
Ieri dimineață, au început lucră- 
rile celei de-a VIII-a sesiu ii a 
Marii Adunări Naționale, Marele 
sfat al țării ia în discuție, în ac
tuala sesiune, legi de o deosebită 
importanță pentru îmbunătățirea în 
continuare a vieții politice, econo
mice și sociale a României.

La intrarea în sala de ședințe a 
Palatului Marii Adunări Naționale, 
conducătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu îndelungi aplauze de 
deputați și invitați.

în loja din dreapta iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim IJer- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Dumitru 
Popescu. Leonte Râutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu.

Lucrările sesiunii sînt deschise 
de președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec.

în unanimitate, deputății votea
ză ordinea de zi a aelei de-a Vî’i-a 
sesiuni a Marii Adunări Naționale:

1. Proiectul de lege cu privire la 
modificarea articolelor 45 alin. 1 și 
81 alin. 3 din Constituția Republicii 
Socialiste România;

2. Proiectul de lege cu privire Ia 
prelungirea duratei celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări Naționale 
și a mandatului consiliilor popu
lare;

3. Modificări în componența Con
siliului de Miniștri;

4. Proiectul de lege cu privire Ia 
activitatea de comerț interior ;

5. Proiectul de legie privind gos
podărirea pădurilor adiate in admi
nistrarea directă a cosnunelor ;

6. Proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica Socialis
tă România;

7. Proiectul de lege privind orga
nizarea și funcționarea controlului ob
ștesc:

8. Proiectul de lege privind cazie
rul judiciar:

9. Modificări în componența unor 
comisii permanente.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul, în legătură cu primele 
două puncte înscrise pe ordinea de

DE IERI, ECHIPA PERULUI ESTE OASPETELE CAPITALEI
Așteptam pentru astăzi echipa 

Perului în Capitală. Dar cauze de ul- 
mă oră legate de programul curse
lor aeriene ce leagă Moscova de 
București au făcut ca valoroasa for
mație sud-americană să sosească pe 
Aeroportul Otopeni cu 24 de ore mai 
devreme, ieri la prînz. După ce și-a 
început turneul în Columbia țl—1), 
si a jucat în Mexic (1—2), în A’geria 
(1—1) și la Kiev (0—2 U.R.S.S.), 
una din cele mai bune echipe ale 
ultimului turneu final al campio
natului mondial va juca și în țara 
noastră unde, duminică, va întîlni 
selecționata olimpică.

Ieri la prînz, la puțin timp după 
sosire, în holul hotelului Ambasauor 
am întîlnit jucătorii peruvieni. Din 
echipa prezentă la ultimul campio
nat mondial au rămas numai cinci 
oameni. Cubillas, Chumpitaz, Solii, 
Milfin, Salinas și Reyes. în rest, alți 
15 jucători tineri in care s-au in
vestit mari speranțe. Dintre ei se 
detașează fundașul central Velas
quez, extrema dreaptă Munante, 
mijlocașul Quesada, fundașul dreap
ta Manzo și atacantul central Rojas. 
S-a schimbat și antrenorul. Nu mai 
este Didi. Succesorul său, a brazi
lianului de care echipa Perului își 
leagă marile succese din El Mun
dial este acum maghiarul Bățos 
Ba roti.

Directorul tehnic al echipei oaspe
te, Lajos Baroti, este o veche cu
noștință a iubitorilor de fotbal din 
țara noastră și unul dintre tehni
cienii de reputație internațională. El 
a antrenat în ultima vreme, timp 
de cinci ani, redutabila formație 
maghiară Ujpest Dosza pe care a 
condus-o de trei ori la titlul de cam
pioană. în Peru, L. Șarotl activea
ză din vara anului trecut, iar ca 
antrenor al echipei naționale de a- 
proximativ patru săptămîni.

Dr. CHRISTIAAN BARNARD:

JOC TENIS ÎN INCINTA 
SPITALULUI „GROOTESCHUUR"!

Un mare om de știință. ne împărtășește ideile sale despre sport, despre rolul 
său social și contingențele sale cu medicina modernă

După o așteptare pre
lungită și laborioase in
sistențe de reporter, am 
reușit să vorbim cu doc
torul Christiaan Barnard. 
A fost, de altfel, ultima 
ocazie, în seara zilei de 
miercuri, ajunul plecării 
sale din tara noastră. 
Era imediat după fil
mările făcute pentru e- 
misiunea „Mai aveți o 
întrebare 7", In studiou
rile Televiziunii, la cel 
din urmă asalt, progra
mat, al ziariștilor bucu- 
rețtenl. O conferință de 
presă — ți de adio — 
a marelui chirurg șl om 
de știință, după scurta 
sa vizită pe plaiurile 
românești.

inutil a vă descrie 
înfățișarea interlocuto
rului nostru. Ea vă este 
probabil cunoscută din 
atîtea reportaje și emi
siuni televizate, din fil
mele de actualități. Să 
precizăm doar că alura 
sa suplă, sportivă am 
îndrăzni să spunem, era 
marcată Ia acea oră tir- 
zie de o ușoară tentă 
de oboseală, care nu 
putea scăpa reporterilor 
veniți să-1 întîmpine. De 
aceea, poate, a fost un 
moment de reținere la 
debutul interviului co
lectiv, noi încercînd 
parcă să-1 menajăm pe 
prețiosul oaspe.

Totuși, ca gheața să 
fie spartă, iată că toc
mai gazetarii sportivi au 
avut curajul să deschi
dă focul întrebărilor, pe 
temele ce le sînt proprii. Șl — sur
priză 1 — prof. dr. Christiaan Barnard, 
omul care a deschis o cale nouă în 
medicină, cel pe care-1 bănuim zil
nic sechestrat între pereții sălii de 
operații șl al bibliotecii sale, obligat 
să răspundă Ia sute de telefoane, te
legrame șl scrisori de pe toate me
ridianele, sollcltlndu-1 neprețuitul 
spriijn, doctorul intrat „în legendă" 
este, totuși, foarte versat în probleme 
sportive...

— Desigur, mă interesează spor
tul — spune dr. Barnard. 11 practic 

zi a sesiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

După discutarea pe articole, Ma
rea Adunare Națională a adoptat, 
prin vot secret cu bile Legea cu 
nrivire la modificarea articole

lor 45 alin. 1 și 81 alin. 3 din Con
stituția Republicii Socialiste România, 
prin care durata mandatelor M.A.N. 
și consiliului popular se prelungește la 5 ani.

De asemenea, Marea Adunare Na
țională a discutat și adoptat, prin vot 
secret cu bile, Legea cu privire la 
prelungirea duratei celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări Naționale 
și a mandatului consiliilor populare, 
pînâ în martie 1975.

în continuarea ordinii de zi, a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului ne 
Miniștri, care a propus următoarele 
modificări în componența Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România ;

— numirea tovarășului Paul N>- 
CUlescu-Mizil în funcția de vice
președinte al Consiliului de Miniștri;

— eliberarea tovarășului Leonte 
Răutu din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, primind 
alte însărcinări;

— eliberarea tovarășului Iosif liane 
din funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru a! a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, primind alte însărcinări:

— eliberarea tovarășului Gheor
ghe Cioară din tuncția de nrese- 
dinte al Consiliului Național pen 
tru Știință și Tehnologie, primind 
alte însărcinări;

— numirea tovarășului Ion Stănesru 
în funcția de ministru de interne:

— eliberarea tovarășului Angelo 
Miculescu din funcția de ministru 
secretar de stat la Ministerul Agii 
culturii, Industriei Alimentare si A- 
pelor și numirea sa în funcția de mi
nistru al agriculturii, industriei ali
mentare și apelor;

— eliberarea tovarășului Dan Enă- 
chescu din funcția de ministru al să
nătății și numirea tovarășului Theu-

Fotbaliștii reprezentativei Perului 
au și făcut un antrenament la pu
ține ore după sosirea la București 

Foto : M. THEO

— Meciul cu Selecționata olimpi
că a României, ne-a spus acesta —

Mihai IONESCU 
Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Cei doi oaspeți de departe: Christiaan și 
Barbara Barnard.

Fotoi Theo MACARSCHI

chiar, cu regularitate. Am jucat 
rugby, am făcut yachting, acum joc 
tenis în momentele libere, pescuiesc 
și — dacă vreți să considerați \înă- 
toarea drept sport — să știți că sînt 
vinător pasionat. Urmăresc, de altfel, 
actualitatea sportivă, marile com
petiții, atit de spectaculoase si u- 
neori pline de inedit E normal deci

Radu VOIA 
Mirea TUDORAN

[Continuare ta pag, a 2-aj 

doi Burghele, în funcția de ministru 
al sănătății.

Trecîndu-se la votul secret cu bu
letine, Marea Adunare Națională a 
adoptat modificările propuse in com
ponența Consiliului de Miniștri.

_A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțului 
interior, care a prezentat expunerea 
la proiectul de lege cu privire la ac
tivitatea de comerț interior. Deputa
tul Aurel Vijoli, președintele Co
misiei economico-financiare, a pre
zentat Raportul comisiilor peima- 
nente ale Marii Adunări Naționale 
la proiectul de lege supus dezbaterii.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și supus votului se
cret cu bile. Cu unele amendamente, 
aprobate de deputați. Marea Aduna
re Națională a adoptat Legea cu pri
vire la activitatea de comerț inte
rior.

In ședința de după-amiază, la ur
mătorul punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Mihai Sutler, ministru se
cretar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere șl Materialelor de 
Construcții, a prezentat expuneieala 
proiectul de lege privind gospodări
rea pădurilor aflate în administrarea 
directă a comunelor.

Proiectul de lege a fost discutat în 
continuare pe articole și supus vo
tului secret cu bile. Marea Aduna
re Națională a adoptat, cu unele a- 
mendamente aprobate de depui iți în 
timpul discuțiilor. Legea privind gos
podărirea pădurilor aflate în adminis
trarea directă a comunelor.

în ultima parte a ședinței de după- 
amiază, deputatul Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege priv’nd 
gospodărirea apelor în Republica So
cialistă România.

După discuția pe articole, proiec
tul de lege a fost supus votului se
cret al deputaților. Cu amendamen
tele aprobate de deputați în caurul 
dezbaterilor, Marea Adunare Na
țională a adoptat Legea privind gos
podărirea apelor în Republica Socia
listă România.

Seara, lucrările ședinței au fost 
întrerupte, urmînd a fi reluate vi
neri dimineața.

IERI DIMINEAȚA,
LA REUNIREA TRICOLORILOR

• DEMBROVSCHI, un absent motivat • Efectele unui rezultat favorabil 
pentru rapidiștii din lot • Optimismul lui Dinu • Un scurt popas de...

90 de minute in studioul Televiziunii
Un singur absent, ieri dimineață, 

la apelul făcut de Angelo Niculescu 
în holul de la parter al sediului 
C.N.&.F.S., locul de întîlnire al tri
colorilor noștri dinaintea tuturor 
confruntărilor purtate în ultimii 
ani în importantele competiții ofi
ciale, campionate mondiale sau 
europene. Dar și acesta — Dem- 
brovschi — era un absent motivat, 
întrucît avionul care trebuia să-1 
aducă de la Bacău n-a putut de
cola din pricina condițiilor atmo
sferice neprielnice.

Erau de față, la ora fixată, Ră- 
ducanu. Sătmăreanu, Lupescu, Di
nu, Deleanu, Hălmăgeanu, N. lo- 
nescu, Dumitru, Nunweiller, Lu- 
cescu, Iordăneseu și Fl. Dumitres
cu care urmau să se întîlnească la 
Poiana Brașov cu Adamaehe, Anca, 
Uifăleanu și Domide, jucători pro
vinciali ce obținuseră permisiunea 
de la Angelo Niculescu să scurte
ze din drum după obositoarea eta
pă consumată miercuri.

Vorba vine că etapa era un fapt 
consumat. în realitate, în primele 
momente de la sosirea lor, fețele 
selecționabililor purtau încă am
prenta rezultatelor înregistrate de 
echipele lor. Și în timp ce steliștii 
și dinamoviștii mai erau sub im
presia înfrîngerilor suferite la Tg. 
Mureș și Cluj, rapidiștii savurau, 
după atîtea necazuri, bucuria vic
toriei obținute în dauna Universi
tății Craiova. „N-aveți idee — ne 
mărturisea Lupescu — cît de mari 
sînt aceste puncte, cucerite miercuri. 
Totalizind acum 21 p, echipa s-a 
liniștit într-o bună măsură, iar noi, 
rapidiștii din lot, putem să ne con
centrăm întreaga atenție pentru 
pregătirea jocului de Ia Buda
pesta".

...Apoi, pe nesimțite, se intră în 
atmosfera de lot. Lucescu, grijuliul 
căpitan de pe Wembley, se inte
resează de efectele „tălpii" puse 
de craioveanul Niță pe genunchiul 
drept al lui Dumitru, Lupescu îl 
întreba de sănătate pe Deleanu. 
Și de pe fruntea fiecăruia dispărea, 
parcă, o cută, aflînd despre celă
lalt că este apt de joc, că pregă
tirile pot să înceapă...

„îmi pare bine, ne spunea ini
mosul și mereu optimistul Dinu, 
că majoritatea celor accidentați au 
fost, de-acum, recuperați, că jucă- 
toril-piloni ai echipei noastre re
prezentative prind din ce în ee o 
formă mai bună. Ne vom pregăti 
de o asemenea manieră, în aceste 
9 zile care ne despart de partida

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!
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Turneul internațional de box „Centura de aur“ 
\

Prima surpriză: C. HODUȚ l-a învins 
pe cubanezul REGUEIFEROS

Două meciuri entuziasmante: Anton Cojan — 
Rodriguez Douglas și Antoniu Vasile —Costică Bumb

Ieri s-au mai consumat încă 
două reuniuni din cadrul turneu
lui internațional de box dotat cu 
„Centura de aur".

în prima gală, cea de la orele 
14, sorții au adus în ring, în meciul 
de deschidere, doi pugiliști români: 
Constantin Gruiescu și Traian Cer- 
chia. Mai rapid în acțiuni, mai 
precis în lovituri, Gruiescu l-a în
trecut pe mai tînărul său adversar, 
calificîndu-se în semifinala CATE
GORIEI MUSCA. De notat că in 
repriza secundă, în urma unei di
recte de dreapta, Gruiescu a fost 
trimis la podea. Apoi, după numai 
cîteva secunde, a fost rîndul lui 
Cerchia să asculte numărătoarea 
arbitrului. Gruiescu b.p. (3—2) Cer
chia. Prezentîndu-se mult sub ni
velul pretins la o astfel de com
petiție, Carol Pop a fost depășit 
categoric de sovieticul Zarek- 
tuev, un boxer foarte combativ.

cu Ungaria, pentru ca în momentul 
cind vom păși pe gazonul de Ia 
Nepstadion fiecare dintre noi să 
aibă deplină încredere în forțele 
lui. Singurele emoții ni le vom 
permite în timpul intonării Imnu
lui. Dar acestea vor fi emoții abso
lut necesare pentru minutele care 
vor urma, mobilizîndu-ne și mai 
mult pentru obținerea unui rezul
tat bun. Sini convins că antreno
rul nostru, Angelo Niculescu, va 
pregăti, așa cum scrie la carte, și 
acest dificil examen, cum, de alt
fel, le-a preparat și pe celelalte de 
pînă acum și ale căror rezultate 
sint cunoscute".

...După o jumătate de oră, de Ia 
acest rendez-vous, autobuzul cu 
tricolorii demara din fața clădirii 
de pe „Vasile Conta". Destinația? 
Poiana Brașov, cu un scurt popas 
de... 90 de minute intr-unui din 
studiourile Televiziuni, acolo unde 
urmau să vizioneze înregistrarea 
partidei revanșă Wolwerhampton— 
Ferencvaros. Nu de mult, Rudolf 
Illovski anunțase ca soluție posi
bilă pentru 29 aprilie „formula Fe
rencvaros" și Angelo Niculescu își 
lua toate măsurile de precauție...

G. NICOLAESCU

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE 
ÎNAINTEA ASALTURILOR C. E.

• Ultimele antrenamente, sub semnul ma
rilor dispute

• La 18 ani, Victor Prențu vrea sâ concu
reze și la Olimpiadă

• Gheorghe Berceanu s-a pregătit între 
examene !

® Nicolae Martinescu vrea să se revan
șeze în fața lui Marin Kolev

Luptătorii de greco-romane din 
lotul care se pregătește pentru 
campionatele europene din Polo
nia așteptau începerea antrena
mentului. Masivul Martinescu, pus 
mereu pe șotii, l-a ridicat pe mi
cuțul Stoici u deasupra umerilor ca 
pe o păpușă, stîrnind hazul cole
gilor. Dolipschi, cu cele 122 de 
kilograme ale sale, încerca să-și 
verifice forțele, cățărîndu-se pe o 
frînghie mult prea lungă pentru 
el. Dar, ca la un semnal, s-a fă
cut liniște. în sală a intrat, cu 
statura sa uriașă, antrenorul Ni
colae Pavel, însoțit de medicul 
lotului, dr. Nicolae Ploieștean». Cu

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Zarekluev b.p. (5—0) Pop. Francisc 
Molnar b.p. (4—1) Vaclav Hocke. 
Ultima dispută la categoria muscă 
a opus pe Anton Cojan lui Douglas 
Rodriguez (Cuba). Cei doi comba
tanți au oferit un meci electrizant, 
care a ținut în picioare întreaga a- 
sistență, de la primul pînă Ia ulti
mul sunet de gong. După primele 
două reprize, se părea că Rodri
guez va obține victoria, deoarece 
Cojan trecuse prin clipe grele. Ex
celent pregătit de antrenorul eme
rit Petre Mihai, Cojan a realizat 
o ultimă repriză excepțională, con- 
vingînd 4 din cei 5 arbitri să-i a- 
corde decizia. Cojan b.p. (4—1) Ro
driguez.

CAT. PANĂ. Eugen Gorea s-a 
dovedit prea firav pentru adversa
rul său, Marian Alvarez (Cuba), 
de care a fost întrecut clar la 
puncte. Alvarez b.p. (5—0) Gorea. 
O. Amăzăroaie b.p. (5—0) R. Ivan- 
ciu.

CAT. UȘOARA. Paul Dobrescu a 
întîlnit un adversar puternic și 
foarte rezistent, Anatoli Kamniev 
(U.R.S.S.), în fața căruia a trebuit 
să se întrebuințeze serios pentru 
a-1 putea depăși. Deși handicapat 
de o arcadă deschisă în repriza se
cundă, Dobrescu a știut să condu
că lupta astfel incit să obțină ver
dictul. Dobrescu b.p. (3—2) Kam
niev Surpriza galei a fost reali
zată de Cornel Hoduț. care la sfîr- 
șitul a 9 minute de luntă epuizantă 
a fost declarat învingător la punc
te în fața medaliatului cu argint la

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎN OPT ORAȘE ALE ȚĂRII

PESTE 1200 DE ATLEIE ȘI ATLEȚI LA STARTUL 
DIVIZIEI A Șl AL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN!
începe o nouă ediție a diviziei 

naționale de atletism și, paralel 
cu ea, o nouă ediție a concursului 
republican interjudețean pe echipe- 
Competiție de amploare, cu larg 
caracter de masă, care reunește 
— intr-un superb efort colectiv 
pentru continua dezvoltare a aces
tui important sport — aproximativ 
3 000 de atleți din toate municipiile 
și județele țării, ea capătă* în acest 
an, cind federația noastră de spe
cialitate împlinește respectabila 
vîrstă de 60 de ani, o semnificație 
cu totul deosebită.

toții s-au aliniat pe dată pentru 
începerea antrenamentului. Nico
lae Pavel, cel care îl înlocuia pe 
antrenorul federal Ion Corneanu, 
aflat în aceste zile la Dubrovnik, 
unde are loc o importantă con
sfătuire a forului internațional 
F.I.L.A. — ie-a expus planul antre
namentului. Mai întîi, reprize de 
luptă cu schimbarea adversarilor, 
apoi ridicări de haltere și în cele 
din urmă o alergare de cîțiva ki
lometri.

Așa a început antrenamentul. 
Pe saltea, Stoiciu îl înfrunta pe 
Florea Răduț, Baciu pe Dumitru 
Marin, Ion Păun pe Marian Ciu-

Vineri 21 aprilie 1972

Antoniu Vasile (dreapta) și-a făcut datoria: un croșeu de dreapta și 
arbitrul Chiriac începe să-l numere pe Costică Bumb

Foto ; S. BAKCSY
J.O. din Mexic, Enrique Regueife- 
ros (Cuba). Hoduț b.p. (3—2) Re- 
gueiferos. Evident incomodat de 
stilul obstructionist al adversaru
lui, Calistrat Cuțov n-a putut să-și 
etaleze toate cunoștințele în partida 
cu Pierre Petit (Franța) pe care l-a 
învins la puncte. Cuțov b.p. (5—0) 
Petit.

CAT. MIJLOCIE MICĂ. într-un 
meci echilibrat, în care Ion Moca- 
nu n-a fost cu nimic inferior ad-

Ce așteaptă tehnicienii și specia
liștii atletismului de la actuala edi
ție ? Au cuvîntul — pentru a răs
punde — Victor Firea, secretarul 
general al F.R.A și antrenorul fe
deral Petre Zîmbreșteanu.

„Spre deosebire de anii trecuți 
— este de părere V. Firea, com
petiția care debutează mîine în 10 
orașe ale țării angrenează forțe 
impresionante, pe care le unește 
marea dragoste pentru sportul o- 
limpic nr. 1. Peste tot s-au făcut 
pregătiri febrile și, în marea lor 
majoritate, stadioanele ce vor găz
dui întrecerile, destul de bine uti
late, vor oferi condiții optime su
telor de tineri talentați, care în 
dispută directă cu recordmanii și 
campionii țării vor avea o excelen
tă posibilitate de a-și materializa 
talentul în rezultate superioare. 
Concursurile angrenează, fără nici 
o excepție, toate județele țării, fapt 
care ne va prilejui în acest sezon 
un contact mai direct cu tot ce 
are mai bun atletismul românesc. 
Am delegat observatori federali în 
toate orașele, deoarece competiția 
ne oferă și un minunat prilej de 
selecție a celor talentați pentru lo
turile naționale. Aștept însă, in 
același timp, și un sprijin eficient 
din partea comisiilor județene, da
toare să ia toate măsurile organi

ORELE DE DESFĂȘURARE A MEC1URILOR DIN DIVIZIA A
București : sîmbătă de la ora 16 și duminică de la ora 12
Pitești: sîmbătă de la ora 17 și duminică de la ora 16
Uiuj : șimbata de la ora 16,30 și duminică de la ora 9

zatorice pentru ca întrecerile să se 
desfășoare în condiții optime".

„Divizia națională, după părerea 
mea — declară P. Zîmbreșteanu, 
constituie cel mai bun mijloc de 
creștere a nivelului atletismului 
românesc, cu condiția ca efortul 
— mă refer la sportivi, antrenori, 
arbitri, organizatori — să fie colec
tiv. La fiecare ediție s-au corectat 
sute de recorduri județene și nu
meroase recorduri republicane. Nu 
mă îndoieso câ în acest important 
an olimpic, reușita va fi mult mai 
mare. Firește, voi urmări îndea- 

tan, Victor Prențu pe Ion Gabor, 
Neguț pe Martinescu, Dolipschi pe 
Roman Codreanu ș.a.m.d.

Nu trecuse nici un minut de 
la semnalul de începere și an
trenorul Pavel l-a oprit pe Baciu, 
avertizîndu-1 să lupte cu mai mul
tă dîrzenie, altfel îl așteaptă un 
cros contra-cronometru 1 Dolipschi 
își menaja adversarul cu sal
turi ușoare, însă a fost și el „a- 
menințat" cu citeva urcări pe frin- 
ghle. în continuare, nici unul din
tre luptători n-a mai așteptat vreo 
invitație specială. încleștările de
venind deosebit de aprige.

— De ce lipsește Berceanu I, — 

versarului, el a fost declarat învins în 
fața lui Klaus Werner (R.D.G.) 
Werner b.p. (3—2) Mocanu. Rolan
do Garbey (Cuba) b.p (5—0) Tu
dor Nicolae. în ultimul meci al 
primei reuniuni, Dumitru Mihalcea

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

CAROL CORBV

proape toate echipele în care apar 
talente de primă mărime, dar prin
cipala preocupare se îndreaptă 
spre atleții fruntași. Cîțiva dintre 
ei vor lipsi în primele etape (Me- 

nis, Peneș, Viscopoleanu, C. Po
pescu), dar marea lor majoritate 
va fi la start. M-aș bucura foarte 
mult dacă aceștia, lăsînd di oparte 
obiceiuri mai vechi, nu vor ocoli 
probele în care sînt specialiști și 
vor concura cu maximă forță la 
fiecare etapă. Evoluția olimpicilor 
(Manoliu, Corbu, . Silai, Cataramă, 
Cioltan care sînt în formă bun,ă) 
va fi urmărită continuu. Totodată, 
vom căuta să ne îndreptăm aten
ția spre o serie de probe (demifoncl, 
fond, greutate, suliță, ciocan) la 
care sintem încă deficitari".

l-am întrebat pe antrenorul Pavel.
— Trebuie să sosească dintr-n 

ttltpă in alta — ne spuse acesta, 
privindu-șî ceasul. A avut examene 
la liceul din Craiova și abia a- 
cum' le-a terminat.

— Asta înseamnă că Breceanu 
se va prezenta la campionatele e- 
uropene fără să se fi pregătit ?

— A, nu. In acest timp, el s-a 
pregătit la Craiova cu antrenorul 
Dumitru Cuc ?i cu luptătorul 'ion

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-ai
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DUPĂ PRIMUL TEST OFICIAL AL VOLEIBALIȘTILOR

IN REZISTENTA DE CONCURS
Șl IN APARARE

De vorbă cu antrenorul emerit NICOLAE SOTIR

A I
un Început promițător

CAMPIONATUL PE 30 km

compania cam- 
cu care repre- 
a deschis sezo- 
Cele 4 partide 
Ploiești, comen-

ce 
au 
joc 
bâ- 
ca- 
Ds

Așadar, voleibaliștii lotului nos
tru național au fost chemați să 
dea, săptămîna trecută, o primă 
probă, dintre numeroasele ce se 
vor succeda pînă la turneul de ca
lificare pentru Jocurile Olimpice, 
programat — după cum se știe — 
la începutul lui august, în Franța. 
Un test dificil. în 
pionilor mondiali, 
zentativa română 
nul internațional, 
de la P. Neamț și
tate la timpul cuvenit, au pus sub 
semnul egalității evoluția echipelor 
României și R. D. Germane, care 
au cîștigat — fiecare — cite două 
întîlniri. Dar. ele ne-au dat prile
jul să constatăm că, în timp 
jucătorii lui Herbert Ienter 
demonstrat o capacitate de 
crescîndă de la meci la meci, 
ieții noștri au ajuns gifiind la 
patul celor 5 zile de concurs,
unde și concluzia firească a unui 
decalaj în pregătirea atletică și în 
rezistența specifică favorabil oas
peților. Iată de ce am considerat 
necesar să luăm ca partener de 
discuție, pe marginea acestor teste 
pe antrenorul emerit NICOLAE
SOTIR. care dirijează pregătirea
reprezentativei noastre.

— Pentru etapa actuală a pre
gătirii, cum apreciați evoluția e- 
chipei ? Vă declarați satisfăcut ?

— Cea dinții ieșire în public, după 
europenele din Italia, care este și 
prima verificare a pregătirii pen
tru turneul de calificare și — nă
dăjduim — pentru Jocurile Olim
pice. m-a mulțumit doar pe jumă
tate. Din două motive : primo, fi
indcă echipa a dat satisfacție nu
mai în dubla întîlnire de la P. 
Neamț, după care rezistența gene
rală și. mai ales, specifică au scă
zut vertiginos; 
s-a semnalat o 
lă între primii 
selecționaților.

secundo, deoarece 
diferență apreciabi- 
7 jucători și restul

— V-ați fi așteptat ca în etapa 
aceasta pregătirea fizică generală 
și specifică a 
mai bună ?

— întrucîtva. 
că ne aflăm la 
că ea va crește _ _ ______
gust. M-a neliniștit doar coborîrea 
ei prea bruscă.

— Referitor la omogenizarea e- 
chipei, mai bine zis la decalajul 
existent între ,,plutoanele“ lotului, 
ce ne puțeți spune ?

— Nucleul de bază : Udișteanu, 
Stamate, Bartha, Schreiber, Oros, 
Dumă”oiu și Codoi prezintă deja 
garan’a unei evoluții bune In 
schimb, primele rezerve (și m-aș 
referi în primul rină la jucătorii 
care ne-au ajutat efectiv la euro
pene : Cristian Ion Romeo Enescu. 
Viorel Băiaș etc.) se situează sub 
posibilitățile lor reale demonstrate 
anul trecut Sigur, unii dintre ei au 
și circumstanțe atenuante. întîrzi- 
ind pregătirea din motive obiecti
ve. La celelalte rezerve s-a mani
festat lipsa experienței internațio
nale, ceea ce i-a făcut să evolueze 
cu trac și să se descurce greu în 
fața unui adversar puternic. Sper 
insă sâ-i rodez in turneele și in- 
tîlnirile amicale următoare.

— Fără îndoială, v-ați notat și 
uncie deficiențe de ordin tehnic...

— Ele privesc in primul rind 
apărarea la fileu și in linia a doua. 
Acest punct nevralgic al echipei va 
sta de-acum înainte in centrul a- 
tentiei noastre S-a văzut clar că 
apărarea se află mult sub nivelul 
atacului, chiar atunci cind randa
mentul ei este satisfăcător Spre 
deosebire de adversarii noștri, care 
au arătat virtuți deosebite la acest 
capitol, jucătorii români sînt mai 
puțin mobili, mai puțin insistenti 
în fazele defensive.

— Ce impresie v-a făcut echipa 
R. D. Germane. în comparație cu 
evoluția ei la „europene" ?

jucătorilor să fie

Să nu uităm însă 
început de sezon șî 
treptat pină în au-

Cu tot declinul el de Ia sfîr- 
anului trecut șî cu toate că 

bazează pe aceeași jucători 
(vîrstnici) care au dat mari satis
facții în perioada 1968—1971, cam
pioana mondială mi sc pare totuși 
că va fi una dintre protagonistele 
Jocurilor Olimpice. Cind adversa
rul, oricît de valoros ar fi, nu-i dă 
o replică foarte bună și constantă, 
el este sortit înfrîngerii. Aceasta 
este învățătura de care trebuie să 
ținem seama. Ani remarcat, tot
odată, că antrenorul Ienter încear
că să modifice stilul de joc al 
echipei. El a introdus cițiva tineri 
(Maibohlm, Lowe, 
dat satisfacție. în 
drupla intilnire 
noastre ne indică

fitul

Hagen) care au 
orice caz, cva- 
dintre echipele 
faptul că deți-

al 
ur-

Ia

nătorii titlului mondial se găsesc, 
deocamdată, intr-un stadiu mai a- 
vansat de pregătire.

— Care este următorul test 
reprezentativei române și ce se 
mărește prin el ?

— Turneul internațional de
Bratislava (3-9 mai), Ia care băieții 
noștri se vor prezenta — firește — 
la un nivel superior cu rezistență 
de concurs. De asemenea, aștep
tăm o îmbunătățire și în celelalte 
laturi ale jocului. Vom avea ad
versari puternici, între care amin
tesc echipele Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Bulgariei. Ungariei etc. 
Deci și posibilitatea de a le cu
noaște valoarea actuală...

Aurelian BREBEANU

din 
Bă- 

neasa — loc care s-a dovedit cît se 
poate de potrivit pentru organi
zarea alergărilor de lungă durată 
— maratonul redus, prima compe
tiție a anului, rezervată alergăto
rilor de mare fond.

Concursul a făcut parte dintr-un 
program mai larg de pregătire pe 
care F. R. Atletism îl are în ve
dere pentru alergările de lunga 
distanță, specialitate în care tre
buie să recunoaștem, atletismul 
nostru nu stă chiar atît de stră
lucit.

Acțiunea lansată de forul de spe
cialitate urmărește în primul rind 
consolidarea activității pentru 
cursele de fond în unele secții ale 
marilor cluburi din capitală și pro
vincie, o atentă selecționare și pre
gătire sub toate aspectele a celor 
care se vor consacra acestei spe-

Recent, s-a alergat pe una 
șoselele ce brăzdează pădurea

cialități și un program competi- 
țional care să ofere alergătorilor 
noștri posibilitatea unei pregătiri 
cit mai potrivite în vederea com
petițiilor naționale — internațio
nale și mai ales a campionatului 
balcanic de maraton.

Bunele intenții ale federației de 
atletism, vor trebui însă să fie 
sprijinite de către cluburile inte
resate (Steaua. Dinamo, Progresul).

Alergările de lungă durată, în 
care maratonul ocupă un loc de 
frunte, constituie o specialitate atle
tică care cere pe lingă deosebite 
calități fizice, multă perseverență 
și sacrificii 
îndrăgit-o.

Cursa de

din partea celor ce-au

la începutul lunii, din

STARTUL
(Urmare din pag. 1)

IN FAȚA FILEULUI
fost repartizate 
și Italiei, res-

NOI RECORDURI

• După cum am mai anunțat, 
astăzi. în sala Sporturilor din Con
stanța, are Ioc dubla întîlnire in
ternațională dintre reprezentative
le de juniori și junioare ale Româ
niei și R. D. Germane. Revanșele 
sînt programate duminică.

• Antrenorul Aurel Dră^n s-a 
întors de La Atena, unde a fost ca 
observator la competiția voleiba- 
listică „Cupa Primă verii", rezerva
tă echipelor masculine europene 
tiin eșalonul doi. La întoarcere, tri
misul F.R.V. ne-a informat că la 
Turneul de calificare pentru J.O. 
de la Munchen (turneu programat 
în Franța), la începutul lui august) 
echipa României face parte din 
aceeași serie cu cea a Olandei. în

alte două serii au 
formațiile Poloniei 
pectiv. Belgiei și Iugoslaviei. Cele
lalte echipe înscrise Ia calificare, 
cu excepția Franței (care este și 
ea cap de serie), vor fi trase la 
sorți și repartizate în cele 4 grupe. 
Întrecerile din serii se vor desfă
șura în orașele Cannes. Nisa, 
Montpellier și Perpignan. Turneul 
finaL la care participă cîștigătoa- 
rele seriilor, va avea loc la Mont
pellier.

• La Suceava, divizionara B din 
localitate. Constructorul, a întîlnit 
într-un meci amical formația 
los“ din Cernăuți, de care a 
învinsă cu 2—3.

-Co- 
fcst

(ora 
res-

• Astăzi, in sala Giulești 
16) este programată partida 
tantâ din divizia A dintre I.E.F.S. 
și Constructorul Arad (D.

NAȚIONALE
Cu prilejul unui concurs de ve

rificare a lotului republican, des
fășurat Ia Predeal, au fost stabili
te 6 noi recorduri, naționale: Do- 
rel Cristudor 8.7 pe 80 m — re
cord de juniori și seniori ; Gheor
ghe Ghipu 1:19,8 pe 600 m — re
cord de juniori’: Marin Iordan 
17.74 m la greutate (6 kg) — re
cord de juniori ; Virgil Miloiu 64.2 
pe 500 m — record de juniori II ; 
Natalia Andrei 6:69.6 pe 2000 m 
— record de senioare ; Mihae'a 
Stoica 15.4 pe 100 mg — record de 
junioare II.

Alte rezultate: Cr. Pascu 10.7 — 
100 m ; T. Korodi 39.6 — 300 mg ; 
C. Romaniuc 65.00 — suliță ;_M 
Iordan 47.20 m — disc: 
Zorgo 51.34 m — suliță.

• La Sibiu. în cadrul unui con
curs desfășurat pe stadionul Meta
lul. tinărul Pompiliu Popa-(11 ani) 
a stabilit, cu rezultatul de 4.98 m, 
un nou record ai țării la copii in 
proba de săritură in lungime.

Eva

JOC TENIS IN INCINTA SPITALULUI „GROOTE SCHUUR
(Urmare din pag. 1)

să cunosc \i frumoasele performan
țe realizate în anii din urmă 
de sportivii țării dv., ca de pildă 
canotorii și tenismenii români.

Iată-ne. deci, pe teren propriu... 
Și continuăm pe aceeași temă:

— Spuneți-ne, domnule profesor, 
practicați sportul numai de plăcere, 
sau considerați că vă este util ?

— La început, bineînțeles, em 
făcut sport fiindcă inii plăcea, 
pur și simplu. Azi, îmi dau seama 
că activitatea fizică imi este un real 
sprijin pentru acea odihnă și rela
xare, obligatorii, pentru degajarea 
de problemele curente, adesea- is
tovitoare. Am terenuri de tenis 
chiar în incinta spitalului .Groote 
Schuur" și to* frecventez cu reciz- 
laritate. Să știți' cS sînt un adtțt 
convins al străvechiului adagiu la- 
t n. glorificînd valoarea sănătății 
unitatea minții și corpului, ceea ce 
se traduce în engleză prin acel „fit 
in body, fit in mind!“.

Deci, medicul este sportiv con
vins. Să vedem dacă și paciențiior 
săi el le recomandă asemenea 
tivități.

— Considerați că exercițiile

viață normală. In această revenire 
la normal, un rol important ii au, 
desigur, activitățile sportive, practi
cate cu atenție și moderațiune, în 
efort gradat. Și, bineînțeles, ele au 
și o contribuție pe plan psihic. Că 
i-am făcut cadou lui Horia -achcte. 
este și firesc. Nu este el concetățcin 
cu celebrii Năstase și Tiriac, care 
au jucat în finala ..Cupei Davis'*?

Intrind în probleme de amănunt 
ale sportului, îndrăznim să mergem 
ma' departe, punînd în discuție și 
o temă controversată:

— Cunoaștem valoarea sportivilor 
sud-afr'cani, în unele ramuri cum 
sînt atletismul, natația. rugbvuL Dar 
— știm prea bine — din cauza poli
ticii de apartheid, existente in A-

ac-

fi
zice ar putea deveni un tratament 
adjuvant în bolile cardiace? Sau să 
prevină îmbolnăvirile de cord?

— Să nu mi-o luați în nume de 
rău — ne previne dr. Barnard — 
dar sint puțin sceptic în a considera 
po ibilă vreodată determinarea, cu 
precizie, a unei terapeutici a inimii 
bazată’pe exerciții sportive. Ceea ce 
este cert, însă, așa cum v-am spus 
inițial, un organism sănătos, între
ținut astfel prin practicarea judi
cioasă a educației fizice și a spor
tului are șanse mai mici de îmbol
năvire. Evident!

— Atunci explicați-ne, vă rugăm 
— am insistat în continuare — -Iacă 
acele rachete de tenis pe care le-ați 
dăruit pacientului dv din Tg. 
Horia Sămărghitan, 
un stimul psihologic sau au 
loare terapeutică?

— Amîndouă. In

au fost
Mureș, 
numai 
ji va-

general, consi
der că cei născuți cu afecțiuni car
diace, după intervenția chirurgicală, 
trebuie să-și recapete încrederea în 
forțele lor proprii și să revină la o

C.M.E.F.S. — BUCUREȘTI
str. Biserica Amzei nr. 6, 

sectorul 1
angajează inginer sau teh

nician pentru coordonarea ac
tivității de construcții și repa
rații a bazelor sportive în 
municipiul București.

Relații la telefon 13 62 92.

„Cititorilor Sportului Bucurați-vă 
de efortul vostru. Cele mai bune 
urări".

CHRISTIAAN BARNARD

frica de sud, această țară nu 
primită de Jocurile Olimpice și 
alte competiții Jr 
sibilă, pentru viitor, 
cestei spinoase

— Firește,

majore. Vedeți 
rezolvarea 

probleme?
regret oeparticinarea 

sportivilor țării mele la Olimpiade 
și la alte competiții atit de :ntcre- 
sânte. Personal. nu cred poubti, 
pentru viitorul apropiat, vre» rezol
vare a acestei situații. Dar. ^rodată, 
doresc din inimă ca vreodată -por» 
tivii noștri, atit cei de origfnâ eu
ropeană. cit și cei de culoare. să 
poată lua parte împreună la aceste 
manifestații de rezonanță tnoodială. 

Fără îndoială, marele om ic ști
ință nu poate fi de acord eu acele 
odioase practici de discrimina-e ra
sială, existente în țara sa. care 
du la excluderea sportivilor 
R5A de la Jocurile OCmnt 
dr. Bar-arc repudiază
oovean-o r.n 
comentate tr 
care n-a tir.ut seama de rasa itona- 
toru'ui sau primitorului grelei. Și 
este poate simbolic pentru actualele 
realități sud-africane că un alb, dr. 
Blaiberg. a trăit aproape doi aai cu 
inima unui metis în piept

Am mai aflat, din întrebările puse 
de colegii noștri. Ia conferința de 
presă, că doctorul Barnard a fost 
impresionat, in cursul vizitei in Ro
mânia, de entuziasmul tineretu'ui 
nostru, îndreptat spre țeluri nobiie, 
fapt încurajator pentru viitorul unei 
țări. Pleacă de aci cu amintiri ne
șterse, cu o minunată experiență.

— Iubesc oamenii — spunea în 
încheiere dr. Christiaan Barnard — 
și-mi place să mă întilnesc cu ei, 
pretutindeni!

Duminică, la Vălenii de Munte

ETAPA INAUGURALĂ ÎN CAMPIONATUL NATIONAL DE MOTOCROS
Duminică, pe traseui de la Vă

lenii de Munte, se va inaugura edi
ția 1972 a campionatului național 
de motocros. Vor fi prezenți la 
start 54 de alergători de la clubu
rile și asociațiile sportive Metalul 
București, Steagul roșu Brașov. 
Locomotiva Ploiești, Poiana Cimpi
na, Energia Cimpina, Victoria Mo
reni. I.T.A. Tg Jiu și Automobilul 
Buzău. Programul întrecerilor cu
prinde curse ia clasa națională G0 
cmc), juniori și seniori. La seniori, 
motocrosiștii de la clasele 250 cmc 
și 500 cmc vor alerga împreună, 
întocmindu-se clasamente separate.

Dintre sportivii care vor lupta 
pentru ocuparea primelor locuri îi 
menționăm pe P Oprea (St. r. 
Brașov), C. Ene (Automobilul Bu-

motive ce urmează a fi analizata 
de F.R.A., s-a redus doar la un 
duel între specialiștii alergărilor 
de mare fond din Capitală. Au lip
sit de la start alergătorii din Con
stanța. Roman, Suceava, centre în 
care s-a format o tradiție și există 
o preocupare pentru alergările de 
mare fond.

Reprezentantul clubului Dinamo, 
N. Mustață, a dominat cu autori
tate cursa, parcurgînd cei 30 km 
în lh38:13, urmat de Hartos lh38:22 
și Jaeger lh45:21, amîndoi tot de 
la Dinamo. Au luat startul 10 a- 
lergători și au terminat alerga
rea 8.

, prof. Camil MORȚUN

DIVIZIEI A

Iată și programul complet al în
trecerilor i

DIVIZIA A

Etapa I. 22—23 aprilie. PITEȘTI: 
Argeș — Steaua — Metalul; CLUJ: 
Cluj — Brașov — C.A.U. ; BUCU- 

Dinamo — Rapid — Ti-REȘTI i 
miș ;

Etapa
BUCUREȘTI : Steaua — Rapid — 
Cluj ; BRAȘOV i Brașov — Meta
lul — Dinamo; TIMIȘOARA i Ti
miș — C.A.U. — Argeș ;

Etapa a IlI-a, 14—15 octombrie. 
BUCUREȘTI
— Dinamo ; 
CEL: Argeș 
BUCUREȘTI
- Cluj;

Etapa a IV-a, 21—22 octombrie. 
BRAȘOV ■ Brașov
Timiș ; CLUJ • Cluj — Dinamo — 
Argeș ; BUCUREȘTI i “ ' ’
C.A.U. — Metalul.

s C.A.U- — Steaua
CÎMPULUNG MUS- 

— Brașov — Rapid ; 
i Metalul — Timiș

Steaua

Rapid

CONCURSUL REPUBLICAN 
INTERJUDEȚEAN PE ECHIPE

ZONA I. Etapa I, 22—23 aprilie. 
BUCUREȘTI i Șc. Sp. A — Sucea
va — Neamț ; RM. VÎLCEA : Vîl
cea — Brăila — Bacău; CONSTAN
ȚA : Constanța — Iași — Ilfov ;

Etapa a II-a, 29—30 aprilie. BA- 
CAU i Bacău — Suceava — Iași; 
BRAlLA : Brăila — Neamț — Il
fov ; BUCUREȘTI) Șc Sp. A — 
Constanța — Vîlcea;

Etapa a III-a, 14—15 octombrie. 
RM. VÎLCEA : Vîlcea — Suceava
— Ilfov ; BRAlLA ; Brăila — Iași
— Șc. Sp. A ; ROMAN i Neamț — 
Constanța — Bacău ;

Etapa a IV-a, 21—22 octombrie.

SUCEAVA i Suceava — Brăila — 
Constanța ; IAȘI : Iași — Neamț
— Vîlcea ; GIURGIU i Ilfov — Șc. 
Sp. A — Băeău.

ZONA a II-a. Etapa I, 22—23 
aprilie. BAIA MARE i Maramureș
— Dolj — Mureș ; SATU MARE i 
Satu Mare — Arad — Sibiu ; RE
ȘIȚA i Caraș Severin 
Prahova ;

Etapa a II-a, 29—30 
IEȘTI î Prahova — 
Mare ; TG MUREȘ i 
biu — Caraș Severin ; ARAD i 
Arad — Maramureș — Bihor;

Etapa a IlI-a, 14—15 octombrie. 
CRAIOVA ! Dolj — Arad — Caraș 
Severin ; TG. MUREȘ > Mureș — 
Satu Mare — Bihor ; SIBIU i Sibiu
— Maramureș — Prahova ;

Etapa a IV-a, 21—22 octombrie. 
ORADEA i Bihor — Dolj — Sibiu ; 
PLOIEȘTI > Prahova — Mureș — 
Arad ; SATU MARE i Satu Mare
— Maramureș — Caraș Severin.

★
Celelalte 18 selecționate județene 

alături de echipele bucureștene 
Constructorul, Progresul, C.S. Șco
lar, Viitorul, Șc. Sp. A și C.Â.U. 
II, împărțite în alte patru zone, își 
încep întrecerile la 28 mai după 
următorul program i ZONA a IlI-a 
(Hunedoara, Teleorman, Mehedinți, 
Gorj, Olt, Dîmbovița) Ia 28 mai
— Tr. Severin, 3 septembrie — 
Slatina și 24 septembrie — Tîrgo- 
viște; ZONA a IV-a (Buzău, Ga
lați, Vrancea, Vaslui, Tulcea, Ialo
mița) la 28 mai ■— Galați, 3 sep
tembrie — Bîrlad și 24 septembrie
— Călărași ; ZONA a V-a (Covas- 
na, Botoșani, Bistrița, Alba, Har
ghita, Sălaj) la 28 mai — Cugir, 
3 septembrie — Botoșani și 24 
septembrie — Odorheiul Secuiesc. 
Echipele din zona a Vl-a se vor 
întîlni la aceleași date în Capitală.

Bihor

aprilie. PLO- 
Dolj — Sa tu 
Mureș — Si-

A. URMUZESCU:

,,Nu numai antrenorii sint

zău) și I. Anghelina (Victoria Mo- 
reni) la clasa 70 cmc, N. Murgoci 
(Poiana Cimpina) și A, Benedek 
(St r. Brașov) Ia juniori. Șt. Chițu 
(Poiana Cimpina), A Crisbay (St.
r. Brașov) și Fr. Szinte (Locomo
tiva Floiești) la clasa 250 cmc, A. 
Ionescu (Metalul București), care a 
trecut la clasa superioară pentru 
a-1 înlocui pe Cr. Dovids — acci
dentat, Fi. Davidescu 
reni) și FI. Ștefan 
Ploiești) la 500 cmc.

Următoarele etape 
natului național de 
vor disputa la Cimpina (7 mai), 
Moreni (14 mai), Brașov (11 iunie) 
și Tg. Jiu (18 iunie).

(Victoria Mo
(Locomotiva

ale campio- 
motocros se

CE ÎNSEAMNĂ ASIOliDAREA DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO
De la data intrării în vigoare a 

prevederilor Decretului nr. 471T971 
privind asigurarea de răspjndere 
civilă pentru pagubele produse prin 
accidente de autovehicule, a trecut 
mai mult de o lună. In această pe
rioadă, deși scurtă, o bună parte din 
cetățeni au și beneficiat de avanta
jele acestei asigurări. Intrucît și în 
prezent continuă să ne sosească nu
meroase scrisori din partea cetățe
nilor, prin care ni se solicită lămu
riri privind această asigurare, vom 
continua cu explicarea unor noi 
prevederi în legătură cu aplicarea 
acestei asigurări.

Dintre întrebările primite în ul
tima vreme, o bună parte se referă 
la obligațiile ce revin deținătorilor 
de autovehicule în aplicarea acestei 
asigurări.

In primul rînd arătăm că asi
gurații — înțelegînd prin aceștia pe 
toți deținătorii de autovehicule în
matriculate în Republica Socialistă 
România — sînt obligați să 
tească primele de asigurare 
t._: r:..r l r---- -
an. Face excepție anul 1972,

răspundere
pentru fiecare lună sau tracțiune 
de lună de lntirziere, o majorai e 
de IV» în cazul organizațiilor socia
liste și de 2*, in cazul celorlalte ca
tegorii de asigurați.

La asigurarea de răspundere 
vilă pentru pagubele produse 
accidente de autovehicule, nu 
eliberează contract de asigurare de
oarece asigurarea operează in baza 
legii.

La producerea unui accident 
circulație, asigurații vinovați

cl- 
prin 

se

Și pentru urcarea pe fringhie se dă o „luptă" : cine ajunge mai repede 
sus ? Antrenorul Nicolae Pavel cronometrează timpul, pentru ca în final 

sd poată declara învingătorii..
Fote • Dragoș NEAGU

(Urmare 
din pag. 1)

Gibu, partenerulGibu, partenerul său de antrena
ment. între două examene. Ber- 
ceanu și-a făcut astfel și antre
namentele. „

Să vedem însă ce ne spune și 
mezinul echipei, Victor Prențu 
(Sport Club Bacău), un junior care 
tocmai a împlinit 18 ani la 19

plă- 
inte- 

gral"pînă la 31 martie al fiecărui 
-__ __ cind

termenul de plată al primelor esle 
pînă la 26 aprilie.

Primele de asigurare se plătesc — 
fără o înștiințare prealabilă către 
asigurați — de către organizațiile 
socialiste în contul unităților ADAS, 
iar de către cetățeni la organele fi
nanciare de pe lingă comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, 
direct Sau prin unitățile C.E.C. din 
localitatea (sectorul) de domiciliu.

Pentru neplata în termen 
melor la asigurarea prin 
legii de răspundere civilă, se

a pri- 
efectul 
aplică

de 
_____,, __ __________ _  de 
producerea accidentelor sînt ooogați 
să înștiințeze în scris — pe un for
mular tip ce se găsește la orice uni
tate ADAS — în termen de 24 ore 
de la producerea accidentului, uni
tatea Administrației Asigurărilor de 
Stat în a cărei rază de activitate s-a 
produs accidentul și să comunice, de 
îndată, pretențiile formulate de cei 
păgubiți, precum și primirea Ori
căror acte de legătură cu acciden
tul, aceleiași unități a Administra
ției Asigurărilor de Stat, ori aceleia 
în raza căreia își au domiciliul, se
diul sau reședința.

Care dintre posesorii de autove
hicule implicați în accident trebuie 
să facă înștiințarea la ADAS despre 
producerea accidentului ?

Să presupunem că se ciocnesc 
două autoturisme proprietate per
sonală în următoarele împrejurări : 
autoturismul A. staționează la stop, 
iar din spate, circulă în același ser.s 
autoturismul B. care vine cu vi
teză și din neatenția conducătoru
lui auto, lovește autoturismul A. și 
se avariază atît autoturismul A cit 
și autoturismul B. Vinovat de pro
ducerea accidentului este conducă-

torul autoturismului B. Deci, în 
acest caz, conducătorul autoturismu
lui B este cel care trebuie să anun
țe unitatea ADAS, pentru ca aceasta 
să poată prelua asupra sa, plata des
păgubirii pentru repararea 
ciului produs posesorului autoturis
mului A.

Despăgubirea plătită de 
persoanei prejudiciată (' 
autoturismului A) nu se va 
pera de la persoana

prejudi-

• ADAS 
(deținătorul 

recu
pera de la persoana răspunzătoare 
de producerea pagubei (în cazul nos
tru, conducătorul autoturismului B) 
care este persoană fizică, intrucît 
nu se încadrează în cazurile orevă- 
zute limitativ de art. 44 din Decre
tul nr. 471/1971.

Dacă, în cazul nostru, conducăto
rul autoturismului notat cu B, vi
novat de producerea accidentului, 
nu se prezintă la ADAS să înștiin
țeze despre producerea accidentului 
în termen de 24 ore, lucrările de 
constatare a pagubelor se fac pe 
baza dovezilor prezentate de per
soana păgubită — conducătorul auto
turismului notat cu A — privind 
răspunderea conducătorului autotu
rismului notat cu B, cauzele și îm
prejurările accidentului.

Termenul de 24 ore prevăzut pen
tru anunțarea accidentului de cir
culație la unitatea ADAS, se soco
tește scăzînd zilele de repaus, dacă 
intervine o asemenea zi în scurge
rea celor 24 de ore. De exemplu, 
dacă accidentul a avut loc în ziua 
de sîmbătă, orele 9 a.m., termenul 
de anunțare a unității ADAS este 
pînă luni, orele 9 a.m. (5343).

A. MTNZINA
director în centrala ADAS

aprilie.
— Poate o să mă considerați lip

sit de modestie, poate o să-mi spu
neți că nu știu ce-s campionatele 
europene, dar eu vreau să merg 
și la Olimpiada de la Miinchen!

— Nimic mai simplu - 
pundem. O comportare 
bună pe saltelele de la 
și poți fi sigur că vei 
loc în satul olimpic.

~— Asta și vreau. Este _______
că am mari emoții pentru debu
tul meu la o competiție ca aceea 
de la Katowice, dar sper aa voi 
reuși să-mi justific selecționarea 
Deși, cum vă spuneam, am un trac 
pe care abia reușesc să-l ascund 
colegilor.

Veteranul echipei, Nicolae Mar- 
tinescu (a împlinit 32 de ani la 
24 februarie), tocmai se apropiase 
de noi, marcat de oboseala antre
namentului.

— Din '66. cind ai cucerit titlul 
continental, nu te-ai mai întors 
cu nici o medalie de la campio
natele europene, 
trebui să-ți 
lecția ?

— Ar fi, 
mult decît 
iau revanșa 
lev, care anul trecut m-a twins 
la campionatele mondiale și din 
cauza căruia n-am putut să urc pe 
prima treaptă a podiumului, cu 
toate că am cîștigat în fața cam
pionului categoriei.

- îi răs ■ 
cit mai 

Katowice 
avea un

adevărat

— Ca unul dintre luptătorii cu 
bogată activitate competițională. ce 
șanse acorzi echipei noastre la a- 
ceasta ediție a campionatelor eu
ropene ?

— Nu știu de ce, dar confruntă
rile continentale par mai dificile 
decît cele mondiale și chiar decît 
cele olimpice. Bunăoară, din 1967, 
cind țara noastră s-a clasat pe 
locul 3 la campionatele europene, 
la celelalte ediții ne-au revenit 
locuri mult mai modeste decît la 
campionatele mondiale sau la Jocu
rile Olimpice. La campionatele 
mondiale din 1967 și 1969. Ro- 
mînia a ocupat locul 3. ca ți la 
Olimpiada de la Mexico, iar la 
ultimele două campionate mondi
ale locul 5. Cred că de data asta, 
cu toate că va fi o ediție foarte 
disputată, vom reuși să obținem 
rezultate mai bune.

— Le vom consemna cu mare 
plăcere, j-am răspuns lui Martines- 
cu. în ceea ce ne privește, vă do
rim cit mai multe succese.

Cu întrecerile de la Reșița a luat 
sfîrșit seria concursurilor republi
cane de primăvară și, odată cu ele, 
sezonul competițional în bazine a- 
coperite. Ultimul concurs, al co
piilor (categ. A) și juniorilor mici, 
care în acest an vor fi chemați să 
ne reprezinte la marea competiție 
internațională „Prietenia" (luna iu
lie, la București) și Balcaniada de 
juniori (în august, la Izmir) i-au 
prilejuit antrenorului federal, prof. 
Aurel Urmuzcscu, cîteva observa
ții extrem de interesante.

— Sînteți mulțumit de rezultate, 
în ansamblu ?

— într-o foarte mică măsură. E 
drept, a crescut numărul partici- 
panților și, totodată, a scăzut cifra 
sportivilor care nu au îndeplinit 
haremurile (aproximativ 7 la sută), 
deși acestea au fost mult mai ri
dicate ca în anii trecuți. Am putut 
nota, în același timp, și cîteva e- 
voluții remarcabile 
(2 :17,0 — 200 m 
(2:22,2 — 200 ni
(2 :28,0 — 200 m 
Donea (1:12,3 — 100 m spate) 
delina 
bras), 
100 m
cu evidente calități și perspective. 
Dar rezultatele mediocre și chiar 
slabe au fost mult mai numeroase.

— Aveți vreo explicație ?
— Fenomenul se repetă de mai 

mulți ani. Ajunși la vîrsta de 14 
ani, o serie de copii talentați, în 
loc să treacă dp la 6 antrenamente 
pe săptămînă lâ cel puțin nouă șe
dințe, se pregătesc acum mult mai 
puțin. în aceste condiții, evoluția 
lor stagnează brusc, sau în cel mai 
bun caz ei mai cîștigă cîteva ze
cimi cu totul nesemnificative. Este 
foarte adevărat că obligațiile șco
lare, la aceste vîrste, sînt tot mai 
numeroase, firesc deci ca ele să 
primeze. Totuși, excepțiile subli
niate mai sus îmi demonstrează 
că adevăratele cauze trebuie Cău
tate și în procesul de pregătire. 
Numeroși antrenori de la Școala 
sportivă nr. 1, Rapid, C. S. M. Cluj, 
Dunărea Galați, Dinamo, C. S. Șco
lar, Steaua, Șc. Sp. Timișoara 
muncesc fără nici o răspundere și 
nu sînt controlați de secțiile res
pective, iar munca educativă cu 
copiii mai prezintă foarte multe 
lacune. Mulți dintre acești antre
nori consideră că dacă au reu
șit să cîștige două-trei titluri, e- 
ventual să mai corecteze cîte un 
record, și-au făcut datoria, uitînd 
pur și simplu că asemenea rezul
tate slabe, ca acelea din concursul 
reșițean, nu reprezintă absolut ni
mic pe plan internațional.

— Federația de specialitate pre-

— Wetterneck 
mixt), Horvat 
spate), Aldea 
mixt), Lavinia 

....-), A- 
Hidoș (2 :58,3 — 200 ftt 

Valeriu Molico (1 :15,6 — 
bras) — ale unor înotători

vreo măsură în aceastăconizează 
direcție ?

— Am 
neri care 
roul federal și urmează să __ _
duse la cunoștința celor în cauză în 
cîteva zile. îmi dau seama însă că 
aceste sancțiuni nu vor fi sufici
ente pentru că nu numai antre
norii sînt de vină. După Olimpiada 
de Ia Tokio a fost limpede pentru 
toți specialiștii necesitatea de a se 
acorda o mai mare atenție grupelor 
de copii, și printre primele țări 
de pe continent care și-au reorga
nizat sistemul competițional pe a- 
ceastă bază s-a aflat și România. 
Astăzi, lucrurile au evoluat foarte 
mult și pretutindeni apar școli spe
ciale de înot. Noi însă continuăm 
să ocolim această problemă și să 
nu o tratăm cu importanța cuve
nită. Or, fără cîteva licee cu pro
fil special, unde tinerii înotători 
să aibă posibilitatea de a îmbina 
cît mai bine procesul de învăță- 
mînt cu antrenamentul sportiv mi 
vom putea realiza multașteptatul 
salt calitativ. Și este păcat, pentru 
că elemente de mare talent apar în 
fiecare an, în mai multe orașe ale 
țării.

făcut
au fost ratificate

5t
al Diviziei

mai
Nu crezi că ar 
împrospătezi co-

cazul. Dar, mai 
aș vrea să-mi

poate 
asta, 
asupra lui Marin Ko-

o serie de propu- 
de bi- 
fie a-

a. v. —

Turul III

femmine A
ECHIPELE AMENINȚATE 

CU RETROGRADAREA 

SUSȚIN PROGRAMUL

Sîmbătă și duminică la Liberec

CEHOSLOVACIA - ROMANIA
Loturile naționale de popice, care 

se pregătesc pentru campionatele 
mondiale de la sfîrșitul lunii vi
itoare, se află în fața unui nou 
test — dubla întîlnîre cu selecțio
natele Cehoslovaciei. Partidele, pro
gramate la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, se vor desfășura la Liberec, 
localitate situată la aproximativ 
100 km de Praga. Pentru această 
cea de a 7-a întîlnire amicală din
tre popicarii celor două țări, au 
făcut deplasarea în Cehoslovacia : 
Elena Trandafir, Ildico Grozăves- 
cu, Elena Cernat, Ana Petrescu,

Florîca Neguțoiu, Cornelia Petruș- 
ca, Crista Sziics, Ilie Băiaș, Iosif 
Tismănaru, Ion Micoroiu, Cristu 
Vînătoru, Petre Purje, Gheorghe 
Silvestru, Ludovic Martina șj Ion 
Stefucz.

Din Cehoslovacia (după un popas 
de două zile la Budapesta, unde 
vor efectua antrenamente contro
late) popicarii noștri se vor depla
sa în Iugoslavia, unde la Zagreb 
sau la Split — locul de desfășu
rare a campionatelor mondiale — 
vor susține două partide amicale 
cu echipele Iugoslaviei,

Cele 10 echipe feminine partici
pante* la Divizia A își dispută, de 
azi pînă duminică, meciurile pri
melor trei etape ale ultimului tur 
al competiției. Programul acestor 
întreceri nu cuprinde dispute între 
fruntașele clasamentului. în schimb, 
prilejuiește confruntări între forma
țiile amenințate cu retrogradarea. 
In acest sens, jocurile de astăzi — 
Universitatea Iași — A.S.A. Ciuj și 
Constructorul București — Voința 
Brașov sînt cele mai interesante re
zultatele lor putînd influența des
tul de mult poziția în clasament a 
acestora.

Programul meciurilor de azi (în
tre paranteze, rezultatele din tu
rurile anterioare): sala Dinamo, de 
Ia ora 9: Universitatea Iași — 
A.S.A. Cluj (61—48, 54—64), Univer
sitatea Timișoara — I.E.F.S. (48— 
76. 47—-79) ; de la ora 17 i Sănăta
tea Satu Mare — Rapid (47—68, 
54—77), Constructorul București —' 
Voința Brașov (41—58. 44—43), Cri- 
șul Oradea — Politehnica București 
(49—73, 40—49).

Ordinea actuală a formațiilor în 
clasament • 1. Rapid 34 p, 2. I.E.F.S. 
33 p, 3. Politehnica 33 p, 4. Crișul 
28 p, 5. Sănătatea 26 p. 6. Univer
sitatea Timișoara 25 p, 7. A.S.A. 
23 p, 8. Voința 23 p, 9. Constructo
rul 23 p, 10. Universitatea Iași 22 p. 
Amintim că în caz de egalitate la 
puncte contează, în ordine : victori
ile directe, coșaverajul direct, co 
șaverajul general.
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ÎNTORSĂTURĂ SPECTACULOASA 1N DIVIZIA Ă!
Grafie... Politehnicii iași s-a redeschis și lupta pentru titlu și cea pentru evitarea retrogradării:’

Pentru a doua oară în acest se
zon se redeschide problema cam
pionatului în cele două sectoare- 
extreme care pasionează atît de 
mult. Prima dată s-a întîmplat 
după etapa a 19-a, cînd Steagul 
roșu s-a apropiat la două puncte 
de liderul U.T.A. și s-a înscris drept 
candidată principală la titlu. A 
urmat insă etapa a 20-a și arăde
nii au refăcut diferența de pa
tru puncte față de echipa lui N. 
Proctu învinsă la Petroșani, e 
drept printr-un gol contestat. To
tul părea să liniștească pe texti- 
liști, mai ales că urmau să în- 
tîlnească la Cluj pe C.F.R., în
vins fără drept de apel la Bucu
rești și limpezind astfel, într-un 
fel, și apele în subsolul clasamen
tului. Ce mai putea interveni? 
Neprevăzutul, cel care joacă de
seori renghiuri echipelor cînd Ie

este lumea mai dragă și care 
face un campionat mai interesant 
ca orieînd.

Acest neprevăzut s-a numit.. 
Politehnica Iași, care PRIN 
DOUA JOCURI CONSECUTIVE 
PIERDUTE ACASĂ a relansat 
campionatul și, în același timp, 
a repus pe tapet locul 15 de care 
s-a apropiat ea însăși, spre bucu
ria... C.F.R.-ului.

In aceeași zi în care U.T.A. lăsa 
un punct la Cluj, F.C. Argeș le 
cîștigă pe amîndouă la Iași, a- 
jungînd la trei puncte de lider 
înaintea întîlnirii directe cu et, 
la Pitești! Și ceea ce era de aș
teptat s-a întîmplat miercuri pe 
stadionul din Trivale: victorie pi- 
teșteană, fără Dobrin în echipă, 
absență care orice s ar spune se 
resimte, dar — cum s-a văzut în 
două partide succesive — nu este 
absolut determinantă pentru com

portarea echipei. Consecința? Un 
punct o mai desparte acum pe 
U.T.A. de F.C. Argeș, devenită, 
ca și în campionatul din 1967--68 
(cînd a cucerit campionatul 
Steaua) un foerte serios preten
dent la primul loc.

Și iată noi perspective deschise 
campionatului, iată redeschisă o 
bătălie pe care mulți erau ten
tați s-o considere ca și termi
nată și în care, prin rezultatele 
de miercuri, se pot... amesteca 
încă două echipe: „U“ Cluj și 
A.S.A., o veritabilă revelație a 
acestui campionat, si chiar ur
mătoarele — St. roșu și Sdotî 
Club.

Ce șanse atr aceste formații? 
Ele sînt în funcție de regulari
tatea comportării lor in viitoa
rele partide. Iată cu cine mai eu 
de juaat, în ordinea programării:

UT1___ (29) ST.BO3U(a)_ piliAM0(a) P*aUL(d) "U" CLUJ(a)_"U" CV.(<D PrTBOLUIXa) POLITfa) SP.CUTBfa)
fc_ai»îș^8)_~ ȚrâHd) _~Ss^)-"Dbt'*«Șt^r 

ârâjs) _ K ARGZS(d) PEȚaeLUL(e)'UT* ■(«)■■'■ JIUL‘(a") ~ TĂBUL(d) ~8TKâUâ(d) UPIDfaT
L??2 "U" CV.(d) PgTBCLUL(d) CFR (a) ST.BOSU(a)_ K *RGIȘ(d) B*pm(Ij’ CT.CLUBfd) "pOLItTg»)"

ȘÎ-BO^_(26)_ JÎȚ*_(d2 __ "U" cv'.'dj ~ 6TZ*U*(~a)~ ' *8* (d-) ■ 'KLÎf.’c;?* ■jupilXd)”- «Ț»)
SP.CLUB (26) CRIȘUL(d) STE*U*(d)‘ ">OLIT. (gj “ cra"(’d)’ "* " ST.BOWIi)~DÎX*MXd ~ *S*'7a>  UT* Țd)

Ce rezultă de aici?
1. U.T.A. este favorizată de 

faptul că are de disputat 5 jocuri 
acasă și numai 3 in deplasare, 
pe cînd F.C. Argeș, în primul 
rînd „U" Cluj. A.S A. și St roșu au 
cite 4 meciuri acasă și afară 
Sport Club în schimb va juca 
numai de 3 ori pe teren propriu.

2. în aceste condiții vor conta 
în primul rînd punctele cucerite 
în deplasare și din acest punct de 
vedere U.T.A. și F.C. Argeș au

cam aceleași șanse, pentru că sînt 
la fel de capabile.

3. Nu este exclus ca acest cam
pionat să fie decis abia in ultimele 
două etape și să aibă ca element 
determinant tot pe— Politehnica: 
în penultima F.C. Argeș joacă 
acasă cu Crișul. iar U.T.A. la Iași, 
după care meciurile se vor inversa, 
piteștenii deplasîndu-se Ia Bucu
rești în timp ce U.T.A. va primi 
vizita lui Sport Club.

Să trecem acum la celălalt ca

păt al clasamentului și să vedem 
ce a putut să declanșeze aceeași 
Politehnica din Iași (în vădit re
gres In acest campionat), corobo
rat cu rezultatul de la Constanta. 
Noul eșec suferit pe teren pro
priu de studenții ieșeni i-a a- 
prepiat de locul 15, ocupat de 
C-F.R, învingătoaree lor! Ce pro
gram au echipele din acest sec
tor. devenit din nou fierbinte, și 
Ia care tocmai ieșenii sînt cei 
periclitați? Iată-1:

snaUA(a) «-WQW wa (■) (e)
jera (is) "U" cluj(s) cii?pi(a~)'~âăă (â) 8r.diă(a) >mpuBX<D asMMaj' nm (•;

Primul fapt care trebuie subli
niat este că C.F.R. are cinci 
jocuri acasă, iar Politehnica nu
mai trei. Și dacă fiecare le va 
cîștiga pe toate (ceea ce este 
mai probabil la Cluj decît la laș: 
avînd în vedere tocmai compor
tarea studenților) se va ajunge la 
punctaje generale (25 și respectiv 
24 decisive) CT.R. s-ar salva, în 
dauna echipei lui Mărcărescu’ 
Mai ales că vor întîlni adversari 
diferiți ca valoare, veleități și 
poziții în clasament Farul și 
Petrolul, aflate la cină puncte de 
locul 15, sînt mai ia adăpost, 
pentru că acumulind numai cite 6 
puncte în meciurile de acasă își 
pot asigura locul în viitoarea e- 
diție a Diviziei A. Deci, lupta 
pentru evitarea retrogradării con-

tinuă, pe neașteptate, și la ea 
participă doar Politehnica și CFH. 
eroii surprizei de duminică.

Cîteva cuvinte și despre un al 
treilea sector, rămas tn r-r-iKn 
celor două mari bătălii: locurile 
2—3, care — dat fiind că in Crmâ 
sînt calificate echipe situate "ia 
mijlocul clasamentului dXnamc, 
Rapid și Jiul) cu pretenții la par
ticiparea in Cupa cupelor — aduc 
dreptul de a juca în Cuaa UF.FA 
Pentru e»e luptă cu șanse egale 

t Club și Steagul i -S A,

de n

frir. GAȚU

„OLIMPICII" AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIREA MECIULUI CU PERU

ECHIPA PERULUI 
ESTE OASPETELE 

CAPITALEI
(Urmare din pag l)

răspunzînd cu' amabilitate invitației 
noastre de a ne împărtăși cîteva date 
în legătură cu formați» pe ca-e o 
conduce, — ca de altfel întreg tur
neul nostru in Europa se înscrie ca 
o etapă în cadrul unui program com
plex de pregătire al cărui scop linal 
vizează anticiparea Ia preliminariile 
viitoarei edilii a campionatului mon
dial și bineînțeles calficarea pentru 
turneul final al acestei mari com
petiții.

Bun cunoscător al fotbalului oîn 
țara noastră. L. Baroti — care a 
funcționat că antrenor al echipe: na
ționale a Ungariei in meciul dispu
tat la București în 1958 — și-a ex
primat convingerea că întilnirea cu 
selecționata olimpică a țării noas
tre va servi drept un test impor
tant în munca de cristalizare a unei 
concepții de joc moderne, concepție 
care în esență păstrează caracteris
ticile fobtalului sud-american ."vite
ză, tehnicitate, fantezie) și are’a, 
în intenția sa. vor trebui «Jâ-igate 
elemente ale stilului european, ;:or- 
ță. angajament).

Solicitat să-și spună părerea asu
pra part’dei de duminică La jos 1-a- 
roti a zirr.bit confidențial, preferind 
în schimbul unui pronostic de-chis, 
un râspuns_ diplomatic

— Va fi un meci d Beii și entih- 
brat, poate la fel de dificil și echi
librat ca cel tie la 29 aprilie Je la 
Budapesta dintre Ungaria ți Româ
nia

Scurtă discuție. prin intertne-::ul 
trans.auuare. Adriane Bălan, ci că
pitanul echipei pemricne care este 
și acum. ca si ia Ei Mon
dial. Hector Chumpiiat. un a- 
pârător de mare c axă. CcâuBini- 
taz îți amintește râ a mai jucat îm
potriva unei echipe românești. îm
potriva reprezentativei mari a țării 
noastre, la Lima, cu formapa sa de 
ehîb Universttarfc de Deporr< Spu
se că fotboiui românesc i-a ’âsit o 
bună impre-ie. atunci. Și după ce 
vorbește _de stilul european* nu 
p-ca eoneenaoi: echipeio- sud-xme- 
ricane. Cbunipttaz întreabă 3e Ră- 
ducanu. jucătorul român care l-a 
impresionat cel mai mult Cît des
pre ~raui de duminică a spus nu
mai at it: -Nu cunosc echipa oiin< pi
că a Româaiei ți de aceea va ii foarte 
cm. Dar va ti ua joc frumos, s* 
zsigwr."* Era un fe* de invițșțje pen
tru antrenamentul de ieri o:pă- 
a—iară cifri peruvienii au impresio
nat crin tehnica lor distinsă «i. t re- 
tețeies. pentru partida de duminică.

ECOURI

ISPIR? N-AM AUZIT DE ISPIR!
N-are rost să inyîrtim limbo in gura, cînd trăim 

în secolul 20, secolul tuturor adevărurilor; deci : 
dacă azi stăm cum stăm și privim cum privim 
minunăția asta de clasament al Diviziei A, aceasta 
se datorează 99,89’« (cifră miraculoasă I) Televi
ziunii. Nici nu se putea altfel : azi, minune fără 
televiziune nu știu a se mai face. Uimirea noastră 
dîmbovițeană, scărpinatul nostru bucureștean în 
cap față de situația in care soarta campionatului 
se joacă Io Pitești si calculele se mai învîrtesc și 
în jurul Brașovului, Clujului, Bacău
lui și altor burguri și cetăți așezate 
pe riuri și pirîuri — vin din bine- 
cuvîntata lipsă (dar și realizare) c 
provinciei în tiansmisiile fotbalistice 
ale Studioului. Echipele de p’ste 
dea! și munte nu au fost cunoscute 
de noi, telespectatorii rării, decît în 
măsura in care au jucct cu și în 
copitala țârii. Arar s-c a|uns și Io 
Ploiești, cînd Petrolul căc'ea cu vreo 
magnifică bucureșteanâ, bineînțeles. 
Din cind în cînd, s-o mers pino la 
Cluj, Brcșov sau Io Ieși — ca să 
nu spun ca de Arad, oraș ca.e parcă 
ar avea ceva de spus, am avut 
parte cînd o sosit Tottenham sau Setubal în urbe 
in acest timp, noi luîr.du-ne cu cîie un șpriț Ic. 
bazaconii ca Rapid — Petrolul sau Steaua — J ul 
(ceși asa am arlat de Jiul I), A.S A. din Tg. Mureș 

, se dezvolta armonios, Argeșul, Brașovul, „U" Gluj 
creșteau și ele în muncă, — numai noi, după
șpriț, adormeam cu jindul că nu se poate, tot la
București e fotbalul adevărat. Și nu-i adevărat I

Duminică, cm văzut cu ochii mei cum A.S.A.,
clasată pe locu! 5, e mai bună, curat mai bună,
decit Dincmo Bucuresri, ce pe locul 7. Cind A.S.A. 
o dat și galul al doilea, cinevc de lingă Eftimie 
lonescu a șoptit înmărmurit in microfon : „extra
ordinar !' — c soop‘ă care cred c-a făcut ocolul 
Patriei. Dar ce era extraordinar ? Cd apărarea lui 
Dinan« e a increoibil de speriată la arice corirta- 
ctee. de parcă nu moi văzuse blestemăția ai*â ? 
Că Dinu e din ce în ce mai more ? Că Doru 
Popescu nu știa unde-i ghinionul țnumai Nebqu ii 
întrece aici !) si unde-i neștiința ? Sau că A.S.A. — 
o echipă carecore — se dovedea o echipă cu 
cod, cu ochi si inimă ? Spun și eu ca morii scri
itori : Varcdi ? N-am auzit de Vorodi I Ispir ?

N-am auzit de ispir I Muresan ? N-am auzit de 
Mureșan ! Am citit despre ei, dar n-am auzit cine 
sînt. N-om auzit pentru că nu i-am văzut. Azi dacă 
nu vezi, nu auzi. N-aș putea spune că transmisia 
jocului ni i-a făcut mai apropiați. „Camerele" nu 
s-au dus spre ei, să le dezvăluie mai îndeaproape 
jocul și chipul, nici dacă le picai cu ceară. Re
luarea . golului din repriza întîi s-a făcut abia la 
pauză — fapt fără precedent! Smgur Eftimie lo- 
nescu — cu plăcerea lui de a pune in pagină cu 

majuscule fiecare nume de fotbalist, 
cu glasul său de maestru al cere
moniilor care face din fiecare half 
dreapta un ambasador anunțat la 
castel — singur crainicul-rșportdr 
mi-a dat dimensiunea evenimentului 
care nu era' deloc o" surpriza : 
A.S.A. e egalată și totuși învinge la 
București, pe campioni I A.S.A. vi
sează la „Cupa U.E.F.A." I

Firește că știu cîteva ain ecluzele 
obiective și neplăcute care ne-au 
provocat această voluptoasa plăcere 
— aceea de a vedea, deodată, ade
vărul dat în pîrg fără șțirda noas
tră. Meseriașii televiziunii mi-au ex

plicat cum stăm cu releele, cu carele de reportai, 
chiar cu cifra aceea incredibilă dintr-d anchetă 
(vezi „Cinema" nr. 372} core afirmă co telespor- 
tul nu e deloc emisiunea cu cel mai măre număr 
de spectatori, cum se moi leagănă urlii în iluzii 
pentru o nu o dota peste poate Dar nici eu nu 
mi-as face meseria daca nu aș obsterva pentru 
bună pace cu istoria, că ir. ziua de-byului de ia 
Pitești, noi ne-ani desfătat cu un Rapid — „U" Cra
iova de mai mare... Neagu.

BELPHEGOR

P S. Nu. răspund provocării cu edre ne sfidează 
destinul, aducîndu-l pe „Progresul" doar la două 
puhtfe de „Sportul", dupo ce luni de zile ne-a 
lăsat să ne vedem de treaba. Destinul ar vrea să 
mă bucur înainte de vreme Destinul e păcătos. 
Vorbim numai după 7 mei. Oricum, „Progresul" — 
„Sportul studențesc" va fi sirtgurul derby bucuros 
teon, autentic, de la mama lui I

TELE-ÎNTREBARE
Mult stimate BELPHEGOR,
Vă scriu a doua oară, deși 

cd citesc in fiecare sâplămină. 
M-au determinat, de această 
dată, afirmațiile dv. despre 
transmisia felerrzotă a meciului 
de fotbal România — Franța. 
Cites: „TransmiMC deloc me
morabilă. Meci tratat „de sus*

— și la propriu și la figurat — 
chiar și de operatori".
' lată acum și părerea ex-re- 
dactorului-șef al cotidianului 
sportiv francez „L’Equipe“ — 
Gasion Meyer — care a urmă
rit aceeași transmisie, ca și dv„ 
la televizor. Citez: „Excelentă 
performanța realizatorului ro
mân (n.n. — Dan Cojocaru).

Transmisie bine' cadrată, pla
nuri de ansamblu alternînd cu 
spectaculoase gros-planuri".

întrebarea este: eu pe cine 
să cred ?

Oricum, rămin al dv. urmări
tor,

B2H.EGARDE 
pt. conf. Telesport

DUPĂ CEA DE A XXII.a ETAPĂ A DIVIZIEI A

CELE DOUĂ DORINȚE ALE LUI DOBRIN

-Duminicâ dimineațâ, 
pe stadionul Giulești 

RAPID — F. C. ARGEȘ

Profitînd de întreruperea cam
pionatului, Rapid și F.C. Argeș șe 
vor întîlni duminică dimineață, 
pe stadionul Giulești, cu începere 
de la orele 10,30. în deschidere 
fotbal feminin: Rapid — Speran
ța (campionatul Capitalei).

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE
1. wu- CLUJ 22 ÎS 4 3 46—18 34
2. Petrolul 22 12 7 3 42—20 31
3 Dinamo 22 12 4 6 42—20 28
4. steaua 22 11 3 8 43—23 25
5 Rapid 22 9 7 6 13—25 25
6 Univ. Craiova 22 9 7 6 24—16 25
7. U T A. 22 10 4 8 31—23 24
8. F.C. Argeș 22 8 7 7 27—28 23
9. Crișul 22 10 3 9 25—32 23

10 Steagul roșu 22 8 1 10 35—30 20
11 Farul 22 fi 7 9 29—25 19
12. Jiul 22 6 5 11 20—42 17
13. C.F.R. Cluj 22 5 6 11 19—44 16
14 Politehnica Iași 22 5 5 12 22—40 15
15. ASA Tg. Mureș 22 6 3 13 23—43 35
16. Sport Club Bacău 22 5 2 15 20—43 12

Lotul olimpic s-a reunit ieri 
dimineață pentru jocul de dumi
nică, cu reprezentativa Perului. 
Antrenorii Gheorghe Ola și Gheor- 
ghe Constantin au fost obligat: 
de condiții obiective (lanul. 
Gyorfi și Rugiubei accidentați 
mai demult. Pigulea și brașovea
nul Olteanu, accidentați în etapa 
de miercuri) să apeleze la jucă
tori noi, astfel îneît lotul are ur
mătoarea alcătuire: Ghiță și Co- 
man — portari. Pop, Smoranda- 
che, Vlad. Popovici și Olteanu 
(F.C. Argeș) — fundași; Vițru, Si- 
mionaș, Broșovschi — mijlocași ; 
Pantea, Tătaru, Kun. Pescaru, 
Pirvu, Jercan, Mar cu — atacanți. 
Pescaru va fi folosit în jocul de 
duminică, cu Peru, urmind ca 
după aceea să treacă la lotul A.

Programul olimpicilor, plnă la 
partida de duminică, va fi ur

mătorul: după ușoara mișcare de 
ieri după-amiază. astăzi ei vor sus
ține un antrenament la ora 16.30. 
în care se va definitiva formația 
pentru partida cu Peru, iar mline 
tot Ia ora 16.30. va avea loc un 
ultim antrenament.

Reamintim că partida de dumi
nică. de pe stadionul 23 August, 
va începe Ia ora 16J0.

UN NOU CURS
DE ARBITRE LA FOTBAL

în urmă cu cîteva zile, în aula 
Facultății de drept din Capitală 
s-a inaugurat un nou curs de ar- 
bitre la fotbal Cursul va dura șase 
luni de zile (două lecții pe săptă- 
mînă a cîte două ore) și la el ian 
parte 33 de cursante.

‘—Marele a beer.:. Dobnn. ia loc 
pe basca rezervelor argeșene. Pe 
ia zn:>jcui prune: reprtee, lntr-un 
moasenl cină jocul nu prezenta 
nxa o atracție ceoseb-.tâ. In tribu
na I a stadroauiui tzbjcnesc aplau
ze (*??)• Sheets: or: se artă, un:i 
se ritfieâ în picioare, urmârindu-1 
pe_ D5bt*n. plecat de pe banca 
rezerv el . r spre tunelul de :ntrare- 
iețlre a ech pelor.

— Intră in joc Dobrin. se bucură 
toată lumea.

Speranță deșartă. Internaționalul 
pitețtean, nerefăcut după acciden
tul suferit, este și va f~: inapt de 
joc încă vreo 10 zile.

De ce iese, totuși, Dobrin din te
ren ?

Pentru a se duce Ia ultimul exa
men pe care-1 are de dat in vede
rea absolvirii clasei a XH-a Și 
examenul începe la ora 17!

îl întUnesc pe Dobrin la sfîrșitul

meciului, de două, ori fericit: a 
răspuns bine la examen, iar cole
gii săi au învins liderul.

— Acum maț am două dorințe, 
îmi mărturisește — ginditor, poate 
chiar ușor melancolic, așa cum nu 
ni-1 închipuim noi — Dobrin i 
1) sâ cișcigăm «sferturile* (și prin 
contribuția mea, la București) cu 
Ungaria ; 2) să ajung student la 
toamnă.

îți dorim, din suflet, împlinirea 
ambelor dorințe, Dobrine! (m. p.)

La 6 mai, la Budapesta
SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ ROMÂNĂ — LOTUL OLIMPIC 

AL UNGARIEI
De ieri, antrenorii Mărdărescu 

și Cernăianu — care pregătesc 
Selecționata universitară a Româ
niei — au convocat lotul de ju
cători pentru Campionatul euro
pean universitar, găzduit, după 
cum se știe, de țara noastră, în

vara acestui an. Această reunire 
vizează, în special, apropiatul 
meci ' de verificare de la Buda
pesta (6 mai), unde Selecționata 
universitară română va Întîlni lo
tul olimpic maghiar.

Dobrin in... acțiune, pe banca 
rezervelor

Foto i Paul ROMOȘAN

DUPĂ CELE TREI
„BEMIZE“ AEE FAIEUEUI
Așadar, Farul a realizat în trei 

etape numai jocuri egale: două 
pe stadionul 1 Mai din Cbnstanța 
și unul în deplasare, în compania 
Crișului. Asistând la meciurile pe 
care le-a susținut în fața propriilor 
suporteri, am notat cîteva trăsă
turi ale jocului echipei constăn- 
țene.

Atît în partida cu Sport Club 
Bacău, cît și în cea cu Petrolul, 
elevii antrenorului Cosmoc au avut 
inițiativa, aproape în permanență, 
iar în unele perioade au dominat 
cu autoritate. Dar, energia risipită 
n-a dat roadele Scontate. Deși au 
fost încercate mai multe formule, 
linia ofensivă n-a găsit mijloacele 
adecvate de străpungere a apără
rilor adverse. Este adevărat că, în 
ambele partide, jucătorii Farului 
au acționat pe un front larg și au 
încercat să valorifice calitățile fi
zice și tehnice ale lui Ologu, Tu- 
fan, Tănase și Caraman, dar cu 
toate eforturile lăudabile ale celor 
amintiți, susținuți uneori de I. 
Constantinescu, ei n-au putut să-și

depășească adversarii și să concre
tizeze pe tabela de marcaj supe
rioritatea teritorială a formației 
lor. Această lacună s-a manifestat 
maj pregnant în meciul susținut 
în compania pioieștenilor. _ Cele 
două extreme, Ologu și Tănase, au 
alergat și au centrat de multe ori, 
dar in careul advers erau masați 
— aproape de fiecare dată — cite 
8—9 jucători, majoritatea consti- 
tuind-o apărătorii Petrolului și a- 
ceșția, calmi, au.respins atacurile^.! 
Au existat însă șhsriuații destul: 
de numeroase — în care înaintașii 
Farului au greșit ținta Vom a- 
minti doar o fază din ultima par
tidă, cînd Farul conducea cu 1—0. 
In minutul 38, Tănase, după o 
cursă pe partea dreaptă, a expe
diat balonul în bară, Caraman, 
atent, a reluat cu capul, dar și 
de astă dată, bara s-a opus majoră
rii scorului...

Ultimul meci a scos în evidență 
și faptul că multe acțiuni ofensive 
au fost construite cu încetinitorul, 
apărarea adversă avînd posibilita
tea să se replieze. în plus, trebuie 
să arătăm că s-au comis nepermis 
de multe greșeli tehnice, unele 
chiar care țin de domeniul 
a.b.c.-uluj fotbalistic.

Pompiliu VINTILA

AuiomunÂ AiiBiffîiJiui 
UN ELEMENT FUNDAMENTAL

Orădeanul Mircea Bădulescu este 
un arbitru corect, cu destule ca
lități. A demonstrat-o de cîteva 
ori, chiar și la București în jocul 
Rapid — F.C. Argeș Dar ascensiu
nea sa poate fi frînstă de o caren
ță importantă, lipsa de autoritate. 
L-am văzut miercuri, la Tg. Mu
reș, ducînd de două ori mîna la . 
buzunarul cu cartonașe, dar cînd 
a ajuns în fața jucătorului respec
tiv a spus cîteva vorbe și n-a mai

dat nici un avertisment. L-am vă
zut. tot miercuri, cum a „închis 
ochii" în fața... vociferărilor stri
dente ale lui Mureșan și Boloni 
(acest talentat adolescent a înce
put să aibă „fumuri", și ar fj pă
cat pentru ell). Și l-am mai vă
zut tocmindu-se cu jucătorii mu
reșeni la executarea unei lovituri 
libere indirecte. Lucruri mărunte, 
dar cu importanța lor în joc și în 
stabilirea calificativului.

E drept, arbitrul Bădulescu a dat 
în repriza secundă trei avertismen
te, însă atunti... el se afla mult... 
sub jucători, și nu jucătorii sub 
suveranitatea sa, cum ar fi fost 
firesc. Iar toate aceste „elemente 
nefundamentale" argumentează o 
carența fundamentală: lipsa perso
nalității în joc. deficiență care ar 
putea duce la implicații destul de 
neplăcute. Aceasta este, credem, a- 
devărata cauză a nerealizării unui 
arbitraj de cinci stele și nu preju
decata „persecutării pentru că ar
bitrul Bădulescu n-ar fi, chipurile, 
din București sau cu nume prea 
mare“, așa cum avea să mărturi
sească după meci într-un moment 
greu, de nervozitate supremă. Cîs- 
tigarea autorității în joc reprezintă, 
credem, atitudinea absolut nece
sară pentru valorificarea superioa
ră a calităților cavalerului fluieru
lui din Bihor. Și poate că în a- 
ceastă direcție va fi ajutat și prin 
delegarea unor tușieri cu care să 
colaboreze efectiv, de care să fie 
sprijinit în adevăratul sens al cu- 
vîntultri. Pentru că, în acest sezon, 
în nu mai puțin de trei partide (în 
Cupă, la Timișoara; la București în 
meciul Rapid—F.C. Argeș și 
miercuri la Tg. Mureș) arbitrul M. 
Bădulescu a avut parte numai de 
„colaboratori" care l-au încurcat 
peste măsură.

M. M. I.

LOTO-PRONOSPORT

= CE LOC OCUPĂ SPORTUL iN PREOCUPĂRILE SI IN BUGETUL DE TIMP AL STUDENȚILOR? di)
LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 0 BUNĂ 

ORGANIZARE
Universitatea bucureșteană a avut 

dintotdeauna un bun renume pen
tru interesul pe care I-a acordat 
activităților sportive. Șeful catedrei 
de educație fizică, prof. Mihai Io- 
nescu se preocupă de buna instrui
re sportivă a studenților și studen
telor, pentru atragerea unui număr 
cît mai mare pe terenurile de sport, 
în excursii și drumeții, în sportul 
de performanță chiar.

Cele 30 de cadre didactice de la 
catedra de specialitate sînt mulțu
mite de baza materială cu care este 
înzestrată Universitatea. Vom a- 
minti, în primul rînd, de baza de 
la „Drept", (cele trei terenuri de 
baschet, 2 de volei, unul de hand
bal, sînt în aceste zile teatrul unor 
aprige dispute sportive în care sînt 
angrenați cîteva mii de studenți și 
studente). Un fapt demn de reținuți 
baza de la „Drept" va fi, pînă_ la 
1 iunie, bitiiminizată și dotată cu 
instalație de nocturnă, ceea ce, nor
mal, va prelungi cu multe ore, acti
vitatea zilnică a sportivilor.

Dar „Universitatea" mai are în 
patrimoniu și alte baze i 2 terenuri 
de baschet, unul de handbal, 3 săli 
de gimnastică și o pistă de atletism 
la Institutul pedagogic, alte 4 săli 
ele gimnastică, în care este inclusă 
și cea din „Pitar Moș", iar la „La
cul Tei" dispune de două terenuri 
de fotbal și o bază nautică. După 
cum se vede, studenții Universității 
bucureștene nu se pot plînge în 
privința bazei materiale și a echi
pamentului sportiv.

Evident, în această situație, cate

drei de educație fizică și sport nu 
i-a rămas decît să pună la punot o 
organizare judicioasă a competiții
lor sportive la care au fost și sînt 
angrenați mii de studenți și studen
te. Din multitudinea întrecerilor 
am reținut competițiile ce au loc la 
fotbal, atletism, baschet, volei, gim
nastică modernă și sportivă, hand
bal, canotaj, tir, tenis de masă, 
natație etc. La aceste, pasionante 
dispute participă peste 5.000 de stu
denți și studente, iar cei necuprinși

în aceste forme de întreceri, peste 
1.000 de persoane, participă la 
cercurile, nou înființate, de cultu
rism, înot, înot subacvatic, gimnas
tică igienică.

La catedră există un plan precis 
al tuturor meciurilor și concursuri
lor, iar în fiecare marți apare un 
buletin informativ cu rezultatele 
din săptămîna ce s-a sfîrșit, pre
cum și cu programarea competi
țiilor din săptămîna ce începe. 
Deci, după cum am constatat, o or
ganizare perfectă ce asigură conti
nuitatea activităților sportive foarte 
diverse, în care este angrenată ma
rea masă a studenților și studente
lor de la Universitatea bucureștea
nă.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ ÎN INSTITUTELE 
DIN TG. MUREȘ

Atragerea studenților în practica
rea sportului de masă stă și în a- 
cest an universitar, ca și în anii 
precedenți, în atenția și preocupă
rile catedrelor de educație fizică 
atît Ia I.M.F. cît și la Institutul 
pedagogic.

Planificarea acestor activități 
care se desfășoară sub multiple for
me — concursuri, competiții, acti
vități turistice și recreative, cursuri 
de inițiere etc. s-a făcut la ambele 
institute, ținîndu-se seama de ore
le libere ale studenților diferitelor 
facultăți, Cît și de folosirea judi
cioasă a bazelor sportive.

Din cei circa 900 studenți ai In
stitutului pedagogic, 85’/o sînt cu
prinși în activitatea sportivă de 
mase, iar din cei 1295 studenți ai 
Institutului medico-farihaceutic, cir-

ca 43*/» practică organizat exerci
țiul fizic.

Gimnastica de înviorare la I.M.F, 
a fost introdusă în toate căminele 
studențești. Peste 300 camere sînt 
înzestrate cu fotomontaje ce conțin 
exerciții pentru băieți și fete, ace
lași lucru și pentru căminele stu
denților de la I.P. Din marele nu
măr de competiții menționăm i 
„Cupa 30 Decembrie" — la atletism 
în sala I.M.F. inter-ani — triatlon 
— s-a organizat faza pe grupe, pe 
ani, pe facultate și pe centru uni
versitar. Peste 400 participanți 
(circa 150 fete) — la baschet (b+f), 
volei (f), mini-fotbal în sală, tenis 
de masă, șah și judo au fost cu
prinse peste 300 persoane fizice.

„Campionatul inter-ani", „Cupa 
I.M.F." baschet (6 echipe b + 4 f) ; 
handbal (4 echipe b); fotbal — 8

echipe ; natație la faza pe institut 
55 studenți, din care 30 fete; tir 
— armă aer comprimat — 510 par
ticipanți — tenis de masă circa 25 
participanți i scrimă peste 20 stu
denți (8 fete), șah circa 30 (6 fete), 
volei — 3 echipe de băieți și 3 de 
fete.

„Cupa 8 Martie" la schi — în a- 
cest an organizat la Toplița cu 42 
participanți, din care 20 fete.

„Crosul tineretului" — peste 500 
participanți, începi nd cu faza inter- 
grupe.

„Cupa Semicentenarului U.T.C.", 
la baschet (f+b), volei (f), fotbal și 
scrimă cuprinși 250 studenți, din 
care peste 60 fete.

In perioada ce urmează se va 
disputa „Cupa primăverii" la atle
tism (100 m lungime, greutate) cu 
participarea a peste 350 studenți și 
studente.

La Institutul pedagogic, „Cupa a- 
nilor I" — la fotbal (4 echipe); 
baschet (6 echipe b și 7 de fete) ; 
handbal (4 echipe b și 2 fete ; volei 
(4 echipe de băieți și 2 de fete) ; 
triatlon atletic (100 m, lungime și 
greutate) 150 participanți (circa 90 
fete). „Crosul de toamnă" (faza pe 
centru) 20 băieți și 15 fete. „Cupa 
30 Decernbrie“ — baschet (10 echi
pe la băieți și 6 la fete) — Tenis de 
masă cu 26 participanți, șah cu 10 
participanți. „Campionatele univer
sitare de schi" — (Ia Buciu) faza 
pe institut — cu 26 participanți 
din care 6 fete. „Cupa semicente
narului U.T.C." — ia baschet 4 echi
pe masculine și 6 de fete. Campio
natele universitare (faza pe institut) 
— în curs de desfășurare la volei 
sistem turneu, 4 echipe masculine 
șî 4 feminine. Mai au 10c întreceri 
la handbal (f+b), baschet (b+f), 
fotbal, atletism, gimnastică, judo

cu un număr mare de participanți. 
„Cursuri de inițiere" — la judo, 
handbal, baschet și volei. i

în timpul iernii, terenul de hand
bal din curtea institutului a fost 
transformat în patinoar natura], 
unde un număr mare de studenți 
și-au petrecut timpul liber.

Pentru buna desfășurare a spor
tului de masă sînt puse la dispozi
ția studenților sălile și terenurile 
de sport existente și se amenajea
ză altele prin muncă patriotică. S-a 
curățat maidanul de lingă cantina

studențească, unde studenții desfă
șoară în mod independent jocuri 
inter-grupe, ani și facultăți. în vii
torul apropiat, se vor amenaja noi 
terenuri de fotbal, handbal, baschet, 
volei, pe lîngă cantina studenților 
și căminele lor.

După cît se vede, în institutele 
de învățămînt superior din Tg. Mu
reș există o preocupare permanen
tă pentru a atrage tot mai mulți 
studenți și studente în practicarea 
sportului, a exercițiului fizic în ge
neral.

^Pentru a veni în sprijinul unui 
foarte mare număr de participanți, 
reamintim condițiunilă în care -e 
plătesc premiile la LOTO, PRO
NOSPORT și PRONOEXPRES.

Plățile se fac astfel: prin agen
țiile proprii plătitoare de premii; prin 
mandate poștale.

• La fiecare dintre agențiile plă
titoare de premii din localitățile untie 
funcționează asemenea agenții, pri
mesc premiile cîștigătorii care și-au 
dat adresa în orașul respectiv și au 
jucat la oricare agenție din județul 
în care se af!ă acel oraș.

• în București, premiile se achi
tă la agențiile plătitătoare fi.oto- 
Pronosport din sectorul în care se 
află agenția la care au jucat.

PARTICIPARE ACTIVĂ LA UNIVERSITATEA
DIN TIMIȘOARA

Universitatea bănățeană, la care 
studiază peste 3 000 de studenți, și-a 
cîștigat un frumos renume prin pre
zența onorabilă a formațiilor divi
zionare fruntașe la handbal femi
nin, rugby, baschet fete și băieți, 
volei fete, atît pe plan național cît 
șl în diferite întreceri pe plan in
ternațional.

Pentru a afla însă felul cum 
practică sportul marea masă a stu
denților, ne-am adresat tov. prof. 
Cornel Iovănescu, decanul Facultă
ții de educație fizică.

Am aflat astfel că la începutul 
anului școlar s-au organizat între
ceri la volei, handbal, baschet, 
gimnastică, pentru anii I și II (în 
fază pe grupe, apoi inter-ani Și, în 
final, inter-facultăți). Cu această o- 
caz|e, au fost depistate elemente ce 
au fost îndrumate spre secțiile de 
performanță. în prezent, pe lingă 
întrecerile ce se desfășoară în ca
drul campionatelor universitare, stu
denților de la „U" li se oferă posi-

bilitatea de a practica în zilele de 
sîmbătă și luni, în oi "nizarea și 
îndrumarea cadrelor didactice de 
la catedra de educație fizică a Uni
versității, diferite sporturi (volei, 
baschet, handbal, fotbal, gimnasti
că), punîndu-li-se la dispoziție baze
le sportive, echipament și materia
le. De pildă, nitonai în perioada 
II—25.III, au participat 544 studenți 
și studente. O Simplă statistică a 
competițiilor divizionare, campiona
telor universitare și întrecerilor de 
masă, ne arată că la „U" din Timi
șoara peste 2/3 din numărul studen
ților practică, sub o formă sau alta, 
o activitate sportivă.

La realizarea acestor acțiuni și-au 
adus contribuția cadrele didactice, 
printre care lectorii i Gheorghe Do- 
rogan, Ioan Wittmann, Ruxandra 
Wittmann, Florența Bălăuță, Marin 
Vlădescu, ș.a.

Raid realizai de :
Paul IOVAN, Petre ARCAN 

și Constantin ALBU

• Toți ceilalți câștigători care au 
indicat adresa într-o localitate fără 
agenție plătitoare de premii sau în- 
tr-o localitate cu agenție plătitoare 
de premii, dar au jucat în alt ju
deț, primesc premiile prin mandat 
poștal.

• La agențiile plătitoare de pre
mii sumele cuvenite cîștigătorilor 
se achită acestora pînă cel mai tîrziu 
a 45-a zi de la data concursului 
sau tragerii Ia care au jucat.

• Se precizează că — pentru a 
intra la timp în posesia premii’or 
— participanții sînt obligați ca la 
depunerea biletelor considerate cîș- 
tigățoare să completeze cu litera 
mari de tipar, cu cerneală sau pas
tă* numele și prenumele (fără pre
scurtări), localitatea, strada, numă
rul, blocul, scara, etajul, aparta
mentul, județul.

• Vă reamintim că lozurile în 
plio cîștigătoare de butelii de ara
gaz — după completarea datelor șl 
aplicarea ștampilei unității — f8 
expediază de către cîștigător prin 
poștă la Centrala Administrației de 
Stat Eoto-Pronosport din București, 
căsuța poștală 102, prin scrisoare cu 
valoare declarată.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



ln campionatul masculin^ 

de handbal, divizia A

APELE
S-AU LIMPEZIT 
ABIA ÎNAINTEA 
ULTIMEI ETAPE

1A$I. 20 (prin telefon, de la tri- i 
niisui nostru). In sfîrșit, a venit șiji 
o etapă din acest agitat final al<| 
campionatului în care pronosticu
rile nu au mai fest infirmate în ț J 
luptă pentru evitarea retrogradării, i j 

’.eforiile obținute de Independența 
în meciul cu Politehnica Ga- (| 

la^, de Dinamo București în întîl-ț| 
iniraa cu S.C Bacău și în sfîrșit de 
N’olAehnica Timișoara în fața Uni-i| 
.versAății din Cluj, au tranșat aproa- || 
pe dÂfinitiv lupta din zona inferi-' 
oară A clasamentului, unde Politeh-s| 
nica G^ilați, în primul rînd, și S.C. l| 
Bacăuți în al doilea rînd, nu mai; 
au niciV speranță de a mai fi pre-ll 
zente ai\jl 'viitor in divizia A.

în deruyul etapei, tradiția a fost 
respectaiă\: Universitatea Bucu-il
rești a înuins din nou pe Steaua, [ | 
la capătul l unui meci dinamic, de 
mare luptăĂ și, din păcate, uneori 
cu regrețatnile accente de duritate. 
Victoria studenților s-a realizat pe 
fondul ambiWei deosebite cu < 
ei au abordaj 
al eforturilor, _ .
care ei le-au tllc-ut, atît în 
cît. și în atac.

Mîine (n.r., aii) campionatul vai 
lua sfîrșit, proAramînd în ultimag 
etapă un alt derby, Steaua-Dinamo1 
București al căriai rezultat, de astă 
dată, nu mai poafl? influența cu ni 
mic lupta pentru! decernarea titlu
lui, care revine șițanul acesta echi
pei Steaua București.

UNIVERSITATEA! BUCUREȘTI- 
SȚEÂUA 16—9 (5—4). Au marcat :i

• REZULTATE SCONTATE IN PRIMELE MECIURI INDIVIDUALEINTERNAȚIONALELE' DE SĂRITURI IN APA ALE ROMÂNIEI

Slil
v e- L 
care*f 

această întîlnire și?» 
mult mai mari, pe<

, - i apărare ||

Lista participant'lor 
natele internaționale 
apă ale României a 
tă, ieri, prin sosirea 
peți, reprezentanții 
Austriei. Si ei. ca și 
în Capitală Tnicrcuri, 
satisfacția deplasării 
tineri practicanți ai 
a natației, cărora li 
ce are mai valoros 
ție de săritori în apă din cele șase 
țări participante : R. D. Germană, 
Austria, R.F. a Germaniei, Bulga
ria, Ungaria și România. Pentru 
a preciza, vom aminti că locurile 
fruntașe la marile competiții de să
rituri (Jocurile Olimpice, campio
natele europene, Cupa Europei 
ș.a.) sînt cucerite, în majoritatea

la campio- 
de sărituri în 
fost completa- 
ultimilor oas-

Ungariei și 
ceilalți, ajunși 

ne-au oferit 
celor mai buni 
acestei ramuri 
se adaugă tot 
tînăra genera-

cazurilor de sportivi foarte tineri 
(ia J.O. din I960, dubla campioană 
Ingrid Krămer avea 16 ani, iar la 
J. O. din 1968, campioana la plat
formă Milena Ducikova de abia 
împlinise 17 ani). Revenind la so
sirile de ieri, vom preciza că din 
lotul austriac fac parte 
Kien și Rudolf Kruspel, iar cel 
maghiar este format de 
Urbanyi. Istvan 
Dora Jozsef.

în condițiile unei participări atît 
de valoroase, reprezentanții Româ
niei au prilejul de a-și etala va
loarea lor reală și să-și confirme 
performanțele remarcabile obținu
te în acest sezon. Ion Ganea, Mela
nia Decuseară. Sorana Prelipceanu 
și Ecaterina Dumitriu, singurii pe 
care-i considerăm apți de a obține

Iosef

Andras
Hernadvolgyi și

poziții fruntașe, vor trebui să con
cureze, insă, la cel mai înalt nivel, 
numai în felul 
șanse să facă un 
zarea principalului 
rea la Jocurile
Miinchen.

Programul Campionatelor inter
naționale prevede ca bazinul „23 
August- din Capitală să găzdu
iască simbătă salturile de ia plat
forma — femei și trambulină — 
bărbați, iar duminică pe cele de 
la trambulină — femei și platfor- 

bărbați. (D. ST.),

acesta ei avînd 
pas spre reali - 
țel — participa- 
Olimpice de la

I ÎNOTĂTORII SOVIETICI AU DOAAINAT
:u ni- f i 
titlu-Sl

I
iu-- a au tixatyjai. A, .

Vomea (41, Cîrlan 0S), Stef, Cosma|| 
și Anton pentru Univțersitatea, Gru-! I 
ia (a), Popescu (2), - Marinescu și 
Kicsid pentru Steaua.

DINAMO BUCUREȘTI
BACĂU 18—14 (7—5). 

INDEPENDENTA SIBIU
LITEHNICA GALAȚI 
(10—7).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA 
(13—16).

DINAMO
ȘUL 16—16

iei Steaua Bucurei;
UNIVERSITATEA

S.C.j|

- PO-.
16—15II

RA ~ 11CLUJ 21—18 |l

BRASOV — TROTU-j 
(10—6).
Călin ANTONESCU ,

■■ , .1 . ■„ - ................... . )

selecțieîn turneul de
MĂRMUREANU SI OVICI
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

IN CLASAMENT
In ziua a patra a concursului de 

selecție pentru echipa reprezenta
tivă de 
tari ai 
obțină 
jucînd din ce în ce mai bine, a reu
șit încă o victorie prețioasă, învin- 
gîndu-1 în două seturi (6—0, 8—6) pe 
Dron. Doar în setul al doilea Dron 
a opus o rezistență notabilă cînd, 
de la 2—5 a egalat la 5—5 și apoi a 
avut 6—5.

Ovici este cel de al doilea jucă
tor care 
gere. El 
Mureșan 
Tfărâdău 
evoluție 
turneu - 
Sântei :

Viorel Marcu a trebuit să depună 
multe eforturi în meciul disputat 
eu foarte tînărul Viorel Sotiriu. Mar
cu a cîștigat în cele din urmă (5—7, 
6—4, 6—3), dar Sotiriu a devenit de 
pe acum un adversar dificil pentru 
jucătorii noștri din eșalonul frun
taș.

După disputarea a patru runde, 
clasamentul arată astfel : Mărmu
reanu, Ovici — cîte 4 v., Dron, Mu- 
reșan, Sot’riu — 2 v., Hărădău, 
Marcu — 1 v. șl Sântei —■ 0 v.

Azi. la Progresul, începînd de Ia 
ora 14,30, se vor disputa următoarele 
meciuri : Ovici — Dron, Mărmurea
nu — Sântei, Mureșan — Sotiriu și 
Marcu — Hărădău.

tenis, ce! doi lideri autori- 
clasamentului continuă să 

noi victorii. Mărmureanu,

nu a suferit nici o înfrin- 
a dispus destul de ușor de 
In două seeturi : 6—3, 6—1. 
— de la care așteptam o 

mai satisfăcătoare în acest 
- și-a înscris o victorie la 
7—5, 6—3.

I. Gv.

TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI
La Hâriovră s-au încheiat între

cerile „Turneului celor 6 națiuni-' 
la natație. Pe primul loc s-a cla
sat reprezentativa U.R.S.S. cu 464 
p. urmată de R.F. a Germaniei cu 
398 p, Olanda 378,5 p, Ungaria 
350,5 p. Anglia 344 p și Suedia 
241' p. în ultima zi a competiției, 
la 200 m spate feminin, Andrea 
Gyarmaty (Ungaria) și Annemarie 
Groen (Olanda) s-au clasat pe locu
rile 1 și 2, stabilind cu timpul de

2:24,3 un
în alte 

m liber ■ 
1 500 m . liber 
Kuil 
mixt 
100 m bras - 
(Ungaria) 1:16,7 ; 
Biruta Uskuraitite 
ștafeta 4x100 m 
Germaniei 4:04,3.

nou record al Europei, 
proble : Masculin : 100

- Ilicev (U.R.S.S.) 53,1 : 
Van der 
4x100 m
Feminin :

Kaszander

Rene 
(Olanda) 16:47,7 ; 
- U.R.S.S. 3:58,7.

Agnes
400 m mixt — 
(U.R.S.S.) 5:16,8 ; 
liber

| Turneul de box „CENTURA DE AUR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag, l)

l-a învins la puncte (5—0) pe To
mas Kernel (Ceh.).

Reuniunea de aseară a debutat 
cu întîlnirile de la CATEGORIA 
SEMIUȘOARĂ. în primul meci, cei 
doi stîngaci Gh. Ciochină și Kurt 
Bollow (R.D.G.) nu s-au menajat 
nici un momenit, fiecare lovind din 
toate pozițiile. Ciochină a fost de
clarat' învingător la puncte (4—1) 
după ce arbitrul V. Cazacu a dat 
un avertisment discutabil sportivu
lui german.
b.p.I. Mageri 
dominată de 
intrarea lui 
fost nesatisfăcătoare. Deși a avut 
în bulgarul Hrițco Kolev un adver
sar tînăr, românul nu a știut să se 
impună, pierzînd un meci pe care 
putea să-l cîstige. Kolev (Bulgaria! 
b.p. (3—2) Stanef. O splendidă de
monstrație de box a făcut campio
nul semiușorilor Antonia Vasile in 
compania redutabilului Costică 
Bumb. Lovituri de o mare acura- 
teță au caracterizat disputa celor 
doi boxeri încîntînd asistenta care 
a aplaudat la scenă deschisă pe 
ambii sportivi. în ultimul rund. 
A. Vasile a plasat un năpraznic 
croșeu de dreapta care l-a expe
diat la podea pe gălățean. După 
cele 8 secunde regulamentare Bumb 
a dorit să reia lupta, dar arbitrul 
internațional Constantin Chiriac a 
sesizat foarte bine că Bumb nu 
este în deplinătatea forțelor, o- 
prind meciul. A. Vasile b ah 3 C. 
Bumb. CAT. SEM1MIJLOCIE: Jer
zy Sobczak (Pol) b.p. (4—1) AI. Po
pa. Decizie eronată.

Campionul euroriean al semimij- 
Iociilor Jănos Kajdi (Ung) ți-a do-

O. Palacios (Cuba) 
(5—0) după o partidă 
boxerul cubanez. Re- 
Constantin Stanef a

vedit din nou clasa în fața lui Ion 
Gîrda pe care l-a obligat să aban
doneze în rundul 2 după ce româ
nul a fost exepediat de două ori la 
podea în mai puțin de un minut. 
Kajdi (Ung.) b. ab. 2 Girda. Hans- 
Jiirgen Kaiser (R.D.G.) b-P. (3—2) 
Valeriu Prodan (decizie eronată). 
Victor Zilberman și Emilio Correa 
(Cuba) s-au înfruntat fără menaja
mente. Campionul român a pierdut, 
parcă, din vigoarea de altădată, nu 
mai are precizie în lovituri, iar pre 
gâtirea fizică ni s-a părut nesatis
făcătoare. V. Zilberman b.p. (4—1) 
E. Correa. CAT. SEMIGREA : Horst 
Stump b.p. (5—0) Alfred Hubert 
(K.D.G.); Imre Toth (Ung) b. ab. 2 
Mișu lianu.

SEMIFINALELE DE AZI

DUPĂ O ZI DE ODIHNA, LA ROTTERDAM AU FOST RELUATE
C. E. DE TENIS DE MASA

deROTTERDAM, 20 (prin telefon, 
la trimisul nostru special).

Orele de intensă încordare, 
emoții tari, prilejuite de cele patru 
zile ale întrecerilor pe echipe au 
fost urmate de o zi de pauză — 
miercuri, cînd gazdele au oferit 
participanților la campionatele eu
ropene o excursie cu autocarele, o 
după-amiază reconfortantă. Păcat 
doar că vremea a fost ploioasă și 
friguroasă.

Lumea fiind saturată de ping- 
pong, aproape că nu s-a vorbit ni
mic de campionatele care se desfă
șoară aici, fiecare simțind nevoia 
unei deconectări totale.
țele au fost satisfăcute. Imaginile 
care 
timp de patru ore. lucrurile văzute

de

Și dorin-

ni s-au perindat prin față

au creat o atmosferă de voie bună, 
extrem de propice în pragul reluă
rii concursului la probele indivi
duale.

Deocamdată joi au avut loc pri
mele meciuri individuale încheiate 
cu rezultate, în general, scontate. 
In partidele de debut, Maria Ale
xandru și iugoslavul Anton Stipa- 
nici au avut un hop destul de 
greu, dar ei au reușit să-l treacă 
cu succes. Au cîștigat în fata pere
chii engleze Mathews—Neale cu 
3—2 (—14, 16, 16, —9, 18). Un alt 
cuplu, Crmen Crișan — Teodor 
Gheorghe au eliminat cu ușurință 
tandemul elvețian Grimm—Pali cu 
3—o (12, 6, 9). în schimb, Eleono
ra Vlaicov și Dorin Giurgiucă au 
pierdut la Hovestadt—Kolarovics

demonstraRUNDE DECISIVE

IN TURNEUL ZONAL

DE ȘAH

*

Demonstrați
In fotografi

masă ale R. P Chineze, aflate în turneu în S.U.A., 
onsiliului de tutelă ai OJi.U, din New York, partide 
<iiri cu jucătorii clubului de tenis de masă al O.N.U. 

i fost urmărite cu viu interes de numeroși spectatori, 
^pec£ de la medul disputat înlre George Braithowaite 
(S.UJL) n Ho Ttu-pi» (R. p Chineză)
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ÎNTRECERI de patinaj

BELGRAD 20 ( 
consumarea a 11 
zonal de șah de 
continuă să cond 
slav Rukavina cu 8 pune 
Hartson (Anglia) — 7 1 
kal (Cehoslovacia) — 6 (2) p, M 
(RDG), Adorian (Ungaria), — 6 (1; 
Ciocâltea (România), Boooțov (B 
garia), Psibil 
Csom (t- ngaria)

Rezultate din
Boboțov 0-1; Rukavina-Csom 1 -’-12; 
Sursok-Ciocâ’tea 0-1; Hartson-Aco- 
rian 12-12.

sâ

Agerpre-l. — După 
runde, in turneul 

la Vrnjacka Banja 
jcâ maestrul iugo- 

urmat de 
p. Smej-

— 5 12 p etc. 
runda a 11-a: Psib’l-

URMII 1)1 TLMS

DE LA SOU
MOSCOVA. 20. — Proba pe echipe din 

cadrai turneului internațional de tenis 
(Junior!), care se desfășoară la Soci, 
a revenit formației RSFS Ruse. Învin
gătoare cu i_ 2 tn finala disputată cu
selecționata Cehoslovaciei.

Echipa României a învins 
lecțlonata secundă a RSFS 
pierdut cu 3—4 meciul cu

cu 4—2 se- ' 
Ruse și » 

Cehoslovacia.

AGENȚIA CHINA NOVĂ anunță că președintele S.U A., Richard Ni
xon. a pruriit la Casa .4ibd eehina de tenis de masa a R P. Chineze, care 
se află in vizită in Statele Vuite' La primire a fost prezent Henry Kissin
ger, consilier special al președintelui pentru problemele securității naționale.

(R.D. Germană—Cehoslovacia). Scor 
3—2 (—19, 14, —16, 17, 15) pentru 
adversar. Alte rezultate:

Dublu mixt, turul II : Rudnova, 
Gomoskov—Lotaller, Gergeli 3—1; 
Vostova, Orlovschi — Hammersley, 
Hydes 3—0 ; Hellman, Ioanson — 
Jeler, Karakașevici 3—2; Ander
son, Bengsson — Smekali, Schluter 
3—2 ; Novoryta, Fraczik — Anto
nian, Fursov 3—0.

Simplu bărbați — turul I: Fursov
— Giurgiucă 3-L-O (13, 17, 10): We
ber — Karakașevici 3—1; simplu 
femei — turul II: Crișan — Sme- 
kal 3—0 (8, 19. 13); dublu femei
— turul II: Alexandru, Crișan — 
Neikova, Ranghelova 3—1 (18, 16,
— 18, 12); dublu bărbați — turul 
I- Person, Bernhard — Do boși, 
Gheorghe 3—0 (12, 13, 17); Sarvis, 
Hvdes — Giurgiucă, Meland 3—0 
(12. 9. 15).

Vineri este o zi plină, poate cea 
mai aglomerată din întreaga com
petiție. Bineînțeles, pentru cei care 
înving...

Alături de sportivi și organiza
tori, membrii forului de conducere 
a tenisului continental desfășoară 
o activitate laborioasă.
vuf loc 
pene și 
direcție 
comitet
Ca președinte a fost reales Jupp 
Schlaf (R F. a Germaniei). De ase
menea a fost 
al
U.E.T.M., 
neral al 
odată și 
juniori.

Printre
jul acestor reuniuni. menționăm 
pe cele mai importante. Au fost 
aprobate statutul si toate regula
mentele campionatelor oficiale: s-a 
decis ca începînd chiar de la a- 
ceastă ediție să fie cîntate im"-u 
rile șî arborate steagurile țărilor 
ai căror reprezentanți devin cam
pioni continentali: de asemenea, 
s-a mai stabilit ca în anul viitor 
turneul individual european, edi
ția a Il-a să aibă loc în localita
tea Boblingen (R.F.G.). iar cam
pionatele europene de juniori din 
1973 să fie organizate în Suedia 
Campionatele europene de seniori 
vor fi găzduite, peste doi ani. de 
Novi Sad (Iugoslavia). Pentru cele 
din 1976 și-au depus candidatu
rile federațiile din Cehoslovacia 
și R.F. a Germaniei.

Aici au a-
Congresul Uniunii euro- 

o ședință a comitetului de 
al acestui organism. Noul ■ 
ales cuprinde 11 membri.

reales ca membru 
comitetului de direcție a 

Sever Dăneț, secretar ge- 
F.R.T.M., care este tot- 
președintele comisiei de

hotărîriie luate cu prile- 
menționăm

Constantin COMARNISCHI

DUPĂ 23 DE ANI

HOCHEISTil CEHOSLOVACI DIN NOU CAMPIONI- •

Al LUMII: 2 ECHIPA U.R.S.S

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat la Sofia, sportivul sovietic Vasili 
Hmelețki a cîștigat proba de aruncarea 
ciocanului cu rezultatul de 72,70 m — a 
doua performanță mondială a sezonului. 
Pe locul doi s-a clasat Iosif Gamski 
(URSS) — 69,68 m.

Dispustă la cea mai înaltă tensi
une, Danida dintre Cehoslovacia și 
U.R.S.S., decisivă pentru desemnarea 
campioanei lumii, a avut o desfășu
rare aproape identică, în primele 
două reprize, cu cea dinții întîlnire 
dintre cele două formații (3—3). Ho- 
cheiștii sovietici au atacat mai mult 
poarta lui Holecek. ai cărui coechi
pieri s-au retras în mod deliberat 
într-o defensivă foarte atentă și au 
căutat, in același timp, să contra
atace cu efect. Așa se face că după 
aproximativ 9 minute de asalt con
tinuu la poarta gazdelor. Nedomanski 
(primind un pas ideal de la Marti
net) a înscris primul gol, la capă
tul unui frumos contraatac, iar 40 
de secunde mai tîrziu. Farda, bene
ficiar al unei pase a aceluiași Mar- 
tinec a realizat al doilea gol. Exact 
ca în primul meci.

In repriza secundă, echipa U.R.S.S. 
redus din handicap (Malțev) la oa

greșeală a lui Macha’c. apoi Jaroslav 
LIolik — în plină dominare adversă 
— a încheiat cu succes o acțiune 
individuală (3—1). Două minute mai 
tîrziu, cînd gazdele îl aveau pe Ja
roslav Holik eliminat, Harlamov a 
redus din handicap.

Finalul 
au ratat 
tinec și 
puternicei 
pe merit 
In felul acesta, după 23 de ani, for
mația cehoslovacă reintră în posesia 
titlului suprem.

a fost dramatic. Gazdele 
ocazii excelente prin Mar- 
Palecek, apoi au rezistat 
presiuni adverse cîștigînd . 
cu 3—2 (2—0. 1—2, 0—0).

Concursul internațional de sărituri în 
apă, care a avut loc la Fort Lauderdale 
(Florida), a reunit sportivi din URSS, 
Suedia. Cehoslovacia șl SUA. La sări
turi din turn (bărbați), pe primul loc 
s-a clasat Vladimir Kanirulin (URSS) cu 
480.69 p. Americanul Don Dunfield, cu 
560.67 p. s-a situat pe primul loc in 
trambulina de 3 m. O dublă victorie a 
obtinut in concursul feminin, suedeza 
Ulrika Knape — 345.63 p. la sărituri din 
turn și 415.60 p la trambulină. Campioana 
olimpică de Ia Ciudad de Mexico, Milena 
Dușkova a ocupat locul trei la tram
bulină, eu 401,18 puncte.

Disputată la Trjinec, întilnirea amicală 
dintre echipele feminine de baschet ale 
Cehoslovaciei și Ungariei a revenit spor
tivelor cehoslovace cu scorul de 72—53 
(33—31)

REZULTATE

Finlanda — Elveția 9—1 ; 
U.R.S.S. 3—2.

CLASAMENT

Cehoslovacia

Selecționata masculină de baschet a Bra
ziliei, aflată in Europa, a jucat la An
vers cu echipa Belgiei. După un meci 
echilibrat, cu multe faze spectaculoase, 
victoria a revenit cu scorul de 87—70 
(43—38) baschetbaliștilor brazilieni.

MAI, LUNA FINALELOR
CUPELOR EUROPENE

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

AZI LA
Germaniei

• Jumătate dintre finaliste sint date de fotbalul britanic • Ajax, din nou 
5

in fața unei reprezentante a soccerului latin
P« schemă marilor competiții euro

pene intercluburi a mai rămas goală 
o singură - rubrică, aceea a câștigătoa
relor. Ieri, după disputarea întîlnirii 
Dinamo Moscova—Dynamo Berlin, a- 
vansată cu o zi din pricina meciului 
internațional U.R.S.S.—Peru, am cu
noscut pe cele șase rămase în are
nă pentru a disputa cele trei trofee. 
Finalele aduc în meciurile consacrării 
trei echipe din Marea Britanie și 
.cîte una din Olanda, U.R.S.S. și Ita
lia. < Se confirmă — astfel — ascen
siunea viguroasă a formațiilor en
gleze care adună puncte importante 
Intr-un clasament general al ultime
lor ediții din cupele europene.
' Semifinalele au fost foarte agitate.

Iată o „stenogramă" a lor...
' CELTIC—INTER 4—5. Italienii au 

• blocat, cum știu ei, orice „potecă" 
spre poarta lui Vieri. Scoțienii au 
devenit tot mai nervoși pe măsură 
ce minutele treceau și nu reușeau să 
marcheze. In prelungiri. Inter a jucat 
parcă mai sigur și mai limpede de
cît în precedentele 90 de minute. So
luția „concursului de penaltiuri" a in
tervenit deci. Pentru italieni au 
transformat cu siguranță, în ordine

■ Mazzola, Facchetti, Frustaluppi, Pclliz- 
zaro și Jair. Un imens strigăt de de
zamăgire a izbucnit din tribune cînd 
Dixie Dean a tras peste bară! — lo
vitura sa de pedeapsă. Transformă
rile lui Johnstone, Craig, Macati și 
Murdoch n-au mai avut nici o va
loare...

GLASGOW RANGERS—BAYERN 
MUNCHEN 2—0. In secunda 50, sco
țienii au deschis scorul. Angajare la 
centru, pasă spre stingă, unde fun
dașul Jardine, apărut în atac, pă
trunde și trage fulgerător! Golul lui 
Mo Lean — min. 27 — alungă orice 
dubiu asupra Învingătorului. Scoție
nii joacă dezinvolt, vest-germanil du 
se mai pot organiza în atac, replica 
lor este foarte, foarte palidă...

DINAMO MOSCOVA — DYNAMO 
BERLIN 5—3. (după prelungiri și e- 
xecutări de penaltiuri). Partidă foar
te disputată. La pauză, Dynamo Ber
lin conducea cu 1—0. Fotbaliștii so
vietici au reușit egalarea și scorul 
de 1—1 s-a menținut și după dispu
tarea prelungirilor .Atunci s-au exe-

GLASGOW. Portarul italian Vieri 
tale). Alături de el, Beluggi. In

înainte elevii lui Rocco știu că luptă 
doar pentru... onoarea 
bun pe teren 
șește Rivera 
mai departe, 
pentru a nu 
cru neplăcut

unui rezultat 
propriu. Egalarea o reu- 
abia în minutul 69. și 

scoțienii fac eforturi 
se întîmpla vreun lu- 
peritru ei. De aceea, tot

FINALELE
„Cupa campionilor europeni" : 31 mal la ftotterdam
AJAX AMSTERDAM (OLANDA) — INTERNAZIONALE MILANO (ITALIA)

„Cupa cupelor* : 24 mal la Barcelona

GLASGOW RANGERS (SCOTIA)DINAMO MOSCOVA (U.R.S.S.)

„Cupa U.E.F.A.» : S mal (turul) șl

WOLVERHAMPTON (ANGLIA) —

17 mal (returul)

TOTTENHAM (ANGLIA)

blochează o minge periculoasă șutată de Macari (tricou în dungi orizon- 
fund, ' ' .................................... ' ~în dreapta, micuțul scoțian Johnstone, și Frustaluppi
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obține reducerea scorului (min. 
iar Szocke ratează, poate, intra- 
lui Ferencvaros în finală ritird 

> penalty-ul de care a 
pa budapestană (min. 
te echilibat, cu mari 
la ambele porți.

Așadar, o finală 
zionale, care reprezintă o mare 
interesantă verificare 
olandeze; pur sîngii lui Ștefan Covaci 
vor avea acum în față — după ce 
au trecut de 
prezentantă 
latin. Dacă 
jax trebuie

Ku
47) 
rea

beneficiat echi-
49). Final faar- 
situații de gol
Ajax—Interna

și a campioanei

Benfica — pe o altă re
de marcă a fotbalului 
va qîștiga trofeul, A- 
socotită drept cea mai

completă învingătoare a competiției, 
de la Real Madrid și pînă acum. 
Finala „Cupei cupelor", aduce pen
tru prima oară pe această înaltă 
treaptă pe Dinamo Moscova, ei o 
formație nouă — al cărei potențial, 
remarcat de sezonul trecut s-a con
firmat acum. Glasgow Rangers, cu 
o comportare foarte sigură, repre
zintă un adversar foarte puternic 
pentru echipa antrenată de Beșlmv. 
în sfîrșit, în „Cupa U.E.F.A.". fi
nală engleză, cu două meciuri fără 
menajamente la Londra și Wolver
hampton.

ef.i.

8
7 
5
3 
1
1

1 
1 
O 
0 
0 
o

0
1
3
5
8
8

64—14
75—14
42—25
40—46
17— 75
18— 92

17
15
io
6
2
2

9
9
8
8
9
9

PRAGA 
— Elveția.

Nisa - FAVORITII CONTINUA 
SERIA VICTORIILOR

PARIS. 20 (Agerpres). - Turneul in
ternațional de tenis de la Nisa a conti
nuat cu partidele din ontimile de finală. 
Jucătorul român nie Năstase Ia învins 
cu 6—1. 6—0 pe suedezul Ove Bengtson, 
în timp ce al doilea favorh al concursu
lui, americanul Stan Smith, l-a eliminat 
cu 6—3. 6—3 pe francezul Georges Co
ven.

Alte rezultate : Crealy (Australia) — 
Korpas (RFG) 7—5- 6—4; Kodes (Ceho
slovacia) — Domingues (Franța) 6—4, 
6—4: Jovanovici (Iugoslavia) — Munoz 
(Spania) 8—6. 6—1; Barthes (Franța) — 
Hombergen (Belgia) 6—3. 6—2 ; Baranyl 
(Ungaria) — Battrick (Anglia) 6—1, 6—4.

tn turneul feminin, americana Linda 
Tuero a întrecut-o cu 6—1, 6—1 pe elve
țiană H. Felix.

Turul ciclist al Marocului a continuat cu 
etapa a 8-a (Marrakech — Agadir) în 
care victoria a revenit rutierului belgian 
Gustaaf Verboveen cronometrat pe 144 
km în 3h 28:10. în același timp cu în
vingătorul a sosit un pluton masiv de 
alergători din care făceau parte printre 
alții Strakov (URSS). Mohamed Goureh 
(Maroc). Corbeau (Franța), 
(Italia) și Labocha (Polonia), 
samentul pe 

cu 80 
40:53. 
43:48

URSS 
_ 80h 
— 801-1

conduce

Longarini 
în cla- 

formațiaeehîoe.
h 15:05, urmată de Franța 
Olanda 80h 46:309. Polonia 
Belgia — 81h 06:45, etc.

unionaleCampionatele 
nastică, desfășurate !a 
iat cu victoria Liudrnilei Turișceva, care 
a totalizat 76.2 puncte. Studenta . din 
Groznîi deține, după cum se știe, și 
titlurile de campioană mondială și eu- 
ropeană. Pe locul dof în competiția de 
la Kiev s-a clasat Tamara Lazakovici cu 
75.8 puncte, iar ne locul trei Olga Ker« 
but — 75.2 puncte.

feminine de gim- 
Kiev, s-au înche-

In turul doi al turneului internațional 
de tenis de la Charlotte (Carolina de 
nord) s-au înregistrat următoarele re
zultate : Okker — Taylor 6—2, 6—7, 6—o; 
RosewaU — Newcombe 6—2, 7—5; Richey 
— Stolle 6—4, 4—6. 6—1; Cox — Fillet 
4—a 6—4, 7—6; Bowrey — El Shafei
6—4. 4—6, 7—5; Alexander — Lutz 3—6> 
6—3, 6—2.

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri o

La handbal feminin, divizia A
„U" BUCUREȘTI — KU" CLUJ 9—8 (6—2)

Anetei Schramko, deoarece s-a acciden
tat (entorsă).

Au marcat : Arghir 3, Dobîrceanu 2, 
Furcoi 2. Iordache 2 — pentru „U“ Bucu
rești, Cociș 3, Bearz 2, Butan 2 și Sa- 
rabaș 1 — pentru „U“ Cluj. Au condus 
cu scăpări A. Albu și I. Dobre (Brașov).

— h. n. —

Ieri după-nmîază, pe o vreme nefavo
rabilă (vînt puternic), s-a disputat la 
„Tineretului” meciul restanță dintre 
echipele Universitatea București și Uni
versitatea Cluj. Cele două formații fe
minine de divizia A au oferit un joc 
confuz, interesantă fiind doar. în final, 
lupta pentru cucerirea celor două 
puncte. Deși în prima repriză s-a deta
șat net. Universitatea București _ încă 
departe de valoarea sa reală — a supor
tat, în partea a doua a întîlnirii, presin
gul formației oaspete, cîștigînd in extre
mis. Clujencele au jucat fără Rodica 
Vidu, iar bucureștencele s-au bucurat 
puțină vreme de revenirea în echipă a

ECHIPA DE HANDBAL A S.U.A. 
VA JUCA ÎN ROMÂNIA

BENFICA—AJAX 0—0. Diferență 
vizibilă de potențial. Olandezii jucau 
de parcă se...' distrau, iar portughezii 
se căzneau, se agitau să facă ceva. 
Doar două mari ocazii pentru Benfica 
în tot meciul și un gol, al olande
zilor, injust anulat d# englezul 
Burthensaw. Cei mat buni de pe te
ren Keizer ți Artur, adică... adver
sarii direcți.
-.s?

cutat seriile de cite 5 penaltiuri. Di
namo Moscova a transformat patru 
lovituri de 11 metri, In vreme ce ju
cătorii de la Dynamo Berlin nu au 
reușit să realizeze decît două. Astfel, 
cîștigătoarea „Cupei Uniunii Sovieti
ce- s-a calificat pentru finala „Cupei 
cupelor".

MILAN—TOTTENHAM. PejumJ- 
gir» rapidă pa 8an Sire. In minutul 
7, MQllerr deschid* leorul și da aici

flnalul partidei 
mult pe centrul 
lui Totthenham

se va desfășura mai 
terenului, unde halfii 
domină întrecerea.

Start fericit pentru englezi. 
1 și gol marcat de Mc- 
un minut înainte de pau- 

pentru Wolverhampton 
par

WOLVERHAMPTON—FERENCVA
ROS 2—1. 
Minutul 
Alley. Cu
zi, 2-0
(marchează Munro). Lucrurile 
lămurite. Dar nu este de îoo așa.

ȘTIRI, REZULTATE
Finala cupei Angliei la fotbal se 

va disputa la 6 mai pe stadionul 
Wembley între echipele 
Londra și Leeds United. în reju- 
carea semifinalei pe teren neutru. 
Arsenal a învins cu 2—1 (0—1), pe 
Stoke City.

Arsenal

★
După desfășurarea a trei etape, 

In campionatul unional de fotbal

conduce echipa Zaria Voroșilovgrad 
cu 8 puncte, urmată de Dinamo 
Kiev, ȚSKA Moscova, Zenit Lenin
grad și Neftci Baku — toate cu 
cîte 4 puncte.

în etapa a 3-a, Zaria Voroșilov
grad a învins cu scorul de 1—0 
formația Dinamo Moscova.

Restanță în divizia B
ȘTIINȚA BACĂU-DUNĂREA

GIURGIU 0—0
BxA.CĂU, 20 (prin telefon, de la 

respondentul nostru S. NENITA).

La 22 și 24 iunie, reprezentativa mas
culină de handbal a S.U.A. — care se 
pregătește pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen — va juca în tara noastră 
două meciuri cu echipa României, cam
pioană mondială. Cele două partide 
sînt cuprinse In cadrul unui turneu pe 
care formația S.U.A. ÎI întreprinde in 
acea perioadă in Europa.

co-
Azi 

s-a disputat în localitate meciul restanță 
din seria I a Diviziei B dintre Știința 
Bacău și Dunărea Giurgiu. Partida a 
luat sttrșlt cu rezultatul de o—o, după 
ce ea s-a desfășurat In majoritatea tim
pului In nota de dominare a gazdelor 
care au avut șl o „bară". (Nemeș, min. 
»).

BASCHETBALISTI1 AMERICANI 
ÎNVINȘI LA PRAGA

de
turneu în

Selecționata olimpică masculină 
baschet a S.U.A. aflată în ______ _
Europa, a întllnlt la Praga reprezenta
tiva Cehoslovaciei. După un 
tacul os victoria a revenit

meci spec-
_______ „   _r  sportivi1ot 

cehoslovaci cu scorul de 92—82 (47—36).
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