
Biblioteca Municipiului Deva

SALA Dt LECiURA

psargr/w nm toate tâwlv, vwțt-W

ANUL XXIX — Nr. 7347 4 PAGINI 30 BANI Vineri 9 martie 1973

LA MAI PUTIN DE 72 DE ORE DE RELUAREA DIVIZIEI A LA FOTBAL

TUR DE ORIZONT IN CELE 16 TABERE
ÎNCEPE I

CONCURSUL

,,23 August

Un aspect al crosului desfășurat In cinstea Zilei de 8 Martie, la Bacău

ment medical pentru recuperarea lor 
de pe urma întinderilor musculare 
suferite. Se speră că Rcznai va pu
tea să joace duminică. ’

Jiul a susținut joi un amical cu 
știința Petroșani, la Lonea. pentru 
menajarea stadionului din Petrosar.L

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Astăzi, la patinoarul
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Cu moi puțin de trei zile înaintea loviturii de începere a returului Divi
ziei A, iată ultimele vești din cele 16 tabere. Ele se referă la programul din 
ultimele zile al divizionarelor A, la intențiile antrenorilor privind formațiile 
pentru prima etapă, starea sănătății jucătorilor etc.

Mîine, în tradiționalele noastre avancronici, vom prezenta hotârîrile con
ducătorilor tehnici asupro garniturilor pe care le vor alinia duminică și scurte 
cintăriri ale forțelor combatantelor.

Acum, iată rapida noastră călătorie în cele 16 tabere ..

STEAUA : „Haltă la Timăveni"
înaintea meciului cu A.S. Armata 

Tg. Mureș, Steaua a făcut, ieri, o 
haltă la Tîrnăveni unde, în compa
nia echipei locale, Chimica, a susți
nut un ultim joc de verificare. Din 
lotul deplasat de formația bucu- 
reșteană lipsesc Coman, Ștefănescu 
și Aelenei, toți trei nerefăcuți încă 
de pe urmș unor accidente mai ve
chi. Vor apare, mai mult ca sigur, 
ne încredințează antrenorii Con
stantin și Jenei, în lotul stelisț care 
va pregăti meciul din etapa a 
XVII-a.

parițjei în campionat. Comportarea 
de ansamblu, mulțumitoare. Situa
ția medicală a lotului este bună, 
cu o singură excepție. Lucescu, 
care nu va apare în jocul de dumi
nică. în privința unsprezecelui de 
start, Ion Nunweiller a încercat cu 
insistență o nouă formulă de fun
dași (G. Sandu — Dohrău — Săt- 
măreanu II — Deleanu) și n-ar C 
exclus să o utilizeze.

JIUL: Speranțe in folosirea Ins Roznai

PETROLUL : Program
Marți, antrenorii Ilie Oană și Mir- 

cae Dridea au supus pe jucători ia 
un antrenament fizic-tactie cu o du
rată de 120 de minute. Miercuri, seni
orii au susținut un joc-țccaU cu 
prima echipă de juniori, ftrmată din 
12 jucători. în care s-a exersat ideea 
«fe jert 7 
a fost n 
fost efect 
nic-tactic 
azi este pro______ __ ____
de 90 de minute cu aceiași 
Sîmbătă. un setrenament măi— usnr. 
de npmai 60 de minute. Un veritabil 
maraton al antmame&teăor.

maraton

oc pentru d-ominxă. Unicul fol 
ealiza*. de Taforea. Joi a 
tuat un alt antrenament teb- 
: tot de 129 se mtaste, iar 

ramată o Două martâ
-czțin.
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Agenda activității sportive de masă

în cinstea Zilei Femeii • 0 inedită competiție pe schiuri pentru pionieri ® Gălățenii
vor avea de unde să aleagă

DINAMO : Nunweiller remaniază...
Dinamoviștii au revenit joi după 

amiază de la Istanbul, unde au e- 
fectuat ultima repetiție înaintea a-

Reluarea activității competitionale 
oficiale este așteptată cu nerăbdare 
la Petroșani, atit de jucători cit și 
de spectatori. Elevii Iu: Ștefan
Coidum și-au intensificat In această 
săptămină antrenamentele si speră 
ca duminică să satisfacă exigențe-e 
suporterilor lor. Doi dintre în 
Roznai si Szabadoș. se află in

IT CRAIOVA: Saaeș u tot»

rCon-'maa.'e

La Oradea, Iași și Pitești

fa c 3-a)

de 
A, 

fi in sezonul de 
primăvară. În fo
tografie, 
pentru
Lucescu

du el 
minge 
— Ciu- 

urmărit cu 
atenfie de co
echipieri din am

bele tabere

Foto:
Paul ROMOȘAN

Tu
de

rneeIe pe 
reeditare

categorii de g reufafe pri I e I

c a

a unor partide
C. CUȚOV - P. DOBRESCU, I. ALEXE - A. IANCU,

G. POMETCU - 0. AMĂZĂROAIE, A. NÂSTAC - I. GYORFFI

de mare at racf'e

Patinajul artisdc reintră — ast- 
târi — in atenția iubitorilor aces
tei frumoase discipline printr-o 
competiție care, deși nu reunește ia 
startul ei numele sonore ale unor 
Dorothy HarnilL Jean Scott. Karin 
îtien sau Ondrej Nepela, Serghe: 
Cerwet anta sau Jan Hoffman, are 
fa schimb meritai de a ne prezen
ta ceva cu totul inedit: cei mai 
talentat! expotsenți ai noii generații, 
set ce-: vor Înlocui pe actualii iau- 
neațî ai campkmatelor mondiale, 
europene si si Jocurilor Olimpice. 
Și merită să fie văzuți !

Printre sportivii pe care îi vom 
vedea eroi-oînd se numără Daria 
Dxnanska ș: Kubtk Maurycy din 
Pofonia, Kartn Enke și Hermann 
Schulz din R.D- Germană, Galina 
DrahovU și Rotoslav Lichvar din 
Cehoslovacia. Monika Sultesz și Ja
nes Molnar din Ungaria și alții- 
Lista cuprinzind ne sportivii români 
oe ne vor reprezenta la actuala e- 
diție a concursului (publicată tn zia
rul nostru) a suferit o modificare, 
în locul patinatoarei Lidia Vascu 
a fort inclusă Dana Nigrim, aflată, 
după . părerea antrenorilor, intr-o 
formă mai bună.

Reamintim că învingătorii edi
ției de anul trecut a acestui con
curs au fost Mario Liebers (R.D. 
Germană) și Brigitte Falk (Austria), 
prunul impunîndu-se datorită execu
ției excelente a figurilor libere, iar 
sportiva austriacă ca urmare a a- 
vansuiui de puncte luate la „obliga
torii".

Iată programul complet al con
cursului: astăzi între orele, 9,30— 
13,30 figuri obligatorii fete ; 18,15 
festivitatea de deschidere a con
cursului ; 18.35 program scurt fete; 
sinibătă : 8—12 figuri obligatorii
băieți. 17 program liber fete ; 19,30 
program scurt băieți, festivitatea de 
premiere fete: duminică: 15 pro
gram liber băieți, 1730 demonstra
ția laureeților, festivitatea de fa-

I ctadere.

G. POMETCU - P. NEDELCEA, A.

Ș 1 de sta b i 1 i r e a
TUREI - R. COZMA, 

u a 1 e 1 oact r

1 e r a r h i i la u n e 1 e cat
S. CUTOV - A. VASILE, I. MOCANU

e go ri 1 
S. TIRÎLA,

AL. POPA - S. MIHALCEA ETC

u n foarte bogat program de întreceri polisportive a marcat, în acest 
an, tradiționala sărbătorire a Zilei de 8 Martie. Mii și mii de 
tinere fete si femei au luat parte la competițiile organizate cu 

prie.ul zilei lor. Despre marile festivaluri ale sportului feminin, desfă
șurate la Bacău, Constanța, Alexandria, Pitești, am relatat in numerele 
trecute ale ziarului nostru. Astăzi vom face loc altor informații primite 
la redacție.

REPREZENTANTELE AIUDULUI 
AU DOMINAT LA 

ALBA IULIA

Terenurile de sport, sălile și are
nele din Alba Iulia au găzduit fi
nalele „Cupei 8 Martie* la popice, 
șah și tenis de masă. Câștigătoarele 
concursurilor preliminare, dispu
tate la Aiud. Blaj, Câmpeni, Sebeș 
și alte localități, s-au întâlnit in 
capitala județului. Aurora Gorfy 
(Aiud)
(Aiud) — la tenis de masă și Mar
cela Roșea (Blaj) — 
fost laureatele unor 
bun nivel tehnic.

la șah, Vilma Jssza

la popice au 
întreceri de

CUPA FEMINA 
CROSUL FETELOR 

BRAILA

LA ARAD ; 
LA

în organizarea C.J.Z..F.S. Arad, 
cu sprijinul Comitetului orășenesc 
al U.T.C. și al Consiliului orășe
nesc al sindicatelor, a avut loc, la 
Arad, „Cupa Femina-1 la cros, care 
a reunit pe traseul de pe malul 
Mureșului peste 300 de concurente. 
Elena Vilcea (Grupul școlar comer
cial) și Sabina Neghiu (Liceul in
dustrial) au cucerit trofeele indi
viduale. O cupă specială, 
cea mai bună mobilizare, a 
în vitrina Grupului școlar 
cial.

Crosul fetelor din Brăila 
concurente) s-a alergat pe 
Ioana Șerbu (Șc. gen. 18
Eugenia Manea (Movila Miresei). 
Eugenia Cosma (C. S. Brăila) și 
Dorina Teodoropol (Fabrica decon-

pentru 
luat loc 
comer-

(700 de 
faleză. 

Brăila),

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

DE SCHI 
PIONIERI,

fecții Brăila) au 
tru categorii de

învins în cele pă- 
vîrstă.

FI CEL MAICINE VA 
COMPLET SCHIOR ?

Bogatului program de competiții 
prevăzut pentru acest sfîrșit de 
săptămină 
adăugat o

la Brașov i s-a mai 
întrecere de mareatrac-a. t*i

BOGAT PROGRAM LA GALAȚI

tivitate : CONCURSUL 
APLICATIV PENTRU 
ORGANIZAT ÎN SATUL TURIS
TIC ȘIRNEA.

Reprezentanți a 8 județe (peste 
150 de copii) vor avea de înfruntat 
un traseu pe care vor trebui să 
facă proba cunoștințelor multilate
rale în alunecarea pe zăpadă. Cursa 
prevede momente de fond, sărituri, 
coborîre și slalom, se adresează, 
așadar, micilor schiori coniplețî, din 
rindul cărora să se poată alege, 
mai tîrziu. specialiștii celor două 
combinate clasice, nordică și al
pină. După cum sîntem informați, 
la Șirnea este zăpadă din belșug, 
iar pregătirile organizatorice au fost 
încheiate.

de săptămină prileju- 
de sport din Ga- 

program de com-

Sfîrșitul 
iește amatorilor 
lăți un bogat 
petiții.

Duminică dimineața se va desfă
șura marele cios al primăverii pen
tru elevii școlilor generale. Din lis
ta preliminară a înscrierilor se poa
te estima o participare in jur de 
2 000 de fete și băieți.

în aceeași zi, pe platforma Com
binatului siderurgic se organizează 
o duminică cultural-sportivă, cu în-

treceri de șah, tenis de masă, box, 
tir cu aer comprimat și un con
curs cine știe sport ciștigă.

Sîmbătă după-amiază, arena o- 
rășenească de popice va fi deschisă 
pentru orice iubitor al acestui sport. 
Se așteaptă dueluri pasionante, in
dividuale și între echipe alcătuite 
ad-hoc, începutul unor rivalități 
care se vor tranșa săptămînile vi
itoare. Pentru că „Ziua popicarilor’’ 
va deveni tradițională la Galați.

O INVESTIGAȚIE IN REȚEAUA CELOR PESTE 170

DE UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

NE ARATĂ CĂ

din ziua de 19 martie, 
săptămină, in trei mari 
țării, 263 de boxeri se

Începînd 
timp de o 
orașe ale 
vor întrece în cadrul competiției 
numită „Turneul pe categorii de 
greutate11. Se reia astfel o frumoasă 
tradiție a sportului cu mănuși, dar 
mai ales una utilă, de vreme ce ast
fel de reuniuni oferă multiple a- 
vantaje.

Multă vreme organele federale au 
fost criticate pentru faptul că nu dă
deau boxerilor posibilitatea de a 
se întîlnj în meciuri oficiale. Umi- 
tînd ocaziile de ierarhizare doar 
la campionatele naționale. Iată, a- 
cum. se repară această eroare.

EXCELENTA VERIFICARE PUBLICA

Turneele pe categorii de greutate 
au nu numai menirea de a ușura 
întocmirea unor clasamente tempo
rare, ci și pe aceea de a facilita 
operațiunile de selecție pentru com
petițiile internaționale din viitorul 
apropiat. Se știe că între 16 și 23 
aprilie se vor disputa la București 
întrecerile pentru „Centura de aur“, 
iar în primele nouă zile ale lunii

iunie, la Belgrad — campionatele 
europene. în momentul ta care F.R. 
Box a luat hotărârea salutară de a 
renunța la un anumit senatorial de 
drept, ca și Ia perioadele prelungi 
de pregătire (lăsînd această sarcină 
în mod justificat pe seama clubu
rilor cărora Ie aparțin boxerii), 
erau absolut necesare etape de veri
ficare publică, cu prilejul cărora, pe 
de o parte, se confirmă stadiul de 
pregătire a boxerilor, iar pe de altă 
parte se conturează mai olar lotul 
selecționabililor.

întărind parcă aceste țeluri, fe
derația a inclus în regulamentul 
turneelor pe categorii obligația ca 
participanțiî să fi efectuat cel pu
țin două ieșiri publice în prealabil. 
Marea majoritate a secțiilor și an
trenorilor de box au înțeles utili
tatea acestei prevederi care, de alt
fel, a dat un excelent impuls indi
rect organizării de gale amicale io 
întreaga țară. Nu sînt decît rare 
cazurile în care antrenorii, vrînd

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare tn pag a 2-a)

indei c 2-aMoment din d orim olan, campionul international Carol Partos. 
Foto» S. BAKCSY

FARA A SE AȘTEPTA

ÎN DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ

Rapid a învins pe Voința București
Ieri, au avut loc partidele etapei 

a XI-a ? campionatului național de 
baschet feminin. Tată rezultatele :

RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 
72—55 <40—29). Derbyul n-a fost der
by decît pînă in momentul începerii 
partidei! Căci, odată intrată pe te
ren, am văzut o echipă, Rapid, con- 
struindu-și inteligent atacurile și 
marcînd aproape din toate pozițiile. 
Giuleștencele conduceau în min. 11 
cu 29—13. în continuare, ele se rela
xează, permițînd adversarelor lor să 
echilibreze uneori jocul. Baschetba
listele de la Voința nu și-au putut 
apăra șansele cu toate forțele, deoa
rece pînă în min. 38 au fost elimina
te, pentru cinci greșeli personale, nu 
mai puțin de șase jucătoare 1 Au ar
bitrat satisfăcător D. Chiriac și E. 
Niculescu. (Rd. T.).

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 62—47 (33—24). Cu ex
cepția primelor minute, cînd jucătoa
rele de la Constructorul au condus 
(min. 7 i 12—9), partida a fost domi
nată de studente, care s-au dovedit 
superioare pe toate planurile. Au ar

bitrat bine V. Bordeianu și M. Tănâ- 
sescu.

SANATATEA SATU MARE — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 5»—44 
(26—17). Tinerele jucătoare de la Să
nătatea au obținut o frumoasă victo
rie în fața experimentatelor lor ad
versare, care nu le-au opus rezisten
ță decît în prima repriză. Corect ar
bitrajul prestat de G. Berekmeri și 
I. Balaș. (St VIDA — coresp).

VOINȚA TG. MUREȘ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 65—94 
(40—54). Gazdele au reușit să reziste 
jocului agresiv al bucureștencelor doar 
în primele 17 minute, cînd scorul a 
avut o evoluție strinsă, după care 
baschetbalistele de la Politehnica 
și-au impus superioritatea. Au arbi
trat foarte bine I. Szabo și Fr. Took. 
(C. ALBU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNIVERSI
TATEA CLUJ 67—54 (28—24). După 
o primă repriză echilibrată, în care 
ambele echipe au condus alternativ, 
gazdele, printr-un joc mai sigur în 
atac, și au adjudecat victoria. (Ilie 
GHIȘA — coresp. județean).

Cinci partide întrerupte 
ma nmdă (dm cele șapte rite s-au 
disputat), iată un semn că parti
cipanta ia turneul internațional de 
șah al României se află, chiar de 
la startul competiției. Intr-o foarte 
bună dispoziție de luptă. Cele 
două intflniri încheiate Ia tim
pul regulamentar au prilejuit și 
ele dispute 
gitaie.

Ghizdavu 
de energie 
Ostoici cere, in sistemul de apă
rare skrtliană ales, a intrat intr-o 
variantă bine cunoscută maestru
lui internațiotiai român. Acesta a 
jucaj cu o 
și — lucru 
— a făcut

Subtil; tați 
tna vedere 
Taimanov - 
marele maestru soviet: 
dit din nou [naltul simț tactic, 
într-o poziție aparent sunplifieată. 
el a creeat un atac Ia rege vehe
ment și cîștigâtor.

S-a ut.ilzat o variantă modernă 
din ..engleză*: 1x4 c5, 2.CI3 <6,
3.d4 N*7. 4x4 d6. 5-Ne2 c:d4, 6. 
Cd4 Cc6. în care Taimanov a 
continuat cu 7.Cc2. evitlnd schim
burile în centru. După 7„N'e6 8. 
0—0 C16. 9 Cc3 0—0. lO.Ne3 Cd7 
ll.Dd2 Da-5 12. Tb2, Ghițescu a ju
cat se pare cam riscant 12—f5?î, 
asumîndu-și slăbiciunea unor pio-

crin rene. extrem de a-

precizie de metronom 
rar în partide oficiale 
mat regele negru, 
greu de sesizat la pri- 
au caracterizat partida 
- Ghițescu. ta caro 

: și-a dove 
simț

leagă contra- 
rapidă a a- 

se vor arăta 
25. Tel a3 26 
Tb2, 28.Ta7!

nj .-atârnați* fa centru și subesti- 
mind, probabil, forța mutării a 
18-a a albului. Urmează o serie 
de schimburi care nu slmtxifică, 
insă, poziția ci — dimpotrivă — 
o i r.acrtează. lletfS. 14.
Ne3 CdeS, 15 Nrf5 Trt5. 16.Dd5-[- 
CY7 17.DAS T»5 18.b4! (Cu acest 
sacrlftciu de pion marele maestro 
ircene o combinație departe cal
culată). 18—c:b4, 19.C:b4 N:c3, 20- 
Cd5 MB. 2i.T:b7 T^2 22x51 d:ci- 
23.X:c5 *5 (Negrul Iși 
sanseie de înaintarea 
cestui pion. Dar. ele 
insuficiente) 24J13 a4

e:f6- 27.Tee7
Tc8 (Nn se poate 28—T:a7, 29.Te8-r 
Rg7, 30.NÎ8+ ’• Rz3, 31.Nh6 mat) 
>9.X:a3 Ta2, 3O.T:f7 T:a3, 31.1*7+ 
RtB, 32-Taf7 — Re8, 33-Trf6 ho, 34. 
Tf:g6 Tc2, 35.Th7 Tal+. 36.Rh2
Ttf2 37.1*8+ și negrul cedează.

Florin Gheorghiu (cu negrele) a 
egalat ușor poziția in partida cu 
Knaak, apoi a obținut o presiune 
tare părea că se va accentua ta 
mod decisiv. Dar, in criză de timp, 
marele maestru a continuat inexact 
și. la întrerupere are un pion mai 
puțin într-un 
babil remiză.

Stoica stă 
Stanciu (doi 
pierde finalul cu 
ce în partidele Spiridonov —Ruka- 
vina și Fichtl — Pytel poziția este 
aproximativ egală.

Runda a doua, desfășurată aseară, 
avea să aducă marea surpriză a tur
neului. Reprezentantul nostru. Emil 
Ungureanu. a jucat o excelentă par
tidă și l-a învins pe renumitul șahist 
sovietic Mark Taimanov. Intr-o „in
diană veche", Ungureanu (cu albele) 
a surprins cîteva inexactități ale pu
ternicului său adversar, a obținut 
presiune șl avantaj de spațiu, a avut 
tăria să refuze propunerea de remiză 
și să conducă precis un atac cîști- 
gător.

Iată celelalte rezultate ale rundei: 
Honfi — Knaak 0—1, Pytel — Ruka- 
vina 0—I, Gheorghiu — Fichtl, Par
tos — Stoica și Ghițescu — Ghizda- 
vu remize. S-a întrerupt, intr-un 
final de piese grele, întilnirea din
tre Spiridonov și Stanciu.

Astăzi dimineață se reiau partidele 
întrerupte din primele două runde; 
după-amiază se va disputa runda a 
treia.

Vaieriu CHIOSE

final

mai 
pioni

de turnuri, pro-

slab la Honfi, 
mai puțin) va 

Partos, în timp

Practica ne-a relevat nu o dată că, în orice școală, activitatea spor
tivă a elevilor este condiționată de modul în care conducerea acesteia o 
sprijină, o încurajează, se interesează de ea. Există, firește, un normativ, 
o legislație interioară, care stabilește obligațiile unui director de școală 
față de nevoile de exercițiu fizic ale elevilor, realizate nu numai în sfera 
strictă a orelor de educație fizică — cele cîteva pe săptămină — ci mai 
ales in aceea a activităților cuprinse in calendarul fiecărei asociații spor
tive școlare, Numai că peste normativele existente — elaborate de minis
terul de resort și obligatorii prin definiție — important este ca directo
rul de școală să manifeste față de o asemenea problemă aceeași solicitu
dine, aceeași receptivitate și același spirit generos ca și în cazul tuturor 
celorlalte discipline de învățămint. Cu alte cuvinte, să nu aplice o serie 
de dispoziții rigid, convențional. O asemenea poziție se impune de la 
sine, deoarece exercițiu fizic organizat, activitate sportivă de masă sau 
de performanță înseamnă nu numai sănătate colectivă, generații viguroase, 
ci — în aceeași măsură — o modalitate de a forma caractere și de a face 
educație în spirit comunist. Evident, avînd o asemenea viziune, o astfel 
de orientare, oricărui director de școală îi este mai lesne să înțeleagă 
foloasele mișcării, ale exercițiului fizic pentru elevi.

Pe tema sprijinirii de către direc
torii de școală a acțiunii de îmbună
tățire a bazei materiale necesare 
practicării sportului, am avut ocazia 
să scriem nu de puține ori. Astăzi, 
vom reveni cu exemple dintre cele 
mai actuale, oferite de Inspectoratul 
școlar al județului Hunedoara, din 
inițiativa căruia s-au organizat o se
rie de consfătuiri sau au fost trimise 
în teren diverse brigăzi de îndru
mare și control. Iată, s-a împlinit un 
an de la primele acțiuni de acest 
fel, astfel că se pot emite unele con
cluzii menite să ne formeze o ima
gine destul de exactă privind pozi
ția directorului de școală față de 
problematica sportivă a unității de 
învățămînt pe care o conduce.

Județul Hunedoara, ca și toate ce
lelalte ale țării, oferă multe exemple 
de directori de școli care sprijină

6 SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATELE
EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ

Ieri dimineață a plecat la Rotter
dam (Olanda), pentru a participa 
la întrecerile celei de a IV-a ediții 
a campionatelor europene de atle
tism pe teren acoperit, delegația de 
sportivi români alcătuită din Va-

Ieri» Bufanu, Viorica 
Carol Corbu, Nicolae 
Cristudor și Csaba Dosa. Antrenor : 
Ion Soter. . Competiția se dispută 
sîmbătă și duminică.

Viscopoleanu, 
Perța, Dorel

această activitate, sînt — cum se 
spune adesea — sufletul ei.

Vă amintiți, desigur, de chemarea 
lansată, cu un an în urmă, de colec
tivul Școlii generale nr. 6 din Pe
troșani ! în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, elevii, profesorii 
și comitetele de părinți să realizeze 
cea mat frumoasă bază sportivă șco
lară.

Chemarea a avut un larg ecou în 
multe școli și licee din județul Hu
nedoara, de la orașe și sate. Astfel, 
la Școala generală nr. 7 din Hune
doara (director, prof. I. Frențiu) a 
fost amenajată o sală de sport și 
s-a asigurat spațiul necesar activi
tății sportive în aer liber. Tot în 
Hunedoara, Școala generală nr. 3 
(director, prof. I. Mătăsaru) și-a ame
najat un teren de handbal cu tribună 
și instalație pentru nocturnă. La Lu- 
peni, Grupul școlar miner (director, 
ing. prof. I. Filip) și-a îmbunătățit 
condițiile pentru practicarea orelor de 
educație fizică și de activități spor
tive. în mediul sătesc pot fi evi
dențiate pentru o asemenea preocu
pare conducerile școlilor generale 
din comunele Tomești (prof. A, Vuz. 
dugan), Vața de jos (prof. P Sala- 
gea), Berin (prof. R. Ștefan), Orăș- 
tioara (prof. I. Manolescu) etc 1 
marea la întrecere, de care am amin-

('he-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2 a)
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Duminică începe campionatul diviziei A CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE
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ECHIPELE DE LUPTE GRECO - ROMANE ÎNAINTEA
După ce formațiile de libere și-au 

disputat prima etapă a diviziei, acum 
este rindul luptătorilor de greco-ro- 
tnane să se alinieze la startul compe
tiției pe echipe. Duminică, II mar
tie, cele 27 de participante la cam
pionatul de lupte greco-romane se 
vor întîlnl In nouă localități. Cu 
acest prilej, proaspetele promovate in 
prima divizie vor avea prilejul să-șl 
măsoare forțele cu cele mai bune 
team-uri din țară. Dar, acum, îna
intea începerii întrecerilor conside
răm necesar să le facem 
pe cele 27 de participante 
trenorii lor.

SERIA I
SPORT CLUB BACĂU: 

Gh. Breasna, D. Mocanu, 
teanu, E. Humă, V. Olaru, 
Gh. Mocanu, R. Timpescu, i 
I. Bulgaru, N. Grosu, D.

cunoscute 
șl pe an-

N. Bălan, 
V. " 
V. Crețu, 

Al. OlarU, 
• Onofrei, 

D. Ungureanu, V, Șoituz. Antrenori 
Constantin Grîgorescu.

A.S.A. BACAU : I. Bulgaru, M. 
Preda, C. Cașvan, M. Florescu, V. 
Butucaru, V. Spiridon, Șt. Stan, I. 
Marin, D. Hij, C. Matei, C. Dima, 
S. Roman, M. Ilie, Gh. Dostinescu, 
I. Dostinescu, A. Șavlovschi, G. Varga, 
V Gafar, Antrenor : Mircea Croitoru.

IPROFIL RĂDĂUȚI : Gh. Gemă- 
naru, FI. Răduț, Șt. Rusu, C. Topîr- 
tanu, V. Pascarii, A. Fluture, T. Cos- 
manu, Gh. Buliga, N. Calciic, A. Ze- 
grea, I. Pantelimon, M. Covătaru. 
Antrenor : Virgil Gherasim.

FARUL CONSTANȚA : O. Mogîr- 
dic-eanu, Al. Constantin, I. Anton, 
Al. Neâgu, M. Neagu, I. Făgăraș, 
I. Șerban, C. Șalop, V. Dușu, Gh. 
Badea, Gh. Păduraru, Fr. Iacob, Mi 
Meiuș, Gh. Olteanu, M. Gavriș, I. Ti- 
rizică. Antrenor : Constantin Ofițe
resc!!.

PROGRESUL BUCUREȘTI : FI
Gheorghe, I. Ungureanu, M. Pamfil, 
M. Tofan, Al. Ionescu, V. Rădulescu, 
I. Drăgdnoiu, V. Dinu, Gh. Ciomîr- 
tăn, C. Anghel, M. Butnaru, St. Ol 
teanu, A. Teodoroiii, E. Bratu, M. Ior- 
dache, N. Sandu, A. Pîrvulescu, FI. 
Crăciun. Antrenor : Vasile Constan- 
tinescu-Martac.

PESCĂRUȘUL TULCEA : 
xăndru, C. 
Alexandru, 
Popoviei, I. 
Prîbilovici, 
Antrenor : Ion Geanibazu.

NICOT INĂ IAȘI : C. Budeanu, S. 
Tî ;z, P. Iuvaș, C. Țuiu, Gh. Con 
stantlhescu, Fl. Gherini, T. Lucescu, 
C. Ignat, I. Ignat, M. Fieraru, M. Fi
lip, Fr. Boalaș, C. Codreanu, C. Ga

- vrilă, V Iftodie, D. Maftei. Antre
nor : Traian Ardeleanu.

DUNĂREA GALATI : N. Hornin- 
ceanu, Gh. Cărăușu, C. Turcu, A. 
Popoiu, N. îliuță, M. Dumitru, C. 
Teidorov, Gh. Ciobotaru, Z. Felea, 
Șt. Gorovei, V. Mihai, L. Paraschiv, 
Gh. Min, V. Gabor. M. Danilov, M. 
Munteanu, Șt. Palade. Antrenor : Ion 
Donr.se.

Dinamo 
Gh. Banda, 
I. Păun, C. 
Enache, V. 
N Mandea, 
lipschi.

Mun-

S. Ale- 
Xenofonte, L. Naum, V. 
V. Donea, Al. Popa, C. 
Bacalu, V. Petropol, I. 

D. Zaharov, D. Manea.

BUCUREȘTI : I. Gibu, 
N. Mareș, C. Turturea, 
Ionescu, C. VîrtosU, I.

Fodorpataki, I. Anghel, 
N. Martinescu, V. Do- 

Antrenori : Ion Cernea și 
Dumitru Cuc.

SERIA A II-A
MUREȘUL TG. MUREȘ : L. Paco, 

I. Marton, A. Puți, V. Cotoi, T. Lă- 
zăr, 1. Barath, A. Magheran, I. Matei, 
St Hana, M. Gall, E. Cziser, C. Szl- 
kely, V. Iuga. Antrenor: Ștefan 
Gș-bray.

C. S. SATU MARE : Gh. Demeter, 
V. Olah, V. Tâtaru, A. Simîon, T. 
Mendric, Gh. Erdei, Fr. Szabo, AL 
Tătar, I. Murja, E Graizel, A, Mol
nar, I. Seikel, Fr. Raț, I. Cuc. An
trenor : Iosif Totna.

CRIȘUL ORADEA : Z. Moldovani, 
I. Gyongyoși, E. Dorjanski, I. Sa- 
boslai, Gh. Lencar, A. Vancea, I. Raț, 

M. Molnar, Șt 
Antrenor i Iuliu

.4

L. Kiss, M. Duca, 
Topași, șt Kertaî. 
Pantici.

C. S. ARAD : T. 
metru, Al. Mesar, P. 
C. Moraru, E. Mag, V.

Kllger, I. Cheli- 
Pascu, Gh. Mura, 

Molea, V.

STARTULUI
Bondea, M. Moșneang, L. Ciuntan, L 
Boarii, M. Magdu, I. Beke. Antrenor i 
Teodor Blidaru.

A.S.A. CLUJ : P. Răzăilă, M. Gulie, 
I Moldovani, Al. Szabo, D. Paina, 
T. Panait, M. Gali, Fr. Mongol, E. 
Nicoară, M. Stoenescu, L. Mureșan. 
Antrenor : Gheorghe Truță.

C.F.R. TIMIȘOARA : N. Bașulescu, 
V. Gui, Gh, Ardeleanu, I. Gherghi- 
nescu, Șt Ștefan, N. Dascălu, I. Mar- 
ehiș, A. Dineă, I. Clobanu, Gh. Vă- 
draru, Al. Toth, C. Vibaru, M. Preda, 
C. Bordeianu. Antrenor : Gheorghe 
Toth.

C.S.M. REȘIȚA: Gh. Banda, Gh. 
Cioară, I. Rogojan, M. Vlăduț, C. 
Lucacela, P. Nichila, I. Roman, I. A- 
vram, A. Moatar, A. Boda, I. Ioncscu. 
Antrenor : Dumitru Grozavu.

VULTURII TEXTILA LUGOJ : I. 
Bădica, I. Schmidt, A. Schmidt, M. 
Aurel, Al. David, I. Balint, D. Tur- 
can, T. Horvath, N. Mihai, M. Bur
lan, Al. Chiran, C. Rapcea, M. Moș
neag. Antrenor : Aurel Ciosa.

STEAUA : C. Ionescu, M. Șoană, 
Gh. Berceanu, M. Stan, F. Gyongybși, 
Gh. Stoiciu, M. Ciutan, I. Baciu, Gh. 
Stroe, S. Popescu, Gh. Petre, M. To- 
bariu, I. Fiseuteanu, I. Gabor, C. Ba-

Szilak, R. Co-
Gheorghe Șuteu

dea, N. Neguț, Z. 
dreanu. Antrenori î 
și Vascul Popovici.

SERIA A
I.M.U. MEDGIDIA : V. Dumitru, 

S. Cosma, Gh. Fulga, N. Gheorghe, 
V. Ruse, M. Călin, V. Cuculici, I. Sil
vestru, Gh. Popa, Gh. Moldoveanu,
C. Moțescu, St. Sima. Antrenor > 
Tache Mosescu.

ALUMINA SLATINA : A. Crbțu, 
I. Marinescu, I. Protopopescu, N. 
Varga, C. Mustață, D. Calotă, I. Popa, 
M. Mincu, D. Constantin, Gh. Savo- 
vici, P. Husaru, M. Rada, I. Man- 
dache, S. Arsenie, I. Ionică, F. Chițu. 
Antrenor : Dumitru Bărbulcscu.

C. S. PITEȘTI : N. Bădălan, 
Olaru. M. Boțilă, M. Văcăroiu, 
Gherghina, P. Schiriliu, N. Lăcre- 
țeanu, C. Pălărie, A. Frtijiria, A. Bu- 
cov. Antrenori : Emil Bălănescu și 
Cornel Petrescu.

CARTAȚI SINAIA : A. Tănase,
D. Fî.șie, M. Stanciu, Gh. Negoescu, 
I. Goagă, S. Burtea, E. Sipoș, FI. 
Stan, P. Nicolescu, T. Stereș, M. Cris- 
tea, I. Nicolae. Antrenori: Valeriu 
Stan si Petre Grosu.

METALUL BUCUREȘTI : S. Mari
nescu, P. Bărăgan, I. Marin, N. Ma-

RAPID BUCUREȘTI

III-A
V.

N. 
I

nea, S. Răduț, Șt. Badea, N. Pîrvan, 
M. Șandru, I. Stamate, L. Buha, E 
Hupcă, C. Penciu, C. Popa, Al. Brîn- 
zaru, I. Fărcău. A-‘------ -
Gheorghe.

ELECTROPUTERE
Cloacă, I. 
gulea, L. 
Stănescu, 
nescu, S. 
nașe, N.
V. Sandu, 
Marinescu.

C. S. CIMPULUNG MUSCEL: I 
Ungureanu, M. Popescu, I. Dulică, 
I. Dragomir, N. Caramela, I. Rădoi, 
Gh. Roibu, C. Leca, N. Mătăsaru, Gh. 
Ungureanu. Antrenor : Lucian Co- 
nian.

STEGUL ROȘU BRAȘOV : E. An
tal. D. Tudor, G. Pop, Gh. Motoroîu, 
M. Nica, V. Țîru, D. Racoviță, A. 
Toth, V. Panait, V. Birjac, A. Hanpu, 
V. Gheorghe, V. Borodea. Antrenor : 
Ion Radu.

RAPID : S. Botez, N. Gingă, C. Cio- 
botaru, V. Bosinceanu, I. Gheorghe, ' 
A. Constantin, H. Pătrașcu, M. Ște- 
fănescu, V. Ciugulea, V. Rădulescu, 
V. Moisin, Gh. Dolipschi. Antrenori i 
Marin Belușica și Vasile Caras.

Antrenor : Ilie
CRAIOVA : I.

Stoica, Gh. Ciu- 
N. Mudava, C.

N. Mari-
tonilă, I.
Cărneanu,
E. Cîrciumaru,

Șerban, C. Șerban, I. Tă- 
Șerbănoaie, E. Enculescu, 
D. Anghel. Antrenor i Iile

SE PREGĂTEȘTE INTENS

FIZICĂ DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Zilele trecute a avut loc la Tîr- 

goviște consfătuirea profesorilor de 
educație fizică din județul Dîmbo
vița, la care au participat 250 de 
cadre didactice și directori de școli. 
Consfătuirea, organizată de inspec
toratul școlar județean și Consiliul 
județean pentru educație fizică șl 
sport, a avut ca temă principală 
analiza activității pe anul 1972. Au 
fost prezentate mai multe filme 
metodice în legătură cu lecțiile de 
educație fizică.

Din informarea prezentată și din 
cuvîntul pârtiei punților au reeșit

unele aspecte pozitive cil privire la 
conținutul procesului instructiv- 
educativ, precum și în organizarea 
unor acțiuni sportive de masă. Tot
odată, a fost reliefat faptul că în 
județ mai sînt unii profesori care 
manifestă un slab interes pentru 
ridicarea calității și a conținutului 
orelor de educație fizică, nu acordă 
importanța cuvenită pentru organi
zarea activității sportive de masă. 
Au fost date exemple de învățător! 
care transformă orele de educație 
fizică în lecții pentru alte obiecte.

S-a arătat, de asemenea, că unele 
școli nu participă cu echipe și 
sportivi la competițiile special or
ganizate pentru

în încheierea 
cuvîntul prof, 
specter general 
școlar județean 
analizat principalele deficiențe 
mai persistă în educația fizică și 
sportul școlar, recomandînd direc
țiile necesare pentru îmbunătățirea 
continuă a activității sportive de 
masă și performanță din fîndul 
școlarilor din județ.

elevi.
lucrărilor, a luat 

Nicolae Oprea, in- 
al Inspectoratului 

Dîmbovița, care a 
ce

Noua ediție a campionatului republican pe echipe

ULTIMA VERIFICARE ÎNAINTEA „MONDIALELOR"
După nenumăratele starturi inter

naționale pe care le-au luat frun
tașii tenisului nostru de masă în 
acest prim trimestru al anului — 
lucru firesc dacă ne gîndim că la 
începutul lunii viitoare sînt pro
gramate campionatele mondiale — 
în săptămîna care urmează (luni, 
marți și miercuri) este anunțată o 
nouă întrecere. De data aceasta ea 
se va desfășura în sala Floreasca 
din Capitală. Este vorba de inau
gurarea ediției 1973 a campionatu
lui republican pe echipe.

Formula de disputare este ase
mănătoare cu cea din 1972, adică 
sistem divizie, la fete ca și la bă
ieți. Cu o singură excepție, acum, 
la Floreasca, în cele trei zile sînt 
programate cinci etape la băieți și 
patru la fete. în rest, celelalte 
etape ale turului și returului (în-

Desigur, un campionat republi
can este deosebit de important 
prin faptul că reunește pe cei mai 
buni sportivi autohtoni și că decer
ne titlurile de 
Dar, debutul noii 
nificații speciale 
doar peste două 
cepe la Sarajevo 
petiția supremă. Deci, cele trei zile 
de tenis de masă din sala Floreas
ca constituie și ultima verificare a 
stadiului de pregătire a reprezen
tanților noștri la C.M. De aceea, în- 
tîlnirile sînt așteptate cu un interes 
sporit.

Se știe că în concursurile inter
naționale de pînă acum jucătoarele 
și jucătorii vizați pentru Sarajevo 
nu au înscris o evoluție prea bună. 
Cei mai mulți s-au arătat incon
stanți. nu s-au situat (mai ales fe
tele) la valorile cunoscute. Or, pen
tru a aborda cu prestanță o com
petiție de nivelul campionatelor lu
mii, sportivii trebuie să dețină cea 
mai bună formă. Meciurile din sala 
Floreasca vor aduce clarificările 
necesare, ne vor edifica și mai bine 
asuDra posibilităților viitoare ale 
fruntașilor tenisului de masă de la

treg) vor avea loc conform siste
mului 'strict divizionar, cu echipe 
care se deplasează și altele care 
sînt gazdă.

în campionatul masculin partici
pă 10 formații : C.S.M. Cluj (ac
tuala deținătoare a titlului națio
nal), Politehnica București, Voința 
București, Comerțul Tg. Mureș, 
Progresul București, C.S. Arad, Lo
comotiva București, Universitatea 
Craiova, Școala sportivă Buzău și 
LE.A.B.S. București (ultimele trei 
sînt noi promovate). în întrecerea 
feminină vor lua parte opt echipe : 
Progresul București (actuala deți
nătoare a titlului național), Poli
tehnica București, C.S. Arad I, Spar
tan București. C.S.M. Cluj. Voința 
București, Rovine Craiova și C.S. 
Arad II (ultimele două sînt nou 
promovate).

campioni ai țării.' 
ediții capătă sem- 
în condițiile cînd, 
săptămîni, va în- 
(Iugoslavia) corn-.
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Antrenorul Marin Belușică oprește finalizarea defectuoasă a unui tur 
în sala de antrenament a luptă

torilor de la clubul bucureștean 
Rapid erau mulți tineri la ora vi
zitei noastre. După intensitatea cu 
care se lucra, un vizitator mai pu
țin avizat ar fi fost tentat să crea
dă că antrenorul dictase vreo sanc
țiune colectivă elevilor săi. în rea
litate, giuleștenii, aEați în pragul 
unor importante confruntări inter
ne și internaționale, se antrenau 
cu o asiduitate ce reflectă un lău
dabil simț de răspundere din par
tea lor. La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, echipa de lupte greco-romane 
va participa la prima etapă a nou
lui campionat republican, iar peste 
trei săptămîni aceeași formație își 
va apăra șansele în ^europenele" 
feroviare.

Antrenorul Marin Belușică O e- 
prea adesea pe luptători, corectin-

du-le cu răbdare și cu un deosebit 
6imț pedagogic mișcările neizbuti
te. EI nu era însă îngăduitor cu 

aalizarea procedee- 
Cutn vedea că imul 
săi executa 1 
salt ej ,
ULIS3

EH nu era 1 
ritmul lent in fi: 
lor tehnice, 
dintre elevii 
cap sau un 
îl oprea si-1
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Vasile BAGEAC

e aa obținut

. Budapesta, echipa 
treilea 

I» (Finlanda), locul 4. 
rro (Bulgaria),
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ADNOTĂRI PE MARGINEA SERIALULUI
INTILNIRILOR SOVIETO-AMERICANE

Răspunzînd invitației primite din 
parlea federației de specialitate din 
S.U.A., am avut prilejul, cu cîtva 
timp în urmă, să arbitrez partidele 
internaționale dintre selecționata 
nord-americană (medaliată cu bronz 
la Miinchen) și reprezentativa Uniunii 
Sovietice (campioană olimpică la 
polo). Cele două redutabile formații 
s-au întîlnit de patru ori în tot atî- 
tea orașe ; jucătorii sovietici au ob
ținut trei victorii (6—5 la Long 
Beach, 3—1 la Newport și 5—4 la 
Concorde), iar gazdele una, cu 5—4 
la San Jose. In afara acestor partide, 
echipa Uniunii Sovietice a mai sus
ținut două meciuri la Newport (7—1 
cu selecționata orașului) și la San 
Jose (18—6 cu echipa Universității De 
Anza).

Partidele — în special cele dintre 
formațiile naționale — au prilejuit 
dispute atractive și extrem de echi
librate, urmărite de fiecare dată cu 
mare interes de peste 2000 de specta- 

acului de la Long 
loc Intr-o piscină 

ite în 
ăluccste

:: înotului, săritu- 
Istîc șl jocului de

SPECTACOL CALITATE, DAR SI DISCIPLINĂ!
Azi, derby-ul studenfesc „U“ Cluj

Universitatea Timișoara
Pentru a treia oară, în decursul 

Ultimelor săptămîni, cele 12 echipe 
participante la campionatul național 
de baschet măscuite iau startul într
unii] din turneele turului secund al 
competiției. De astă dată, însă, lupta 
se anunță mult mai aprigă decît în 
turneele precedente, deoarece fiecare 
etapă programează meciuri între for
mații apropiate valoric și ale căror 
rezultate voi- influența simțitor po
zițiile lor în clasament. In aceste 
condiții, este de așteptat ca publicul 
să asiste la dispute echilibrate, atră- 
got are prin evoluția scorului, com
bativitatea jucătorilor, varietatea ele
mentelor de tehnică și tactică ce vor 
fi folosite Miza întâlnirilor nu tre
buie să-i facă, însă, pe corhponenții 
echiuelor noastre fruntașe să uite de 
di ;< iplină, de fair-play, așa cum, din 
păcate, s-a petrecut la recentul turneu 
desfășurat la Cluj. Aici, cîteva me
ciuri cu finaluri dramatice au Iscat 
discuții intre jucători și arbitri, an
trenori și arbitri, creîndu-se o at
mosferă deloc sportivă.

Iată de ce solicităm antrenorilor 
și jucătorilor stăpînire de sine șl lu
ciditate, corectitudine și fair-play 
chiar și In cele mai dramatice mo
mente ale întrecerilor.

Pe de altă parte, Insă, nu putem 
omite rolul pe care trebuie să-1 aibă 
arbitrii în conducerea jocurilor. Or,

în acest sens, trebuie spus că la Cluj 
cavalerii fluierului au rămas datori. 
Lipsa de promptitudine, Cuctuații'e 
în aprecierea unor faze asemănă
toare, neconcordecța Intre deciziile 
arbitrilor din teren și, mai eu sea
mă, lipsa de autoritate au caracteri
zat multe din arbitrajele prestate în 
Sala sporturilor din Cluj, ceea ce a 
Influențat In mod negativ calitatea 
unor partide. Sperăm, însă, că mem
brii Colegiului central de arbitri an 
analizat cele petrecute ta turneu! clu
jean și au luat măsurile cuvenite, 
astfel ca de azi pînă duminică, în sala 
Floreasca, meciurile să aibă asigu
rate conduceri de cea mai bună ca
litate.

Din programul de astăzi, rom re
marca întâlnirile Farul — Politehnica 
București, Politehnica Cluj — I.E.F.S. 
și Universitatea Timișoara — Univer
sitatea Cluj, acesta din urmă fiind 
considerat un veritabil derby al for
mațiilor studențești.

Programul Jocurilor de astăzi (în
tre paranteze, rezultatele 
sala Floreasca de la ora 9: 
Voința București (82—42), 
Militară — Rapid (54—76); 
15,30: Farul — Politehnica 
(67—68), Dinamo — I.C.H.F. (90—72), 
Politehnica Cluj — I.E.F.S. (45—58), 
Universitatea Timișoara — Univer
sitatea Cluj (53—71).

din tur): 
Steaua — 
Academia 
de la ora 
București

După popicarii seniori, care anul 
trecut șa-a-j disputat întâietatea in 
campionatele mond;ale. iată că a 
venit rindul juniorilor să intre in 
febra pregătirilor in Tederea cam
pionatelor europene, programate in 
orașul cehoslovac Preșov, intre 
19—26 mai.

Se știe că tinerele jucătoare ro
mânce s-au impus in ediția anteri
oară a CE, ciștigind titlurile atît la 
individual. prin îldiko Grozăvesco. 
cit și pe echipe. Prin urmare, speci
aliștii federației și sportivii vizați a 
reprezenta țara noastră la confrun
tarea juniorilor din Europa au toate 
motivele să fie extrem de preocu
pați pentru a apăra pozițiile frun
tașe Cucerite cu doi ani în urmă.

PROBLEMELE EDUCATEI FIZICE A ELEVILOR
(Urmare din pap f)

tit, ă reușit să schimbe simțitor în
fățișarea harții bazelor sportive șco- 
lute din acest județ.

Surprinzător este, Insă, că aceasta 
frumoasă inițiativă nu a găsit peste 
tot ecoul dorit. Din datele puse la 
dispoziție de Inspectoratul școlar ju
dețean rezultă că mai există rămi- 
neri in urmă, se manifestă încă lipsă 
de interes și de pasiune din partea 
unor directori de unități de învăță- 
mint, nu sînt respectate dispozițiunile 
oficiale. Cu alte cuvinte, cadre di
dactice investite cu puteri, cu res
ponsabilități, nu înțeleg să-și facă in
tegral datoria. Un asemenea caz îl 
oferă Școala profesională de con
strui ții din Deva. Cît de ciudat — 
șj de anacronic — pare ca un lăcaș 
ce învățămînt care pregătește viitori

instruire a elevilor. Ing. Stoia — cu 
care am avut prilejul să stăm de 
vorbă — ne-a vorbit de multe pro
iecte frumoase, unele de-a dreptul În
drăznețe (arenă de popice, sectoare 
complexe pentru atletism, 
pentru jocuri), numai că
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TRIAL AL LOTURILOR PE\TRU C.E. DE JUXIORI

constructori să nu-și poată amenaja 
ur> minimum de terenuri pentru 
sport ? ’ Acest fapt este reflectat în 
Înseși rezultatele elevilor de aici, pe 
planul activității sportive, mărunte, 
neesențiale. Pe bună dreptate, Inspec
toratul școlar județean pretinde mai 
multă receptivitate față de sport din 
partea conducerii acestei școli (di
rector, ing. Liviu Stoia), așa cum, de 
altfel, există în celelalte domenii de

terenuri 
,____ __ ... dintr-un
motiv sau altul — motive se pot găsi 
întotdeauna — inițiativele, bunele in
tenții prind foarte greu viață.

La Liceul din Ghelar (director, 
prof. Mihai Schuster) s-a început, cu 
doi ani In urmă, amenajarea unei mi- 
erobaze sportive. Elevii s-au bucurat 
prea repede, fiindcă după aceea 
„motoarele" acțiunii s-au oprit. Și 
oprite sînt și astăzi. Din mărețele pla
nuri inițiale nu s-a realizat decît un 
teren denivelat, cu un gard împrej
muitor șl ceva zgură. Cum Ghelarul 
nu dispune încă de amenajări spor
tive de anvergură, -ste ușor de ima
ginat In ce condiții pot practica exer
cițiile fizice elevii liceului din loca
litate, printre care se găsesc mulțl 
iubitori de sport

Comuna Romos, situată aproape de 
Orăștie, strălucește și ea prin dezin
teres la capitolul amenajări sportive. 
Tonul pare să-l dea chiar directorul 
Școlii generale, prof. Victor Ștef, a 
cărui nepăsare față de problemele 
educației fizice a elevilor a fost dese
ori criticată de organele superioare

de resort Școala, deși dispune de o 
curte imensă, nu beneficiază de 
NICI O AMENAJARE SPORTIVA. 
Se înțelege că, aici, activitatea spor
tivă este pe măsura „interesului" 
conducerii școlii. In fond, ce așteaptă 
prof. Ștef : ca Inspectoratul școlar al 
județului să trimită acolo un mai 
bun gospodar, capabil sâ îndepli
nească toate recomandările șl ordinele 
superioare ? Părerea noastră este că 
dacă ar prelua din experiența veci
nilor, a celor din comuna Berin, de 
pildă, lucrurile s-ar îndrepta tntr-o 
bună măsură. în orice caz, așa nu 
se mal poate I

Intr-o altă comună hunedoreană, 
la Pui, școala generală a fost am
plasată într-un splendid parc natu
ral. S-a propus cîndva amenajarea în 
spațiu] afectat școlii a unui teren 
de fotbal. Ulterior, proiectul a fost 
abandonat. Ba, nu s au rămas doar 
un fel de porți care stau mai, mai 
să cadă. Profesorul Dorel Stoica, di
rectorul școlii, trece destul de des 
prin această „zonă sportivă" a șco
lii ; dar se vedn treaba că nu îl 
interesează de fel activitatea recrea
tivă a elevilor.

De bună seamă că nimeni nu poate 
fi de acord nici cu atitudinea prof. 
Maria Dobrei, directoarea Școlii ge
nerale din comuna Brănișca t neinte-

Din acest motiv, pregătirile jtr- 
niorilor noștri au început cu mul
tă vreme în urmă. aiur.gindu-se 
acum in stadiul de cristalizare a 
loturilor susceptibile de a efectua 
deplasarea. la Preșov. In continua
re, selecțîonatilii vor mai fi su
puși la o serie de verificări, una 
dintre acestea urmînd a avea loc 
sîmbătâ și duminică pe două arene 
din Brașov.

După acest trial, la care vor lua 
parte 12 fete și tot atiția băieți, 
vor fi definitivate reprezentativele 
pentru dubla întîlnire cu echipele 
naționale ale R D. Germane (7—8 
aprilie — Schwarcza). Cele două 
loturi republicane de juniori vor 
susține sîmbătă meciuri cu selec
ționatele orașului Brașov, din care
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p«ie.e 6a.:wr Rulmen'-jl (!) și 
Hidromecano (m), începînd de la 
ora 15 și. respectiv, 9. Duminică se 
va desfășura un turneu individual 
rezervat numai juniorilor, din rin
dul cărora amintim pe Vasil ica 
Pințea, Bâlața MiricA. Maria To- 
dea. Erica Szasz. Elena Goncear, 
Marin Grigore. Lirin Moldovan, 
Ioan Stefutz, Constantin Apostol 
și Iosif Sasz. care s-eu remarcat 
In mod deosebit în etapele campi
onatului divizionar.

a un t 
mai ju; 
i amint

resînd*o activitatea sportivă a ele
vilor, și-a dat aviz ca peste curtea 
școlii să fie plantați stîlpii rețelei 
de înaltă tensiune. Cu toată instala
ția de plase de siguranță, curtea șco
lii generale din această localitate nu 
va mai putea fi utilizată pentru ac
tivități sportive. Intervine aici șl „o- 
rientarea" conducerii Consiliului 
popular comunal : oare nu se putea 
stabili un alt traseu rețelei In cauză, 
ocolindu-se curtea școlii ?

Județul Hunedoara ne oferă, 
mai multe exemple, atît 
cit și negative. Ne vom 
aici.

desl- 
pozi- 
opri,

★
final, vom da cuvîntul prof. Iosifîn

Costea, inspectorul general șef al 
Inspectoratului școlar 
nedoara, care a ținut 
mătoarele precizări :

„Consider că multe 
rile care se ivesc în 
menajare a bazelor sportive școlare 
apar încă din perioada proieciăriior 
Fiindcă nu sint alese întotdeauna cele 
mai adecvate spații. In Hunedoara, de 
pildă. Școala generală nr. 10 nu are 
posibilitatea să-și amenajeze nici mă
car un teren de sport, deoarece are 
o așezare în pantă... Și nu este sin
gurul exemplu. Grija pentru o am
plasare fericită a localurilor de școli 
nu se prea face simțită.

Cu aceasta nu vreau să scuz pe 
unii directori de școli.* Apreciez că 
în multe cazuri succesul activităților 
sportive ale elevilor depinde și de

județean Hu
să ne facă ur-
din neajunsu- 

acțiunea de a-

gradul de receptivitate la Idee» de 
mișcare a directorului, de felul cum 
acesta se zbate pentru a găsi rezol
vări, de relațiile statornicite cu orga
nele locale. Tin să precizez că ne 
bucurăm întotdeauna de sprijinul ne
mijlocit al organelor județene de 
partid și de stat, al tovarășului prim- 
secretar Ioachim Moga personal. Dar 
mai avem directori de școli — in 
rindul celor peste 170 citi funcțio
nează — care așteaptă totul de-a 
gata, manifestă o exagerată comodi
tate (și nu numai in probleme de 
ordin sportiv), sînt lipsiți de iniția
tivă. Cu alte cuvinte, nu se com
portă ca niște adevărați gospodari. 
Iată originile multor neajunsuri din 
cele semnalate".

Se înțelege că ne dăm adeziunea 
la punctul de vedere exprimat In 
deplină cunoștință de cauză de prof. 
Iosif Costea. Inspectoratul școlar ju
dețean este ferm botărit să ia și 
unele măsuri disciplinare față de 
acei directori care ignoră repetat — 
și deliberat — dispozitiunile legale 
Fără îndoială că trebuie procedat așa, 
pentru ca deficiențele semnalate (ca 
și altele care mai există) în activi
tatea unor directori de școli să dis
pară cit mai curind. Fiindcă trebuie 
ca aceștia să devină mai intreprin- 
zători în direcția îmbunătățirii situa
ției spațiilor afectate activităților de 
educație fizică și sport, ceea ce va 
ajuta implicit la înviorarea sportului 
printre elevii hunedoreni. Cu mai 
multă pasiune, cu dorința de a înlă
tura inerția, cite nu se pot face I

rioritate numerică. Poloiștti sovietici 
au înscris majoritatea golurilor prin 

.șuturi de la distanță, din situații de' 
..om în plus" sau din poziție de cen
tru fix.

Gazdele au prezentat In această 
suită de meciuri un lot aproape to
talmente schimbat, în care nu au 
mai jucat decît trei dintre câștigăto
rii medaliilor de bronz la ultimele 
J.O. : Asch, Ferguson și Bradley. In 
rest au jucat poloiști tineri, necu- 
noscuți în arena internațională, fără 
experiența unor asemenea întreceri. 
De altfel, din discuțiile purtate cu o- 
ficialitățile sportive americane am 
reținut că această echipă s-a reunit 
doar cn cîteva zile înaintea primului 
meci. Selecționata S.U.A. s-a prezen
tat bine din punct de vedere fizic, 
dar din punct. de vedere tehnico- 
tactic jucătorii ci au comis mal 
multe greșeli : au pasat adesea gre
șit si au ratat suficient de multe si
tuații de superioritate. Viteza lor de 
acțiune însă a impresionat. Oricum 
și acești jucători pe care i-am ur
mărit în turneu evoluează la un ni
vel superior, menținînd echipa pe li
nia ascendentă în care ea s-a înscris 
în ultimele două sezoane. în orice 
caz. cînd vor cîștiga mai multă ex
periență, noloiștii nord-americani vor 
deveni adversari extrem de reduta
bili. Cred că și la C.M. de 1a Bel
grad el vor juca un rol important în 
lupta pentru' întîietate.

O ultimă remarcă asupra partide
lor respective : m-am convins, o dată 
in plus, că atunci cînd apelează la 
toate cunoștințele tehnico-tactîce și 
mai puțin la iregularități, jucătorii 
echipelor din primii] eșalon 
ric al polo-ului mondial pot 
dispute spectaculoase, care să 
stituie o veritabilă propagandă 
tru acest sport. Și în patria lui ____
Spitz, unde au existat dese voci pen
tru restrîngerea ariei de dezvoltare 
si de răspîndire a acestui joc, poto
ul pare sa fi cîștigat poziții decisive. 
Din cîte am văzut și din ce am re
ținut ascultînd relatări ale specia
liștilor, aproape că nu mai există 
școală, colegiu sau Universitate în 
care marii înotători (și nu numai ei) 
să nu-și încheie antrenamentele zil
nice cu meciuri de polo i„.

prof. CORNEL MARCULESCU 
arbitru internațional

IEKI, IN DIVIZIA * A
PENICILINA IAȘI-I.E.F.S.

3-0
Ieri, tn partida restanță dintre echi

pele feminine Penicilina Iași și I.E.F.S., 
s-a încheiat cu victoria clară a gaz
delor. Surprinzător, bucureștencele în
cep foarte bine, conducted cu 6—0 și 7—2. Treptat îeșencele echilibrează lo
cul, egalează la 13 și cîștigă 
Următoarele două seturi le revin ușor. Scor final 3—0 <13, 7. 12).

setul, 
mal S-au 

evidențiat : Dobreseu și Chirifescu de la 
Penicilina, respectiv, Gbiță și Cristoiu.

D. DIACONESCU—cotesp. jud.

PATINAJ

NOI RECORDURI
DE JUNIOARE

Un grup restrîns de viteziști români 
participat la concursul internațio- 

trofeul „Pa- 
care s-a desfășurat la

a 
nai de seniori, dotat cu 
tina de aur",
Berlin, în organizarea federației de 
specialitate din R. D. Germană. La 
start au fost prezenți sportivi din 
Suedia, Cehoslovacia, Olanda, Unga
ria, Elveția, Polonia și alte țări. Din
tre tinerii noștri reprezentanți s-a 
remarcat Eva Szigheti care a reușit 

două noi recorduri re- 
categoria junioarelor 

ani). Astfel, în proba 
cîștigată de olandeza

să stabilească 
publicane la 
mici (15—16 
de 5C0 m,
Haische Pylmann cu 47,16, Eva Szi
gheti a sosit pe locul 26 (din 35 de 
concurente), fiind marcată cu 51,03 
(v.r. 51,50). La triatlon, ea a totalizat 
166,422 p (v.r. — 166,593 p).
fflmannrBBBBKiwwiesss--------------

LA ÎNCHEIEREA PRIMEI EDIȚII DE MASĂ A DIVIZIEI B
ÎNTRECEREA

ia din acest an a diviziei B la 
a avut o participare-record s 

14 echipe din 11 localități, reprezen- 
ti-d 6 județe (Harshita. Brașov, Ră
dăuți, Covasna. Mureș, Alba) șl, ceea 
ce a constituit un element inedit, 
printre participante s-au numărat și 
trei formații din mediul sătesc (co
munele Sînsimion, Ciumani și Dă- 
nestL toate din județul Harghita). 
Am putea aprecia că. In atari con
diții. competiția disputată pe pati
noarul acoperit din Miercurea Ciuc 
a avut un caracter de masă — pro
babil prima manifestare hocheistică 
de masă la nivel republican, care 
sperăm că în anii viitori, prin Intra
rea în circuitul activității de hochei 
a noilor patinoare artificiale din 
Cluj. Sibiu, Timișoara și Constanța, 
va cănăta o și mai mare amploare. 
Ne-a făcut plăcere să constatăm, cu 
prilejul desfășurării diviziei B, reve- 
-irea în activitatea competițională a 
.nor centre cu tradiție în sportul cu 
pucul, ca Brașovul și Sebeș-Alba 
terezente cu formații în care tinere
tul era majoritar), dar am regretat 
absența din întrecere a Bueureștiu- 
lui. care — înscrierea la campionat 
nefiînd limitată — putea fi reprezen
tat de o echipă de juniori, Dinamo 
sau Constructorul, de pildă, cărora 
no le-ar fi stricat o îmbogățire a 
experienței de concurs.

Cele 14 participante au fost îm
părțite în trei serii preliminare, din 
care primele două clasate s-au cali
ficat In turneul final. Nivelul mediu 
tehnic al jocurilor n-a fost prea ri
dicat în serii — din cauza diferențe
lor de pregătire și de experiență din
tre echipe — dar a crescut sensibil 
odată cu intrarea în turneul final, 
cînd valorile s-au mai echilibrat, 
dind naștere, pe alocuri, unor dispute 
pasionante. Primul loc în întrecere 
și dreptul de a disputa barajul de 
promovare în categoria A au revenit 
echipei Liceului nr. I (A) Miercurea 
Ciuc. pregătită de antrenorul Emeric 
Mezel. Această f ■ îație, alcătuită 
din elevii clasei a Xl-a a liceului, 
a termihat competiția fără să piardă 
vreun punct în serie sau în turneul 
final, dovedind o organizare tactică 
a jocului superioară celorlalte adver
sare, caracterizîndu-se prin patinaj 
rapid și o tehnică remarcabilă a ma
jorității componenților ei (unii, de 
altfel, selecționați în lotul de juniori). 
După Liceul nr. 1 (A) din Miercurea 
Ciuc, care a totalizat 10 puncte în 
turneul final, s-au clasat în conti
nuare, cu cîte 6 puncte — departajate 
doar prin golaveraj — Școala spor
tivă M. Ciuc (30—23) Sport Club M. 
Ciuc II (24—23), Metalul Rădăuți

SUCCES PE PLANUL PARTICIPĂRII

(25—24), 
cu cîte 
(15-35) 
(13—41).

După 
final au abundat echipele
Ciuc care, gazde fiind, n-au
nici o dificultate materială de par
ticipare. Această situație a creat,
după părerea noastră, anumite Impe
dimente de ordin tehnic șl psihologic 
celor două echipe „oaspete". Metalul 
Rădăuți și Comerțul Tg. Secuiesc, 
care s-au străduit din răsputeri — 
spre cinstea tor — să le facă față. In 
ceea ce privește pe Metalul, această 
formație pregătită de antrenorul Ion 
Lungu (totodată și jucător), cu mulți 
jucători tineri, a practicat un hochei 
corect organizat tactic, cu accent pe 
ofensivă, care i-a și permis să obțină 
unele succese asupra echioelor din 
M. Ciuc (5—1 cu S.C.M. Ciuc II și
11— 3 cu Liceul nr. 1 B). Ea ar fi 
meritat să ocupe locul 3 — ceea ce 
ar fi constituit o bună performantă 
pentru o echipă cu scurtă pregătire 
pe gheață naturală — dar în ultimul 
meci, desfășurat în condiții „specia
le", S.C.M. Ciuc II a înregistrat un
12— 1 în fața echipei descompletate a 
Comerțului Tg. Secuiesc, depășind 
neașteptat, la golaveraj, pe rădăuțeni. 
Despre Comerțul trebuie să spunem 
că ea s-a bazat pe aportul unor ju
cători mai rutinați, ca de pildă Sar- 
kany (totodată antrenorul ei), care 
au depus mari eforturi pentru a o 
menține pe „linia de plutire", dar 
n-au reușit totdeauna, fie din cauza 
insuficientei condiții fizice (lipsă de 
pregătire pe gheață), fie din cauza 
nervilor, care le-au atras multe pe
nalizări. Intîmplător sau nu, însă, 
această echipă a avut de suferit în 
cîteva rînduri de pe urma unor gre
șeli de arbitraj, ceea ce explică în 
oarecare măsură — fără a scuza — 
nervozitatea jucătorilor ei.

Printre sugestiile pe care le-am 
face federației de hochei, în vederea 
viitoarei organizări a unei asemenea 
competiții de nivel național, am 
menționa necesitatea unei mai atente 
și mai obiective trieri a înscrierilor 
(limitîndu-se, eventual, la două nu
mărul participantelor din aceeași lo
calitate, în favoarea unei lărgiri a 
ariei geografice de participare) si 
delegarea cîtorva arbitri de înaltă ca
lificare din centre ..neutre", care să 
asigure desfășurarea în condiții de 
perfectă echitate a campionatului (de 
data aceasta cu 17 arbitri, toți din 
M. Ciuc, — dintre care unii începă
tori — am consemnat, din păcate, 
destul de multe erori de delegare și 
de conducere efectivă a jocurilor, 
într-un caz trebuind să se procedeze 
chiar la rejucarea unei partide).

C. D1AMANTOPOL

far pe ultimele două locuri, 
1 p, Comerțul Tg. 
și Liceul nr. 1 (B)

Secuiesc
M. Ciuc

cum se observă, în turneul 
din M. 

avut

/

Donr.se
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RAPIDE ȘI PERSONALE
Sigur că da, cum de nu ne-am 

gîndit la chestia asta mai din 
vreme, dar nici acum nu e prea 
tîrziu : în fotbalul-asociație
modern, trebuie gîndit în viteză, 
repede, cît mai repede — ca să 
nu zic rapid, fiindcă azi diminea
ță nu am nici un chef să pome
nesc de vreun rapid, ci mai de 
grabă să mă ocup de personale. 
Ideea de o gîndi repede în timp 
ce joci repede a fost obsesia 
transmisiei radiofonice de pe insu
lă — și n-aș avea curajul să mă 
hazardez (vorba aceluiași crainic) 
in a spune ceva împotriva ei. 
Asta ți-e obsesia, nu 
cum zice și poezia 
fond, ce poți spune 
scorul ăsta nu se 
orea multe și e 
penibil să faci pe 
deșteptul... La sco
rul ăsta, pu e re
comandabil să gîn- 
desti prea repede . 
ș! să vorbești prea 
multe.

In orice caz — 
de pe la 4—0 în 
sus — pe mine sa ' 
nu se mai conteze 
în șuetele cu fot
bal și cu asocia
ție de idei. De pe 
la 4—0 in sus, nu 
mai am chef nici de 
necaz, iar de hazul de 
m-am cam săturat și prefer să 
fredonez pe mutește, așteptînd s-o 
văd pe Leeds la 21 martie cînd 
ziua va fi egală cu noaptea și — 
mfl gîndasc rapid — ce ar fi să 
le dam ziua ce ne-au dat ei noap
tea ? Ce măreț echinox am trăi! 
Ce pagină memorabilă s-ar scrie 
in istoria echinoxurilor I

Cer permisiunea să mă gîndesc 
lent ,timp de un minut, la frumu
sețea naturii care iese din iarnă, 
'a echilibrul naturii, la echilib-u! 
naturii umane Tac.

...Am tăcut un minut, mă întorc 
și zic : dar suporterilor lui Ba
yern le e mai moale ? Ce mi-e 
4—0 sau 5—0? Și ca să fiu sincer 
— nu credeam. Cum poate o e- 
chipâ mai mare decît aceea cin- 
tafă zi și noapte de Fănuș — să 
încaseze nu două, nu trei, ci pa
tru goluri ? Și să nu dea nici- 
unul I Uite câ poate. Uite că se 
ooate. E incredibil. E incredibil și 
;e poate. Bcyem a încasaf-o și mai 
rău de la 
atunci era 
brînza e 
vorba de 
cuvînt, pomada de lux a suporte
rilor grav răniți în amorul pro
priu.

e vina ta — 
clasicului. în 
altceva ? La 
pot spune

Probabil că veți gîndi rapid — 
ca în fotbalul modern și asocia
tiv — și mă veți bănui că aduc 
vorba despre Bayern ca să nu dis
cut despre personalul acela. în
seamnă că prea accelerați lucru
rile și ideile. Mă bănuifi că aș 
vrea să astup golurile unora prin 
golurile altora. Nu e frumos. E 
incredibil ce-mi puneți în seamă, 
dar se poate. Dacă mă gîndesc cu 
luciditate pîtiă în adlncul ființei 
mele — cam asta aș vrea. Să-mi 
ung rana și arsurile mele cu po
măda venită de la Amsterdam. 
Sigur că nu e o soluție, sigur că 
nu astfel vom învăța să jucăm și 
să gîndim rapid în fotbalul aso-

edativ — dar

Ai

haz, nici de
necaz

Ajox, tot de la ei, dar 
amical. Zice'am că acum 
pe bani. Probabil că e 
un complex — minunat

așa de bine I
E așa de bine 

să simfi o clipă că 
nu ești singur pe 
lumea' asta de du
rere și amar, a 
fotbalului modern! 
Au mai încasat-o 
și alții — îți zici 
cu o stranie plă
cere —, nici alto
ra nu le e azi 
prea moale. și 
alții caută argu
mente, batiste și 
complexe. Alții 
care — nu ca noi 

toată iama, și au 
pe zloată și pe 

Nu ca noi cere 
sînfem la început de staaiune și 
abia ne dezmorțim oasele — 
minunat argument, vai de capul 
lui... Nu ca noi care in Fiecare 
primăvară începem învățarea 
fotbalului de la primele sale 
noțiuni, ca să nu ne încurcăm cu 
ceea ce ne-a rămas de 
iarnă... Nu știu dacă 
vat cum la fiecare e 
primăvară noi trebuie 
ventăm în fotbal alfabetul, 
oi, șutul, driblingul, fenta și dis
ciplina care, nu se știe niciocmă 
cum, se topesc în timpul iem

$i ca să nu înche'em cu 
simism — că n-avem de ce 
să precizăm că o singură » 
o singură calitate nu ne-o poc 
luo nici iamc, nici cotoroanța 
dragostea de fo^bcl-asociat, e. E 
și singura mea obiecție la trans
misia radio : de ce crc nicu’ 
ne-a dat ca exemplu dragostea 
englezului pentru acest ioc ? 
De ce a 
tie ? In 
condiție 
tere de 
voie de

V-Ăl

.7

— au jucat 
bătut balonul 
intemperii...

oenf-u
însisttf în aceosto dîrec- 
ccest domeniu, avem si 

fizică, si dribling.
luptă, aici n-avei 
exemplul nimănui..

VERITABILA PARADA A BOXULUI ROMANESC
(Urmare din pag l)

să conserve intacte forțele unora 
dintre elevii lor, au ezitat să-i în
scrie în aceste turnee. Din aceste 
motive — și din altele — lipsesc 
de pe tabloul participanților boxeri 
cunosctiți cum sînti Constantin 
Gruiescu. Dinu Condurat. Aurel 
Dumitrescu. Petre Cîmpeanu.

CAPII DE SERIE

Pentru a înlesni competiției o 
evoluție plină de interes, federația 
a desemnat capii de serie la fie
care categorie, ceea ce evită posibi
litatea ca pretendenții la șefia ca
tegoriilor să se întilnească din pri
mele tururi. Cu intenția de a da 
spectatorilor din cele trei orașe e 
mostră a întîlnirilor probabile pe 
care le vor urmări, reproducem lis
ta capilor de serie i

ORADEA. Semimuscă: Ștefan 
Băiatu, Alexandrii Turei, Remus 
Cozma. Petre Ganea ; semiușoară : 
Simion Cuțov, Antoniu Vasile, Eu
gen Gorea, Aurel Iliescu; mijlocie 
mică = Ion Mocanu, Sandu Tîrîiă, 
Nicolae Constantin, Tudor Nicolae; 
semigrea : Vasile Croitoru, Ion Siliș
te, Marin Constantinescu, Mișu 
Banii.

[ASI. Muscă : Traian Cerchia, Ion 
Șulă, Teodor Dinu, Vasile Drăgan; 
pană: Gabriel Pometcu, Pavel Ne- 
delcea, Octavian Amăzăroaie, Gheor- 
ghe 
trie. 
Ion

Ciochină ; mijlocie ; Alee Năs- 
Gheorghe Chivăr. Ion Peter, 

Gyorffi.

In cadrul unei reuniuni ami-•
cale, desfășurată în Palatul spor
turilor din Galați; s-au întîlniț 
echipele celor două puternice secții 
locale, Constructorul și Dunărea. 
Cu prilejul acestei întreceri s-a 
produs o mare surpriză : OCTA
VIAN AMAZAROAIE, recentul în
vingător al campionului penelor 
(Gabriel Pometcu), a coborît învins 
treptele ringului în fața tînărului 
GHEORGHE MORARU ! în final, 
întîlnirea a fost cîștigată de pugi
liștii de la Constructorul, cu scorul 
de 8—fi.

T. SIRIOPOL — coresp. județean

• în sala Casei de cultură din 
Tumu Măgurele a avut loc o gală 
amicală între boxerii asociațiilor 
Chimia și Voința din localitate și 
cei de la Electroputere Craiova. 
Este de remarcat faptul că tinerii 
elevi ai antrenorilor I. Mărcii și 
M. Netcu au obținut o prețioasă 
victorie în fața pugiliștilor de la 
Craiova. în rîndul cărora figurau 
și o serie de sportivi cu o veche 
activitate competițională, în frunte 
cu campionul de juniori, Paul Dra
gii. în cel mai frumos meci al reu
niunii, Petre Neagu a „remizat" cu 
Paul Dragu. La sfîrșitul celor 12 
meciuri, rezultatul final a fost fa
vorabil 
14—10.

gazdelor. cu scorul de

D. GRUIA — coresp.

Palatului cultural din Lu-• Sala
peni a găzduit zilele trecute întîl
nirea de box dintre pugiliștii din 
localitate și cei de la Constructo
rul Hunedoara. La sfîrșitul unor 
meciuri foarte disputate. întrecerea 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate ; 11—11. S-au evidențiat C. 
Dini. O. Tudor. M. Șurubaru (Lu- 
petii) șl E. Curteanu, C. Mânu de 
la oaspeți.

S. BALOI — coresp.

Turneul de juniori de la Așhabad

0 ETAPĂ UTILĂ IN PREGĂTIREA REPREZENTATIVEI
NOASTRE PENTRU PRELIMINARIILE U.E.F.A

La Așhabad s-a desfășurat, între 
25 februarie și 4 martie, un turneu 
internațional rezervat echipelor de 
juniori și 
pante s-a 
României.
antrenorul
ne-a
ccmoo.__

— în a

printre cele 8 pârtiei- 
aflat și reprezentativa 

La înapoierea în țară, 
federal C. Ardeleanu 

furnizat amănunte despre 
-.area echipei române.

prima întîlnire.

— Turneul l-am considerat ca o 
etapă de pregătire în vederea par
tidelor din preliminariile U.E.F.A. 
și primul fapt îmbucurător este a- 
cela că am ajuns la o formulă la 
mijlocul terenului, care va valori
fica mai mult potențialul ofensiv. 
Deci, turneul ne-a fost util pentru 
ridicarea capacității de joc a tutu
ror componenților lotului.

tor : Răducanu și Șumulanschi s-au 
străduit mai mult și au reușit, în 
parte, să renunțe la jocul indivi-, 
dualist, egoist. O primă răsplată 
a evoluției sale bune a primit-o 
Răducanu, căruia i s-a decernat de 
către organizatori cupa pentru „cel 
mai tehnic atacant". Dar, e bine 
ca Răducanu să nu uite că trofeul 
„cel mai bun atacant" i-a fost a- 
tribuit sovieticului Feodorov, care 
a marcat cele mai multe goluri. 
Consider că cel mai prețios cîștig 
îl -avem în linia defensivă, unde 
Lucuță a dovedit aceleași mari po
sibilități atît ca fundaș lateral, cît 
și în funcția de „libero". în schimb, 
doi dintre jucătorii pe care contez 
mult. Ciurea și Naghi. nu au reușit 
să se ridice la valoarea normală. 
Cred că e o situație trecătoare...

— Vă așteaptă un examen difi
cil la Atena, in cadrul prelimina
riilor U.E.F.A. Ce ați prevăzut să 
realizați pînă la această confrun
tare ?

— Ne mai desparte o perioadă 
scurtă de meciul cu reprezentati
va Greciei. Cu o săptămînă înain
te de 18 martie, cînd va avea loc 
partida tur (returul la 1 aprilie, Ia 
București), lotul se va reuni la 
București, unde vom aduce ultime
le retușuri în jocul formației. Ne 
vom folosi de aceeași jucători care 
au participat ia turneul de la Aș
habad. Sper că acestora li se va 
alătura și gâlățeanul Stoica. Ar fi 
un cîștig pentru echipă...

Pompiliu VINTILA

EDIȚIA 1972 -
E’tAPA A XVI-A, 25 MARTIE 1973 

știința Bacău — Progresul Buc. ( 
S.N. Oltenița - F.C. Galați (
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. N. ( 
Chimia Hm. V. - Dunărea Giurgiu ( 
Prog. Brăila — Delta Tuleea (
PoUt. Iași — C.S. Tîrgoviște <
Pollt. Galați — Metalul plopenl ( 
Metalul Buc. — Glotta Buzău (

ETAPA A XVII-A, 1 APRILIE 1973 
Delta Tuleea — Chimia Rm. V. ( 
Progresul Buc. — pollt. Galați 
Metalul Plopenl — Progresul Br. ( 
F.C. Galați — C.F.R. Pașcani <
Ceahlăul P. N. _ Știința Bacău ( 
Gloria Buzău — S.N. Oltenița ( 
C.S Tîrgovlște — Metalul Buc. ( 
Dunărea Giurgiu — Pollt. Iași <

ETAPA A XVIII-A, 8 APRILIE 1! 
Metalul Plopenl - F.C.'Galați l
Știința Bacău _ Politehnica Iași i 
Politehnica Gl. _ Dunărea Giurgiu ( 
Prog. Brăila — Prog. București (
Delta Tuleea — Gloria Buzău (
Metalul Buc. — C.F.R. Pașcani (
S.N. Oltenița — Ceahlăul P. N. (
Chimia Rm. V. — C.S. Tîrgovlște (

ETAPA A XIX-A, 15 APRILIE 197 
Ceahlăul P. N. — Metalul Buc. i
C.F.R. Pașcani — Met. Plopeni I
F.C. Galați — Delta Tuleea I
C.S. Tîrgovlște — Gloria Buzău i 
Dunărea Giurgiu — Prog. Brăila i 
Progresul Buc. — S.N. Oltenița i 
știința Bacău _ Chimia Rin. V.* i 
Polit. Iași — Pollt. Galați . i

ETAPA A XX-A, 22 APRILIE 1973 
Polit. Galați — C-S. Tîrgoviște 
Deltă Tuleea — Dunărea Giurgiu 
Metalul Plopenl — progresul Buc. 
Progresul Br. -r Știința Bacău 
Metalul Buc. — F.C. Galați 
Polit. Iași — Ceahlăul P. N. 
S.N. Oltenița — C.F.R. Pașcani 
Gloria Buzău — Chimia Rm. V.

ETAPA A XXI-A, 29 APRILIE
C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău 
C.S. Tîrgovlște — Știința Bacău 
Dunărea Giurgiu — Metalul Buc.
S.N. Oltenița — Met. Plopenl 
Polit. Galați _  Prog. Brăila
Chimia Rm. v. — F.C. Galati 
Progresul Buc. — Politehnica Iași 
Ceahlăul p N. — Delta Tuleea

ETAPA A XXII-A, 6 MAI 1973 
Polit. Iași — Metalul Plopeni 
Metalul Buc. — Prog. Brăila 
Chimia Hm. V. _ C.F.R. Pașcani 
Știința Bacău — Polit. Galati 
F.c. Galați — Progresul Buc. 
C.S. Tirgovlște — Ceahlăul p. N. 
Delta Tuleea — S.N. Oltenița 
Gloria Buzău — Dunărea Giurgiu

ETAPA A XXIII-A, 13 MAI 1973
S.N. Oltenița — C.S. Tîrgoviște 
Gloria Buzău — Politehnica Iași 
Metalul Plopenl —- știința Bacău 
Progresul Buc. — Metalul Buc.

PITEȘTI. Cocoț: M roea Toni 
Marian Lazăr. Vasile Kiss. Marin 
Dumitrașcu ; ușoară : Calistrat Cu
țov, Paul Dobrescu, Ladislau Mathe, 
Nicolae Ispas ; semimijlocie : A-
lexandru Popa, Ion Hodoșan, Sandu 
Mihalcea, Marcel Lupu ; 
Ion Alexe, Anghel Ian cu, I 
călu, Vasile Lehăduș.

Din consultarea listelor 
eurenți reiese că cea mai 
categorie este semiușoară, unde s-au 
înscris 43 de participanți. De a- 
ceeași afluență se bucură si cate
goriile i mijlocie mică (surprinză
tor încărcată cu 33 de boxeri) si 
pană (cu 30). în schimb, foarte slab 
încadrate anar categoriile! grea <10), 
mijlocie (15) și semimuscă (171

•ci

SUPERIORITATE ABELPHEGOR

la elevii 
pregătire

LEEDS, 8 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

A trecut o zi
ținută miercuri

Feto : S.

i.i Aș':abad trofeul pentru „ccl mai ter.nie 
de antrenament al naționalei de 

BAKCSY

grea :
Ilie Das-

de con- 
populstă

MECIURI-VEDETĂ IN FIECARE ORAȘ

Nu ne îndoim câ iubitorii bo
xului din cele trei orașe vor frec
venta cu pasiune galele acestor tur
nee. avînd posibilitatea să urmă
rească meciuri de excelentă factură, 
o adevărată paradă a celor ma' re
putate forțe pugilistice ale țării la 
toate categoriile.

Programul reuniunilor este greu 
de prevăzut, întrueît el va depmde 
de tragerile la sorți. Simpla lectu
ră a capilor de serie ne îndreptă
țește însă să anticipăm reeditarea 
unor partide de mare tradiție sau 
rivalitate, precum și apariția unor 
noi dispute de mare interes pentru 
întîietate în categoriile rămase fără 
titularii tradiționali (semimijlocie. 
mijlocie mică, semigrea). Cine se 
îndoiește, oare, de frumusețea și a- 
tractivitatea unei oosibile finale Ca- 
listrat Cuțov — Paul Dobrescu, 
care ar putea deveni capul de afiș 
al galelor de la Pitești? Ca de o- 
bicei — de astă dată la Iași — ca
tegoria pană va oferi spectatorilor 
cele mai echilibrate și mai pasio
nante dispute, așa cum se întîm- 
plă cie obicei cînd sînt prezenți 
Pometcu, Nedelcea și Amăzăroaie, 
cărora acum li se adaugă (într-o 
surprinzătoare schimbare de cate
gorie) Ciochină. Publicul din Oradea 
nu va fi nici el lipsit de momente 
de mare spectacol pugilistic, dacă ne 
gîndim doar la posibila schimbare 
de generație pe care ar putea-o o- 
ferj întîlnirea de la categoria semi
ușoară dintre veteranul Antoniu 
Vasile și tînărul (și prea grăbitul) 
candidat la gloria pugilistică Si
mion Cuțov.

NOU IA
S AU INTRODUS

IN AUTOTURISME.
BUTELII DE ARAGAZ
SI BANI LA SERIILE

CARE SE

Chivu. Ne- 
gnițiu. Naghi, - Munîea-
nu (Băeescu). Hurloi. luga — Crt- 
șan. Răducanu. Șumulanschi. în 
timpul unor partide am apelat și 
la serviciile lui Ioniță — portar. 
Cotigă — fundaș lateral dreapta. 
Draga — mijlocaș și Nignea — îna- 
ITltâȘ.

— Cum apreciați comportarea 
echipei ?

— Ce ați mai constatat 
dv. față de perioada de 
efectuată în Turcia ?

— Acumulările au continuat să 
crească și acestea au dus la o îm
bunătățire mai pregnantă a jocului 
cie ansamblu, cu repartizarea mai 
rațională a efortului pe întreaga 
echipă. O altă concluzie pozitivă 
la care am ajuns este aceea că 
fundașii laterali participă cu mai 
mu-'ă frecvență la acțiunile ofen- 
sive. dar, din păcate, nu au pO#i- 
b: ;trten să materializeze eficient 
oraziiie ce și le creează datorită 
minusurilor în execuții. Așa că ei 
•rebuie să depună un efort sporit 
pentru corectarea deficiențelor teh- 
r"ce. Fiindcă am amintit de forța 
•■te-siră a echipei, e necesar să 

adaug încă un fapt îmbucură-

HALAGIĂN DESPRE TURNEUL LUI

— Mai 
rael a 
tru re

F.C ARGEȘ
turneului din Is* 
?a formației pen-

IN ISRAEL

I

MECIURI

DE VERIFICARE

satirilor pentru retur — cel pe care 
tocmai l-ini încheiat în Israel a fost 
util. Nu numai că, cu acest prilej, 
am făcut o foarte nimerită repetiție 
in vederea campionatului, dar am 
întâlnit și adversari destul de bine 
pregătiți din punct de vedere fizic; 
iar victoriile reușite nc-au dat încre
dere în forțele noastre — ceea ce 
este bine. acum, la început de sezon".

— Care t —-iți că au fost cei mal 
în formă jucători ai dv.?

— In ordine : Troi, Mustățea, Do- 
brin. M. Popescu, Olteanu. Mă bucur 
că Troi a îndreptățit speranțele și 
încrederea pe care i-am acordat-o 
atunci cînd l-am legitimat. Vă rog 
să mai adăugați că în Israel am fă
cut zilnic antrenamente — terenurile 
erau uscate, chiar cam tari —, în 
condiții bune.

de la partida sus- 
seara, la lumina 

reflectoarelor, de cîștigătoarea Cu
pei României, Rapid București, în 
compania deținătoarei Cupei An
gliei, Leeds United. Impresiile s-au 
mai sedimentat, discuțiile purtate 
atît cu antrenorul Marian, cît și cu 
jucătorii, au avut darul să lămu
rească unele momente-cheie din 
joc, dar ceea ce ne revine obsedant 
în minte este iureșul pur și simplu 
sufocant al fotbaliștilor lui Leeds 
de-a lungul întregului meci, dar 
mai ales în primele 35 de minute, 
cînd și-au asigurat diferența clară 
de trei goluri.

Leeds este o formație alcătuită 
din jucători-atleți, statura unora 
fiind foarte apropiată de aceea a 
unor taschetbaliști. Este vorba 
mai ales de Hunter, Clarke, Made- 
ley și Mc Queen. Forța acestora, 
buna lor pregătire, ca să, nu mai 
vorbim de valoarea tehnică, au 
fost factorii determinanți ai victo
riei englezilor la acest scor. Trebuie 
să adăugăm viteza lor de joc. 
schimbările neîntrerupte de locuri, 
care în repetate rînduri au spart 
apărarea Rapidului.

Cîștigătoarea Cupei Angliei folo
sește o așezare 1—4—3—3, cu Ma- 
deley la mijloc (cu toate că pe 
teren apare cu nr. 11 pe tricou), 
lingă Bremner și Giles, adevărate 
pistoane neobosite. Această așezare 
este, însă, adoptată numai în mo
mentele de apărare, pentru că a- 
tunci cînd atacă celor trei din față 
în mod automat li se alătură doi

CHIMICA TÎRNÂVEM — 
STEAUA 2—4 (0—2)

bucuGolurile bucureștenilor ai fost 
înscrise de lordănescu. Pantea. Sis
tase și HelveL Steaua va rămîne 
la Tîrnăveni pînă simbăiă, cînd va 
pleca la Tg. Mureș.

TUR DE
(Urmare dtn pag 1)

OLIMPIA GIURGIU
1-3 (1-1)

Oaspeții au cîștigaț în 
joc bun. golurile fi.nd 
Kun II (min. 30 și 84) 
(min. 75). Gazdele au 
min. 37, prin Preda II.

MUREȘUL DEVA — 
l_o (0—0)

U.T.A.

urma unui 
înscrise de 
și Condruc 
înscris in

,U“ CLUJ

încheiat 
divizio-

Meciul, viu disputat, s-a 
cu victoria surprinzătoare a 
narei C. Singurul gol al partidei a 
fost, de fapt, un autogol al lui 
Pexa (min. 61).

LOZ ÎN PLIC

GĂSESC IN VlNZARE
REȚINEȚI I NUMAI JUCÎND PUTEȚI CÎȘTIGA I

general” la București, unde și-a con
tinuat pregătirile in vederea parti
dei de duminică. Miercuri, studenții 
au susținut ultimul test, în care au 
arătat peftă de joc și de... gol. în 
partida amicală cu Progresul Bucu
rești, nu a fost folosit Sameș, care 
s-a resimțit de 
turi primită în 
insă dr. Vasile 
credințat că va

pe urma unei lovi- 
meciul de la Brașov, 
Frînculescu ne-a în- 
fi apt de joc.

C.F.R. CLUJ : Va juca Vișan ?
reîntregit prin reveni- 
i, după turneul de la

___ , accidentat în Italia 
și absent o bună bucată de vreme 
de__ la pregătiri, titularizarea sa, du
minică, râmine sub semnul între
bării. în ultimul meci de verificare, 
de miercurea trecută, C.F.R. a întîl
nit propria echipă de tineret in care 
au jucat și noii legitimați, Boca și 
Scbestien. Scorul : 3—1. Antrenamen
tul nu și-a atins scopul decit pe plan 
fizic, terenul fiind, literalmente, des
fundat.

Echipa s-a 
rea lui Vișan, 
Viareggio. Dar,

S.C. BACĂU : Accent pe îmbunătățirea 
jocului in atac

După meciul de sîmbăta trecută, 
cu S.C. Karl Marx Stadt, băcăuanii 
și-au continuat, zilnic, pregătirile 
(inclusiv duminică), punînd accent 
pe îmbunătățirea jocului în atac. 
Miercuri echipa a susținut un ul- 
tjm test în compania divizionarei 
B Știința, de care a dispus cu 2—0, 
prin golurile marcate de Duțan și 
Rugiubei.

Pentru partida de duminică, cu 
Sportul studențesc, nu se anunță in
disponibilități, dar din formație va 
lipsj — totuși — Hrițcu, care mai 
are de efectuat Tncă o etapă de 
suspendare din toamna anului tre
cut.

(0—1)
(0-0)

. (0-1)
(0-2)
(0—1)
(2-1)
(2—5)
(1-1)

1973
(0-1)
(0—2)
(0-6)
(0—1)
(2-4)
(1-3)
(1-5)
(0-1)

(2—1)
(2-0)
(0-0)

(î-i)

Progresul Brăila — chimia Rm. V. 
F.C. Galați — Politehnica Galați 
Ceahlăul P. N _ Dunărea Giurgiu 
C.F.R. pașcani —- Delta Tuleea

ETAPA A XXIV-A, 20 MAI 1973 
Dunărea Giurgiu — C.F.R. Pașcani 
Politehnica Gl. — Chimia Rm. V. 
Progresul Buc. — Delta Tuleea 
Prog. Brăila — S.N. Oltenița 
Polit. Iași — Metalul buc. 
Metalul Plopenl — Ceahlăul P. 
C.S. Tîrgoviște — F.C. Galați 
Știința Bacău — Gloria Buzău

ETAPA A XXV-A, 27 MAI 1973 
Ceahlăul P. N. — Prog. Brăila 
F.C. Galați — Gloria Buzău 
Metalul Buc. _ Metalul Plopenl 
C.F.R. Pașcani — C.S. Tîrgoviște 
Delta Tuleea — Polit. Galați 
S.N. Oltenița — Polit. lași 
Dunărea Giurgiu — Știința Bacău 
Chimia Rm. V. — Progresul Buc.

ETAPA A XXVI-A, 3 IUNIE 1973 
Delta Tuleea — Polit. lași
Met. plopeni — Dunărea Giurgiu 
Progresul Buc. — C.S. Tîrgoviște 
Gloria Buzău — Ceahlăul P. N. 
Știința Bacău — C.F.R. Pașcani 
Polit. Galați — Metalul Buc. 
Chimia Rm. V. — S.N. Oltenița 
Progresul Br. — F.C. Galați

ETAPA A XXVtl-A, 10 IUNIE 1
C.F.R. Pașcani — Progresul Buc. 
politehnica Iași — Progresul Br. 
Metalul Buc. — Chimia Rm. V. 
S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
Ceahlăul P. N. — Politehnica Gl. 
Metalul Plopeni — Gloria Buzău 
F.C. Galați — Știința Bacău 
C.S. Tîrgoviște — Delta Tuleea

ETAPA A XXVtn-A, 17 IUNIE 1:
Dunărea Giurgiu — c.S. TÎrgoviște 
Progresul Buc. — Ceahlăul P. N. 
F.C. Galați _ politehnica Iași 
Chimia Rm. V. — Metalul Plopenl 
știința Bacău — S.N. Oltenița 
Delta Tuleea — Metalul Buc. 
Gloria Buzău — Politehnica Galați 
Progresul Brăila — C.F.R. Pașcani

ETAPA A XXIX-A, 24 IUNIE 1973
Delta Tuleea — Metalul Plopenl 
Politehnica Iași — C.F.R. Pașcani 
C.S. Tîrgoviște — Progresul Br. 
Metalul Buc. — Știința Bacău 
Gloria Buzău — Progresul Buc. 
Ceahlăul P. N. — Chimia Rm. V. 
Dunărea Giurgiu _ F.C. Galați 
Politehnica Gl. — S.N. Oltenița

ETAPA A XXX-A, 1 .IULIE 1973
F.C. Galați — Ceahlăul P. N. 
Progresul Buc. — Dunărea Giurgiu 
știința Bacău — Delta Tuleea 
Metalul Plopenl — C.S. Tîrgoviște 
S.N. Oltenița — Metalul Buc. 
C.F.R. Pașcani — Polit. Galați 
Progresul Brăila — Gloria Buzău 
Chimia Rrn. V. — Politehnica Iași

RAPID

mijlocași, fundașii laterali și, alter
nativ, Hunter sau Mc Queen. 
Miercuri seara a fost o adevărată 
avalanșă spre poarta lui Rapid ! O 
pregătire fizică excepțională le per
mite jucătorilor lui Leeds o replie
re promptă atunci cînd atacul se 
încheie. Dacă golurile 4 și 5 se da- 
toresc unor acțiuni individuale ex
cepționale realizate de Lorimer și 
Clarke (a cărui pasă a fost finali
zată de Jordan), la primele trei 
goluri o contribuție însemnată a 
avut-o marcajul defectuos făcut de 
apărarea noastră, care a permis Iui 
Clarke și Lorimer să ajungă ne- 
marcați în fața porții-
> Acestei echipe excelent pregăti
ră, Rapid i-a opus o 
tă de eîțlva titulari, 
care nu apăruse în 
de campionat (Marin 
antrenorul nu poate 
pentru „ll“-le prezentat, indispo
nibilitățile fiind... indisponibilități, 
dar se putea cere din partea giu- 
leștenilor să presteze un joc cît de 
cit mai aproape de valoarea lor 
reală. Or, Rapid nu a încercat să 
țină mingea, nu a făcut nici mă
car două-trei pase la mijlocul te
renului pentru a putea scoate din 
titm această „mașină 
care se numește Leeds, 
marcajul, așa cum am 
a lăsat de dorit, ca să 
că a fost de-a dreptul 
Se impunea o apărare 
la om, dar giuleștenii 
opune nici măcar una în zonă. 
Cei doi fundași centrali, talentați, 
dar foarte tineri și fără experiența 
meciurilor de anvergură, așa cum a

formație lipsi- 
cu un jucător 
nici un meci 
Florin). Sigur, 
fi învinovățit

de fotbal" 
în apărare, 
mai arătat, 
nu spunem 

defectuos, 
strînsâ, om 
n-au putut

ORIZONT ÎN CELE 16
RAPID : Regruparea forțelor

Sosit aseară, după un drum 
a început imediat după terminarea 
partidei de la Leeds și a durat toa
tă noaptea de miercuri spre joi pe 
ruta Leeds — Londra — Paris — 
București (cu autocarul, trenul și 
avionul), Rapid încearcă regrupa
rea forțelor după puternicul șoc. 
Djntre accidentați (Petreana, Du- 
mitriu II. Angelescu) nu este pro
babilă folosirea vreunuia. Antre
norii au un singur țel : să refacă, 
cit de cît, psihic $i fizic, jucătorii 
pînă la ora meciului cu Universi
tatea Craiova.

II.T.A.: N. DumiVescu anunță

care

noi promovări
Mai înainte de a ajunge la Pitești, 

U.T.A. a făcut o .escală" la Giur
giu unde, ieri, a susținut un meei- 
test cu divizionara C Olimpia. în 
afară de Domide, Kun, Broșovschi, 
Petescu, și toți ceilalți titulari ai for
mației textiliste, antrenorul Nicolae 
Dumitrescu i-a luat cu el și pe tine
rii promovați în lot Cura (aripă 
dreapta) și Schepp (fundaș lateral) 
din echipa de tineret-rezerve. Pu- 
rima, deși ușor accidentat, a efectuat 
și el deplasarea.

STEAGUL ROȘU Două debuturi...
Brașovenii au susținut ultimul meci 

din cadrul „Cupei Silviu Ploeș- 
teanu" cu divizionara C Torpedo 
Zărnești. Naghi, plecat din 11 fe
bruarie la lotul de juniori, sra ală
turat coechipierilor sâi. Dar... noută
țile echipei pentru retur se numesc, 
Mateescu șl Paraschivescu, doi tineri 
jucători care vor debuta în Divizia 
A. Poate chiar duminică, în meciul 
cu C.S.M. Reșița.

F.C. ARGEȘ i Nici o indisponibilitate
Sosiți miercuri la prînz din Israel, 

piteștenii au și intrat în febra retu-

N.

(0-<>
(1-0) 
(0-2) 
(1-2)

(0—2) 
(0—4) 
(0—2) 
(0-1) 
(0-1) 
(1—2) 
(0-3) 
(1-4)

(2—1)' 
(0—2) 
(1-1) 
(0—1) 
(0—0) 
(0—3) 
(1—3) 
(0—2)

(0-2) 
(2-2) 
(0—2) 
(0-1) 
(0—2) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-1)

(0—0) 
(0—0) 
(1-1) 
(0—0) 
(0-4) 
(1—2) 
(0—0) 
(0—8)

fost cel de miercuri seara, nu au 
putut face mai mult în fața unor 
atacanți de valoare, aflați în plină 
formă și bine pregătiți, cum au fost 
acești Clarke și Jordan. La un mo
ment dat, datorită schimburilor de 
locuri ale acestora, Grigoraș și Ma
rin Florin nu mai știau pe cine să 
marcheze. A da însă vina pe aceș
tia, este nefiresc. Adevărul este că 
diferența de valoare și de pregătire 
existentă la ora actuală și-a spus 
cuvîntul. Cît despre atacul Rapidu
lui, alcătuit din trei oameni, aproa
pe că nu a contat ! Inferioritatea 
numerică dar mai ales cea a valorii 
sale generale, a valorilor indivi
duale din care este alcătuit, a 
făcut ca giuleștenii să nu ajungă 
decît rareori în fața porții lui Har
vey. In orice caz, Năsturescu și Du- 
mitriu III s-au prezentat sub va
loarea arătată în meciurile de pre
gătire susținute în țară.

Diferența dintre cele două moda
lități de a rezolva acțiunea de atac 
apare foarte clar din următoarele 
cifre : în timp ce Rapid a expediat 
șapte șuturi, dintre care doar două 
pe poartă, Leeds a trimis 22 de lo
vituri la 
tre care

Dintre 
marcați : 
primul gol, dar în minutele 18 șl 
55 a salvat goluri ca și făcute), 
Pop și Marin Stelian. De la Leeds, 
în mod normal, trebuie evidențiat 
întregul team, dar în mod special 
Mc Queen, Hunter, Lorimer, Clarke, 
Bremner.

poarta lui Răducanu, din- 
15 pe spațiul porții.
jucători pot fi, totuși, re- 

Răducanu (a greșit la

Constantin ALEXE

TABERE
ruiui campionatului și a partidei cu 
l.T.A. Joi după amiază, întregul lot, 
împreună cu antrenorii Halagian și 
Dima. s-au întîlnit la stadion pentru 
un prim antrenament după înapoiere. 
In cursul dimineții de azi, un nou 
antrenament, iar după-amiază obișnu
itul joc-școală în compania echipei 
de juniori. Sîmbătă dimineața, din 
nou antrenament. Nu se semnalează 
nici o indisponibilitate.

4.S.A. TG. MUREȘ: Unchiaș și Hajnal 
sub semnul întrebării

A.S. Armata Tg. Mureș a susți
nut miercuri după-amiază ultimul 
său joc-școală înaintea startului de 
primăvară. Elevii antrenorului Ti- 
beriu Bone au avut ca parteneră 
formația de tineret-rezerve, cu care 
au terminat la egalitate : 2—2. Sub 
semnul întrebării se află folosirea 
jucătorilor Unchiaș și Hajnal, care 
acuză dureri în urma unor trauma
tisme din meciuri anterioare. In 
programul de pregătire a meciului 
cu Steaua, antrenorul Bone a pre
văzut ședințe zilnice, inclusiv sîm- 
bătă dimineața.

FARUL Tufan in linia mediană I
Miercuri, Farul s-a antrenat în 

compania divizionarei C Portul. Ieri, 
constănțenii au evoluat timp de două 
reprize a cîte 30 de minute avînd 
drept partener echipa de tineret-re
zerve. Azi dimineață jucătorii Faru
lui efectuează ultimul antrenament, 
după- masă urmînd să plece spre Cluj 
(ei vor dormi în această 
București).

în caz că va putea fi 
Radulescu (abia întors cu

. tineret de la Viareggio) va intra 
titular. O noutate: Tufan va juca 
linia de mijloci

noapte la

recuperat, 
lotul1 de

ca 
în

„U" CLUJ : „Repetiție generală'*
la Deva

Studenții clujeni au plecat în dimi
neața zilei de ieri, cu autocarul, la 
Deva, unde, după amiază, au întîlnit 
într-o partidă de verificare echipa 
locală Mureșul (divizia C). Elevii an
trenorului Onisie, cărora li s-au a- 
dăugat Mureșan șl Porațclii reintorsl 
de la Viareggio, vor rămîne la Deva 
pînă sîmbătă, cînd vor pleca spre 
Petroșani.

C.S.M.: Beldeanu n-a ajuns 
la Reșița I

După eșecul de proporții 
în fața Jiului, Ia Petroșani, 
nii s-au

încă

suferit 
reșițe- 

„retras" în Cetatea oțelu
lui, preferind să se antreneze în 
compania juniorilor proprii. De 
ieri, fotbaliștii de Ia C.S.M. Reșița 
se află la complexul turistic Cri- 
vaia, din lot lipsind internaționa
lul Beldeanu, care nu sosise' încă 
de la București, unde s-a aflat sub 
control medical după întoarcerea 
lotului reprezentativ. Mai multe 

autobuze cu suporteri reșițeni vor 
pleca sîmbătă și duminică spre 
Brașov.

SPORTUL STUDENȚESC : Fără două 
piese grele

Echipa antrenorului Gh. Ola a con
tinuat pregătirile în cursul acestei 
săptămîni, efectuînd marți două an
trenamente, iar miercuri unul; toate 
trei cu un pronunțat conținut tactic. 
Ieri după amiază, formația probabilă 
pentru meciul cu Sport Club a susți
nut un joc la două porți, în familie, 
cu garnitura de tineret. Au lipsit 
Cuperman (contuzie la coapsa picio
rului drept) și O. Iohescu (contuzie 
la laba piciorului drept), care nu vor 
fi prezenți nici în formația care va 
evolua duminică la Bacău.



VA FI DISPUTATA DE 16 ECHIPE

din

și, respectiv, 
3—4 și 5—6) 
în baza cla- 
serii : 1 cu

română uimind să se întîl- 
în ordine, cu : Franța (26 

la Groningen), Bulgaria (28 
l-a Groningen). Danemarca

HOCHEISTII ROMANI

Floreîistele noastre așteaptă cu încredere startul

CUPA EUROPEI LA FLORETA FETE

TORINO, 8 (prin telefon). — Com
petiția feminină de floretă rezerva
tă celor mai bune formații de club 
de pe continent — Cupa Europei 
— pe care o găzduiește, ca în fie
care an, Palatul sporturilor
Torino, a atras anul acesta un nu
măr record de participante : 16 
echipe. Printre ele se află și for
mația clubului Steaua, campioana 
țării noastre, care — în baza pres
tigioasei comportări din trecut — 
este considerată una din favoritele 
întrecerii. Floretistele noastre au, 
însă, adversare redutabile, mai 
ales, în trăgătoarele Uniunii Sovie
tice și Ungariei. în lotul sovietic, 
de exemplu, se află nume ilustre 
ale scrimei mondiale ca Belova, 
Gorohova, Zabelina și Ivanova.

Competiția începe vineri dimi
neață (N.R. azi), dar programul

mai detaliat al desfășurării și com
ponența seriilor urma să se stabi
lească joi seara in cadrul ședinței 
tehnice.

Sportivele noastre (Ileana Gyulai. 
Ana Pascu, Olga Szabo. Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu precum 
și cele două floretiste mai tinere 
Aurora Crișu și Magda Bartoș. care 
vor participa la Trofeul Martini), 
au și făcut a doua si dună sosi 
la Torino un ușor antrenante 
Ele se află într-o bună dis 
și așteaptă cu încredere 
asalturi pentru Cupa adu 
acum, de trei ori la Bucu:

La Belgrad

ALEXANDRA NICOLAU
PRINTRE FRUNTAȘE»

BELGRAD 8 
pă trei runde, 
țional feminin 
grad, organizat 
„8 Martie", în 
tului se află 
(România). împreună cu iugoslave
le Katia Jovanovîci și Kalhbrener 
cu cite l‘/2 puncte și cîte o partidă 
întreruptă fiecare. Alexandra Ni- 
eolau a’ întrerupt în poziție com
plicată partida din runda a 2-a cu 
Shut (URSS), iar în runda a 3-a a 
remizat cu Kalhbrener. Remiză s-a 
încheiat și partida dintre Katia Jo
vanovic! și Veroczi.

(Agerpres).
în turneul 
de șah de 
în cinstea
fruntea clasamen- 

Alexandra N’icolau

— Du- 
interna- 
la Bel- 
zilei de

JAN KODES ÎN „CUPA

CAMPIONILOR
EUROPENI" LA TENIS

FRAGA, 8 (Agerpres). — La Fra
ga s-a disputat meciul dintre echi
pa locală Sparta și formația Arque- 
busiens Luxemburg, contînd pentru 
primul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la tenis. Tenismenii ceho
slovaci au obținut, o victorie netă 
cu scorul de 9—0. Din formația în
vingătoare s-au evidențiat cunoscu- 
ții jucători Jan Kodes și Frantisek 
Pala.

PRIMELE FINALISTE
ALE CUPELOR EUROPENE

SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENI:

'inlume
CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

a Graz. în 
desfășura intrece- 

cadrul grupe: B a cam- 
mondial de hochei, în 

litâți din Olanda (Heeren- 
și Groningen) va avea ioc com- 

continentală a juniorilor 
grapă B. Anul acesta vor 

parte la dispute reprezentati- 
a zece țări : Austria. Bulga- 
Danemarca. Franța, Italia, 

Iugoslavia, Norvegia, Olanda. Po
lonia și România. Dat fiind numă-

1 mare al echipelor angajate, 
ganizatorii au alcătuit două serii.

Una dintre favoritele apropiatelor campionate europene de atletism pe 
teren acoperit, care se desfășoară la sftrșitul acestei săptămini la Rotter
dam, este desigur atleta bulgară Iordanka Blagoeva tn cursul lunii tre
cute, cu prilejul întrecerilor F.I.S.U. de la Sofia, ea a egalat recordul 
mondial „indoor' în proba de săritwă în înălțime, trecînd peste șta
cheta ridicată la 1.91 m Foto : BTA

TENISMENII SOVIETICI CULEG VICTORII
IN TURNEUL

Campionatele interi 
tenis ale Republicii An 
continuat la Cairo cu 
partidelor din optimii 
ale probei de simplu b. 
torul sovietic Kakulia 1 
6—2, 6—8. 7—6 pe 
Hrebec. iar 
blica Arai

TURNEUL DE HANDBAL

ECHIPA ROMÂNIEI JOACĂ
CU REPREZENTATIVA R.D

NEUBRANDENBURG, 8 (prin telex, 
de la trimisul nostru).

Miercuri după-amlază, organizato
rii turneului internațional de hand
bal din localitate ne-au rezervat o 
surpriză. în tribunele de la Stadt- 
halle au luat loc, alături deobișnul- 
ții spectatori, peste 1.000 de actuali 
și viitori iubitori ai handbalului 
între 10 și 17 ani, din toate școlile 
orașului. Pentru o sumă simbolică, 
școlarii au avut ocazia să vadă la 
llucru cele mai bune formații din 
lume. Iar dih cite am aflat, obi
ceiul este împământenit în toată 
această țară și nu numai la hand
bal. Iată un mijloc concret Și e- 
ficșce de a atrage tineretul spre 
practicarea unui sport, de a-1 pune 
în contact direct cu marile vedete.

Ce Păcat, însă, că echipa Româ
niei, opusă de această dată selec
ționatei olandeze, nu a reușit să 
ofere mioilor spectatori o evoluție 
pe măsura renumelui de care se 
bucură handbalul nostru peste ho
tare. La intrarea pe teren, antre
norii au cerut jucătoarelor noastre 
să uite scorul (4—20.) cu care O- 
ianda cedase, eu o zi înainte. în fața 
primei reprezentative a R.D. Ger
mane și să-și aducă aminte că, anul 
trecut, Ia „Trofeul Iugoslavia", au 
cedat cu 8—12 în fața aceleiași e- 
chipe. Și se părea — cel puțin 
după începutul întîlnirii — că jucă
toarele au înțeles ce aveau de fă
cut i apărare dîrză Și mobilă și a- 
t-acuri prelungite pînă la crearea

LA BASCHET VICTOR FONTANA A CUCERIT

DE LA CAIRO
K

Lloyd. Alte
?.RKS.) —

Formația ROMÂNIEI a fost repar
tizată în seria secundă, alături de 
echipele Bulgariei. Danemarcei, 
Franței și Poloniei. în cadrul fiecă
rei serii se va juca sistem turneu, 
echipa 
nească, 
martie 
martie
(29 martie la Heerenveen) și Polo
nia (30 martie Ia Groningen).

Pentru stabilire^ clasamentului 
final, la 31 martie, la Heerenveen 
(locurile 1—2 și 7—8) 
Ia Groningen (locurile 
se vor întrece echipele 
samentelor celor două 
1, 2 cu 2, etc.

Echipa de juniori a 
află acum la a patra sa participare 
Ia acestă competiție continentală, 
în 1970, la Kapfenberg, în Austria, 
s-a clasat a patra după Norvegia, 
Italia și Polonia ; anul următor, la 
București, a ieșit 
dar a renunțat 
grupa A, iar în 
Lyss, a ocupat 
Elveția, Polonia

Se cunosc de acum 
cele opt 
finalele 
chet. în 
Spartak 
dalona, 
(22—28) — 
152—118. Cele mai multe puncte: 
A. Belov 16. Volkov 13, Stukin 10 
pentru Spartak, respectiv Santilla- 
na ‘ _ 
La Milano. Mobilquatro 
de Jugoplastika Split 
(32—32), dar în finală s-au calificat 
baschetbaliștii iugoslavi, care cîști- 
gaseră în tur cu 96—81 (scor total 
166—163). Cele mai multe puncte : 
R. Tvrdici 
12 pentru 
Jura 25.

în Cupa 
a cîștigat, la Praga, în fața echipei 
Spartak-Levskî Sofia cu 72—47 
(38—30) — în tur 78—90, scor total 
150—133 pentru Slavia Praga.

trei dintre 
echipe care își vor disputa 
cupelor europene la bas- 
Cupa cupelor la băieți. 

Leningrad a învins, la Ba- 
pe Juventud cu 57—54 

în tur 95—64, scor total

12. E. Margall 12. Buscato 11 
a dispus 

cu 82—70

16, Solman 17, Manovici 
Jugoplastika, respectiv

cupelor la fete, Slavia

ANNEMARIE

României se

pe primul loc, 
să promoveze în 

1972, în Elveția, la 
locul patru după 
și Iugoslavia.

MEDALIA DE BRONZ
LA BIATLON

Echipa României pe locul III
/manta ceh mai meritorie a înre

gistrat-o Victor Fontana, care după 
o cursă de toată frumusețea a ob
ținut medalia de bronz. Cu puțină 
șansă, el s-ar fi putut clasa chiar 
pe primul loc. Oricum, în ziua cînd 
a înregistrat acest rezultat, Victor 
Fontana a fost sărbătorit de colegii 
de întrecere, de organizatori și pen
tru împlinirea vîrstei de 25 de ani. 

Printre protagoniștii acestei difi
cile probe s-a numărat și schiorul 
sovietic Ghenadie Kovaliov, meda
liat cu argint la ultima ediție a 
campionatelor mondiale de la Lake 
Placid (S.U.A.). Dar aici, la Pam- 
porovo, renumitul schior a înregis
trat un surprinzător insucces, cla- 
sîndu-se pe locul 18 ! în general, 
comportarea tuturor biatloniștilor 
noștri a fost satisfăcătoare și acest 
fapt este oglindit și de locul 3 pe 
țări ocupat de echipa României. 
IATĂ REZULTATELE : 1. Alexan
der Clima (Polonia) lh 28:39 (1 min. 
penalizare), 2. Viaceslav Tolkaciov 
(URSS) lh 31:58 (1), 3. Victor Fon
tana lh 32:09 (2), 4. Voitek 
(Polonia) lh 33:35 (4), 5.
Belski (Polonia) lh 34:29 (3), 6.
Gheorghe Gîmită lh 35:07 
Dumitru Soiu lh 40:16 (6),... 16. Ni- 
colae Veștea lh 48:18 (16 !). Au luat 
startul 30 de concurenți;

Vineri are loc întrecerea de șta
fetă 4 x 10 km, în care vom fi re- 
prezentați de Moise Stoian, Gheor
ghe Voicu, Gheorghe Cercel și 
Gheorghe Gîrniță.

Theo MACARSCHI

telefon, dePAMPOROVO, 8 (prin 
la trimisul nostru).

în cea de a cincea zi 
rilor „Spartachiadei de iarnă a ar
matelor prietene", s-a disputat 
cursa individuală de biatlon pe 20 
de km. Locul de întrecere a pre
zentat un plus de dificultate : 
platou situat între vîrfurile Snejan- 
ka și Murgaveț, ale munților Ro- 
dopi, Ia 1810 m.

în sfîrșit, după atîtea probe în 
care sportivii noștri nu au realizat 
rezultatele pe care le speram, biat- 
loniștii au reușit să se impună în 
fața unor schiori bine cotați în are
na internațională. Desigur, perfor-

PROLL

a întrece-

VIRTUALA
CÎȘTIGĂTOARE A „CUPEI MONDIALE"A

NEW YORK, 8 (Agerpres). 
abandonat în cursul probei

Deși 
dea

slalom uriaș, disputată la Ancho
rage (Alaska), schioara austriacă 
Annemarie Prbll este câștigătoarea 
definitivă a „Cupei mondiale"^ fe
minine, cu 278 puncte, urmată de 
compatrioata sa Monika Kaserer 
— 182 p și de Roși Mittermaier 
(R.F.G.) — 120 p, Patricia Emonet 
(Franța) — 113 p. în competiție 
mai sînt de disputat patru între
ceri, dar acestea nu mai pot influ

ența decisiv clasamentul primelor 
locuri.

Slalomul de la Anchorage a re
venit tinerei schioare elvețiene 
Bernadette Zurbriggen, aflată la 
prima sa mare victorie internațio- 
rală. Pe o pîrtie în lungime de 
1 300 m, cu o diferență de nivel de 
400 m și 56 de porți, învingătoaraa 
a realizat timpul de 1:23,21. La 31 
de sutimi de secundă, pe locul doi 
s-a clasat M. Kaserer, iar pe locul 
trei s-a situat canadiana Kathy. 
Kreiner — 1:24,21.

Truban 
Serghei

(6)... 12,

RADIOGRAFIA MECIURILOR TUR CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

DERBY : Boulton — Powell, Nish. 
McFarland, Todd — McGovern, Gem
mill, O’Hara — Hector, Davies, Dur
ban.

Arbitru :ALE SFERTURILOR DE FINALA
IN CUPELE EUROPENE

s-au disputat meciurile

JUVENTUS TORINO — UJPESTI 
DOZSA 0—0

JUVENTUS : Zoff — Longobucco, 
Marchetti, Furîno (Cuccureddu), Spi
nos!, Salvadore, Haller, Causlo (Alta- 
flni). Anastasi, Capello, Bettega.

UJPESTI : Szentmihălyl — Kollar, 
Harsânyl, Horvath, Juhâsz — Dunal II 
(Nagy), Toth — Fazekas, Bene, Du- 
nai III, Zambo.

SPARTAK TKNAVA — DERBY 
COUNTY 1—0 (1—0)

A marcat : Horvath (min. 42).
SPARTAK : Keketi — Varadin, Do- 

bias, Majernik, Hagara — Hrusecky, 
Horvath, Fandel — Masrna, Adamec, 
Rabat.

DINAMO

Pallotai (Ungaria).

KIEV — REAL MADRID 
«—0

s Samobin — Damin, Ho- 
...____ , ___ Muntean.
TrocikînKolotov, Veremciev, Pu- 
zaei, Blohin (Simionov).

. REAL : Garcia-Remori — Lopez. 
Benito, Zocco, Bande — Tourino 
(Verdugo), Plrri, Velasquez — Aman- 
elo, Santillana, Aguilar.

Arbitru : Gancllo (Italia).

DINAMO
menko, Revko. Doțenko

netti (portarul sovietic Prohorov a 
respins în prima fază), la unul din 
puținele contraatacuri ale milanezi
lor, ofensiva echipei moscovite se 
accentuează, dar Minaiev și Bulga
kov șutează imprecis. La Gelsenkir
chen, numai 12 000 de spectatori' — 
frig și teren înghețat. Sparta Praga 
a deschis scorul în min. 23 prin 
Barton, dar ultimele 5 minute ale 
primei reprize le sînt fatale, gazdele 
înscriind de două ori. La Edinburgh, 
trei goluri ale lui Alan Gordon și 
două ale lui Hlevnjak, într-o parti
dă extrem de deschisă (Hibernian — 
Hajduk), care face ca returul de la 
Split să fie foarte interesant.

In CUPA U.E.F.A., Borussia Mon- 
chengladbach a luat o serioasă op
țiune pentru calificare. Echipa lui 
Netzer este într-o formă deosebită. 
La Belgrad, eroul meciului a fost 
scundul înaintaș Ninoslav Zec (23 de 
ani), care a reușit un spectaculos 
„hat-trick". O.F.K. a ratat mult, iar 
olandezii au înscris la capătul a două 
contraatacuri cu deosebită șansă' 
prin Van der Vaal și Joering. Ra
port de cornere pe stadionul „Kara- 
burma" 16—1, dar Santraci șl Petko- 
vici au jucat foarte slab. Deținătoa
rea trofeului, Tottenham Hotspur a 
dominat tot meciul cu Vitoria Se- 
tvbal, dar forrtia deosebită a portă
relul Joaquim Torres a făcut ca 
gazdele să nu poată înscrie decît un 
singur gol. prin fundașul Ray Evans 
(min. 80). Dynamo Dresda nu a avut 
decît două cornere în tot meciul 
isputat pe Anfield Road contra 
ii Liverpool. 33.270 de spectatori 
u explodat la golurile lui Brian. 

Hall și Phil Boersma, dar returul 
—iu: i pune destule probleme lon
donezilor.

La 21 martie va avea loc returul 
. -ferturilort și. odată cu el. vom 
putea cunoaște cele 12 semifinaliste 
•le c -rpetițiilor. (D. G.)

Miercuri 
tur ale sferturilor de finală în toa
te cele trei cupe europene interclu- 
buri. în 12 orașe din Europa, lupta 
pentru luarea unui avans hotărîtor, 
sau dimpotrivă pentru păstrarea 
șanselor (și exploatarea lor în meciu
rile retur) de calificare în etapa su
perioară, cea a semifinalelor, a fost 
extrem de interesantă.

în CUPA CAMPIONILOR 
PENI, victoria lui 
fără îndoială senzație. Un 
excelent a reușit însă 
Dozsa la Torino, unde 
spectatori așteptau o 
Juventusului. Meciul a 
foarte disputat din primul pînă 
ultimul minut, iar ocaziile 
marca s-au succedat de 
părți. Dominarea italienilor 
reușit să neliniștească prea 
apărarea oasoeților, peste care por
tarul Szentmihalyi a plutit de cîteva 
ori cu o siguranță uimitoare nelă- 
sîr.d nici o șansă milanezilor să în
scrie hiarii au jucat bine gru-

ocul terenului, de unde, 
curte, au inițiat atacuri 
Foarte puțin a lipsit ca 

chiar scorul în min 
as a șutat puternic 
: al porții, dar Zoii 
e. La Odesa. aproape 
tori au ui 
ntare dintr 
Madrid. N

EURO-
Ajax produce 

rezultat
Ujpestisi

' 70 000 de 
victorie a 
fost rapid, 

în 
a 

ambele 
nu a 

mult

de

CUPA CUPELOR
F.C. SCHALKE 04 — SPARTA FRAGA

2—1 (2—1)
: Barton (min. 23), Budde 
Reussmann (min. 44)
04 : Nigbur — Hușhe, 

. — - o, —  - Fichtel, 
Luetke, Scheer, Ehmke, Budde, H. 
Kremers. E. Kremers.

SPARTA : Brabec — Tenner, Cho- 
vanec, Taborskl. Masek, Urban, Jur- 
kanni, Stransky, Vesely, Bouska, 
Barton.

Arbitru : N. Hainea (România).

HIBERNIAN EDINBURGH — HAJDUK 
SPLIT 4—2 (2—1)

Au marcat : Gordon (mm. 6. 27 șl 
60). Duncan (min. 47) și Hlevnjak 
(min. 38 și 77).

HIBERNIAN : Herriot

Au marcat
(min. 41) șl

SCHALKE
Van den Berg, Reussmann,

Schaedler. Tanton, Black, Blackley, 
Edwards. Higgins, Gordon, Cropiey. 
Duncan.

HAJDUK : Sirkovlci — Djoni. Mu- 
ziniel. Buljan, Holțer, Peruzovicl. 
Hlevnjak, Boskovici, Jovanovîci, Sur- : 
jak.

Arbitru: A. Camacho (Spania).

SPARTAK MOSCOVA — A.C. MILAN 
0—1 (0—0)

A marcat : Benetti (min. 61).
SPARTAK : Prohorov — Logofet. 

Olșanski, Lovcev, Abramov, Bulga
kov, Kokarev, Minaiev. ■ piskariov. 
Husainov (Mirzoiev), Redin.

MILAN : Belli — Anquilettt, Saba- 
dini, Dolchi, Schnellinger, Biasiolo, 
Soliano, Benetti, Bigon, Rivera, Chia-, 
ruggl (Golin).

Arbitru : R. Taylor (Anglia).

U.E.F.A.
belo, Cardoso, Mendes. Carrico, Ma
chado, Jos£ Maria, Campora, Josâ 
Torres, Arcanjo, Joao.

Arbitru : G. Burcsak (Ungaria)

LIVERPOOL — DYNAMO DRESDA
2—0 (1—0)

Au marcat : Hall (min. 25) și 
Boersma (min. 60).

LIVERPOOL : Clemence — Lawler. 
Lindsay — Smith. Lloyd, Hughe9 - 
Keegan, Hall, Boersma, Heighway, 
Callaghan.

DYNAMO: Boden. —Ganzera, Doer- 
ner. Sammer. Geyer — Riedel, Rau, 
Kreische — Leische, Richter. Heidler.

Arbitru : P. Schiller (Austria).

I. F. C. KAISERSLAUTERN — BO
RUSSIA MOENCHENGLADBACH 1—2 

(1—2)
Au marcat : Danner (min. 14). Jen

sen (min. 26), respectiv Kramers 
(min. 34).

După scorul de la Amsterdam

Stepano- 
Popadici,

43 și 73), 
Joering

O.F.K. BEOGRAD — F.
ENSCHEDE 3—2

irmărit in- 
re Dinamo

DE LA NEL BRANDENBURG

Muntean

sec., iar în cea de 1 000 m, pe primul loc 
s-a clasat Bleeker, cronometrat în 1:21.49.

BiCOn 
Red io

AMSTERDAM. t prin telefon, de la 
tnaBatei nostru L

Zugrăvescu

situației de gol. Ror 
chis scorul prin Ar 
cu 4—1 (min. 10), 7 
8—5 (min. 19). lăsî 
vor cîștiga. A fost doar 
Chiar și în această prim 
olandezele, din ce în 
sive și mai incisive, ș 
teva culoare de șut 
de la distanță, iimil 
pauză diferența pe tabela de 
caj (6—8).

In a doua parte a meciului, 
sabeta Ionescu a înlocuit-o 
Stan, care primise cîteva g< 
rabile și din nou Arghir < 
primul gol : 9—6, apoi 10—7 
33). Din acest moment, handbal 
noastre au început să împi 
mingi cu nemiluita, grăbindu-se în 
concretizarea acțiunilor 
în a trage (aceeași atît c 
cutată aici Simona Arg? 
ziții dificile.

Urmarea ? G. 
înlocuit pe rînd pe Oancea, Ilie șl 
Arghir cu tinerele sale rezerve. A 
mai intervenit și nefericitul acei 
dent al Doinei Furcoi și echipa 
României a devenit de nerecunos
cut. De la scorul de 10—9 (mm 38), 
conducătorul tehnic al formației 
nu le-a mai folosit decît pe Frincu, 
Iordache, Florea. Radu, Boși și Mun- 
teanu. Au urmat greșeli după gre
șeli, olandezele au egalat și au 
obținut în final (ultimul minut) un 
nesperat succes (13—12).

ASTĂ-SEARA
GERMANE

— Bremner, 
CUPA

C. TWENTE 
(2—1)

Au marcat : Zec (min. 30, 
Van der Vaal (min. 17) și 
(min. 60).

O.F.K. : Borota — Joklcl, 
viei. Stojanoviei. Mitrovici, 
Turudija, Zec, Santracl, Lukici, Pet- 
kovici.

TWENTE : Sehrelvers — Van Irsel. 
Drost, De Vries, Oranen, Noten. Joe
ring, Van der Vaal, R. Kerhof, W. 
Kerhof. Pahlplatz.

Arbitru : McKenzie (Scoția).

TOTTENHAM HOTSPUR — VITORIA 
SETUBAL 1—0 (0—0)

A marcat : Evans (min. 80).
TOTTENHAM : Jennings — Kin- 

near (Evans), Knowles — Coates. 
England, Beal — Gilzean, Perrymann, 
Chivers, Peters, Pearce.

VITORIA : Joaquim Torres — Re-

i

APOTEOZA LUI AJAX
rideze. Istă-le: Rep— 
— Schwarzenbeek, 
Muhren — Breitner, 
Neeskens — Honess, 
Durenberger. Schil- 

■ — Hoffmann, 
ar doi oameni 
acestei incleș- 
•imul rînd de 

fost liber In tot 
și de Kroll, a cărui 
emat. Insă, periodic, 

Blankenburg, Schilcher

probabil 
selecționata secundă a R.D. 
pentru locurile 7—8.

Celelalte rezultate : R.D. Germa 
— Ungaria 9—7 (5—3) și L .R.SS. 
Bulgaria 18—14 (8—6).

Adrian VASILIU

TELEX® TELEX • TELE X®TELEX®TELEX
In iurul II al probei de simplu din ca- 
drul turneului internațional de tenis de 
la San Juan (Porto Rico). jucătorul en
glez Roger Taylor l-a eliminat cu 7—5, 
fi—7, 6—2 pe francezul Franqois Jauffret. 
într-o altă partidă, americanul Harold 
Solomon a dispus cu 7—5, 6—7, 6—4 de 
brazilianul Thomas Koch.

Marele premiu ciclist al orașului Aix-en- 
Provence, desfășurat pe un traseu de 
152 km, a revenit rutierului danez Leif 
Mortensen, cronometrat în 4 h 02:00. Pe 
locul secund, la două minute de învin
gător, s-a clasat ciclistul l’rancez Jacques 
Esclassan.
M
Desfășurată la Londra, întllnirea inter
națională amicală dintre echipele de 
spadă ale U.B.S.S. și Angliei s-a înche
iat cu scorul de 10—6 în favoarea scri- 
merilor sovietici. Din formația învingă
toare, care a fost lipsită de aportul cu
noscutului spadasin Serghei Paramanov,

cele mai multe victorii (cite trei) au fost 
realizate de Zajitski și Lukomski.
O
In primul tur al probei de simplu din 
cadrul turneului internațional feminin de 
tenis de la Dallas, cunoscuta jucătoare 
australiană Evonne Goolagong a învins-o 
cu G—0, 6—3 pe americana Mary Stru
thers. Campioana engleză Virginia Wade 
a cîștigat cu 6—2, 6—2 partida susținută 
cu Laurie Tenny (S.U.A.). iar Wendy 
Turnbull (Australia) a dispus cu 6—4, 
4—6, 6—1 de Carole Graebner (S.U.A.).
■
Concursul internațional masculin de pa
tinaj viteză (rezervat sprinterilor), des
fășurat pe patinoarul din Inzell, s-a în
cheiat cu victoria sportivului olandez 
Eppie Bleeker, care a totalizat 163.435 
puncte. Pe locul secund s-a situat nor
vegianul Per Bjoerang — 164,220 p, urmat 
de compatriotul său. Lasse Efskind — 
164,340 p. în proba de 500 m, victoria a 
revenit lui Bjoerang, cu timpul de 39,71

Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional de schi 
desfășurat la Udine (Italia), contând 
pentru ..Cupa Europei", a fost câștigată 
de sportivul elvețian Mannfred Jakober. 
Liderul clasamentului „Cupei Europei*-, 
italianul Fausto Rădici, a obținut cel mai 
bun timp în prima manșă, dar a căzut 
în cea de-a doua și a abandonat. în 
cursa de slalom special, pe primul loc 
s-a -situat austriacul Ottmar Kirkmayr. 
urmat de compatriotul său Robert Schus
ter Și de elvețianul Pierre Roduit.

Roilînson (..Duckhair.s McRae") și Steve 
Thompson (,»Chevron“).
•
Schimbare de lider in Cursa ciclisiâ de 
șase iile care se desfășoară pe velodro
mul acoperit din Anvers. După 120 de ore 
de întreceri, pe primul loc in clasament 
a trecut echipa formată din Van Lancker 
(Franța) — Guimard (Franța) — Gil
more (Australia) cu 335 puncte. Ii ur
mează formațiile Pijnen — Duyndam — 
Koel (Olanda) 263 p ‘ 
Seeuws — Godefroot

și Verscbueren 
(Belgia) — 233

în primul tur

p-

al

încă una dintre ocaziile pe care Ajax ar fi putut să le transforme în gol: 
Johnny Rep. singur in fața porții, 

plasă. La pămint.
nu va reuși să introducă balonul in 
portarul Sepp Maier

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Concursul Internațional automobilistic 
desfășurat la Adelaida (Australia) s-a 
încheiat cu victoria pilotului australian 
John McCormack, care, la volanul unei 
mașini Elfin Repco“, a parcurs 177.500 
km in 1 h 01:06,9, realizînd o medie orară 
de -.176.600 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurenții englezi Allan

Rezultate înregistrate 
turneului internațional feminin de tenis 
de la Chicago : Corrine Molesworth (An
glia) — Farel Footman (S.U.A.) ~ “
6—0. 6—1 ; Marele Louis (S.U.A.) — Tory 
Fretz (S.U.A.) 1—6. 6—4, 6—2 ; Kristen 
Kemmer (S.U.A.) — Kerry Harris (Aus
tralia) 6—7, 6—4. 6—J ; Brenda Kirk (Re
publica Sud-Africană) — Madeleine Pe- 
gel (Suedia) 6—1, 6—1.

6—7,

pînă în dinți pentru această dispută. 
Am putea renunța la prezentarea cla
sică a formațiilor, referindu-ne la 
perechile constituite încă din primul 
minut prin voința echipei vest-ger- 
mane, care a încercat, astfel, să pa
ralizeze mișcarea întotdeauna debor
dantă a olandezilor. Ca o simplă cu
riozitate, iată aceste perechi înlănțu
ite mai bine de 60 de minute, după 
care a început frîngerea întregului 
sistem defensiv al echipei lui Latek, 
în fața valurilor dezlănțuite de ra-

sau Suurbier, In funcție de zona de 
desfășurare a acțiunilor. Această 
luptă între sisteme a avut un rol ho- 
Sărîtor in dărlmarea defensivei vest- 
germane. Atîta timp cit Beckenbauer 
a avut posibilitatea de a iniția unele 
atacuri în profunzime — libertate 
care i-a fost permisă datorită cris
pării de start a jucătorilor olandezi 
— Bayern a reușit să țină jocul în 
echilibru. După pauză, insă, odată cu 
declanșarea presingului fără prece
dent al tuturor jucătorilor olandezi,

Beckenbauer a devenit un simplu 
om de apărare, înghesuit în propriul 
său careu, ceea ce nu i-a mai justi
ficat rolul de libero, el devenind un 
jucător lipsit de sarcini; ba, mai 
mult, el a ajuns în situația stînjeni- 
toare de a complica acțiunile parte
nerilor săi și de a-i jena în momen
tele dificile, așa cum s-a întîmplat, 
de altfel, la al doilea gol, cel al lui 
Muhren, cînd mingea respinsă de el 
a ajuns în posesia mijlocașilor olan
dezi.

Dar să revenim asupra fazelor 
pentru o laconică dar, sperăm, suges
tivă cronică a golurilor:

Min. 52: stoperul Schilcher, elibe
rat de sarcina marcajului prin gra
ția formidabilei circulații a tuturor 
jucătorilor olandezi, ajunge în fața 
careului și șutează puternic. Maier, 
excelent pînă atunci, nu poate decît 
să respingă, astfel Incît Haan înscrie 
nestingherit: 1—0.

Min. 65: fază extrem de ■ semnifica
tivă. Kaiser demarează pe stînga, dar 
e presat spre stegulețul de corner de 
doi apărători vest-germani. Văzîn- 
du-I în dificultate, Neeskens se lan
sează într-un puternic sprint pentru 
ajutorarea coechipierului’ său. Dato
rită acestui efort, olandezii cîstigă 
duelul și obțin un fault. Execută Kai
ser; panică la poarta lui Maier. Cor
ner. Execută Rep. Momentele de 
tensiune cresc. Beckenbauer, încolțit, 
respinge cu capul și Muhren reia în 
gol: 2—0.

Min. 68: în urma unei canonade 
repetate. Haan înscrie cu capul: 3—0.

Min. 89: Muhren centrează cu. bol
tă și Cruyff, sărind cu tot trunchiul 
peste apărătorii vest-germani, trt 
mite Ia păianjen, cu capul, o adevă
rată minge „pusă", cum se spune la 
volei: 4—0.

O primă concluzie: Ajax a cîștigat 
datorită mișcării din teren, si în' pri
mul rînd datorită activității de-a 
dreptul debordante a liniei de mij
loc.

Arbitrul elvețian R. Scheurer a 
condus formațiile;

AJAX: Stuy — Suurbier, Blanken- 
burg, Schilcher, Kroll — Haan, Nees
kens, Muhren — Rep, Cruyff, Kaiser.

BAYERN : Maier — Hansen, Bec
kenbauer, Schwarzenbeek. Breitner 
— Zobel. Honess — Durenberger. 
Roth. G. Muller, Hoffmann.

loan CHIRILA


