centura de aur" 
reunește la București aproximativ 
35 de toxeri dm 8 țări, din Europa 
și America, cărora li se vor adăuga, 
intr-un impresionant lot, circa 45

După lungul 
hochei, care au

de boxeri români, aleși după crite
riul celor mai buni 4—5 la fiecare 
categorie.

In aceste circumstanțe stat firește 
de așteptat intilniri extrem de 
cispuiaxe lâ cîtcvâ Categorii, core 
întrunesc pe lista de înscrieri nume 
sonore in pug.lismul amator mon
dial. în fruntea afișului stă, proba- 
bil, Câtegoriâ ușoară, un de Cali- 
strat Cuțov șj Paul Dobrescu vor 
■pr.mi rep..Câ \ •cecâmp.onuiui G»ixu~ 

excepționalul cubanez Enrique

PACETUHIN

Kegueiferos, 
Pierre Petit și 
Anatoli Kamniev. 
pasionante vor fi partidele la ca
tegoria semimijlocie, unde Victor 
Zilberman și Alexandru Popa vor 
trebui să facă față asaltului cam
pionului european, maghiarul Jănos 
Kajdi, campionului 
americane, cubanezul 
cunoscutului pugilist 
Sobczak și tînărului
Kaiser, semifinalist

campionul francez 
a speranței sovietice 

Nu mai puțin

Jocurilor Pan- 
Emilio Correa, 
pc lonez Jerzy 

Hans-Jiirgen 
al recentelor

(Continuare in pag a 4-a)

Asistate de antrenorul Fuentes, cele două vedete ale cubanezilor, Regueiferos (stingă) și Garbey 
namentul din sala Progresul

antre- 
Foto i Theo MACARSCHI

De azi, la lași 

ULTIMUL TURNEU 
AL CAMPIONATULUI 

MASCULIN DE HANDBAL
Astăzi după-amiază în Sala .sportu

rilor din Iași se vor disputa pri
mele partide ale... ultimului turneu al 
campionatului masculin de handbal. 
Trei zile consecutiv, amatorii de 
sport din acest oraș vor avea oca
zia să asiste la 15 partide, dintre 
care unele sint decisive în lupta 
pentru evitarea retrogradării. Tn 
plus, programul cuprinde și citeva 
jocuri de tradiție, cum ar fi întll- 
nirea dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești (primele două clasate) sau cea 
dintre Steaua și Universitatea 
București, partidă care dintotdeau- 
na a oferit un spectacol de calita
te, dinamic și atractiv. Cu atît mai 
mult este de așteptat ca aceste for
mații fruntașe să furnizeze me
ciuri frumoase, cu cit lupta pentru 
întîietate este practic încheiată.

Iată programul de azi, de la era 
14,30: Independența Sibiu — Poli
tehnica Timișoara, Steaua — Trotu- 
șul, S.C. Bacău — Universitatea 
București, Dinamo București — U- 
niversitatea Cluj, Dinamo Brașov — 
Politehnica Galați.

f

Enac.be
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A NOUA FORMAȚII LA STARTUL
CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE

La sfîrșitul acestei săptămîni — start într-o nouă ediție a cam
pionatului republican pe echipe, competiție care angrenează pe cei 
mai buni sportivi ai țării, într-o interesantă dispută, pasionantă — 
prin genul ei (divizie) — pentru iubitorii atletismului.

Ca și în ediția precedentă, în joc sînt cele trei titluri republi
cane ce se vor decerna celor mai bune formații masculine și femi
nine, precum și cîștigătoarei într-un clasament general. Si le vor 
disputa, pe parcursul a patru etape, nouă formații : DINAMO, 
STEAUA, RAPID, METALUL și C.A.U. București, selecționata jude-

țuluj CLUJ, selecționata județului TIMIȘ, selecționata județului 
BRAȘOV și selecționata județului ARGEȘ

în fiecare etapă sint programate cite trei meciuri, care angre
nează tot atîtea echipe, întrecerile fiind programate de-a lungul a 
două reuniuni.

La această oră se cunosc componențele fiecărei participante la 
acest campionat, ultimele amănunte privind pregătirea lor și nou
tățile din fiecare lot. Iată, de altfel, o prezentare succintă a 
acestora.

Nr. 7031

START
ÎN CAMPIONATUL

Duminică, pe traseul 
de la Vălenii de Munte SA NU UITAM REGHINUL...NAȚIONAL

DE MOTOCROS

DINAMO BUCUREȘTI
„In actuala ediție a diviziei de 

atletism — ne-a declarat prof. A- 
lexandru Stoenescu, antrenorul coor
donator al dinamoviștilor, echipa 
noastră și-a propus să-și apere cu 
succes titlul de campioană. Contăm 
pe aproximativ 100 de atleți, cu care 
vom acoperi în mod corespunzător 
aproape toate probele. Singurele di- 
ficultți — alergările peste garduri și 
aruncarea suliței bărbați. Tn schimb, 
vom miza mult pe superioritatea 
noastră în probele de mars, 400 m, 
disc femei, semifond și fond.

Nume noi în formația noastră i 
Șt. Goantă. Ș. Ioan. N. Lepară. 
I. Zamfirache la băieți, EI. Mirza, N O- 
nică, G. Zamfirache la fete. In funcție 
de necesitățile ivite pe parcursul 
competiției vom promova în echipa și 
o serie de juniori talentați din pro
pria pepinieră. Consider că în acest 
an, cei mai dificil adversar pentru 
noi va fi Steaua. Dacă vom învinge 
această echipă, avem toate șansele 
să rămînem în posesia titlului".

STEAUA BUCUREȘTI
„In mod normal nu putem pierde 

primul loc în clasamentul echipelor 
masculine — este de părere antre
norul N. Tacorian. Echipa noastră a 
fost serios întărită prin transferarea 
unor sportivi de valoare ca D. Tit, 
M. Neamțu, Fl. Sandru, I. Burcă, Gh. 
Monea, V. Jurcă, N. Pană, Șt. Naghi.

Majoritatea probelor vor fi acope- 
perite în mod corespunzător la băieți, 
cu excepția aruncării ciocanului. Se
lecționata noastră, feminină este însă 
ceva mai slabă decît principalele ad
versare, Dinamo, C.A.U. și Metalul, 
în general, acesteia îi lipsește atleta 
tir. 2 pentru probele de aruncări.

Atleții noștri fruntași au participat 
la o pregătire comună, la Budapesta, 
tn compania sportivilor din clubul 
Honved și majoritatea dețin o formă 
corespunzătoare actualului stadiu de 
pregătire. In orice caz, ediția din a- 
cest an va fi mult mai disputată de
cît cea precedentă".

RAPID BUCUREȘTI
„Anul acesta, echipa feroviară con

tează pe aportul a 50 de sportivi (37 
de atleți și 13 atlete) — declară an
trenorul coordonator Gheorghe Stânei. 
Punctele noastre forte : Gh. Cefan, 
I. Rățoi, T. Puiu, M. Zaharia, V. Mi- 
hăescu, D. Szilagy la băieți, Valeria 
Bufanu, Cornelia Popescu, Virginia 
Ioan, Doina Bădescu la fete. Cu pri
lejul ediției din acest an vom pro
mova și cîțiva juniori talentați, din 
rindul cărora vreau să amintesc pe 
Adriana Dumitrache (100 m), Gabriel 
Curuț (100 m) șl Jeana Velicu (400 m).

La majoritatea probelor avem con- 
eurenți de bună valoare. Sîntem to-

tuși descoperiți la unele din ele i 
înălțime bărbați, triplusalt, prăjină, 
disc bărbați, suliță femei și greutate 
femei. Cred că lupta pentru titlu se 
va da între Dinamo și Steaua, în timp 
ce echipa Rapid va lupta pentru locu
rile 3—4“.

METALUL BUCUREȘTI
„Avem cea mai puternică echipă 

pe care am prezentat-o vreodată în 
divizia națională — este părerea an
trenorului Silviu Dumitrescu. Tn ge
neral, contăm pe aproximativ 50 de 
sportivi- (32 de atleți și 18 atlete). 
După părerea mea. formația feminină 
este mai puternică decît cea masculină.

Mizăm foarte mult pe punctele care 
le vor realiza Ș. Ciochină. Gh. Ghipu, 
D., Nicolae. C. Lîbu, I. Dima în pro
bele masculine și, respectiv. Lia Mi- 
noliu, Maria Linca. Mariana Goth. 
Dorina Cătineanu, Cornelia Holub, 
\eronica Anghel fa cele feminine. 
Atletele noastre candidează cu șanse 
apreciabile la locul I în întrec rea 
feminină ; ta schimb, băieții vor tre
bui să depună eforturi serioase pen
tru a evita rerogradarea. Am um
plut multe goluri în echipă, lansind 
o serie de debutanți, din rtndui că
rora l-ași evidenția pe Gh. Kopctă, 
care va fi o plăcută surpriză pentru 
specialiști".

C.A.U. BUCUREȘTI
„Deși am pierdut o serie de 

tivi valoroși, printre care Ș. 
D. Tit, D. Szilagy, Șt Naghi, 
Mîrza, vom prezenta c _____
omogenă, care va beneficia de aportul 
a 80 de sportivi” — declară conferen
țiarul universitar Titus Tatu. Vom 
acoperi în mod practic toate probele 
cu excepția omului nr. 2 la săritura 
eu prăjina.

„Punctele noastre forte — probele 
masculine de sprint alergările peste 
garduri și sărituri. Mai slab stăm 
la aruncarea suliței bărbați. In ge
neral, vom conta mult pe faptul că 
Intre cei doi atleți pe care îi vom a- 
linia la fiecare probă, diferențele sint 
minime, lucru extrem de important 
ta Întrecerile de acest gen. Dacă fie
care component al echipei își va rea
liza obiectivul individual pe care și 
l-a propus In acest sezon, vom putea 
concura de la egal la egal eu cele 
mai puternice team-uri, Dinamn «i 
Steaua".

rează vor face parte, printre alții, 
Olga Damian și Conna Ionescu 
(sprint), Marilena Bădițoiu (400 și 800 
m), Carmen Golgoți (lungime), Lucia 
Eminovici și Elena Popa (disc) și evi
dent, maestra emerită a sportului 
Ana Sâlăgean, Ia disc și greutate. Din 
formația masculină, remarcăm can
didatura atleților V. Sălăgean, Z. He- 
gheduș (disc și greutate), R, Purghel 
(ciocan), I. Orghidan (sprint), O. Schei
ble (semifond), E. Rotaru (triplu și 
lungime)._ De remarcat introducerea 
in echipă a unor juniori talentați, 
cum sînt A. Toma (sprint și lungime), 
L. Brașoveanu (400 m g) și L. Crețu 
(înălțime), acesta stabilind chiar in 
săptamina trecută un nou record ju
dețean de juniori și seniori cu 1,88 m.

Se mizează pe omogenitatea echipei 
de fete. Două indisponibilități la a- 
ceastă oră : Șt. Satmari și L. Brașo
veanu (se speră totuși " 
lor) și transferul aflat 
atletei 
Bucurași

Edith SchaJ.
în recuperarea 
pe... drum, al 

de la C.A.U.
M. B.

TIMIȘ
Adrian Damsa — vice-
CJ.E.F.S. Timiș ne-a 

l actuala ediție ne-am 
eliminăm, iar acolo unde

spor»
IM3.

_ . Eea* o selecționată

BRASOV
Beneficiind de vremea favorabilă, 

atleții brașoveni au continuat pregă
tirile In aer liber in vederea primei 
etape a diviziei. Astfel, tn ultima 
perioadă s-au organizat două con
cursuri de verificare și selecție pen
tru ca la fiecare probă să avem In 
selecționata județului pe cei mai buni 
sportivi. Din echipa care se contu-

Profesorul ■ 
președintele 
spus: „Pentru 
străduit să 
nu am reușit, aceasta, cel puțin să a- 
meliorăm carențele arhicunoscute din 
participările noastre anterioare. In 
primul rlnd, a® lărgit lotul la 50 de 
băieți și 30 de fete, ceea ce ne face 
să credem că vom acoperi toate pro
bele. Pregătirile au fost făcute ta 
cadrul secțiilor, cu antrenorii I.upșa, 
Mesaroș, Deheleanu, Deacov, Pascu și 
Grozescu. In zilele de 15 și 16 aprilie 
cei vizați vor participe la un concurs 
de selecție te vederea alcătuirii for
mației pentru prima etapă.

în apropiatul campionat sperăm in
tr-o bună comportare a tai Marian 
Beker. Tama* Szabo. Emil Tobias, 
Adalbert Darvas, Andrei Curanți, Ma
riana Lazăr, Ion Vasilescu, Adrian 
Laurențin si alții- Prtma etapă — cu 
Dinamo și Rapid, la București — este 
foarte grea. Insă cotnpcr.er.pi echipei 
noastre vor încerca să fie parteneri 
redutabili”.

P. ARCAN — coresp. județean 
CLUJ

Deși configurația definitivă a echi
pei de atletism a Clujului va fi cu
noscută numai după al dci-ea con
curs de selecție și după ședința co
misiei județene de specialitate tcv. 
Constantin Cuca, vicepreședinte al 
CJX.F.S. Cluj ne-a eferit o suită 
de date, referitoare la grupul sporti
vilor care vor „ataca* divizia.

„Ei sfat selecționați din circa 150 
de atleți. toți aparținînd numai sec
țiilor din oraș. Ceea ce caracterizează 
echipa — condusă de un colectiv de 
antrenori ce-1 are fa frunte pe cr.

Ion Arnăut — este tinerețea, în com
ponența ei figurind mai mulți ju
niori talentați, printre care Doina 
Hoinărescu, Sanda Cubleșan, Mariana 
Nedelcu, Ion Gajea și Valentin Ciu- 
rea. Tinerii vor încerca să acopere 
golurile lăsate prin plecarea din Cluj 
a unor atleți, precum Darvaș, Ghe- 
deon și alții. Dar, pentru că sîntem 
la capitolul absențe, trebuie să mai 
anunțăm că în acest sezon sîntem 
lipsiți de aportul lui Șepci și Monea, 
atleți care vor concura pentru cubul 
Steaua, întruclt își satisfac serviciul 
militar. In comparație cu ediția 1971, 
beneficiem însă de prezența a două 
capete de afiș : Ileana Silai și Kurt 
Socol, absenți anul trecut din motive 
subiective (prima) și obiective (al 
doilea). Alături de ei vor concura 
Vasile Bogdan și Vasile Sărucan, 
atleți de care ne legăm speranțele 
unor locuri mai bune decît cele ob
ținute in 1971“.

N. D.
ARGEȘ

a cunoaște stadiul pregăti- 
promovate în divizia A —

Pentru 
rilor noii r _ ______
echipa reprezentativă de atletism a 
județului Arge» — înaintea startului 
campionatului, ne-am adresat tovară
șului profesor Mihai Diaconescu, vice
președinte al C.J.E.F.S. care ne-a de
clarat :

„Imediat după promovarea echipei 
noastre în prima categorie am luat 
măsuri de pregătire și completare a 
lotului cu elemente corespunzătoare, 
cunoscînd valoarea ridicată a echipe
lor din primul eșalon al atletismului 
românesc. Fiecare antrenor sau pro
fesor are responsabilități și sarcini 
precise pe această ltale.

Echipa este compusă în marea ma
joritate din juniori, mulți dintre ei 
arind o certă perspectivă șl valoare 
confirmată, provenițl de la liceul ex
perimental de atletism Cîmpulung, 
de la C. S. Cîmpulung, C. S. Pitești 
si Școala sportivă Pitești. Pot să re
marc din rindul echipei elemente va
loroase ca : Olimpia Cataramă, Li
liana Lean, Doral Cristudor, AJnan 
Crislali, Dan Betini, Relia Duculescu, 
Doina Spina ș.a.

Canoscîr.d valoarea sportivilor noș
tri. dorința lor de afirmare, rezulta
tele obținute pînă In prezent cît și 
dragostea, pasiunea cu care mun
cesc specialiștii din atletismul ar- 
geșean. sint convins că vom avea o 
compotrare bună, iar județul Argeș 
se va menține In prima divizie a 
țării”.

★
Pentru etapa îr.tîi a diviziei de 

atletism din 22—23 aprilie, organiza
torii au hiat toate măsurile pentru 
punerea la penet a stadionului atletic 
cin „Parcul 23 August”.

Ilie FETEANU — coresp. județean

Un atac al I.E.F.S.-ului stopat de Elisabeta Șimo, unul din cei r-.z: tr-ni pz—zs—.

aoa „U" TIMIȘOARA

CAMPIONATUL

• Joi, sîmbătă

Fotoi S. BAKCSI

DOMINĂ, IN continuare, 
FEMININ, DIVIZIA A

V diaiiică — 6 partide

• Duminică s-a disputat la Bu
zău, în prezența a peste 4 000 de 
spectatori, ultimul concurs de ve
rificare a motocrosiștilor înaintea 
începerii campionatului național. 
Iată rezultatele înregistrate : cla
sa 70 cmc: 1. P. Oprea (Steagul 
roșu Brașov), 2. N. Șerban (Auto
mobilul Buzău) ; juniori : 1. A. Be- 
nedek (Steagul roșu Brașov), 2. N 
Murgoci (Poiana Cîmpina), 3. V. 
Argăseală (Automobilul Buzău) 
clasa pînă la 500 cmc : 1. St. Chițu 

Tr. Moașa 
A. Crisbay

(Poiana Cîmpina), 2. 
(Steagul roșu Brașov), 3. 
(Steagul roșu Brașov).

• Duminică 23 aprilie 
fă.șura la Vălenii de Munte prima 
etapă a campionatului național de 
motocros pe anul 1972. întrecerile, 
care vor avea loc în organizarea 
F.R.M. și a asociației sportive Lo
comotiva Ploiești, vor cuprinde 
probe pentru posesorii de motore
te românești, juniori și seniori. 
Reamintim pe deținătorii titlurilor : 
clasa 
gul 
Gh. 
șov) ;
țu
500 cmc — Cristian Dovids (Meta
lul București).

Sperăm că și ediția din acest an 
a campionatului motocrosiștilor va 
fi la fel de palpitantă ca cea prece
dentă, iar asociațiile sportive care 
se vor ocupa de organizarea etape
lor vor lua măsurile necesare pen
tru crearea condiților optime de 
desfășurare a întrecerilor.

se va des-

70 cmc
roșu
Voicu 
clasa 

(Poiana

— Petre Oprea (Stea- 
Bașov) ; juniori — 

(Steagul roșu Bra- 
250 cmc : St. Chi- 

Cîmpina) ; clasa

Uite așa, la „năcaz" — bă
nuim noi — a pus mîna pe toc 
și hîrtie, cu intenția de a scrie 
redacției, profesorul Paul Si- 
mion din Vlahița (str. I. Atila 
9), jud. Harghita. „Cred că ar 
trebui să se acorde mai mare 
atenție acelor orașe sau asocia
ții sportive care au crescut și 
cresc nenumărați sportivi frun
tași care evoluează apoi în alte 
cluburi". Prof. Simion n-are ni
mic împotriva acestor transferuri, 
după cîte ne dăm seama, dar ceva 
tot îl frămîntă. Pornește de la 
fotbal, arătînd că orașul Reghin 
— căci despre el este vorba — a 
avut echipă în divizia A, dar 
că acum nu mai are nici în „C“. 
Declin, cum spune dînsul, din 
mai multe cauze, dar mai ales 
datorită faptului că „nu există 
o conducere pricepută". în con
tinuare, autorul arată că „mulți 
jucători din Reghin activează 
în alte părți: Pojoni — ia 
U-T.A., Varadi (A.S.A. Tg. Mu
res), Moldovan (Petrolul), Sze- 
keli (A.S.A.-tineret), leneși 
(Ceahlăul Piatra Neamț), Ser- 
fozo (Independența Sibiu) ș.a. 
După ce acești sportivi pleacă 
în marile centre, nu se mai a- 
mintește de loc de orașul sau 
asociația în care au crescut. Si 
e păcat". Lista sportivilor conti
nuă cu boxeri. Din Reghin s-au 
ridicat, 
meroși 
pioni i 
Gorea, 
namo activează Eugen

ni se precizează, 
boxeri buni, chiar

Iuliu Astalos, 
Filip Dan ș.a.

nu-
cam- 

Lucian
„La Di-

Gorea,

dar nimeni nu amintește că el a 
crescut la Reghin".

Citim cu atenție scrisoarea 
profesorului din Vlahița și-l în
țelegem. El se scuză de faptul 
că ar putea fi bănuit de patrio
tism local, extinzînd observația 
sa și la alte orașe, cluburi, aso
ciații sportive mai mici, ano
nime aproape. „Creștem spor
tivi, ne mîndrim cu ei, dar pînă 
la urmă nu ne rămîne decît să 
le... urmărim din depărtare 
zborul". Și se referă, în conti
nuare, la unele satisfacții mo
rale, chiar și materiale, ce ar 
putea veni din partea marilor 
cluburi (demonstrații sportive, 
dotarea cu echipament, sprijin 
cu antrenori calificați șa.). Ar 
fi un stimulent pentru creșterea 
altor sportivi".

De ce să n-o spunem, aveți 
dreptate tovarășe profesor Si- 
mion. Luate de vîrtejul activită
ții, federațiile, asociațiile Și clu
burile mari — „beneficiare de 
sportivi", cum Ie numiți — n-au 
timp de a se mai uita înapoi, 
deși ar fi cazul... Și presa, evi
dent, are partea ei de vină. în 
ce ne privește, ne vom strădui, 
bineînțeles, să mai reparăm în 
viitor, cîte ceva din ce este ne
drept. începînd cu orașul Re
ghin. Un gînd bun deci, prin 
aceste rînduri, plin de respect 
față de profesorii, antrenorii de 
prin această parte a țării, care 
au migălit și migălesc cu pasiu
ne la formarea unor sportivi 
fruntași ai țării.

Modesto FERRARINI

Campionatul republican de polo 
intră într-o pauză, determinată de 
pregătirile echipei naționale în ve
derea turneului de calificare (Miin- 
chen, 12—21 mai) pentru J. O. 
Selecționabilii, în marea lor ma
joritate componenți ai echipelor 
Dinamo și Rapid din București, 
fruntașe ale clasamentului, și-au re
luat antrenamentele, deocamdată, 
la bazinul Floreasca, sub conduce
rea lui A. Grințescu și N.'Firoiu.

Pentru cele patru săptămîni care 
au mai rămas pînă la primul exa
men al anului — din cele 14 forma
ții înscrise în turneul de la Mun- 
chen vor obține calificarea doar
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VOR ASIGURA SUCCESUL

ECHIPA NAȚIONALĂ ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE

primele trei — cei doi tehnicieni 
își vor Îndrepta atenția asupra ele
mentelor tehnico-tactice

„La Sofia — ne declara A. Grin- 
țescu — echipa noastră s-a compor
tat mulțumitor. Băieții au avut am
biția de a ajunge în mai, la Miin- 
chen, neînvinși și au reușit acest 
lucru. Dar, în ansamblu, jocul lor 
nu mă mulțumește. Echipa este pe 
punctul de a se cristaliza, deși 
pentru cîteva posturi există o se
rioasă concurență. Șerban Huber 
se află în formă bună și nu are la 
această oră nici un contracandidat 
serios la postul de portar. Gheor- 
ghe Zamfirescu, în accentuată reve
nire, alături de Bogdan Mihăilescu 
(un veritabil exemplu în pregătire 
și comportament) și Gruia Novac 
(care poate da mai mult) rămîn oa
meni de bază în orice moment. Din-

mai la Constanța
PRICEPEREA ORGANIZATORICĂ

în sfîrșit, s-au consumat etapele 
turului I al campionatului femi
nin de handbal, divizia A (cele 
două restanțe ale Universității 
București sînt programate la 20 și 
27 aprilie), echipele pregătindu-se 
acum să abordeze turul al._ IlI-lea. 
După cum se știe, între cele două 
tururi în aer liber a existat cel 
al turneelor de sală, care s-au des
fășurat în timpul iernii.

Etapa de duminică a consolidat 
poziția liderului, formația Uni
versitatea Timișoara, care, deși a 
fost la un pas de înfringere, s-a 
salvat în ultimele 
meciului derby cu 
îndoială, decisivă 
narea campioanei 
de la Timișoara (27 aprilie), 
cazul cînd Universitatea Bucurași, 
ar reduce la un punct avansul 
echipei lectorului univ. Constar.l n 
Lache, situația ar putea deveni 
favorabilă 
sta pentru faptul că 
turul 
rente 
rești. 
să se 
părtat 
de Confecția și Universitatea Cluj, 
astfel că pericolul de a reintra în 
hora retrogradării este minim. De 
altfel, ■ jocul bun practicat în ul
timul timp de echipa din Giulești. 
consolidarea sa prih introducerea 
tinerei și talentatei Amarandes 
pledează pentru rămînerea în pri
mul campionat al tării.

Jocurile din etapa a IX-a (a 
18-a) s-au caracterizat printr-o 
acerbă luptă pentru obținerea ce
lor două puncte. Echipele resimt

fa'„
cum «-*

Le tehnici

(teren Dinamo, ora 
Tg. Mureș — Uni
și Voința Odorhei 
Timișoara.

inaugurarea campionatelor 
europene de haltere ne mai des
part aproximativ trei săptămîni. 
Cum este și firesc. în prezent, pre
gătirile pentru această mare com
petiție continentală sînt în plină 
desfășurare. Atit forul de specia
litate. cft și organele sportive tiin 
Constanța (locul de disputare a în
trecerilor) se străduiesc să fie la 
înălțimea competiției, să ofere par- 
tcipanților condiții cît mai bune 
de concurs. Firește, organizarea u- 
nor campionate europene, la care 
numărul celor înscriși (peste 100) 
este mare, implică unele obligații, 
de care trebuie să Se țină seama.

Nu de mult, la Constanța, au 
avut loc campionatele naționale, cu 
prilejul cărora s-a făcut o mică 
„repetiție generală". în linii gene
rale, ea a fost reușită, dar a și 
scos în evidență unele aspecte de 
care trebuie să Se țină seama. In 
rândurile ce mai jos, vom da cu
vântul unor persoane autorizate, 
care vor schița impresiile lor cu 
privire la organizarea campionate
lor europene.

LAZAR BAROGA, secretar 
neral al F.R.H C.: „La reușita 
trecerilor, un cuvînt hotărâtor 
vor avea gazdele. Entuziasmul 
priceperea lor constituie garanții 
pentru obținerea unui succes. Am 
stat de vorbă cu cadrele de con
ducere ale forurilor locale care 
ne-au asigurat că toate amănun
tele vor fi puse la punct. Se va 
avea o deosebită grijă ca alimen-

se- 
în-

U
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CAMPIONATELOR EUROPENE 
importan

tă la halterofili) să fie cît mai va
riată. așa incit să satisfacă dorin
țele tuturor. în ceea ce privește 
cazarea, vă pot spune, de aseme
nea. că ea va întruni acordul ce
lor mai exigente preferințe. întreg 
hotelul Continental, precum și alte 
două complexe hoteliere, vor sta 
la dispoziția celor peste 300 de par
ti ci pan ți (inclusiv sportivi, organi
zatori, ziariști). Pentru ziariști, a 
căror cifră va atinge un record (a- 
proape 100). se vor crea cele mai 
bune condiții de muncă. Ei vor 
avea la dispoziție o imensă sală 
de lucru, o masă a presei de la 
care se va putea urmări foarte 
bine evoluția participanților, tele
foane și telexuri, prin intermediul 
cărora să facă transmisiile. în ceea 
ce privește organizarea tehnică, 
trebuie să amintesc de instalarea 
unei aparaturi modeme (panou e- 
lectronic pentru afișarea rezulta
telor, un ceas de control pentru 
prezentarea halterofililor la bară), 
organizarea unei vaste rețele de 
arbitri etc Congresul Federației eu
ropene de haltere, precum și con
ferința tie presă se vor organiza 
la 12 mai, la Mamaia, la hotelul 
Internațional".

ȘT eFAN PETRESCU, vicepreșe
dinte al F B H.C, antrenor emerit: 
-Doresc ca din punct de vedere 
tehnic toți participanții să fie mul
țumiți in ceea ce privește alimen
tația și desfășurarea antrenamen
telor dinaintea disputelor. Va tre-

tația sportivilor (atit de bui să amenajăm sălile de antre
nament cu cele mai bune apara
turi, în așa fel îneît concurenții să 
se pregătească optim înaintea cam
pionatelor. în plus, trebuie rezol
vată problema saunei, de care con
curenții au atîta nevoie. în aceas
tă direcție, forurile locale trebuie 
să ne acorde sprijinul, punînd la 
dispoziție sportivilor instalațiile 
băii municipale".

TEODOR DUMITRESCU, membru 
în Biroul federal : „Misiunea noas
tră de a organiza un campionat 
european este foarte dificilă. De 
aceea, trebuie să ne unim toate 
eforturile pentru reușită. Fiecare o- 
ficial însărcinat cu vreo misiune 
va trebui să se achite cu conști
inciozitate de îndeplinirea el. înce- 
pînd cu sosirea participanților și 
terminînti cu unele amănunte care 
par să nu aibă importanță, toate 
trebuia tratate la nivelul celei mai 
înalte răspunderi. Printr-o colabo
rare strînsă între membrii comi
tetului de organizare și toți fac
torii executivi, vom reuși să ne în
deplinim sarcinile pe care le avem 
de rezolvat".

Pentru buna desfășurare a mun
cii de pregătire a campionatelor 
europene. Biroul F.R.H.C. a hotă- 
rît să trimită la Constanța, cu în
cepere de la 2 mai, un grup de 
organizatori care, împreună cu fac
torii locali, vor îndruma și con
trola lucrările ce se efectuează.

tre tineri, Ciaudiu Rusu, Viorel 
Rus și Adrian Nastasiu se înca
drează tot mai bine în jocul echi
pei, iar Iosif Culineac, Radu Lazăr 
și Dinu Popescu evoluează mulțu
mitor.

Lotul marchează un plus evident 
al potențialului fizic, ceea ce îi dă 
posibilitate să joace permanent în
tr-un ritm susținut. Nu sînt 
pe deplin mulțumit de modul 
care jucătorii se concentrează 
momentele de superioritate 
inferioritate). Marcăm destul 
greu cu un om în plus și primim cu 
ușurință goluri cînd ne apărăm, in 
situații inverse. Vom repeta însă 
aceste elemente, decisive în jocul 
modern, pînă Ia automatizarea pa
selor, Ia însușirea perfectă a rolului 
fiecărui jucător, indiferent de pos
tul pe care îl ocupă în ofensivă sau 
în defensivă. Păstrez credința că 
vom trece cu bine examenul din 
luna mai".
ÎN DIVIZIA NAȚIONALA, DINAMO 
Șl RAPID — SINGURELE ECHIPE 

NEÎNVINSE
După partidele din cea de a doua eta- 

pă-tumeu a campionatului de polo, 
Dinamo și Rapid București au rămas 
singurele formații neînvinse în actuala 
întrecere, ele fiind despărțite, tn frun
tea clasamentului, doar de golaveraj. 
Meciurile restante ale etapei, care an
grenează formațiile Progresul București, 
Vagonul Arad și Olimpia Oradea, au 
fost programate pentru......................... ....
mai.
1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința Cluj
4. Crișul Oradea
5. I.E.F.S.
6. Poli. Cluj
7. Progresul Buc.
8. Vagonul Arad
9. Olimpia Oradea

JUNIORI! DE 
BUCUREȘTI

Au luaț sfîrșit întrecerile primu
lui tur al campionatului republican 
de juniori — zona Sud. După șapte 
etape, pe primul loc se află echipa 
Progresul București, care a acumu
lat 14 puncte din tot atîtea posibile, 
ea fiind urmată, în clasament, de 
C.S. Școlar cu 12 p, Dinamo și 
Șc. Sp. 1 București cu cîte 6 p. Re
turul competiției va începe la 16 
iulie, primele patru clasate urmînd 
să participe la turneul final.

A. GRINȚESCU OBSERVATOR 
LA MARELE TURNEU 

DE LA BELGRAD
între 27 și 30 aprilie, la Belgrad, 

va avea loc un mare turneu inter
național de polo, organizat cu pri
lejul celei de a 50-a aniversări a 
federației de specialitate din Iugo
slavia. Vor fi prezente patru din 
cele mai puternice formații din 
lume, selecționatele U.R.S.S., Unga
riei, Italiei și Iugoslaviei. F.R.N. a 
delegat ca observator la aceste în
treceri pe antrenorul echipei noas
tre naționale, Anatol Grințescu.

însă 
în 
în

(sau 
de

zilele de 6 și 7
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4 4 0 0 74- 8 a
4 4 0 0 52—11 8
4 2 1 1 24—22 5
4 2 0 2 15—38 4
4 1 1 2 21—30 3
4 1 0 3 13—42 2
2 0 0 2 7—10 0
2 0 0 2 6—19 0
2 0 0 2 2—34 0

. PROGRESUL 
IMBATABILI

7 minute ale 
I.EFX Fără 

pentru desem- 
râmîne partida 

în

bucureștencelor. Acea- 
meciul din 

III dintre cele două concu- 
la titlu se dispută la Bucu- 
$i situația codașelor începe 
lămurească. Rapidul s-a de- 
la 4 și, respectiv, 5 puncte

încă lipsa de acomodare cu 
în aer liber (mult diferențiat 
de cel în sală), sint — 
spune — Ia început de 
această cauză, execut
au încă de suferit, desfășurarea 
jocului nu este prea clară în 
ceea ce privește punerea Ir ' 
care a intențiilor tactice. Fără 
doială, un rol botărîtar □ au 
trenamentele, seriozitatea 
guința cu care handbalistele 
dori să se pună la punct.

Aproape fa aceeași 
jucătoarele se află și 
ei nu s-au pus încă 
preciază de multe ori 
zele. dictează pripit 
drastice sau așteaptă 
pînă să avertizeze o jucătoare care, 
evident, acționează în afara limi
telor regulamentului. Concluzia 
este clară—

Săptămâna 
mate alte 6 
dupâ-amiază 
„Tineretului"), Universitatea Bucu
rești își dispută restanța cu U- 
niversitatea Cluj, iar sîmbâtâ (de 
la ora 17. pe aceiași teren) cam
pioanele Intîlnesc Intr-un meci de 
atracție pe Rapid. Etapa a XlX-a 
programează duminică meciurile 
I.E.F.S. — Textila Buhuși (teren Di-

în apif.

slr-

cusituație 
arbitrii. Nici 
la punct, a- 
fantezist fa- 

sancțiuni 
prea mult

aceasta sint progra- 
jocuri divizionare. Joi 
(de la ora 16,30, la

namo, ora 16,30), Confecția — Rul-

1. Timișoara 17 15 0 1 284—161 32
2. „U" BJC. 16 13 1 2 235—170 27
3. I.E.F.S. 18 10 2 6 204—181 22
4. Textila 18 8 2 8 198—213 18
5. Mureșul 18 7 2 9 193—203 16
6. Rulmentul 18 7 2 9 228—263 16
7. Voința 18 7 1 10 171—201 15
8. Rapid 18 5 3 10 182—192 13
9. Confecția 18 3 3 12 193—230 9

10. .U- Cluj 17 3 2 12 185—259 8

I.E.A.B.S.
Anunță deschiderea centrelor de inițiere tn tenis de cimp și judo- 

karate-yoga, la Complexul sportiv „23 August".
Informații și înscrieri la patinoarul „23 August”, tel. 21.21.63; tramvaie 

23, 24, autobuz 107.

Note la „Criteriul primăverii" JUNIORI ȘI SENIORI FAȚĂ-N FAȚĂ

în această săptămână, seria ce
lor trei concursuri inaugurale ale 
sezonului de tenis în aer liber se 
apropie de sfârșit. Mai spectacu
loasă. din punctul de vedere al 
mizei, „selecția" din aceste zile 
cedează Insă pasul precedentului 
concurs, superior ca anvergură. în- 
tr-adevăr, „Criteriul de primăvară", 
reunind la start aproape 200 de 
rachete, din Capitală și provincie, 
a fost o amplă trecere în revistă 
a forțelor autohtone în tenis, mai 
ales acelea aparținînd generației 
tinere.

La acest capitol, al tinerilor te- 
nismeni, am... avut surpriza de a 
constata o preponderență a ele
mentelor venite din țară, față de 
gazde, juniorii bucureșteni. Faptul 
poate să bucure, arătînd că în o- 
rașele noastre, chiar cele îndepăr
tate de centru, pasiunea pentru 
sportul alb se află în continuă 
creștere. După cum însă, totodată, 
ne punem întrebarea: tinerii re
prezentanți ai Bucureștiuiui, be
neficiind actualmente de o aten
ție sporită din partea tehnicienilor 
și a opiniei publice, n-ar fi trebuit 
să fie mai des văzuți Pe locurile 
din fruntea clasamentelor ? Am 
dori, oricum, ca din această riva
litate a tenisului bucureștean cu 
cel provincial să izvorască mereu 
noile talente de care avem per
manent nevoie.

Deocamdată, ne vom mulțumi să 
adresăm felicitări junioarelor de 
la Sănătatea Oradea (antrenor: 
Nagy Valentin), care au ocupat

toate cele trei locuri fruntașe la 
categoria de 15—16 ani ! După cum 
prezenta unui junior gălățean, L. 
Vîrgolici, pe locul trei la cat. 17— 
18 ani trebuie și ea menționată.

Toți acești tineri jucători, asu
pra cărora se va îndrepta de 
aci încolo cu precădere grija fo
rurilor de resort, trebuie să știe 
însă că ascensiunea lor este strict 
legată de o străduință sporită in 
însușirea unei țehnici și a unui stil 
de joc în acord cu cerințele teni
sului modern. Nu sîntem în mă
sură de a oferi de aci îndrumări 
tehnice de amănunt, dar putem 
spune cu certitudine că prea ade
sea am observat la mulți dintre 
juniori tendința către un joc pre
caut, defensiv, lipsit de perspec
tive. Jucătoarele tinere ar trebui 
să ia exemplu de la colega lor 
de generație, Virginia Ruzici, care 
nu abandonează nici un moment 
linia unui tenis activ, de atac. A- 
colo stă viitorul și marile succese 
spre care tindem.

Despre seniori vom avea mai 
puține de spus, cei mai buni din
tre ei fiind .angrenați chiar în a- 
cest moment în întreceri decisive 
pentru stabilirea unei ierarhii la 
început de sezon. Totuși, unele 
concluzii s-au putut desprinde și 
din jocurile desfășurate pînă acum, 
în primul rînd, notăm cu satis
facție valoarea bună Ia care se 
menține Petre Mărmureanu. Pen
tru un tenisman care a depășit 
anii tinereții, a se menține mereu 
în bună formă fizică și tehnică 
este un merit categoric. Am în-

drăzni să spunem că racheta meta
lică, pe care o folosește acum, nu 
numai că nu constituie pentru el 
un handicap de început, ci îi spo
rește incisivitatea jocului și chiar 
diversitatea loviturilor. Totuși, un 
punct negativ pentru evoluția în
vingătorului: nu-1 patern aplauda 
pe Mărmureanu pentru fantezia 
vestimentară pe care o afișează, 
purtind tricouri cu diferite inscrip
ții pe ele ; se știe, în jocuri of iciale 
se permite numai folosirea echipa
mentului omologat de federația tie 
specialitate, de care jucătorul ci
tat nu credem că duce lipsă... In 
plus, el trebuie să fie totdeauna 
un exemplu pentru cei tineri.

Pentru Toma Osiei, un sfat de 
altă natură. Bagajul tehnic de care 
dispune la ora actuală ar trebui 
să-l scutească 
lorice arătate 
concursuri de 
poate pretinde 
judicioasă a forței de joc. în „Cupa 
Steaua" a abandonat un dublu 
(crampe stomacale ?...). iar 
greșul a avut salturi de la 
0—6, inexplicabile pentru 
luție normală.

Viorel Marca 
tactică de atac, 
eficacitatea mai 
mingilor sale de pe fundul tere
nului. Pentru aceasta, el trebuie 
să fie însă în permanență foarte 
bine pregătit fizic. Ion Sântei poa
te mai mult decît să conducă doar 
la începutul partidelor, iar — co- 
borînd mai jos pe treptele clasa
mentului — așteptăm rezultate mai

de fluctuațiile va
in aceste prime 
sezon. Apoi, i se 
o mobilizare mai

la Pro-
6—0 la 
o evo-

o bunăa adoptat
care îi suplinește 
puțin ridicată a

tn concursurile vi
itoare, ludith Gohn 
va adăuga experien
ței sale și ceva mai 

multă ambifie ?

Ion OCHSENFELD

tînărul Viorel 
des supus așa-

concludente de la 
Sotiriu, acum prea 
ziselor „ghinioane".

Senioarelor, în frunte cu ludith 
Dibar-Gohn, o singură recoman
dare : nici un pas înapoi în fața 
tinerelor talente care se ridică, ci 
luptă cavalerească pentru desem
narea celor ce sint cu adevărat 
primele noastre rachete feminine.

în încheiere, cîteva cuvinte de 
apreciere pentru munca depusă de 
arbitrul 
concurs, 
cei doi 
Schmidt 
veghiat 
celor aproape 500 de meciuri dis
putate.

principal al acestui 
Fl. Marinescu, ca și de 

harnici secretari, A. 
și C. Georgescu, care au 
la buna desfășurare a

Radu VOIA
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Etapa a XXII-a a Diviziei A, a 
VII-a a returului, prezintă o în
semnătate deosebită, ale cărei di
mensiuni sînt determinate, pe de 
o parte, de perspectiva relansării 
campionatului în zona de decizie 
a primelor locuri în clasament și 
chiar a titlului; iar pe de altă 
parte, de importanța pe care o are 
această ultimă testare a potenția
lului de joc al selecționabililor 
noștri, In contextul pregătirilor 
pentru meciul cu Ungaria din 29 
aprilie de la Budapesta.

In mod evident, din rîndul celor 
opt partide care vor încheia as
tăzi prima jumătate a returului, 
partida de la Pitești capătă — 
după victoria formației argeșene, 
duminică, la Iași — un caracter 
de mare derby. Poate chiar de 
derby al campionatului. Asta pen
tru că o eventuală victorie în fața 
U.T.A.-ei a unsprezecelui antre
nat de cuplul FI. Halagian — T. 
Dima ar reduce diferența față de 
actualul lider la numai un punct, 
ceea ce, firesc, ar putea constitui 
un moment de răscruce, cu posi
bile răsturnări de situații, în vi
itoarea desfășurare a disputei 
competiționale. Avem toate mo
tivele să credem că meciul de la 
Pitești va aduce în lupta pentru 
victorie tot ce echipele au mai

bun. De aici și promisiunile unei 
întreceri echilibrate, în care gaz
dele — pățite, în urmă cu o 
lună, într-o situație similară In 
fața Steagului roșu — nu vor mai 
lăsa probabil, de astă dată, să le 
scape nrilejul de a se înscrie defi
nitiv și cu șanse reale în lupta 
pentru titlul de campioană.

Deosebit de interesante ni se 
par și partidele în care nu mai 
puțin de șase echipe din prima 
jumătate a clasamentului Iși dis
pută, direct sau indirect, dreptul 
participării la viitoarea ediție a 
Cupei U.E.F.A. între acestea, tn- 
tîlnirea de la Cluj, dintre Univer
sitatea și Dinamo ni se pare — 
cel puțin prin valoarea celor două 
formații — aproape la fel de a- 
tractive ca și cea de la Pitești. 
Prin prisma ultimelor rezultate, 
și a tradiției, studenții clujeni au 
prima șansă; ca de altfel și A.SA. 
in fața colegilor lor bucureșteni de 
la Steaua, Sport Club în fața Jiu
lui și, mai ales, Steagul roșu în 
fața Crișului. Eventualele victorii 
ale gazdelor în toate aceste patru 
întîlniri, coroborate, bineînțeles, 
cu un alt probabil succes, acela al 
F. C. Argeșului, ar putea avea ca 
rezultat o spectaculoasă regrupare 
de șase echipe în fruntea clasa
mentului.

La București, Rapid—Universita
tea Craiova, altă dată o partidă — 
derby, ne oferă, acum, un meci 
pe care-1 bănuim liniștit, fără 
complicații, deoarece fiecare din
tre cele două formații urmărește 
reabilitarea și evadarea din medio
critate. Întîlnirile de la Iași Și 
Constanța aduc In scenă patru 
dintre cele cinci echipe situate ta 
subsolul clasamentului. In mod 
normal, două jocuri fără miză ma
joră, fără ambiții mari, care nu 
promit mutații de efect într-o 
zonă încă de pe acum eliberată 
de chinurile incertitudinilor.

Etapa a XXII-a, dominată de 
derbyul F. C. Argeș—U.T.A.. tre
buie privită și ca un nou prilej de 
verificare a formei selecționabili
lor noștri ta vederea apropiatei 
confruntări cu naționala Ungariei. 
De fapt, un ultim test oficial pen
tru toți componenții lotului repre
zentativ, un examen al capacității 
lor de joc.

»

1

I. MIHAI

In ajunul marelui derby
(Urmare din pag. I)

central i partida cu U.T.A.! Iar 
întrebarea care circulă cu obsedantă 
insistență peste tot și pe care o ci
tești pe chipurile trădate de emoție 
ale tuturor este și ea una singură i 
va fi sau nu F.C. Argeș miine seară 
la un singur punct de lider, pentru 
a putea folosi în continuare acest 
„cap de pod" în tentativa de ataca
re a titlului de campioană ?

în tabăra fotbaliștilor din Trivale 
domnește o atmosferă de calm și 
optimism robust. Vicepreședintele 
clubului, Puiu Rapaport, prins între 
multiplele preocupări, găsește totuși 
timp să ne comunice cîteva impresii 
și să ne sugereze într-un fel ima
ginea marelui derby, prin prisma 
unor aprecieri de la fața locului s

— Vor veni Ia acest meci, după 
calculul nostru, peste 20 000 de 
spectatori, probabil mai mult decit 
la meciul cu Ferencvaros din Cupa 
U.E.F.A., care deține pină in pre
zent recordul asistenței în Pitești. 
Și acest lucru ne bucură dar ne și 
dă de gîndit, raportind afluența de 
spectatori la capacitatea stadionu
lui. în privința meciului propriu- 
zis, am convingerea că băieții vor 
lupta pentru victorie, pentru că nu
mai un succes în fața liderului, la 
noi acasă, ne-ar da dreptul (și nu 
numai iluzia) să emitem pretenții 
întemeiate in desfășurarea ulterioa
ră a luptei pentru titlu. Altfel-

De aceeași părere este și antre
norul Florin Halagian, care-și ma
nifestă deschis regretul de a nu-1 
avea în formație pe Dobrin.

— Indisponibilitatea conducător:- 
Iui nostru de joc ne afectează, dar 
nu ne descumpănește. Vizăm victo
ria și cred că o vom obține. Băieții 
noștri sint bine pregătiți ți sînt 
convins ci nu ne vor dezamăgi

Băieții antrenorului FL Halag;— 
și ai profesorului T. Dima ni s-su 
părut și ei destul de încrezători, -^r 
starea lor de start, deminată 
dispoziție favorabilă unei 
sportive de mare importanță.

— Pentru noi — ne spune 
lea — o victorie in față U-T-Ă-ei 
e o victorie de prestigiu, de craoLru 
pe care avem datoria s-a realizăm 
ca o revanșă pentru înfrângerea sa- 
ferită in toamnă la Arad.

Veteranul echipei. Bartxu. ceva 
mai rezervat, adaugă i „U-T-V e • 
echipă bună. Va fi un meci frumos 
și cu atit mai valoroasă, va fi desi
gur, o eventuală victorie a noastră*.

La rfndul său, Jercan speră să 
nu se mai repete figura din mecrfi 
cu Steagul roșu și că. diatr-o ase
menea experiență, coechipieri; lui 
au învățat destul. Ivan, Oiseanu, 
Frățilă, Radu, Sta.-.. M Proesc.. 
Prepurgel și ceilalți ccmpocecfi 
ai eunsprezeceîul* pîtostean an ex
primat convingeri asenxănâtoere.

În Pitești, ta ajunul meciului 
derby, fotbaliștii de la U.T.A. tacă 
nu sosiseră. Strategul textiliștilor 
arădeni, Nicolae Dumitrescu, a in
tuit perfect consecințele psihice aie 
atmosferei dinaintea jocului și a 
apreciat mai oportună găzduirea 
formației sale In București și depla
sarea Ia Pitești chiar Ia ziua me
ciului.

de o 
lupte

PX--

DIVIZIA B
In iarnă, Sportul studențesc și 

C.S.M. Reșița. Ia adăpostul celor 
șase puncte avans, păreau de ne
clintit și aflați pe această bază 
solidă, antrenorii lor manifestau 
o siguranță evidentă In ceea ce 
privește succesul final. Tot atunci 
însă, Progresul, Minerul Baia 
Mare, Ș.N.O., C.F.R. Timișoara a- 
nunțau că lupta nu e încheiată 
aruncînd, într-un fel, mănușa li
derilor autoritari.

A început returul. O etapă, două, 
trei. Jocul rezultatelor nu anunța 
nimic deosebit. Dar a venit joia 
aceea cu restanțe. Joia de 13 a- 
prilie, cu înfrîngerile Sportului 
studențesc și C.S.M. Reșița, cu 
victoriile Progresului și Minerului 
Baia Mare. Scînteia apăruse. Și- 
focul s-a aprins neașteptat de re
pede, în etapa următoare. După 
trei zile studenții bucureșteni ca
potau din nou, în fața Portului, 
la Constanța, fără autogol, fără 
drept de apel. Pe terenul propriu,

• Lotul A este convocat la Bucu
rești pentru mîine, joi. în vechea 
alcătuire mai puțin M. Sandu : 
Răducanu și Adamache; Sătmărea- 
nu, Lupescu, Dinu, Hălmăgeanu, 
Deleanu și N. Ionescu ; Dumitru, 
Nunweiller VI și Anca ; Lucescu, 
Dembrovschi, Dobrin, Iordăneseu, 
Uifăleanu și Domide. Duminică, lo
tul va juca la Brașov cu Steagul 
roșu. „Este posibilă o completarea 
lotului — ne spunea antrenorul An
gelo Niculescu —, ta urma etapei 

ade campionat de miercuri și 
partidei cu Peru, de duminică”.

„Olimpicii" sînt convocați «i 
ei Ia București, tot pentru joi. An
trenorul Gh. Ola a alcătuit pentru 
jocul cu Peru următorul lot: Ghiță 
și Coman ; Pop, Smarandache, Vied, 
Popovici, Pigulea și Olteanu (St 
roșu); Pescaru, S im io naș, Broșov- 
schi și Vigu ; Pantea. Tătara, Kun 
II, Pîrvu, Marcu și Jercan.

• Viitoarea și ultima acțiune a 
lotului de juniori înaintea Turneu
lui U.E.F.A., din Spania (12—22 
mai), va avea loc între 4 și 9 mai 
urmind ca in acest interval, pro
hab:; la 7 mai. să susțină revanșa 
amicalului cu Bulgar-a.

NU ADUCE ANUL,
CE ADUCE... CEASUL I

arbitrul

ESTE IN FIERBERE...
Progresul își continua seria lui 
1—0. Și uite așa, azi. Spartul stu
dențesc mai are un a'X-.:a; doa~ 
de două puncte fi simte in srcte 
răsuflarea celor ce au fost anul 
trecut ta „A",

De o săptămînă, în Divizia B 
nu mai e liniște. Apele nu mai 
stat limpezi ca altă dată. între
cerea sportivă și-a recăpătat va
lențele ce-i dau frumusețe și cre
ează emulație Intre echipe. între 
suporteri. Cu excepția citorva 
formații (Metalul Tirgociște. Me
talul București, Progresul Brăila, 
Chimia Făgăraș. Metalurgistul C» 
gir, Minerul Anina. Vulturii Tex
tila Lugoj) aflate, deocamdată. in 
„insula liniștii” (adică la mijloc), 
restul echipelor au probleme. Iar 
razele „lanternei roșii” bat mai 
lung ca niciodată, pînă la for
mațiile aflate pe locul 9, evita
rea retrogradării 
horă" 
serie.

atrăgind Jn
cite 8 formații din fiecare

Citiți în numărul de azi al revistei

• Ample relatări • asupra etapei a XXI-a a Diviziei A.
• O discuție asupra capacității ofensive a echipelor noastre, așa 

cum a reieșit din jocurile de duminică.
• La „Interviul săptămînii" : Dumitriu li.
• Mai sînt 10 zile pînă la meciul cu Ungaria, de la Budapesta.
• Osatura echipei naționale ungare se transferă de la Dozsa la 

Ferencvaros ?
• Prezentarea meciului de duminică dintre selecționata olimpică 

a României și reprezentativa Peru.
• O pagină tehnică.
o Relatări de la ultimele meciuri ale divizionarelor B, Sportul 

studențesc și Progresul, aflate în duel pentru promovarea în prima 
divizie.

• Știri, reportaje, comentarii, clasamente din fotbalul inter
național.

Campionatul de fotbal feminin 
al Municipiului București 

RAPID A SUFERIT 
PRIMA TNFRINGERE !

Campionatul de fotbal feminin 
al municipiului București a progra
mat duminică jocurile etapei a 
XlX-a. Iată rezultatele înregistrate: 
Carmen — Tra viata 7—0, Unirea 
Tricolor — Rapid 2—0, Voința 
— Diana 3—1, Dacia — Băneasa 
0—0, Luceafărul — Minerva 5—0, 
Doina — Tinerețea 2—0, Miorița — 
Juventus 1—0.

Profitînd de eșecul Rapidului, șe
fia clasamentului a fost preluată 
de Carmen, la egalitate de puncte 
(33) cu Unirea Tricolor, dar cu un 
golaveraj excelent (108—15), față de 
84—8 al uniristelor. Urmează Rapid 
și Venus cu cite 32 p. (A PĂPĂ
DIE).

MARI CISTIGATQRI DIN MEDIUL SĂTESC LA LOZ IN PLIC»
Săptămînă de săptămînă se în

registrează mari cîștigători în auto
turisme și bani la Loz în Plic.

Printre cei mai recenți, un mare 
număr îl reprezintă participanții 
din mediul sătesc.

Iată cîțiva dintre cîștigătorii de 
autoturisme i Epure Nicolae — corn. 
Intregalde sat. Popești jud. Alba = 
DACIA 1100 ; Iancu Stan — com. 
Rușețu jud. Buzău = DACIA 1100; 
Florian Ioan — com. Cătina jud. 
Cluj = DACIA 1100; Ianoș Pavel 
— com. Miștenea jud. Harghita 
= DACIA 1100 ; Tache Ion —

corn. Brezoaele jud. Ilfov = DACIA 
1100 ; Cardus Constantin — com. 
Sf. Ilie jud. Suceava = DACIA 
1100 ; Cocoș Gheorghe — corn. 
Știubei jud. Buzău = DACIA 1100; 
Drăgoescu Gheorghe — corn. Sibiciu 
jud. Buzău = SKODA S 100 ; Iri- 
mie Ion Horea — corn. Cămăraș 
jud. Cluj => SKODA S 100 ; Chițu 
Petre — corn. Bragadiru jud. Te
leorman = SKODA S 100 ș.a.

• Tragerea Pronoexpres de asftzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de 
ora 19.10.

• în primele trei luni ale anu
lui Lotoul a atribuit participanților 
zeci de mii de premii în bani.

în ultima vreme lista marilor 
cîștigători continuă să crească.

Pentru a putea figura și dv. pe 
această listă participați la tragerea 
Loto de vineri 21 aprilie, tragere la 
care puteți cîștiga în afara premii
lor în bani și autoturisme la ale
gere. Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru procurarea bi
letelor.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORT.

Jock BEIAKIU

început la Bogota și apoi con
tinuat la Ciudad de Mexico și Al
ger, turneul reprezentativei statu
lui Peru prevede și o escală la 
București. Duminică 23 aprilie, fot
baliștii peruani vor evolua pe sta
dionul „23 August" în compania 
olimpicilor noștri. După acest al 
treilea meci româno-peruan, oas
peții (care, azi. joacă la Kiev cu 
echipa U.R.S.S) iși vor continua 
călătoria în Scoția, Turcia și . O- 
landa.

Scopul acestui turneu, în care 
sud-americanii au deplasat un lot 
numeros de jucători. este de a 
pregăti selecționata națională pen
tru Jvfini-Cupa Mondială" din 
Brazilia și, mai ales, pentru preli- 
minariiile campionatului mondial 
1974. Obiectivul federației peruane 
și al noului director tehnic, La jos 
Baroti (Ungaria), este calificarea 
Perului pentru turneul final C.M. 
din R.F. a Germaniei, confirmînd 
astfel excelenta impresie lăsată la 
ediția din Mexic atît în grupa de 
la Leon, cit și In sferturile de fi
nală.

HUGO SOTIL

Recunoscuți prin fotbalul lor 
tehnic, spectaculos, jucătorii oas
peți au o deosebită predilecție

pentru jocul ofensiv, evidențiind 
personalități cum sînt Cubillas — 
golgeterul echipei, Soții, Rojas, 
Challe, Mifflin, Reyes, toți com
ponent ai formației care a jucat 
la C.M. 1970. Se pare, insă, că în 
evoluția lor se va petrece o schim
bare preconizată de Baroti: trece
rea la jocul de contraatac, prin 
adoptarea variantei 4—3—3, față de 
care jucătorii manifestă însă re
zerve, tocmai datorită calităților 
lor apte pentru fotbalul ofensiv. 
De aceea, experimentul Baroti este 
așteptat cu legitimă curiozitate.

Notăm că lotul deplasat în Eu
ropa este tînăr (vîrsta medie 23 
ani) și cuprinde jucători bine 
formați fizic: portari sînt Uribe, 
Parraga și Saavedra; fundași: Tri- 
gueros, Manzo, Neyra, Chumpitaz, 
Velasquez, Salinas, Diaz; mijlo
cași : Mifflin, Challe, Drago; ata
cant?. Munante, Barbadillo, Soții, 
Rojas, Cubillas, Reyes, Bailetti, Or- 
bregozo, Gallardi, Peralta, Que
sada. Oaspeții sînt așteptați să so
sească în Capitală vineri.

ULTIMELE VESTI DE LA CELE 16 DIVIZIONARE A
U.T.A.

SIMA INDISPONIBIL ÎN CON
TINUARE. Din unsprezecele de 
bază al textiliștilor va lipsi Sima, 
accidentat în penultimul joc, cu 
Jiul. Locul acestuia va fi luat de 
Axente

s-au reîntors de la Petroșani luni 
după-amiază. Prin accidentarea lui 
Gyorfi în meciul cu Jiul, antre
norul Proca acordă credit în con
tinuare atacantului Papuc, debu
tant m etapa trecută, care s-a 
descurcat mulțumitor.

S. C. BACAU
PANĂ ȘI BALUTA TITULARI. 

I.uni, după partida cu Rapid, ju
cătorii băcăuani au fost supuși u- 
nui complex program de recupera
re. Marți, antrenorii Costică și Pe- 
trică Rădulescu și-au supus elevii 
timp de 60 de minute unui pro
gram de antrenament Hrițcu, ușor 
acerdentat, va fi probabil apt de 
joc. situație în care Fană și Bă
buță vor purta tricourile cu 
»i ÎL

STEAUA

nr. 7

MILITĂRII AU PLECAT 
LA TG. MUREȘ După ce 
neață au făcut un antrenament la 
Săftiea, jucătorii echipei Steaua 
au plecat Serj cu avionul la Tg. 
Mureș. Nu se anunță modificări în 
formație.

DINAMO

IERI 
dimi-

STEAGUL ROȘU
DEBUTANTUL PAPUC MEN

ȚINUT ÎN FORMAȚIE. Brașovenii

Vineri ți duminică
LOTUL B DE JUNIORI 

JOACA ÎN R.D.G.

DELEANU ȘI LUCESCU. INDIS
PONIBILI, Antrenorul Nicușor are 
probleme de alcătuire a formației 
pentru partida de la Cluj. Delea
nu este gripat, iar Lucescu s-a ac
cidentat ta meciul cu A^S.A. Tg. 
Mureș. 1 îinamovișui au efectuat 
luni și marți două antrenamente u- 
șoere și ieri au părăsit Capitala 

calea aerului. Locul lui Lucescu 
fi ocupat de Sălceanu, urmind 
Dobrău să fie utilizat mijlocaș, 
fundaș va fi folosit Gașpar.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
OBLEMENCO SAU N1ȚA 7 Cra- 

iovenii au sosit ieri la prinz cu 
autobuzul în Capitală, unde speră 
să recupereze cele două puncte 
pierdute duminică pe teren pro
priu. Rămîne de văzut dacă Oble- 
menco, care acuză o întindere mus
culară. va putea să joace. Dacă nu, 
Pe postul de atacant central va 
fi folosit, probabil, Niță.

JIUL

Pe 
va 
ca
Ca

COTORMANI ACCIDENTAT. 
Luni dimineață, minerii au plecat 
cu autocarul spre Bacău, cale de 
600 km ! Ieri, antrenorul Eugen 
Iordache și-a supus jucătorii unui 
ușor antrenament de acomodare. 
Din formație va absenta Cotor- 
mani. care a suferit o entorsă la 
gleznă în meciul cu Steagul roșu. 
Este posibilă reintrarea atacantu-

lui Stoian care, după o „carantină 
disciplinară" va accepta acum să 
joace chiar și cu tricoul nr. 11...

RAPID
BOC ÎNCĂ NERESTABILIT. Ra- 

pidiștii au efectuat luni un ușor 
antrenament, iar dimineața zilei de 
ieri au dedicat-o unei plimbări re
creative și vizionării unui film. 
Boc este în continuare accidentat. 
Antrenorul Bazil Marian va tri
mite în teren formația folosită la 
Bacău, poate doar cu o singură 
modificare in atac, unde este po
sibilă reintrarea lui D. Ene. »

FARUL
TUBCU PE ARIPA STINGĂ; 

Reveniți luni după-amiază la Con
stanța, jucătorii Faruluj au înche
iat marți dimineață pregătirile în 
vederea meciului cu Petrolul, în 
linia ofensivă va fi folosit Turcu 
Pe aripa stingă, urmind ca Ologu 
să-și reia postul de extremă 
dreaptă.

PETROLUL
MIERLUT: I-A RECIDIVAT O 

ÎNTINDERE. Și nu va putea juca în 
meciul cu Farul. Ieri dimineață, 
ploieștenii au efectuat un antrena
ment ușor, după care au plecat cu 
autocarul spre București, de unde 
și-au continuat drumul cu trenul 
spre Constanța.

POLITEHNICA IAȘI
MARICA TITULAR La Iași, 

unde are loc derbyul codașelor, an
trenorul V. Mărdărescu și-a pre
gătit cu seriozitate elevii pentru a 
fi scutit de orice surpriza din par
tea ceferiștilor. In poarta Politeh
nicii va apăra în continuare Na
ște care, în ciuda golului primit 
duminică de la piteșteni. s-a 
descurcat bine, iar în atac Marica 
va juca pe aripa stângă.

C.F.R. CLUJ
„JUCĂM MAI BINE ÎN DEPLA

SARE". După spusele antrenorului 
Laurențiu Munteanu, care afirmă 
că elevii lui joacă mai bine în de
plasare decît pe teren propriu, ră
mâne de urmărit dacă clujenii vor 
confirma in Dealul Copoului afir
mațiile tehnicianului lor. Va fi 
utilizată formația care a încheiat 
jocul cu U.T.A., hdică cu Țegean 
și O. Ionescu în componența liniei 
ofensive.

CRIȘUL
„NU MAI AVEM CE PIERDE". 

Așa se gîndesc jucătorii și antre
norul Vlad. împăcați cu gîndul pă
răsirii primei divizii, orădenii vor 
juca deconectați la Brașov, adică 
fotbal pentru fotbal..,

0 JUMĂTATE DE MILION DE SPECTATORI PE 6 STADIOANE!MANȘA A DOUA 
M SEM1RNA1ELE 

curao* europene
T9 999 pe staricetul Loz dm Li-

sabcca- CS399 pe Celtic Par* dm 
G_ssgt-w_ 9* M* pe stadionul _Kar- 

dr. Ltov_ 125 OM pe Ha—p- 
den Park dm Glasgow. 6’XC la 
Wolverisamprae- KM» pe Saa 
Scro dm Milano aproape o ju
mătate de m im de camesti la cele 
sase lr7~m—. de astăzi, manșa a 
doua dm semifira» rrpelor coc- 
tmemale. iată rm record unic ta 
analele focbaixdui ta materne de 
succes de public. Acești 5M 6*0 
stat doar reprezentanta celor peste 
ÎS milioane care vor armări trans
misiile. ta direct sau inreg-ctyate 
la televmttme. O Încheiere de am
ploare a ediției 19711972 pentru 
corn pe t; pile europene care — este 
drept — au alcătuit cei Mi stră
lucitor grap de calificate ta anti
camerele finalelor de dnd există 
aceste întreceri.

Să vă mai spunem că în cele 
cinci orașe (Glasgowul va găzdui 
— Ia concurență! — Mecfaafl* 
Celticului $i KaașersalaD bile St le 
s-au terminat ta timp-record ar în
semna să vă dăm o informație ba
nală. Că atmosfera la I inhtii 
Lvov, Glasgow, Wolverhampton și 
Milano poate fi comparată cu aceea 
din zilele finalelor competițiilor 
mondiale, iată iarăși ceva care vi 
se va părea normal. Că suporter-.: 
gazdelor fac pregătiri „sonore- cu 
totul speciale spre a-și duce spre 
victorie favoriții — și asta face 
parte din suita evenimentelor obli
gatorii dinaintea marilor jocuri. 
Așa că preferăm să vă destăinuim 
cite ceva din culisele tactice ale 
aprinselor dueluri de astăzi după- 
amiază și seara...

ARTUR ------ --------------
A-L „ASFIXIA” 
MESSIAS VA 
LUI KEIZER.
my Hagan a 
ciș să-i „atașeze" drept gardă per
sonală lui Cruyff, pe toată durata 
partidei, pe cel mai bun om al apă
rării lui Benfica, fundașul dreapta 
Artur, socotit principalul autor, 
chiar înaintea portarului Henrique, 
al înfrîngerii minime de la Amster
dam. Pentru Kelzer, al doilea pe
ricol blond din înaintarea lui Ajax, 
a fost destinat mozambicanul Mes-

ALES PENTRU 
PE CRUYFF, 

FI „UMBRA” 
Englezul Jim- 

anunțat că a de-

zat că „-.nici vorbă de a pierde 
intrarea in finală acum, cind am 
trecui de ceea ce era mai greu, 
meciul de la Munchen”— Becken
bauer. Muller și ceilalți titulari ai 
lui Bayern au sosit la Glasgow a- 
Larmap de eventualitatea neutiliză- 
rii lui Mayer. încă nerestabilit de 
pe urma unei accidentări dintr-un 
mea de campionat disputat a treia 
zi după jocul-tur cu Rangers.

CU RIVER A ÎN TEREN. Rocco 
Și jucătorii lui sînt încurajați de 
admiterea lui Rivera in meciurile 
din _Cupi UEEA“, căpitanul lui 
Milan fiind suspendat de la toate 
celelalte partide, de club și ale na
ționalei. pină la 30 iunie. Italienii 
cred că au găsit „antidotul Chivers” 
in persoana lui Sabadini, cel mai 
puternic și mai— crud dintre apă-

rătorii lor. Să vedem dacă și uria
șul lui Tottenham va fi dispus să 
se supună marcajului strict al com
bativului apărător din Milano. în 
sfîrșit de la Wolverhampton ne vi
ne știrea că Parkes, portarul echi
pei cu același nume, și „zidul” său 
au repetat la ultimele trei antre
namente așezări care să neutrali
zeze periculoasele lovituri libere 
ale lui Szocke. Ferencvaros a ple
cat luni spre Anglia cu un moral 
excelent, alimentat de victoria din 
întîlnirea cu Ujp.-sti Dozsa.

Și-acum să așteptăm... Aproape 
de miezul nopții vom ști pe cele 
șase ajunse lingă potou, pe cele 
șase pe care le mai despart 90 de 
minute de mare bucurie sau de o 
grea decepție...

Eftimie IONESCUSEMIFINALELE
CURELOR EUROPENE

LUI

bună 
atuul

Pancsics (Ferencvaros),' stingă, și Dougan (Wolverhampton), adversari 
direcți în partida de la Budapesta, se vor reintîlni astă-seară in meciul- ' 

retur al formațiilor lor din semifinalele „Cupei U.E.F.A.1'

arme De o atenție specială se vor 
bucura Dalglish, care a anunțat că 
va răzbuna astă seară nereușitele 
lu: de pe Saa Sire Și. bineînțeles, 
micuțul JehmlT care a reciștigat, 
meci de meci, ta vivacitate și 
dispoziție de joc. redevenind 
Celticului.

SINGURUL DUBIU AL 
BESKOV. Antrenorul lui Dinamo 
Moscova — Konstantin Beskov — 
mărturisea luni că nu știe dacă îl 
va include sau nu pe Gherșcovici 
în formația pentru partida de la 
Lvov. Atacantul de virf al dinamo- 
viștilor moscoviți n-a jucat la Ber
lin și de aceea Beșcov ezită să mo
difice formula înaintării. Dynamo 
Berlin — sosită de luni la Lvov — 
își leagă speranțele de forța de 
contraatac a lui Netz. un înaintaș 
care se simte la largul său în par
tidele din deplasare. în cealaltă 
semifinală a „Cupei cupelor” vom 
găsi cea mai optimistă tabără, este 
tabăra lui Glasgow Rangers. Slein 
declara intr-un interviu radiodifu-



Corespondență specială pentru SPORTUL C. M. de hochei

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE TENIS DE MASĂ

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
(3-1 CU ANGLIA) PE LOCUL V

Jucătorii noștri învinși (3-5) de Olanda, au ocupat locul XII

POLO1ȘTII IUGOSLAVI IN FATA FAVORITELE CONTINUA
UNOR CONFRUNTĂRI DE PRESTIGIU

. Cel mai mare succes din istoria 
polo-ului iugoslav a fost, fără în
doială, cucerirea titlului olimpic 
în 1968, la Ciudad de Mexico. Peste 
aproximativ 5 luni, 'reprezentanții 
Iugoslaviei se vor afla în situația

lo Stipanici (unul dintre cei mai 
buni portari din lume) de a mai 
juca în reprezentativă. în această 
situație va trebui să se apeleze la 
unul din ceilalți trei candidați, Ve- 
zilici de la Jug Dubrovnik, Tomici

Doi dintre jucătorii de bară ai naționalei de polo iugoslave : Belamarici 
(s'lnga) și Jankovici (dreapta) Foto : SPORT-Belgrad

mai
ex- 
de

de a-și apăra coroana celei 
bune formații din lume, lucru 
trem de dificil, ținînd seama 
actuala situație din plutonul mari
lor formații. E drept. în ultimii ani 
eehîpa țării a participat la nume
roase turnee internaționale, obți- 
nînd victorii de prestigiu. Cu toate 
acestea, la campionatul european 
de la Barcelona (1970), „plavii“ s-au 
clasat doar pe locul III, iar la e- 
diția 1971 a „Trofeului Jadran” 
(veritabil campionat mondial) ei 
au ocupat locul II. Rezultatele au 
fosț considerate, totuși, sub posibi
li t/i le echipei.

Acest lucru a determinat federa
ția de specialitate să acorde cea 
mai . mare atenție pregătirii echi
pei pentru Miinchen. Primul ei 
examen îl va constitui marele tur
neu de la Belgrad, organizat la 
sfîrșitul lunii aprilie în cinstea ce
lei de a 50-a aniversări a federa
ției. Cu acest prilej, poloiștii noștri 
vor înfrunta redutabilele selecțio
nate ale Uniunii Sovietice, Unga
riei (marile favorite pentru J.O.) și 
Italiei.

Cei doi selecționeri A. Seifert și 
V. Orlici, întîmpină însă de pe a- 
cum unele greutăți în alcătuirea 
echipei, și cea mai dificilă dintre 
acestea este refuzul celebrului Kar-

— POSK Split și Markovici-Parti- 
zan Belgrad. Pentru celelalte pos
turi, părerile specialiștilor vizează 
pe Bonacici, Perisici, Marovici, Lo- 
patni și Belamarici. Din lot mai 
fac parte experimentații Sandici, 
Jankovici, Poljak, Antunovici, Da- 
bovici, alături de tinerii Rudici, 
Savinovici și Brajovici, un debu
tant din echipa Jadran Herțeg 
No vi.

Pregătirile formației au fost în
cepute din luna ianuarie, dar ele 
s-au întrerupt în martie pentru a 
da posibilitate echipelor de club să 
se prezinte în condiții optime la 
campionatul de iarnă.

După turneul de la Belgrad, na
ționala iugoslavă va mai avea două 
prezențe oficiale în competiții in
ternaționale : un mare turneu la 
care mai participă reprezentativele 
României, S.U.A., Olandei și R.F. a 
Germaniei (luna iulie la Augsburg) 
și Balcaniada de la Sofia.

ALEKSANDAR ALIMPJEVIC 
„Sport" -Belgrad

I

NICI UN ACORD INTRE

F. I. L. T. Șl W. C. T.!
COPENHAGA 18 (Agerpres). — 

Comitetul director al Federației in
ternaționale de tenis și-a încheiat 
lucrările desfășurate la Copenhaga. 
După cum se știe, la această re
uniune s-a luat hotărîrea de a ex
clude echipa Republicii Sud-Afri- 
cane din „Cupa Davis". în ceea 
ce privește relațiile Federației in
ternaționale cu gruparea jucători-, 
lor profesioniști (W.C.T.), condusă 
de impresarul american Lamar 
Hunt, nu s-a ajuns la o soluție 
acceptabilă. Președintele federa
ției. Alan Heyman, a declarat că 
.«’■-au făcut, mai , multe propuneri, 
dar participarea jucătorilor din 
gruparea profesionistă la marile 
turnee de la Roland Garros, Wim
bledon. Forest Hills nu este deo
camdată o certitudine.

4 ZILE DE BOX
(Urmare din pag I)

campionate ale R.D. Germane. Ca
tegoria mijlo.cie-mică va da posibi
litate cîtorva pugiliști români cu 
mai puțină faimă (Ion Mocanu, 
Dumitru Mihalcea sau Tudor Nico- 
lac) să-și evalueze exact forțele 
într-o companie mai mult decît se
lectă, din care nu vor lipsi vice- 
Campionu] olimpic Rolando Garbey

ȘÂ ÎNREGISTREZE VICTORII
Cele două mari favorite ale cam

pionatului mondial de hochei (gru
pa A) își continuă nestînjenite 
cursa pentru realizarea (deocam
dată) a unui cît mai bun golave
raj, știut fiind faptul că în primul 
lor meci direct, Cehoslovacia și 
U.R.S.S. au terminat la egalitate 
(3-3).

Luni seara campionii lumii au do
minat net timp de două reprize selec
ționata Finlandei, conducind cu 5—0. 
în continuare insă, jucătorii sovie
tici au „stins motoarele" dînd po
sibilitate nordicilor să echilibreze 
disputa. Scorul final de 7—2 (2—0, 
3—0, 2—2) în favoarea hocheiștilor 
sovietici a fost realizat de Harla
mov (3), Malțev (2), Șadrin și Țî- 
gankov de la învingători, respectiv, 
Murto ’ —

Ieri, 
mul ui, 
a mai 
sale, întrecind destul de comod se
lecționata R. F. 
sfîrșitul celor trei 
marcaj a indicat 
gazdelor cu 8—1

Z-.

și Tamminen de la învinși, 
în primul meci al progra- 
reprezentativa Cehoslovaciei 
adăugat două puncte zestrei

a Germaniei. La 
reprize, tabela de 
un scor favorabil 
(3—1. 3—0, 2—0).

La ora cînd închidem ediția se află 
în curs de desfășurare partida care 
opune echipei U.R.S.S. pe ultima 
clasată, Elveția.

REZULTATE

U.R.S.S. — Finlanda 7—2 (2—0, 3—0, 
2—2); Cehoslovacia — R.F. a Germa
niei 8—1 (3—1, 3—0. 2—0).

CLASAMENT

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

AZI, LA

Suedia — R.F. a 
landa — Elveția.

6
4
2
1
1

1 
1 
0
0

35—24 
31—35
16— G8
17— 69

15
13

8
4
2
Z

PRAGA

Germaniei și Fin-

Din programul de mîine desprin
dem o partidă extrem de impor
tantă pentru evitarea ultimului loc: 
Finlanda—Elveția (în primul tur, 
2—3).

GIMNAȘTI ROMÂNI
HOTARE

lo- 
vor 
în- 

test

Gimnastele și gimnaștij din 
tul olimpic al țării noastre 
concura, luna aceasta, în noi 
treceri internaționale cu rol de 
în vederea J.O. Actualmente se află
la Budapesta: Dan Grecu. Radu 
Branea, Maria Antinie și Rodica 
Sabău care participă la turneul do
tat cu -Cupa Matulav". La aceas
tă competiție, care se desfășoară 
de la 19 la 21 aprilie, mai iau 
parte sportivi din Cehoslovacia, 
Polonia, Bulgaria. Iugoslavia. O- 
landa. Finlanda, Elveția. R.F.G. și 
din țara gazdă.

între 25 și 28 aprilie, va avea

loc la Riga un important concurs 
internațional, la care au fost invi
tați gimnaști și gimnaste din Ja
ponia, R. D. Germană, S.U.A. și 
alte țări. Gimnastica noastră va fi 
reprezentată aici de Petre Mihaiuc, 
C-tin Petrescu, luliana Simonfi și 
Ileana Coman.

Tot la Riga este programat. în 
aceleași zile, un seminar interna
țional consacrat problemelor ridi
cate de arbitrajul la Jocurile O- 
limpice. Din țara noastră vor partici
pa la acest seminar doi specialiști 
ai gimnasticii masculine: I. Hidi 
și M. Bădulescu.

ÎNAINTEA C. E. DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. I)

48 kg), ca să încep In ordinea ca
tegoriilor, are reale posibilități să 
cucerească o medalie. Amintiți-vă 
că la campionatele mondiale de a- 
nul trecut, cu toate că era debutant 
(de altfel șl la C.E. partioipă pen
tru prima dată), l-a învins net la 
puncte (8—3) pe vicecampionul eu
ropean Jiirgen Mobius (R. D. Ger
mană) și l-a condus la puncte pe 
japonezul Akihido Umeda pînă în 
ultimele 10 secunde. La muscă (52 
kg), l-am înlocuit pe Petre Cernău
— care slăbește foarte mult pentru 
a se încadra în limitele categoriei
— cu Emil Butu (Nicolina Iași), un 
tînăr (22 de ani) debutant foarte ta
lentat. Anul trecut a îmbrăcat tri
coul de campion balcanic. Dacă va 
beneficia de sorți favorabili, se 
poate număra printre primii șase. 
Nicolae Dumitru (Tomistex Con
stanța), la cocoș (57 kg), a mai fost 
la două ediții (1967 — locul 5 și 
1969 — locul 4) și la C.M. 1971 
(locul 4 ; el. poate aspira la un loc

fruntaș). La pană (62 kg), Petre Co
man (Steaua) a asaltat titlul con
tinental de patru ari, cucerind două 
medalii de argint și două de bronz. 
De astă dată, lupta pentru Intîietate 
va fi foarte aspră șl, deci, cu atît 
mai apreciabil orice succes. Oricum, 
el trebuie și poate să confirme 
cartea sa de vizită. Petre Poalelungi 
(Dunărea Galați), la semiușoară (68 
kg), la cei 31 de ani ai săi se poate 
considera norocos că a fost selec
ționat. El s-a pregătit însă bine șl 
poate intra în posesia unei medalii. 
„Ușorul" (74 kg) Ludovic Ambruș 
(Mureșul Tg. Mureș), după medalia 
de argint a campionatelor mondiale 
de la Sofia, ar fi cît se poate de 
firesc să aspire la cea de aur a 
campionatele^ «wrapent- »i< riato-

(Steaua) este mai puțin constant 
și Încă lent în executarea procede
elor tehnice, deși a participat la 
alte două campionate europene 
(1969 și 1970). Dacă nu se va Intllni 
cu cei mai buni adversari In pri
mele tururi, va termina printre
primii șase. în sfîrșit, la grea
(+100 kg) Ștefan Stîngu (Steaua) se 
află în cea mai bună formă spor
tivă și are mari 
o medalie.

Să vedem ce
Stîngu.

— Am fost 
europene și la cele mondiale și la 
două olimpiade, dar nu m-am întors 
niciodată cu o medalie. Acum, în 
cel de al zecelea an de cînd prac
tic luptele, e

șanse să cucerească

ne spune, Insă, și

și la campionatele

cazul s-o fac...

INTERNATIONAL
(Cuba), campionul juniorilor polo
nezi, Antoni Pazdzior, precum și 
Klaus Werner, semifinalist al cam
pionatelor R.D.G. Nu mai puțin in
teresantă pare competiția la cate
goriile semimuscă, cocoș, semiușoa- 
ră sau la grea (unde Ion Alexe pri
mește adversari pe măsura sa i 
ungurul Lăjos Juhâsz, sovieticul 
Valeri Pacetuhin sau Hartmut 
Klemmstein, vicecampion al R.D.G. 
pe 1971).

CAMPIONII JOCURILOR PANAMERICANE LA BUCUREȘTI
Printre cei mai puternici boxeri 

prezenți Ia prima ediție a „Centurii 
de aur“ se află și reprezentanții Cu
bei. Delegația sportivilor din Marea 
Caraibilor are în componența sa 
nu mai puțin de 16 pugiliști, cu o 
singură excepție, toți campioni ai 
țării, sau finaliști ai aceleiași com
petiții. După sosirea la București, 
antrenorii lotului au și convocat 
pe sportivi la un antrenament, 
care a avut loc în sala de box 
a clubului Progresul. Unul dintre 
an’renori, Salvelio Fuentes, ne-a dat 
primele informații despre lotu] pe 
care îl are la dispoziție. In primul 
rînd a anunțat echipa cu care va 
participa la „Centura de aur". In 
ordinea categoriilor, vor urca in 
ring următorii : Julio Rivera, Dou
glas Rodriguez, Jorge-Luis Romero, 
Mariano Alvarez, Orlando Palacios, 
Enrique Regueiferos, Emilio Correa, 
Rolando Garbey, Alejandro Monto-

ya, Gilberto Carrillo și Teofilo Ste
venson.

Dintre aceștia, doar „cocoșul" Ro
mero nu deține titlul de campion 
al țării. Din această garnitură 
foarte puternică se remarcă prin 
performanțele deosebite realizate 
pe ringurile din întreaga lume 
„ușorul" Regueiferos, medaliat cu 
argint la J. O. de la Mexico și 
campion £1 Jocurilor Panamericane, 
semimijlociui Correa, campion a) 
Jocurilor Panamericane și mijlociul- 
mic Garbey, locul doi la J.O. din 
1968 și cîștigător al medaliei de aur 
la Jocurile Panamericane.

De altfel, antrenorul Fuentes spu
nea că elevii săi vor fi 
în funcție de rezultatele 
pînă atunci, la J.O. de la Miinchen. 
Deci, după cum se vede, pugiliști) 
cubanezi vor căuta să dovedească, 
pe ringul bucureștean, că la J. O., 
Cuba va fi bine reprezentată.

prezenți, 
realizate

PROGRAM PUGILISTIC ABUNDENT
Patinoarul „23 August" este gata 

pentru începerea marilor întreceri. 
Disputele din ring vor putea fi ur
mărite în condiții excelente din 
orice punct al marelui complex. O 
tabelă electronică va informa ime
diat asistența de rezultatul meciului 
și punctajul acordat de judecători, 
iar reprezentanților presei le-au fost 
create posibilități de urmărire a 
meciurilor din imediata apropiere 
a ringului. Biletele pentru toate 
reuniunile au fost puse în vînzare 
la casele speciale de la patinoarul 
„23 August".

Iată și programul complet al ga
lelor turneului internațional „Cen
tura de aur“. Miercuri, reuniunea 
inaugurală la ora 19. Joi. două gale 
la ora 14 și 19. iar vineri, semifina
lele începînd de la orele 14 și 19. 
Duminică dimineața, de la ora 10, 
va avea loc finala, cînd vor fi cu- 
noscuți primii purtători ai „Centu
rii de aur".

Sîmbătă, în ziua de pauză a tur- 
' neului internațional, pe ringul pa

tinoarului artificial va avea loc fi
nala campionatului municipal 
box rezervat juniorilor.

de

ROTTERDAM, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Ora foarte tîrzie din noapte la 
care se încheie majoritatea meciu
rilor, face imposibilă publicarea co
mentariilor o dată cu rezultatele, 
în această situație ne-am aflat și 
luni seara,. și de aceea revenim cu 
unele scurte aprecieri de la meciu
rile dinaintea finalelor. Vom înce
pe, bineînțeles, cu partidele repre
zentanților noștri.

Echipa feminină a fost învinsă 
în ultima întîlnire din grupa semi
finală de formația U.R.S.S. Ia un 
scor categoric. Sigur, el nu ilustrea
ză, în general, raportul de forțe 
dintre valorile care s-au înfruntat. 
Așa cum au decurs însă jocurile, 
rezultatul nu poate fi considerat 
ca exagerat. După înfrîngerea sufe
rită în meciul dramatic susținut cir 
selecționata Ungariei, Maria Ale
xandru și Carmen Crișan s-au pre
zentat în fata team-ului sovietic cu 
minusuri evidente la capitolul psi
hic. Și, în consecință, fetele noastre, 
deși au luptat, nu au fost destul 
de decise, permițînd adversarelor 
să-și desfășoare acțiunile în voie. 
Astfel, desemnarea cîștigătoarelor 
nu a mai reprezentat nici un fel 
de dilemă. Poate doar ca dimensiu
ne a scorului.

Indiscutabil, erau încă proaspete 
în amintire momentele de încleșta
re din partida anterioară, cea cu 
Ungaria, unde un singur punct în 
atac (la 21—20 în primul set de du
blu, cînd echipa avea 2—0) a scos 
pe românce din cursa pentru titlul 
continental. Dar, într-o competiție- 
turneu, unde fiecare joacă cu fie
care, o singură înfrîngere nu tre
buie să atragă neapărat alte eșecuri 
în lanț. Și jucătoarele noastre nu 
sînt Ia prima „ispravă" de acest 
gen. Ele au mai trecut prin ase
menea împrejurări și învățămintele 
se impuneau de la sine. Un astfel 
de prilej putea fi fructificat la ma
ximum în actuala ediție a euro
penelor, mai ales că jucătoarele 
sovietice nu manifestaseră forma 
care le-â consacrat. In lipsa unei 
medalii de aur sau argint, și una 
db bronz era onorabilă'pentru echi
pa română.

.Un exemplu de abordare cu toate 
disponibilitățile a fiecărui meci în 
parte l-au oferit tocmai cele două 
finaliste : echipele Ungariei și R.F. 
a Germaniei. După ce, în grupele 
preliminare, formațiile amintite au 
evitat in extremis eliminarea din 
eșalonul fruntaș (prima — în fața 
Suediei, a doua — la Bulgaria), 
iată-le acum în finala probei.

Turneele masculine au prilejuit 
multe meciuri frumoase, palpitante, 
onoarea de a-și disputa finala reve
nind Suediei și Iugoslaviei, aceleași 
care și cu doi ani în urmă, la cam
pionatele europene de Ia Moscova, 
s-au aflat pe primele locuri de pe 
podiumul premianților.

în eșalonul doi a evoluat echipa 
României. Aceasta, ca urmare a 
faptului că Giurgiucă și coechipierii 
lui au concurat în seria preliminară, 
avînd ca adversară puternica echipă 
a Suediei. Și, insuccesul tn fața 
scandinavilor i-a obligat pe băieții 
noștri să lupte pentru unul din 
locurile 11—20. Ei au reușit să se 
situeze printre fruntașii plutonului 
secund. Dar această poziție trebuie 
să fie considerată numai ca o treap-

OLIMPIADA ȘAHIȘTILOR

lansare spre partea supe- 
a ierarhiei internaționale, 

rezultate din grupele 
. ....... ‘ " Un-

tă de
rioară

Ultimele
semifinale : Băieți: Suedia 
garia 5—3 (grupa A) ; Iugoslavia — 
U.R.S.S. 5—4 (grupa B); Olanda — 
Scoția 5—1 (grupa D).

România 
gazdelor. 

Gheorghe 2—1

s-a înche- 
Rezultate : 

(19, —14. 19), 
22). Helm —

¥
La capătul a 4 zile de întreceri, C.E. 

de tenis de masă au ajuns la jumătatea 
concursului. Marți, cele 24 de echipe 
feminine și 27 de formații masculine au 
mai susținut cite o singură partidă 
pentru stabilirea clasamentului final.

In proba feminină, România și Anglia 
s-au întilnit pentru locurile 5—6. ~ 
toarele noastre au învins cu 3—1. 
zulțate : Alexandru — H-amersley 
(—20. —18), Crișan — Mathews 
(12. 19), Alexandru, Crișan — Mathews, 
Howard 2—0 (14, 15), c.rișan — Hemensley 
2—1 (—9, 19, 19). începutul n-a fost fa
vorabil formației române, pentru că 
Maria Alexandru a evoluat apatic și nu 
a reușit prea mult în fața unei apără
toare prin excelență. Apoi. însă, Car
men Crișan, jucînd mai degajat a avut 
în permanență inițiativa. E-a a atacat 
cu siguranță, realizînd numeroase punc
te în ambele partide susținute.

Partida masculină pentru locurile 11—12

Jucă- 
Re- 
0—2 
2—0

dintre Olanda șj 
iat cu succesul 
Decken
Schoofs — Doboș: 2—0 (20,
Giurgiucă 0—2 (—14. —15), Decken — 
Doboș: 1—2 (—17, 18, —21). Helm — 
Gheorghe 2—0 (15. 17), Schoofs — Giur
giucă 2—0 (1’5. 14). lic-lm _ Dobosi 1—2 
(15, —21. —16). Decken — Giurgiucă 2—0 
(14. 16). învingătorii își datorează reu
șita unor maj bune finalizări ’ '
lor în momentele decisive, 
emoții și fără o idee de joc 
conturată. Doboși, Gheorghe 
giucă s-au prezentat la un 
cu mult sub posibilități, clasîndu-se în 
final pe locui XII.

Alte rezultate — Feminin. Loc. 3—4: 
U.R S.S. — Cehoslovacia 3—2 ; 7—8 :
R.D.G. — Iugoslavia 3—1 ; 9—10 : Sue
dia — Polonia 3—0 : 11—12 : Bulgaria —
Franța 3—2 : ’ 13—14 : Grecia — Olanda
3— 1 ; 15—16- Austria — Luxemburg 3—1;

Masculin Loc. 3—4 : Cehoslovacia — 
Ungaria 5—0 : 5—6 : R.F.G. — U.R.S.S. 
5—2 : 7—8 : Anglia — Austria 5—1 ; 9—10: 
Franța — Danemarca 5—2: 13—14 : Po
lonia — Scoția 5—2 ; 15—16 : Bulgaria — 
Luxemburg 5—2. La ora cînd are ioc 
convorbirea în finala masculină Suedia — 
Iugoslavia, tenismenii suedezi conduc cu
4— 1.

Miercuri este zi de odihnă. întreceri
le urmînd să fie reluate joi cu probele 
individuale.

Constantin COMARNISCHI

PROFIL

a ataca ri- 
Pllni de 
prea bina 
șj Giur- 

potențial

VASILI ALEKSEEV

doi ani, a trecut 
600 kilograme, in- 
din Moscova, Va- 
declara că această

Cînd, acum 
granița celor 
ginerul silvic 
sili Alekseev, 
cifră nu-i decît o etapă pe dru
mul recordurilor sale fi că do
rește ca la Miinchen să obțină 
620 sau chiar 630 kg. El nu a aștep
tat însă anul olimpic pentru a 
atinge aceste cifre, reușind să 
încheie sezonul trecut cu un to
tal de 640 kg, cifră care depă
șește cu 67,5 kg recordul olimpic 
stabilit în 1964 și egalat în 1968 
de compatriotul său Leonid Ja- 
botinski.

Acum, cînd doar cîteva luni 
ne mai despart de J. O. de la 
Miinchen. Alekseev ne amintește 
de promisiunea sa, corectînd din 
nou două recorduri mondiale. 
Cele 5 kilograme adăugate la 
„total" și cele două la „aruncat"NEVAZATORI

DR. M.

CU 
de

Fischer 
vrea să 
campio-

18 (Agerpres). — în 
de șah de la Vrnjacka

După părerea mea și a multora dintre 
șahiștii americani, problema nu se pune 
pentru cîți bani vrea să joace ”* 
al nostru, ci în general dacă 
joace sau nu această finală a 
natului mondial”.

Presa australiană reproduce.

sin- 
pre-

Life
______ re-
..Campionul 

gheată subțire.

L EVANS: „BOBBY SE FACE SIN
GUR MAT !..."

(Agerpres). — Preșe- 
intemaționale de șah, 
a făcut cunoscut că 
meciul pentru titlul

CANBERRA 18 
dintele federației 
Dr. Max Euwe. 
există șanse ca 
mondial dintre marii maeștri Boris Spas
ski șî Robert Fischer să se desfășoare, 
cu începere de la 22 iunie, în această 
țară „Federația australiană, a precizat 
M. Euwe. este dispusă să asigure și 
condiții financiare care să satisfacă pe 
cei doi protagoniști ai meciului, dar va

la rîn-
dul ei, unele declarații ale d-rului Max 
Euwe. președintele F.I.D.E., aflat în mo-

EUWE: „ÎN URMĂTOARELE ZILE VOM HOTĂRÎ!"

Olimpiada de șah a nevăzători
lor a continuat la Medulin cu me
ciurile din turul 6 al turneului fi
nal. Echipa României a întilnit for
mația Ungariei cu care a termi
nat la egalitate : 2—2. Alte rezul
tate : U.R.S.S. — Anglia 21/2—11/, ; 
Iugoslavia — S.U.A. 31/2—1/2 ; R. D. 
Germană — Spania 3—1.

In clasament conduce U.R.S.S. cu 
19 puncte, urmată de Iugoslavia 
— 17U? puncte, ROMANIA — 
131/2 p, R. D. Germană — 121/2 p, 
Ungaria — 91/2 p Spania și An
glia — cite 8i/2 p și S.U.A. — 8 p.

wice. Numai ca, din cauza unui 
accident, nu s-a putut pregăti co
respunzător și deci șansele sale, de 
reușită au fost micșorate. Ion Dumi
tru (cat. semimijlocie — 82 kg) va 
concura pentru prima dată la C.E. 
Recent, el a ocupat primul loc Ia 
turâeul internațional al Cehoslova
ciei și își va găsi, cred, un loc prin
tre primii șase și la Katowice. Să
rind peste categoria mijlocie, la 
semigrea (100 kg) Enache Panaite

TURUL MAROCULUI
RABAT, 18 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Marocului a continuat cu 
etapa a 7-a (Beni Mellal — Marra
kech — 170 km), în care olandezul 
Van der 
final de 
vieticul 
general, 
Erik Serlet, 
landa) — 
(U.R.S.S.) —

Pe echipe, 
de cicliștii echipei U.R.S.S.

Donk a dispus la sprintul 
marocanul Nahli și de so- 
Lihacev. în clasamentul 
conduce rutierul belgian 

urmat de Hertog (O- 
la 1:17 și Oruniev 
la 1:33.
primul loc este deținut

Așa se executa 
;• intrare la pi
cioarele adversa
rului" — îi spune 
și îi arată antre
norul Ion Crîsnic 
lui Petre Poale- 
lungi, care pri
vește cu atenție 
execuția tehnică, 
demonstrată t 
partenerul său 1 
pregătire.

Foto 
Dragoș NEAGU

e Născut în 1941 la Ar- 
hanghelsk, unde a urmat 
Institutul superior de sil
vicultură. Căsătorit, tatăl 
a doi copil de 9 șl 7 ani

• A început să practice 
sportul în școală. fiind 
atras în special de atle
tism și baschet. Tot în 
școală, la îndemnul pro
fesorului său de educație 
fizică, reușește în 1963 — 
cînd se încadra în catego
ria mijlocie — să ridice 
245 kg în cele trei stiluri.

• tn 1968 ajunge la 540 
kg. ' .
treilea halterofil 
nu este selecționat pentru 
J.O. de la Mexic. 1970 este 
anul consacrării. Ajuns Io 
134 kg greutate, Alekseev 
își înscrie pentru prima 
oară numele pe tabela re- ; 
cordurilor mondiale: 595
kg. în același an atinge 
granița celor 600 de kg, 
pentru ca să o depășească 
curînd : 607,5 șl 612,5.

• In 1971 Alekseev con
tinuă să îngreuneze halte
ra reușind să ridice la 28 
numărul recordurilor mon
diale doborîte șl să fixeze 
la 640 kg recordul ab«o- 
lut la totalul celor trei 
etlluri.

mijlocie

dar, fiind doar al............. sovietic,

dovedesc insă că cel mai puter
nic om din lume fi-a fixat noi 
obiective pentru J. O. și că o 
nouă granifă va fi aurind atinsă. 
Singura întrebare pe care ne-o 
punem este dacă cele 650 kg vor 
fi ridicate doar in focul întrece
rilor olimpice, sau vestea acestei 
isprăvi care ar fi fost de necre
zut acum 10 ani (cînd un alt 
mare campion sovietic, Iuri Vla
sov, ne uimea cu 550 kg) ne-o 
vor transmite agențiile de presă 
înaintea Olimpiadei.

In orice caz, noi o afteptăm. 
Acest uriaș, care iubește poeziile 
lui Maiakovski și Esenin — și a 
rămas credincios, de asemenea, 
baschetului și atletismului — 
dovedește în tot ceea ce face 
seriozitatea, acea mare garanție 
a succeselor sportive.

IN TURNEUL ZONAL DE SAU
BELGRAD 

turneul zonal 
Banja s-au disputat partidele în
trerupte în rundele anterioare. 
Maestrul român Victor Ciocâltea 
a remizat partida întreruptă în 
runda a 7-a cu elvețianul Holer. 
Acesta din urmă a pierdut la 
Csom și a remizat cu Bukici. 
Smejkal l-a învins pe Boboțov, iar 
Hartson a cîștigat la Kuoros.

După 9 runde. în clasament con-

tinuă să conducă Rukavina (Iugo
slavia) cu 7 puncte, urmat de 
Hartson (Anglia) — 6»/2 p. Smej
kal (Cehoslovacia) — 6 p. Ador- 
jan, Csom (ambii Ungaria). Psibil 
(Cehoslovacia), Malich (R.D.G.) — 
5l/2 p, Ciocâltea (România), Bobo
țov (Bulgaria) — 4V2 p. Bukici (Iu
goslavia), Kristinsson (Islanda) — 
4 p, Holer (Elveția) — 3 p, Kuoros 
(Grecia) — li/2 P, Sursok (Li
ban) — Op.

COMENTARII ASUPRA MECIULUI SPASSKI - FISCHER

Niciodată organizarea unui campionat 
mondial de șah nu a dat naștere la 
atîtea discuții ca acelea provocate de 
șalangerul Robert Fischer înaintea me
ciului său cu campionul mondial Boris 
Spasski. Dacă ziarele din lumea în
treagă au avut o atitudine destul de 
critică la adresa marelui maestru ame
rican. iată că nici presa din țara sa 
nu-1 cruță, atacîndu-1 fățiș

O declarație a secundantului lui Fis
cher, cunoscutul mare maestru Larry 
Evans, a fost recent difuzată prin agen
ția „Asociated Press". Tată ce declară 
Evans„Eu cred că Bobby se face 
gur mat, formulînd pretenții peste 
tenții în ioc să joace șah“.

Pe de altă parte revista „Chess 
and Review* scrie sub semnătura 
dactorului-șef Hochberg : 
nostru se plimbă pe

mentul de față la Canberra. în încerca
rea de a putea relua eforturile de orga
nizare a finalei atît de nepermis pre
lungite. Dr. Euwe, a declarat unui co
respondent al agenției A.P că 
ar putea fi exclus din finala

, actuale a campionatului, pentru 
țațele sale tentative de sabotare 
nizării meciului cu Spasski.

Fischer 
ediției 

neince- 
a orga-

primultrebui să mai discutăm și, în . 
rind, să avem acordul federațiilor din 
SUA și URSS. Oricum, in următoarele 
zile vom lua o hotărire".

Pe de altă parte, din cercuri infor
mate se află că ar exista propunerea ca 
prima jumătate a meciului să se desfă
șoare in Olanda, iar a doua jumătate 
Ia Reykjavik (Islanda), oraș desemnat 
inițial in cursul reuniunii din martie de 
la Amsterdam.

■ IIITIMFIF ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE» ULTIMELE ȘTIRI «ULTIMELE REZULTATE»
FINALA CAMPIONATELOR NAȚIONALE ȘCOLARE DE 

GIMNASTICĂ
Incepind de ieri, sala Floreasca din 

Capitală găzduiește finala campionate
lor naționale școlare de gimnastică. In 
ziua de debut a competiției (la care

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE DIRT-TRACK DE LA ARAD

ARAD 18. (prin telefon) Amatorii de 
dirt-track din Arad au asistat ieri dupâ- 
amiază la primul concurs internațional 
disputat în orașul lor. Au participat 
alergători din Bulgaria. Cehoslovacia, 
precum și reprezentanți ai asociației Va
gonul Arad, și cluburilor bucurețtene 
Metalul și Voința. întrecerile au fost 
dominate de sportivii cehoslovaci, care 
prin Frantisek Ledecky și Rudolf Havei- 
ka au ocupat primele două locuri, cu 
15 p și, respectiv, cu 13 p. Pe locul 3 
s-a clasat bulgarul Petar Petkov (13 p). 
Primul concurent român — Ion Bobil- 
neanu (Voința Buc.) a ocupat locul 7, 
cu 9 p. (Gheorghe Herman — coresp.l.

participă 26 de echipe din toate colțu
rile țarii, cîștigătoare ale fazelor pe 
județe) a avut Ioc concursul fetelor, 
în cadrul căruia au fost prezentate 
exerciții impuse de ansamblu, precum 
și individuale, Ia sol, bîrnă și sărituri. 
La capătul a cinci ore de întreceri, 
titlul pe echipe a revenit reprezentan
telor Liceului cu program de gimnasti
că din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
(antrenoare — prof. Marta Karoli), care 
au reușit să ocupe și primele șase 
locuri la individual compus !! Iată cla
samentele finale : PE ECHIPE — 1. Lie. 
Gh. Gheorghiu-Dej 222,85 — campioană 
republicans școlară pe 1972 ; 2 — Lie. 
35 București 211,70 ; 3 — Lie. nr. 4 Ora
dea 206,00 ; INDIVIDUAL COMPUS : 1. 
Ana Barcan 28,65 — campioană repu
blicană școlară pe 1972 ; 2. Gabriela
Mocanu 28,30 ; 3. luliana Mocanu 28.10 ; 
4. Luminița Busuioc 27,80 ; 5. Luminița 
Milea 27,60 ; 6. Ionela Burlacu 27,20.

Astăzi, începînd de la ora 9, are loc 
concursul băieților.

HOCHEIȘTII LICEULUI DIN M. CIUC CAMPIONI (JUNIORI)
MIERCUREA CIUC, «18 (prin telefon).

Pe patinoarul artificial din localitate au 
luat sfîrșit întrecerile . campionatului re
publican de juniori, la care au partici
pat patru echipe. în ultima zl au £ost 
înregistrate următoarele rezultate : șc.

A ÎNCEPUT TURNEUL

sp. M. Ciuc — Constructorul București
10—0 (1—0, 6—0, 3—0), Lie, Miercurea
Ciuc — Dinamo București 3—3 (0—2.
2—0. 1—1). Clasamentul final : 1. Lie. 
Miercurea Ciuc 5 p, 2. Șc. sp. M. Ciuc
4 p, 3. Dinamo Buc. 4 p, 4. Constructorul 
Buc. 9 p. (V. MORVAY — coresp.).

DE TENIS DE LA NISA
Au început întrecerile tradiționalului 

turneu internațional de tenis de la Nisa. 
In primul tur al probei de simplu băr
bați, campionul cehoslovac Jan Kodes 
l-a învins cu 7—5, 6—2 pe maghiarul 
R. Machan, americanul Tom Gorman l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2 pe jucătorul grec 
A. Gavrilidis, iar francezul Pierre 
Barthes a dispus cu 6—4, 8—6 de ameri
canul S. Stewart.

Ilie Năstase a debutat cu o victorie, 
întrecîndu-1 pe maghiarul Peter Szdlke 
cu 4—6 6—0 6—2.

Alte rezultate : Dell (S.U.A.) — Chan- 
freau (Franța) 4—6, 6—4, 6—4 ; Connors 
(S.U.A.) — Bernasconî (Franța) 7—5,
3—6, 6—1 ; Hombergen (Belgia) — Bar-

clay (Franța) 6—4, 6—4 ; Parun (Noua 
Zeelandă) — CaujoIIe (Franța) 5—7. 6—2, 
6—1 ; Paisb (Anglia) — Beust 
6—4. 6—3 ; Varga (Ungaria) - 
(S.U.A.) 7—5, 6—2.

RECORD EUROPEAN
200 M LIBER (F)

(Franța) 
Faulk

LA

Luind startul ieri în concursul in
ternațional de înot de la Hanovra, o- 
landeza Ancke Rijnders (16 ani) a sta
bilit un nou record european In proba 
de 200 m liber cu timpul de 2:07,2 (v. 
rec. G. Wetzko 2:08,2).
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