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ȘCOLII ÎI REVINE UN ROL IMPORTANT 
ÎN SISTEMUL EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI Iolanda Rigo trage puternic la poartă, așa cum am dori s-o vedem — pe ea și pe c algele sale de la 

Universitatea Timișoara — în meciul de mîine cu S C. Leipzig
Recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 

cu privire la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului acordă o atenție deosebită 
problemelor sportului școlar. De altfel, un ca
pitol special al acestui prețios document de 
partid cuprinde importante orientări și mă
suri, atît pentru creșterea eficienței și calității 
procesului de învățămînt, în cadrul orelor de 
educație fizică, cît și în vederea orgahizării u- 
nor largi activități cu caracter de masă des
fășurate în timpul liber al elevilor.

Vedem, astfel, o nouă exprimare a grijii pă
rintești pe care partidul o poartă permanent 
tinerei generații, preocuparea atentă pentru for
marea multilaterală a tineretului societății 
noastre socialiste.

Hotărîrea subliniază. în acest context, rolul 
important pe care îl are .școala în sistemul e- 
ducației fizice și sportului. însemnătate pusă, 
desigur, în evidență și de faptul că procesul 
de învățămînt cuprinde astăzi, in unitățile de 
toate gradele, marea majoritate a tineretului 
din țara noastră, milioane de elevi care tre
buie să beneficieze larg, total, de influențele 
extrem de favorabile pe care le are — îndeo
sebi la această vîrstă — practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și sportului. Ne gin- 
dim. fără îndoială, în primul rind. la efectele 
pozitive imediate, exprimate Intr-o dezvoltare 
fizică armonioasă, în creșterea capacități: de

muncă și învățătură, dar și la cele — de ase
menea importante — pe care tocmai o parti
cipare efectivă la activitatea sportivă din anii 
adolescenței le poate avea pentru toată viața.

Iată de ce. prevederile Hotărîrii referitoare 
la îmbunătățirea educației fizice și sportului 
școlar trebuie să preocupe în mare măsură 
pe toți factorii ca atribuții în acest domeniu. 
Cîteva din aceste preocupări, ca și unele mă
riri practice inițiate pentru aplicarea Hotărî
rii. alcătuiesc tematica rubricii de astăzi dedi
cată dezbaterile-- s: acțiunilor întreprinse dupâ 
apariția importantului 
vast program 
sportive d.n

document de partid, 
de dezvoltare a întregii mișcări 
țara noastră.

MÎINE SEARĂ, ÎN SALA OLIMPIA DIN TIMIȘOARA

?!

PERFECȚIONĂRI Șl CREȘTERI CALITATIVE „LICEUL SPORTIV" 0 PEPINIERA REALA

PE TOATE PLANURILE A PERFORMANȚEI
Prevederile Hotărîrii au format o- 

biectul unul studiu foarte atent din 
partea colectivului Serviciului de edu
cație fizică și sport a Direcției știin
țelor sociale, de activități educative 
și sportive din Ministerul Educației 
și Invățămîntului. Șeful acestui ser
viciu, conf. univ. Alexandru Forțu 
a avut amabilitatea să ne răspundă 
la cîteva întrebări, vizînd în mod de
osebit școala, la toate eșaloanele ei.

• Hotărîrea vizează o creștere a 
eficienței orelor de educație fizică. 
Ce proiecte există în această privin
ță ?

— Se va preciza un sistem de ce
rințe, norme de pregătire pentru e- 
levii tuturor claselor, inceplnd chiar 
cu clasa I. Altfel spus, vor fi create 
haremuri speciale pe care elevei vor 
trebui să le treacă, modalitatea di
rectă de constatare a eficienței 
țiilor de. educație fizică. Ca alte 
vinte, nu vom lăsa ia I 
profesorilor organizarea lev. 
vom da instrucțiuni speciale 
buna desfășurare a lecțiilor.

• In funcție de realizarea acestor 
haremuri va fi apreciată desigur, 
și contribuția cadrelor de specialitate 
la reușita lecțiilor.

Campioana de handbal feminin a 
României — Universitatea Timișoara 
— se află în pragul unui examen 
extrem de dificil : returul întîlnirii 
cu S. C. Leipzig, din cadrul semi
finalelor Cupei campionilor europeni. 
Este un fel de „meci al meciurilor" 
pentru această echipă ambițioasă care 
dorește să se califice în finala presti
gioasei competiții continentale 
dauna redutabilei campioane a R. 
Germane, formația S. C. Leipzig.

Programată mîine seară — cu 
cepere de la ora 18,30 — în sala 
limpia, întîlnirea trebuie să califice 
o echipă pentru finala C.C.E. în care, 
încă de pe acum, Spartak Kiev — 
campioana Uniunii Sovietice și deți
nătoarea trofeului — și-a asigurat un 
loc. Partida va fi condusă de cuplul 
de arbitri iugoslavi Petrovici — Do- 
mazet.

După cum se știe, în meciul tur — 
disputat la 20 februarie, la Leipzig — 
Universitatea Timișoara a realizat un 
meritoriu rezultat de egalitbte (9—9), 
trecînd pe lingă o victorie care îi

surîdea clar. Acum, handbalistele ti- 
mișorence și antrenorul lor — lector 
univ. Constantin Lache — trebuie să 
dea totul pentru victorie, pentru ca
lificarea în finala C.C.E. Echipa s-a 
pregătit intens în răstimpul dintre 
cele două partide. După cîteva zile 
de odihnă la Herculane, jucătoarele 
s-au antrenat în fiecare după amiază 
în sala Olimpia, au susținut partide 
de verificare în compania formațiilor 
masculine de juniori. Astăzi după a- 
miază este programată ultima întil- 
nire de antrenament în compania re
prezentativei Liceului nr. 4 din Ti
mișoara. Antrenorul Constantin Lache 
ne-a comunicat că toate componen
tele formației se află în 
forțelor.

La Timișoara, interesul 
a atins cotele maxime, 
pentru aproape 10 000 de 
citalea sălii depășind cu puțin 3 000 
de locuri ! Biletele au fost epuizate 
de acum cîteva zile... Interesul a- 
mintit sporește și mai mult respon
sabilitatea handbalistelor de la „U“ 
Timișoara.

Echipa lui Peter Kretzschmar era

așteptată aseară tîrziu să sosească în 
Capitală. Din informațiile pe care le 
deținem, antrenorul lui S. C. Leipzig 
a făcut apel — pentru această par
tidă — la Maria Winkler (care aban
donase activitatea competițională încă 
de anul trecut) și la Waltraud 
Kretzschmar (devenită mamă doar cu 
cîteva săptămîni în urmă). Este evi
dent că S. C. Leipzig vine la Timi
șoara cu gîndul de a juca o carte 
n>are : totul pentru victorie. Resur
sele echipei din Leipzig sînt mari. 
Campioana R. D. Germane poate rea
liza în deplasare un joc mai bun decît 
cel de acasă. Iată motivul pentru care 
elevele lui Constantin Lache au da
toria să se mobilizeze, să alunge îna
inte de start crisparea, să joace la 
nivelul maxim al valorii lor în a- 
ceastă partidă deosebit de grea.

Așadar, mîine seară, la Timișoara, 
handbalul feminin românesc — prin 
intermediul campioanei sale — sus
ține un examen important. Ii dorim 
să-l încheie cu succes, să obțină — 
după aproape 10 ani de absență — 
din nou calificarea în finala Cupei 
campionilor europeni. (H. N.)

în 
D.• pepiaeră pentru sportul românesc 
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la Înlăturarea grabnică a consecin- 
țeJor viscolul ui, pentru normalizarea 
ci: mat rapidă a activității in toate
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• Criterii îmbunătățite de 
apreciere a activității spor
tive a elevilor ți a muncii 
profesorilor de specialita
te • întrecerile in aer li
ber — la baza programe
lor școlare • Măsun pen
tru creșterea peri
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sâ poată aspira la
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Dupâ opt runde, în turneul internațional

de șah de la București

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE DE SCHI DIN NOU DOI LIDERI:
NUȚI DEGERATU Șl I0AN CAVAȘI GHIZDAVU ȘI TAIMANOV

DOUA VICTORIE
POIANA BRAȘOV, 15 (prin tele

fon). — A treia și ultima zi a cam
pionatelor naționale școlare a pro
gramat cele mai spectaculoase probe. 
Pentru „alpini”, cobori rea pe pîrtia 
Lupului, iar pentru fondisti. în P> 
tena Mică, probele de ștafetă. Cobo- 
rirea este atrăgătoare pentru spec
tatori și instructivă pentru concu- 
tenți și antrenori prin aceea că dez- 
voltind o mare viteză de parcurgere 
a traseului schiorul este obligat să-și

pe primele locuri

Nuți Degeratu a cucerit doua titluri la campionatele naționale școlare. 
Foto : Dragoș NEAGU

Si la băieți, configurația clasamen- 
iui este asemănătoare probei 

slalom uriaș. In care au dominat 
Brașov, iar 

Cavași a ciștigatloaa
ea titlu.

adevărat
inițială de 

prie!
crire. In acest fel se explică.
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AZI, LA LYON, ÎNCEPE TURNEUL FINAL AL CUPEI CUPELOR LA VOLEI FEMININ

PENICILINA IAȘI iNTiLNESTE IN PRIMA PARTIDĂ
PE Ț.S.K.A. MOSCOVA

LYON, 15 (prin telefon). După 
o obositoare călătorie — începută 
marți la vremea prînzului — cu 
avionul (București — Bruxelles), cu 
autocarul (Bruxelles — Paris) și cu 
trenul (Paris —Lyon) — încheiată 
abia miercuri dimineață la ora 6 — 
echipa feminină de volei PENICI
LINA IAȘI a ajuns la Lyon, ora
șul care găzduiește turneul final al 
primei ediții a „Cupei cupelor", 
programat să se desfășoare aici în
tre 16 și 18 martie. După cum se 
știe, alături de formația voleiba
listelor românce vor mai fi prezente 
Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. Sofia și 
Wisla Cracovia.

Echipa antrenată de N. Roibescu 
a efectuat, deja, cîteva antrena
mente, punîndu-se accentul pe aco
modarea cu sala, care, de altfel, se 
prezintă în excelente condiții. Fe
tele se simt în general bine, doar 
Aurelia Ichim are o ușoară stare 
<Je răceală, iar Florentina Itu nu

• Incertitudini 
In alcătuirea 
echipei

PROGRAMUL COMPLET AL TURNEULUI :

VINERI, ora 20 :
PENICILINA IAȘI — Ț.S.K.A. MOSCOVA ;
Wisla Cracovia — Ț.S.K.A. Sofia
SIMBATĂ, ora 20 :
Ț.S.K.A. Sofia — Ț.S.K.A. Moscova ;
PENICILINA IAȘI — WISLA CRACOVIA
DUMINICA, ora 14 :
PENICILINA IAȘI — Ț.S.K.A SOFIA ;
T.S.K.A. Moscova — Wisla Cracovia.

este încă complet restabilită. Dar, 
în urma eforturilor depuse de me
dicul lotului, s-ar putea ca ele să 
facă parte din sextetul de bază, 
care, după toate probabilitățile, va 
avea următoarea alcătuire : Flo
rentina Itu (Cristina Popa), Ana 
Chirițescu, Aurelia Ichim, Lucia 
Dobrescu, Carolina Hatură, Adriana 
Albiș.

Celelalte formații sînt și ele pre
zente la Lyon, fiecare căutînd să 
se refacă cît mai grabnic după obo
seala drumului și să se acomodeze 
cu terenul Pala' ’lui sporturilor. E- 
chipele adverse alcătuiesc sextete

redutabile, de loc ușor de depășit, 
avînd în componență voleibaliste cu 
o bogată experiență : Tatiana Tre- 
tiakova și Nina Smoleeva, partici
pante la ultima ediție a J.O 
(Ț.S.K.A. Moscova), B. Buhl, K. Mio- 
duzewska (Wisla Cracovia), M. Mi- 
neva, A. Nikolova și S. Iosifova 
(Ț.S.K.A. Sofia). Oricum, Penicilina 
Iași este hotărită să aibă o com
portare cît mai bună.

Partidele vor fi conduse de trei 
arbitri francezi Henry, Pitton și 
Kavanne.

prof AUREL DO3INCA 
secretar general al F.R.V,

într-un veritabil stil de 
maestru, cu un atac în care 
pregetat să sacrifice dama, Ghiz- 
davu (avînd negrele) l-a învins 
ieri pe Spiridonov, obținînd cea 
mai spectaculoasă victorie a serii. 
Dar nu mai puțin aplaudat a fost 
și Stanciu, care a jucat extrem de 
inventiv în fața lui Taimanov, ac- 
ceptînd propunerea de remiză a 
marelui maestru într-o poziție în 
care deținea chiar o ușoară supe
rioritate.

Campionul României, Carol Par
tos, s-a distins printr-o nouă par
tidă excelentă, jucată în runda a 
8-a contra maestrului internațional 
Ostoici. In sistemul din indiana 
regelui adoptat de negru, bine cu
noscut șahistului nostru dintr-o 
intîlnire mai veche cu Korcinoi,

mare 
nu a

Partos a adus o puternică întărire 
pentru alb, studiată cu fostul său 
coleg de club, Gh. Mititelu. Foar
te repede poziția lui Ostoici a de
venit grea și în căutare de contra- 
șanse el a sacrificat o calitate, iar 
după aceea o piesă. Dar, regele 
alb, deși rămas derocat în centru, 
s-a dovedit invulnerabil. La mu
tarea 27-a negrul a cedat. Partos 
înscrie un punct prețios care îl 
menține în lupta pentru primele 
locuri.

Traversînd 
acest turneu, 
nai Ghițescu 
în întîlnirea
obținut un pion din deschidere și

o eclipsă de formă îrr 
maestrul internațio- 

a jucat neinspirat si 
cu Honfi. Acesta a

(Continuare în pag. a 4-a)

LUPTA PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR VISCOLULUI

DE ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ CETĂȚENEASCĂ
acest neocjș- 

:L<âe care a 
r tmate de ză-
Capstaia pee- 

în țară, a ne-

duorla teii

Situați â crea^ dt 
auit fenomen metec 
afecta:, prin marea 
padă câzu^ și visco 
cum și unele județe 
cesitat și necesită i 
și energice prin caz 
țeneascâ să e 
țlativă. în an 
CRETLL 
stării de 
București 
de viscol 
zăpadă, precum si HOTAR1REA Co
mandamentului Ceatral pentru înlă
turarea urmărilor căderilor masive 
de zăpadă și ale viscolului, semnate 
de către conducătorul partidului 
si statului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

îndeplinind cu operativitate, ener
gie și calm toate măsurile prevăzute, 
organele și organizațiile de stat și 
obștești, întreaga populație, încadrin-

anaa

ca privire La 
necesitate in 

și in unele jad 
și de căderile

Constatăm cu satisfacție că în In- 
dephnirea acestor înalte obligații ce
tățenești ale momentului, răspund 

a Întotdeauna, sportivii din 
țară, lată cîteva mărturii.

IERI, APROAPE 3000 DE 
SPORTIVI BUCURESTENI 

ÎN ACȚIUNE
Conform indicațiilor comanziame-- 

tului Capitalei, miercuri și joi s-a 
lucrat în special la deblocarea guri
lor de canal si la evacuarea zăpezii 
depuse pe trotuare. Sportivii, antre
norii, tehnicienii și conducătorii de 
cluburi și asociații sportive din Bucu-
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SINT PREZENȚI Șl SPORTIVII
rești au avut repartizate anumite 
z ine, cu precădere în preajma se
diilor respective. Astfel, de pildă, 
Dinamo, și-a făcut simțită prezența 
pe strada Barbu Văcărescu și o parte 
din șoseaua Ștefan cel Mare.

Demn de remarcat este faptul că 
un mare număr de sportivi din aso
ciațiile bucureștene s-au angajat să 
lucreze la acțiunile de deszăpezire 
imediat dupâ ce și-au îndeplinit sar
cinile ce le revin în schimburile lor 
de producție. Exemplul celor de la 
Uzinele Timpuri Noi este edificator. 
De asemenea, 150 de membri ai aso
ciației sportive Gloria, printre care 
sportivii fruntași Gh. Dumitrescu și 
A. Cătineanu (popice), Mușat și Bri

ceag (rugby), echipele divizionare C 
de fotbal ale asociațiilor Sirena și 
Flacăra roșie au contribuit din plin, 
în ultimele zile, la acțiunile preco
nizate de comandamentul Capitalei 
în vederea normalizării vieții ora
șului. _

Se estimează că în vasta acțiune 
cetățenească prin care se îndeplinesc 
măsurile preconizate de conducerea 
de partid și de stat, au participat 
ieri aproape 3 000 de sportivi din 
Capitală.
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Sponiuii clubului bucurcțtean Steaua au lucrat ieri după amiază 1$ deszăpezirea gării Cotroceni 
" — Fîto ; I.

LA PITEȘTI ÎNLĂTURAREA 
ZĂPEZII Șl... CONCURSURI
Și la Pitești s-a pornit un atac 

neîntrerupt asupra zăpezii. Iar la di
ferite acțiuni — așa cum ne comu
nică unul dintre corespondenții noș
tri, Al. Momete — participă entu
ziast și sportivii. Deszăpezirea sta- . 
dionului atletic, pentru continuarea 
neîntreruptă a antrenamentelor s-a 
făcut de către atleții antrenorilor Ion ■ 
Dumitrescu și Luca Mălușanu. De a- 
semenea, s-a înlăturat zăpada din ju- > 
rul sălii sporturilor, de pe căile de 
acces ale acesteia și de pe stadionul 
1 Mai — de către sportivii -cluburilor ■ 
C.S.U. șl C. S. Pitești care aveau 
antrenamente pe aceste baze. O ac- ■> 
(iune identică pe stadionul din Ște- 
lânești unde un aport deosebit au 
avut elevii Liceului industrial de con
strucții mașini.

Normalizarea . treptată a vieții ora
șului se vădește și în intenția orga
nelor sportive ale orașului, ale spor
tivilor, de a organiza, totuși, dumi
nică o serie de competiții. In pri
mul rind este vorba despre un Cros 
al prieteniei ce se va desfășura în 
Parcul Trivale (traseul ce va fi stră
bătut a și fost > deszăpezit de către 
elevii Școlii profesionale M.I.U. și 
Grupul școlar construcții) Ia care vor 
participa : o selecționată a orașului 
Pleven din R. P. Bulgaria, 10 echipe 
ale unor cluburi din țara și, bine
înțeles, o echipă a județului Argeș. 
In sala sporturilor din Pitești, o com
petiție dotată cu Cupa ziarului local 
„Secera și Ciocanul" — handbal mas
culin și feminin — la care vor lua

to Wfb ia)
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AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ Selecționata

FESTIVALUL ZĂPEZII LA 
SOVEJA

în organizarea C.J.E.F.S., a Comi
tetului județean U.T.C. și a Consiliu
lui județean al pionierilor Vrancea, 
stațiunea Soveja a găzduit la sfîrși- 
tul săptăminii trecute prima ediție 
a „Festivalului zăpezii". La această 
acțiune au participat peste 700 de 
tineri și tinere din orașele Focșani, 
Panciu, Odobești și dintr-un mare 
număr de sate și comune ale jude
țului. Probele de concurs au fost 
fondul (băieți și fete), probe alpine 
(băieți și fete), biatlon (echipe for
mate din cite 5 sportivi, care au 
trebuit sâ parcurgă 2 km ne schiuri 
și să efectueze 5 trageri de la 30 m 
din poziția culcat-rezemat) și săniuță.

REZULTATE: biatlon : Liceul A- 
lexandru Ioan Cuza Focșani (Radu 
Marian, Gheorghe Velicanu, Ion Co- 
jocaCu, Adrian Damian și Silviu Les- 
covan) ; fond : Constantin Hanț (So
veja) ; săniuțe : 1. Echipa I a comu
nei Fitionești, 2. Echipa I a comu
nei Stăoanele, 3. Echipa a II-a a 
comunei Fitionești.

ZIUA GIMNASTICII ȘCOLARE 
LA CARACAL

Cu mult interes a fost așteptată 
la Caracal etapa orășenească din ca
drul ediției inaugurale a „Festivalu
lui ansamblurilor de gimnastică mi- 
dernă". In sala Teatrului din loca
litate s-au adunat peste 450 de spec
tatori. In mare majoritate elevi si 
părinți, aplaudind frumoasele evo
luții ale formațiilor din licee, școli 
profesionale și școli generale.

Primul Ioc a revenit echipei de 
gimnastică modernă a Liceului nr. 1. 
pregătită de prof. Viorica Gberman

G. DONCIU — cores*.

MINIBOBERII DIN VATRA 
DORNEI

La Vatra Dornei se organizează 
săptăminal concursuri de miaibob. 
pentru elevi, pe pirtia .Pionierilor".

In fotografie : două echipaje se 
pregătesc de start l

C. ALEXA — coresp. județean

„CUPA COMERȚUL’ LA TENIS 
DE MASĂ

Asociația sportivă „Comerțul* din 
Brăila a instituit pentru iubitorii te
nisului de masă o cupă, la Întrece
rile căreia poate participa orice do
ritor. Zilele trecute s-a desfășurat 
prima ediție a acestei competiții care 
va deveni tradițională. Kodica Dinu- 
lescu. la simplu fete, si Împreună cu 
Margareta Iosif, la dublu fete. M. Ro- 
zeafled la băieți. și cu D. Jii-
eelM la dubiu băieți, au fost ciști- 
gătorti troteutuL

T. KXACHK — coresp
MICII „V1NATORI DE MUNTE" 

TN ÎNTRECERE
Zilele trecute. Consiliul orășenesc 

de educație Szfcă și sport Cimpent 
Ir. colaborare cu o unitate de vl- 
natort de munte, a organiza: la 
Arieșeni un coorurs al nucilor „vînâ- 
tori de munte*, la tare au participat 
copci 1" centre> de schi de ia Clm- 
peni. Abrud și Ariesent Din cei 
peste 3N de eoec-jrecți. prezenți la 
startul diferiteice probe aplicative, cei 
mai buni s-au dovedit a fi Tiberiu 
Ratio <Abrod>. Tudor Beția Abrud) 
si Alexandra Etsiager (Abrud i.

Mihai BEKI.xDEI — coresp.
NUMEROASE ACTIVITĂȚI IN 

AER LIBER LA IACOBENI
F~e-. din Ctrlibaba. Cio

cănești si laeobeni aa luat o fru
moasă intiattTă. In fiecare duminică, 
fatr-ura dm aceste «*ane, se or
ganizează amv.tât sportive de masă 
Ir. aer liber. Recenta confruntare 
trinr<ni31ari. disoctatâ ia lacoben". 
a reaaît peste S» de elevi, angajați 
la caxorsrri de săniuțe, schi, pali-

LUPTA PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR VISCOLULUI
(Urmare din pag. 1)

parte 10 echipe din județele : Dîmbo
vița, Dolj, Vîlcea, Brașov și Argeș 
Concursuri de schi și săniuțe sînt 
organizate de C.J.E.F.S. Argeș, Comi
tetul județean U.T.C. și’ Inspectoratul 
județean școlar, la Pitești, C. Lung 
Muscel, Curtea de Argeș șl Rucăr. 
Tot duminică se dă startul într-o în
trecere numită Crosul lunilor anului 
la care participă unitățile școlare de 
toate gradele din județ.

IAȘUL NU SE TEME DE 
ZĂPADĂ

Pe Stadionul 23 August și In ju
rul sălii sporturilor din Iași, ză

pada s-a așezat pe alocuri de o ;a- 
mătate de metru. Ele', ii școlilor dfa 
oraș — printre care cei de la Școala 
sportivă și Școala profesională de 
construcții — sportivii cluburi": r Po
litehnica și Universitate* au trecui ti 
lucru creind condiții ea activitatea 
sportivă să continue In condrțu mul
țumitoare. Duminică, da i na va fi 
viscol puternic — ne Ins:ii~ța tos. 
V. Oloeru. vicepreședinte al CJ.E-F-S 
Iași — se vor organiza raocsnari de 
schi și săniuțe Ia Blroova si ft -ra

Continuă — fără nici o întrerupere 
— antrenamentele tuturor ecUpelor 
divizionare legene — f ~.th»i_ rugity. 
volei, baschet etc. Se cesfis-ară fa 
sală turneul de handbal feminin do
tat cu Trofeul Iași.

CLUBUL STEAUA ȘI-A 
EXTINS ZONA OPERATIVĂ

D*pă ce. ta prime r rile i> vis- 
rota-aă. sxru'..: rlubcitai buturestean 
Steau aa w* aoca tperativă fixată 
fa prtacșal pe cale* Plevbrf (acolo 
■ode se afli eeflal cNb*tal) — roa- 
triM*4 decisiv ia deszăpezirea ia- 
lersecțxiler drotre calea Plevnei și 
străz.Je țtefaa Fartanl și Virzilio 

m a di —eiitei ce duc la 
d. tenie scafe dza preajad — ei și-au 
•XI'X4 ir" O? âCXisJSZiC’-

ir e de zăpadă si

(Urmare din pag. t)

CAMPIONATELE ȘCOLARE

la ultimele „examene77 publice inaintea C. M.

PERSISTĂ NEATENȚIILE IN APĂRARE 
CA Șl INEXACTITĂȚILE TEHNICE ÎN ATAC
La un interval ceva mai lung 

de două săp’ămini, lotul repre
zentativ de hochei este supus in 
aceste zile unui nou test, ultimul 
dinaintea partidelor grupei E a 
campionatului' mondial. Este vorba 
despre jocurile cu formația sovieti
că Avtomobilist 
care primul 
miercuri seara 
oaspeții, iar al 
aibă loc miine 
August" (ora 13).

Deși au pierdut la limită prima 
confruntare cu hocheiștii din Sverd
lovsk.
portat. in general bine, coniirmind 
forma 
care a 
evoluții internaționale.
ni se pare faptul că. în preajma 
participării la campionatul mon
dial, echipa română a intîlnit. pe 
rîndL două puternice reprezentante 
ale hocheiului sovietic, în compania 
cărora a evoluat mai mult decît 
mulțumitor. După cum se știe. în 
meciul final al ..Cupei Federației", 
lotul nostru a realizat acel exce
lent meci egal (8—8) cu SKA Kui- 
bisev. iar acum a pierdut la limită 
(3—4’ cu Avtomobilist Sverdlovsk. 
Pentru ca cititorii să poată aprecia 
cît mai bine semnificația acestor 
rezultate considerăm utilă o com-

Sverdlovsk, dintre 
s-a și consumat 
(scor: 4—3 pentru 
doilea urmează să 
pe patinoarul „23

jucătorii români s-au com-

ascendentă Ce o dețin și 
fost relevată în ultimele lor

Interesant

parație între cele două formați 
sovietice. SKA Kuibișev s-a pre 
zentat. cu cele cîteva autentice ve
dete împrumutate de la TSKA Mos
cova (Firsov, Mițakov, Blinov, Gla
zov, Trunov, Popov, Blohtn) supe 
rioară din punct de vedere tehnir 
și al ingeniozității tactice. Avtomo
bilist Sverdlovsk (din divizia A a 
campionatului U.R.S.S.. deci în eli
ta hocheiului acestei țări) s-a com 
portat în schimb foarte omogen 
preferind un joc simpiu, cu un de
osebit accent pe forță și extrem 
de rapid.

Deci două formații cu stil dife
rit. care — ca o primă concluzie 
— ne-au arătat clar că selecționai» 
noastră, cu toate progresele făcute 
Pe linia îmbunătățirii jocului cu 
corpul. a forței în angajamentele 
individuale, preferă totuși adver
sarii mai... pașnici, cu inclinații 
spre un hochei rafinat, tehnic și 
mai puțin iute. Este un lucru care 
trebuie să dea de gindit antrenori
lor, dar mai ales jucătorilor, de
oarece este în afara oricărei îndo
ieli că la Graz fiecare partidă va 
purta amprenta unei angajări to
tale. de preferință cu rezolvări în 
forță, utilizindu-se corpul in toate 
fazele de poartă.

în ceea ce privește partida de 
miercuri este de notat că și cu a-

Gheorghiu, prelungind driblingul, a
Avtomobilist

s-a putut remarca im- 
organizării sistemului

inratat o bună ocazie 
Sverdlovsk

Foto : N.

meciul cu.

DRAGOȘ

jj *-*S FINALA
Timp de trei zile, într-una din 

galeriile minei de sare Slănic ■— 
Prahova, s-au desfășurat campiona
tele republicane de micromodele. 
Conform regulamentului, ediția din 
acest an a programat șase manșe, 
cele mai bune două lansări con
tend pentru stabilirea clasamentului

cest prilej 
bunătățirea 
defensiv, exprimată nu atit prin 
numărul mic de goluri primite (în 
raport, firește, cu valoarea adversa
rului) cît mai ales prin modul în 

• care au înțeles să se plaseze și să 
acționeze fundașii și (lucru foarte 
important !) prin aportul atacanți- 
lor in rezolvarea momentelor difi
cile de Ia poarta apărată cu brio 
de Netedu. Din păcate, s-au comis

CONSTRUCTORILOR DE MICROMODELE
concurs de „sală" 
aproximativ 6Q de 
reprezentanții noi-

oarecum, și scurtimea traseului ales, 
în plus, dificultățile tehnice au fast 
ușurate de grosimea stratului de nea. 
Date fiind condițiile actuale de pe 
majoritatea pîrtiilor și localităților 
de schi, credem a fi necesar ca 
proba de coborîre să fie reintegrată 
în drepturi și reintrodusă în calen 
dar spre a se revitaliza și această 
specialitate pe lingă toate discipli
nele schiului a'lpin.

La ștafetă, Poiana Mică a fost un 
cadru adecvat, pentru numeroșii par
ticipant veriiți din majoritatea ju
dețelor montane ale țării. La fete, 
conform prevederilor, au cîstigat 
sehioarele județului Brașov, la capă
tul unei lupte epuizante cu schim
bări permanente la conducere, cu 
i eprezentantele județului Harghita. 
Diferența de numai 2 secunde dintre 
primele clasate, la capătul a 9 km 
de întrecere, demonstrează raportul 
egal de forțe și confirmă frumosul 
spectacol oferit.

Și la băieți au cîștigat tot brașo
venii, prin echipa a doua, în fața 
schiorilor prahoveni si a celor din

Harghita. îmbucurătoare este pre
zența numeroasă la start a stafeteioe 
ca și in probele individuale, oferind 
prin aceasta un excelent prilej oe se
lecție a celor mai talentat: uru.-r 
ai țării. IATA REZULTATELE : 
coborîre, fete : I. Soți Degerata Lîe. 
exp. Predeal) 49.3, 2. Neta
Lie. exp. Predeal) 50.7. 1 Anemz-.- 
Verhazi (Lie. iad. St. roș*) **j* 
4. Eva Mezei (Lie. exp. PreceaD 52A.
5. Elena Machedon (Lie. Sinaia) 51S.
6. Ioana Donca (Lie. ! Brasov*) 5X7:
băieți: I. Ioan Casasi r-c M: 
Brașov) 55j6, 2. F.artr Barba Lin
M.I.U. Brasov) 5AM. 3 Sorta Adâ-t*- 
iiței (Lie. exp. Predeal) SÎ5. < Con
stantin Boncu (Lie. MJ.U. Brasu-r)
58.0. 5. Călin Narea (Lie. exp. Pre
deal) 58.5, 6. Vladimir Olari) <Lăc-
exp. Predeal) 58>

Ștafeta 3x3 km fete : I B-as: I 
50:01 (Nicoleta Scurtu. Mu*a Girba- 
cea, Elena Ilie). 2. Harghita âCătX. 
3. Brașov II 51:45, 4. Prahova 322*. 
5. Sibiu 55:06. 6. Lie. Baia Seri
ei .17; 3x5 km. băieți: L Brasov II 
61:57 (Ion Moise. Ovidin Gtrbacea. 
Valentin Olteanul, 2. Prahova CfaSL 
3. Brașov I 62.51. 4. Harghita 6357.
5. Lie. ind. minier Petroșani oc-â.
6. Lie. Vatra Dornei 69'38.

la tecs. sporti-
<iiie Sțevsa. i s-a destina!

an In Jurtil 
orei Ut acțUMă — la rare au par- 
tkrzsat m—s :’•? ie srx.rt.v-; — a con- 
ttnui.: ca tzmsituie si operativitate 
-i .i r ttmu. Seceri'.a ti teh-
-- —Ji căwilj — dintre c are am 
-taur „t pe ttjetui Gh. Zamfirescu. 
tcaf—_ X. Grotesc* si AL Xăstac. 
ragbe*d C. 9eata*L hm l* felul Gh. 
Pe*l. P. Costnânescu.
1. nat!-, r. Ciecirfie. Z. Czaka și 
*»*■, ——' i . ”final câ misiii" 
□ea a îsse

Eugen Holder (Politehnica Bucu- 
ref.i) — noul campion republican 

la micromodele.

general. întrecerile, care s-au bucu
rat de un frumos succes au reu
nit la start constructori de aero- 
modele din numeroase cluburi și 
asociații sportive. Au debutat în

acest interesant 
(galeria măsura 
metri înălțime), 
lor secții de aeromodele din ora
șele Constanța (Portul), Galați (U- 
niversitatea), Iași (C.F.R.) și Cîmpu- 
lung Moldovenesc (A.S.A.).

Cu două evoluții de peste 32 de 
minute, Eugen Holder (Politehnica 
București) și-a adjudecat titlul de 
campion național la seniori. Pe lo
cul secund, la o diferență de 19 se
cunde, s-a clasat colegul său de e- 
chlpă Aurel Popa. Politehnica Bucu
rești va puncta, în continuare, prin 
tînărul Gheorghe Sora (locul 4 în 
clasamentul general individual), cu
cerind astfel și titlul republican pe 
echipe. La juniori, starturi lăuda
bile au avut sportivii de la Voința 
Tg. Mureș, Oțelul și Universitatea 
Galați. A fost primul mare concurs 
al anului, de selecție în vederea 
apropiatelor campionate internațio
nale „indoor ’73“, pe care le vom 
găzdui.

Rezultate tehnice : seniori : 1. Eu
gen Holtier (Politehnica București) 
66,51 (34,30 + 32,21) — campion re
publican, 2. Aurel Popa (Politeh
nica Buc.) 66,32, 3. Aurel Morar
(Voința Tg. Mureș) 64,53, 4. Gheor
ghe Sora (Politehnica Buc.) 62,31, 
5. Otto Hintz (Voința Tg, Mureș) 
62.24; juniori: 1. Firel Stamate

i Oțelul Galați) 48,29, — campion
republican, 2. Marcel Iridon (Vo
ința Tg. Mureș) 47,57, 3. Victor
Marinescu (Voința Tg. Mureș) 43,45.

Clasamentul general pe echipe : 
seniori : 1. Politehnica București
195,54, 2. Voința Tg. Mureș 185,24, 
3. Oțelul Galați 160,21, 4. Univer
sitatea Galați 158,02, 5. Cibinium
Sibiu 80,26 ; juniori : 1. Voința Tg. 
Mureș 129,02, 2. Oțelul Galați
123,59, 3. Universitatea Galați 85,22.

cîteva inexactități și oaspeții n-au 
ezitat să 7 le fructifice. De aceea, 
se cere în această direcție o mai 
mare preocupare pentru sprijinirea 
coechipierului cu pucul și o aten
ție sporită în executarea paselor 
sau a driblingurilor 
treime.

Pe plan ofensiv este 
c simțitoare creștere 
tății valorice, linia a IH-a (Ștefa- 
nov. Bașa. Gheorghiu) devenind a- 
cum aproape egală cu celelalte 
două, ceea ce face ca schimbările 
să nu afecteze potențialul echipei. 
Și în această direcție ne vedem 
nevoiți să repetăm o observație : 
executarea șutului sau a unui dri
bling decisiv (cazul șutului de pe
nalitate ratat de Bandaș ; apropo : 
nu era oare indicat un alt jucător, 
mai tehnic, mai sigur în execuție?) 
constituie încă probleme dificile (și 
n-ar trebui...) pentru unii din com- 
ponenții lotului.

Să așteptăm însă și meciul de 
mîine. ultimul dinaintea startului 
în C.M., care va avea loc miercu
rea viitoare, la Graz, chiar în com
pania selecționatei țării gazdă.

Călin ANTONESCU

din propria

de subliniat 
a omogeni-

campionatelor republicane echipe
FORMĂ SPORTIVĂ A SELECTION ABILILOR 

NU A ATINS ÎNCĂ NIVELUL DORIT
sc impune un ciort decisiv in cursa de pregătire peniru €. M.

k'T'i

ȘCOLII îl REVINE UN ROL IMPORTANT î\ SISTEMUL
PERFECJIONARI Șl CREȘTERI CALITATIVE

curogetzgM aaerwafi. *e localități și 
O* j*4e(. rt raoritorii Rcatro acei elevi

(Urmare din pag 1)

concret, după rezultate, după efi
ciența muncii practice.

• Controversata problemă a pro
gramelor va fi, în fine, reglemen
tată ?

— într-o bună măsură a și fost 
reglementată. Este de adăugat faptul 
că ea va fi mult îmbunătățită, în 
special în ideea organizării de activi
tăți cu elevii în aer liber, în cea 
mai mare parte a anului, chiar și a- 
colo unde există una sau chiar mai 
multe săli de sport. Numai scoțînd 
cît mai mult elevii în aer liber vom 
reuși să-i călim, să-i facem mai pu
ternici, mai viguroși.

• Considerați că în îndeplinirea 
prevederilor Hotărîrii, directorii de 
scoli pot avea un aport mai substan
țial ?

— Directorii de școli și nu numai 
ei, ci și ceilalți profesori, diriginții. 
Sînt obligații pentru toate cadrele 
didactice. Trebuie să ne unim forțele 
pentru a crește generații sănătoase. 
Aici nu apare doar poziția profeso
rului de educație fizică. Este o sar

cină generală, de mare răspundere 
socială.

* Cum va fi orientată performanța 
la nivelul școlii ?

— Vor fi consolidate școlile spor
tive și lărgită rețeaua școlii ;r gene
rale, a liceelor de educație fizică. 
De asemenea, mergem pe ideea creă
rii unor cluburi sportive școlar® spe
cializate în cite o ramură de sport. 
Atit in activitatea sportivă de nta-ă 
cit și în cea de performanță contăm, 
în continuare, pe colaborarea ca 
C.G. al U.T.C. și C.X.O.P. De aseme
nea, cu sprijinul U.G.S.R. vom ct -.- 
stitui complexe sportive pentru ele
vii din școlile profesionale. Un prim 
complex există pe lingă Uzina de 
automobile Pitești, altele vor apare 
în mari centre industriale — Galați. 
Drobeta Tr. Severin, Constanța etc.

în orice caz, ceea ce am dori sâ 
fie foarte limpede pentru toată lu
mea — cadre didactice și elevi — 
prevederile Hotărîrii nu le vom înde
plini cu lozinci și planuri de măsuri 
întocmite doar așa, ca să fie. ci prin- 
tr-o muncă calificată, pasionată, rea
lizată din convingere, cu spirit de 
responsabilitate, cu foarte multă exi
gență...

de nas* ruoa fi fa mâv„.-3 să selec-

Turneul feminin

SITUAȚIE STRiNSĂ ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
După desfășurarea rundelor a 6-a 

și a 7-a. ‘Suzana Makai continuă* 
să se mențină în fruntea clasa
mentului turneului feminin de se
lecție a] șahistelor noastre 
tașe. Ea a cîștigat la Vera 
mond, iar apoi a remizat cu 
nora Gogâlea (aceasta din
autoare a 7 egalități consecutive!) 
In imediata apropiere a liderei 
se află Rodiră Reicher (victorie la 
Anra Gheorghe, remiză cu Emilia 
Chiș). Ciștigînd în runda a 6-a la 
Gabriela Olteanu, dr. Maria Pogo- 
revici amenință și ea primul loc,

frun- 
Zsig- 
Eleo- 
urmă,

Ia care se. parș că, aspiră cu temei 
și clujedîica Margarettr*JuiTtu (i%*“ 
mize consecutive cu Eleonora Go
gâlea și Maria Pogorevici). Invin- 
gînd-o pe Elena Răducanu, în run
da a 7-a. Gertrude Baumstarcls ob
ține prima victorie în concurs 1

CLASAMENTUL după 7 runde 
este următorul : MAKAI 5'/i, Rei
cher 5, Juncu, Pogorevici d’/s, Go
gâlea 3’/z, Chiș (1), Olteanu (1), 
Baumstarck, Răducanu 3, Gheorghe 
21/2, Zsigmond (1) Vî. Bogdan (1) 
1 p. (T.N.)

zică. De asemenea. în vacanța de 
primăvară, vom asigura in continua
re instruirea cadrelor didactice care 
suplinesc profesori de educație fizi
că, astfel ca acestea să fie In mă
sură să-și aducă o contribuție mai

concretă la sporirea eficienței orelor 
de educație fizică.

prof. Cornel 
inspector general șef al 
tului școlar al județului

STOICA 
Inspectora- 
Huneduara

întrecerile celor mai bune echipe 
de tenis de masă, concurente în 
campionatele republicane feminine 
și masculine, au scos în 
eforturile unora dintre 
toare

„LICEUL SPORTIV"-
(Urmare din pag. t)

o categorie de clasificare. A avea o 
asemenea clasificare înseamnă a crea 
un stimul în rîndul elevilor. Totodată 
a se verifica dacă, dintr-un motiv 
sau altul, în secții mai există balast, 
elemente fără afinități cu o disciplină 
sau alta. Crearea unui sistem corn- 
petițional continuu, prin intermediul 
căruia se va verifica potențialul ele
vilor, iată un alt mijloc de testare 
a elevilor sportivi. în fine, pe lingă 
volei și atletism, la „Roaită“ se va 
pune un accent deosebit pe gimnas
tică, sport In care există — pe plan 
local — o frumoasă tradiție.

0 PEPINIERA REALA
La îndeplinirea tuturor acestor de

ziderate concură existența unor con
diții materiale excelente — dc_ă săli 
de sport, un complex sportiv în aer 
liber. Estb, de asemenea, In curs de 
realizare un stadion — în miniatură 
— pentru atletism și volei.

Liceul „Vasile Roaită* din Rm. 
Vîlcea, care a dat țării cîțiva spor
tivi de performanță, printre care vo
leibalistul Dumănoiu. atletul Ad. 
Marinescu (campion la triplu) și gim
nasta Cornelia Roman, își propune 
ca pînă în 1976 să dea loturilor na
ționale încă 10 sportivi de performan
ță, dintre care o treime să participe 
la cea de a XXI-a ediție a J. O.

geaerole o «sciaftoă. ia speță
atleuM. fcts*i și schi, acțiune afla
tă aproape de r—cresiure. sa fi în
tețit* de roaeofedarea rețelei de școli 
sportive, a crier di* De-ca. Hunedoa
ra si Petrosa*», pe cere le dorim — 
intr-o «iziape na prea îndepărtată, 
pt paniere reale ale performanței. A- 
dica ies;trar*a f:ra- _rț.- ■ c. Dritmă 
o® luat fa seaas cele si inițiativa 
colectiv alai prefc terii* de la Școala 
spertiv* dfa Deva, care — ia spiri- 
tul Hotărîrii — s-a aetijat ca zilnic, 
cile {. 3 ore. să se afle la dispoziția 
elevilor die menilipiol Deva, strict 
voi an tar. peatra a-i îndruma orga
nizatoric și tehek. Baze'e sportive 
din Deva se vor afla și ei® la dispo
ziția elevilor. Ere o inițiativ* care 
se cere a fi geteral—ată.

De bură «ea mA c* «vetn în vede
re și conținea perfecționare a cadre
lor didactice. Vest tacra II vom !a-

dagogice. organizate lunar, pe cen
tre. la Deva. Hunedcara si Petro
șani, acțiuni in care activitate* va 
îmbrăca — mai nvult deeit fa anii 
trecuți — tm caracter practic, cu 
lecții-model deschise. In mod special, 
cercul pedagogic din 39 martie va 
dezbate Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. si va stabili concret obliga
țiile fiecărui profesor de educație fi-

OBIECTIVE Șl ACȚIUNI PRACTICE ALE 
DIN JUDEȚUL BRAȘOVORGANIZAȚIILOR U.T.C.

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R., 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului in țara 
noastră a însemnat un stimulent In 
activitatea tuturor celor ce lucrează 
în acest domeniu. Normal, și la Co
mitetul județean al U.T.C. Brașov au 
fost luate unele măsuri și s-au dai 
directivele clare. în privința imnul- 
șjlui ce trebuie Să-i cunoască mișca
rea sportivă, iar acolo unde sînt con
diții. activitatea practică se desfășoa
ră în plin. Mă voi referi doar la cele 
mai importante. Cei ce îndrăgesc
sportul de iarnă au avut o satisfac
ție deosebită : în această pe
rioadă au fost extinse concursurile 
populare de schi si săniuțe. Astfel, 
de întreceri au avut loc în Brașov. 
Victoria. Săcele, Codlea, precum și 
în comunele Cristian, Bran, Șercaia 
ș. a., la care au participat 
număr de tineri și tinere.

Avîndu-se în vedere 
mare în rîndul tineretului 
tul nostru a sporturilor de 
luat măsuri pentru 
rilor aplicative de

un mare
aderența 

din jude- 
iarnă am 

extinderea cercu- 
schi și biatlon in

CONCURSURI PERMANENTE PENTRU TOATE 
CLASELE, LA CEL PUȚIN 2-3 DISCIPLINE 

SPORTIVE
Inspectoratul școlar al județului 

Hunedoara, în strînsă colaborare cu 
ceilalți factori cu responsabililtăți și 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului, deplin conștient_ de ne
cesitatea îmbunătățirii activității spor
tive de masa și de performanță a 
elevilor, se angajează. în spiritul Ho- 
târîrii, să realizeze și la acest ca
pitol important din viața școlii, un 
salt hotărîtor.

în acest scop preconizăm ca acti
vitatea sportivă să intre organic in 
sfera de preocupări a fiecărui elev, 
a fiecărei clase, prin organizarea de 
concursuri și competiții la 2-3 dis
cipline sportive, cu caracter perma
nent. O dată pe săptămînă, elevii din 
fiecare scoală vor fi prezenți la în
trecerile inițiate sub titulatura „Ziua 

sportului preferat". Vont pleda de 
asemenea pentru organizarea unor

PRIMELE
Dintre mă«urile preconizate In li

ceul nostru, merită a fi notate ur
mătoarele :

Inițierea „zilei sportive* cu partici
parea tuturor elevilor liceului, care 
vor efectua drumeții, crosuri, excursii 
cu biciclete, „Cupa Femina* la hand
bal, întreceri atletice, pe zile, pentru 
alergători, săritori și aruncători, joia 
pregătirii tehnico-aplicative a elevi
lor și intensificarea gimnasticii zil
nice ; , ,

— îmbunătățirea bazei material® 
prin mijloace proprii ; în atelierele li 
leului a început confecționarea unei 
bare fixe, a unor paralele în curtea 
școlii, gantere, haltere mici și mari 
si alte materiale — mese de ping- 
țong din ciment și amenajarea unei 
curse cu obstacole ;

— Acordarea unei mai mari efi
ciente lecțiilor de educație fizică prin 
introducerea unor mijloace de gim
nastică. atletism si jocuri sportive : 

— Accent deosebit pe lucrul in 
ser liber, precum și inițierea cam 
pionatului liceului la toate ramurile 
sportive ce pot practica. în scopul 
depistării și selecționării celor mai

MASURI...
buni elevi pentru„.i vk.i școala-

— Sprijinirea acțiunilor
sportivă ;

_r__^____ . de orga
nizare a timpului de joacă al co
piilor din cartierul Crihala.

prof. Eugen GRLTESCU 
Liceul nr. 3 

din Drobeta Tr. Severin

Fundata, Victoria, Vama Buzăului, 
Poiana Mărului etc. începînd din 
luna aprilie se vor amenaja piste 
aplicative, parcursul cu obstacole și 

porticuri de gimnastică în toate șco
lile de la orașe și sate, iar cu înce
pere din luna mai a acestui an, se 
vor organiza pentru sate campionate 
comunale și intercomunale la atle
tism. volei și ciclism, sporturi cu 
tradiție în rîndul tineretului din ju
dețul Brașov.

S-a propus, de asemenea, amena
jarea în apropierea orașelor a unor 
zone cu destinație complexă din care 
o pondere importantă cade pe acti
vitatea sportivă. în acest sens, Orga
nizațiile orășenești ale U.T.C. au pro
pus construirea unor asemenea com
plexe de agrement în orașul Victoria, 
în apropierea cabanei Arpaș, ia Fă
găraș pe Valea Sebeșului sau Beri- 
voiului. la Zărnești, pe Valea Riului. 
la Rișnov, în apropierea cabanei 
Cheia etc. etc.

Iată doar clteva din problemele 
Comitetului județean al U.T.C. Bra
șov legate de recenta Hotărlre a 
C.C. al P.C.R. Ținînd seama de im
portanța pe care educația fizică și 
sportul, ca parte organică, integran
tă a ansamblului mijloacelor educa
tive o are asupra tinerei generații, 
vom face totul pentru aplicarea în 
practică a Hotărîrilor partidului.

Florin TAMPA 
secretar cu problemele de sport-tu- 
rism și pregătire 
apărarea patriei 

tului județean

a tineretului pentru 
din cadrul Comite- 
al U.T.C. Brașov

evidență 
competi

toare nentrif a se prezenta la un 
nivel Nbdecvat unui concurs de o 
asemenea amploare. Și ierarhizarea 
care a rezultat acum a consfințit 
tocmai diferența de pregătire dintre 
formațiile participante, cele mai 
bune situîndu-se pe ioduri fruntașe. 
Totuși, factura generală de joc nu 
a fost satisfăcătoare comparativ cu 
stadiul atins pe plan internațional. 
Iar actualul impas nu poate fi de
pășit atîta timp cît majoritatea 
componenților echipelor — poate 
mai. mult chișr «decît treisferturi — 
este formată din elemente plafonate. 
Este drept, într-un campionat al 
țării se decern titluri naționale, dar 
ne interesează deopotrivă și valoa
rea deținătorilor și a următorilor 
clasați (echipe sau individual), mai 
ales într-un sport unde aspirăm, în 
continuare, la poziții superioare în 
eșalonul internațional. Și acest lu
cru nu poate fi realizat cîtă vreme 
competițiile interne, campionatele 
republicane se desfășoară la un ni
vel mediocru. Rezolvarea nu poate 
fi găsită decît printr-o promovare 
mai curajoasă a tineretului, ca ur
mare a unei selecții judicioase și a 
unei pregătiri minuțioase. In acest 
sens, asociațiile, cluburile și fede
rația de specialitate trebuie să a- 
dopte măsuri energice în privința 
îndrumării și controlului activității 
antrenorilor, în prezent prea multi 
față de „producția” redusă și de 
slabă calitate.

Cum am mai arătat, turneul de 
la Floreasca a constituit și ultimul 
test înaintea campionatelor mondia
le de la Sarajevo (5—15 aprilie). De 
aceea, ne-am fi așteptat ca selecțio- 
nabilii să fi dovedit mai multă 
combativitate, să demonstreze o do
rință mai mare de etalare a posi
bilităților lor, de afirmare. Faptul 
că alcătuirea reprezentativelor 
noastre era de acum cunoscută tre
buia să-i 
acționeze 
Nu mai 
factorul 
asupra jocului. Și totuși, 
celor șapte „aleși** pentru Sarajevo 
(Maria Alexandru. Eleonora Vlaicov, 
Carmen Crișan, Teodor Gheorghe, 
Șerban Doboși, Aurel Ovanez. 
Marin Firănescu) nu a avut darul 
să mulțumească decît parțial. Sigur, 
este necesar ca aprecierile să fie 
făcute diferențiat. însă, ca notă 
generală, calificativul comportării 
selecționaților nu poate fi pozitiv.

Zilele trecute, în sala Floreasca, 
s-a încercat să ni se sugereze că 
poate nu ar fi oportun ca să dez
văluim. fără menajamente, acum, la 
atît de puțină distanță de „mondia
le”, lipsurile care persistă în jocul 
sportivilor. Am auzit și cu alte oca
zii asemenea păreri. Nu împărtășim 
astfel de opinii și nu din spirit de 
contrazicere. Considerăm însă 
este onest a spune lucrurilor 
nume, astăzi cînd mai pot interveni 
unele ameliorări." După cum nu 
sîntem de acord nici cu optica celor 
care cred că a arăta carențele di
rect sportivilor ar duce la o demo
bilizare a acestora. Marii performeri 
sint și caractere tari care nu se lasă 
copleșiți de eventualele critici în-

dreptățite. De altfel, afirmațiile 
noastre sînt certificate de ■ rezulta
tele (și de manierd de joc) obținute 
la Floreasca, ca și în concursurile 
anterioare internaționale. Decr, 
sîntem convinși că și sportivii 
noștri au sesizat singuri în ce cons
tau lacunele.

împlinind 20 de ani de la debutul 
în primul ei campionat mondial 
(București, 1953), mereu neobosită, 
maestra emerită â sportului și mul
tiplă campioană a țării, Maria 
Alexandru continuă să fie cotată 
printre cele mai bune în concernul 
internațional. Cunoaștem totodată 
marea ei putere de mobilizare în 
competițiile de anvergură. Experi
ența îndelungată și sîrguința la an 
trenamentele din aceste ultime 
două săptămîni o pot aduce clin 
nou printre protagonistele întrece 
rilor de la Sarajevo. Cu partene
rele ei, Eleonora Vlaicov și Carmen 
Crișan, situația e 'mai dificilă. 
Prima și-a pierdut parcă din vi
goarea de altă dată, iar secunda se 
află tot în perioada căutărilor. 
Dorim să credem că antrenorii 
Ella Constantinescu și Ion Pop vor 
găsi pînă la C.M. mijloacele pentru 
o mai bună sedimentare în jocul 
elevelor lor. Ceea ce nu e deloc 
ușor și poate nici suficient pentru 
o prezență onorabilă 
Să se încerce totuși, 
tivă nu există.

Obiectivul maximal 
la C. M. este de a promova în pri
ma categorie. Cu valoarea -lor, dar 
mai ales cu forma prezentă, Teodor 
Gheorghe. Șerban Doboși. Aurel 
Ovanez și juniorul Marin Firănescu 
au un țel greu de atins. Șansele pot 
spori numai în măsura în care pre
gătirile care urmează se vor bucura 
de participarea lor totală. Aceeași 
contribuție o solicităm întregului

la Sarajevo. 
Altă alterna-

al băieților

facă pe cei titularizați să 
mai degajat, fără reținere, 
exista nici o rațiune ca 
inhibitor să influențeze 

evoluția

că 
pe

C. COMARNISCHI

In întrecerile la Floreasca,
Șerban Doboși a jucat mai aproa
pe de valoarea lui reală, dar încă 

departe de standardul 
international.

10 MINUTE DE ALERGARE IN AER LIBER, 

PE ORICE VREME!
Prima noastră acțiune a fost aceea 

a introducerii în toată școala a gim
nasticii zilnice. Din păcate, viscolul 
ne-a oprit de la această activitate, 
dar numai pentru puțină vreme, căci 
acum curtea este complet curățată 
de zăpadă. Și pentru că tot am vor 
bit de vremea total nefavorabilă, 
trebuie să amintesc și faptul că di 
recțiunea școlii a hotărît ca orei® 
de educație fizică să înceapă, în orice 
condiții, cu cel puțin 10 minute de

alergare în aer liber, continuînd. fie 
în sală, fie afară. Pentru următoa
rele săptămîni, asociația sportivă a 
liceului, împreună cu organizația 
U.T.C. a pus la punct toate amă 
nuntele inițierii și bunel desfășurări 
a unor campionate interne, pe clase 
la baschet (băieți și fete), fotbal (bă 
ieți), handbal (băieți și fete).

Mihai MOLDOVEANU 
elev anul III G. Liceul „Mihaii 

Sadoveanu", București

MARIA

Colectivul redacției ziarului 
„SPORTUL** anunță cu adîncă în
tristare încetarea prematură din 
viață, după o lungă și grea suferin
ță, a colegei Maria Golea.

Timp de multi ani Maria Golea 
a lucrat în cadrul redacției, cuce- 
rindu-și stima unanimă pentru 
conștiinciczitatea și devotamentul 
în muncă, Ea a adus o importantă

GOLEA

contribuție la apariția ziarului 
„Sportul".

Toți cei care au cunoscut-o și au 
colaborat cu ea îi vor păstra o a- 
mintire neștearsă.

Lucrătorii ziarului nostim trans
mit sincere, condoleanțe familiei în
doliate.

Inmormîntarea va avea loc dumi
nică 18 martie, în comuna Geoa-i 
giu, jtid. Hunedoara,



în vederea 
viitoare, de 
Greciei,

CLUBUL Nr. 6: F U CONSTANTA
♦

stanța. In vederea obținerii unor 
rezultate valoroase, atit în compe
tițiile interne c>t și te inUlnirile in- 
temaționale, conriliul, tehnicienii 
și sportivii « 
precupețeascăsa de constitu- 

luat parte tov. 
al Comitetului 
Dumitru Ivan, 

Constanța,

Așadar, cifra cluburilor de fot
bal s-a mărit cu încă o unitate. 
Clubul cu nr. 6 a luat ființă 
miercuri după-amiază în bătrînul 
port de pe malul Mării Negre, cînd 
a avut loc ședința 
ire. La adunare au 
Ion Iuga, secretar 
județean al P.C.R.,
președinte al C.J.E.F.S.
IFlorea Tănăsescu, secretar general 
al F.R. Fotbal, precum și tehnici
eni, sportivi și numeroși suporteri, 
întreaga asistență a adoptat în u- 
nanimitate numele noii unități 
sportive de performanță i FOTBAL 
CLUB CONSTANȚA, regulamentul 
de funcționare și bugetul pe anul 
în curs. De asemenea, au fost a- 
lese consiliul și biroul clubului. în 
componența consiliului, care numă
ră 47 membri, se află antrenori, 
jucători, susținători și foști sportivi 
care au purtat anț de-a rîndul tri
courile clubului constănțean. Așa,

de exemplu, din organul de con
ducere al fotbalului de performan
ță fac parte profesorul Octavian 
Brînzei, antrenorul Petre Comăni- 
ță, jucătorii Dumitru Antonescu și 
Teodor Pilcă, precum și inimoșii a- 
nimatori sportivi Paraschiv Banciu. 
Gheorghe Ciurea, Dumitru Groza- 
vu. Biroul consiliului numără 7 
membri, avînd ca președinte de 
onoare pe tov. Ion Calotă. vice
președinte al consiliului popular 
județean, iar ca președinte activ 
pe Foti D. Foti, vicepreședinți — 
Constantin Mareș (salariat), Tudor 
Șovăilă și Ciprian Isacu, secretar 
— Constantin Cota, iar ca mem
bri : Dumitru Dumitrescu. Nicolae 
Șerban, Ion Aur, Emanoii Hașou. 
Emil Trandaș și Horia Furdui.

în fața noului dub de speciali
tate stau sarcini deosebit oe im
portante în vederea ridicărt: pe o 
treaptă superioară a activității 
fotbalistica din munăăpiul Coc-

IM» efi
n;

*
toate 
ți pe

Pi YMTilA

în ciuda viscolului și zăpezii

Sportul
IERI, UN PRIM ANTRENAMENT 

AL LOTULUI DE JUNIORI 
ÎNAINTEA MECIULUI DE LA 

ATENA

partidei de săptămînă 
la Atena, 

miercuri s-au
București, componenții 
țional de juniori. Rînd 
cu întîrzieri cauzate de perturba- 
ția în circulația trenurilor — au 
sosit gălățeanul Băcescu, brăilenii 
Iuga și Cotigă, clujenii Negruțiu și 
Hurloi. craioveanul Chivu, sibianul 
Munteanu. Ieri, antrenorii Constan
tin Ardeleanu și Ion Voinescu au 
efectuat un prim antrenament în 
complexul sportiv „23 August" 
unde, de altfel, se și află cazat lo
tul pînă în ziua plecării spre ca
pitala Greciei.

cu echipa 
reunit, în 

lotului na
pe rînd —

DELEGĂRILE DE ARBITRI PENTRU 
MECIURILE DE JUNIORI ALE ETA

PEI REPROGRAMATE
ANULATE

AU FOST

a Colegiului 
anunță că 
pentru me- 
cadrul eta- 

se desfășoare dumi- 
nkâ 19 martie au fost anulate. 
Peaîr-u jocurile din 25 martie, cînd 
s-a reprogramat etapa respectivă, 
se vcc :a.e alte delegări de arbi-

Comisia de delegări 
Central de arbitri ne 
toate delegările făcute 
cterlle de junior, din 
pel ce urma să

19 mărite au fost

DIVIZIONARELE A SE ANTRENEAZĂ INTENS
F.C. ARGEȘ—NICI UN MOMENT DE PAUZĂ STEAUA - PENTRU A TREIA OARA IN SALA

Pag. â 3-a

UN 6-4 CA IN JULES VERNE

Echipa piteșteană nu a întrerupt 
nici un moment programul pregă
tirilor sale. Luni, cînd zăpada că
zută din abundență a făcut impo
sibilă programarea antrenamente
lor în aer liber, ședința de pregă
tire a avut loc în „sala sporturi- 
3or“, frumoasa construcție situată 
în imediata apropiere a stadionu
lui „1 Mai". A doua zi Insă fot
baliștii au putut utiliza terenul ce 
zgură, deblocat de nămeți, datori
tă rapidelor acțiuni întreprinse de 
conducerea clubului piteștean.

Așa fiind, antrenorii Florin Ha- 
lagian și Tănase Dima au pro
gramat un antrenament de o in
tensitate ridicată,- care a cuprins 
un circuit de pregătire fizico-teh- 
riică executat 
de întregul lot 
un meci-școală 
tilistul Pitești, 
argeșeni au susținut un nou joc la 
două porți, de data aceasta in compa
nia echipei fruntașe In Divizia C, Da
cia Pitești. Pentru duminică, F.C. 
Argeș a perfecta: o partidă ami
cală cu Steaua, la București. Ple
carea spre București urmează să 
se efectueze sîmbătă. cu autobu
zul.

In privința stării de sănătate a 
jucătorilor se înregistrează o sin
gură indisponibilitate ivită In

cursul meciului de r ~ ~~ ci ca 
U.T_A. Constantin Oitaacc n-a pu
tut termina jocul, așa se S-t.
fiind înlocuit cu Barias, ăcuarece 
o veche accidentare * *a — petre
cută In partida cu Re^i Madr-t 
din .Cupa campion-lor *“ -
— a nwidiwL Dopt toate praMbt- 
litățile, el va absenta o ae
vreme din echipă, petnaecă mece- 
sară efectuărri 
men: meiscaL

aaerita Witaiiai «nu. Crista- 
u. Dumitriu IV, Dumitru, 
u. raatea. Tătare, Voinea, 
■eftei. lerdăaescu și Aeie- 

■ai restaMUt după aeciden- 
ta fecunchi. au executat 

rmata de exerciții toate in 
HagUeri: prespețimU fizice, 
a a dr-a. antrenorii Gh. 
a « E. Jenei și-au împărți:

Eu cred că toată suflarea noastră fotbalistic-aso- 
ciativă trebuie să mulțumească, intr-un fel sau altul, 
cu mic și cu mare, indiferent de simpatii și anti
patii, Rapidului și Universității craiovene, pentru a- 
cel veritabil 6—4 oferit vieții noastre de micro
biști. Un 6—4 făcut nu din penaltiuri după minu
tul 90, executate pentru a departaja două echipe 
rămase la 0—0, un 6—4 născut din șuturi de la 
25 de metri, din mari greșeli de apărare, din ne
bunii ale întîmplării, ale mediocrității și ale ambiției 
dramatice, un 6—4 venit de la 0—2 și 1—3, 
6—4 adevărat, cum visăm cînd nu avem ce 
un 6—4 neserios, 
minunat.

Și dacă suflarea 
gimea ei — să-mi 
eu mă voi angaja 
titudine față de cele două echipe. 
Cu atit mai mult cu cit nici nu le-am 
văzut cu ochii, ci doar cu urechea 
și mai ales cu mintea. Ele m-au fă
cut să mă cred, într-o zi de iarnă, 
Jules Verne — scriitor drag al co
pilăriei care mergea cu mintea și cu 
imaginația pînă în Lună, pînă în Cos
mos, pînă în America, pînă in adîn- 
cul mării, stînd paralizat intr-un că
rucior. Jules Verne scria romane de 
science-fiction, fără să poată umbla 
măcar de-a lungul ecuatorului ! Acel 
6—4 mie unuia mi s-a părut un mic 
roman de science-fiction, un roman 
științifico-fantcstic pe care l-am ci
tit urmărind viața atletică într-o sală 
L-am citit în imaginație, cu închipuirea, 
ce vedeam un super-campion ca Puttemans pălind 
in fața lui Oblemenco, Bălan și Codrea pe care 
nici nu-i vedeam la față, dar îi simțecm aruncați 
într-o aventură cosmică. Căci nu mi se va putea 
spune că un 5—3 de la 1—3 nu e o aventură cos
mică in fotbalul nostru. Și nici nu mi se va putea 
cere — în actuala situație mirobolantă a socceru- 
lui nostru — să-l pun mai presus pe Puttemans de- 
cit pe Țarălungă I Firește că ar fi mult mai nobil, 
mai frumos, mai estetic să fiu încîntat de un super- 
campion mondial al fugii, — dar ce am eu, la orc 
actuală, cu fuga, cu marele Puttemans ? Eu sînt 
capsat la această minune a unui 6—4, la fotbal- 
asociație între două echipe românești.

Mă uitam la super-campion și gîndul nu-mi era

incredibil și, în cele din

un 
face, 

urmă,

între- 
atunci

noastră nu va voi — în 
împărtășească propunerea, 
singur în acest sentiment de gra-

ACȚIUNEA

cu conștiinciozitate 
Miercuri a avut lo 
cu formația Tea 
iar joi fotbalișt

la el, trebuie s-o recunosc, nici la recordurile lui, 
nici la stilul lui, — ci, la ale mele și ale noastre. 
Ale mele și ale noastre mă sileau să fiu foarte 
bucuros că o echipă în deplasare reface un handi
cap de două goluri, pentru a da alte șase, dintre 
care cinci într-o singură repriză, gen Ajax. Situația 
existentă mă făcea să săr de pe scaun de entu
ziasm, auzind de un meci în care curg 10 goluri 
— ceea ce mă ducea cu gindul julesvernian la un 
meci, tot pe Republicii, unde văzusem, tot iarna, de 
mult, un scor de 10—5, mi se pare, între o echipă 
sovietică și un Juventus cu Mișu Flamaropol, Fătu, 
Oană și lordache... Ce meci, ce frumusețe, ce șuturi, 
ce nebunie 1 Eram copil.

Totul mă obligă să nu renunț la ideea că fotba- 
lul-asociație se mai joacă pe goluri, pe multe goluri 
chiar. Nimic nu vine să-mi clintească ideea că una 

din clipele frumoase ale vieții este 
aceea cînd Ghițulescu îți spune că 
„la 5—3 meciul e jucat4... ca peste 
două minute să te anunțe 
meciul nu e jucat și e 
5—5 I Sînt poate nababi 
care pot demonstra că 
1—0 sau chiar un 0—0 
echipe geniale, cu apărări geniale. 
Eu nu sînt nici atit de rafinat, cu atît 
mai puțin nabab. Eu mai cred în bo
găția de goluri intr-un meci de fot- 
bal-asociație, eu mă dau încă în 
vînt și în vîntoase după șuturi victo
rioase și norocoase de la 25 de me
tri, mie încă îmi plac la nebunie me

ciurile cu 3—4 penaltiuri clare, fiindcă fundașii nu 
nu mai aveau ce face în fața ‘ '

Mi se va spune că am rămas la vîrsta lecturilor 
din Jules Verne, că am rămas 
fotbalului și că nu vom progresa 
vități științifico-fantastice. La care 
și spun, încă o dată, pace și voie bună craioveni- 
lor și rapidiștilor, rugîndu-mâ ca întregul nostru fot
bal să devină și științific și fantastic, pe înțelesul 
copiilor I

că e 5—4, 
posibil un 
și rafinați 

preferă un 
intre două

*

din Rotterdam. 
, în timp înaintașilor 1

un copil în ale 
cu asemenea nai- 

eu mă întorc

BELPHEGOR
CORESPONDENȚA

COSTEL ȚIPLICA — Tălpigi — jud. Galați. Nu 
vă pripiți i după cum vedeți, Rapidul mai poate da 
4 goluri. Nimic nu e pierdut. Mulțumesc pentru 
gîndurile bune.

t-

DE REGENERARE U. T. A

SERIA A V-a

araepe 
team

de 
un 

sezonului 
veritabile

Steaua — &£

Al, CONSTANTIN

Sirena Buc.— Sp. Cioroglrla
— Autobuzul Buc.
XV-a — 1 aprilie 
Azotul Slobozia

zonă 
prin

XXII-a — 20 mai
— Electronica Buc.
— Laromet Buc.
— Sp. Ciorogirla— Unirea Tr. Buc.

T » jCTfi

Cin : :i K tcrcu

STEAUA-F.C. ARCES

S-a vorbit mult în ultima vre
me — ți nu fără temei — despre 
o așa-numită criză de randament 
colectiv a echipei textiliștilor arâ- 
ieni. Campioană ultima oară 
n 1971 — repetînd, de fapt, o ast
ei de performanță, realizată și cu 

an înainte — U.T.A., deși a 
linuat să se mențină un timp 
după aceea, la nivelul forma- 

noastre fruntașe, a manifes- 
tuși o scădere treptată 

are a adus-o, la 
it, în finalul 

in fața unei 
răscruce.

mpece atunci —

JIUL SE PREGĂTEȘTE PE STADIONUL CENTRAL
Am sunat Petroșanii la telefon. 

La clubul Jiul, la celălalt capăt 
al firului l-am găsit (fericită co
incidență) pe Ștefan Coidunv, 
trenorul fotbaliștilor din Valea Ji
ului. Așa stînd lucrurile, am 
trat direct în fondul problemei ca- -------= -- -------- - *----»!--• jn #CeS.ce face Jiul

an-

in-

re ne interesa i 
te zile ?

— Spuneți-ne, 
vremea Ia

— Și pe 
dar viața 
normal.

— Cum 
stadionul

— Drept să vă spun, pentru noi 
antrenorii și jucătorii de la Jiul, 
aceasta este problema cea mai im
portantă. Terenul nostru, nici cînd 
vremea e bună, nu prea se prezin
tă în condiții pe măsura cerințe
lor. Acum, pe teren este o ameste
cătură de zăpadă și noroi. Nea- 
vînd alt spațiu de antrenament la 
dispoziție, a trebuit să-1 sacrificăm 
și să ne pregătim pe el. Sper, însă, 
ca pînă la primul joc acasă — du
pă noua reprogramare, vom juca

cumj, mai întii. 
Petroșani.
Ia noi a nins 

își continuă cursul

e

destul, 
ei

se prezintă terenul de la 
dv. ?

UNIVERSITATEA CRAIOVA S-A ÎNTORS ACASĂ
așa cum 

trivă comportarea 
că, Ln condițiile 
de restrâns și a 

competiționale deo- 
V.T.A. obosise. No- 
Inft doamnă- căpă- 
un pronunțat sens 
‘ impunea, desigur, 
de a fi prea tîrzîu, 

□cerce a-și restabili e-- 
a că va re- 

f nuntaș în

ile sale de orientare ce-și propun 
o reușită deplină în perspectivă ?

In primul rînd, se poate vorbi 
despre o reconsiderare a concepți
ei privind pregătirea jucătorilor, 
realizată acum în condițiile unui 
regim de lucru mai cuprinzător, 
mai consistent și mai angajant. A- 
poi va 
fia, pe 
movare 
„ll“-le 
talentați jucători proveniți din ca
tegorii competiționale inferioare. 
Printre aceștia Condruc, Purima, 
Câldăruși și Filip, primii doi re- 
prezentînd, încă de pe acum, cîș- 
tiguri reale pentru echipă, promi
siuni cu șanse de împlinire.

în sfîrșit, U.T.A. se bizuie, pen
tru prima oară după mulți ani, și

trebui să menționăm inten- 
alocuri concretizată, de pro- 

și chiar titularizare în 
de bază a unor tineri și

pe o sursă proprie de promovare, 
formația sa de tineret, pregătită 
în prezent cu multă pasiune și pri
cepere de antrenorul A. Dan, for
mație din rîndurile căreia numele 
unor fotbaliști pe perspectivă ca 
Petrișor. Cura sau Co§a se înscriu, 
de pe acum, pe lista candidațiior 
la afirmare.

Așadar, U.T.A. cea bătrînă — 
cum o considerau mulți pînă mai 
ieri — întinerește. Aceasta în ace
lași timp cu dorința renăscută a 
marelui număr de admiratori ai 
săi, de a o revedea revenind în 
prim planul interesului competiți- 
onal. în pas cu ambițiile fotbalului 
arădean de a primi din nou ono
rurile de pe podiumul rezervat în
vingătorilor.

Mihai IONESCU

PROGRAMUL RETORULUI
antrenamente, 
de pregătire 

face Jiul ? 
am făcut 
joi, încer- 
de tineret-

aici la 1 aprilie, cu 
se refacă.

— Ne-ați spus de 
Care este programul 
în această perioadă ? Ce

— Marți și miercuri 
două antrenamente, iar 
căm să jucăm cu echipa 
rezerve (n.n. discuția noastră a a- 
vut loc miercuri la prinz). Pentru 
duminică, ne străduim să perfec
tăm un meci amical. într-o 
unde vremea e mai bună. 
Banat sau la Sibiu. Dacă nu vom 
reuși să aranjăm nimic, vom juca, 
probabil cu o formație de pe la 
noi, adică cu Știința Petroșani sau 
Minerul Lupeni.

— De ce n-a jucat Roznai, du
minică ?

— A avut o ușoară întindere și 
cum terenul era foarte greu, n-am 
vrut să riscăm. Aceeași situație a 
avut-o și Szabados. După meciul 
cu „U“ Cluj, și Mulțescu a acu
zat o ușoară întindere de ligamen
te. Pînă la meciul de la Ploiești, 
sper să-i avem pe toți trei apți de 
joc.

nord Omăta—
stanrin Del. j pcițova*: d
ședlrue oe ?regăure pe 
M«ala'.-Dn>beta.

Pregărir-.le au cnnrir- 
ciad s-a desfășură: m joc s aoca 
porți te cacnpaaia ech pe. țascu. 
-Cred că ne-am do\ edil îa«ptrai. 
prin plecarea la Drebeca Tvraa Se
verin, ne-a deciara: la telefca 
trenorui principal al Vrdvenr 
Craiova. Am lucrai trei zile ia 
șL astfel, programul neslru a-a 
rut de fel in intensitate. A 
fost un inconvenient pe care l-ara 
fi resimțit in dificila întrecere ca 
Dinamo, a minați acum pentru txaa 
de 25 martie-.

Intre timp. Ia Craiova *-aa 1 
măsuri pentru deszăpezirea sup

de rege- 
;.ală de an- 

prima 
it_ Ea 
LZk cu 

rgoare.

CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA A Vl-a

MEOUT

urs?4LA

A.S.A., DORNICA SA CONFIRME REZULTATUL
DIN CAMPIONAT Șl IN JOCUL CU SUTJESKA

Miercuri 21 martie, în localitatea 
Niksici din Iugoslavia, A. S. Ar
mata debutează în „Cupa Balca- 
nică“ intercluburi, prima competi
ție internațională oficială la care 
participă o echipă din Tg. Mureș. 
Un rol foarte important, de ultimă 
verificare înaintea partidei cu Sut- 
jeska, l-ar fi avut jocul ce fusese 
programat sîmbătă în Capitală, în 
cadrul etapei Diviziei A, cu Spor
tul studențesc. Dar cum jocurile au 
fost amînate, iată pe A.S.A. obli
gată să susțină pe teren propriu 
ultima partidă-școală înaintea de
butului în „Cupa Balcanică1*.

După cum am fost informați ieri 
dimineață telefonic, de tov. colonel 
Gh. Pintilie, președintele secției de 
fotbal de la A.S.A., echipa, datorită 
situației neprevăzute, și-a modificat 
întrucîtva programul din această 
căptămînă. Este adevărat, antrena
mentele au continuat în mod nor
mal — starea bună a terenului și 
a timpului permite acest lucru —,

miercuri a avut loc un joc în com
pania echipei de tineret, iar sîm
bătă încă unul, cu aceeași formație

Jucătorii, ca și antrenorul Tibe- 
riu Bone, sînt mulțumiți atît de 
fotbalul practicat duminica trecută 
în partida cu Steaua, cît și de re
zultat, astfel că se prezintă cu un 
moral ridicat înaintea jocului inter
național din Iugoslavia. „Sintem 
dornici să confirmăm rezultatul din 
campionat și in jocul din „Cupa 
Balcanică**, întreaga echipă fiind 
hotărîtă să se afirme pe plan in
ternațional", ne-a declarat tov. col. 
Gh. Pintilie.

A.S.A. va pleca duminică dimi
neața cu trenul spre Capitală și își 
va continua drumul spre Belgrad, 
în aceeași seară, tot cu trenul. Vor 
face deplasarea următorii jucători : 
Nagel, Solyom. Szollosi. L'nchiaș. 
Ispir, Czako, Varodi, Boloni, Faze- 
kas, Naghi, Mureșan, Hajnal, Kiss. 
Koller, Sultănoiu. Caniaro.

ASEMENEA L.NOR CAMPIONI AI RJNGCLLj p altor formații de p~cna divizie ți jucizoni
Sportului studențesc au programa: ieri un antrt «afi. Prezent la fedința lor de pregătire, fotorepor
terul nostru S BACK.SY a surprins un momen meniului care seamând foarte mult cu unul al
pugiliftilor. Iati-i de la sîinpa la dreapta pe Calda. Chi^JK. Kraas Jurei j» .V. Sandu sdrind cu abilitate 
coarda, asemenea unor campioni ai ringului. Pen'ru cnâci fi zilele următoare elevii lui Gh. Ola au In pro
iect antrenamente in aer liber.

ÎN ATENȚIA PART ICIPANȚILOR LA SISTEMELE DE JOC LOTO - PRONOSPORT
DE LA

I. E. A. B. S

Din cauza timpului nefavorabii 
programul tragerilor ți concursu
rilor din această săptămînă este 
următorul :

Toți tovarășii care au fost 
folosiți ca oameni de ordine 
la manifestațiile sportive, sînt 
rugați a se prezenta la ad
ministrația Stadionului Repu
blicii sîmbătă 17.III.1973 pen- 
tru comunicări în vederea 
deschiderii sezonului compe- 
titional 1973.

• Tragerea Pronoexpres nr. 
din 14 martie a.c. care trebuia 
aibă loc miercuri, va fi televizată 
direct din Studioul de Televiziune, 
astăzi, cu începere de la ora 18.L5.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă marți 20 martie 
1973, la ora 13, în orașele reșe
dință de județ și pînă luni 
martie 1973, ora 13, în celelalte 
calități.

11 
să

i973 (duminică) locul și ora ur- 
tnind să fie comunicate în numă
rul de mîine. Vînzarea se 
chide în ziua de sîmbătă 17 martie 
1973. Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pînă joi 22 mar
tie 1973. la ora IX te orașele re
ședință de județ ți pînă miercuri 
21 martie 1973. la ora IX in cele
lalte localități.

va in-

trucit meciurile trecute te program 
nu se mai dtaputâ. Conform regu
lamentului. participanților care au 
depus buletine pentru acest concurs 
li se restituie 
cerere pe baza 
triplicat

premiilor La trage -• Omologarea
rea Loto din 9 martie ac. 
trebuia

• Tragerea Loto de astăzi se 
mină pentru data de 18 taartie

• Depunerea biletelor ciștigătoa- 
re pentru concursul special Prono- să aibă loc miercuri

19
lo-

exures din 11 martie 1973. se pre- martie 1973. se face sîmbătă 17 
martie 1973.lungește pînă 

1973.
sim bâtă 17 martie

a- • Concursul Pronosport r.r 11 Rubrică redactată de
PRONOSPORTLOTO1973, se suspendă înclin 18 martie

contravaloarea. la 
talonului III sau

Etapa a XTV-a — 25 martie
Laroniet Buc. — Celuloza Călărași 
Ohmpia Giurgiu — Tehnomet. Buc. V-ța Buc. — Unirea Tricolor Buc. 
FLacăra r. Buc. — Electronica Buc. 
T.M. BUC.Obor Buc. 

al Slobozia
Etapa a

Sirena Buc. — 
Autobuzul Buc, — Oiimpia Giurgiu Buc. — Laromet Buc.
Sportul Ocrcgir-a — Voința Buc. 

ea Tr. Buc. — Din. Obor Buc.__za Câ-ărași — FI. r. Buc. 
irma-tal Buc. — TAL Buc.

Etapa a X\T-a — S aprilie 
^a Buc. — Celuloza Călărași

Uturea. Tr. Buc, — Tehnomex. Buc. Arucu S-iccz-a — F->căra r. Buc.
Qu.—ya Gxur^u — Electron.ea Buc.

B-r. — Sportul Ciorogirla 
FM. Buc. — D_n Obor Buc.rocnes Bar. Autobuzul Buc.

Exapa a XVH-a — 15 aprilie 
Obor Buc. — Tehnonxeî. Buc. 
rccuca Boc. — Azmui Slobozia — - .-r - Tr B-'.

Larezne: Buc. — Vozzxța Buc. 
F-fcdra OLnp. Giurgiu
a_a:2- Sirena Buc.TAL Buc.

- ZZ aprilie 
Cioroglrla 
ena Buc.Laromet Buc. 

Celuloza Că.ăra$ 
s aoora _ TAL Buc.

j Bae_ — Electronica Buc. 
Obor Buc. — F Acăra r. Buc.
Etapa a XXX-a — » aprilie 

a Bor. — Dm. Obor Buc. 
tal Ciorogirla — FL r. Buc. ta Buc. — A'utobuzul Buc. 
oaet Buc. — Azotul Slobozia 

Ce. _ rza Că A- — Electronica Buc.
L Bae. — Olunp-a Giurgiu 
cea Tr. Buc. — Laromet Buc.

Etapa a XX-a — C mai
T JL Buc. — Unirea Tricolor Buc. 
Aurob-zul Buc. — Din. Obor Buc. 
Electrocuca Buc. — Sp. Cioroglrla Flacăra r. Buc. — Voința Buc.
Laroz^et Buc. — Tehnometal Buc. 
Azotul Slob. — Celuloza Călărași 
Ottnpia Giurgiu _  Sirena Buc.

Exapa a XXI-a — 13 mai
Din. Obor Buc. — Laromet Buc. 
Olimpia Giurgiu — Azotul Siob.
Vnirea Tr. Buc. — FL r. Buc. 
Celuloza Călărași — Sirena Buc.
Electronica Buc. — T.M. Buc. 
Sp. Ciorogirla _  Autobuzul Buc.
Voința Buc. — Tehnometal Buc.

Etapa a
Tehnomet. Buc. 
Flacăra r. Buc.
Azotul Slobozia Autobuzul Buc.
Sirena Buc. — Voința Buc. 
Din. Obor Buc. — Olimpia Giurgiu T.M. Buc. — Celuloza Călărași

Etapa a XXIII-a — 27 mai 
Flacăra r. Buc. — Autobuzul Buc. 
Celuloza Călărași — Olimp. Giurgiu 
Voința Buc. — T.M. Buc, 
Electronica Buc. — Din. Obor Buc. 
Unirea Tr. Buc. — Azotul Slobozia 
Sp. Ciorogirla — Tehnomet. Buc. 
Laromet Buc. — Sirena Buc.

Etapa a XXIV-a — 3 iunie
Din. Obor Buc. — Celuloza Călărași 
Azotul Slobozia — Voința Buc. Tehnometal Buc. — Flacăra r. Buc. 
T.M. Buc, — Laromet Buc.
Autobuzul Buc. — Electronica Buc. Sirena Buc. — Unirea Tr. Buc. 
Olimpia Giurgiu _  Sp. Ciorogirla

Etapa a XXV-a — 10 iunie
Din. Obor Buc. — Voința Buc. 
Electronica Buc. — Sirena Buc. 
Olimpia Giurgiu — Unirea Tr. Buc. Celuloza călărași — Sp. Ciorogirla 
Flacăra r. Buc. — T.M. Buc.
Laromet Buc. _  Azotul SloboziaAutobuzul Buc. — Tehnomet. Buc.

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
Sp. Cioroglrla — Laromet Buc. 
Voința Buc. — Olimpia Giurgiu 
Azotul Slobozia — Din. Obor Buc.
Unirea Tr. Buc. — Electr. Buc. 
Tehnomet. Buc. _ Celuloza Călăr. T.M. Buc. — Autobuzul Buc,
Sirena Buc. — Flacăra r. Buc,

- • -

(1-2) 
(1-1) (1-4) 
(0—1) 
(4-2) (1—0) 
(1—5)

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

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

(1—3) 
(1—3) 
(»-l) 
(1—4) (1—I) 
(1-1) 
(»-3)

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

U-i) (1-7) 
(0—1) (2—2) 
(1—0) 
(1—1) (1—2)

(0-1) 
(4-4) 
(0-1) (0-0) 
(0-4) 
(1-2) 
(1-2)

to—0) 
(1-2) (O—1) 
(1—0) (2-0) 
(0—4) 
(1-1)

(1-1) 
(2-1) 
(1—2) (l-O) 
(0-2) 
(1-1) (0—4)

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

(1-D 
(0—2) 
(0—2) (0-2) 
(0-1) (3-7) 
(3—1)

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

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

Etapa a XlV-a — 25 martie 
Petr. T-viște — Automatica Alex. 
C.F.R. Roșiori — Chim. Tr. Măg. 
Flacăra Moreni — Textilistul Pitești 
Răsăritul Caracal _  Petr. Videle
Dacia Pitești — Chimia Găești Prog. Corabia — Rec. Stolcăneștl 
Unirea Drăgășani — Oltul Slatina

Etapa a XV-a — 1 aprilie
Chimia Găești — C.F.R. Roșiori 
Textilistul Pit. — Petrolul T-viște Oltul Slatina _  Răsăritul Caracal
Recolta Stoicănești — Dacia Pit. 
Petrolul Videle — FI. Moreni Chimia. Tr. Măg. — Unirea Drăg. Automatica Alex. — Prog. Corabia

Etapa a XVI-a — 8 aprilie 
Petr. T-viște _  Chimia Tr. Măg.
Unirea Drăg. — Petrolul Videle Recolta Stoicănești — C.F.R. Roșiori 
Prog. Corabia — Textilistul Pit. 
Auto. Alex. — Răsăritul Caracal 
Dacia Pitești — Flacăra Moreni 
Chimia Găești — Oltul Slatina

Etapa a XVH-a — 15 aprilie
Răsărit. Caracal — Rec. stoicănești 
Dada Pitești — Textilistul Pitești 
Petrolul Videle — Petrolul T-viște 
Flacăra Moreni — chimia Găești 
Prog. Corabia — Chim. Tr. Măg. 
Oltul Slatina — Automatica Alex. 
C.F.R. Roșiori — Unirea Drag.

Etapa a XVUI-a — 22 aprilie 
Unirea Drăg. — Prog. Corabia 
Automatica Alex. — C.F.R. Roșiori Chimia Tr. Măg. — Dacia Pitești 
Textilistul Pitești — Petrolul Videle 
Petrolul T-viște — Chimia Găești Oltul Slatina — Rec. stoicănești 
FL Moreni — Răsăritul Caracal

Etapa a XlX-a — 29 aprilie 
Chimia Găești — petrolul Videle Recol. Stoicănești — Chim. Tr. Măg. 
Răsăritul Caracal — Textilistul Pit. 
Unirea Drăg. — Flacăra Moreni 
C.F.R. Roșiori — Oltul Slatina Prog. Corabia — Petrolul T-viște 
Dacia Pitești — Automatica Alex.

Etapa a XX-a — 6 mal
FI. Moreni — Chimia Tr. Măg. 
Petrolul Videle — Oltul Slatina Prog. corabia — C.F.R. Roșiori 
Recolta Stoicănești — Chim. Găești 
Dacia Pitești — Unirea Drăg. Automatica Alex. — Textilistul Pit. 
Răsăritul Caracal — Petr. T-viște

Etapa a XXI-a — 13 mai
Petr. Videle — Recol. Stoicănești 
FI. Moreni — Automatica Alex.Oltul Slatina — Dacia Pitești 
Textilistul Pitești — C.F.R. Roșiori 
Chimia Găești — Prog. Corabia 
Petrolul T-viște — Unirea Drăg.
Chim. Tr. Măg. — Răsăritul Caracal

Etapa a XXII-a — 20 mai
Unirea Drăg. — Răsăritul Caracal 
Chimia Tr. Măg. — petrolul Videle Auto. Alex. — Recol. Stoicănești Oltul Slatina — Petrolul T-viște 
C.F.R. Roșiori _ Flacăra Moreni 
Dacia Pitești — Prog. Corabia Chimia Găești — Textilistul Pit.

Etapa a XXin-a — 27 mai
Prog. Corabia — Oltul Slatina 
Recolta Stoicănești — Unirea Drăg. Petr. T-viște — Flacăra Moreni 
Textilistul Pit. — Chimia Tr. Măg. 
Automatica Alex. — Petrolul Videle Răsăritul Caracal — Chim. Găești 
C.F.R. Roșiori — Dacia Pitești

Etapa a XXIV-a — 3 iunie
Chimia Găești — Unirea Drăg. 
Petrolul Videle — Dacia Pitești Chim. Tr. Măg. _  Auto. Alex.
Petrolul T-viște — C.F.R. Roșiori 
Flacăra Moreni — Rec. Stoicănești Răsăritul Caracal — Prog. Corabia 
Textilistul Pitești — Oltul Slatina

Etapa a XXV-a — 10 iunie
C.F.R. Roșiori — Petrolul Videle 
Unirea Drăg. _  Textilistul Pitești
Recolta Stoicănești — Petr. T-viște Oltul Slatina — Chim. Tr. Măg. 
Chimia Găești — Automatica Alex. 
Dacia Pitești — Răsăritul Caracal 
Prog. corabia — Flacăra Moreni

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
Chimia Tr. Măg. _  Chimia Găești
Petrolul Videle — Prog. Corabia 
Răsăritul Caracal — C.F.R. Roșiori Petrolul T-viște — Dacia Pitești 
Flacăra Moreni — Oltul Slatina 
Automatica Alex. — Unirea Drăg. 
Textilistul Pit, — Rec, Stoicănești

(0-2)
(0-1) 
(l—O)(0—2)
(1-0)
(1—3)
(1-1)

(1-1)
(1-4)(0—0)
(2-6)
(0-0)(0—1)
(0-2)

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

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

(0-0) 
(0-4) 
(0_l) (0—0) 
(2-3) (0—5) 
(0—1)

(0—3)
(0-3) 
(î-D (0—3)
(2-1)(0—1)
(1-1)

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

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

(0-4) 
(0-2) 
(0-4) (2-3) 
(0-0) (2—3) 
(0—6)

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

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

(0—3)
(0-0)
(0—2) (1-4) 
(1-3) (0—1) 
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înaintea ultimei etape din

HANDBALISTELE
LIDERE ALE

IAȘI, 15 (prin telefon). Peste 
1 000 de spectatori au fost pre- 
zenți -joi seara în tribunele Sălii 
sporturilor pentru a asista la par
tidele penultimei etape a compe- 
tiției internaționale de handbal fe
minin „TROFEUL IAȘULUI“. A- 
ceastă rundă a readus pe primul 
plan întîlnirile spectaculoase .

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
IAȘI 20—10 (10—7). După primele 
5 minute ale partidei, cînd condu
ceau cu 4—1, sltudentele buau- 
reștene au arătat că nu-și vor me
naja deloc colegele din Iași. Sco
rul a evoluat numai în favoarea 
formației antrenată de Ion Bota. 
Pînă_ la pauză, gazdele au reușit, 

‘io diferen-totuși, să se mențină la 
ță onorabilă. Odată cu începutul 
reprizei secunde, jucătoarele de la 
I.E.F.S. au accelerat ritmul în a- 
tac și s-au apărat mai agresiv, au 
punctat spectaculos. Ele au ajuns 
la 12—7 (mim. 33) și 19—8 (min.

TURNEUL DE ȘAH
(Urmare din pag l)

TROFEUL IASULUI"

CURSA CICLISTA

FRIG Șl NINSOARESTOPATA DE

de puncte cu I.E.F.S., dar

MARG IT

In fotografie : caravana 
cicliștilor, stopată sub 
ninsoarea abundentă, la 

Pescasseroli.

realizatoare : Ro-
5, Natalia Matache-
5 și Doina Băicoianu-

TEXTILA
18—11 (9—6). Cu această 

handbalistele sovietice se

TiRENIANA-ADRIATICA“

Telefoto :
A. P.-AGERPRES

decide 
dintre aceste

46). Partida era practic jucată și 
insistențele ie^enoelor din final au 
fost inutile.

Principalele
dica Bunea
Alexandrescu
Cojocarii 4 — pentru I.E.F.S.: Stela 
Corduneanu 3 și Victoria , Cojocă- 
rița 2 — pentru Universitatea Iași.

ISCOJ chișinAu 
BUHUȘI 
victorie, 
află in fruntea clasamentului, la 
egalitate ’ 
cu un golaveraj mai bun. Câști
gătoarea turneului se va 
vineri, în partida 
două formații.

ROMA, 15 (Agerpres). — La 
ca în competiția „Paris—Nisa”, 
fluențată de 
cursa ciclistă 
Italia, pe un 
rea Tireniană
a fost perturbată de ninsoare 
frig. Organizatorii au fost nevoiți

FAUSTO RĂDICI
LIDER DETAȘAT
ÎN CUPA EUROPEI

LA SCHI

fel 
in- 

timpul nefavorabil, 
ce se desfășoară în 
traseu ce leagă Ma
de Marea Adriatică,

restul concurenților. Unii antrenori 
au exprimat părerea că se putea 
găsi altă soluție, scurtînd de la 
început etapa sau găsind un traseu 
de înlocuire ori, în ultimă instan
ță, să fie oprită cursa la poalele 
muntelui.

PRAGA 15 (Agerpres). — 97 de schiori 
din 15 țări au fost prezențl la startul 
probei de slalom special din cadrul con
cursului internațional care se desfășoară 
la Jasna, în munții Tatra, victoria a re
venit italianului Fausto Rădici, cu timpul 
de 1:48.75. Pe locurile următoare s-au 
clasat spaniolul Aurelio Garcia 1:49,97 șl 
vest-germanul Heinz Weixenbaum 1:50,86, 
Sportivul spaniol Francisco Fernandez 
Ochoa, campion olimpie la Jocurile de 
la Sapporo, a ocupat locul 4 în 1:51,76.

In urma acestor rezultate, în clasa
mentul Individual al Cupei Europei con
tinuă să conducă Fausto Rădici cu 139 
p, urmat de Glullo Corradl (Italia) 82 p 
și Adoli Roesti (Elveția) 72 p.

un atac puternic la rege care s-a 
dovedit cîștigător.

Florin Gheorghiu a întrerupt cu 
Ungureanu (într-un final de turnuri 
și pioni superior), Stoica cu Ruka- 
vina (o calitate în minus pentru 
jucătorul român) și Knaak cu 
Fichtl (într-o poziție complicată).

Knaak a cîștigat întrerupta din 
runda a 4-a cu Spiridonov.

în clasament, după 8 runde, con
duc GHIZDAVU și TAIMANOV 
5'A p, Partos 5 p, Honfi 4'/j p, 
Knaak (1) 4 p (din 7 partide), 
Gheorghiu (1) 4 p etc.

Astăzi, la ora 16, se dispută run
da a 9-a.

V.I.F. SOFIA — RULMENTUL 
BRAȘOV 13—8 (7—3). Ne-am con
vins încă o dată că, fără Irene Oan- 
cea în formație, Rulmentul Brașov 
nu poate emite pretenții prea mari 
în fața echipelor cu personalita
te. în primele 25 de minute ale a- 
cestui meci, elevele antrenorului 
Fr. Lechner au practicat un joc 
lent, încercînd să salveze totul prin 
intermediul experienței Iultanei 
Nako. Cum era și firesc, ele n-au 
reușit. Echipa din Sofia, care a 
combinat în voie, a condus cu 4—1 
și 5—2.

In repriza secundă, formația 
V.I.F. își prelungește atacurile cu 
vădita intenție de a menține di
ferența, în timp ce brașovencele 
nu numai că evoluează la fel de 
șters, dar și irosesc cu seninătate 
cele 4 aruncări de la 7 m ce le-au 
fost acordate.

Principalele realizatoare : Ronska 
Vasilieva 5 și Elena Ranghelova 5 
— pentru V.I.F. Sofia. Adriana Că
ciulă 2, Iuliana Nako 2 și Cornelia 
Șerb 2 — pentru Rulmentul Bra
șov.

FIȘIER

SCHUMANN

Horia ALEXANDRESCU

M. A.I MOSCOVA PRIMA FINALISTĂ
A C. C. E. LA HANDBAL

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova s-a disputat partida retur 
din cadrul semifinalei Cupei campio
nilor europeni la handbal masculin, 
între echipele M-A.L Moscova și S. C. 
Leipzig. Practicînd un joc spectaculos 
și eficace, handbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
17—9 (7—3). calificindu-se pentru fi
nala cronnetiției programate la data 
de 7 aprilie la Dortmund (R. F. Ger
mania).' în finală, echipa sovietică va

intilni pe învingătoarea meciului din
tre Hellas Stockholm și Partizan 
Bjelovar (Iugoslavia).

să oprească întrecerea pe muntele 
Forca d’Acero, după 165 km de la 
plecare. Cicliștii, aproape degerați, 
s-au refugiat in casele țăranilor 
pentru a se încălzi. în momentul 
întreruperii cursei, elvețianul 
Fuchs, evadat din pluton, avea un 
avans de cîteva minute față de

13 JOC
Lșâi !

EUROPENELE INDOOR DE ATLETISM

NĂSTASE ÎNVINS DIN
în semifinalele turneului interna- 

țional de tenis de la Charleston, 
Clark Graebner l-a învins cu 6—7, 
6—3, 6—t pe Ilie Năstase. Graeb
ner 11 va intilni în finală pe Fas
sbender. învingător cu 6—2. 6—1 
in fața lui Gisbert.★

Un circuit european de tenis,

NOU DE GRAEBNER

AU RECONFIRMAT VALOAREA LUI PE RINGURILE LUMII

care va cuprinde 6 mari turnee, se 
va desfășura în această primăvară 
cu participarea a 
cători, în frunte 
Andres Gimeno, 
Adriano Panatta, 
Franțois Jauffret 
programul lor : 26 martie 
prilie la Valencia ; 2—8 aprilie la 
Barcelona ; 9—15 aprilie la Nisa ; 
16—23 aprilie la Monte Carlo ; 23— 
29 aprilie la Madrid și 30 aprilie— 
6 mai la Florența.

Cotidianul „Sport44 
din ZUrich a numit-o 
„o Annemarie Proll a 
sportului săniuțelor44, 
poreclă meritată pentru 
cea care domină cu 
autoritate, anul acesta, toate marile concursuri 
internaționale pe pis
tele de gheață pe care 
se avîntă micile să
niuțe. De altfel, succesul total a caracterizat 
întregul lot reprezen
tativ al Republicii De
mocrate Germane, care 
s-a impus de mai 
mulți ani în acest 
sport.

Campioană a Europei 
și campioană a lumii pe 1973, Margit Schu
mann a impresionat pe 
specialiști cu prilejul

recentelor campionate mondiale de la Ober
hof (R.D.G.), cînd a atacat curbele înghețate eu o admirabilă 
ținută aerodinamică. 
Peste 40 000 de specta
tori au urmărit-o stu
pefiat!.Născută la 14 septem
brie 1952, la Walter- 
shausen (R.D.G.), Mar- 
git Schumann practică 
sportul săniuțelor de 
6 ani. A fost de două ori campioană a țării 
sale în proba feminină 
individuală (1971 și 1973), 
iar la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sapporo 
(1972) s-a clasat pe locul 3. Membră a clubu
lui AȘK Vorwărts O- 
berhof, Margit Schu-

mann măsoară 1.67 m în înălțime și cîntărește 
69 kg. Este instructoare 
de sport și urmează 
cursuri universitare 
fără frecvență.

CAROL CORBU SI A VALERIEI BUFANU
5

A IV-a ediție a campionatelor eu
ropene ,4n'door“ de atletism, desfășu
rată în zilele de 10 și 11 martie la 
Rotterdam (Olanda), s-a bucurat de 
o largă fferticipare. Peste 300 de 
atlete și atleți din 24 de țâri și-au 
disputat cele 23 de titluri europene 
pe teren acoperit. Palatul sporturilor 
Alioy a oferit, în general, condiții 
bune de concurs. Cele trei recor
duri mondiale realizate în reuniunile 
de sîmbăta și duminica trecută a- 
testă afirmația de mai sus* Au exis
tat, desigur, și probe dezavantajate. 
Astfel, pistele de elan la sărituri 
(tripiusalt, lungime, prăjină) au f:=t 
— de fapt — niște veritabile pm 
rele. Situate la 40 cm înălțime față 
de podiumul sălii, ele au creat nu 
meroase probleme sportivilor, mu'.ți 
dintre ei nereușind să le rezolve fa
vorabil.

Tn ceea ce privește valoarea concu
renților, vom menționa faptul că U- 
niunea Sovietică și-a trimis garnitura 
secundă (prima formație se pregătea 
pentru meciul cu S.U.A.), iar R. D. 
Germană a introdus în echipă și o 
serie de elemente tinere, atlete și 
atleți care — probabil — vor fi in
troduși în prima garnitură la J.O. de 
la Montreal. Au mai lipsit vedete și 
din alte formații, motivele fiind : re
tragerea din activitatea competițio- 
nală, accidentări în ultimul moment 
sau o declarată lipsă de specializare 
pentru competițiile indoor. Chiar și 
în aceste condiții, campionatele eu
ropene de la Rotterdam n-au dus 
lipsă de concurenți de înaltă va
loare, printre competitori numărîn- 
du-se numeroși campioni olimpici și 
europeni, recordmeni mondiali șî ai 
Europei. Datorită lor, ca și tinerilor 
care bat la porțile supremei afirmări, 
întrecerile au fost — în marea ma-

• Public entuziast

vantajați de pista

• Săritorii (tripiusalt, lungime, prăjină) deza- 

de elan • Se impune revizuirea programului 

întrecerilor de către A.EJL
jontate a camnlir 
late, iar rezalcatele

Rămînind tot In 
zării, sugerăm forului de specializate 
european să rediscute programul cam
pionatelor indoor. Sint probe axai p»- 
tin agreate, de sportivi sau forurile 
naționale atletice, care figureauL. to
tuși. pe programul ro**etitxev Se 
referim ia 1 5M an ileneij. ștafete s-a, 
probe care e-aa intrania ta start 
watt decit trei runmrcete sau trei 
echipe, fiecare aviad — «fi- plecare: 

ntedaîie_

orgaii-

*X'

CAROL CORBI a adus atle-
J rccafresc pei=ia medalie de

peste 100_ de ju- 
cu Ilie 
Manuel

Patrick 
și alții.

Năstase, 
Orantes, 

Proisy, 
Iată și 

— 1 a-

• N-iî campioni de t>ox ai R. D 
Gernrme. stabiliți recent în cadrul 
finalelor ținute la Gera, sînt (în 
Grâmea c^’.egonilor) : Geilich» 
Gertenbaeh. Grabbe. Forster. Ra- 
dowskL Beyer. Weidner. Tiepold 
(care l-a învins în finala pe fostul 
campion olimpic 1968 Wolke). M it- 
♦enbarg. Sachse și K. Anders. Și-au 
păstrat deci titlurile 6 boxeri : Ra- 
davrshi. Weidner, Tiepold,
W;:te-L-rg Sachșe. Nu mai apar
în finale Rocse 
șz Bra«zske.

MIHAIL TAL
PE LOCUL I
LA TALLIN

ca

fii

neve

Blum, Bachfeld

Dupiă 56J de
i»xer
XiOQ e*.

tace ;

amical, la Pra- 
— Franța 14—8.
meciuri disputate 
, Janos Kajdi.

iropean in 1971 și me- 
■rgint la Munchen. iși 
era_ (O •.'este care-i va 
e lut Victor Zilber-

TALLIN 15 (zlgerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Tallin s-a încheiat cu victoria fos
tului campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.), care a totalizat 12 p din 
15 posibile. Pe locul doi, cu lO'/j p 
s-a clasat marele maestru sovietic 
Lev Polugaevski, urmat la rîndul 
sas de Spasski, Keres, Balașov, 
Bronstein 9 p fiecare, Andersson 
și Nei 8 p etc.

în ultima rundă, Tal a remizat 
cu Bronstein, rezultat consemnat 
și în partidele Polugaevski — Ti
marul, Spasski — Saydi.

ca

EMILE PUTTEMANS (Belgia)

Școala alergătorilor belgieni deja un frumos renume, atleți 
Gaston Reiff, Gaston Roelants, Karel 
Lismont și acum mal recent Emile Puttemans aflîndu-se printre cam
pionii olimpici și europeni, record
manii mondiali și al continentului 
din ultimul sfert de veac.

încă din primele luni ale anului 
1971. Emile Puttemans (26 de ani,

1.74. m și 63 kg) s-a afirmat puternic, ciștigînd o serie de crosuri interna
ționale. Ușurința sa în alergare, re
zistența sa, au atras atenția specia
liștilor. Cea dinții confirmare a 
talentului tînărulul atlet belgian ne-au 
oferit-o întrecerile J.O. de la Mtin- 
chen, îți cadrul cărora Emile s-a 
clasat pe locul 2 la 10 000 m și locul 
5 la 5 000 ---- ' - - —“------- ---
mal făcut 
piramidei, mondiale : 
pe 3 mile
încurajat________mânui belgian a continuat să.se pre

gătească cu o șl mai mare ambiție. 
Șl In timp ce alți mari alergători de 
pe continent, sau din S.U.A. și Aus
tralia, și-au permis cîteva luni de 
odihnă după J.O.. Puttemans a par
ticipat cu regularitate la numeroase 
întreceri internaționale, obținînd vic
torie după victorie. Recent, luînd 
parte la o competiție organizată în 
sala de atletism din Berlinul occidental. Emile Puttemans a stabilit 
alte trei noi recorduri mondiale in
door într-o singură cursă : el a fost cronometrat cu 5:00,0 pe 2000 m, cu 
7:39.2 pe 3000 m si cu 8:13.2 pe dis
tanța de 2 mile. Si ca o totală confirmare — noul titlu de campion eu
ropean în sală la proba de 3000 m 
cu 7:44,5.

m. Ulterior. Puttemans a 
un pas serios spre vîrful 
corectînd trei recorduri 7:37,6 pe 3000 m, 12:47,8 

și 13:13,0 pe 5000 m.
de aceste succese, record-

— asiiT
Subliniem sportivitatea ăepltaj 

publicului. Cei 10 000 de specu 
care au luat loc — in cele dtta 
de concurs — în tribunele Palat 
sporturilor Ahoy, au aplaudat ec 
celași entuziasm pe învinși și in 
gători, au susținut In întrecere 
toți participant^, i-au aclamat pe 
rajoși. pe realizatorii performant 
deosebite.

Atletismul românesc a fest repre
zentat la această reuniune europeană 
de un grup de 6 sportivi: Carol 
Corbu. Valeria Bufanu. Csaba Dos*. 
Viorica Viscopoleanu, Dorel Cristo- 
dor și Nicolae Perța. Antrenor: Ion 
Soter. Mica noastră delegație a fă
cut o excelentă impresie. Prin per
formanțele realizate, prin disciplina 
și politețea lor, membrii delegației 
atletice a României s-au 
■r fața organizatorilor ctt 
cului olandez.

Performanțele

a

7

ARTEMIO FRANCHI-

impas atit 
și a publi-

- D' -Arca «pînrrxiM — fc mp»- 
ral:* ca ee£ eieearie.

FM dăcoșie. or. V ai dete-
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(marea majoritate a concu- 
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VALERIA BUFANU a 
mult de tot, s-o învingă 
(R.D.G.). Primul contact 
tan-ul olandez — material 

tartanului

NOUL PREȘEDINTE AL U.E.F.A

Iugoslavul L. Su- 
sanj. un învingă
tor puțin scontat 
al finalei de 400 
m, din cadrul 
campionatelor eu
ropene de sală 
de la Rotterdam

pe Erhard: 
cu Bolidt- 

--------- —letic a- 
semanator tartanului si rekortanului 
— i-a redus însă simțitor din spe
ranțe. Din rnvnriil Aa ~------------- __
direct pe beton a rezultat o pistă 
foarte tare '— 
renților au 
care sportiva noastră nu__ __ __ .
acomoda deplin. In plus, o maf ve
che carență — ritmul lent dintre 
start și primul gard — a stopat-o și 
de această dată în drumul spre me
dalia de aur. Pentru valoroasa spor
tivă care este V aleria Bufanu timpul 
nu este trecut pentru a recupera dis
tanța care o separă acum de prima 
treaptă a podiumului. Poate câ se
zonul sportiv 1973 îi va aduce încu
nunarea eforturilor. O merită din

După cum am mai anunțat, la 
Roma au avut loc lucrările celui 
de al V-lea Congres extraordinar 
al Uniunii europene de fotbal, la 
care participă delegați a 33 de fe
derații din Europa.

La primul punct al ordinii de zi, 
s-a hotărît crearea unei comisii 
speciale care va trebui să studi
eze cauzele scăderii numărului de 
spectatori la meciurile de fotbal 
și să găsească, totodată, remediile 
necesare. Din această comisie fac 
parte Roger Petit (Belgia), Italo 
Allodi (Italia). Alain Hardacker 
(Anglia). Gunther Schneider (RD. 
Germană), Pierre Jonquet (Fran
ța). Erik Hilstrup (Danemarca).

La al doilea punct pe agenda 
ședinței a fost examinată propu
nerea organizării, sub egida foru
lui european, a unui meci anual, 
care ar urma să opună pe câștigă
toarea Cupei campionilor europeni 
echipei învingătoare în Cupa cu
pelor (după cum se știe, o aseme
nea partidă s a disputat în acest 
an intre Ajax Amsterdam și Glas
gow Rangers, dar ea nu a primit 
avizul U.E.F.A.). învingătoarea din 
dubla partidă ar urma să primeas
că oficial ,.Super-cupa Europei".

Al treilea — și cel mai așteptat 
punct al Congresului — a pus în 
fața celor 33 de participant! pro
blema alegerii noului președinte al 
Uniunii europene. S-a trecut la vot. 
Cu un număr de 21 de voturi, față 
de numai cele 7 pentru maghiarul 
Săndor Bares și 4 pentru englezul 
Denis Follows, dr, Artemio Fran
chi. președintele federației de fot
bal italiene, a fost ales ca pre-

ședințe al 
Coler s-a 
A fost de 
o abținere.

Italianul
vîrstă de 51 de ani și a mai ocu
pat pînă în momentul de față di
verse funcții în cadrul U.E.F.A. : 
membru în Comitetul executiv, pre
ședintele Comitetului de organizare 
al Campionatului european inter- 
țări. vicepreședinte al comisiei de 
organizare în Comitetul competiți
ilor intarcluburi. în același timp, 
dr. Franchi este și membru al Co
misiei consultative F.I.F.A. El de
vine, în urma Congresului extra
ordinar de la Roma, oficialul suc
cesor al lui Gustav Wiederkehr la 
postul de președinte al Uniunii eu
ropene de fotbal.

U.E.F.A. Olandezul Jos 
retras în ultima clipă, 
asemenea înregistrată și

Artemio Franchi este în

Noua campioană a Braziliei, Palmeiras Sao Paulo. De la stingă, în pi
cioare : Enrico, Lcao, Pereira, Alfredo, Dudu, Zeca; în primul rînd: 

Edu, Leivinha, Cesar, Ademir da Guia, Nei.

PALMEIRAS-0 CAMPIOANĂ DE NECONTESTAT

TELEX® TELEX • TELEX • TELEX# TELEX
Reprezentativa de hochei pe gheață a R. D. Germane 
a susținut un meci de verificare la Berlin în compania formației Sparta Praga. victoria a revenit eu sco
rul de 8—4 (2—1, 2—2, 4—1) hocheiștilor din R. D. 
Germană.

După disputarea a trei runde, în turneul internațional 
de șah de la Olot (Spania) conduce, neînvins, maestrul argentinian Miguel Quinteros cu 3 p, urmat de Pomar 
(Spania) și Bukici (Iugoslavia) cu cîte 2 p. în runda 
a 3-a, Quinteros l-a învins pe Pujal, iar Torre a cîș- tigat la Pijoan. Bukici a remizat cu Pomar.

Finala campionatului mondial de motociclism pe 
gheață, desfășurată pe pista patinoarului din Inzell, 
a fost dominată de sportivii sovietici, clasați pe pri
mele trei locuri. Titlul de campion al lumii a fost cîștigat de G. Kadîrov, cu 29 p, urmat de Boris 
Samorodov 25 p și Vladimir Pasnikov 24 p. Pe locul 
patru s-a clasat suedezul Hasso Johansson 23 p. In 
faza finală a campionatului au participat 15 concu- 
renți din Cehoslovacia, R. F. Germania, Suedia și 
U.R.S.S.

Campionul de box al Olandei la categoria grea, Rudy 
Lubbers, a acceptat să-l întîlnească în meci amical 
pe fostul campion al lumii Cassius Clay. Meciul se 
va desfășura la 14 iulie la Djakarta (Indonezia). 
Lubbers este în vîrstă de 27 de ani. El a pierdut la 
puncte meciul cu englezul Joe Bugner, ratînd ocazia 
de a deveni campion al Europei.
■

H
Au luat sfîrșit întrecerile turneului internațional mas
culin de tenis de la Cannes. în proba de simplu, victoria a revenit jucătorului australian Barry Phillips 
Moore, care l-a învins în finală cu 6—4, 6—4 pe fran
cezul Patrice Beust. în finala probei de dublu, perechea Moore (Australia) — Jay Singh (India) a dis
pus cu 6__2, 2—6, 6—4 de cuplul francez Baust — Cris- 
tophe Casa.

Călăreți din Anglia, Belgia, Franța, R. F. Germania, 
Italia, Olanda și Elveția s-au întrecut în cadrul unui 
original concurs internațional desfășurat la Davos, pe 
zăpadă. In proba de obstacole, victoria a revenit bel
gianului Herve Daout. Concurind pe calul „Inch 
Allah", H. Daout a parcurs traseul cu 12 obstacole în 
59,3. Pe locul secund s-a situat elvețianul Rene Hae- 
mmerll („Cinzano") 59,5. Proba de sărituri pe echipe 
a fost cîștigată de formația Angliei cu 8'/2 p, urmată 
de Olanda 21*/j p, Elveția 36 p, R. F. Germania 41‘/2 p, 
Belgia 42 p.

j.

Echipa masculină de handbal Elektrobus Budapesta, 
aflată în turneu în R. F. Germania, a jucat la Bad Schwartau (în apropiere de Liibeck) cu o selecționată 
locală. La capătul unul meci echilibrat, handballștii 
maghiari au obținut victoria cu scorul de 24—23 (15— 
13). Cel mal bun jucător de pe teren a fost Karoly 
(Elektrobus), care a înscris 9 goluri.

Continuîndu-și turneul în Bulgaria, echipa masculină 
cehoslovacă de handbal ZVL Jilina a evoluat 
Blagoevgrad în 
ballștii bulgari
17—7 (9-4).

la 
compania formației locale Pirin. Hand- 
au terminat învingători cu scorul de

Sociedade esportive Palmeiras este, 
actualmente, clubul cu cea mai bună echipă de fotbal din Brazilia. Campio
natul pe care l-a cîștigat — a doua edi
ție organizată de C.B.D. cu participa
rea echipelor din toată țara — a fost 
însă unul dintre cele mai slabe din în
treaga istorie a fotbalului brazilian. Calitatea jocurilor a fost de nivel scăzut, 
iar tacticile ultradefensive au predomi
nat — surprinzător desigur pentru tradiția de ofensivă a echipelor braziliene. 
Dar. cifrele stau mărturie. Din 325 de 
meciuri jucate In preliminarii și în faza finală a campionatului, 64 s-au terminat 
cu scorul de 0—0, 67 au luat sfîrșit cu 
l—O și 44 au fost 1—1. Cum se face că 
fotbalul cel mai atractiv de pe glob a 
devenit atît de defensiv și de plictisitor 
în meciurile disputate în competițiile 
Interne ?

Se pare că, în ciuda unui program 
maraton de meciuri, căruia fiecare club 
a trebuit să-i facă față — 25 de partide 
în 89 de zile, peste 100 de ore de călă
torii aeriene — în ciuda oboselii și a 
lipsei de antrenamente (tot din cauza 
succesiunii foarte dese a meciurilor ofi
ciale). principalul motiv al acestei stări 
de lucruri a fost, atitudinea negativă a 
majorității managerilor, care au hotărât 
să ordone echipelor lor să joace pentru 
meci nul decît să riște o înfrângere.

Atît managerii cît și jucătorii acuză 
însă Confederația braziliană a sportu
rilor (C.B.D.) pentru crearea unui ast
fel de program, „aproape demențial44, 
cum a fost numit. C.B.D. a răspuns că 
acest lucru a fost necesar din cauza 
încărcării sezonului cu „Cupa Indepen
denței" și că cluburile nu au decît să 
renunțe la campionatele regionale. Și 
că, la urma urmei, jucătorii brazilieni 
nu joacă decît maximum 75 de meciuri 
pe an (’), ceea ce ar fi puțin în com
parație cu cei din cluburile europene de 
cei mai înalt standard... Mai există însă 
și alte motive pentru explicarea calității 
atît de slabe a meciurilor, iar indisci
plina și violența nu sînt deloc cele din urmă. Niciodată pînă acum, în Brazilia, 
nu s-a înregistrat un număr atît de mare 
de jucători eliminați de pe teren: joc 
dur, numeroase busculade în teren, ati-

tudlni Ireverențioase față de arbitri 
etc...

Ultimul meci al campionatului a opus, 
după cum se știe, echipele Palmeiras 
Sao Paulo și Botafogo Rio de Janeiro. 
Un scor alb (0—0) lipsit de glorie a fost 
suficient echipei din Sao Paulo ca să cucerească laurii de campioană, o dis
tincție de altfel pe deplin meritată, do- 
binditâ într-o competiție pe care a domi
nat-o de la început pînă la sfîrșit. Cam
pioană — neînvinsă — a statului Sao 
Paulo în cursul primului campionat bra
zilian. dar apoi cu o comportare dez
amăgitoare în turneul final, Palmeiras 
n-a mai scăpat de această dată ocazia, 
fiind pe merit — după cum s-a apre
ciat — decretată „campeao44 pe 1972, 
In faza finală a campionatului, Palmei
ras nu a suferit decît o singură înfrân
gere : 0—2 împotriva lui F.C. Sao Paulo, 
dar nici-o formație (în afara, poate, a lui Botafogo) nu a reușit să conteste 
serios „dreptul de succesiune” al echipei 
cu tricourile verzi la titlul de campioană 
deținut pînă în acel moment de Atletico 
Belo Horizonte.

Iată, pe scurt, formația noii campioane 
a Braziliei. în poartă : Leao, țînărul 
portar titular al echipei naționale. Apă
rarea imediată : Enrico, fundaș lateral 
..rezervist“ în selecționată, apoi Pereira. 
Alfredo și Zeca. La mijloc : Dudu si 
Ademir da Guia, una dintre cele mai 
bune linii mediane din Brazilia de mai 
bine de 10' ani. Linia de atac : Edu (nici 
o legătură cu internaționalul lui San
tos), Leivinha (noua stea a reprezen
tativei Braziliei), Cesar (considerat de 
Pele drept cel mai bun atacant-vîrf din țară) și Nei.

Echipă tradițional devotată jocului o- 
fensiv, bine construit, Palmeiras. pare 
că a găsit în cursul anului trecut ambiția care îi lipsea. Astfel, în rândurile 
diriguitorilor fotbalului brazilian se aș
teaptă cu optimism atît evoluția lui Palmeiras, cît și a lui Botafogo (echipa 
clasată pe locul al doilea în campiona
tele sud-americane își cîștigă de asemenea dreptul de participare) în „Cupa 
Libertadores", competiție oficială a clu
burilor din America de £ud. Anul tre-

• Un campionat brazilian mai 
defensiv ca oricind, cîștigat 
insă de a echipă devotată 

jocului ofensiv I • Ademir da 
Guia, un jucător care s-a im
pus cu insistență atenției se
lecționerilor • Botafogo și Pal- 
meiras — adversari incomozi 
pentru durele echipe argenti- 
niene in „Cupa Libedadores".

cut. Atletico a decepționat, poate si din uauza lipsei de experiență. în momen
tul de față se speră ca, în fine, după o 
lungă întrerupere (ultimul cîștigător __ Santos, în 1&63) un club brazilian să 
devină din nou învingătorul competiției, 
cu drept de a întîlni pe cîstigătoarea 
Cupei campionilor europeni pentru mult 
dorita „Cupă intercontinentală44.

Dacă performanțele în campionat ale 
cluburilor braziliene cu greu ar putea 
căpăta notă de trecere, nu același lucru 
se poate spune despre jucători, cîțiva 
dintre ei remarcați în mod special, cea 
mai bună evoluție a avut-o fără îndoială căpitanul lui Palmeiras. Ademir da 
Guia. Acesta a fost internațional în 
1965—66, dar nu a figurat pînă acum în planurile lui Zagalo, noul selecționer. 
Stilul său poate fi comparat cu cel al 
lui Beckenbauer, și este foarte probabil 
că va veni în Europa cu selecționata 
națională în vara acestui an. Alți jucă
tori remarcați : Rivelino (într-o formă de zile mari), Dirceu Lopez. Carlos 
Alberto. Marinho, Alfredo, și de asemenea chilianul Figueroa și uruguayanul 
Pedro Rocha (de altfel, unul dintre gol- 
geterii campionatului — împreună cu 
Dario, 17 goluri fiecare).

Mai trebuie spus că situația financiară 
a majorității cluburilor braziliene este destui de șubredă, ceea ce explică și 
numărul foarte mic de transferuri. Ame
rica Mineiro a trebuit de curînd să-și vîndă propriul stadion, iar... Botafogo 
este forțat să facă același lucru. Ocu
panta locului 2 are datorii de circa 1 200 000 de dolari, foarte greu de onorat 
altfel, dar și alte cluburi din Rio sînt 
în situații identice. (D. G.)
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