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In Întreprinderile ieșene

Fo'.baliștu români la antrenamentul

organi- 
și cul-

orașe’e 
Găești,

AL ȚARII, NUMEROASE
ACȚIUNI SPORTIVE

TIRGOVIȘTE : SPORTIVII SE ÎNTREC

ÎN PRIM-PLAN, CUPELE 
PE RAMURI DE PRODUCȚIE

în această săptămînă, la TIrgoviște s-au 
făcut intense pregătiri în vederea 
zării unor variate acțiuni sportive 
tural-dis tractive.

Un mare număr de tineri din 
Tîrgoviște, Moreni, Pucioasa, Fieni, 
din școli generale și licee, din asociații spor
tive, se întrec în turnee tradiționale, dotate 
cu „Cupa 1 Mai“ la fotbal, handbal popice, 
volei, atletism, baschet, box. participă la 
demonstrații de aero și navomodele.

în zilele tie 1 și 2 Mai, mii de tirgoviș- 
teni se vor deplasa în pădurea Priseaca, 

unde, de asemenea, vor urmări frumoase programe prezentate de 
brigăzi artistice și își vor petrece in mod plăcut timpul liber.

PITEȘTI : PE PLAIURILE ARGESENE, 
NEȘTI Șl SPORT

industrializare a lem
nului, Trustul de con
strucții. vor pleca fn 

cabana 
Valea 
Va’ea 

cabana

Mișu AVANV-coresp județean.
SERBĂRI CTMPE-

Pretutindeni, în toa
te localitățile județu
lui Argeș, în cadrul 
manifestărilor cultu- 
ral-artistice dedicate 
zilelor de 1 și 2 Mai, 
sportul stă la lo« de 
cinste, ta Ștefăneștî 
și in Trivsle vor a- 
vea loc serbări cîm- 
penești, alcătuite din 
programe artistice, în
treceri sportive și 
jocuri recreative.. Pes
te 
de
ca 
tul

3 0)0 de *31arlețl 
la Textiia, Fabri- 

de stofe, Combina
ție exploatare
TG. MUREȘ

excursii la 
Brusturet, pe 
Oltului ți pe 
Prahovei, In 
Voinea și la Breșjv.

La Ciupaluw Mm- 
cel, seroarea cimpe- 
nească va avea toc ia 
Parcul oiiueriior, iar 
întrecerile sportive pe 
stadionul —3 August*. 
200 de cicliști a—.ar. 
vor face o excursie 
ia cabana Voteea. Tu
riștii de ’a Aro, Să
nătatea ți Voința,

VARIATE
și
MULTIPLE SI 

TIVE

Pe toate bazele sportive din 
Tg. Mureș vor avea loc manifes
tații, întreceri și demonstrați 
sportive organizate tn cinstea zi
lelor de 1 și 2 Mai.

Iată cîteva dintre competițiile 
la care publicul, cu siguranță, va 
lua parte în număr mare. Parcul 
„23 August11 va găzdui întreceri 
de ciclism, patinaj pe rotite, pen
tru copiii între 8 și 14 ani, im 
turneu-fulger de handbal la care 
vor lua parte patru echipe de ju
nioare. La „Cupa 1 Mai1* la tenis 
se vor întrece 100 de juniori și 
copii. La lupte greco-romane va 
avea loc un turneu-tiiiger” iar la 
arena Voința se va organiza un 
concurs individual de popice, la 
care s-au înscris sportive de la 
Lemnarul, Ciocanul, 
C. F. R., Dermagant, 
Confecții, Voința. Pe terenul 
Noiembrie" 
tiv concurs 
matorii de

VI
di*

Ibe »TJTAXt-a>
r-sp. ;; lețeaz.

COMFETFril SFOR-

vor întrece pe tărâ-tie pădurii 
Bârdești, tar la aer-o;—_ «per- 
riv vor urca spre teâ'.tim- »erp- 
modelele. Baza naotică s de a- 
grement va găzd ui un cor. curs de 
caiac-canoe, iar oadeul de tact 
— „triunghiularul* Școala sporu- 
vă Cluj — Mureș'il »- Școala 
sportivă Tg. Mureș. Amatorilor 
de polo li se va oferi posibilita
tea să urmărească partidele, ața 
cadrul turneului pentru juniori

Și In timp ce pe stadioanele o- 
rașului vor avea lot tntreeerile 
de care am amintit, iubitorii ce 

rțile de 
și Bor-

Moîdovei, tinde vor vizita mtpcr- - - - - - prin
se vor

drumeție vor pleca la Pa: 
Fier, tn stațiunile Ttișnad 
sec, la Cluj și Oradea, ta
tante monumente istorica, 
tre miile de excursioniști 
număra salariați de la Electrc- 
Mureș, Poligrafia. LU.1.U. și Me- 
talo-Tehnica.

Flacăra, 
Mureșul- 

‘ ,7
va avea loo un atrae- 
de tir eu arcuL A- 
orientare turistică se
SUCEAVA : TURISMUL LA LOC DE CINSTE

Ion PAt’Ș-cores». Județean

tn cele opt orașe ale județului vor avea loc întreceri sportive dotate ~u 
.Cupa 1 Mai” la void, rugby, fotbal, popice, tenis de masă. In unele loca.i- 
ătl se vor desfășura competiții la sporturile tradiționale : Frasin — oma, 
Tădăuți — călărie, și ciclism, Vama — popice etc. La Suceava. Cimpu-ung, 
Tura Humorului, Rădăuți, Fălticeni, Vatra Domel șl Solea, vor avea l®ț» 
oe stadioane și pe estrade special amenajate, tn împrejurimi, ser’oări S 
lemonstrații la Judo, lupte, box. aeromodelism și rachetomodeiism.

Din programul manifestațiilor nu lipsesc acțiuni turistice mult îndrăgite 
m județul Suceava și practicate de un mare număr de locuitori. S-au adus 
nulte îmbunătățiri locurilor de agrement de la Mestecăniș, Zugreni, Elșeștl, 
Vdîncata, Dumbrava Minunată — Fălticeni, gazde ale miilor de turiști din 
‘mprejurlmi.

Cicloturiștii din Domești, Palttau, Putna, Miliseuți ș! Marginea s!-au pro
pus itlnerarii pe șoselele aflate de-a lungul rturilor Bistrița, Moldova si 
Suceava.

C. ALEXA — coresp. județean

SCOR MARE (12-4) IN DERBYUL
CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL

TIMIȘOARA, 2* (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean).

Peste 3 500 de spectatori au asitat 
joi după-amiazâ — pe terenul Uni
versității, situat pe malul Begăi — 
la derbyul campionatului feminin de

NADIRE IBADULA 
U. Timișoara

Timișoara ! Aceasta ca urmare a jo
cului bun general și a excelentei e- 
voluții a lui Rigo (a anihilat-o com
plet pe principala realizatoare a 
bucureștencelor, Simona Arghir) șf 
Simo — care a apărat cu entuzias- 
mantă măiestrie buturile formației 
locale.

Au marcat i Ibadula 5, Rigo 3. 
Popa 2, Neghină 1 și Onofraș 1 — 
pentru Universitatea Timișoara, 
Furcoi 1, Răducanu 1, lordache 1 și 
Niță 1 — pentru Universitatea Bucu
rești.

Au arbitrat i VI. Cojocaru și Ion 
Mihăilescu (Craiova).

jo-

Petre ARCAN

handbal, meciul dintre Universitatea 
Timișoara și Universitatea București, 
iar alte sute și sute de iubitori ai 
acestui sport au rămas pe afară, ne- 
maigăsind loc în Incinta bazei spor
tive. Suporterii locali au plecat fe
riciți : echipa lor a învins — deta
șat — pe campioana țârii, cu scorul 
de 12—4 (6—0) și a luat o opțiune 
serioasă asupra titlului din acest an.

Acționînd cu siguranță și clari
tate, elevele antrenorului C. Lache 
au dominat copios întîlnirea cu bu- 
cureștencele. Timp de 34 de minute, 
campioanele n-au putut străpunge 
defensiva timișorencelor în min. 34, 
scorul era 8—0 pentru Universitatea

In ultima vreme, in Întreprinde
rile și instituțiile ieșene sportul 
și-a făcut mai mulți prieteni S-a 
realizat, astfel, un salt insemnat 
față de anij precedent! atit din 
punctul de vedere al numărului 
celor ce dedică exercițiului fizic 
citeva ore din timpul lor liber, cit 
și al calității competițiilor la care 
participă iubitorii de mișcare. A- 
precierea aceasta a fost făcută de 
factori autoriza*:, organe cu atribu
ții în organizarea si conducerea ac
tivității de educație fizică și sport 
a maselor.

în orașul și județul Iași, sportul 
sindical deține o pondere însem
nată in ansamblul atestat activi
tăți, pe măsura dezvoltării ecoco- 
mice vert-gin-oase de pe aresta me
leaguri. In întreprinderile ți insti
tuțiile ierului activează 65 de 
asoriații șt un dub sportiv QCeo- 
lma) cu pesta 33 NO de mtnibri.

Paralel cu preocupările pentru 
sportul de perf-aesnanță- atenția or- 
g~nrlnr stedicae si sportive e în-

ce

53 de unități s-au desfășurat în
trecerile din cadrul campionatului 
ascciațtei. competiție adresată tutu
ror salariațikr. Acolo unde posi
bilitățile au fost mai mari — ne re
ferim, in special, la baza materia
lă — campionatul s-a organizat 
chiar și la 7—8 discipline, cele 
mai multe accesibile începătorilor 
in ale sportului In lipsa unei a- 
menajări corespunzătoare, deocam- 
dîtâ, in unele asociații accentul s-a 
pus pe organizarea unor excursii, 
ieșiri in aer liber, ceea ce nu-i de 
Ioc rău, cu condiția ca ele sâ ca
pete un caracter sportiv ș- să do
bândească o anumită continuitate.

!>spre acti-ritatea sportivă d;n 
tmrecrinderile ieșene ne-a vorbit 
un activist cu spirit de inițiativă, 
un cm inimos, bun cunoscător al 
problemelor Pe care le tratăm a-

Constantin ALEXE

Iotc-re " jI importantei partide de la Buda
pesta c:- cadrul sferturilor de finală ale Cam- 
pionarvlui Europei. în capitala Ungariei domnește 

cfrr.osrera caracteristică morilor evenimente sportive ; 
toate biiete'e perirru jocul Ungaria — România au fost 
vindiite, semn enormului interes stîrnit. în cele două

efectuat ieri auva- amiaza pe frepstaclwn
Telefotoi M.T.I. — AGERPKES

loturi pregătirile continuâ, dar nici unul dintre antre
nori — lllovszky șj Niculescu — nu s-a decis asupra for
mației pe care o va arunca în joc. Despre aceste amă
nunte, ca și despre altele, relatează moi jos trimișii 
speciali ai ziarului „Sportul" Io Budapesta.

I) IABAUA ROMANA DOMKȘTf IINIȘTfA Șl ÎNCREDEREA
e*-

spre teturi-e 
es ale acestei 
1971, de pildă tn fCosfiasaru î» vag. a 3-a)

Plecată au. in.r. ieri), la ora 8,25 
de la Otopeni, delegația fotbaliști
lor români — condusă de Mircea 
Angelescu, președintele Federației

deVedere generală din imvosanta sală de sport din Kntowtee, care găzduiește campionatele europene 
lupte la ambele stiluri_

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

AU DOMINAI ÎNTRECERILE CONTINENTALE
• Petre Poalelungi putea obține medalia de aur • Azi încep confruntările la lupte greco-romane 

KATOWICE 27 (prin telex, de la 
trimisul nostru special).

Campionatele europene de lupte li
bere s-au încheiat miercuri noaptea 
cu un frumos succes al reprezenta
tivei țării noastre care a c-cup3t lo
cul trei în clasamenml pe națiuni 
Dar sâ ne referim mai în’ii la par
tidele finale, cele care au stabilii 
ierarhiile acestei ediții.

Printre finaliști au tos’ Ș’ cinci 
luptători români. Prunul care a ir,- 
trat pe salteaua de concurs a lost 
greul Ștefan Stîngu, căruia i-a lost 
opus cunoscutul luptător bulgar Os
man Duraliev, medaliat cu argint ia 
ultimele patru ediții ale C. M. și la 
J O de la Mexico. De bună seamă că 
in fața acestuia Stîngu avea o mi
siune extrem de dificilă. Pirtă la a- 
cest meci, Stîngu obținuse mimat 
victorii înainte de limită, dar el ou 
a reușit să obțină și de astă dată on 
rezultat favorabil, pierztnd la puncte 
(3—9).Această partidă s fost urmată 
de întilnirea lui petre Poalelungi (se- 
miușoară) cu campionul european al 
ediției anterioare și cel care avea

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE
A ROMÂNIEI A PLECAT LA KATOWICE
Trei debutanți in formație: Păun, Popa și Prențiu

lc^i

Os-

I

Ieri, echipa reprezentativă de 
lupte greco-romane a țării noas
tre a plecat spre Katowice (Po
lonia), locul de disputare a cam
pionatelor europene. Formația 
stabilită de antrenorii lotului 
este următoarea, in ord: nea ca
tegoriilor i Gheorghe Berceanu, 
Gheorghe Stoiciu. Ion Baciu. Ion 
Păun, Adrian Popa, Victor Pren-

țiu, Ion Gabor, Nicolae Neguț, 
Nicolae Martinescu și Victor 
Dolipschi. Luptătorii români vor 
fi conduși de antrenorii Ion Cor- 
neanu și Nicolae Pavel. Ca ar
bitri au fost desemnați Valentin 
Bați și Ion Cernea. Lotul este 
însoțit de dr. Nicolae Ploieștea- 
nu.

să-și păstreze titlul - 1. lușeincv
(Bulgaria). Meciul ace; ta a prilejuit 
o dispută foarte aprigă, rezultatul

TURNEUL DE BASCHET DE LA GALATI

POLITEHNICA BUCUREȘTI A ÎNVINS

DIN NOU ECHIPA STEAUA: 67-57
la 

___ „______ _____  ... Joi 
au început, în Palatul Sporturilor din 
localitate, jocurile primului turneu 
al celui de al treilea tur al diviziei 
masculine A de baschet. Rezultate :

POLITEHNICA CLUJ — VOINȚA 
BUCUREȘTI 67—64 (4t—31) După o 
primă repriză dominată clar de clu- 
jeni (datorită în special acțiunilor lui 
Antal), în cea de a doua, bucureșlenii 
au revenit spectaculos (Kiss a &vu* 
un aport deosebit prin precizia arun
cărilor sale de la distanță și senti- 
distanță) și au egalat în min. 32 
(53—53). Din acest moment, ioeu! s- a 
îndîrjit. în final, baschetbaiiștii ce 
la Voința au comis citeva greșeli 
culminînd .cu ratarea a două arun
cări libere de către Giurgiu, la sco
rul de 67—64 și, altfel, studenții, deși 
aveau eliminați trei jucători de baza 
(Moisin, Antal și Roman) au izbutit 
să-și adjudece victoria. Au înscris 
Reman 16, Antal 16, Batsu 14, Barna

GALATI, 27 (prin telefon. <le 
corespondentul nostru județean;.

10. Moisin 7, Voicu 4 pentru Poli
tehnica, respectiv Kiss 34, Giurgiu 
12, Duță 8, Vasilescu 6, Strugaru 2, 
Teodoru 2. Au arbitrat slab A AM- 
nasescu și dr. M. Aldea.

Vineri tn ziua a doua a turneului, se 
dispută ' următoarele meciuri (între pa
ranteze. rezultatele înregistrate în -turu
rile precedente) : ICHF — 1EFS (53 56, 
56-64), Politehnica Cluj — „U“ Timișoa
ra (77—100, 56—58), Mureșul Tg. Mureș 
— Voința București (81—78. 73—75). «u“ 
Cluj — Politehnica Galați (76—84. 84—65), 
Rapid — Steaua (62—73, 70—78). Politeh
nica București — Dinamo (73—91, 66—76)

UNIVERSITATEA HMIȘOARA - 
RAPID BUCUREȘTI 65—59 (38—27) 
Cărțile de vizită ale cel o, două for
mații anunțau o partidă interesam 
tă. Dar, din păcate, meciul a.abun
dat în greșeli și ratări «omise de

ambele echipe. In prima repriză, 
nițiativa a aparținut timișorenilor, 
dar în următoarea bucut eștenii au 
avut o revenire, egalltid în min. 25 
(40—40) ți conducted cu șase puncte 
in min. 31 (50—44). In ultimele mi
nute, ei au comis Cîteva greșeli ele
mentare care au permis studenților 
să cîștige o partidă în sare nu au 
strălucit, singurul evidențiat fiind 
Viciu. Au înscris Viciu 31, Cîmpea- 
nu 11, Czmor 9, Manăilă 6, Caloș 6, 
Roxin 2 pentru Universitatea, respec
tiv Czell 20, Stănescu 16. Ivan 11, Po
pescu 6, Popovici, Tucsugian și Vin- 
tilă cite 2. Au arbitrat bine P. M» 
rin și dr. 1. Știrbu.

POLITEHNICA GALATI —
I.E.F.S. 58—57 (33—30).

POLITEHNICA BUCUREȘTI -
STEAUA 67—57 >3—28) !

I
1-

Teleuiac SI81OPOL

stind sub semnul ecii; lib -ului de la 
primul pînâ la ultimul minut. Poa- 
lelungi a reușit să termine la egali
tare, dar acest rezultat nu-1 avantaja, 
deoarece primise de la partidele an
terioare patru puncte de penalizare, 
în timp ce sportivul bulgar avea 
doar 1,5 p. în acest, timp, pe o altă 
saltea, Emil Butu (muscă) a fost în- 
vips . prin tuș (min. 1,15) de vicecam- 
piofiul mondial Beiu Baiev (Bulgaria), 
tn urma'unei cosirl rapide finalizată 
de luptătorul bulgar. Apoi si-a În
cercat șansele un alt debutant, fon 
Dumitru, (semimijlocie), in meciul cu 
V. Slulțin (U.R.S.S.), în fața căruia 
a pierdut prin tuș în repriza secun-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 4-a)

Române de Fotbal, Ion Balaș și Ion 
Șiclovan, vicepreședinți ai forului 
de specialitate — a ajuns după 80 
de minute la Budapesta. Pe aero
portul Ferihegy lotul român a fost 
întîmpinat de reprezentanți ai fe
derației maghiare de specialitate și 
de ziariști.

La ora 10 locală (ora 11 — ora 
Bucureștiului), fotbaliștii români se 
aflau în holul Grand Hotelului, 
maiestuoasa lor gazdă de pe insula 
Margareta, considerată pe drept 
cuvînt una din perlele capitalei 
maghiare. în mijlocul acestei su
perbe și uriașe grădini — care este 
insula Margareta — întinsă pe o 
suprafață de 95 hectare domnește 
Hotelul Grand, o clădire veche de 
100 de ani, care a primit în 1968 
ultime „retușuri11 ale arhitecturii 
moderne.

Remarcînd că gazda fotbaliștilor 
români, Hotel Grand, se distinge 
prin eleganță (mobilier baroc, zeci 
de oglinzi etc.), un superb 
exterior natural și multă — 
de necesară — liniște, iată 
vești din tabăra jucătorilor

Conform programului, seara, tri
colorii au făcut o plimbare pe insu
la

cadru 
și atiț 
cîteva 
noștri.

Margareta.

Corespondențe prin telefon 
de la trimișii noștri speciali 
Radu URZICEANU, Marius 
POPESCU și Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI Șl MllNE, la sala floreasca

ROMANIA-CANADA
O ATRACTIVA CONFRUNTARE
DE GIMNASTICA FEMININA
Astăzi. de la ora 17,30 

sala Floreasca va găz
dui întilnirea interna
țională amicală dintre 
echipele reprezentative 
feminine de gimnastică 
ale României și Cana
dei. confruntare care 
constituie pentru am
bele formații o utilă 
verificare în vederea 
Jocurilor Olimpice de 
la Munchen. După cum 
am mai anunțat, gim
nastele canadience se 
află de la începutul a- 
cestei săptămîni în Ca
pitală. timp în care au 
efectuat mai multe an
trenamente la sala tie 
la complexul „23 Au
gust".

Gimnastele românce 
și-au continuat si ele 
pregătirile. antrenorii 
stabilind ieri formula 
de echipă pe care o 
vor alinia în meciul de 
vineri și simbâtă : E- 
lena Ceampeiea, Alina 
Goreac, Ștefania Bacoș, 
Mariana Gheciov. Feli
cia Dornea și Maria 
An (inie.

Antrenorii canadieni 
s-au fixat și ei asupra
gimnaste care vor evolua în 
publicului bucureștean: Jennifer 
Diachun. campioana Canadei, cla
sată pe locul II în meciul Iugosla
via — Canada, Lise Arsenault, Te
resa McDonnell, Nancy McDonnell, 
Susan Buchanan și Sharon Tsuka- 
moto. De remarcat că cinci dintre 
aceste gimnaste au făcut parte din 
echipa canadiană clasată pe locul 
13 la campionatele mondiale de la 
Ljubljana din 1970.

Cele două arbitre neutre care vor 
asigura conducerea meciului Ro
mânia — Canada sînt: Berthe Vil- 
lancher (Fran(a), președinta comi
siei tehnice feminine a F.I.G., și 
Penka Presedaska (R. P. Bulgaria).

în prima zi sînt programate. e- 
xercițille impuse, iar mîine de la 
ora 17 gimnastele vor prezenta 
programul liber ales.

ț-'Ât/
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celor șase 
fața

CICLIȘTII ROMANI IN ÎNTRECERI PESTE HOTARE
înaintea celei de. a 25-a ediții a 

„Cursei Păcii11, rutierii români — 
susceptibili de a fi selecționați în 
formația care va evolua în între
cerea ce se dispută pe ruta Berlin- 
Praga-Varșovia — participă la noi 
întreceri de verificare. Astăzi ur
mează să plece în Berlinul Occiden
tal rutierii Constantin Ciocan și 
Alex. Sofronie, iar în Austria a- 
lergătorii Ștefan Suciu și Nicolae

Andronaohe. Ei vor lua parte la 
curse de fond internaționale, la 
startul cărora se vor alinia concu- 
renți de valoare din mai multe 
țări. Cei 4 cicliști se vor reîntîlni 
la 3 mai Ia Berlin, urmînd să li se 
adauge Vasile Selejan (în prezent 
la competiții în Italia) și Mircea 
Virgil, care va veni de la Bucu
rești,

te

ț
i

L

ELENA CEAMPELEA

De simbâtă, la Miercurea Ciut

ihkicm nt miiwj 
ariistic in nuntim

Pe gheață : Elena Moiș 

și Gyorgy Fazekas
Aminate din cauze obiective, fi

nalele campionatului republican 
de patinaj artistic, individual șt țje 
perechi, au fost reprogramate pen
tru sîmbătă și duminică. Uitimeje 
întreceri vor fj. găzduite, _ de scena 
„Palatului de gheața" din Miercu
rea Ciuc. •

Ajuns la a 38-a ediție, actul final 
al campionatului reunește pe- prin
cipalii pretendenți la titlurile- de 
campioni ai țării, dintre care se re
marcă actualii deținători Elena 
Moiș și Gyorgy Fazekaș, precum și 
Doina Mitricică, Atanasie Bulele, 
Doina Ghișerel, Octavian Goga și 
Ion Mircea.

Iată programul: simbâtă între 
orele 8 și 13 — exerciții impusei 
duminică de la ora 15.30 — figuri 
liber alese. Ca arbitru principal- va 
funcționa Irina Minculeseu, iar ca 
arbitru principal secund Valeria 
Marchievici, ambii din București.

în ziua de 1 mai, va avea loc la 
Miercurea Ciuc o demonstrație .a 
participanților la finalele campio
natului țării.
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sa-

Baia 
de e- 
doi.'ea

cu program 
fi cel de al

disciplinc 
și aptitu- 
camplonat 
satisfăcă- 
Cele mai

ca acest 
rezultate 

asociații, 
au avut loc la fot-

ÎN SPORTUL SINDICAL

Nr. 7040

PAȘI CĂTRE ADEVĂRATA PERFORMANTĂ...

Este știut că asociațiile sportive 
din întreprinderi și instituții (50 la 
număr, in județul nostru) trebuie 
să iși desfășoare activitatea cu mase 
mari de oameni ai muncii. Pentru 
Maramureș, cifra de 35 000 este ca
racteristică acțiunilor globale ale 
anului 1971.

Principala întrecere sportivă a 
fost desigur campionatul pe aso
ciație. în anul precedent, printr-o 
mai bună organizare a activului 
obștesc (creșterea instructorilor 
sportivi cu încă 42, astfel că nu
mărul lor total este acum de 150), 
a propagandei pentru exercițiul fi
zic și a practicării unei 
sportive, după preferințe 
dini, ani reușit 
să înregistreze 
toare în 38 de 
multe întreceri 
bal, volei, șah și popice. Precizăm : 
au avut îoe întreceri Ia nivel de 
brigăzi, ateliere și secții de pro
ducție. Reușite au fost consemnate 
la asociațiile sportive Gloria, Con
structorul și U.M.M-N. toate din 
Baia Mare, Sănătatea Vișeul de Sus 
și „Unitatea" Sighetul Marniației.

Paralel, consiliile asociațiilor spor
tive sindicale s-au îngrijit de or
ganizarea unor competiții tradițio
nale — „Cupa Unirii", „Cupa 16 
Februarie", „Cupa U.G.S.R.", „Cupa 
Minerului", „Cupa Metalurgistului", 
„Cupa Forestierului", întreceri cu 
prilejul cărora au fost abordate nu 
numai discipline așa-zise clasice (ca 
fotbalul, de pildă), ci și altele care 
cîștigă un tot mai mare teren în 
rindurile oamenilor muncii: dru
meția, cicloturismul, orientarea tu
ristică, natația etc .

Apropo de drumeție și concursuri 
de orientare turistică, aș vrea să 
semnalez faptul că au fost reușit 
organizate asemenea acțiuni cu 
prilejul festivalurilor sportive de la 
Izvoarele, Prislop, Stoiceni, pădurea 
Stejarul, Lăpușel, manifestații de 
masă în aer liber care au avut în 
program și demonstrații de box. 
scrimă, lupte etc. Tot la acest ca
pitol doresc să menționez frumoasa 
acțiune organizată de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor Baia Mare

care, în perioada sezonului de iarnă, 
a organizat la fiecare sfirșit de săp- 
tămină ieșiri pe pirtiile de schi de 
la Mogoșa, cu o medie de 200 de 
salariați, de toate virstelc. Nu este 
de neglijat nici Inițiativa organi
zării competițiilor dotate cu „Cupa 
Semicentenarului P.C.R.", la 9 dis
cipline, cu o participare de aproape 
2 500 de salariați. Mai recent, „Cupa 
Semicentenarului U.T.C." a adus la 
start, în tot cursul acestui prim 
trimestru calendaristic, zeci de e- 
chipe și sute de participant!.

Ceea ce caracterizează activitatea 
din ultima vreme a asociațiilor 
sportive sindicale este și preocupa
rea lor pentru abordarea unor spor
turi aplicative, concursuri de orien
tare turistică, ciclocros, radioamato
rism ș.a. Aș vrea să menționez că 
atunci eînd sînt bine organizate, a- 
ceste acțiuni se bucură de un mare 
interes din partea participanților. 
Am în vedere ieșirile cicloturistice 
de la Baia Mare-Seini, Baia Mare- 
Cehul Silvaniei și Baia Mare-Baia 
Sprie, care s-au bucurat de pre
zenta unei mase importante de
lariați din uzine, întreprinderi și 
instituții.

In fine, aș aminti în citeva cu
vinte și despre grija pe care mem
brii de sindicat o dovedesc față de 
acțiunea de dezvoltare a bazei ma
teriale a sportului de masă. Sint de 
evidențiat, prin modul exemplar 
cum au înțeles să participe la di
ferite asemenea chemări, membrii 
asociațiilor sportive Minaur, Minerul 
Explorări, Electrica, Topitorul, Glo
ria. Avîntul, Minerul — toate din 
Baia Mare, Tricoul Roșu și Ma- 
ramureșana din Sighetul Marmatiei, 
Lăpușul Tg. Lăpuș etc. Au fost, 
astfel, amenajate terenuri și baze 
sportive simple, printr-o contribuție 
în ore-muncă voluntară, în valoare 
de peste 500 000 lei.

Iată citeva repere ale sportului 
sindical maramureșean, de a că
rui prosperitate sini interesați 
toți oamenii muncii, tineri sau 
virsțnici, din județ.

ALEXANDRU CRIȘAN 
președintele Consiliului județean 

al sindicatelor

Secții afiliate
Sportivi legitimați 
Asociații sportive 
Campioni balcanici
Sportivi în loturile naționale 
Sportivi în lotul olimpic 
Sportivi clasificați 
maeștri ai sportului 
categoria I
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Instructori
Echipe de 

divizia
II

tf

II

sportivi 
performanță 

A 
B 
C 

școlară 
Baze sportive

M 163 209
330 1845 2374

46 115 190
— — 2
— 3 19
— — 2

8 11
— 20 25
10 87 129
7 104 141

54 170 553

1 -
— 2 5

4 7
— 2 3
35 128 290

«—

Tn ciuda existenței unei tradiții 
în unele discipline — box, lupte, fot
bal — Maramureșul nu figurează, deo
camdată, în geografia performanței 
sportive din România cu rezultate 
spectaculoase. Există, după Cum vom 
vedea, citeva cazuri de excepție, dar 
considerăm că mai avem mult pică ce 
să ajungem la o viguroasă activitate 
sportivă de performanță, desfășurată 
pe multiple planuri,

în bătălia pe care o ducem pen
tru a ajunge din urmă unele ju
dețe cu o „carte de vizită- pe firul 
perfomanței, încercăm, într-o primă 
etapă, să reașezăm, citeva discipline 
eu o mare popularitate în județ. De 
pildă, altetismul. Avem în acest 
sport trei nuclee de bază — Clu
bul sportiv Baia Mare, Liceul cu 
program de educație fizică și Școa
la șporțivÂ din Sighetul Marmeiiei, 
iar la Șomeuta Mare, un centru de 
pregătire, în plină formare. Ne min- 
drim cu Leontina Sălăjan, campioa
nă balcanică la 4x400 m, cu Mana 
Filip (400 m) și Gh, Milialea (su
liță), cu alți sportivi selecționați în 
lotul de juniori. Nu este poate prea 
mult, dar aceste prime rezultate re 
dau nădejdi, mai ales că dispunem 
si de antrenori pricepuți ca Fr. 
Moscovici, prof. I. Navodarschi, 
prof. D. Chiver etc.

Tot !ntr-o primă etapă, dorim să 
aducem în primplanul performanței 
ți gimnastica. Centrul de la Clubul 
sportiv din Baia Mare, condu? de 
prof. Elena Marinescu și prof. 5- 
Jaldvinschi, promite să trimită la lot, 
după iuliana Sinionfy și Rita Reiss, 
alte elemente de valoare republica
nă. Faptul eă anual trec printr-un 
proces riguros de selecție peste ?00 
de copii, constituie un argument 
Colaborarea Clubului sportiv 
Mare cu Liceul 
ducație fizică, ar 
argument,

Tirul, skeet-ul

argint la Balca
niada juniorilor 
din acest an, iar 
echipa județului 
nostru s-a clasat 
a 2-a pe țară, 
înaintea altora și, 
cu tradiție, dar și 
cu condiții mai 
bune (Prahova, 
Brașov, Sibiu). 
Apropo de condi
ții s dacă trambu
lina de la Borșa 
va putea fi re- 
amenajată la ni
velul cerințelor, 
Maramureșul ar fi 
în stare să se an
gajeze de a da 
lotului național 
mulți sportivi 
certă valoare...

Cu abc-ul 
pornit-o. șlbox. Am avut

fruntaș, 
cp re

în fapt, a

Vedere exterioară a poligonului de tir de la Tăuții de Sus, una 
baze sportive maramureșene.

5l, „L xl, Vlz -Iz slz v'z >lz Uz Uz Uz Uz Uz y<. J’C. J'c >'<.>'<. J'ț,

VĂZ
V INTRE IERI Șl AZI

Ieri (a se citi înainte de 1944), 
Maramureșul se afla printre re
giunile țării cu cea mai săracă 
zestre sportivă. A face sport în tre
cut însemna o dorință greu reali
zabilă, în foarte multe cazuri.

Dar azi? Azi, Maramureșul și-a 
schimbat și își schimbă necontenit 
înfățișarea, nu numai în privința 
construcțiilor cu profil economic și 
cultural-social, ci și sportiv. în re
ședința de județ există un stadion, 
un bazin, o sală de sport. Patru

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PE CĂRĂRILE GUTÎIULUI" DAR NU NUMAI ATlT

CRAVATELE
ROȘII, 

BE EFICIARELE
UNOR

CABANE
TURISTICE
PROPRII

O imagine frecvent întîl- 
nltă în acțiunile turistice 
ale pionierilor i cei mai 
mici cetățeni ai patriei 
dovedesc pricepere nu nu
mai în citirea hărții, ci 
și în îndeletniciri casnice. 
Imagine surprinsă în ve

cinătatea Gutîiului.
Redimensionat continuu, 

pionieresc cunoaște și în 
Maramureș o dezvoltare spectacu
loasă. Disciplina nr. 1 este turismul. 
Dintre cele aproape 250 de unități 
ale organizației pionierilor, mai 
bine de 80 la sută și-au organizat 
cercuri turistice. Profilul Maramu
reșului constituie, firește, cea mai 
directă invitație la drumeție. De 
altfel, pentru anul 1972 organiza
țiile cravatelor roșii și-au propus 
să realizeze minimum 7 ztle de ex
cursii șt drumeții în cuprinsul ju
dețului. Cifra are un caracter strict 
orientativ, ea avtnd șanse de a fi 
cu mult depășită. Așa ce! puțin 
rezultă dintr-un sondaj-fulger pe 
care l-am efectuat fn comunele și 
orașele maramureșene.

Turismul pionieresc din acest ju
deț a luat un puternic demaraj, 
o dată cu inițierea unei foarte reu
șite acțiuni denumită sugestiv „Pe 
cărările Gutîiului", acum la a 4-a 
ediție în intimpinarea ei, tn aceste 
zile, colective de pionieri se în
grijesc de remarcarea traseelor din

• ••

os
viz

*■<'

în inventarul școlilor. Lingă 
Mare a fost amenajat un po- 
de tir, cel mai important din 
ca funcționalitate, după cel

alte săli de gimnastică și jocuri se 
afla 
Baia 
ligon 
țară,
de la Tunari.

în perspectivă? O sală de sport 
o capacitate de 2 000 de locuri, 
bazin olimpic (capacitate 600 

locuri), modernizarea stadionu- 
din Baia Mare, precum și săli 
atletică grea la Sighetul Mar

cu 
un 
de 
lui 
de
mației ți Baia Mare. De asemenea, 
un patinoar artificial. Proiectele 
par îndrăznețe, dar ambiția mara
mureșenilor, mobilizarea resurselor 
locale, ca și contribuția C.N.E.F.S., 
reprezintă o realitate. Multe din a- 
ceste proiecte vor fi împlinite (sau 
pe cale de împlinire) chiar în cu
prinsul actualului cincinal.

dintre cele mai frumoase

un mare trăgător, pe Gleb Pintilie, 
care încearcă să reînvie în Mara
mureș q tradiție de peste 30 de ani. 
Campion național și balcanic, t’lr.ti- 
lie are în jurul său citeva elemente 
care promit mult — dr. Gh. Stoica, 
O. Gligor, Gh. Erdsb și... Pintilie- 
junior. Alții vor apare, fără Îndo
ială, cu prilejul înființări) noii sec
ții de skeet la Proiectantul Beia 
Mare. (Alte 4 secții, de tir cu glonț, 
în formare, iși desfășoară activita
tea la Baia Mare și Sighet). Ame
najarea poligonului de la Tăuții de 
Sus (11 km. de Baia Mare) poate 
însemna foarte mult pentru viitorul 
tirului maramureșan. ,

în etapa I intenționăm să relan
săm și schiul, recomandat de pro
filul montan al județului, dar ț! de 
tradiție E adevărat, în acest sport 
județul nostru a cam pier lut pa
sul, amenajările de la Mogoșa și 
Borșa rămînînd cu mult 
cerințelor. Practic, munca 
însă luată de la cap, prin 
rea unor centre de inițiere 
bele alpine (Baia Sprie, 
Marmației, Baia Mare). Anul scesta 
intenționăm să abordăm oiat'onul 
și fondul. Avem și citeva promi
siuni — Eva Mezel este dublă cam
pioană națională de copii și juniori 
în ultimii doi ani și medaliată cu

iu urma 
a fost 
tntilnta-
1.1 pro-

Sighetul

pugilist 
ăl. M atins, 
se ocupă acum de 
centrul de 
de la
Locul 
ar fi 
diciu .
merge bine. Lingă 
Matius lucrează, 
ca instructor de 
box, și un foarte 
inimos antrenor 
pensionar, Emil 
Dorian Alte cen
tre — la Sighetul 
Marmației, de 
unde s-a ridicat Dobăieș, șl la Baia 
Mare, pe lingă Grupul școlar miner.

Dintre jocuri sportive, tn prima 
etapă ne vom îndrepta atenția că
tre handbal. Ne bazăm pe capaci
tatea antrenorului Laseăr Bană, pe 
sprijinul pe care acesta — și hand- 
baliștii în general — îl primește de 
la un inimos simpatizant ai acestei 
discipline, ing. Al. Konnert. Fruntaș 
tn „B“, handbalul maramureșean pro
mite să reintre în „A“ chiar anul 
acesta.

Voleiul, sport în care — acasă — 
am ținut în șah echipele Steaua, 
Dinamo și Rapid, a avut și el o e- 
voluție asemănătoare handbalului: 
prezent în divizia A, a căzut îo B 
(lipsa unei experiențe și-a spus cu- 
vîntul) și acum, sub conducerea an
trenorului l. Rusu, speră să reinire 
in primul eșalon.

Pepțru etapa a II-a ne-am pro
pus să redresăm luptele, cu ajuto
rul secțiilor de la Voința (antrenor, 
Iuliu Tuhaci) și l.G.O. (instructor, 
veteranul Ștefan Juh.tsz), ambele din 
Baia Mare. Deocamdată, Iotul este 
în formare, el urmînd să fie sta
bilit Ia capătul unor campionate or
ganizate pe plan municipal.

copii
Baia Mare. 
2 pe țară 

un prim În
că treaba

Voleibaliștii de 
rientarea strict

la Minerul Baia Mare în ataci O- 
ofensivă a adus echipa pe un loc 

fruntaș în Divizia B.

încercăm să facem mai mult ț! 
pentru scrimă. Numai că alături de 
antrenorul Ștefan Toth, avem nevoie 
de încă un tebnieian, Cu 70 Je spor
tivi și un singur antrenor,..

Construirea, la Baia Mare, a unui 
bazin acoperit (startul, chiar In acest 
an) va constitui un imbold și peru.ru 
impulsionarea natației. Intimpinăm, 
însă, serioase dificultăți nu prin lipsă 
de elemente (300 de copii sînt pre
zent! la centrul din Baia Mare), fii de 
cadre, de absolvent! I-E.F.S. su spe
cializare. Poate, din toamnă...

Am lăsat Ia urmă fotbalul, cu pe
rioada lui de glorie (Phonix. Trico
lorul, F.C, Carpați), dar și 'ie de
clin. Acum, antrenorii Andrei Șepci 
și Ion Bartha încearcă să recâștige te
renul pierdut, ocupîndu-se și de pri
ma echipa (Minerul — locul 2 In B"), 
dar și de juniori. Intenția celor doi 
antrenori și a conducerii secției ring. 
I. Pantea și ing. Liviu Pop) ț«te de 
a implanta Minerului Baia fiare 
numai elemente autohtone, legate im
plicit de județ și mai puțin (sau chiar 
deloc) păsări călătoare.,.

prof. ION POP 
președintele C.J.E.F.S. Maramureș

MEMENTO
• 76 de ani !... Atîțla

numără J ‘ 
vîrstă 
sportivi 
județul 
numește . _ „ .
ha. A foșt miner și un 
pasionat 
Ani de zile secretar al 
comisiei Județene de 
popice, ' . . ,r ‘ ..
ka desfășoară și acum 
o rodnică -i_
popularlzare a popice
lor în cadrul asociației 
sportive Voința Baia 
Mare.

« Două nume de 
sînt legate multe 
realizările sportive 
masă din județul 
ramureș : ing, V. 
brian, directorul gene
ral ai Centralei mine
lor, și țng. I. Grunstein, 
directorul Centralei e- 
conumiei C. E.I.L. Oa
meni de nădejde, care 
sint dispuși întotdeau
na să sprijine organi
zarea unor 
sportive puse 
cit în slujba 
salariaților.
• La Rohia,

decanul de 
al activiștilor 
voluntari din 

Maramureș. Se 
Alexandru Șu-

al popicelor.
județene

Alexandru Șu- 
Ișoară si acum 
-■A activitate de

care 
din 
de 

Ma- 
Ga-

acțiuni 
nemljl»- 
sănătații 
comună

din vecinătatea munți
lor. fiecare copil este 
posesorul unei perechi 
de schiuri, fabricate pe 
scară locală, tn sezo
nul de iarnă, care stă
ruie acolo, aproape 6 
luni clln an. zăpada 
îngăduie ca majoritatea 
deplasărilor cu caracter 
utilitar să se facă pe 
schiuri. Se înțelege cit 
de virtuoz) sint pionie
rii și școlarii din Ho- 
hla in arta alunecării 
pe tălpica de lemn Ro- 
hia. în concepția orga
nelor sportive Județe
ne, vrea să însemne 
un fel de Fundata Bra
șovului. Adică, o pepi
nieră de schiori de 
performanță,
• Pe Iacul Firiza au 

apărut primii nemuri 
ai... canotajului. Deo
camdată, acest nucleu 
de vjsiași sportivi se 
află în plină formare. 
5 caiace și canoe șl al
tele în așteptare. Cite
va concursuri organiza
te sub egida federației 
de resort (șl eventual 
unele dotări) ar impul
siona viața acestui mic

centru nautic. O suges
tie.

• Andrei Solyom, 
metodist al C.J.E.F.S. 
Maramureș, este iniția
torul unul laborator de 
foto Și film sportiv, 
care își va desfășura 
activitatea sub Îndru
marea cabinetului tne- 
todlco-știintlflc. Este o 
treabă bună, o acțiune 
care se pretează In
tr-un județ cu nease
muite frumuseți natu
rale și cu o activitate 
sportlv-turistiea în con
tinuă creștere
• Deși ne aflăm aWa 

în luna aprilie, pregă
tirile pentru „Delfin 
’73“ — acțiune de mas* 
pentru inițierea copi
ilor, pionierilor șl șco
larilor în natație — a 
și început. Se recrutea
ză profesorii. antre
norii și instructorii, se 
alcătuiesc tabele cu 
participa ntll Ia primele 
serii. Cifra de inițiați 
pe anul 1972 este esti
mată la 1 500, ceea ce

. reprezintă dublul celei 
din anul precedent.

• •••••••• ••••••••

sportul 
județul

iB® w

jurul terasei Gutti, a Crestei Co
coșului și a cabanei Izvoarele. In 
același timp, cercurile turistice din 
școli iși pun la punct materialul 
și echipamentul, astfel ca o dată 
cu primele zile ale vacanței mari 
echipajele să și poată lua startul.

Turismul pionieresc va fi impul
sionat și de faptul că nu mai pu
țin de 16 cabane, care au apar
ținut unor întreprinderi forestiere, 
au trecut în inventarul unor școli 
generale. Și astfel, in pădurea de 
lingă Mireșul Mare, pe marginea la
cului Firiza-Blidari, în perimetrul 
așezărilor de la Botiza, Bolduț sau 
Plestioara vor ființa, in vacanța 
mare, veritabile sate pionierești. In 
cadrul lor, cravatele roșii vor des
fășura o activitate multilaterală, cu 
caracter aplicativ — sport, dar și 
colectare de plante medicinale, 
concursuri de orientare turistică si 
radiorecepție etc.

Se înțelege că micii beneficiari 
ai acestor cabane (capacitate glo
bală — circa 900 de locuri) vor 
căuta să le utilizeze fi fn sezonul

de iarnă, prin organizarea unor 
întreceri de schi-fond și probe al
pine. O bună sursă de concurenți 
pentru „Schiul zburător", ediția a 
IlI-a. Cifra de 5 000 de pionieri și 
școlari, înregistrată la ediția pre
cedentă, va fi — se pare — mult 
depășită.

Iată, deci, deva repere ale turis
mului de masă pionieresc, citeva 
inițiative izvorite din rîndurile ce
lor mai mici cetățeni ai patriei. 
Lor le-am adăuga alta, la fel de 
frumoasă, lansată in vacanța de 
primăvară: deschiderea la Baia 
Mare, a „Șantierului pionierilor". în 
final, aici va apare un complex 
sportiv, cu terenuri pentru jocuri, 
atletism și un bazin de înot. Acțiu
nea urmează a fi finalizată pînă 
in anul 1975. Interesant este că acest 
îndrăzneț proiect va purta ampren
ta eforturilor tuturor pionierilor 
din municipiul Baia Mare și jude
țul Maramureș, prin desfășurarea 
unor activități de importanță so
cials (stringerea de plante medi
cinale etc).

PROFIL

OMUL FARA VIRSTA...
Pe Ferdinand Moscovld 

îl cunoaștem, oa sportiv, 
de mulți ani. Mai întil, 
ca... fotbalist la „PhOenix- 
Bala Mare (în 19« era gol- 
geterul diviziei B). pe ur
mă ca atlet; în 1949 era 
campion al tării la 400 m, 
tn 195o din nou campion 
Ia 15OT m și de două ori 
la s ooo m. coechipier m 
lotul național de atletism 
cu Ion Moina.Pasiunea nr. 1 a Iul Fer
dinand Moscovici a rămas 
atletismul. Devenit antre
nor, a rămas credincios 
alergărilor. Șl astăzi 11 pu
teți vedea parcurgînd, ală-

turi de elevii săi. zeci <*• 
ture de pistă, cam 13 pe 
zi. astfel că iți vine greu 
să crezi că el a intrat in 
cel de-al 50-lea an al vieții.

Cum, însă, omul tn tre
ning Împărtășește concep
țiile iul Andre Malraux 
(„omul este ceea ce înfăp
tuiește*). el evită să vor
bească prea 
activitatea-! 
nală, despre 
pe care le-a doborft și se 
referă mal mult la elevii 
pe care l-a crescut — loan 
Grobei, Ovidiu Lupu și 
Vaslle Weisz. foști compo
nent! al Iotului național,

muli despre 
strict perso- 

recordurlle

în același timp ps Irina 
Mlcloș-Zegreauu, dublă 
campioană balcanică și 
campioană a tării, pe care 
o socotește drept cea mal 
bună sportivă din „dasa“ 
sa Prin muncă perescve- 
rentă Ferdinand Moscovici 
a reușit să găsească dru
mul către filonul de aur, 
observind. seiecțlonînd ele
mentele talentate.

„Moseo* rămine tnsă un 
om modest, el nu Va face 
caz niciodată de rezultatele 
muncii sale, deși numai 
anul trecut dintre elevii 
Pe care t-a pregătit 5 au 
fost promovau In loturile 
naționale. Iar alti trei în 
echipele de Juniori șl de 
tineret ale tării.

— Ce Iți dorești, Ferdi
nand Moscovici 1

— Să-mi văd elevii Îm
pliniți ca sportivi, dar șl 
ca oameni. Altfel, munca 
mea va ti în van. Lucrez 
cu cițiva tineri foarte do
tați. ca Francisc Moștlș 
(800 și 1500), frații loslt și 
Alexandru Kosz (400 și 
800), loan Prunduș (800), 
Maria Iojiban șl Ludovic 
Finti (aruncătoare de greu
tate și respectiv suli(aș). 
Si încă o dorință : să în
cep activitatea cu o gene
rație de copii, de 7—8 ani, 
pe care să o conduc piuă 
la marea performanță,*

Pasionat, perseverent, 
grijuliu eu flecare dintre 
elevii săi. Acesta este 
„Mosco“, cum îi spun 
prietenii șt cunoscuții, toți 
oamenii din Județ, antre
norului modest șl veșnic 
tinăr. De fapt, omul fără 
virată...

SI IN SPORT ȘCOALA 
REPREZINTĂ VIITORUL

Dialog cu prof. ANDREI BĂLAN, inspectorul general 
al Inspectoratului școlar județean Maramureș

Iată ideea principală formulată 
de interlocutorul nostru, atunci 
cînd, anunțîndu-i intenția de a 
prezenta o monografie sportivă a 
județului, l-am întrebat mai în- 
tîi: cum se realizează în Maramu
reș. dezideratul ca școala să devină 
pivotul activității de educație fizică 
și sport?

Inspectorul general, prof. AN
DREI BALAN, care s-a dovedit un 
om bine ancorat în problematica 
complexă a sportului școlar, ne-a 
spus:

— înainte de toate, căutînd să 
ridicăm calitatea procesului edu- 
cativ-formativ al lecțiilor de edu
cație fizică. Adică, pornind cu în
ceputul. Operația se află în mers. 
Ea nu este prea ușoară, cînd la ni
velul întregului județ există numai 
70 la sută cadre didactice de spe
cialitate cu o calificare corespun
zătoare. Modalitatea directă și e- 
ficientă pentru a realiza obiectivul 
propus au constituit-o cercurile pe
dagogice, care sînt programate 
trimestrial. Iată cîteva din temele 
unor asemenea cercuri. „Contribu
ția lecției de educație fizică la e- 
ciacarea politico-ideologică și mo- 
ral-cetățeneascâ a elevilor", „Con
tribuția lecției de educație fizică 
și a celorlalte activități sportive la 
educarea elevilor pentru muncă și 
prin muncă". Este de notat, de ase
menea, constituirea catedrelor de 
specialitate pe grupe de circum
scripție școlară, o altă modalitate 
de a dezbate probleme cu caracter 
actual, stringent, de a realiza un 
schimb de idei, de experiență, pen
tru unii profesori, mai tineri, chiar 
de a realiza o perfecționare a 
muncii, mai ales sub aspect meto
dic, orientativ.

— Ceea ce subliniați dvs, am a- 
vut prilejul de a verifica parțial. 
Popasurile noastre prin satele și 
orașele județului ne-au dovedit că 
profesorii de educație fizică, chiar și 
cei cu o calificare tn formare, cu
nosc elementele de bază ale mun
cii lor. Există, însă, și o latură des
coperită: aplicarea în mod practic 
a cunoștințelor. Aici apar, din pă
cate, inegalități,^

— Este drept, activitatea sportivă 
de masă a elevilor nu apare peste 
tot la dimensiunile ei firești. Dacă 
ora de educație fizică, ca materie 
obligatorie de studiu, este respec
tată și. se efectuează la un nivel 
bun, în schimb activitățile extra- 
școlare, campionatele pe clase și pe 
discipline, după preferințele elevi
lor, în funcție de condițiile existen
te, n-au o continuitate, o perma
nență. sînt în parte neglijate. Si
gur, o asemenea stare de lucruri 
este generată nu numai de apor
tul mai slab al profesorilor de 
specialitate, ci și de insuficienta 
colaborare a acestora cu organiza
țiile de tineret cu asociația spor
tivă din școală. Nu-i mai puțin a- 
devărat că și directorii de școli 
trebuie cointeresați mai mult la 
determinarea unui flux către 
sport, pentru cel de masă îndeosebi, 
care să atragă întregul colectiv de 
elevi în practicarea exercitiilor fi
zice. Tn Intenția noastră este de a 
reglementa lucrurile. Chiar în tri
mestrul III vom organiza o dezba
tere la nivel județean cu toți pro
fesorii de specialitate, vom căuta 
căile pentru o colaborare cît mai 
strînsă cu organizațiile de tineret 
Nădăjduim să ajungem la o cu to
tul altă realitate, ca asociațiile spor
tive din școli — motorul activității 
de masă și de performanță — să 
nu mai figureze doar pe hîrtie.

— Intențiile sînt demne de rele
vat și, poate, spre 
școlar să le vedem 
rializate. La fel ca 
frumoase legate de 
voltării bazei materiale a școlilor 
maramureșene...

— Preocuparea pentru asigurarea 
unei baze materiale s-a făcut sim
țită permanent. Concursurile ini
țiate de consiliile populare la sate, 
tn comune și orașe, au schimbat 
mult fața lucrurilor. In școli se 
manifestă un interes erescînd pen
tru amenajarea de spații pentru 
sport. Pe de altă parte, dîndu-se 
curs unor indicații superioare, con
siliile populare s-au îngrijit de a- 
fectarea unor spații corespunzătoare, 
mai ales la acele școli care nu dis-

sfîrșitul anului 
in parte mate- 
și alte intenții 
dinamica dez-

Gimnasta Iuliana Simonfy, mindria sportivilor maramureșeni, 
într-o elegantă execuție la btrnă.

pun de curți 
terenurile de 
fost bituminizate. Citeva exemple! 
Școala generală din Lăpuș. Școala 
generală nr. 7 din Vișeul de Sus, 
școlile generale nr. 2. 12 și 14, Li
ceul nr. 3 și Grupul școlar miner 
— toate din Baia Mare, Liceul 
„Dragoș Vodă" din Sighetul Mar
matiei etc. De menționat că la Tg. 
Lăpuș terenurile de velei și bas
chet școlare au fost bituminizate 
din fonduri proprii. Sigur, ne-am 
bucura dacă, urmîndu-se acest e- 
xemplu, nu s-ar aștepta totul de Ia 
centru.

— Străduințele dvs, de a reașeza 
pe o bază cît mai temeinică acti
vitatea sportivă a școlarilor, ne 
face să înțelegem că nu excludeți 
ideea ca încă din fragedă tinerețe, 
unii elevi să îmbrățișeze perfor
manța. Aveți și un caz concret, 
gimnasta Iuliana Simonfy. Elevă 
fiind, ea face parte din lotul o- 
limpic...

— Sîntem deplin conștienți că 
și în sport școala reprezintă viito.

spațioase. Multe din 
sport ale școlilor au

rul. Tocmai de aceea ne interesea
ză să dăm un conținut tot mai bo
gat celor trei nuclee ale perfor
manței școlare — Liceul nr 
program de educație fizică 
reședința de județ, și școlile 
tive din Baia Mare și Sighetul 
mațiel. Evident, despre toate 
tea nu se pot spune lucruri 
sebite, deocamdată, pe firul 
formanței. Căutăm să le asigurăm, 
în primul rînd, o bună bază ma
terială pentru ca, plecînd de la o 
asemenea realitate, să putem pretin
de cît mai mult colectivelor de 
profesori de specialitate. Vrem să 
asigurăm pe toată lumea că nu ne 
va fi indiferent dacă Maramureșul 
va da loturilor naționale, în anii 
viitori, unul sau 10 sportivi de nă
dejde din rîndul elevilor.
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CENTRE DE INIȚIERE O „FORMULAu I MECIURI

LA „ARO“ CIMPULUNG MUSCEL SPORTIVA AMICALE PRONOSTICUL MEU
La asociația sportivă „ARO' din 

Clmpulung Muscel activitatea spor
tivă de masă a devenit o necesitate 
A intrat în tradiție organizarea cam
pionatului asociației sportive pe ate
liere, secții țl sectoa-e la atletism, 
croș, ciclism, fotbal, handbal, volei, 
orientare turistică, tenis de masă, în 
cane sînt angrenați, anual, peste 
1 500 de salariați. In afara campiona
tului asociației sportive, un număr, 
însemnat de oameni ai muncti iau 
parte la întrecerile Jin <wdrul „Cupei 
metalurgistului", a „Olimpiadei- de 
ternă și de vară a sindicatelor, cu 
etape de masă, pe localitate și ju
deț și organizate de Consiliul jude
țean sindical și Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport

Avantajați de existența unui relief 
favorabil turismului ți alpinismului, 
sute de oameni ai muncii străbat în 
fiecare duminică împrejurimile, in
diferent de anotimp. Ni s-a părut 
destul de interesantă și măsura lua
tă de consiliul asociației sportive da 
a organiza centre de inițiere la o- 
rientare turistică și alpinism. în ca
drul cărora, cetățenii își pot orga
niza și individual activitatea in aces
te sporturi. Recent, cu prilejul ana
lizei activității sportive din asocia
ție, la care au participat reprezen
tanți ai comitetului de partid, comi
tetului oamenilor muneii, comitete-

lui sindical (președinte Gh. Lares), 
consiliului asociației sportive -- 
dinte Vasile Mihu) ți i.;,.
de bază din uzina muțce|car.ă . . 
reținut faptul că activitatea sportivă 
de masă încă nu s-a ridicat ța nive
lul posibilităților șl este necesar ca, 
în continuare, să lie îmbunătățită, 
în așa fel îneît marea mijor*,tate s 
salariaților să practice exercițiile fi
zice sub diferite forme de activitate

In atenția consiliului asociației 
sportive va sta ți consol:darea bazti 
materiale. Astfel, tn acest aa va fi 
dat în folosință comolexul sportiv 
din parcul .Olga Bancic", compas dia 
două terenuri de fotbal (unul de ioc 
și unul de antrenament), o platfor
mă bltuminizată cu terenuri de te
nis de cîmp, handbal ți voiai. Așa
dar, toți salariații urinei vor bene
ficia, pe viitor, de eandițu optime 
de practicare în mod plăcut a exer- 
cițillor fizice.

în cuvântul său, directorul gene
ral al uzinei .ARO”, Victor Nazhi — 
erou al muncii socialiste — a ar$’»t 
că întreg consiliul oamenilor muncii 
va face totul ca activitatea spart:.i 
de Ia uzina .ARO» din Ompulung- 
Muscel să fie îmbunătățită in '.- .e- 
resul oamenilor muneii.
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(Urmare din pag. I)

Am dat-o frumos In bord, sdptămina trecută, pro- 
nosticînd victoria sovieticilor la «mondialele* de 
hochei. Susbneam ed ceios-cvacu nu-s moi buni și nu 
vor ciftictx Au ăștigot, m-aa infirmat — deși n-au 
iest mei ounL Cu să f**j sincer, pe fază, la înălțimea 
*'c,*>-”' s 'or . D*cmc«»opol și Antonescu — anul 
aceste, in cert p-ogres, siguri pe ei înșiși și cîștigind 
li culoo«e — sd precizez că jocul sovieticilor mi s-a 
părut chiar ••oi ateșant, mai simpatic, cu o căldură 
omenească. (<fin I psa unor 
kxovi j care tepoa ceva 
■ece of pese or 
g.-esit-o— 

ă in cao 
pj îndcă în 
ce a făptuit Ion 
meci de nocne* 
un dulce coplL 
și-a depâș't din 
pionul de 
Dacă dinsul 
exact în timpul partidei ; 
HHul mondial. Laș fi lăsot îi 
ma altor confrați, sd-l 
Dor mie, tovarășul Petru 
stricat bunătate de plăcere, anun- 
țind-u-ne de citeva ori, %itrerupînd 
pașnica luptă, că situația lui 
..Apo-1 a 16* e gravă, mult mai 
g-avâ deci! a lui „Apollo 13*, câ viața cosmona-u- 
ț?ar e in pericol, câ e vai de capul lor, nu mai 
spun de c omenirii. Să te ferească Cel de Sus — 
cine oi*. ? — cînd tovarășul Petru e grav, sumbru, 
oncoosot, cu o veste rea pe buze I Ajunsesem sâ 
•nă Întreb dacă nu sînt un cinic mizerabil , uitîn- 
au-mă la jocul acela au pucul. Ce mă mai interesa 
soarta trt v \>T mondial, cind „toată problema ests 
cocă navo-momă va mai putea recupera modulul 
'„~ar* ? Adică doi oameni riscau să moară acolo 
unde nu mai murise nimeni. Nu era puțin lucru. 
Hocheiul mi se părea derizoriu, căci și eu sînt 
păminteon, și eu am conștiința, cel puțin cît tova- 
rașul Pe’ru. Ca să nu dorm liniștit, în ultima so 
intervenție din noaptea aceea, nespecialist cum se

genii ca Firsov sau Ma- 
dîn careriervl mașinal și 

•or. Ce moi, de greșit — amde greșH — om

inși nu-mi pot 
comooroție eu 
Petru, ta aceiași 
decisiv, eu sini 
Tovarășul Petru 
nou sarcinile și 

pcv -*ean normal 
nu s-ar fi manifestat 

rhdei pentru 
în sea- 

ierte ei. 
mi-a

-S-Jr-Wwiw

recomanda cerîndu-și scuze, tovarășul Petru avan
sează co ipoteză de lucru și convingerea sa că 
aselenizarea nu va mai avea loc I A doua zi constat 
că nimeni în lume nu a fost atît de panicat și de 
îngrozit ca tovarășul Petru, iar cosmonauții dorm 
pe Lună. Eu nu-i cer tovarășului Petru să nu fie dur 
cu mine, sâ ne spună basme cînd au loc catastrofe 
planetare. îi cer însă să învețe de la hocheiul pe 
care l-a bruiat urît, câ acolo duritățile inutile nu se 
acceptă. Domnia-sa a comis durități inutile.

Noroc că au sosit peruanii, pentru a ne mai 
reveni din spaima în care ne aruncase cosmohoche- 
istul. Cu peruanii, viața e cum nu se poate mai 

încîntqtoare, fotbalul e o pajiște, 
deși în ei joacă plăcerea aceea 
nebună care e numai a maidanu
lui, cîndva în copilăria noastră, 
a tuturor. Complicitam cu Urzi- 
ceanu și mă trezeam, ca și dîn- 
sul, exclamînd pueril la fiecare 
un-doi, la*' fiecare pasă dintr-o 
bucată : „Splendid 1 Ce fru
mos I",,, Și zic și eu, tot ca Urzi- 
ceanu, întocmai ca pruncul cqre 
ține cu jucătorii, poeții, clownii 
si ortiștii numiți caraghios și su
blim : „Ce nume frumos — Cium- 
■pitas !“ Jucau un asemenea fot
bal de minune — că penaltyul a- 

cela impudic nici nu a existat pentru mine și puțin 
mi-ar fi păsat dacă Arsenal sau Ajax sau Vulturii- 
Lugoj, cu fotbalul lor realist, le-ar fi dat cinci, șase 
goluri. M-am trezit strigînd ca un trăznit, ipoteza 
mea de lucru : „Trăiască Ciumpitas și fotbalul lui 
de pe altă planetă I"

CORESPONDENȚĂ :
Tibi Săceanu — str. Panduri 48, Bâilești : Vă invi

diez pentru cele ce-mi comunicați.
Bellegarde — Loco : Mă bucur că citiți atît de 

atent ziarul francez „L’Equipe". Lq mai mare 
și la aplicare I

nut să evidențieze succesul, dar 
mai ales utilitatea unor competiții 
organizate pe ramuri de produc
ție, in care au fost angrenați sa- 
lnriați din 4—5 și chiar 7 asociații 
sportive E vorba de „Cupa tran
sporturilor" (cu finalele la Pașcani). 
„Cupa textilișiilor", „Cupa chiniiș- 
tilor", „Cupa constructorilor". Cu 
a^eșt prilej, celor mai merituoase 
usoqsțij le-au fost acordate premii 
în materiale sportive, care au îm
bogățit inventarul atît de necesar 
asociației. E vorba, deci, de un 
dublu succes : angrenarea în între
cere a membrilor asociației si com
pletarea materialului sportiv nece
sar activității pe care interlocuto
rul nostru o aprecia satisfăcătoare 
pentru etapa actuală. în real pro
gres. Iată și un exemplu : anul 
trecut. „Cupa semicentenarului 
P.C.R “ a însemnat un mare suc
ces al sportului de masă, prin par
ticiparea a 12 000 de salariat! la 
întreceri.

Fără îndoială că revirimentului, 
în ceea ce privește numărul celor 
ce iau parte Ia competiții de masă 
îi este necesară și o bază sporti
vă adecvată, pentru ca această ac
tivitate să capete un caracter con
tinuu. Din acest punct de vedere, 
sportul de masă, care în urmă cu 
cîțva timp nu se putea lăuda că 
are tot ce-i trebuie, a început să-și

îmbunătățească inventarul. Acum 
există premise ca această bază ma
terială să crească și să »e conso
lideze in contextul excepționalei 
dezvoltări economice pe care o cu
noaște lașul de azi. li N'icoiiaa e- 
xistă. nu de multă vreme, un club, 
au fosț amenajate săli de am’rer.a- 
ment și o popicărîe. Am iceț la 
Uzina de fibre sintetice, unde ac
tivează asociația Terocn. ți am ad
mirat frumoasa microbaxă sporti
vă. Terenurile de volei, handbal si 
baschet, pe care tinerii din uzină 
se intilnesc după programul de lu
cru, se află chiar in perinsetruf 
întreprinderii. Pentru cadrele di
dactice din învâțâmint al xeperter 
s-a amenajat un teren de te*~ s 
»i se construiește o pcpkăr.a N: 
s-a spus că. la Pașcani, dotările ac
tuale rezolvă in bună măsură ce
rințele unei activități de masă. Ce
lor ce iubesc natura, zona tie »- 
grement de la Cirîc — din apro
pierea lașului. inun»a pa un >^- 
tiu de 35 de hectare, cu păduăra 
îmbietoare, cu lacul n baza spt-ri.- 
vă pe care o v-w amenaja sir«Em- 
tele — va satisface, eu sțpaaMtă. 
cerințele miilor de ceteam ce s” 
în aceste locuri fci timpul lor Eter 
și în zilele de samă toace.

Fără indoUlă. succese! Și efiear 
ța activității kr sportive de suse 
sint direct legate ce interesul ș: 
preocuparea pe cue ie masitata 
consiliile asociațiilor sportive tu 
bineînțeles. comitetele sindicale

A CONCURSUL REPUBLICAN INTERJ UDE TE AN
în mai multe 

orașe din tară s-a 
desfășurat prima 
etapă a concursu

lui republican interj udețean pe echipe 
(zonele I și a Il-a), care a adunat 
la start peste 250 de atiețl, In tna-

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI A
La Brașov: duelul

ARGENTINA MENIS

LIA MANOLIU!
ș Etapa a Il-a a Divizei A de atle
tism programează următoarele în
tâlniri : BUCUREȘTI i Steaua — Ra
pid—Cluj (sîmbătă ora 15,15, du
minică ora 9); BRAȘOV i Brașov— 
Metalul—Dinamo (sîmbătă ora 14,30, 
duminică ora 9); TIMIȘOARA i Ti
miș—C.A.U.—Argeș (sîmbătă ora
14.30, duminică ora 9).

întrecerile campionatului interju- 
dețean se vor desfășura *la Arad, 
Tg. Mureș, Bacău, P. Neamț, Bucu
rești (sîmbătă începînd de la orele
14.30, duminică de Ia orele 9) și 
Ploiești (sîmbătă începînd de la 
orele 16, ți duminică de la orele 9).

joriiate juniori nwlți chiar jTnfnr*. 
de categirt-ia a n-a.

In zona I. ia Baeureșai. ȘceaL 
sportivă de atletism a întrecu^ soc- 
îorm așteptărilor, seiecțicnațete ju
dețe ior Neamț Suceava. Neamțul 
reușind sâ In ingâ Sucea-a. Puaria- 
je finale: S.S.A. — Seeeasa IS!—T2 
o UI—51 ! f 8—U) | Ș.S.A.—Meomt 
-S3 —I» (106—«8; 04—au-: Suceava— 
Neamî 95-139 (73—6»; S-7;j. Cele 
mai bune performanțe individuale; 
MASCULIN — 300 mi C. Mrri
(Neamț) 22.4, R. Stroescu (Ș.SA 
22.4 i 4-JO m : C. BIreă 49 J: greutate 
si disc s M. Iordan 1Ș-S.AJ 1&23 m 
și, respectiv, 46.40 ta; suliță: C. 
Grigoras (Suceava) T'.40 m, V. M—- 
tear.u (Suceava) &6A2 m. FEMININ 
- 100 m și 2:0 n: EL Moeors’iu 
(Neamț) 124 și. respectiv. 24.9 ; 
aoo m : V. Neegu (Neamț) 3:iM; ÎW 
mg i El. Crăciun ($AA ) !54: lun
gime : V. Cotorobaie (Ș.SA.) 5,47 tn: 
greutate: M. Loghin (Neamț) 14,71 m.

La Rimnicu Vilcea. in cadrul pri
mei zone, s-au înregistrat următoa
rele rezultate finale : Brăila—Vilcea 
116—113 (b 63—64 ; t 53—48); Bacău 
—Vîlcea 156—98 (95—56 ; 61—42) ;
Bacău—Brăila 140—101 (79—60 ( 61
—41). Dintre performanțele indivi
duale. au reținut atenția numai cele 
înregistrate de Rodica Dragu (Brăila) 
la suliță : 45,06 m și de Argentina 
Pavel (Brăila) la înălțime i 1,60 tn.

La Constanța (in zona I), ieșenii 
au reușit să treacă de gazde (care au

In „Cupa României"

C.P.B. Șl DINAMO S-AU CALIFICAT MAI GREU CA ALTĂDATĂ
tilor și 28 ale universitarilor. Cel 
mai mult gustate de public au fost 
partidele dintre C.P.B. — Dinamo 
(19—14 în tur. 13—10 în retur) și 
Dinamo — Universitatea 9—8
(16—10). După cum se poate vedea, 
oiniștii de la „U“, în, marea 
majoritate studenți în anul I, 
făcut față onorabil rutinaților 
parteneri.

CLASAMENTUL:!. C.P.B. 12 
2, Dinamo 8 p, 3, Universitatea 
4 p. în urma turneului de conso
lare la care au luat parte celelalte 
echipe înscrise în concurs, locurile 
4—7 au revenit, în ordine, forma
țiilor C.P.B. II, Dinamo II, Univer
sitatea II și Gloria.

Conform regulamentului, primele 
două echipe și-au cucerit dreptul 
de a participa la întrecerile zonale 
ale „Cupei României",

Apariția echipei Universitatea 
București, pregătită de ing. Costel 
Iancu, primul maestru emerit al 
sportului la oină, a înviorat acti
vitatea competițională din Capita
lă. Iată de ce au fost așteptate 
cu legitim interes confruntările 
preliminare din cadrul „Cupei Ro
mâniei", după care studenții s-au 
calificat, alături de cunoscuții oi- 
niști de la C.P.B. și Dinamo, în 
turneul final al fazei rezervate 
municipiului București.

Echipa C.P.B., multiplă campi
oană și deținătoare a „Cupei Ro
mâniei", formația Dinamo, fosta 
campioană a țării și elevii ing. 
Costel Iancu au furnizat meciuri 
spectaculoase, viu disputate. înche
iate. conform previziunilor, cu 
victoria tipografilor. Excelent con
duși de căpitanul echipei, maestrul 
sportului Ilie Dacău, învingătorii 
au fost la fel de buni, atît în jo
cul la „prindere", cît și Ia „bătaia" 
mingii, reușind să realizeze 80 de 
puncte, față de 49 ale dinamoviș-

lor 
au 
lor

P,

DE LA I.E.A.B.S
Biletela de intrare pentru me

ciul de fotbcsl România — 
Ungaria din 14.V.1972 care 
se dispută pe stadionul „23 
August" s-au pus în vînzare 
la următoarele case: stadio
nul „23 August"; stadionul 
Republicii, cu program de 
funcționare între orele 8 și 20,

• Campionatul 
de minivolei al 
municipiului Bucu
rești, se va desfă- 

de la 14 mai, pe te
la Palatul Pionierilor.

șura, începînd
renurile de ... ______ ________
întrecerile, la care vor participa bă
ieți și fete născuți In anul 1957 și 
mai mici, sînt dotate cu .Cupa Cu
tezătorii".
• Prima etapă din „Cupa interna

țională a F.R.V.", -eze'-vată echipe
lor de juniori și junioare, se desfă
șoară 1» 30 aprilie, 1 și 2 Mai, în 
următoarele orașe: Buzău, 
(m), Cluj și Caransebeș (f).

Oradea»

• Astăzi se disputa, în Capitală, 
două jocuri din ultima etapa a Di-

^Jnatație
PENTRU

BELPHEGOR

UN 2-3 FARA SCUZE
DUPĂ PRIMELE CINCI ETAPE ALE RETURULUI

IN OBIECTIV, DIVIZIA C

tfana r Rixs-i
I8rf: rxTimpX

La Belgrad

ÎNOTĂTORII ROMANI ÎN CURSA

ÎNDEPLINIREA BAREMURILOR OLIMPICE

tru oâspepi rvcâ.5- 
sa Phjnix. pentru 
iu se mai puneau 
scuze. Dimpotrivă 1

G. NICOLAESCU

ipun rtve*.*a concluzii. chiar daca 
tot OoveOi provizorii. « Lupra 
taraful de promovare in Divizia 

B ease tot ma; indirjitâ ia seriile I. a 
n-a a vj-a. a vn-a. a XI-a ți a xn-a. 
Detașări nete au reușit, ptnă aeum, doar 
Independența Sibiu (scria a IX-a. la 
C pur.cte de ocupanta locului S). Victoria 
Cărei (ser^a a X-a. la 5 puncte). H«* 
trooiea București (seria a rv-a. 4 puncte 
avans) șl Gloria Buzău (seria a V-a. 

puacte). • Cel mai productiv atac 
apa.—-ine. se pare. Independenței Sibiu 
<♦» soluri ir.scr.se. medie I.W de meci), 
cei mai steni — eciupri Constructorul 
lași (singura care n-a reușit sâ obțină 
pini acum n-d o victorie, doar 8 goluri 
Înscrise ia H etape '). Cea mai bună 
apărare : Chimia Suceava (doar 4 go
luri primite; cite unul la patru meciuri 
ș; jumătate !): cea mai penetrabilă (de 
fapt două) : Minerul Rodiia și Someșul 
Beclean (al cărui record de pomină, ln- 
Iringere cu 0—15. este încă în picioare), 
ambele cu 57 de goluri la pasiv (mai 
mult de 3 primite, in medie, pe meci). 
Cele mai multe puncte realizate (30) și 
cele mai multe victorii (14): Metrom
Brașov. • Semnalul începerii returului 
nu a găsit chiar pe toată lumea „la 
posturi**. Dovadă, căderile spectaculoase

eie se

Ia gruaa B > Cupei Balcanice ciasa- 
meauu se prezinU astfel :
1. Trakia Plovdiv î 1 1 9 4—3 3
S. Steagul roșu î 9 1 1 3—» 1
X GOrtepe ton ir 9 9 9 9 9—9 9

Gydrti. iu dispută pentru balon cu V. Apostolov, va șuta din interiorul 
careului Foto i Eugen BOGDAN

Campionatul european universitar
Cei mai buni înotători ai țării par

ticipă, începind de miine, la un im
portant concurs internațional orga
nizat la Belgrad în cinstea celei de 
a 50-a aniversări a federației de 
specialitate din Iugoslavia. Au făcut 
deplasarea Anca Gro/.a, Eugen Ai
mer, Marian Slavic, Diutmar Wetter- 
neck. Ion Mictăuș și Zenu Oprițescu, 
însoțiți de antrenorul Ioan Schuster 
și Ilie Pătruicfi, președintele 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin.

Pentru sportivii noștri, concursul 
din capitala iugoslavă prezintă o deo
sebită însemnătate, deoarece el con
stituie ultima posibilitate -- în sezo-

La sfîrșitul acestei săptătnini se va 
desfășura o nouă etapă în cadiul 
campionatului divizionar pe echipe. 
Astfel, sîmbătă se va disputa par
tida feminină dintre Voința Arad șl 
Spartac II București. Duminică sînt

In fata fileului
viziei A feminine. In sala Construc
torul, de la ora 19, este programat 
meciul dintre Constructorul Bucu
rești sj Medicina Bucurașți, iar In 
sala Giulești, de la ora 17, cel din
tre C.P.B. și I.E.F.S. Celelalte partide 
ale etapei se desfășoară duminică.

• Intre 19 și 23 mai urmau să 
aibă loc, la Sofia, Jocurile balcanice 
de volei pentru seniori și senioare. 
Ca urmare a cererii federației iu
goslave, este posibil că Jocurile să 
fie amînate pentru alte dat»

• Etapa de zonă a campionatului 
de calificare pentru divizia de ju
niori și școlari se va desfășura în
tre 30 iunie și 4 iulie, în lo» de 13— 
E7 iunie, ,

înregistrate de echipele Dinamo Obor 
(sena a IV-a), de pe locul 7 in tur. 
pe locul 12 în momentul de față (doar 
un gol înscris șs 11 primite in cinci eta
pe !) și Foresta Fălticeni (seria I).

• Euapa a XVTII-a a excelat in eli
minări. La meciul Olimpia Rm. Sărat — 
Gloria Buzău (1—1). gazdeie înscriu in 
mtn. 60, dar. după numai două minute, 
arbitrul Ilie Drăghici (Ilfov) este nevoit 
să-l elimine pe Demeter (fost la Petro
lul). tn min. 89, stupoare : Gloria ega
lează. „Vinovat-. bineînțeles, arbitrai ! 
încep să «curgă’ pietre pe teren, la 
culoarul spre cabine se scuipă, iar con
ducătorul partidei mai reține două car
nete, cele ale agresivilor Cristescu și 
Mocanu (și aceștia tot de Ia Olimpia). 
Situație aproape identică la meciul 
C.F.R. Caransebeș — Aurul Brad (2—1). 
în min. 40, după citeva avertismente îm
părțite în special jucătorilor echipei 
oaspete, arbitrul A. Boceanu (Tr. Seve
rin) este înconjurat de 5—6 jucătorj de 
la Aurul, lovit pe la spate cu pumnul 
de Circo. făcut „porc și măgar“ de Gu- 
ran, fapt care aduce eliminarea amin- 
durora. Gazdelft cîștigă prin golul inserts 
în min. 89. din 11 m. după care scena 
se repetă la cabine, unde, în plus, un 
al treilea jucător, Grigore (tot Aurul 
Brad) încearcă să rupă ecusonul unui 
arbitru.. Alți cîțiva „eroi- de acest gen; 
Stroe (Luceafărul Focșani), Maghiar (Co- 
lorom Codleă). Ursuleac (Unirea Iași) 
și Cuteanu (Textila Sebeș). Comisia de 
disciplină va fi, credem, neîndurătoare. 
• La Tecuci, un spectator pe nume 
Dumitrescu, a încercat să-și verse amă
răciunea provocată de înfrângerea echi
pei locale asupra arbitrilor. A fost oprit 
la timp. • La jocul Forestierul Tg. Se
cuiesc — Metrom Brașov (0—2), jucăto
rul localnic Antal Kâroly a recunoscut 
(la scorul de 0—1), justețea anulării go
lului (ce ar fi putut fi egalizator) de 
către arbitrul I. Rus (Tg. Mureș). în 
prealabil el comisese henț. • Un derby 
foarte sportiv la Medgidia: Cimentul — 
I.M.U.M.; o plăcere pentru arbitrul P- 
Aurel (București)

Dumitru GRAUR

LOTUL OLIMPIC
JOACA SÎMBĂTĂ

CU DINAMO
întîlnirea amicală dintre selecțio

nata noastră olimpică și echipa iu
goslavă Vojvodina din Novi Sau, 
programată pentru Junumcă !*i Cra
iova, nu se mai dispută, in ultimul 
moment, clubul iugosl iv a comunicat 
că în echipă s-au produs numeroase 
indisponibilități și cu tot regretul nu 
mai poate răspunde invitației «de a 
juca în România.

In această situație și pentru a nu 
priva echipa olimpică' de un joc fo
lositor pregătirii sale, Federația de 
fotbal a perfectat o partidă cu Di
namo București. Meriul va avea Jcc 
sîmbătă, la ora 14,30, pe stadioniii 
din șos. Ștefan cel Mire.

Ieri, în meci de verificare, lotul 
olimpic a învins echipa T.M.B. cu 
7—0 (2—0).

SORȚI A GRUPELORMIINE, TRAGEREA LAa Inde-
Q., int-

nul de bazin acoperit — 
plini haremurile pentru 
puse de F.R.N.

Paralel cu întrecerile 
va desfășura la Belgrad 
turneu de polo, în care __  _
te patru dintre cele mal bune for
mații de pe glob : U.R.S.S. — actua
la campioană europeană, Ungaria — 
cîștigătoarea „Trofeului Jadran’* 1972, 
Italia și Iugoslavia — actuala dețină
toare a titlului olimpic. Partidele vor 
fi urmărite și de unul din antrenorii 
echipei noastre naționale, Anatol 
Grințescu.

de 
J.

înot sede
și un mare 
sint angaja-

CAMPIONATUL PF ECUIPt

programate următoarele partide i 
masculin : Voința București — C.S.M. 
Iași, C.S.M. Cluj — Comerțul Tg. Mu
reș, Voința Cluj — Progresul Bucu
rești, Voința Arad — Locomotiva 
București, Voința Brașov — Politeh
nica București j feminin : Rapid Bra
șov — Politehnica București, Voința 
Arad — Spartac I București.

Campionatele europene universi
tare de fotbal (ediția a IlI-a) vor fi 
găzduite de țara noastră Intre 19 și 
30 iulie. In orașele București, Cluj, 
Craiova și Constanța- Organizarea 
acestui campionat a fost încredin
țată Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România și se desfășoară sub 
auspiciile Federației Internaționale a 
Sportului Universitar (F.I.S.U.), cu 
concursul forului european de spe
cialitate — UJ2F.A.

Din Comitetul de organizare a 
Campionatelor fac parte reprezen
tanți ai Ministerului Educației și 
Invățămintului. Consiliului Națicr.ai 
pentru Educație Fizică și Spcr^ Fe
derației Române de Fotbal, ai 
U.A.S.R. Președinte de onoare al Co
mitetului de organizare eș-.e Marțian 
Dan, prim-secretar ai C.C. al U.T.C, 
ministru pentru problemele tinere
tului, iar președinte Trai an Ștelă- 
nescu, președintele Consiliului 
UA.S.R.

PInă în prezent, au confirmat par
ticiparea la Campionatele europene 
universitare (deschis. Ia această edi
ție, și țărilor din alte continente), re-

prezentative din Anglia, Belgia, Bra
zilia. Bulgaria. Cehoslovacia, Franța, 
R. F. a Germaniei, Israel, Iugosla
via. Luxemburg, Olanda, Spania, Tu
nisia, Ungaria, UJI.S.S. și România.

Prima ședință a Comitetului de 
organizare a stabilit măsurile con
crete privind pregătirea și desfășu
rarea Campionatelor europene uni
versitare de fotbal. în perioada ur
mătoare, se vor constitui comitetele 
locale de organizare in București, 
Cluj, Craiova si Constanța.

Miine, sîmbătă. Ia hotelul „Inter
continental" va avea loc tragerea la 
sorți a grupelor campionatului.

Duminică, la Pitești
F. C. ARGEȘ — RAPID
în vederea reluării campionatu

lui diviziei A, echipele F.C. Argeș 
și Rapid se vor întîlni duminică, 
de la ora II. pe stadionul „1 Mai" 
din Pitești în cadrul unui meci 
amical.

EXCURSIILE-PREMII MULT ÎNDRĂGITE

PRIMA EDIȚIE A 
REPUBLICANE

începînd de astăzi și pînă dumi
nică, Predealul vă găzdui prima 
ediție a campionatelor republicane 
universitare de orientare turistică. 
Acest debut a fost precedat de o 
competiție cu largă participare stu
dențească, „Cupa U.A.S.R.", care 
a cunoscut șase ediții întră anii 
«96§ gi 1971,

începind de azi, 
la Predeal

CAMPIONATELOR
UNIVERSITARE

fostOrganizarea campionatului a 
încredințată clubului sportiv uni
versitar al Institutului de Petrol și 
Gaze, care are o valoroasă secție 
de orientare turistică. Campiona
tele comportă întreceri individuale 
ți de țtafete,

Printre scrisorile ce ne sînt a- 
crwate, participanții la sistemele 
de joc Loto-Pronosport solicită a- 
cordarea în permanență la trage
rile speciale și excepționale, a pre
miilor constind în excursii.

Ținind seama de aceste dorințe, 
ele au figurat cu regularitate pe 
listele de premii.

Astfel, în luna mai va pleca cu 
avionul pentru 5 zile la Moscova
— Leningrad, un grup de câștigă
tori la Pronoexpres.

în iunie, alt grup de cîștigători 
la Pronoexpres va face o frumoasă 
călătorie in R.D. Germană timp de 
12 zile cu trenul pe ruta : Berlin
— Leipzig — Dresda.

în sfîrșit, tot în luna iunie vor 
pleca excursioniștii cîștigători la 
Loto pentru o frumoasă vacanță în 
Cehoslovacia unde vor vizita monu
mentele de artă și muzeele din 
orașele: Praga, Karlovy-Vary, Li
dice, Plsen, precum și din Buda- 
£&* (Vpga£ia),

Acestora li se vor adăuga noi și 
noi grupuri întrucit Loto-Prono- 
sport oferă in continuare călătorii 
din ce în ce mai atractive la tra
gerile excepționale și speciale Loto 
sau Pronoexpres.

• Tragerea la sorți a celor două 
autoturisme atribuite la concursul 
special Pronosport din 16 aprilie 
1972, va avea loc joi 4 mai 1972, 
la ora 18, în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți 
depune buletinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 30 aprilie 
1972.

înainte de a vă fixa pronosticu
rile, vă recomandăm să consultați 
Programul Loto-Pronosport de 
marți 25 aprilie 1972, care cuprin
de amănunte asupra echipelor in
cluse în programul de concurs.

Rubrică redactată de

ir.scr.se


LA BUDAPESTA. CU 48 DE ORE ÎNAINTE DE
MECIUL UNGARIA-ROMÂNIA

(Urmare din pag. I)

...Rapid sondaj de atmosferă 
printre cîțiva fotbaliști români.

Doi apărători:
DELEANU : „Vom face totul ca 

să puteți începe cronica de simbătă 
scriind Ungaria 0 (adică nici un gol 
marcat) — România... asta e pro* 
blema înaintașilor".

tea, șl 2) aă Intra tn echipă șl să 
joc bine tn repriza a doua a me
ciului de simbătă".

Programul de vineri al tricolori
lor :

Dimineață — un antrenament de 
înviorare pe Insula Margareta. <

După-amlază — vizionarea unui 
film și o plimbare prin oraș.

Subliniem, în încheiere, atmosfe
ra de calm și încredere care dom
nește în tabăra noastră.

Vom reveni cu noi amănunte în 
ziarul de mîine.

ANTRENAMENTUL DE IERI DUPĂ-AMIAZĂ
AL FOTBALIȘTILOR ROMANI

^SHrziFi lume
TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR
Șl IN OPTIMILE DE FINALA

Încheierea lucrărilor
CONGRESULUI A.I.P.S.

ARBITRUL ÎNTÎLNIRI1
Întîlnirea Ungaria — Româ

nia va fi condusă de o bri
gadă de arbitri englezi, a- 
vînd la centru pe W. Smith.

RADUCANU : „In deplasare fac, 
de regulă, meciuri foarte bune; 
n-o să mă dezic tocmai simbătă'*.

Doi atacanțl :
DOMIDE : „Am marcat două go

luri cu Steagul roșu, două goluri 
la antrenamentul de miercuri și 
pot să vă spun că sint într-o sur
prinzătoare, chiar și pentru mine, 
vervă de șui. Voi face totul ca să 
înă confirm pe Nepstadion".

NEAGU: .„Aștept cu înfrigurare 
două evenimente: 1) un băiat — 
soția trebuie să nască zilele seca

reconfortantă de
16,30 a avut loc

După o odihnă 
o oră, joi la ora 
ultimul antrenament pînă Ia jocul 
de pe Nepstadion. Terenul foarte 
bun, timpul cu tendință de înseni
nare, dar care se menține destul 
de rece, oferă perspective promi
țătoare pentru meciul de sîmbătă.

Deși antrenamentul a fost devan
sat cu 30 de minute față de ora 
inițială, el s-a desfășurat în pre
zența unui mare număr de ziariști 
și fotoreporteri, curioși să urmă
rească la lucru oe adversarii echi
pei naționale a Ungariei.

Antrenamentul a constat, în pri
ma parte, dintr-o încălzire de 15 
minute, supravegheată și dirijată, 
cu caracter strict individual. Au 
urmat 10 minute de lucru cu ba
lonul, pe grupe ce jucători, timp

s-au efectuat pase, 
sprinturi cu mingea.

pre-în care 
luări și __

în ultima parte a antrenamentu
lui, tricolorii au jucat timp de a- 
proximativ 35 de minute la două 
porți. Au fost alcătuite două echipei

-Albaștrii" i Râducanu — Sătmă- 
reanu, Lupescu, Nunweiller VI, 
Dumitru, Lucescu. Dembrovschi și 
lordănescu ;

-Galbenii" i A dan iac he — Hălmă- 
zeanu, X. lonescu. Deleanu, Anca, 
Domide. Neagu și FI. Dumitrescu.

A lipsit de la acest antrenament 
Dinu — scutit 
gel o Niculescu, 
rerj ușoare la 
drept.

Scorul .Intim

în optimile de finală ale campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei, care se dispută la Roma în 
„Foro Italico", reprezentantul țării 
noastre, Ilie Năstase, a obținut o 
nouă victorie, întrecindu-1 în două 
seturi (6—2, 7—5) pe Italianul Fa- 
razzutti. Alte rezultate: simplu băr
bați : Orantes (Spania) — Zednik 
(Cehoslovacia) 6—0, 6—2 ; Pattison 
(Africa de Sud) — Gorman (S.U.A.) 
5—7, 6—1, 6—4; Metreveli (U.R.S.S.)

— Velasco (Columbia) 7—5, 
Simplu femei : Vobickova 
vacia) — Truman (Anglia) 
Dublu bărbați : Gulyas 
Kalogheropoulos (Grecia) • 
(Cehoslovacia), Bengtsson 
6—4, 8—6 ț Hoad (Australia), McMilan 
(Africa de Sud) — Mennela, Bartoni 
(Italia) 6—2, 6—3. Dublu femei: Mo
rozova (U.R.S.S.), Hunt (Australia)
— Toaron (S.U.A.), Kirk (Africa de 
Sud) 6—2, 1—6, 6-0.

5—7, 7—5. 
(Cehoslo- 

7—5, 7—5. 
(Ungaria), 

— Zednik 
(Suedia)

La Florența s-au încheiat lucră
rile celui de al 36-lea Congres al 
Asociației internaționale a presei 
sportive (A.I.P.S.), care au durat 
patru zile. La congres au partici
pat delegații din 46 de țări, prin
tre care și România. AsociațjilO 
naționale din Paraguay, Iran și Ci
pru au devenit membre ale A.I.P.S. 
în cadrul acestei reuniuni mondi
ale a presei sportive.

Congresul a ales. în urma dispo
nibilității postului de prim-vicepre- 
ședinte al A.I.P.S., pe Stig Hăgg- 
blom (Finlanda), fost vicepreședin
te, iar în locul acestuia pe repre
zentantul Uniunii Sovietice, Niko
lai Kiseliov, redactor-șef al ziaru
lui „Sovietski Sport“; a hotărît 
lărgirea Comitetului director cu în
că 4 membri, începînd din anul

*

ce antrenorul An- 
deoarece acuză du- 
tendonul piciorului

Iuriie înscrise de Iordănej 
tru .albaștri* și Neagu pen 
beni".

viitor; a acordat valabilitate car
netului de membru al A.I.P.S. pen
tru un ciclu de 4 ani; a ascultat 
informarea șefului de presă al Co
mitetului de organizare a J-O. de 
la Miinchen, Hans Kleîn, privind 
lucrările de acreditare a celor 4000 
de ziariști din presa scrisă: a luat 
act de primele informații privind 
Jocurile Olimpice de Ia Montreal, 
din 1976, prezentate de director’ll 
informațiilor din Comitetul de or
ganizare a acestei Olimpiade, Louis 
Chantigny; a rezolvat lucrările cu
rente. printre care problema lăr
girii comisiilor specializate pe ra
mură de sport ale A.I.P.S., situația 
financiară ș.a.m.d.

în ultima zi a lucrărilor, preșe
dintele F.I.F.A., Stanley Rous, a 
făcut un interesant expozeu cu 
privire la problemele actuale ale 
fotbalului șl la campionatul mon
dial din 1974.

Congresul A.I.P.S. s-a bucurat da 
excelenta organizare a Uniunii pre
se! sportive italiene (președintei 
Luigi Ch ieri ci) și de prezența unor 
importante personalități italiene i 
ministrul Flamînio Pieolli, care a 
reprezentat guvernul țării gazde, 
Giulio Onești, președintele Comite
tului olimpic național italian 
(C.O.N.I.) Adriano Falvi, președin
tele federației presei italiene.

• Noutăți In lot •Accent pe ofensiva •Cu sau fără Bene ?• Toate biletele vindute !

In tabăra fotbaliștilor maghiari, 
cantonați la Esztergom, 
incertitudinile, pe care 
două jocuri de verificare (marți, 
4—0 cu echipa secundă a lui Vasas 
Esztergom și miercuri 5—0 cu pri
ma formație a aceluiași club) nu au 
fost de natură să le risipească. A- 
ceasta în primul rînd datorită fap
tului că în lot au intervenit alte 
modificări. De pildă, Illovszky nu 
mai poate conta pe I. Juhasz (Fe- 
rencvaros), care acuză dureri la 
gleznă, ca 
ci dent, și 
pe Vidats, 
tat, de la 
de marți.

în aceste condiții, antrenorul Il
lovszky a adus două noutăți lotu
lui. întîi a înscris pe lista selec- 
ționabililor pe foarte tînărul Vepi 
(Ferencvaros), un fundaș care joa
că în stil modern, foarte ofensiv ți 
despre care specialiștii afirmă că 
va fi un demn urmaș al renumitului 
Kaposzta. De altfel, Vepi a șl fost 
folosit ca fundaș dreapta în jocul 
de miercuri, cînd Pancsics și Ba- 
iint au alcătuit cuplul de fundași 
centrali, iar Fabian — de obicei 
fundaș dreapta — a trecut pe stin
gă, în locul lui I. Juhasz.

A doua noutate este legată de 
jucătorul Kocsis. Inițial, acesta a 
fost anunțat pentru linia de atac. 
Dar, deși la Honved joacă atacant 
central, în partida de miercuri el 
a fost folosit ca mijlocaș, alături 
de Szucs, ceea ce confirmă Inten
țiile ofensive ale lui Illovszky în 
partida de sîmbătă, avînd tn vede-

persistă 
ultimele

urmare a unui vechi ac
tual mult ca sigur nici 
care este ți el acciden- 
meciul de antrenament

re că Kocsis este atacant de mese
rie, iar Szucs este recunoscut ca 
mijlocaș ofensiv, cu predilecție 
pentru șuturile de la distanță.

Formula de echipă verificată 
miercuri de Illovszky este urmă
toarea: Geczi — Vepi, Pancsics, Ba- 
lint, Fabian — Kocsis, Sziics — 
Szdke, Branikorits, Duuai U, Zain- 
bo.

După pauză au intervenit cîte
va modificări : Rothermel a luat 
locul lui Geczi, Kovacs l-a înlocuit 
pe Fabian, Fazekas pe Branikovits, 
iar Bene pe Szoke. Despre acesta 
din urmă se spune aici că este 
foarte afectat moral de 
ratat două lovituri de 
meciurile Ferencvaros 
hampton.

Dintre jucătorii care 
miercuri, foarte bine au jucat Du- 
nai II și Kocsis, autori a cite 
două goluri, al cincilea fiind mar
cat de Bene.

Antrenorul Illovszky n-a anunțat 
încă formația definitivă și după 
antrenamentul de miercuri el s-a 
manifestat mal nervos ca de obi
cei în compania ziariștilor care-: 
ceruseră să-și exprime, în fine, un 
punct de vedere în legătură cu 
osatura echipei naționale. Se par» 
că din mult discutata formulă ^sche
let Ujpesri sau ^sehelet Feren<r. anos* 
nu va prima, nici una nici alta, ți 
pînă Ia urmă Illovszky va aîzătu 
o echipă din cei mai în formă li 
jucători, indiferent ce duhurile că
rora le aparțin.

Presa de specialitate de azi 
manifestă nemulțumirea 
evoluția lotului în primele 20 
minute ale jocului de verificare

faptul că a 
Ia 11 m în 
— Wolver-

su evoluat

miercuri, end n-a șutat o dată Ia 
poartă. Pe ce altă parte, este sur
prinzător faptul că deși Bene nu 
pare a fi in fonni (cel puțin așa 
arată ultimele jocuri de campio
nat). totuși In presa budapertană 

face loc întrebarea cacă este 
conceput o selecționată maghia- 
fără eL în cazul cînd EIov 
ceda acestor presiuni, atunc

isi 
de 
ră 
va 
fi .sacrificat” Branikovits.

în ce privește program ui totului 
maghiar, notăm că in cursul zilei 
de joi el a rămas Ia hotelul Volan 
din Esztergom, unde dimineața a 
făcut un antrenament, ccnstînd în 
exerciții de gimnastică și cu balo
nul, iar după-amiaza un joc u$oc 
de două reprize a 30 de urinate 
După antrenamentul de 
pregătirile 
dimineața, 
ții fizice.

Trecind 
trebuie să 
rile în legătură cu kxspa bfietelcr 
dau ca sigur că „Nepatadion"-cl va 
fi arhiplin, eveniment care nu s-a 
întimplat de ani de zile, chiar la 
întilniri interțări. In orice caz. 
semnificativ pentru interesul ma
nifestat față de acest joc $i pen
tru atmosfera in care el se va des
fășura este crmăîcmî r~Â2.~t: 
in presa sporfiră a apărat sa apei 
semnat de psfii neoficiali, dar rees- 
noscufi. ai .galeriilor* marilor cLu- 
buri budapestane (Ferersevaros, 
Ujpest, Hceved, Vasas, M.TJC, 
Csepe?. ape! prin car» simpatizăr
ii. acestcr duhori tfnt dremad «ă 
se unească pentru a susțute Ia tmi- 

sfmbătă aeieețimata Ungariei.

vineri 
se vor încheia MhMU 
cu o «eăuițâ de exerc-

PROMIȚĂTOR SUCCES

TINERETULUI ARAB

în
18 
la 
ti- 
La

Centurii de aur' A.ntor.iu Vasile trimite la podea pe Orlando Palacios (Cuba)
Foto t Paul ROMOȘAN

SE PROFILEAZĂ CANDIDATURILE
Iniem faptul d ști- OLIMPICE ÎN LUMEA BOXULUI

țavicius. Surpriza 
petrecut însă Ia 
unde campionul 
mir Cemișev a r 
puAte de VTadimi:

1

INTERES ENORM PENTRU SFERTURILE DE FINALA
ALE CAMPIONATULUI EUROPEI

Mîine și duminică iubitorii fotbalului de pe continent w urman 
cu mare interes cele patra partide din sferturile de finală ale campion»- 
tulul Europei Aceste meciuri fac parte din prima mreșa. tznnind ca 
returul să aibă loc la 13 14 mat după care vor fi cunoscute echipei^
calificate în semifinale. . s -

în rindurile de mai Jos tă prezentăm cele trei partide A^,.^ — 
R. F. a Germaniei, Italia — Belgia și Iugoslavia — L Jt—>. «re ** 
alătură meciului Ungaria — România.

CELE DOUĂ MECIURI DE MllNE

LONDRA (Wembley), Ott 20,30: ANGLIA-R.F. A GERMANIEI
Meci de mare interes pe WembîeS. O 

adevărată reeditare a fina.©! C.iL dta 
lKft cînd englezii au cîștigat cu 4—-. 
după prelungiri. Apoi, la C.M. cm Me
xic. vest-germanll si-au luat revanșa 
învtaglnd cu 3—2 1 Ce va fi acum î Se 
întreabă desigur, și cei 100 000 de spoi
ta; ori ce vor fi prezențl tn tempâul <5« 
Pe Wembley, ca și milioanele de tele
spectatori care vor urmăn mectuL Cel 
doi antrenori. Alf Ramsey d Heimui 
Schiin au anunțat doar loturile, urmînd 
să alcătuiască echipele în cursul zilei 
de azL Nume noi șl vechi In ambele

loturi i AXGLU — Banks M»ore, Mas
ter, Mullery. Bau, BelL Lee. Chlvew- 
Hurst. Peters Ca urne euaoscsne) *1 Ms--. 
Chanon, McDonald. Huțhes. Uoy4 'er
ne noi). B-F. A GERM VSTO : Mai-r. 
Hottges. Beckenbauer. Flobe. Grabowslti, 
MQIler. Netzer. Heynckes, Held (nume 
cunoscute). Bonhof. Beția. Wteamer t=»- 
-r„- noO. Din lot lipsesc SrhneUtoțer și 
Lohr — acridentatL
rtososncn VOSTRU ; Viaoeie «- 

gleză sau meri nul.

Joochim NEUSSER
S.I.D. — Dusseldorf

re aresta *e va *lcâr_ șl K-le

MECIUL DE

Cesar» TRENTINI 
-Stldio” — Bologna

DUMINICĂ

cea mai mare s-a 
categoria grea, 
european Vladi- 
fost învins la 
Jr Potcetuhin (a 

cărui evoluție recentă la București 
— cînd a pierdut în fața Iul Die 
Dascălu — nu a fost deloc con
vingătoare).

• Campionul american la catego
ria grea Duane Bobick, care s-a 
impus în numeroase competiții, a 
câștigat recent și vestitul turneu 
dotat cu „Mănușa de aur", dispu
tat la Minneapolis. El a cîștigat 
semifinala prin k.o. în repriza a 
treia, iar finala prin abandonul ad
versarului în repriza secundă. Bo
bick a ieșit învingător pînă acum 
in toate cele 45 de meciuri susți
nute (printre care și o întîlnire cu 
Ion Alexe).

• Noii campioni ai Iugoslaviei i 
Petrovici, Tot, Milosavljevici, Ja- 
chici, Vujin, Veselinovici, Dzakula, 
Belici, Vujkovici, Parlov, Vuku- 
sicî.

• în finalele campiontului națio
nal al Poloniei s-au calificat urmă
toarele perechi de boxeri: Rozek— 
Niebudek, Lechowski—Blazynski, 
Kotoszka—Witek, Tomczyk—Pro- 
chon, Wadas—Galozka, Pierwie- 
niecki—Osztab, Stawski — Osiak, 
Rudkowski—Baca. Stachurski—He
bei, Dragan— Gortat, Gerlecki — 
Skoczek. La această a 42-a ediție a 
campionatului au luat startul 156

Jan Galozka, finalist al cam
pionatului Poloniei

de pugiliști, dintre care au lipsit 
doar campionul european Jan 
Szczepanski și campionul polonez 
la categoria semimuscă Piotr Orszt.

• Noii campioni ai R.D. Germa
ne sînt: Rocke, Blum, Forster, 
Bachfeld, Radowski, Beyer, Weid
ner, Tiepold, Wittenburg, Sachse, 
Fankhănel (care i-a învins și pe 
Anders și pe Limant).

O largă mișcare de colabora
re în domeniul vieții sportive 
se desfășoară în momentul de 
față în țările arabe. Sub auspi
ciile secției de educație fizică și 
sport a organizației „Al Așbal“ 
(Puii de lei) din Irak, care di
rijează dezvoltarea sportului 
rîndurile tinerilor între 6 și 
ani. s-a desfășurat recent 
Bagdad un mare festival al 
neretului din țările arabe, 
întreceri au luat parte sportivi 
din R.A. Egipt, Siria, Yemen. 
Algeria, Liban, Kuveit și Irak. 
Competiția a *"St deschisă în 
mod solemn de președintele Ira
kului, Ahmed Hasan el Bakr.

Pe stadioanele și tn sălile de 
sport din Bagdad s-au întrecut 
atleți, gimnaști. înotători, volei
baliști, baschetbaliști, fotbaliști 
și maeștri ai tenisului de masă. 
Au fost stabilite cu acest pri
lej 11 recorduri de tineret ale 
țărilor arabe, în atletism. S-au 
distins in mod deosebit sporti
vii irakieni, cîștigători a 7 mo
dalii de aur. Pe locurile urmă
toare s-au clasat egiptenii cu 
4 medalii șl libanezii, de aseme
nea cu 4 medalii.

Festivalul a culminat cu o 
fastuoasă paradă a învingători
lor. desfășurată pe „Stadionul 
poporului", în fața unei asisten
țe de zeci de mii de spectatori 
Cu prilejul festivității de închi
dere, participanții la Jocurile ti
neretului arab au fost salutați 
de Ahmed Djavari, ministrul 
învățămîntului din Irak, care a 
spus în discursul săui „Adevă
ratul învingător este prietenia 
și frăția dintre tinerii 
ai țărilor arabe".

In zilele întrecerilor, 
loc, de asemenea, la 
reuniuni ale forurilor 
din țările participante, 
hotărîtă disputarea celui de al 
V-lea campionat al tinerilor 
școlari din țările arabe, în 1973. 
la Beirut. La aceste Jocuri vor 
participa — pentru prima oa
ră în istoria sportului arab — 
și fetele.

Mișcarea sportivă pentru ti
neret, inițiată de „Puii de lei*, 
se dezvoltă în mod organizat 
urmînd să se extindă la toate 
statele arabe.

sportivi

au avut 
Bagdad, 
sportive
A fost

MILANO (San Siro). ora 16,30: ITALIA - BELGIA
Belgienii tratează ea mare seriozitate 

meciuL Tn cazul unei Infringe.-: la li
mita pe San Siro. ei -speră să poată re
cupera ■ handicapul in meciul revar.sa, 
si să obțină calificarea Raymond Goet- 
haîs. antrenorul „diavolilor roșii-* a de
plasat la Milano 16 jucători : Plot. San

ders (portari) — Reyleas. Van den Dar
ie. Van Binst, Thyssen. Doimans. Maer
tens re—r-aș-> Van Moer, Doekx. Ver- 
heyen (mijlocaș.:. Semmeilng. van 
Himst. Lambert, Teugles. Poleunis. în 
Futil mari, același lot ca d la C-SL d_r 
Mexic.

18: IUGOSLAVIA -U.R.S.S.
nomoret Odcsa pe care a Invzcs-o cu 
2—• fau marcat MahortSov și Koztakie- 
vld). Lotul a sosit fără Sesteroev (acri- 
dentati și Mjvtean fieșlt dm formă). 
Antrenorul Ponemarev, a anunțat ur
mătoarea ecMpâ : Budakov _ Drodzuaș- 
vili. Hctrtîlava, Istomin. Doimaiov — 
Mabovikov Kolotov — Evriojihiu. Bani- 
șevskL Troskin. Kozinkieviei. Prin ur
mare. patru r.ume no>. tn echipă : Dol
matov, MahPvikor. Troskin și Korin- 
kievia. plus rezervele Matvienko, Ko- 
plekin. Abramov, Bajdaeta.

PRONOSTTCVL NOSTRf : scor egal 
sau victorie iugoslavă.

Dusan BUGARIN

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. I) rit doar o medalie de aur, șase de 

argint ți două de bronz.
Reprezentanții României au svut 

o comportare apreciabilă (cea mai 
bună de pînă acum la campionatele 
europene), patru dintre ei 
treptele podiumului de 
După opina noastră, Butu 
nu numai că au fost cei 
dar ei au obținut rezultatele maxi
me față de valoarea adversarilor ps 
care i-au întîlnit

chen. In sfîrșit, dintre medaliați, Co- 
raaa a avut ghinionul să se acciden
teze în meciul cu turcul Sari, pără
sind astfel concursul

Neașteptat de bine a luptat și Ion 
Dumitru, înlocuitorul Iul V. îorga 
(accidentat). El a reușit să se elase/e 
pe locul 4, cu toate că a plecat îm
povărat din primul meci cu 4 pune- 
te de penalizare, în urma înfrînge- 
rii sale prin tuș, în partida eu K. 
Iliev (Bulgaria). în confruntările ur
mătoare, el a întrecut înainte de limi
tă doi adversari, iar pe altul îa 
puncte. Sub posibilități au concurat 
I. Arapu (semimuscă), N. Dumitru 
(cocoș) și, îndeosebi, Ambruș (u- 
șoară). De la acesta din urmă aș
teptam un rezultat pe măsura titlului 
său de viceeampion mondial.

Vineri la prînz încep confruntările 
sportivilor de la lupte greco-romana.

dă (min. 3,55). Tot la azeastă cate
gorie se mai aflau in turul timl alli 
doi luptători : bulgarul V. Iliev și 
A. Nitsche (R. D. Germană). Spor
tivul din R.D.G.. care se alia la e- 
galitate de puncte de penalizare cu 
Dumitru, a pierdut Ia puncte și nu 
la tuș ca Dumitru, și astfel acest 3 a 
cucerit medalia de bronz, iar luptă
torul român s-a clasat pe locul 1.

Tn programul finalelor era și me
ciul dintre P. Corn tn (pană) ți V. 
Pliev (L’.R-S.S.), dar luptătorul romăn 
r.u s-a prezentat, deoarece se acci
dentase in semifinale.

După aproximativ o oră au intrat 
din nou in concurs Bute și Sttorii. 
Amîndoi bisă au întîlnit pe cei care 
aveau să cucerească medaliile de 
aur, — Alahverdiev ți, respectiv, Al. 
Medved (ambii UJlJS^i.) si au pier
dut : Buiu la puncte —5' și Stingu 
prin tuș (min. 0,59).

Ediția acestor campionate europe
ne a fost dominata ce luptătorii so
vietici, bulgari și români, care au o- 
cupat primele trei loturi (In această 
ordine) Ln clasamentul pe națiuni. 
Uniunea Sovietică, deși -iu a pre
zentat la unele categorii pe cei mai 
valoroși sportivi, a obținut 7 me
dalii de aur. Buptătotii bulgari s-su 
comportat și ei bine, dar au cuce-

vreînd pa 
premiere, 
ți Slîngu 

mai buni,

MEDALIAȚII
Cat. semimuscă (48 kg) ; 1 K.-Bai- 

gin (Turcia). 3 H. Mobius (RDG). 3. 
O. Nikolov (Bulgaria).

Cat. muscă <52 kg) : 1. I. Alahver
diev (L R.S.S.), 2. B. Baiev (Bulga
ria). 3. E. Butu (România).

Cat. cocoș (57 kg) : 1. A. Kulesov 
(C.R.S.S.), 2. V. Savov (Bulgaria), 3. 
Zedzlckl (Polonia).

Cat. pană (62 kg) : 
(L K.S^.i, 2. U. Sari 
Coman (România).

Cat. semiușoară (63 
seinov (Bulgaria). 2. 
(România). 3. ~ "
via).

Cai. ușoară 
(R.F.G.), 2. V 
X A Pavlov __ _____ ,.

Cat. semimijlocie (82 kg): 1. V’. 
Siulțin (U.R.S.S.) 2. K. Iliev (Bulga
ria). 3. H Nitsehke (R.D.G.).

Cat. mijlocie (90 kg) : 1. G. Strahov 
(L’.R.S.S.), 2. R. Petrov (Bulgaria), 3. 
A. Kurczewski (Polonia).

Cat. semigrea (too kg) : 1. I. lart- 
ghin (D.R.S S.). 2. A. Todorov (Bul
garia). 3. H. Bajhman (B.D.G.).

Cat. grea : (^.100 kg) : 1. A. Medved 
(U.R.S.S.), 2. O. Durallev (Bulgaria), 
3. Șt. Stîngu (România).

NUMEROASE MECIURI INTERNAȚIOLALE' X,
• Numeroși spectatori sj urmă.-.: la 

Porto Alegre meciul amica: «Latre selec
ționatele Brazi bei, campioană a lumii, 
și a Paraguay-uluL Fotbaliști brazițieai 
au obținut victoria cu scorul de S—z.

• La Geneva s-au IntilnlL într-uti 
meci amical, selecționatele Elveției șl 
Suediei. Partida s-a Încheiat cu un re
zultat de egalitate : l—l (9—0) Oaspețu 

•au deschis scorul prin Huit ln m.-tutui
16. iar gazdele au ega.at in minutql 73. 
prin golul înscris de Blaerder.
• La Atena, medul amica: dintre 

echipele Olytnpiakos Pireu și Manchester 
City, s-a încheiat la egalitate ; o—(
• tn „Cupa AMSUD-, echipele Nacio- 

na! Montevideo șl Unlversitario de De
pones Lima au terminat la egalitate : 
3-3 (1-2).

de 
de

1. V. Pliev
(Turcia), 3. P-
kg) : 1. I. Tu- 
P. Poaleluugl 

A. Saliovskl (lugosla-
(74 kg) : 1. H. Seger 
Marsagoșvili (U.R.S.S.),
(Bulgaria).

■ULTIMELE ȘTIRI •

TELEX. TELEX. TELEX. TELEX» TELEX. TELEX
PENTATLONISTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI IN CONCURSUL 

DE LA EREVAN

Continuindu-și turneul tn LRSS, echipa 
olimpică masculină de baschet a 
a jucat la Kiev cu selecționata RSS 
Ucraineană După un meci spectaculos, 
urmărit de peste S 000 de spectatori, b&s- 
chetbaiiștli americani, au obținut victoria 
cu scorul de S2—’78 (43—33). Tn cont-- 
nuare, echipa SUA va mal susține Încă 
cinci tnttlnirl amicale cu selecționate 
sovietice : la Vilnius (28 aprilie), la Tal
uri (.30 aprilie și 2 mai) și Tbilisi (8 șl 
7 mai)

a fast cronometra* ta proaa de 442 yarn 
cu timpul d« 46,4.

La Rabat s-a dat startul ta cea de a ’.5-a 
ediție a competiției taternațtoeale auto
mobilistice .Raliul Marocului”. La aceas
tă dificilă cursă participă 52 de echipaje 
din mal multe țări ale lumii. Printre 
tavorițil întrecerii se numără cur.oscuții 
campion! Ove Anderson. Simo Lampi- 
nen. Bj6rn Waldegaard (Suedia). Hann-j 
Mikkola Rauno Altonen (Finlanda) »: 
Tony Fall (Anglia).

rea la Londra întilrilndu-l pe americanul 
Leroy Caldwell, 
învingător prin 
a 5-a. Medal a

descalificare 
decepționat.

tn rilcle de 5. 6 
ia Sofia meciul

și 7 mal, se

tn cadrul unui concurs atletic care a 
avut loc la Columbus (Ohio). Brian Old
field » cîștigat proba de aruncare » 
greutății cu rezultatul de 20.01 ra. In 
proba de săritură cu prăjina victoria 
a revenit Iul Scott WalUek cu 5,20 m, 
iar ta cea de triplusait pe primul loc 
s-a clasat John Craft cu 16,23 tn.

_ . ___, va disputa
_ ___________ de tenis dintre echi
pele Bulgariei șl Spaniei, eontînd pen
tru primul tur al „Cupei Davis“ (zona 
europeană). în vederea acestei tntflnlrt, 
federația spaniolă de specialitate a al
cătuit următoarea formație : 
Orantes. Andres Glmeno, Juan 
$1 Antonio Munoz.

DOAR 15
Manuel 
Gisbert

Cu prilejul unui concurs do atletism, 
desfășurat la San Jose (California), cu
noscutul sprinter american Lee Evans

Intr-un meci international amical de te
nis de masă, disputat la Amiens, repre
zentativa Iugoslaviei a învins cu 5—0 
formația Franței. Din echipa învingă
toare s-a evidențiat cunoscutul Jucător 
SUpancicl. care !-a întrecut cu 2—1 
(20—22, 21—13, 21—15) pe Secretin ți a 
dispus cu 2—0 (21—17. 21—4) de Walzack.

Fostul campion al Europei la cat. grea, 
englezul Joe Bugner, și-a făcut reintra-

s-a în-Turul ciclist al Țârii Bascilor ........
cheiat la Eibar cu victoria rutierului 
spaniol Gonzales Linares, urmat de com- 
patrioții săi Jesus Manzaneque — la 
9’, Jesus Esperanza — la 9’31u și Ventura 
Diaz — Ia 10’06rt. Ultima etapă a cursei, 
desfășurată pe distanta Saint Sebastian 
— Eibar (151 km), a fost ciștigată de 
Domingo Peru ren a. cronometrat cu tim
pul de 4h 01:36.

Deși nu face parte din prooelt 
clasice ale genului, tradiționala sursă 
ciclistă internațională Milano—Vigno
la a fost așteptată cu nuli Interes, 
întrucît la startul ei își anunțase) ă 
participarea cîțiva dimie «ei mai eu- 
noscuți specialiști ai cursei. Și in
tr-adevăr, la start s-au aliniat ci
cliști cu cărți de vizită dintre cele 
mai cunoscute; în plus, numărul 
competitorilor s-a ridicat la 120.

Cursa a fost ciștigată de belgianul 
Julien Van Lint, cronometru pe dis
tanța de 204,500 km in 5 h 55 minute. 
In același timp cu învingătorul a so-

sit un pluton de nouă «icliști, prin
tre care se aflau italienii Simsoneiti, 
Vianelli, Cumini și belgianul Julien 
Stevens.

Dar nu am spune totul dacă am 
trece cu vederea faptul eă dintre 
cei 120 de concurenți de In start, doar 
15 au reușit să treacă linia de so
sire ! De ce ? Datorită condițiilor at
mosferice total nefavorabile. Prin
tre altele la cîteva zeai d» kilometri 
de Milano, cicliștii partieipanți au 
trebuit să înfrunte un adevărat vis
col, care le-a triat serios rindurile.

Deși a cucerit medalia de argint — 
un succes demn de toată lauda - 
Poalelungi a ratat o mire șansă de 
a deveni campion continental, în con
fruntarea finală cu Iuseinov (Bulgaria) 
pe care l-ar fi putut întrece la punc
te, dacă ar fi luptat mai decis și ar 
fi atacat mai mult, așa cum tăcuse 
în toate celelalte partide. Înaintea 
meciului cu luptătorul bulgar el a- 
vea 4 p. de penalizare, iar adversa
rul său doar 1,5. Oricum, Poalelungi 
ne-a dat speranțe pentru o compor
tare meritorie la J. ©. de la Mlin

Concursul International de pentatlon 
modern de la Erevan s-a încheiat cu 
victoria sportivului sovietic Ledneev. El 
a totalizat S 222 puncte, fiind urmat In 
clasamentul final de Marecsho (Ungaria) 
— 4 995 puncte ® Bratanov (URSS) — 
4 939 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit reprezen
tativei URSS cu 13111 puncte, urmată 
de RSS Armeană — 14 373 puncte și Un
garia — 14 372 puncte.

POLONIA — ELVEȚIA 
352,85 — 350,95*

tntltalrea internațională de gimnastică 
disputată la Lucerna tatre selecționatele 
feminine ale Poloniei și Elveției s-a în
cheiat cu scorul de 352.85—330,95 puncte 
ta favoarea sportivelor poloneze.

La individual compus, pe primul loc 
s-a clasat gimnasta elvețiană Kaethl 
Frltschi cu 73,05 puncte, urmată de 
Joana Bartosz (Polonia) _ 72,60 puncte, 
Patrizia Brazzl (Elveția) — 72,10 puncte 
șl Lukja Matraszek (Polonia) — 71,50
puncte.
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