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Duminică 15 aprilie 1973

ROMANIA a învins SPANIA cu 16-3 (10-0)

DUPĂ UN MECI DE EXCELENTĂ FACTURĂ.

AIX-A ÎNTÎLNIRE DINTRE

Azi, pe stadionul Dinamo

• EvoluȚii frumoase ale echipelor participante in fața unor tribune, din păcate, goale...
CONSTANȚA, 14 (prin telefon,

de Ia trimisul nostru).
Sîmbătă a început în Sala spor

turilor din localitate faza finală a 
Festivalului ansamblurilor școlare 
de gimnastică modernă, competiție 
aflată la prima sa ediție.

In Capitală: ACȚIUNI SPORTIVE 
PENTRU TOATE VÎRSTELE

In Capitală, cîteva acțiuni spor
tive de masă deosebit de atractive. 
La Palatul pionierilor, de pildă, clu
bul sportiv „Cutezătorii14 organizea
ză o „duminică a porților deschise-4 
pentru cravatele roșii din toate sec
toarele. Directorul „Cutezătorilor14, 
prof. Constantin Țurcaș ne-a dat șă 
înțelegem că programul întrecerilor 
sportive se va desfășura pe toate 
terenurile din incinta Palatului pio
nierilor și va cuprinde meciuri 
de minifotbal (returul competiției 
care a debutat o dată cu primele 
zile ale vacanței de primăvară), con- 
cursuri-fulger de tenis și tenis de 
masă, paralel cu o largă acțiune 
de inițiere, jocuri distractive (arun
carea la țintă, tracțiune cu frîn- 
ghia etc), demonstrații de tir cu ar
cul, întîlniri de minibaschet, băieți 
și fete. Startul în toate aceste între
ceri, la orele 8.

Tot sub egida „Cutezătorilor11, pe 
lacul Herăstrău va avea loc o re
gată la care au fost invitați pionieri 
și școlari din sectorul 6. întrecerile 
se vor desfășura în perimetrul bazei 
nautice a clubului „Cutezătorii11, 
începînd de orele 9.

★
Amatorii de cicloturism — pio

nieri, tineri și vîrstnîci— vor fi pre
zenți la acțiunea care va inaugura 
sezonul de primăvară: o excursie

(Continuare in pag. a 3-a) ele
ment la birnă.

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ Foto : R. PAUL
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MEDALIATUL OLIMPIC CU ARGINT

Scăpată singură pe contraatac, jucătoarea Marii 
încă un gol pentru echipa sa.

NU ESTE INVINCIBIL44
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Ceampelea, Alina Goreac si Rodica 
Sa bău. Nadia Comăneci.

INTERNAȚIONALE DE

„IM BOX, NIMENI

Lovitură de teatru, ieri după-a- 
miază pe terenul Constructorul din 
Capitală în avanpremiera etapei a 
XX-a a campionatului feminin de 
handbal, divizia A, liderul, I.E.F.Ș., 
a fost la un pas de infrîngere în 
partida cu a 8-a clasată. Rapid 
București, de care o despart în cla
sament 19 puncte! Studentele au 
smuls literalmente o „remiză" mo
destelor giuleștence, egalind in min. 
47 dintr-o situație norocoasă: Doina 
Co. ocaru a scăpat mingea care, mi
raculos, a ajuns pe semicerc la 
colega sa Cornelia Mohanu ; aceasta 
din urmă, după o clipă de ezitare, 
a prins balonul, a șutat și a înscris! 
Astfel, meciul a luat sfîrșit cu sco
rul de 12—12 (8—8), deși Rapid 
merita victoria.

La începutul întîlnirii I.E.F.S. a 
stăpînit jocul și a condus cu 4—2 
(min 4) și 6—4 (min. 14). Apoi, însă, 
Ranid a profitat de lipsa de inspi
rație a studentelor, a jucat mai 
lucid, mai clar și a egalat situația, 
în repriza a doua istoria s-a repetat, 
numai că în final, pe deoparte 
degringolada IEFS-ului a fost mai 
mare, iar pe de alta vigoarea Ra
pidului mai evidentă. Apărînd ex
celent, portarul Maria Buzaș a în
clinat mult balanța în favoarea 
handbalistelor 
șansa însă...

Au marcat: 
lieta Crișu 3, 
Stefania Constantin 2 și Victoria 
Amarandei 2 — pentru Rapid, 
Doina Cojocaru 6, Elena Frîncu 2, 
Marin Bota 2, Rodica Bunea 1 și 
Cornelia Mohanu 1 pentru IEFS.

Au arbitrat : D. Purică și V.
Erhan (Ploiești).

lui Fr. Spier. Ne-

Ana Stănlșel 3. Ju- 
Ștefania Oancea 2,

H. N.

In ziua inaugurală s-au prezentat 
în fața celor două jurii de arbitri 
(unul pentru aprecierea calității e- 
xecuțiilor, celălalt pentru modul de 
alcătuire a exercițiilor) mai mult de 
jumătate din cele 39 de echipe (fie-

competițiilor de masa
în țară: MANIFESTĂRI DE AMPLOARE

ADRESATE TINERETULUI
Pentru tinerii din județul Bacău. 

C.J.E.F.S. organizează in parcul 
Gherăiești din orașul de reședință, 
„Crosul primăverii-1, deschis mem
brilor asociațiilor sportive sindicale. 
Tot în municipiul Bacău va avea 
loc — pe stadionul „23 August11 — 
un mare concurs de selecție rezer
vat tuturor tinerilor atleți din 
județ.

Două frumoase acțiuni sportive de 
masă sînt proiectate și la Constanța. 
Prima, cu participarea amatorilor 
de tenis de cîmp va avea loc pe 
bazele sportive „Neptun11 și I.C.H. 
și va fi dotată cu „Cupa 1 Mai44. 
Cealaltă se adresează iubitorilor de 
orientare turistică din 
dențîlor. Acțiunea este 
în pădurea Babadag.

Sportivii din județul 
nu-și dezmint interesul 
țiunile sportive de masă. Astfel, la 
Alexandria va avea loc un inedit... 
dialog sportiv între reprezentanții 
întreprinderii de industrie locală și 
cei de la Energia Izlaz. Dialogul 
vizează întreceri de atletism (cros), 
volei, șah, tenis de masă și mini
fotbal.

în același timp la Turou Măgu
rele va avea loc o duminică spor
tivă pentru copii în cadrul căreia

rîndul stu- 
programată

Teleorman 
față de ac-

In sala de antrenament din 
șeaua Ștefan cel Mare, am stat 
vorbă cu medaliatul cu argint 
J O. de la Munchen, greul Ion Ale- 
xe, despre eventuala sa confrun
tare cu campionul olimpic Teofilo 
Stevenson (Cuba).

— Se spune că Stevenson este 
greu de învins, iar după unii 
chiar imposibil. Ce părere aveți, 
ca unul... direct interesat ?

— în box nimeni nu este de neîn
vins. Se cunosc cazuri în care pu- 
giliști considerați imbatabili au pă
răsit ringul învinși de sportivi mai 
puțin cunoscuți, dar dornici de a- 
firmare și buni cunoscători ai se
cretelor luptelor din ring.

— Este cumva vreo aluzie și 
la posibilul meci cu cubanezul ?

— Nu am spus asta, dar eu la 
Olimpiada de la Mexico am boxat 
cu fostul campion olimpic și ac-

in campionatul F.I.R.A.

care avînd opt componente), repre- 
zentînd toate județele țării.

Fără îndoială, fiind vorba de o 
competiție de masă, pretențiile teh
nice nu au mers pînă la exigențele 
maxime. Totuși, cei prezenți au a- 
sistat la un spectacol atrăgător, 
mult apreciat pentru ardoarea cu 
care elevele gimnaste (în marea lor 
majoritate prezente acum pentru 
întîia oară la o întrecere sportivă) 
și-au disputat ' ' ’ ‘ ‘
cunoștințele.

în prima zi 
s-au arătat a 
Oeidius din 
nr. 1 din Sf. Gheorghe, Liceului nr.

șansele și și-au etalat

cel mai bine pregătite 
fi formațiile Liceului 
Constanța, Liceului

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag a 3-a)

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICA

NADIA COMĂNECI (12 ANI!)

• UN AUTENTIC TALENT AL GIMNASTICII NOAS
TRE FEMININE SE AFIRMĂ IMPETUOS
• ASTĂZI ORA 11. FINALA PE APARATE

a entuziasmat sala Floreasca

Nadia Comaneci, 
tr-un foarte dificil

Cea de-a doua zi a campionatelor 
internaționale de gimnastică 
ale României „Gheorghe Mo- 

ceanu", care a programat concursul 
gimnastelor participante la cea de-a 
XVI-a ediție a acestei tradiționale 
întreceri, va rămîne memorabilă 
pentru spectatorii prezenți in sala 
Floreasca prin execuțiile de înaltă 
măiestrie și perfecțiune sportivă rea
lizate de o foarte tinără gimnastă a 
țării noastre. Este vorba de 
tigă soarea concursului Ia 
compus și la trei aparate 
tru !), Nadia Comăneci. .in 

ani.

tualul posesor al centurii cu dia
mante a greilor profesioniști, Geor
ge Foreman. Deși eram 
o victimă sigură, avînd 
tinerețea și lipsa mea 
meciul a fost strîns, am
posibilitatea de a produce cea mai 
mare surpriză a Jocurilor, dar lip
sa de experiență și-a spus pînă la 
urmă cuvîntul și am fost depășit.

— Ce șanse credeți că ați a- 
cu actualul

Mexico. In 
am 19 ani.

vea într-o partidă 
campion olimpic ?

— Mai multe ca la 
primul rînd, nu mai 
Am depășit 100 de meciuri cu ad
versari dintre cei mai redutabili, 
iar alonjei respectabile a lui Ste
venson i-aș opune o tactică și un 
stil de luptă care mi-ar putea fa
cilita realizarea unui rezultat pe 
care mulți nu-1 întrevăd...

Nu ne-a rămas decît să-i urăm 
greului nostru mult succes în vi
itoarele partide.

Paul IOVAN

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT
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DEBUT POZITIV AL RUGBYȘTILOR NOȘTRI ÎN ACTUALUL SEZON INTERNATIONAL

(prin telefon, de

a-

anultii trecut, cînd la Vyskov,

CONSTANȚA, 14
ia trimisul nostru).

în fine, ceea ce
proape un ap — mai precis din luna 
mai a

așteptam de

NICA

citii cu numeroase elemente de mare 
dificultate, executate 
ușurința, cu precizie 
mare maestră. Notele 

9,60, 9,45 și 9.20) au 
ridicate din întregul
Comăneci impunindu-se astfel ca ud 
mare talent al
feminine, în a cărei pregătire viitoa
re va trebui să se investească multă 
pricepere și talent (în acest context, 
se cuvine să amintim că o gimnas
tă de valoare aproape egală. Maria
na Cojanu, a evoluat în afara con
cursului.

Demonstrația de 
diei Comăneci, 
lari 
reac, a gimnastelor moș 
na Gordeeva șl Tania 
sportivelor Sylvia Schaffer 
Dey I (R. D. Germană) poati

i o tentantă invitație pent 
steni de a le urmări astăzi 

ia finala pe aoara1

cu exerciții demonstrative), 
măiestrie a Xa- 

---------- ca și buna compor- 
Liei Ceampelea și Alinei Go- 

îvite Mari- 
Priceva, 

ți 
con 

i bucu- 
iin nou 
, de la

te la individ 
MÂNECI 37,8 
K> p, Alina Go-

p, Marina Gordeeva 37.CO
Ute Deyl 36.53 p. Tania Pricevi

Alături, in ring, la București, așa cum nu au putut fi la Mtlnchen 
Ion Alexe și Teofilo Stevenson.

Foto i Paul ROMOȘAN

ULTIMELE NOUTĂȚI LA „CENTURA DE AUR44
• Ieri a sosit la Bucu

rești și delegația Turciei. 
La turneul „Centura de 
aur" vor fi prezenți trei 
pugUlștt turci, la catego
riile semimuscă (Aladin 
Ceakîr), muscă (Erdogan 
Pinarkusu) și ușoară (Șefa 
Nar). Colegii lui Seify Ta
tar și Celal Sandal sînt 
sportivi tineri în care fe
derația turcă pune mari 
speranțe.

® In cursul zilei de azi, 

să sosească și 
bulgari. Boxul

urmează 
pugEiștii 
din țara vecină și prietenă, 
care în ultimul timp a în
registrat un apreciabil salt 
valoric (un campion olim
pic și o medalie de argint 
Ia J.O. de la Mtlnchen). va 
fi reprezentat de patru 
sportivi.
• Din rîndul boxerilor 

români (anunțați că vor 
participa la această mare 
întrecere) vor lipsi ștefan

în Cehoslovacia, XV-le nostru na
țional l-a învins categoric pe cel 
al țării gazdă — s-a produs azi, la 
Constanța : echipa reprezentativă a 
României a jucat din nou la o va
loare înaltă, într-o manieră exce
lentă, concepțional perfect, am pu
tea spune. 15 jucători s-au desfășu
rat pe teren de-a lungul a 80 de mi
nute, în chip ordonat, făcînd efor
turi lăudabile și o mare risipă de 
energie spre a menține un ritm de 
joc sufocant pentru adversari, 
uneori chiar infernal, care în cîte- 
va rînduri a dat roade : s-au mar
cat 3 încercări din faze excepționale 
(și s-au ratat cel puțin tot atîtea). 
Cînd „lecția" va fi însușită și mai 
bine de tinerii noștri tricolori, atunci, 
credem, vom obține succese și mai 
strălucitoare în fața unor adversari 
de o clasă mai ridicată decît acești 
curajoși, dar încă prea puțin expe
rimentați rugbyști spanioli.

Și pentru că a venit vorba des-

Miercuri, meciurile amicale de fotbal cu reprezentativele Uniunii Sovietice

LOTURILE A Șl DE TINERET 1ȘI ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
Astăzi, jocuri în compania formațiilor Autobuzul și Steaua

o fazi din jorul «uMinot de Lotul 
A io compania T-M.B.-ului. Bel- 
deanu lanseazJL un nou atac, 
sub privirile lui Radu NunweiUer.

Foto : S. BAKCSYs.

Băîatu și Gabriel Pometcu. 
Ștefan Bâlatu, eîștlgătorul 
turneului pe categorii de 
la Oradea, a suferit o fi
sură la un braț Și a fost 
oprit de medic să boxeze. 
Gabriel Pometcu, de ase
menea accidentat, nu va 
putea să-și apere centura 
cucerită anul trecut. Ori
cum, cele două categorii 
de la care absentează ciș- 
tigătorii recentelor turnee 
vor fi bine reprezentate. 

pre oaspeți trebuie să spunem că 
reprezentanții Peninsulei Iberice 
au fost la înălțimea așteptărilor, 
contribuind la realizarea unui fru
mos spectacol rugbystic. Și sub
scriem la cele ce ne-a declarat an
trenorul spaniolilor, francezul Ge
rard Murillo, basc din St. Jean de 
Luz, că echipa sa va „izbucni11 peste 
2,3 ani, adică atunci cînd acești ti
neri spanioli vor acumula expe
riența contactelor cu marile echipe

BUCOS

ale rugbyului. Am simțit un sen
timent de mîndrie ascultînd cuvin
tele acestui reputat tehnician — fost 
internațional francez — care ne-a 
plasat în rîndul marilor echipe, spu- 
nîndcă în ciuda înfrîngerii „sînt 
fericit pentru că jucătorii mei au 
avut multe de învățat de la ai dvs., 
care, s-a văzut, au evoluat în stilul

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Componenții ambelor loturi re
prezentative de fotbal angajează 
astăzi ultima zi a pregătirilor dina
intea plecării spre Kiev și, respec
tiv, Odesa, unde miercuri vor sus
ține partidele amicale cu selecțio
natele Uniunii Sovietice. Așa cum 
am mai anunțat, jocul echipelor de 
tineret, inițial fixat pentru joi, se 
va desfășura tot miercuri ; schim
barea s-a produs la cererea fede
rației noastre, spre a se da posibi
litatea componenților lotului să re
vină joi la cluburile lor 
derea etapei de campionat 
minica viitoare.

In privința activității de ieri și 
a celei proiectată pentru astăzi, ar 
fi de spus următoarele, începînd cu 
lotul A : ieri, toți jucătorii au par
ticipat la două antrenamente iar 
seara au revăzut înregistrarea fil
mată a partidei Bulgaria — U.R.S.S., 
antrenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc, insistînd asupra des
fășurării acțiunilor reprezentative: 
sovietice. Pentru astăzi dimineața, 
programul anunță o plimbare de 
relaxare și, pentru după amiază, 
un nou joc la două porți, de data 
aceasta în compania echipei Auto
buzul. Cu acest prilej vor fi uti
lizați jucătorii asupra cărora antre
norii s-au oprit pentru formația de 
începere a partidei de la Kiev. E 
posibilă și folosirea lui Dumitra- 
che, care a fost menajat deoarece 
suferă de o întindere musculară. 
După meciul de astăzi, selecționa
ții vor face baie și masaj, vor ră- 
mîne cîtva timp în fața televizo
rului și se vor culca mai devreme 
ca de obicei deoarece mîine are loc 
plecarea spre Kiev.

Lotul de tineret își încheie și el 
astăzi pregătirile printr-o partidă la 
două porți care are loc La ora 11, 
pe stadionul Steaua, în compania 
primei formații a clubului militar. 
Antrenorul Cornel Drăgușin îl va 
utiliza în acest joc și pe Grigo-

STEAUA
SI SELECȚIONATAi i

ARMATEI FRANCEZE
Stadionul Dinamo va fi azi, de 

la ora 16,30, gazda tradiționalei în
tîlniri dintre echipele de rugby 
Steaua și Selecționata armatei fran
ceze. învingători în ultimele par
tide susținute, spoi'tivii români sînt 
dornici să realizeze un nou rezul
tat favorabil, care .să confirme, ast
fel, bunele aprecieri despre calită
țile XV-lui bucureștean. Referiri- 
du-se la acest meci, antrenorul P. 
Cosmănescu, ne-a spus : „Vom 
căuta să practicăm un rugby mo
dern, cu acțiuni desfășurate In
tr-un ritm alert, cu o rapidă cir
culație a balonului, în așa fel in
cit să oferim, alături de reduta
bilii noștri adversari, numeroșilor 
simpatizant! ai sportului cu balo
nul oval, un spectacol rugbystic de 
calitate și, sperăm, totodată să a- 
vem satisfacția unei victorii44.

Echipa oaspete are în componența 
sa jucători cu o bogată experiență, 
care activează la formații din pri
ma ligă a campionatului francez 
cum ar fi Lourdes, Mont de Marsan, 
St. Toulousain, ceea ce, firește, îi 
conferă o certă valoare.

Dar, să reamintim formațiile care 
își vor disputa, în după-amiaza de 
azi, cea de a IX-a partidă din istoria 
acestor întîlniri: STEAUA: Durbac
— Braga, Vasilică. Enache, Budicâ
— R. Ionescu, Mateescu — Achim, 
Șerban, Corneliu — M. Ionescu, 
Plutea — Bucur, Munteanu, Cior
nei ; SELECȚIONATA ARMATEI 
FRANCEZE : Rougerie — Notibois, 
Theyret, Pastor, Barry — Terrain, 
Massac — Ores, Leterrer, Auriat
— Damblat, Gargallo — Feriot, Za- 
beo, Gillet.

De reținut, că elevii, studenții și 
militarii au intrare gratuită.

raș, absent de la întîlnirea de vineri 
cu formația de tineret-rezerve' a 
Sportului studențesc deoarece a a- 
vut de susținut un examen. în rest, — ........

ti-.
nici un caz de indisponibilitate 
cadrul lotului reprezentativ de 
neret, pînă la 23 de ani.

Plecarea ambelor loturi este „ 
nunțată pentru mîine dimineață, cu 
un avion special, care va face în- 
tîi o escală la Odesa spre a-i depune 
pe componenții lotului de tineret si 
își va continua drumul spre Kiev 
cu membrii lotului A.

Ora de începere a partidei din
tre primele reprezentative este 19, 
ora Kiev, respectiv 18, ora Bucu- 
reștiului.

DELEGAȚI ROMÂNI ALEȘI 
IN ORGANISMELE FEDERAȚIEI

Cu ocazia celei de a doua 
țe a Congresului Federației 
naționale de tenis de masă .. 
ales noul consiliu de conducere 
alcătuit din 15 membri. Din acest 
consiliu, care are ca președinte 
pe dl. Roy Evans (Țara Galilor), 
face parte și Sever Dăneț, secretar 
general al F.R.T.M. șj care este 
totodată și președinte al comisiei 
de juniori a F.I.T.M. Din comisia 
de propagandă și publicitate a 
F.I.T.M., formată din cinci membri, 
face parte și Constantin Comar- 
nischi (România).

ședin- 
inter- 

a fost
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Duminica trecută, cînd mii și mii 
de bucureșteni răspunseseră afir
mativ la chemarea patriotică de a 
participa la sădirea de noi pomi, 
fotoreporterul nostru S. Bakcsy a 
surprins, in umbra noilor blocuri 
din cartierul Titan, pe cel mai tî- 
năr și mai entuziast participant.

„înarmat" cu o lopată de două 
ori mai mare decit el, puștiul din

imagine a refuzat să-și spună nu- 
. mele, dar i-a declarat fotoreporte

rului cu mindrie :
— Lasă-mă, nene, nu vezi că am 

tleabă ? !
— Ce faci aici, copile ?

După o clipă de gindire, a venit 
răspunsul;

— Fac spoit și muncă patliotică.

A Ț A
TALENTELE TREBUIE CAUTATE
LA LOCURILE DE JOACA

Ștefan Cîrjan. Cunoscut ca jucător 
al Unirii Tricolor în urmă cu patru 
decenii, și, apoi, ca antrenor care a 
muncit cu pasiune pentru descoperi
rea și lansarea tinerilor.

— Cum s-a născut această voca
ție ? l-am întrebat, intr-o zi.

— Simplu. Mi-am amintit cum 
început eu fotbalul. Traian 
chivescu, un fel de „apostol1* 
balului, a venit într-o zi pe
nul unde bateam mingea
puști. Avea cu el cîteva perechi de
ghete de fotbal, vechi, prăpădite.
Ne-a împărțit fiecăruia cite o gheată 
(așa am învățat eu, de voie de ne
voie, să trag cu stingul !) și apoi 
ne-a pus să jucăm. Asta s-a intim- 
plat cîteva zile la rind. Apoi a ales 
cîțiva dintre noi și ne-a legitimat la 
echipa Tricolorul care mai tîrziu a 
fuzionat cu Unirea. Eram bucuros că 
trecusem cu succes examenul și că 
aveam dreptul să incalț două... ghete.

— Se spunea de d-ta că ești un 
antrenor de „mina forte".

REVOLUȚIONARI DE LA 1848 DESPRE EDUCAȚIA FIZICA

SIMION HAIN III UN ADIPT
AL PRACTICĂRII (il'INASiKH

pelitic,Strălucit cărturar și om 
fruntaș al revoluției de la 1848 a 
românilor din Transilvania, 
Bărnuțiu (1808—1864) și-a înscris nu
mele și în istoria educației fizice 
din țara noastră, ca un adevărat des
chizător de drum. Valoroasa sa con
tribuție la formarea gîndirii pedago
gice românești cuprinde numeroase 
referiri și — ținînd seama de peri
oada la care au fost făcute — chiar 
de intrări în amănunt, cu privire la 
necesitatea educației fizice, care, a- 
firma el, „e de mare importanță", 
deoarece omul are „datoria de a-și 
conserba viața corporale, pînă cînd 
permite natura a o conserba pre a- 
eest pămînt, pentru că viața corpo
rale, incit știm noi, e unica condi- 
țiune de la care depende toată lucra
rea noastră în această lume".

In cunoscuta sa lucrare ..Pcdago- 
gi’a“, apărută postum la Iași în 1870, 
cel de-al doilea capitol este intitulat 
semnificativ : „De(spre) educațiunea 
corporală**, problemă dezvoltată sub 
diferite aspecte, de la „Nutrementele

Simion

copiilor mici” sau „mai merișori" și 
pînă la „Mișcarea corpului" și „Gim
nastica".

Simion Bărnuțiu cunoștea și sub- 
” ’ " ’ ** .popoarele mai

consista
linia faptul că la „1 
vechi, educațiunea prima

si artificiale" : uțtima era conside
rată o artă, al cărui „scop cel de 
ahtîiu" este de „a deprende pre copii 
de tempuriu ca se domineze pește 
corpul lor". Dar nu numai atît. „Sfe
ra gimnasticii — continua Simion 
Bărnuțiu — este mai largă, ea cu- 
prende tpate exercițiile al căror scop 
e formarea și întărirea corpului". De 
aceea, „importanța gimnasticii au 
recunoscut-o amîndouă națiunile cele 
mai ilustre ale Iumei antice și în
țelepții lor ; o arată destul și expe
riența", conchidea cu deplin temei 
Simion Bărnuțiu.

De subliniat faptul că printre e- 
xercițiile de gimnastică pe care le 
enumera și le recomand e prac
ticare figurează și un<»l< 

ce (cum le-am denumi

Cu fiecare mă comportam în func
ție de caracterul lui. Cel ce înțele
gea de vorbă, n-avea probleme. Cei 
mai recalcitranți însă trebuiau să se 
teamă de replica mea. Știu că nu 
este metoda ideală in materie de pe
dagogie, dar fiecăruia trebuie să-i 
vorbești pe limba lui. Nimeni dintre 
jucătorii mei nu ni-ău detestat, vreo
dată, chiar dacă la mînie...

— Cum l-ai „descoperit" pe Ozon ?
— La antrenamentele Unirii ve

neau de fiecare dată cite 200—300 de 
copii în tribune, iar după încheie
rea pregătirilor, ne cereau mingea și 
jucau între ei pină se întuneca. „De
legatul" copiilor era Titus, pentru ca
re noi toți începuserăm să avem o 
mare slăbiciune. Ne amuzam teribil, 
pentru că neavînd trening pe măsura 
lui. „înota" din greu pe teren. Titus 
a prins însă curaj tot mai mult, zi 
de zi, și a început să ne „joace pe 
degete" și să ne amețească cu dri
blingurile lui. In cele din urmă, l-am 
băgat in prima echipă, dar m-am 
purtat foarte aspru cu el, pșntru că 
simțeam că uneori are tendința spre 
cabotinism. In meciul de debut a dat 
trei goluri, dar după joc, în loc să-l 
felicit l-am săpunit zdravăn, în fața 
întregii echipe, 
gul tribunelor, 
spectacol.

— Crezi că 
tru depistarea 
mai bune ?

— Se săvîrșește o greșeală, 
părerea mea. „Convocările" la 
trele de copii, nu sînt cele mai in
dicate. Unii copii poate nu se pre
zintă, iar alții se tem de aceste tria- 
luri. Trebuie să căutăm talentele, a- 
colo, pe străzi, la locurile de joacă. 
Să coborîm noi în mijlocul lor, nu 
să-i așteptăm să vină singuri. Clubu
rile noastre ar trebui să aibă „antene" 
peste tot.

— Am auzit că dorești să treci la 
cîrma unei formații foarte tinere.

— Da. Aș dori să formez o echipă 
omogenă, cu o mare dorință de luptă 
și muncă. Vreau să insuflu băieților, 
în primul rînd, dragostea pentru fot
bal. această dragoste pe care eu o 
port în inimă și acum, la ceasul bă- 
truieții.

Cu 60 de ani în urmă, pe terenul 
din șoseaua Ilie Pintilie, vizavi de 
Spitalul de copii, puteau fi văzute, 
îndeobște duminică dimineața, gru
puri de tineri jucîndu-se cu o min
ge ciudată, ovală...

Atunci, din îndemnul și tragerea 
de inimă a cîtorva cunoscători s-a 
născut rugbyul românesc, sport a- 
preciat astăzi pe toate meridianele. 
De reținut că federația de rugby 
este, după mențiuni documentare, 
cea mai veche din țara noastră.

In acest an sărbătoresc pentru 
rugbyul românesc, terenurile noas
tre găzduiesc, printre alte impor
tante manifestații internaționale și 
două partide ale echipei 
franceze.

Partidele dintre echipele 
lor română și franceză au 
veche tradiție, prima confruntare 
fiind găzduită de stadionul O.N.E.F. 
din Dealul Spirii, („Republicii" de 
astăzi), la 9 mai 1926, cînd un pu
blic entuziast a umplut pînă la re
fuz tribunele de lemri. Sosirea în 
România a echipei militare a Fran-. 
ței, reprezentantă a unei prestigioa
se școli de rugby, a constituit un 
pas înainte pentru sportul româ
nesc cu balonul oval, o excelentă 
propagandă în favoarea răspîn- 
dirii lui.

Istoria sportului nostru consem
nează, cu majuscule, numele jucă
torilor care au înfruntat, pentru 
prima oară, o echipă franceză i

Armatei

armate- 
o foarte

Păunescu, Vidrașcu, Blaș, Florian, 
Drăghici, Cristodulo, Florescu, Sfe- 
tescu, Măldărescu, Săvuleseu, So- 
culescu, Brătulescu, Nemeș, Raco- 
viță și Marian.

în anii din urmă, grație impulsu
lui dat mișcării sportive românești 
de noul ei cadru organizatoric și 
prin strădaniile clubului Steaua, 
legăturile dintre echipele de rugby 
ale armatelor română și franceză 
au fost reluate, începînd din 1966.

Întîinirea care are loS astăzi este 
a IX-a din istoria partidelor direc
te, iar palmaresul râmîne încă în 
favoarea rugbyștilor militari fran
cezi care și-au adjudecat cinci vic
torii, față de două ale noastre și 
un meci egal.

Să lăsăm însă cifrele să vor
bească :

1926 : 42—6 pentru echipa fran
ceză ; 1966 : 3—3 ; 1967 ; 15—9 — 
o nouă victorie franceză ; 1968 !
19—11 ; 1969 ; 11—6 ; 19701 17—9 
(toate trei partidele adjudecate de 
oaspeții noștri de astăzi).

Ultimele două confruntări au 
revenit rugbyștilor români i 1971 i 
14—11 ; 1972 : 12—9.

Revirimentul sportivilor români, 
• impunerea rugbyului nostru pe 

plan internațional și, de partea 
cealaltă, combativitatea și experi
ența unei echipe redutabile fac din 
meciul de astăzi 
sportiv demn de

un 
toată

eveniment 
atenția.

prof. Camil MORȚUN

pentru 
începuse

că, de dra- 
să se dea în

metodele 
talentelor

folosite 
sînt

pen- 
cele

după
cen-

...Miercuri, elapă la Brașov. In 
deschidere, partida de tineret-rezer- 
ve Steagul roșu — Petrolul. La pau
ză, discuții sub tribune, în fața ves
tiarelor. La un moment dat, doctorul 
echipei brașovene, Laurian Taus, 
vine și-mi spune cu bucurie în glas: 
„Azi avem o mare surpriză !“... Ieșim 
imediat pe marginea terenului. Pe 
gazon, în trening, un jucător înalt 
face sprinturi calculate. E Marin Ol
teanu, fundașul brașovean, atît de 
încercat de accidentul suferit la 8 
octombrie în campionat, cu o zi îna
intea convocării la lotul național. 
„Azi va juca !“ spune emoționat doc
torul Taus... Mulți credeau că Marin 
Olteanu a spus adio fotbalului. Fu- 
sesș un accident mult prea greu. 
Operația doctorului' Dumitru Tomes- 

.cu, la „Urgența" bucureșteană, și su
pravegherea atentă din partea me
dicului echipei brașovene, plus cu
mințenia lui Marin Olteanu 
pus imposibilului.

...Cînd au intrat echipele 
neret pe teren, arbitrul a 
cîteva clipe... Pe banca de
se echipa complet un jucător 
timp de șase luni nu mai încălțase 
o gheată de fotbal. Antrenorul Nico- 
lae Proca s-a dus la elevul său și 
i-a spus ceva încurajator. Doctorul 
Taus l-a însoțit pînă la intrarea în 
teren, l-a sărutat cu emoție și l-a 
bătut pe umăr. Iar Marin Olteanu 
a dat simbolic lovitura de începere 
a reprizei secunde. Tribunele au 
erupt atunci într-un cor de bucurie, 
scandînd numele talentatului jucător 
atît de iubit sub Tîmpa. Marin Ol
teanu a jucat dezinvolt, ca mijlocaș, 
fără să forțeze, dar pasele sale, exe
cutate cu piciorul trecut prin grea

s-au o-

de ti- 
așteptat 
rezerve 

care

Un bilet in plus
pentru... C. M. 

din 1974?
Tn ciuda timpului nefavorabil, noros. 

cu permanente amenințări de ploaie, mii 
și mii de persoane s-au așezat la coa
dă. in zorii zilei de 2 aprilie, incereînd 
să obțină unul din primele bilete puse 
în vinzare pentru campionatul mondial 
de 2L-... t-.l ' ~
Frankfurt pe Main și în Berlinul occi
dental. orașele în care s-au deschis cele 
dinții case de bilete, circulația a fost 
perturbată in dreptul chioșcurilor de 
vinzare, înregisbrtndii-se o neașteptată a- 
fluență in tot timpul zilei.

De atunci, cozile au rămas aceleași, 
amatorii de fotbal căutlnd să intre, cit 
mai devreme, in posesia unuia din cele 
1 250 ooo de bilete rezervate publicului 
țârii organizatoare a campionatului mon
dial din 1974.

Din cele 2 129 000 de bilete, cit se pre
vede ca vor fi necesare pentru toate 
meciurile turneului final, 470 ooo sînt des
tinate spectatorilor străini, 1 250 000 gaz
delor. restul urmînd să fie vîndut la 
porțile stadioanelor, în ziua meciurilor.

fotbal din... 1974 !* La Miinchen.

Ce necesar ar fi fost un computer
O partidă din campionatul de juniori 

al Poloniei, Legia Varșovia — MOP, a 
avut, recent, un deznodâmlnt neaștep
tat. existînd la încheierea ei mai multe 
opinii cu privire la... scor !

Arbitrul întîlnirii a marcat în foaia de 
arbitraj rezultatul de 7—4. observatorul 
federal a fost ele părere că meciul s-a 
terminat cu 6—5 î 
trenorul acesteia s 
adevăratul scor, îi 
echipei MOP nu i 
talul de... 5—5 !

Evident, sarcina 
ușoară, cu atît mai mult cu cit la me
ciul respectiv n-au asistat decît 40—50 
de spectatori.

Forul federal a dispus rejucarea parti
dei și... suspendarea arbitrului și obser
vatorului l

favoarea Legiei, an- 
susținut că 7—4 este 
vreme ce antrenorul 
acceptat decît rezul-
federației nu a fost

TELEVIZIUNEA EVOCĂ

PERFORMERI ROMANI
Al VĂZDUHULUI

Televiziunea inaugurează astăzi, 
în cadrul emisiunii „De strajă pa
triei'*, un scurt serial în care pu
blicistul (și colaboratorul nostru) 
V. Firoiu va evoca cîteva figuri 
ilustre ale aviației românești. Este 
vorba, printre alții, despre Traian 
Burduloiu și Alexandru Papană te
merari pil-oți care au dus pînă în 
zări depărtate, culorile patriei noas
tre, pe păsările de oțel, cu dibă
cie și cu singe rece manevrate, în 
condiții dintre cele mai dificile. 
Fără a omite că Papană a fost și 
un bober excepțional, trebuie să 
spunem că ambii piloți au realizat 
în arta zborului performanțe care 
le conferă aureola unor sportivi de 
mare clasă.

IN ARENA!
încercare, au fost cele mai aplaudate 
din tot jocul. Și nu din simplă ad
mirație. în final, mulțumit și el de 
neașteptata renaștere de primăvară, 
Olteanu avea să dea încă o dovadă 
a maturității sale : „Nu mă grăbesc 
să joc în echipa mare! Abia în cam
pionatul viitor voi intra. Acum, la 
tineret, încerc să-mi readaptez orga
nismul și, în primul rind, piciorul 
accidentat. Nici la tineret nu voi 
forța, voi juca mai ales în partidele 
de acasă, pentru a nu spulbera atitea 
speranțe,

...Marin 
zon. Un 
tive și al 
vean. O 
nostru...

sacrificii și eforturi..."
Olteanu a reapărut pe ga- 
succes al medicinei spor- 
talentatului jucător brașo- 
bucurie pentru fotbalul

Mircea M. IONESCU

DICȚIONAR FOTBALISTIC 
ÎN SEMNE DE CIRCULAȚIE

OFSAID — Staționarea interzisă
PASA INTERCEPTATĂ _ Intersecție 

de drumuri
FUNDAȘ — Post de control 
răsturnare DE SCOR — întoarce

rea interzisă
PORTAR — Depășirea interzisă

Dumitru NEGREA

PICĂTURI
Totul în viață se transformă, în afara 

loviturilor de la 16 metri.
Stop : Este cunoscut doar de fotbaliștii 

posesori de autoturisme.
Post în echipă : sezonier.
Corner : fotbal din profil.
Portar de rezervă : angajat în schim

bul doi.
11 metri : loz de gheață.

Tudor VADUVA-DORETTI

w

O PILDA DE CURAJ

,...9 noiembrie 1947. la șosea, cu Gheorghe Tomescu in ataș, mă bate Spiclu cu mal 
ture, după lupta mare..."

DRUMUL AMINTIRILORCU FOTBALUL PE
astăzi),

de cumpărat un regulament". Cu 
ani în urmă, nu se poate spune

re- 
lu-

născut ideea acestui 
tic ? — l-am Întrebat

George MIHALACHE

Dorin STEFLEA

CIUDATA PERFORMANTĂ
A ELVEȚIENILOR

pe par- 
suspen- 
. pentru 
de acte 
nu mi

batea 
tenis.

Astăzi, este ade-

MOTIV AT Ă !

iusge f<
îe episc 

din Arad și tradițiile lor", 
in jurul lumii*

gimnasuc’a cor
ci e popoarele 

„au rămasu tare ina- 
acestu puntu“,

! ce șl el insistă asupra ne- 
practicării gimnasticii în 
— în general — în viață, 
„dezvoltațiunea corpului e

princîpalmente 
pului", spre deosebire 
„mai noi" care 
poi chiar in acestu puntu", deși 
„toți pedagogii experimentați au cu
noscut iniportanîi'a sănătății corpo
rale pentru educațiunea intieleptuale 
și morale"

Iată de 
cesității 
școală și 
deoarece . ___
conditiunea dezvoltațiunii sufletului". 
Pentru Simion Bărnuțiu. ca și pen
tru alți cărturari revoluționari — de 
exemplu, Ion Maiorescu — gimnas
tica era de două feluri i „naturale

um ar 
săritulu** 

De aseme

i cTecSem 
ilitătii sa

despe 
I voi

In cadrul emisiunii de televiziune 
în limba maghiară, cunoscuntl antre- 

Coioman Braun, prezintă în fie- 
duminicâ dimineață reportaje 

sportului cu balonul ro-

Ștefan Fischer m-a 
solicitat colaborarea, 

ut imediat pe lucru 
mă’.oarele „episoade" care 

de altfel in emisiunile

u fost acele episoade ?
— Primul s-a intitulat „De la min- 

ea de cirpă la clasa mondială" — 
rmârind drumul unui copil care 

otbalist celebru. Au urmat 
ade- „Echipele muncitorești 

_,Cu C.A.O. 
„23 de ani, jucător 

de fotbal, cu peste o mie de jocuri", 
:ica trecută s-a transmis ca- 
U.T.A„ unon amour".

. «a

ABSENT A •

Mult timp, iubitorii handbalului 
s-au întrebat — pe bună dreptate 
— unde a dispărut Rozalia Sos. 
una dintre componentele de bază 
ale echipei divizionare Mureșul Tg. 
Mureș și a reprezentativei țării, 
maestri a sportului...

Imaginea alăturată este, credem, 
cel mai bun răspuns.

Recent, familia Sos a cunoscut 
un fericit eveniment : nașterea Cris- 
tinei, pe care cei doi părinți, feri
ciți, au declarat că vor s-o crească 
in așa fel, incit să devină, peste ani, 
o — se putea altfel ? — sportivă de 
performanță.

întrebată asupra planurilor ime
diate, Rozalia Sos, de 93 de ori se
lecționată tn reprezentativa țării, 
sportivă ți cetățeană exemplară, a 
menționat că îji va relua tn curtnd 
antrenamentele, sperind «ă-ți reca
pete In toamnă locul tn echipă.

In ceea ce privește viitorul Cris- 
tinei, părerile sînt împărțite tn fa
milia Sos i mama nu acceptă nici o 
altă alternativă tn afara aceleia de 
a face din Cristina o excelentă hand- 
balisti, tn vreme ce tatăl, Arpad,

jucător activ de polo, la Mureșul, 
fost inotator la CS.M. Cluj ți Stea
ua București, cu ani In urmă. mem
bru al lotului național de înot, spe
ră că micuța Cristina va deranj OA 
ireristibild înotătoare 1

Pînă atunci, însă, tă-i urdm Cris- 
ti neț Sos, unul dintre cele mai tine
re vlăstare ale țării, multă sănă
tate ți... si crească mare l

Fotoi ANTON HARKO 
Tg. Mureș

Fără să fie o echipă de prim rang în 
fotbalul european, reprezentativa Elveți
ei se recomandă cu o performanță ne
obișnuită chiar și la ,,case“ mai mari : 
între 15 octombrie 1969 și 15 octombrie 

1972, echipa națională a Elveției n-a pier
dut nici un meci in deplasare I ’. Urmașii 
lui Wilhelm Tell au susținut în acest 
răstimp mai multe partide, reușind re
zultate meritorii, între care 1—0 cu Gre
cia, 1—1 cu Anglia, 0—0 cu Danemarca 
și Polonia...

Din păcate, performanțele Izbutite pe 
terenuri străine n-au fost repetate în fața 
propriului public, in intervalul celor trei 
ani, elvețienii pierzînd patru confruntări 
,.acasă1, partide decisive cu Spania, Un
garia. Anglia șl Polonia.

întrebat asupra curiozității situației. In
ternaționalul Odermatt a răspuns : „N-ar 
strica să jucăm toate meciurile interna- 
ționa’f străinătate, iar campionatul 
si-1 susținem în... Italia !**

Ca glumă, răspunsul nu e rău...

— E o muncă destul de migăloasă..
— Desigur, nu este prea ușor... 

Apelăm deseori la cinematecă, pentru 
a obține fragmente din meciurile me
morabile susținute de David. Pavlo- 
vici, Cotormani, Dobay, Bodola, Ba- 
ratki, Ciolac, Bindea. Petschovschi, 
Ploeșteanu, Albu, 
munca aceasta ne 
facție... Telefonul 
tot timpul. Zeci și
au trimis de asemenea scrisori 
redacția televiziunii, făcîndu-mi pro
puneri pentru noi episoade...

Sfera etc. 
dă o mare 
meu sună
sute de pasionați 

la

Dar
satis-
acum

puțin de o secundă in 6

Fiecare om poate avea momente de 
cumpănă în viață, mai ales în lupta cu 
vicisitudinile naturii.. In asemenea clipe, 
oricare dintre noi ar trebui să-și amin
tească de „nea Otto", pildă molipsitoare 
de curaj și tărie sufletească, omul care 
a găsit în sport un aliat de nădejde pen
tru a da cu tifla unui dramatic capri
ciu al firii. Suferind în pruncie de o 
paralizie infantilă, cu grave sechele la 
picioare, Otto Pfennings a urcat treptele 
bravurii umane pînă la titlul de campi
on absolut al țării, in 1943, la motocl- 
clism. Ne-am adus aminte de toate a- 
eestea, mărturisim, acum cinci acest dis
tins sportiv, învingător strălucit în cursa

vieții, a împlinit 60 de ani, fără a pă
răsi ghidonul și manetele motocicletei.

Toți așa îl știm : pe vechiul lui Ziln- 
dapp de 600 cmc cu ataș, cu care a cîș- 
tigat curse de coastă, curse în circuit, 
de viteză, intre anii 1932 și 1949. Chiar și 
atunci cînd se retrage din activitatea 
competițională, rămîne fidel lumii spor
tului motorizat, fiind adesea solicitat ca 
arbitru sau consilier tehnic la. întrecerile 
motocicliste sau automobilistice.

La aniversarea de acum, să ne fie în
găduit a-i spune vajnicului sportiv Otto 
Pfennings, o dată cu prietenii săi mulți: 
să ne trăiești !

MATEI HOSSU, BRAȘOV. „Nu este un 
secret faptul că, în ultimul timp, tine
retul nostru a îndrăgit tenisul. Ceea ce 
constituie încă un secret pentru mulți 
dintre cei care vor să practice acest fru
mos sport sînt regulile Iui, întrucît nu 
găsim 
cîțiva

noj, lumea se... pentru 
Toată

că. la 
gulamentul jocului de 
mea era cu fotbalul ! 
vărat, se simte lipsa unui asemenea re
gulament. Dar există toate perspectivele 
ca un „Ghid ai spectatorului de. tenis” 
să apară anul acesta, în redactarea lui 
Radu Voia și Dorin Șteflea.

GEORGETA CIONTEA, OLTENIȚA. 
„Vă rog să-mi spuneți și mie cum pot 
să fac rost de fotografia lui Cruyff, ti 
simpatizez foarte mult pe acest „olandez 
zburător-. Regret, dar nu vă pot da alt 
sfat decit acela pe care vl l-ar putea da 
oricine: încercați-vă norocul, scriindu-i 
pe adresa : clubul Ajax, Amsterdam, 
Olanda. Dar așteptați, întîl, un moment 
favorabil, cum ar fi, de pildă, o vic
torie a Ajax-ului, în dificilul meci-retur 
cu Real Madrid, din cadrul semifinale
lor Cupei Campionilor Europei. Eu unul, 
nu vă văd cu șanse, nici pe Cruyff, nici 
pe dv. ! Dar, cine știe...

CONSTANTIN COVRIG, POIANA DE 
SUS. Am citit poezia. Nu trebuia să 
precizați că este compusă de dv. Mi-am 
dat seama din primul moment ! îmi 
pare rău că nu pot să vă răspund și eu 
în versuri. Sper însă că vă va satisface 
și un răspuns în proză. Iată-1 : îi puteți 
scrie fotbalistului dv. preferat, iorilă- 
nescu, pe adresa clubului Steaua, Bucu
rești, calea Plevnei nr. 114. sectorul 7.

AUREL GREAVU, SLATINA. Iată re- . 
zultatele obținute de echipa reprezenta
tivă a României, la Balcaniada din 1933, 
de la București : 5—0 cu Iugoslavia. 7—0 
cu Bulgaria și 1—o cu Grecia. Ediției 
respective a acestei competiții i s-a spus, 
de aceea, ..Balcaniada lui 13—011. Bineîn
țeles, numai noi i-am spus astfel. Pen
tru celelalte echipe. Balcaniada din acel 
an n-a putut Însemna o amintire prea 
plăcută, din cauza rezultatelor de mai 
sus. Dar, sâ vă spun și care a fost un- 
sprezeeele învingător cu 5—0 asupra Iu
goslaviei: Șepci — Vogi, Albu — Mora- 
veț, cotormani, Lakatos _ Bindea, Co-

vaci, Ciolac, Bodola. Dobay. Toate golu
rile noastre au'- fost înscrise în prima 
repriză, de către Bodola (2), Bindea, Cio
lac și Dobay.

VASILE SZORY, TÎRNĂVENI. Nu este 
totdeauna ușor de - apreciat dacă acci
dentarea unui fotbalist este... acciden
tală sau este consecința jocului dur al 
unui adversar. în orice caz, chiar dacă, 
într-o perioadă, cei care prin jocul lor 
brutal, necontrolat periclitau integritatea

fizică a adversarilor lor, nu erau sanc
ționați sever, nu putem decît să ne ra- 
liem _ și să n-o socotim, deci, o con
trazicere — la politica mult mai fermă, 
din ultimul timp, a forului de specia
litate, pentru stăvilirea jocului dur. Fiind 
vorba de o orientare justă, nu are sensul 
să mai facem comparații și să... dez
gropăm vechi greșeli, reale sau discu
tabile.

ION MOȚOC, TULCEA. Ați pierdut. 
Orieît ar părea de necrezut, în ediția 
1967—1968, Farul a obținut o victorie cu 
4—0 asupra lui Dinamo !

NELU LUPOVICI, BACĂU. 1. Nu con
test că aveți o vedere foarte bună. Mă 
îndoiesc, totuși, că ați putut vedea, de 
la Bacău, că Pană nu era în poziție de 
ofsaid, cînd a înscris un gol la Craiova. 
Oricum, arbitrul de linie era mai aproa
pe de fază decît dv. și a ridicat stea
gul, ceea ce, după cum se știe, a dus 
la nevalidarea golului. Arbitrul de centru, - 
Grigore Bîrsan, a primit cinci stele din 
partea cronicarului nostru și nota 8 din 
partea observatorului federal. Iar tușie- 
rul care- a semnalizat poziția de ofsaid 
& lui Pană este notat cu 9. 2. Două aver-

tismente primite de un jucător 
cursul campionatului = o etapă 
dare. Acesta este noul... tarit 
fotbaliștii care se fac vinovațl 
nesportive. Și, vă spun sincer, 
se pare prea ridicat !

Ilustrații : N. CLAUDIU
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„CUPA ȚĂRILOR LATINE" LA HANDBAL MASCULIN CUPA FEDERAȚIEI" S-A DESFĂȘURAT 
AUTENTICĂÎNTR-UN DECOR DE IARNA

NUMEROȘI JUCĂTORI DE VALOARE îi SCHI saltul valoric pe care

ÎN COMPONENȚA FORMAȚIILOR PARTICIPANTE
Primii oaspeți, handbaliștii italieni și brazilieni au sosit în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej

Speranțele handbalului masculin 
din șase țări, dintre care una de 
pe continentul sud-american (Bra
zilia) își vor disputa — așa după 
cum s-a anunțat —, începînd de 
săptămina viitoare, în municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, cea de a V-a 
ediție a „Cupei Țărilor Latine". în
trecerea suscită interes, în primul 
rind, pentru că, așa cum s-au pe
trecut lucrurile și la edițiile an
terioare, lupta pentru întîietate este 
deschisă, poate mai deschisă și e- 
chilibrată decît în alte competiții 
ale handbalului masculin, unde ie
rarhiile sînt ceva mai bine defi
nite. De această dată, însă, fiind 
vorba de o întrecere rezervată e- 
chipelor reprezentative de tineret 
(jucători născuți în anul 1951 sau 
mai tineri) valorile nu sînt încă pe 
deplin conturate și este de aștep
tat ca perspectiva victoriei finale 
sau a unui loc mai bun în clasa
ment să declanșeze energii și 
biții nebănuite.

Cu toate acestea și actuala 
ție a „Cupei Țărilor Latine" 
desigur, favoriții ei, formații
se înscriu, dinainte de start, prin
tre cele cu mari șanse la primele 
locuri. Ca și la disputele ante
rioare, consumate în anul 1971 la 
Casablanca (Maroc) și în 1970 la 
Lisabona (Portugalia), selecționatele 
României, Franței și Spaniei se a- 
nunță drept principalele preten
dente la victoria finală. Echipa ro
mână nu are în componența sa 
jucători care au trecut prin focul 
disputelor internaționale de am
ploare (cum s-a întîmplat în anii 
trecuți cînd echipa număra în rîn
durile sale handbaliști ca Kicsid, 
Voina, Orban sau Tudosie) și se 
prezintă numai cu debutanți, ma
joritatea dintre ei făcînd parte din 
formații divizionare. Antrenorul Mi
hai Fintea, care de multă vreme se 
ocupă de echipa de tineret, mi
zează pe ambiția unor tineri ju
cători, pînă nu de mult membri ai 
lotului de juniori și care se pregă
tesc cu asiduitate pentru a con
firma speranțele puse în ei. Iată-i :

PRELIMINARIILE TURNEULUI U. E. F. A.

confirmă 
cești schiori, din care unii sînt încă 
juniori, l-au realizat în acest se
zon. Desigur neplăcute și surprin
zătoare sînt abandonurile din acest 
prim slalom al „Cupei Federației" 
înregistrate la Dan Cristea și Gheor- 
ghe Vulpe, concurenți prestigioși 
adeseori, învingători în 
care se prezintă.

Trecînd peste aceste 
gale tuturor, remarcăm 
constanța de succes pe 
scriu Virgil Brenci, Dorm și Da
niela Munteanu, cîștigătorii probe
lor de azi.

REZULTATE TEHNICE, băieți : 
1—2. Dorin Munteanu (C.S.U. Bv.) 
și Virgil Brenci (A.S.A.) 
Alexandru Manta (A.S.A.) 
Marin Focșeneanu (C.S.O. 
75,0, 5—6. Nicolae Crețoi
Bv.) și Constantin Văideanu 
75,7 ; fete: 1. Daniela Munteanu
(A.S.A. Bv.) 69,0. 2. Nuți Degeratu 
(L.E.S. Predeal) 69,4, 3. Maria Cim-

SINAIA, 14 (prin telefon). 70 din
tre cei mai valoroși schiori ai ță
rii, băieți și fete, au fost invitați 
la startul tradiționalei competiții, 
de fapt ultimul concurs al sezonu
lui, „Cupa Federației". La 2 000 m 
altitudine, în Bucegi, în aceste zile 
iarna s-a reinstalat în drepturi, a- 
ducînd ceață, viscol și o zăpadă 
proaspătă căzută peste noapte și 
chiar în timpul concursului. Stra
tul de zăpadă anterior a permis nu
mai organizarea unor probe de sla
lom special, alegîndu-se în acest 
scop frumoasa Vale a Dorului.

întotdeauna concursurile de pri
măvară oferă un plus de atractivi- 
tate și surprize. Și cursa de sîmbătă 
nu s-a înscris în excepție, astfel că 
am putut consemna cîteva surprize, 
unele plăcute pentru toată lumea, 
altele mai puțin plăcute pentru 
sportivii in cauză. De pildă, remar-

probele
Și, 
îr> I ECHIPA CALIFICATA DIN GRUPA A 8-Ă

V St _
Keil, Munteanu, Cornaciu (portari), 
Țîmpu, Oros, Drăgăniță, Capră, 
Szabo, Vărgăului, Stockl, Grabov- 
schi, I. Petrică, Voinea II, Neagu, 
Diliță. Doagă, Bocan, Deacu, Tase, 
Dumitru.

Dintre celelalte formații cea mai 
puternică se anunță selecționata 
Spaniei în rîndurile căreia antre
norul Jose Gomez și directorul teh
nic al federației de specialitate spa
niole Domingo 
dus o serie de 
sînt Sagarribay 
nent al primei
Ortega (de 14 ori selecționat în for
mația de juniori), Aguirre ‘(4), No- 
valles (3) — toți de la Atletico Ma
drid, Pallas, Dieguez, Saus Cala- 
buig și ei de multe ori membri ai 
echipei de juniori, participant la 
multe competiții internaționale. E- 
chipa Franței, însoțită de antreno
rul federal Jean-Pierre Lacoux — 
ceea ce dovedește atenția cu care 
este privită această dispută a spe
ranțelor handbalului masculin — 
prezintă nume mai puțin cunoscute 
(poate, doar, cu excepția lui Cen- 
tanni de la F. C. Mulhouse, care 
a făcut parte și din prima repre
zentativă), în schimb va beneficia 
de aportul unor tineri handbaliști, 
component ai unor puternice e-

Barcenas au intro- 
tineri valoroși cum 
(de 6 ori compo- 
echipe a Spaniei),

Ichipe, participante la prima ligă a 
campionatului francez. Este vorba 
de frații Meyer (Gilles și Patrick), 
de portarul Channen, toți trei de la 
echipa P.T.T. Metz, de Cason de 
la Stella Sport St. Maur, de Bine- 
tray de la R. P. Strasbourg ca și 
de alți jucători bine dotați fizic, 
cu o suficient de mare experiență 
competițională.

în ce privește selecționatele Por
tugaliei și Braziliei, ambele vor a- 
vea în componența lor handbaliști 
mai puțin experimentați, tineri, dar 
dornici de a se afirma. Firește că 
evoluția jucătorilor brazilieni — so
siți de vineri la locul de desfășu
rare — este așteptată cu mult in
teres, ei practicînd un handbal mai 
puțin eficient, dar foarte spectacu
los, împrumutînd în evoluția lor 
multe din elementele specifice bas
chetului, în sfîrșit, reprezentativa 
Italiei, care a trecut ieri după a- 
miază prin București îndreptîndu-se 
spre municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
participă, după 
sit oaspeții, cu 
cît mai mult.

In încheiere 
ganizare : în 
competiției va 
rința obișnuită a reprezentanților 
federațiilor din țările latine.

e-condiții, 
cu plăcere 
care se în-

74,5, 3.
74,9, 4. 
Sinaia) 
(C.S.U.

(A.S.A.)

I
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I
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® Jucătorii noștri au efectuat, ieri, un antrenament pe stadionul din Virșeț

UN SINGUR RECORD ÎN ÎNTRECERILE TINERILOR ÎNOTĂTORI

cum ne-au mărturi- 
dorința de a învăța

Sîmbătă a fost ziua... juniorilor 
In competiția de tenis dotată cu 
trofeul „Criteriul primăverii". S-au

del- Pă- (b): 
(Șc.

I.

un amănunt de or- 
timpul disputării 

avea loc și confe

edi- 
are, 
care

peanu (I.E.F.S.) 69,5, 4. Georgeta 
Băncilă (Dinamo) 70,4, 5. Elena
Neagoe (Caraimanul Bușteni) 72,2, 
6. Arlette Erețian (Șc. sp. Bv.) 83,1.

am-

fășura

Daniela Munteanu (ASA Brașov)

I

(Urmare din pag. 1) I
I
I
I9>

Vom semnala, însă, și o carență 
acestor finale, în sensul că tribu-

în Capitală-* ACȚIUNI SPORTIVE PENTRU TOATE VÎRSTELE

I
FINALA PE ȚARA A FESTIVALULUI ANSAMBLURILOR ȘCOLARE DE GIMNASTICĂ MODERNĂ |

MAMAIA 14 (prin telefon). In bazinul 
de 56 m de Ungă hotelul Parc au con
tinuat întrecerile campionatului de înot 
rezervat echipelor de copii. în urma re
zultatelor înregistrate, sportivii de la 
Crișul Oradea continuă să conducă în 
clasament, avînd cele mai mari șanse 
de a intra în posesia trofeului.

CATEG. A : 400 m liber (b) : I. SVETZ 
(Șc. sp. 2 Buc.) 4:49,1, M. Mandache 
(Petrolul) 5:08,3; 400 m liber (f): ILDIKO 
HORVATH (Crișul) 5:02,4 (r.p.). Cătălina 
Pănulescu (Petrolul) 5:04,7: 100 m bras 
(b): I. LUCA (Șc. sp. Galați) 1:19,4, A. 
Birlnl (Crișul) 1:21,0; 100 m bras (I):
CAMELIA IIOȚESCU (Șc. sp. Ploiești) 
1:24,2 (r. p.), Ana Georgiu (Șc. sp. Re
șița) 1:27,5; 8Oo m liber (b): AL. NOAP-

TEȘ (Șc. sp. 2) .10:03,6, L. Madi (Crișul) 
10:36,6; 800 m liber (f) : I. HORVATH
10:30,6. C. Pănulescu 10:36,3; 4x100 m
mixt (b): CRIȘUL 4:56,7, Șc. sp. 2 4:58.0; 
4x100 m mixt (f): ȘC. SP. PLOIEȘTI 
5:32,9, Crișul 5:35,1:

CATEG. B : 400 m liber (b): H. NEA- 
GRAU (Crișul) 5:01,9 — record. L. Orei 
(Șc. sp. Reș.) 5:20,6; 400 m liber (f): 
ANCA GEORGESCU (Petrolul) 5:30,8, 
Carmen Nișulescu (Șc. sp. 2) 5:36.8; 100 m 
delfin (b): H. NEAGRĂU 1:14,9, I. Me
der (Șc. sp. Tg. Mureș) 1:17,1; 100 m 
delfin (f): MIHAELA GEORGESCU (Pe
trolul) 1:17,8, Camelia Popa (Șc. 
Ploiești) 1:24,2; 200 m bras (b): 
SZABO (C.S.M. Cluj) 3:02,9. D.

Plecat din Timișoara, ieri dimi
neață, cu autocarul, lotul juniorilor 
români a ajuns, după o călătorie 
de două ore, la Vîrșeț, localitate 
în care se va disputa, astăzi, par
tida oficială dintre selecționatele 
de juniori ale Iugoslaviei și Româ
niei, din cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A. Antrenorii Constan
tin Ardeleanu și Ion Voinescu au 
hotărît să efectueze în aceeași zi un 
antrenament cu toți jucătorii. A- 
ceastă ședință de pregătire a avut 
loc chiar pe terenul pe care se va 
juca meciul.

La Vîrșeț, oraș in care nu acti
vează nici o echipă de Divizia A 
sau B, partida Iugoslavia — Ro
mânia constituie un adevărat eve
niment, fiind așteptată cu un inte
res deosebit de iubitorii fotbalului. 
Se crede că la ora începerii me
ciului, 15,30, tribunele stadionului 
(circa 12 000 de locuri) vor fi pline.

Nici antrenorul C. Ardeleanu, nici 
Miljenco Mihici nu s-au hotărît încă 
ce formații vor alinia azi după- 
amiază. O vor face , cu puțin timp 
înaintea meciului, alegînd din ur
mătoarele loturi pe care le au la 
dispoziție.

ROMÂNIA : Ciurea și Caraivan 
— portari, Cotigă, Naghi, Negruțiu, 
Lucuță, Agiu, Chivu, Stoica, Mun
teanu, Iuga, Petrișor, Răducanu,

ȘUMULANSCHl

jucătoriȘumulainschi și Băcescu 
de cîmp.

IUGOSLAVIA : Vlak și Svița — 
portari, Pavkovici, Savici. Rado- 
săvljevici, Hazabenț, Iurișici, Vuj- 
kov, Meter, Rojici, Popovici, Dev- 
cici, Petrovici, Starovlah, Todoro- 
vici, Primorat, Krajciar și Țar — 
jucători de cîmp. I

bilă voință — a făcut, poate, cel 
mai frumos meci al său, învingîn- 
du-1 pe Tăbăraș de o manieră ca
tegorică : 6—3, 6—0. Deși învins, 
Tăbăraș a prestat un joc ofensiv, 
calitățile, care l-au impus vederilor

sp.
AL.

Nanu 
(Șc. sp. 2) 3:12,9; 200 m bras (f) : LI- 
GIA ANASTASESCU (C.S. Școlarul) 
3:09,3, M. Georgescu 3:10.8; 800 m liber 
(b): H. NEAGRĂU 10:44,9, I. Meder 
10:55,3; 800 m liber (f): A. GEORGES
CU 11:43,1, C. Nișulescu 11:52,0;

CATEG. C : 50 m liber (b): C. DRA
GAN (Crișul) 32,9, M. Negoescu (C.S.Ș.) 
34.5; 50 m liber (f): MARILENA MĂ- 
GLAȘU (Dinamo) 34,0, Anca Cîmpea- 
nu (C.S.M. cluj) 34,5; 100 m bras (b): 
A. TOTH (Șc. sp. Timiș.) 1:36,2, O. 
Cocenescu (Steaua) 1 :36.9: 100 m bras 
(I) : ILINCA BAȘA (C.S.Ș.) 1:36,2. Mi-
haela Smina (Steaua) 1:39,7: 50 m delfin 
(b): L. BALINT (Șc. sp. Tg. Mureș) 
37,2, S. Badea (C.S.Ș.) 38,8; 50 m ’ ’ 
fin (f): M. MAGLAȘU 40,5, Irina 
nulescu (Petr.) 41,2; 100 m spate 
D. CINCA (Criș.) 1:24,1, C. Panu 
sp. Gal.) 1 :24.7: 100 m spate (f): 
PĂNULESCU 1:28,8. Angela Bodor (Șc. 
sp. Tg. Mureș) 1:31,1.

căm cu plăcere, din nou pe pri
mele locuri concurenți tineri cum 
sînt Alexandru Manta, Constantin 
Văideanu, Nicolae Barbu, Marian 
Burchi etc., sau la fete, Nuți De- 
geratu, Arlette Erețian, poziții ce

Florin Manea (Dinamo București), surprins în clipa loviturii decisive, 
care avea să-i aducă victoria ' ' ................ “tti fața lui Mihai Tăbăraș. •

Foto : Dragoș NEAGU

învingătoare în „Cupa Federației".
Foto : Theo MACARSCHI

Mihai BARA

AZI, ÎN DIVIZIA B
cadrul etapei a XlX-a a campionatului Diviziei B se vor des- 
astăzi, următoarele meciuri :

SERIA I
P. NEAMȚ : Ceahlăul — Metalul București 
PAȘCANI : C.F.R. — Metalul Piopeni 
GALAȚI : F.C. Galați — Delta Tulcea 
TÎRGOVIȘTE : C.S. Tîrgoviște — Gloria Buzău 
GIURGIU : Dunărea — Progresul Brăila 
BUCUREȘTI : Progresul — S.N. Oltenița 
BACĂU : Știința — Chimia Rm. Vîlcca 
IAȘI : Politehnica — C.S.U. Galați

’ SERIA A ll-A
CUGIR : Metalurgistul — Metalul Drobeta Tr. Severin
BAIA MARE : Minerul — Politehnica Timișoara 
BISTRIȚA : Gloria — Nitrarnonia Făgăraș
HUNEDOARA : Corvinul — C.F.R. Arad
BRAȘOV : Metrom — Olimpia Oradea
SATU, MARE : Olimpia — Electroputere Craiova
ORADEA : F.C. Bihor — C.S.M. Sibiu 
TIMIȘOARA : C.F.R. — Minerul Anina.

IERI, IN GIULEȘTI: RAPID - F. C. ARGEȘ 2-1 (1-1)
3000 
ieri

de spectatori au fost 
după amiază

4 din Oradea și ale Școlii pedago
gice din Tg. Mureș.

Din punct de vedere tehnic a fost 
obligatoriu ca exercițiile cu eșarfe, 
mingi, cercuri și stegulețe să nu 
conțină momente de pauză în miș-

care și să aibă în componența lor 
cîteva elemente specifice. Această 
orientare a organizatorilor (C.C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S. și Ministerul Edu
cației și Învățămîntului) a fost bună, 
deoarece a avut darul să îndrume 
mai eficient primii pași făcuți de 
concurente pe drumul gimnasticii 
moderne.

(Urmare din pag. 1)

iisputat cîteva meciuri de autentic 
spectacol, dintre care întîlnirea 
Florin Manea (Dinamo București) — 
Mihai Tăbăraș (Progresul) a fost 
>ea mai atractivă. Tăbăraș, avînd 
nare poftă de joc, a început sigur 
jartida și, executînd lovituri deci- 
sive, și-a adjudecat repede trei ghe- 
nuri. Dar, spre surprinderea tutu- 
or celor prezenți în tribune, aces- 
ea aveau să fie, și ultimele. Flo- 
in Manea — un jucător foarte ta- 
entat și, în plus, avînd o admira-

ATLETISM. Stadionul „Republicii", 
ora 9 : „Cupa 1 Mai", competiție 
deschisă seniorilor și juniorilor (băieți 
și fete).

BASCHET. Sala Constructorul, de 
la ora 10 : Voința București—Sănăta
tea Satu Mare, I.E.F.S.—Politehnica ; 
sala Giulești, ora 9 : Rapid—Crișul 
Oradea (meciul în cadrul Diviziei A, 
la fete).

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul București — ș. N. Ol
tenița (Div. B) ; teren Dinamo, ora 
11 : Dinamo Obor—Tehnometal Buc. ; 
teren Electronica, ora 11 : Electroni
ca Buc.—Azotul Slobozia ; teren La- 
romet. ora 11 : Laromet Buc.—voința 
Buc. ; teren Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie Buc.—Olimpia Giurgiu (meciuri 
din cadrul Diviziei C).

GIMNASTICĂ. Sala Floreasca, ora 
11 : campionatele internaționale (fi
nala pe aparate, masculin și femi
nin).
HANDBAL. Teren Tineretului, ora 

0 : C.S.U. Construcții—Vulturul Plo
iești (B, f) ; teren Progresul, ora 16 : 
1GEX BUC.—Voința Buc. (B, f) ; ora 
17 : universitatea Buc.—Progresul 
(A, f).

JUDO. Sala Arhitectura, ora 16 : 
campionatele republicane universita
re (faza pe centre).

POLO. Bazinul Floreasca, ora 11 : 
Sapid—I.E.F.S. (Divizia A).

POPICE. Arena Constructorul : 
Constructorul Buc__ Constructorul Ga-
ați ; arena Giulești : Rapid—Gloria 
'ultimele trei schimburi ale meclurl- 
or din campionatul masculin, Dlvi- 
:1a A). Reuniunile incep la ora 8.

RUGBY. Stadionul Dinamo, ora 
6.30 : Steaua—Selecționata armatei 
ranceze ; teren Constructorul, ora 10 : 
lonstructorul—Olimpia (div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca II, ora 8.30 : 
campionatele naționale de juniori 
nici.
TENIS. Terenurile Progresul, Tenis 

Club București și Steaua, de la ora 
.30 : „Criteriul de primăvară" (con- 
îrs dedicat tuturor, categoriilor).
TIR. Poligonuj Dinamo, ora 9 : în- 

receri la pistol liber și pistol cu aer 
omprlmat. tn cadrul campionatului 
îunicipal.
VOLEI. Sala Giulești, de la ora 10.30: 

Liirora—unirea Tricolor Brăila (B. m), 
'lacăra roșie—Universitatea Iași 
Ipartac—Dacia Pitești (B, f).

selecționerilor lotului național de 
juniori rămînînd loviturile de voie, 
serviciu și smeci.

Doru Mîrza — un jucător din 
pepiniera clubului Progresul, în ta
lentul căruia antrenorul Schmidt își 
pune mari speranțe — a obținut 
cîteva rezultate valoroase. El a cîș
tigat cu 6—3, 6—4 partida cu Mihai 
Tăbăraș și cu 6—4, 1—6, 6—4 în
tîlnirea cu ■ Florin Manea. încă un 
rezultat din grupa juniorilor : Cos- 
tel Curcă (Progresul) — Doru Mîrza 
3—6, 6—4, 6—4.

în grupa I a seniorilor doar Vio
rel Marcu are o victorie cu 6—4, 
6—7, 6—0 la Iosif Kerekeș (Dina
mo Brașov). După toate probabili
tățile el va fi cîștigătorul turneu
lui. Toma Ovici, care a revenit din 
Ungaria, nu va putea juca din 
cauza unei întinderi, iar Ionel Sân
tei a plecat .în Israel. Alte rezul
tate din grupa a II-a : C. Popovici 
(Steaua) — B. Almăjan (Dinamo 
București) 6—3, 6—3, iar M. Rusu 

Construcții) a învins cu 
C. Popovici și cu 

Boldor (Politeh-

cicloturistică la pădurea și lacul Mo- 
goșoaia. Organizată de C.M.E.F.S., 
în colaborare cu Comitetul munici
pal U.T.C, Consiliul municipal sin
dical, Inspectoratul școlar al Capi
talei și Consiliul municipal al 
organizației pionierilor, această ex
cursie inaugurală va avea ca punct 
de flecare stadionul Dinamo din 
șoseaua Ștefan cel Mare (orele 8,30).

★
Parcul sportiv Progresul găzduie

ște și în această duminică (așa cum 
a făcut-o în toate zilele vacantei) 
întreceri ale copiilor și școlarilor 
din sectorul 6. Animația cea r?iai 
mare se anunță a fi în jurul tere
nurilor de fotbal, handbal, baschet 
și tenis de cîmp. Antrenori și pro
fesori din activul clubului sportiv 
Progresul se vor afla permanent 
la dispoziția micilor invitați...

★
sportive de masă 
tineretului din Ca-

• întreceri de orientare turistică 
la pădurea Băneasa pentru pionieri 
și școlari, sub titulatura „Roza 
vînturilor", în organizarea Consiliu
lui de educație fizică și sport al 
sectorului 1), pădurea Pustnicul (tot 
„Roza vînturilor", în organizarea 
Consiliilor pentru educație fizică 
și sport ale sectoarelor 2, 3 și 5) și 
pădurea Mogoșoaia (concurs de ori
entare turistică pentru elevii școlilor 
generale și liceelor, dotat cu „Bu
sola de argint").

în țară: MANIFESTĂRI DE AMPLOARE
ADRESATE TINERETULUI

(Urmare din pag. 1)

a
nele sălii au fost lipsite tocmai de 
cei cărora le este adresată compe
tiția : ELEVII. în fond, unul din 
rolurile principale ale unei faze 
finale organizată într-o competiție 
de masă este acela de a servi la 
răspîndirea sportului respectiv. 
Populația școlară a Constanței — 
destul de numeroasă — a avut de 
pierdut prin această absență, cu atît 
mai mult cu cît reprezentantele ei 
s-au remarcat printr-o foarte fru
moasă evoluție.

Mîine (n.r. duminică) vor avea 
loc ultimele evoluții, premierea și 
festivitatea de închidere.

I
I
I

Circa 
prezenți 
dionul Giulești, pentru a 
întîlnirea amicală dintre 
Rapid și F.C. Argeș. Partida a cores
puns numai din 
antrenamentului, 
fiind lăsată pe 
gura incursiune 
terenul rapidist 
capul (min. 37) 
Jercan. Tn ultimul minut al primei 
reprize Pop aduce egalarea. După 
pauză un singur lucru notabil ; jocul 
la ofsaid practicat de cele două for
mații. în minutul 82 Marin Stelian 
înscrie- din apropierea porții la o 
fază confuză golul victoriei. Arbi
trul Marcel Hanganu a condus bine 
următoarele formații : RAPID : Ni- 
culescu (min. 65 Plopeanu) — Ștefan 
(min. 60 Rotaru), Boc, Marin Florin, 
Codrea 
min. 
P°P.
dreanu (min. 60 Straț II). F.C. AR
GEȘ : Stan (min. 46 Ariciu) — Pigu- 
lea (min. 46 Ciolan), Barbu (min. 48

pe sta- 
asisla la 

echipele
punct de vedere al... 
latura spectaculară 

planul doi. La sin- 
mai periculoasă în 

Prepurgel înscrie cu 
la o centrare a lui

Savu (min. 46 Dinu — 
75 Naom), Marin Stelian — 
Dumitriu II, Năsturescu, Co-

Neculce), Olteanu, Ivan II — Muste- 
țea (min. 65 Georgescu), Marian Po
pescu — Radu, Prepurgcl, Casai, Jer- 
can.

Pavel PEANA

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - 
BRUMFLO I. F. [SUEDIA] 

[2-0]4-2
Vineri, s-a desfășurat pe stadionul La- 

romet din Capitală, partida internațio
nală de fotbal dintre formația Tehnome- 
tal și echipa suedeză Brumflo I.F. par
tida a fost de un bun nivel tehnic, pre
sărată eu multe faze interesante la cele 
două porți. oferind celor prezenți nu
meroase goluri. In bună dispoziție de 
joc, bucureștenil au cîștigat prin golu
rile realizate de Marinescu (min. 20)» 
Bogdan (min. 42), Pantelimon (min. 62), 
Paulina (min. 85), respectiv Lasse (min. 
64) și Gumerux (min. 90). A arbitrat 
bine D. Predescu.

TREI EPOCI
în zilele cînd percutantul atacant 

al echipei O.F.K. din Belgrad, Slo
bodan Santraci marca cel de-al 160- 
lea gol al său în meciurile susținute

tuziasmează, se pare, In egală mă
sură pe admiratorii săi... In imagi
nea alăturată, intitulată sugestiv de 
revista „TEMPO", în care a apărut,

JOHN CHARLES NU SE LASA..1

în vîrstă de 42 de ani, cunoscutul 
fost internațional britanic John Char
les, supranumit „galezul uriaș", nu 
s-a decis încă să se despartă de ga
zon...

După ce a jucat, un deceniu șl 
jumătate, în cadrul unor echipe ce
lebre din Anglia (Leeds) și Italia 
(Juventus și Roma), Charles își a- 
nunțase încheierea carierei, urmînd 
să părăsească — definitiv — formația 
Hereford, din liga a IlI-a. în ulti
mele săptămîni, însă, John Charles 
a domonstrat o excelentă' condiție 
fizică .și — în locul abandonului — 
a hotărît un... 
Methyr Tydfil, 
liga inferioară

De remarcat că unul dintre cei 
patru fii ai fostului internațional, 
Melvyn, pare să calce pe urmele ta
tălui, făcînd parte — la numai 15 
ani I — din lotul lărgit al lui Car
diff City.

lon GAVRILESCU

de carturi 
de Vede, 
sportiv al 
din acest

(C.S.U.
6—3, 6—1
6—4, 6—0 
nica Cluj).

cicloturistică orga-

DE DRAGUL FLUIERULUI...

Alte acțiuni 
cu participarea 
pitală :

• O excursie 
nizată de Consiliul de educație fi
zică și sport al sectorului 2. Startul 
la orele 10 de la FMRTV (Pipera). 
Acțiunea este rezervată tineretului 
și vîrstnicilor din asociațiile sportive 
sindicale.

se vor desfășura întreceri de atle
tism (triatlon și tetratlon). Un cros 
al fetelor, și un concurs 
organizate Ia Roșiori 
completează calendarul 
competițiilor de masă 
județ.

Din județul Gorj ni se comunică 
proiectarea unor acțiuni sportive de 
masă în comunele Peștișani, Novaci, 
Sadu, Mușetești, Bîlteni, Țicleni, 
Crasna și Padeș. In principal vor a- 
vea loc întreceri de atletism, fotbal 
și volei.

în cadrul primei divizii Iugoslave, 
detronîndu-1 astfel pe fostul golge- 
ter absolut, Kosticl, în librării apă
rea cel de-al doilea volum de versuri 
sub semnătura lui... Slobodan San
traci I Poet și golgeter, Santraci en-

„Trel epoci , Slobodan Santraci (la 
mijloc) este felicitat pentru perfor
manța sa sportivă de fostul interna
țional Moșa Marianovici (în dreapta) 
și de chiar golgeterul detronat, Bora 
Kostici.

transfer, în echipa 
care evoluează în 

„Southern League".

„CUPA MARILOR 
Șl A OCEANELOR'

Arbitrul suedez de primă catego
rie Assar Isaksson este cunoscut 
ca o persoană cu greutate și pe 
stadion, dar mai ales în viața de 
toate zilele. „Ponderea" sa începu
se în ultima vreme să se manifeste 
în mod deosebit, mai ales că, mă
surată la orice tip de cîntar, tot 
118 kg arăta, spre disperarea ar
bitrului și nedumerirea federației 
suedeze, care nu mai știa ce să 
creadă despre acest merituos slu
jitor al fotbalului... în cele din 
urmă, 1 s-a trimis Iui Isaksson o 
scrisoare, prin care era amenințat

cu îndepărtarea de pe terenul de 
fotbal, în cazul în care nu ia mă
suri energice contra obezității. Și 
arbitrul a purces la treabă. Dato
rită exercițiilor zilnice și dietei se
vere, el a pierdut în intervalul de 
75 de zile aproape 30 kg din greu
tate ! După care, adresîndu-se fe
derației, tot în scris, arbitrul a re
plicat : „Măsura dv, m-a ambițio
nat în mod deosebit, deoarece eu 
nu pot trăi fără fluier. Acum, fără 
cele 30 de kilograme de care m-am 
descotorosit, în urma gentilei dv. 
invitații, sper să fiți mulțumiți. 
Personal, mă simt* chiar.mult mai 
bine ca înainte...".

Ați auzit, desigur, de această Cupă 
decernată anual de F.I.F.A. celei mai 
bune echipe de fotbal aparținînd u- 
nui vas comercial, aflat pe oricare 
latitudine a globului. Analizînd re
zultatele obținute în anul 1972, se 
constată că a șaptea ediție a aces
tei destul de romantice cupe a avut 
o desfășurare destul de... „furtunoa
să" și, așa cum se cuvine unor ma
rinari, de foarte lungă... cursă 1 Au 
fost necesare mii de meciuri Intre 
cele 1224 de echipaje participante 
la competiție, reprezentînd pavilioa
nele a 52 de națiuni. Meciurile se 
dispută pe durata staționării vaselor 
în diferite porturi ale lumii, iar de
partajarea se face raportînd numă
rul intîlnirilor la acela al victoriilor 
obținute. Trofeul a fost obținut de 
către echipa vasului suedez „Apollo", 
pe locul doi clasîndu-se echipa car
goului norvegian „Koyal Viking Star". 
Printre cele 20 de echipaje clasate In 
prima parte a clasamentului, au fost, 
în urma rezultatelor obținute, mulți 
reprezentanți ai marinei comerciale 
din țările socialiste. Oficialitățile 
F.I.F.A. au înmînat trofeul învingă
torilor, care se aflau în portul 
Hong-Kong, unde tocmai obținuseră 
o victorie în fața unor marinari de 
pe un vas britanic. Asta, bineînțeles, 
în contul anului 1973.



TUR^EUL INTERNATIONAL DE BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI11

ROMM ÎMGĂTOARE IA SCOR: 76-59 CU UNGARIA
Astăzi, finala competiției: România — Cuba

CLUJ, 14 (prin telefon). Este cit 
se poate de evident că tehnicienii 
baschetului clujean au făcut tot po
sibilul pentru a asigura cele mai 
bune oondițli organizatorice desfă
șurării ediției a IV-a a „Cupei Fe
derației" ?1 pentru modul în care 
și-au făcut datoria li se cuvin feli
citări.

In același timp însă ne expri
măm nedumerirea pentru maniera 
în care au „înțeles*1 profesorii de 
educație fizică din acest oraș (în 
care baschetul are o tradiție pe 
cit de veche pe atît de frumoasă) 
să folosească prilejul oferit de o 
competiție prestigioasă cum este 
„Cupa Federației**, pentru a-și a- 
duce elevii să îi admire (și în a- 
celași timp să învețe de la ei) pe 
cei mai buni practicanți ai aces
tui joc sportiv din Cuba, România, 
Ungaria, R. D. Germană, și Olanda.

Mărturisim că în primele două 
zile am fost doar surprinși de ab
sența elevilor clujeni care, dacă ar 
fi venit în grup organizat, ar fi 
beneficiat de intrare gratuită.

Dar ceea ce ne-a determinat să 
scriem aceste rinduri a fost plăcuta 
prezență în Sala sporturilor, vineri 
seară, a celor 32 de elevi și eleve 
ai . școlii generale din satul Biia 
(jud. Alba) care, grupați în jurul 
celor opt profesoare, priveau cu

minți și aplaudau cu căldură re
marcabila evoluție a reprezentanți
lor României tn fața celor ai O- 
landei. Aflați într-o excursie de 
două zile (în cursul căreia au vi
zitat Grădina botanică, Muzeul et
nografic, fabrica Porțelanul, „Cetă- 
țuia", Muzeul satului și alte obiec
tive turistice ale orașului) profeso
rii și elevii din satul Biia (unde 
baschetul și handbalul se află prin
tre sporturile îndrăgite) au venit și 
în Sala sporturilor pentru a ur
mări cîteva partide din cadrul tur
neului .internațional de baschet.

In schimb, profesorii de educa
ție fizică ai zecilor de școli gene
rale și licee din Cluj au ignorat 
total, IN ACESTE ZILE DE VA
CANȚĂ, prilejul creat de un tur
neu internațional de amploare pen
tru a-și aduce elevii să-i urmă
rească pe baschetbaliștii celor cinci 
țări. Oare să fi uitat profesorii de 
educație fizică clujeni că o mare 
competiție este un prilej de sădire 
în sufletul copiilor a dragostei pen
tru sport ? Sau este vorba, nur și 
simplu, de comoditate ? Snerăm. 
însă, că prezența celor 32 de elevi 
din Biia va constitui un exemplu 
ce va fi urmat.

•Simbătă seara, reprezentativa Ro
mâniei a obținut un nou succes net, 
dispunînd de cea a Ungariei cu sco
rul de 76—59 (36—25). Sportivii noș

tri au avut dificultăți doar In pri
mele 10 minute (min. 5, 10—5 și min. 
10, 12—11 pentru oaspeți), după care 
au luat conducerea, s-au distanțat 
treptat, acumullnd în min. 38 un 
avans de 24 p (74—50). Revelația me
ciului a fost tînărul Cernat, autor a 
25 de puncte șl creator a numeroase 
contraatacuri. Foarte bine s-au com
portat, de asemenea, Riihring și No
vac. Au Înscris : Cernat 25. Tarău 
13, Pîrșu 12, Georgescu 11. Novac 8, 
Ruhring 6 (au mai jucat Chiv.ulescu, 
Savu și Diaconescu) pentru Româ
nia, respectiv Abraham 2. Ujhely 10, 
Lazar 11, Palvolgyi 2. Orban 4, Lo- 
sonczy 9, Megyeli 15, Nagy 8 și Haî- 
mos 2. Au arbitrat bine F. Bianchi 
(Italia) și K. Onrust (Olanda).

In deschidere, Olanda — România 
tineret 83-68 (40—33). Au înscris 
Barna 6, Niculescu 4. Spînu 10, 
Scutaru 16. Roman 4, Mănăilâ 2, Du
mitru 5, Zdrenghea 21 pentru Ro
mânia tineret, respectiv Boot 16, 
Harrewijk 12, Smit 4, Vrolijk 4, 
Akerboom 19, Ruisenaars 12. Van 
Tuj'l 16. Au arbitrat bine M. Wein 
(Ungaria) și I. Știrbu (România).

In ultimul meci al serii. Cuba — 
R.D. Germană 71—62 (31—30).

In clasament continuă să conducă 
neînvinse echipele României și Cu
bei.

Programul de duminică, de la ora 
IC,30 : R.D. Germană — România (ti
neret), Olanda — Ungaria, România 
— Cuba.

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME ÎN ..CUPA STEAUA"

CICLIȘTII I. NAGY, M. RAMAȘCANU Șl Z. ELEKEȘ-

LAUREAJI ÎN ETAPA CONTRACONOMETRII INDIVIDUAL
Prima cursă Internațională de lung 

kilometraj a actualului sezon, dotată 
cu trofeul „Cupa Steaua", a conti
nuat ieri după-amiază cu etapa con
tratimp individual (20 km), desfășu
rată pe șoseaua Tunari. Disputele ’au 
avut loc pe o porțiune plată, iar 
vremea a fost corespunzătoare aces
tui gen de întreceri, cu un singur 
impediment care s-a făcut mai mult 
simțit spre finalul reuniunii: vîntul.

Plecările s-au dat, în ordinea in
versă a clasamentului, din minut în 
minut. Favoriții au dat, în general, 
randamentul scontat, insă — spre 
satisfacția generală — proba contra- 
cronometru a fost dominată de cîțiva 
tineri rutieri bucureșteni, care se 
află la început de seniorat. Este 
vorba de stelistul Iosif Nagy, marcat 
cu 27:00 (medie orară — 44,460 km), 
dinamovistul Mircea Ramașcanu — 
27:04 și Zoltan Eiekeș (Steaua) —

Pentru dubla intilnire de popice 

cu echipele R. D. Germane

INFUZIE DE TINERET

27:06, care au ocupat, în ordine, pri
mele trei locuri în clasamentul eta
pei. îl urmează V. Selejan (Dinamo) 
cu 27:18, V. Teodor (Dinamo) 27:28, V. 
Mihailov (Bulgaria) 27:28, C. Camer 
(Steaua) 27:33, C. Tănase (Metalul 
Plopeni) 27:40 N. Andronache (Me
talul Plopeni) 27:41 și C. Grigore 
(Dinamo) 27:50. De reținut că doi 
dintre cei mai buni rutieri ai lotu
lui național al Bulgariei, M. Mar
tinov (ciștigătorul ultimei ediții a 
„Cupei F.R.C." și învingător în pri
ma etapă a concursului) a sosit pe 
locul 26 cu 28:21, iar campionul bal
canic la proba de fond, I. Nikolov 
s-a clasat pe locul 11 cu 27:52.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
DOUĂ ETAPE : 1. I. Nagy 4 h 24-00, 
2. V. Teodor 4 h 24:18, 3. V. Sele
jan 4 h 24:18, 4. V. Mihailov 4h 24:28, 
5. M. Martinov 4h 25:01, 6. Z. Elekes 
4h25:16.

Programul ultimei etape de azi 
cuprinde, în afară de circuitul senio
rilor (75 km pe traseul din str. Cîm- 
pinei, cu începere de la ora 10,30) 
și probe pentru celelalte categorii de 
alergători. Primul start se va da ia 
ora 8,30.

Traian IOANITESCU

D. STANCU1ESCU

Dinamo ci st id V. Teodor — unul 
din principalii animatori ai actua

lei ediții a „Cupei Steaua'1.
Foto: N. DRAGOȘ

iN LOTURILE DE SENIORI
1 cgătirile popicarilor seniori în 

vederea dublei întîlniri cu reprezen
tativele R.D. Germane, programată în 
zilele de 5 și 6 mai pe arena Rafino
rul din Ploiești, au intrat In faza fi
nală. Jucătoarele și jucătorii vizați 
a reprezenta țara noastră In confrun
tarea cu valoroșii popicari din R. D. 
Germană au participat recent la un 
trial, unde au jucat tur-retur la pro
bele clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați.

Cu un plus de precizie In lansarea 
bilei, concursul a fost cîștigat la fete 
de o debutantă in lotul național si 
anume Elena Bîrligea, care a doborit 
452 și 419 popice. O urmează în cla
sament maestra emerită a sportului 
— Ana Petrescu cu 418 — 447 p.d. 
tlnăra rapidistă Florica Filip cu 427 
p.d. — 425 p.d.

Disputele masculine au fost domi
nate de veteranul echipei naționale, 
maestrul emerit al sportului Petre 
Purje, care a depășit in ambele man
șe granița' celor 900 p.d., fiind marcat 
cu 925 și 907 p.d. Pe următoarele 
locuri s-au clasat în ordine: L. Mar
tina cu 914 — 882 p.d. și I. Bice cu 891 — 878 p.d.

Alături de sportivii menționați, au 
mai avut o comportare satisfăcătoare 
Cornelia Petrușcă, Ildico Grăzăvescu, 
Ana Albert, Gertrude Apro, Elena 
Trandafir, Gh. Dumitrescu, Gh. Sil
vestru, L; Băiaș, Al. Cătineanu și I. 
Tismănaru care au fost reținuți pen
tru dubla intilnire cu echipele R. D. 
Germane.

C. N. de scrimă juniori miei

A. BOROȘ (SC. SP. ORADEA) CAMPION LA FLORETĂ-BĂIEȚI
Cea de a treia probă a campiona

telor naționale de scrimă rezervate 
juniorilor mici (pină la 16 ani) a 
reunit simbătă pe planșele sălii Flo- 
reasca II 47 de floretiști, efectivul 
cel mai, mare (6 sportivi) fiind pre- 

“ ‘ Mare, 
avut: 
Victo-

zentat de Clubul sportiv Baia 
Participări notabile au mai 
Școala sportivă Oradea (5) și 
ria Cărei (4).

Titlul de campion a revenit ____
dintre elevii antrenorului Gyulafalvi 
(Șc. sp. Oradea) Acațiu Boroș, nu 
fără a fi trecut prin emoțiile supli
mentare ale unui baraj cu Ovidiu 
Ștefan (C.P.M.B.) Ambii au realizat 
în finală cîte 4 victorii, Boroș pier- 
zînd asaltul cu Chirculescu, iar Ște
fan pe cel susținut cu actualul cam
pion.

Boroș care și-a dominat adversarii 
nu numai prin gabarit (și greutate), 
dar și printr-un plus de îndemînare 
în finalizarea acțiunilor s-a impus 
din primul tur pe care l-a încheiat 
neînvins. în tururile următoare a 
pierdut numai cite un asalt dovedind 
o constanță care îl instala printre 
favoriții finalei. La fel de bine a 
concurat și O. Ștefan care, după ce 
își va mai îmbogăți bagajul de cu
noștințe, va putea dobîndi victoriile 
pentru care știe, de pe acum, să 
lupte cu multă însuflețire.

unuia

De reținut câ ceilalți final iști au 
fost furnizați în părți egale de C.S. 
Baia Mare și Șc. sportivă Satu Mare.

CLASAMENT FINAL : 1. A. Boroș 
(Șc. sp Oradea) 4 v d.b., 2. O. Ștefan 
(C.P.M.B.) 4 V d.b., 3. P. Kașa (C.S. 
Baia Mare) 2v, 4. R. Baciu (C.S. Baia 
Mare) 2 v, 5. G. Orlia (Șc. sp. Satu 
mare) 2 v, 6. M. Chirculescu (Se. sp. 
Satu Mare) 1 v.

Astăzi ( de la ora 8.30) ultima pro
bă : floretă fete. (S. B.).

Surprizele continuă la C. M. de tenis de masă

• Stipancici și Surbek in semifinale • Maria Alexandru învinsă de Hu Yu-lan

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA ASOCIAȚIA

FEDERAȚIILOR
SARAJEVO, 14 (prin telex, de la 

trimisul nostru).
De două zile sala Skederija e ar

hiplină, toate cele 8 000 de locuri 
fiind ocupate de dimineața și pînă 
la miezul nopții. Lucru perfect ex
plicabil și prin faptul că a început 
seria meciurilor decisive pentru 
cele cinci titluri individuale puse 
în joc, dar și datorită, mai ales, 
evoluției splendide a sportivilor 
țării gazdă. Intr-adevăr, după in
succesul de la echipe, publicul lo
calnic, avid după rezultate 
vorabile pentru reprezentanții 
umple tribunele de la Skenderija 
pentru a susține pe Stipancici și co
legii lui. 
sportiv 
adevărat

Firesc, 
bine s-au prezentat pînă 
prezentanții Iugoslaviei, doi dintre 
ei, Stipancici și Surbek s-au calificat 
în semifinale, alături de Si En-ti 
(R. P. Chineză) și Johansson (Sue
dia). Oricum, europenii s-au re
marcat cu deosebire, în sferturile 
de finale ajungînd șapte compe
titori de pe continentul nostru și un 
singur jucător asiatic, Si En-tin. 
lată, deci, o nouă surpriză înscrisă 
la această a 32-a ediție 
natelor mondiale.

La fete, procentajul 
favorabil jucătoarelor 
Cinci dintre ele au intrat în 
turtle de finale, față de trei 
pene.

Maria Alexandru nu a putut in
tra între primele opt jucătoare ale 
lumii, ea fiind eliminată de Hu 
Yu-lan (R. P. Chineză). E drept, 
Maria a fost vădit incomodată de 
vuietul din sală, dai’ și adversara 
ei a evoluat in aceleași condiții și 
aceasta s-a dovedit mai bună. Hu 
Yu-lan folosește priza clasică (eu
ropeană), este foarte sigură în jo
cul de mijloc și atacă extrem de 
puternic în momentele decisive. 
Setul secund a dat loc la o luptă 
pasionantă și el s-a încheiat în pre
lungiri în favoarea sportivei chi
neze, după faze de-a dreptul dra
matice. La scorul de 17—16 pentru

fa- 
săi

De altfel, cînd joacă vreun 
iugoslav, sala devine un 
vulcan.
în aceste condiții, cei mai 

acum re-

a campio-

este, 
din

însă,
Asia, 
sfer- 

euro-

><

S>:
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Suedeza Brigitta Radberg (in atac) a furnizat o mare surpriză in- 
vingînd-o pe sud-coreeana Lee Ailesa, principala favorită a probei de 
simplu. Telefoto : AGERPRES

Hu Yu-lan a intervenit regula ac
tivizării. Partenera lui Alexandru 
a condus apoi cu 20—17, dar ro
mânca a revenit impetuos și a 
lat. Ea preia chiar avantajul 
două ori (21—20 și 22—21), 
Hu Yu-lan atacă de fiecare
imparabil. în cele din urmă jucă- 
toarea din R. P. Chineză termină 
învingătoare setul și întreaga par
tidă.

La dublu mixt, unde Maria 
Alexandru joacă cu Stipancici, ei 
s-au bucurat de o galerie formi
dabilă. Și pină la ora cînd trans
mit perechea: româno-iugoslavă a 
ieșit învingătoare în primele tu
ruri. Să vedem ce se va întîmpla 
în continuare. La fel și la dublu

ega- 
de 

insă 
dată

Hamada 
a trecut 

dar în cea de 
se anunță ex- 
Zoia Rudnova

Au început întrecerile „Memorialului Wladislaw Pytlasinski
V ________ __________ —- -----------------------------------

LUPTĂTORII ROMANI AU ORȚINUT
6 VICTORII ÎN

VARȘOVIA, 14 (prin telefon). — 
în sala de sport a Palatului de cul
tură și știință au început întrecerile 
turneului internațional de lupte gre- 
co-romans al Poloniei, „Memorialul 
W’ladislaw Pytlasinski". La această 
competiție — apreciată ca un impor
tant, test înaintea campionatelor eu
ropene — participă luptători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, U.R.S.S. și Ungaria. Cum era și 
de așteptat, confruntările sînt deose
bit de dificile, deoarece^ pe saltelele 
de concurs Iși dispută întîietatea și

PRIMELE TUBURI
la Jocurile Olim- 
mondiale și con-

numeroși medaliați 
piee, campionatele 
tin entale.-

Iată rezultatele
ni: C. Alexandru
(min. 7) J. Wilewski (Polonia) și p.p. 
V. Satunov (U.R.S.S.), Fl. Răduț (cat. 
52........................  * ----------

luptătorilor româ- 
(cat. 48 kg) b.t.

fete, cuplul Alexandru 
(România — Japonia) 
cu bine două runde, 
a treia, adversarele 
trem de redutabile: 
și Juditt Magos.

Duminică au loc 
niri și toate cele cinci

Rezultate tehnice. Simplu bărbați, tu
rul 4 : Si En-tin — Gomoșkov 3—0, Or- 
lovski — Kono 3—2, Stipancici — Li Fu-iun 
3—0, Borzei — Imano 3—0. Secretin — 
Lian Ko-lian 3—1. Surbek — Kuze 
3—0, Johansson — Korpa 3—1, sarkojan
— Neale 3—0 ; sferturi de finale : Si 
En-tin — Orlovski 3—1, Stipancici — Bor
zei 3—1, Surbek — Secretin 3—0. Johans
son — Sarkojan 3—0 ; simplu femei, tu
rul 3 ; Antonian — Cen Min-ci 3—2, Gro- 
fova — Kishazi 3—2, Park Mir Ra — 
Edano 3—1, Ohzeki — Cen Huai-in 3—1, 
Hu Yu-lan — Alexandru 3—0 (12, 22, 11)» 
Radberg — Lin Mei-cin 3—1, Cian Li — 
Silhariova 3—1, Ciun Hyun Sook — Ried- 
lova 3—0 ; sferturi de finale : G-rofova
— Antonian 3—0, Park Mi Ra _  Ohzeki
3—1, Hu Yu-lan — Radberg 3—2, Cian 
Li — Ciun Hyun Sook 3—2 ; dublu băr
bați, turul 2 : Dobosi, Gheorghe — Me- 
sarios, Zivanovici 3—0 : turul 3 : 
Bengtsson, Johansson — Dobosi, Gheor- 
ghe 3—0 : dublu femei, turul 2 ; Ale
xandru, Hamada (România, Japonia) — 
Scholer. Hendriksenk (R. F. Germania) 
3—0 : dublu mixt, turul 1 : Alexandru, 
Stipancici (România, iugoslavia) — Park 
Mi Ra, Hiong Ciong Hyun (Coreea de 
Sud) 3—0, Vlaicov, Dobosi — Jeler, 
Korpa (iugoslavia) 3—0 ; turul 2 : Ale
xandru, Stipancici — Cin lan-ciun. Van 
Ven-hua (R. P. Chineză) 3—1, Vlaicov 
Dobosi — Jaclcs, Sunmola (Nigeria) 3—0 ; 
optimi de finală : Alexandru, Stipancici
— Noworytâ, Woznica (Polonia) 3—0, 
Yokota, Kono (Japonia) — Vlaicov, Do
bosi 3—0.

PEKIN, 14 (Agerpres). — Cu o- 
cazia întitairii cu un grup de zia
riști japonezi aflați la Pekin, Van 
I-ci'U, care răspunde de. relațiile in
ternaționale ale federațiilor spor
tive din întreaga Chină, a declarat 
că R. P. Chineză își va relua acti
vitatea în cadrul Comitetului In
ternațional Olimpic, cu condiția ca 
Taivanul să fie exclus din această 
organizație. El a precizat că sin
gura organizație care trebuie să re
prezinte China este* Asociația fe
derațiilor sportive din R. P. Chi
neză. care s-a retras din C.I.O. în 
anul' 1958 în semn de protest față 
de prezența în acest organism a 
ciankaișiștilor. Van I-ciu a arătat 
că este posibil ca o delegație a 
R. P. Chineze să participe la Adu
narea Generală a federațiilor spor
tive internaționale, ce se va desfă
șura la Oklahoma (S.UA.), la sfîr- 
șitul lunii mai.

în cursul conferinței de presă s-a 
anunțat că luna viitoare, Tsunenori 
Takeda (Japonia), membru al C.I.O., 
va vizita Pekinul pentru a purta 
convorbiri cu oficialitățile sportive 
chineze.

Pentru Turneul de juniori F. I. R. A. ’73

LA BUCUREȘTI, VINE 0 EXCELENTA 
ECHIPĂ A

PARIS (prin telex). O excelentă 
echipă a Franței — de juniori — 
va veni la București pentru a par
ticipa la Turneul F.I.R.Â.

Juniorii francezi au susținut un 
meci, în actualul sezon întâlnind 
selecționata Țării Galilor — la 
Cardiff — pe care au întreut-o cu 
9—3.

ROMÂNIA a învins SPANIA cu 16-3 (10-0)
(Urmare din pag t)

marilor teamuri". Și, în fond, a- 
ceșta-i adevărul. Să dăm-cezarului 
ce i se cuvine...

Echipa României ni s-a părut ex
celent pregătită, transformată, me
tamorfozată față de aceea care a 
încheiat atît de penibil sezonul in
ternațional de anul trecut. Un su
flu nou bate parcă în pînzele „co
răbiei" naționale, suflu de care nu 
sînt străini cei doi antrenori D. lo- 
nescu și T. Rădulescu, care, se pare, 
se înțeleg foarte

Cîteva cuvinte, 
cători.

Grămada 
mai înaltă 
pusă anul 
Germania, s-a comportat admirabil 
cîștigînd net duelul la margine. 
Proporția de 40—13 ; de unde o su
perioritate clară în desfășurarea a- 
tacurilor. Dacă în grămezile ordo
nate baloanele au fost împărțite, 
cu un ușor avantaj chiar de partea... 
oaspeților (13—10), în grămezile 
spontane. în aglomerările din 
timpul jocului ai noștri au acțio
nat perfect. în viteză, grupat, ca un 
singur om, creînd faze mult aplau
date. Au ieșit în evidență toți cei 
8 înaintași folosiți, dar în special 
Atanasiu. un pilier de perspectivă 
Popovici, Dumitru, Postolache. Bun 
și debutul lui Tătucu. Mijlocașul la 
grămadă Florescu a făcut o partidă 
mare, dovedind inspirată alegerea 
sa drept căpitan de echipă, cinste 
care l-a propulsat spre o valoare 
maximă. Nicolescu, la deschidere, 
a jucat cu luciditate. O partidă mare 
r făcut Nica, la centru, dovedindu- 
se un jucător cu calități excepțio
nale, mai ales atunci cînd nu are 
în față niște apărători foarte duri

soare, teren bun, spectatori aproxi- 

guler alb, chiloți albi și jambiere

Stadionul „1 Mai“, timp frumos, cu 
mativ 5 000.

ROMANIA (în tricouri galbene, cu _____  __ , ____
roșii) : BUCOS — Teleașă (min. 75 Motrescu). NICA, Maries,’’PETER — 
Nicolescu, FLORESCU — TATUCU, Dărăban, Fugigi — DUMITRU, POSTO
LACHE — Dinu. POPOVICI, ATANASIU.

SPANIA (în tricouri roșii, chiloți albaștri, jambiere negru-galbene) : 
CALDERON — Del Roy, Corujo, Freijo, Santana — MORICHE, LUQUE — 
BUEINO, Epalza, Martin _ Menendez (min. 65 Forns), Blanco — MOCOROA, 
ZAPIAIN, BERDUGO.

Arbitrul Jacques Saint Gilhem (Franța), bun.
'---- ■ A' " tt:: ț-~*- 1“ ; _ t_.„_____ ;___

Peter (min. 40), o încercare ; Dumitru (min. 68) : o 
de Florescu, respectiv Moriche (mln. 80) : o lovitură

Au înscris : Atanasiu (mln._13) : o încercare transformată de Florescu; 
încercare transformată 
de pedeapsă.de Florescu, respectiv Moriche (min.

bine. Felicitări I 
acum, despre ju-

mal
(1,88
trecut Franței

grea (740 kg) și 
m) decît aceea o- 

și R.F.

■ Pe aripă, Peter (stingă) a fost mai 
bun decît „vizaviul" său, Teleașă, 
Iar pe fundul terenului, Bucos a 
putut zburda nefiind prea mult de
ranjat de atacurile spaniole.

Cîteva secvențe din filmul meciu
lui...

în primele minute, joc la mijlo
cul terenului în min. 5 un atac 
clasic românesc, după o aglomerare 
și Bucos, intercalat, cîștigă 30 de 
metri de teren. Românii accelerea
ză ritmul și obligă pe spanioli ia 
o apărare strictă. în min. 13 se 
produce un atac teribil în care ba
lonul este purtat pînă la Peter, care 
cu mult calm, în plină viteză, re 
centrează în fața butului spaniol 
Popovici urmărește, prinde și pa 
sează lui Atanasiu, care, printr-un 
salt spectaculos, plonjează lîngă but. 
înscriind prima încercare (4—0). 
Florescu transformă și... 6—0.

Spaniolii încearcă să reacționeze 
și numai după două minute Luque 
trimite o lovitură de picior căzută 
în bară. Apoi românii revin în atac 
și desfășoară o șarjă de pe o parte 
pe alta a terenului. în min. 23 asis
tăm la un atac al înaintării noas
tre, care a transmis balonul liniei 
de treisferturi doar cu un singur 
adversar în față. Dar Marica gre-

șește, scapă
te, ratînd astfel o încercare sigură.

Minutele care urmează se desfă
șoară în nota de superioritate a ro
mânilor. Totuși, ei nu reușesc să 
finalizeze decît în ultimul minut al 
primei reprize, cînd Peter, primind 
balonul, pătrunde decis și înscrie 
la colț a doua încercare : 10—0
(Nica a ratat transformarea).

După pauză rugbyștii spanioli în
cearcă să echilibreze situația. Dar, 
fără folos, deoarece jocul continuă 
să se desfășoare în direcția buturi
lor oaspeților. în min. 68 spaniolii 
au un moment foarte greu, fiind în 
ceea ce numim „punct mort". Pro
fităm imediat, dar nu suficient. To
tuși, Tătucii urmărește o «minge scă
pată de înaintașii spanioli, o pasea
ză lui Dumitru care cu promptitu
dine 
treia 
fără

Ai 
fel că spaniolii au o ușoară reve
nire, dar care nu se soldează decît 
cu trei puncte, prin Moriche. au
torul unei lovituri de pedeapsă 
(16-3).

Meciul se termină, totuși, la o 
diferență prea mică față de fizio
nomia jocului.

balonul din brațe înain-

înscrie între buturi cea de a 
încercare : 14—0. Iar Florescu, 
dificultate, transformă : 16—0. 
noștri slăbesc puțin ritmul, ast-

ultimele întîl- 
finale.

LAS PALMAS

FLORIN GHEORGHIU

(remiză cu Hug)

LA */* p DE LIDER
14 (Agerpres). —

FRANȚEI
Pentru voiajul în România, echipa 

Franței va 
bun jucător 
(Agen) dar 
cători buni, 
acum, care 
de seniori. Doi jucători pe care noi 
îi socotim de mare viitor sînt: 
fundașul Poujade (care va juca la 
Nice în anul viitor) și mai ales 
aripa Gourdon, foarte rapid, solid, 
care la 18 ani a fost, de-acum selec
ționat și în lotul seniorilor. Iată și 
Iotul care face deplasarea : Pou
jade, Gourdon, Dennes, Barataud, 
Ricaud, Trilles, Azon, Genestc. Bo- 
naldo, Martinez. Genoud, Saltel, 
Dupont, Ramos, Dubroca, Biliar, Ha- 
ran, Contini, Beguerier, Clemente, 
Archippe.

... kg) b.p. Al. Simionov (U.R.S.S.), 
N. Gingă (cat. 52 kg) p.p. J. Micha- 
lik (Polonia), I. Baciu (cat. 57 kg) 

(min. 4) S. Domakowski (Polonia) 
și eg. J. Neckar (Cehoslovacia), 
Dumitru (cat. 57 kg), h.d. (min 7) 
Wojcik (Polonia). M. Ciutan (cat. 
kg) p.p. Gh. Markov (Bulgaria) 
campionul olimpic al categoriei, 
Prențu (cat. 74 kg) eg. A. Zemkov 
(U.R.S.S.), I. Gabor (cat. 82 kg) eg. 
H. Krastecewski (Polonia), A. Sablov- 
schi (cat. 100 kg) b.t. (min. 5) A. 
Skrydlewski (Polonia), V. Dolipschi 
(cat. +100 kg) b.t. (min. 3) S. Rozs- 
nyai (Ungaria), iar R. Codreanu (cat. 
+ 100 kg) b.d. (min. 6) J. Andrewski 
(Polonia). Turneul ia sfîrșit duminică 
seara.

Constantin COMARNISCHI

LAS PALMAS,
După desfășurarea a 9 runde și a 
partidelor întrerupte, în tumeuil in
ternațional de șah de la Las Pal
mas (Insulele Canare) continuă să 
conducă marele maestru sovietic 
Leonid Stein cu 6 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu (România), Pe
trosian (U.R.S.S.), Liubojevici (Iu
goslavia), Andersson (Suedia), Hort 
(Cehoslovacia) și Ribli (Ungaria) — 
cu cîte 5'; p, Panno (Argentina) — 
5 p etc. în runda a 9-a, Petrosian 
l-a învins pe Huguet, iar Andersson 
a cîștigat la Darga. Florin Gheor
ghiu a remizat cu elvețianul Hug. 
rezultat consemnat și în partidele 
Hort — Stein, Kavalek — Ribli, 
Ree — Del Corral, Saidy — Calvo 
și Liubojevici — Panno.

b.t.
M.
J.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
chipa R.F. Germania cu 4—1 (1—1, 
0-J-0. 3—0).

Azi se dispută ultimele două 
partide : U.R.S.S. — S
Finlanda Cehoslovacia.

fi lipsită de cel mai 
al său Michel Barrau 

fac deplasarea alți ju- 
elemente afirmate de
joacă în prima divizie

J. J. VIERNE
de la ziarul L’Equipe

DIN ROMÂNIA ÎNVINGĂTOARE
IM ALGERIA

Selecționata divizionară masculi
nă de handbal din România care 
se află la Oran (Algeria), a întîl- 
nit aseară o selecționată alcătuită 
din cei mai buni jucători din Ma
roc, Algeria și Tunisia. Handbaliștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 16—8.

Ieri, la Moscova, în cadrul primei 
grupe a Campionatului mondial de 
hochei, s-a desfășurat un singur 
meci. Echipa Polonie,i a învins e-

Imagine dinImagine din partida Suedia-Finlanda (2—l) în finlandezul
Leona reușește să' deschidă scorul (1—0) in prima repriză.

Telefoto : TASS—AGERPRES

IN TURNEELE DE TENIS
• I. Mstasc

pe Coasta
la Palm Beach •
dc Azur • Noi

turneu internațional 
_ _______ _  Palm Beach (Florida), 
rezervat exclusiv probei de dublu 
bărbați, a reunit, Ia actuala ediție, 
alături de „veteranii" consacrați, o 
serie de tineri jucători de valoare. 
Campionul român Ilie Năstase (care 
participă ca invitat la acest concurs) 
joacă în cuplu cu fostul as ameri
can Vie Seixas.

In sferturi de finală, cuplul Năsta- 
sc—Seixas a întrecut perechea ame
ricană Don Budge—Butch Buchholz 
cu 6—2, 6—0. In celelalte partide, 
s-au înregistrat rezultatele : Gonzales, 
Graebner—McKay, Mulloy 6—1, 6—0; 
Segura, Connors—Richardson, Ol
medo 6—4, 6—0 ; Savitt, Giammalva— 
Curry, Wood 6—3, 6—2.

★
La Nisa, finala turneului feminin 

de tineret (jucătoare pipă la 21 de 
ani) va fi disputată de două ro
mânce, talentatele noastre junioare 
Virginia Ruzici și Mariana Simiones- 
cu. Iată rezultatele din „sferturi" si 
semifinale : Ruzici—Balds vino (Spa
nia) 7—5, 6—3 ; Coles 
Simstedt (Suedia) 7—6,
Blanchford (Anglia) —
6—4 ; Simionescu—Pruet
6—4 ; Ruzici—Coles 6—2,

Tradiționalul 
de tenis de la

(Anglia) -
4—6, 6—4 ;
Mihai 6—2

(Franța) 7—6,
7—5 ; Si-

Tinerele romance se remarcă
turnee, în U.R.S.S. și Israel

6—0. în 
juniorul 

fost eliminat 
din turul trei al competiției mascu
line de francezul Casa : 5—7, 3—6

La seniori, s-au jucat' semifina
lele de simplu bărbați. Rezultate : 
Panatta (Italia) — N. Godrella (Fran
ța) 6—7, 4—6, 6—1, 6—3, 7—5 ; Oran- 
tes (Spania) — Nowicki (Polonia) 
6—3, 6—1, 6—4. La dublu mixt, pe
rechea română ludit Gohn—Ion Ti- 
riac joacă în sferturi de finala, după 
o victorie cu 6—3, 6—4 la australie
nii Billing—Musson. In finala de du
blu bărbați, spaniolii M. Orantes și 
J. Gisbert (7—5, 6—1 cu francezii 
Beust—Contet) vor avea ca adver
sari pe compatrioții lor A. Gimeno— 
A. Munoz, care au eliminat cuplul 
I. Tiriac (România) — M. Estep 
(S.U.A.), la scorul de 5—7, 7—5, 6—2.

★
Simbătă, au plecat la Soci 

(U.R.S.S.), pentru a lua parte la un 
turneu internațional, tenismenii Mi
hai Tăbăraș și Aurel Dărăbau, pre
cum și tinerele Mariana Iladgiu și 
Monicâ Nunweillcr. Ei sînt însoțiți 
de antrenorul Gilnther Bosch. Un alt 
jucător român, Ionel Săniei, ia parte 
în aceste zile la o serie de turnee 
în Israel.

mionescu—Blanchford 6—3, 
schimb, slab se comportă 
Traian Marcu, care a

des- 
celei 

multi- 
confe- 

rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, la care iau parte repre
zentanții a 34 de state.

Lumea sportului poate fi mindră 
că printre cele patru mari capitole, 
acceptate în principiu ca jaloane 
ale agendei viitorului forum euro
pean, se află unul care include 
sportul și turismul printre elemente
le de comprehensiune reciprocă pe 
continent. Este vorba de capitolul al 
treilea al ordinii, de zi : cooperarea 
culturală și relațiile umane.

Deși dezbaterile pe marginea pro
blemelor acestui capitol se află 
încă într-o fază incipientă, efortu
rile participanților sînt — după opi
nia presei — „îndreptate spre 
monîzarea diferitelor propuneri 
xistente". Se poate spune —

Zileie acestea, presa relatează 
pre încheierea, la Helsinki, a 
de a treia etape a reuniunii 
laterale consacrate pregătirii 
rințel pentru securitate și

ar- 
e- 

_______  , __r_____  arată 
trimisul special Dumitru Ținu — că 
tinde să se afirme tot mai mult con
ceperea dezvoltării relațiilor cul- 
tural-artistice, a schimburilor de in
formații, a schimburilor turistice și 
sportive — ca modalitate de promo
vare a înțelegerii internaționale, a 
prieteniei și păcii între popoare. în 
acest sens, se preconizează elaborarea 
unor programe de colaborare pe ter
men lung, ca și încheierea unor 
acorduri bi- și multilaterale.

Fără îndoială, sportul și turismul 
pot constitui elemente pentru relații 
noi, de colaborare multilaterală, în
tre statele continentului. Și în acest 

domeniu. România figurează printre 
militantele active, contribuind sub-

stanțiai la întărirea colaborării In 
Europa. Dovada stă în participarea 
sportivilor noștri la numeroase com
petiții continentale, în organizarea 
pe teritoriul României a unor mari 
competiții Internaționale, în bunele 
relații pe care le întreține cu or
ganismele sportive de pe continent 
sau cu organizațiile sportive ale di
feritelor țări europene.

In viitorul apropiat, două eveni
mente pot reprezenta un aport im
portant la cauza cooperării europene 
pe plan sportiv. La 4 șl 5 mai va 
avea loc, ia Monte Carlo, reuniunea 
comitetelor olimpice naționale din 
Europa, care-și propune să găsească 
căile cele mai propice pentru apro
pierea tineretului de pe continentul 
nostru și promovarea ollmpismului 
în Europa.

Cîteva zile mal tîrziu, între 12 șl 17 
mai, la Viena, se va ține prima 
Conferință sportivă europeană, în 
cadrul căreia organisme sportive 
oficiale vor căuta mijloacele pen
tru adîncirea colaborării între or
ganizațiile sportive naționale, în ve
derea consolidării păcii, prieteniei șl 
înțelegerii între popoarele Europei și 
vor efectua un larg schimb de ex
periență în domeniul instituirii și 
propășirii „sportului pentru toți".

Iată, așadar, inițiative -----
jugate' și supuse unei 
fructuoase, sînt menite, 
unor eforturi comune, să ________
că progresul pe calea bunei irțrtr 
geri și a colaborării pe tărimul spor
tului In Europa și în lume.

Victor BANCIULESCU

care, con- 
conlucrări 
la capătul 
înlesneas- 

înțele-

S.UA

