
Tinere salariate de la F.R.B. și 
de la Grupul școlar al între
prinderii la crosul inaugural al 
ediției de vară.

Foto : V. ONESA

FINALA LA TENIS DE MASA 
PE CENTRUL UNIVERSITAR 

BUCUREȘTI
Acum cîteva zile, în sala de 

sport a Institutului Pedagogic din 
Capitală, s-a disputat finala „Cu
pei tineretului", ediția de vară 
ia tenis de masă, pe Centrul 
universitar București.

Din etapele precedente (pe 
grupe, facultăți și institute), la 
care au participat cîteva mii de 
studenți, iată că cei mai buni din 
cele zece institute de învățămînt 
superior (mai puțin Arhitectura 
care nu a prezentat nici un con
curent în finală!) și-au dat în- 
tîlnire în sala de sport a Institu
tului Pedagogic, pentru a-și dis
puta întâietatea. Au fost prezenți 
55 de studenți și 15 studente. 
<&m asistat la partide viu dis
putate, cu răsturnări spectacu
loase de scor. La fete, studen
tă din R.P. Mongolă, Namjilin 
Tungalaga, ce urmează cursurile 
Academiei de Studii Economice, 
a dominat cu autoritate întrece
rile, finala disputată cu 'Alexan
drina Popa (Agronomie) fiind o 
adevărată demonstrație în sportul 
cp mingea de celuloid. A cîștigat 
Namjilin Tungalaga cu 3—1, ca- 
lificîndu-se, astfel, în finala pe 
tară. La băieți, cel mal bun din 
55 s-a dovedit a fi Pompei Ena- 
che (Construcții) care l-a învins, 
în meciul decisiv, pe cubanezul

Jose Fernandez (I.P.G.G.) cu 
3—0, obținind și el dreptul de 
a participa la finala P« țară.

Pavel PEANA

ALERGĂTORII ORADENI S-AU 
DEPLASAT LA BĂILE FELIX...

...nu pentru eventuale trata
mente, ci pentru a se întrece în 
cadrul ținui cros al tineretului 
Au participat 186 de sportivii 
iar acțiunea a fost organizată de 
asociația sportivă I.C. Oradea. 
Toate locurile întâi au fost ocu
pate de reprezentanții Școlii 
sportive Oradea. Iată-i; Ruxana 
Nistor, Mirela Vere tea, Ladislau 
Vlogi, Carol FiilBp, Mirela Ca- 
dar, Ștefan Hari. Ghizela Mona, 
Eugen Bejkon, Mariana Dornea. 
Ioan Fildo, Maria Kadar și I,i- 
via Nechiriș.

E. SURAMTI-coresp.

CELE MAI INDEMÎNATICE 
PALETE CLUJENE...

Pe. „lateralele" SăSii sporturi
lor din Cluj s-a desfășurat, etapa 
județeană a „Cupei tineretului" 
la tenis de masă, fază abordată 
de cele mai îndemînatice palete 
din școlile, instituțiile, întreprin
derile, cooperația meșteșugăreas
că și satele județului Cluj. După 
întreceri care au demonstrat am.

biția participanților de a avansa 
intr-un tur cit mai superior au 
câștigat următorii : Angela So 
poran (Șc. gen. 2 Cimpia Turzii) 
și Ilie Tulai (Șc. gen. 1 Turda) 
— la cat. 11—14 ani; Ilina Tot- 
falusi (Lie. G. Coșbuc Cluj) și 
Mircea Mureșan (Lie. M. Vitea- 
zu Turda) — la cat. 15—19 ani; 
Elisabeta Raduly (Clujana) și 
V. Lungu (Izolatorul Turda) —la 
cat. întreprinderi-instituții; Ele
na Pintea (Progresul Dej) și Gh. 
Buzesko (Munca invalizi Cluj) 
din cooperativele meșteșugărești; 

Maria Tereza Rusu (com. Palas- 
ca) și Tr. Ivan (com. Geaca) — 
sate. (N. D.)

INAUGURAREA, PRIN 
CROS, A EDIȚIEI DE VARA
Consiliul municipal pentru edu

cație fizică și sport din Mediaș, 
în colaborare cu organizația pio
nierilor, cu organizațiile U.T.C. și 
cu consiliul municipii al sindica
telor, a organizat o reușită între
cere de cros. Manifestarea a 
deschis ediția de vară a „Cupei 
tineretului". La start au fost pre
zenți peste 700 de concurenți din 
școlile de toate gradele, precum 
și din întreprinderile și instituțiile 
medieșene. Printre câștigători sînt 
elevii O. Bădic, P. Popa, H. Wag
ner și V. Cioc — la juniori, pre
cum și M. Ivanov — la seniori.

Z. RlȘNOVEANU — coresp.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

VOINȚA A ÎNVINS PE RAPID. 
DUPĂ PRELUNGIRI

C. S. U. GALAȚI, PERFORMERA ZILEI

MASCULIN. GRUPA 7—12Campionatele republicane de bas
chet au continuat ieri în Bala Flo- 
reasca prin meciurile etapei a 23-a. 
Tată rezultatele și unele amănuntei

FEMININ, GRUPA 1-6
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI

MIȘOARA 85—67 (43—40). 31 de 
puncte marcate în primele șase 
minute (19—12 pentru I.E.F.S.) — 
iată un început extrem de promi
țător pentru o partidă, mai ales 
că ambele formații s-au întrecut 
în. a etala aproape toate virtuțile 
unui baschet rapid, spectaculos și 
variat. Bucureștencele se depășesc, 
însă, pe ele însele și pînă în mi
nutul 15 realizează 40—22. De a- 
cum începe „momentul" timișoren- 
celor care reușesc, pînă la sfârșitul 
reprizei, o spectaculoasă apropiere 
de adversarele lor, iar Goian, Czmor 
și Villanyi se remarcă cu deose
bire. Dar, iată că începutul repri
zei secunde marchează din nou re
venirea bucureștencelor în prim pla
nul partidei. Este rîndul jucătoarelor 
Giurea, Mihaîic și Szabo să se im
pună și— prin bune prestații — să 
aducă victoria echipei lor. Au mar
cat : Balai 13, Tita 10, Szabo 9, 
Giurea 22, Mihalic 24, Basarabia 7, 
pentru I.E.F.S., respectiv Goian 36, 
Diaconescu 6, Czmor 8, Doboși 4, 
Villanyi 9, Constantinescu 4. Au 
arbitrat bine I. Dinescu și S. Filoti.

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 75—74 (37—37, 64—64)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 82—68 
(38—25).

C.S.U. GALAȚI —RAPID BUCU
REȘTI 82—75 (42—41)). Chiar de la 
începutul acestei partide (extrem 
de disputată) studenții au dorit cu 
tot dinadinsul să arate că nu sînt 
victime sigure, iar intenția le-a 
reușit: ei au condus permanent 
de-a . lungul meciului, uneori destul 
de autoritar (18—8 înmin. 8). Bucu- 
reștenii au îneercat să egaleze, dar 
nu au putut realiza decît reducerea 
scorului, așa cum s-a întâmplat Ia 
sfârșitul primei reprize. Dar, cu un 
final mult mai bun și cu un reali
zator în zi mare (R. Martinescu — 
28 p), oaspeții au realizat victoria, 
pe deplin meritată. Au marcat: 
Magoș 13, D. Martinescu 10, Baltag 
10, Răileanu 2, R. Martinescu 28, 
Tudose 2, Moraru 17 pentru C.S.U., 
respectiv Vintilă 6. Stănescu 15, 
Bulancea 6, Tunsugian 2, Cr. Po
pescu 24, Predulea 8, Viădescu 14. 
Au arbitrat bine I. Petruțiu și
1. Szabo.

POLITEHNICA CLUJ — I.C.H.F. 
61—77 (33—34). întîlnirea a plăcut 
mai ales în prima parte, adică a- 
tunci cînd nici una dintre comba
tante nu a reușit să ia o opțiune 
serioasă, asupra victoriei. Scorul a 
alternat în această perioadă la di
ferențe mici. în schimb, în repriza 
a doua baschetbaliștii de la I.C.H.F. 
și-au intrat din ce în ce mai mult 
în mină, ei izbutind coșuri pre
țioase prin aruncări din toate po
zițiile și, detașîndu-se, astfel, în 
învingători. Au înscris : Antonescu
2. Dikay 6, Bulat 6, FI. Nicolescu 
22, Tudosi 21, Atanasiu 12, Cîm- 
peanu 8 pentru I.C.H.F., respectiv 
Crăciun 14, Roman 16, Olosuteanu 
1. Diaconu 3. Rarna 10. S. Vidican
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ASTĂZI SE DĂ STARTUL 
ÎN CEA DE A XVI a EDIȚIE 
A DIVIZIEI A DE HANDBAL e Partide interesante chiar din prima etapa !

Așadar, începînd de astăzi și 
pînă în primele zile aie lunii iu
nie, componenții celor 24 de echi
pe care activează în primul eșalon 
al handbalului nostru vor lupta 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării (la masculin și femi
nin) în cadrul celei de a XVI-a 
ediții a diviziei A.

Referindu-ne la prima etapă a 
noii ediții, trebuie să subliniem 
prezența pe afișul rundei a cîtor- 
va meciuri interesante. La mascu
lin, Știința Bacău, o echipă care

Meci feminin de popice, la Budapesta

ROMÂNIA - UNGARIA

reprezintă, de fapt. combinata 
fostelor formații S. C. Bacău și 
Știința, primește replica lui Di
namo București, intr-o partidă în 
care elevii antrenorului emerit 
Oprea Viase pornesc, totuși, cu 
șanse mai mari. La fel de intere
sant se anunță și jocul Minaur 
Baia Mare — Politehnica Timișoa
ra, ca și întîlnirea dintre forma
țiile studențești Universitatea Bucu
rești — C.S.U. Galați (teren Ghen- 
cea. de la ora 17.15). La feminin, 
rețin atenția partidele dintre Uni
versitatea București și Confecția 
(teren Constructorul, ora 10,15) și 
I.E.F.S. — Voința Odorliei (teren 
Tineretului, ora 11,30). în sfîrșit, 
am mai nota șl derby-ul timișo
rean Universitatea — Constructo
rul, care se anunță spectaculos și 
interesant.

Fază spectaculoasă la semicercul echipei Steaua. Șutează Hornea cte te 
C.S.U. Galați

2702 p. d. - 2507 p. d.
Sîmbătă dupa-amiază s-a desfă

șurat, Ia Budapesta, întîlnirea ami
cală feminină de popice Ungaria 
—România. Reprezentativa țării 
noastre a obținut o confortabilă 
victorie, cu scorul de 2702 p.d. — 
2507 p'.d. Cele mai bune jucătoare 
românce : Vasilica Pintea, Elisa
beta Silaghi (cite 483 p.d) și Ana 
Petrescu (468 p.d.).

O spectaculoasă pătrundere a 
meciul Politehnica —,,V“ Cluj

6. A. Vidican 2, Voicu 9. Au ar
bitrat bine N. Iliescu și A. Cara- 
man.

VOINȚA TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 64—69 
(28—29). în minutul 23 : 34—31, în 
minutul 26 : 40—33, în minutul 28 : 
48—39 pentru Voința Timișoara, 
după o primă repțiză „cuminte" 
sub toate aspectele. Din acest mo
ment, însă, a urmat căderea psiho
logică și fizică a timișorenilor, care 
nu au fost capabili să-și asume 
responsabilitatea parcurgerii unui 
drum spre o victorie ce le surîdea. 
Timp de patru minute, ei nu au 
marcat nici un punct, primind — 
în schimb — nouă și fiind, astfel, 
egalați. Simplă formalitate în con
tinuare pentru studenții bucureș- 
teni să-și aproprie victoria. Au în
scris : Szell 24, Șerbănescu 6. Du- 
descu 23, Rusu 4, Troacă 2, Drag- 
nea 10 pentru Politehnica, respec
tiv lancea 7, Viciu 20, Ondreicovics 
2. Lup 20, Pescaru 11, Csordas 4. 
Au arbitrat bine C. Negulescu și 
Em. Nicolescu.

Radu TIMOFTE

clujencei Irina Szekely. Fază din 
Foto : ȘT. CIOTLOȘ

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU 
în vederea definitivării echipelor. 

României care vor participa la cam
pionatele europene de tenis de ma
să, programate la Novi Sad (Iugo
slavia), între 6 și 13 aprilie, antreno
rii loturilor noastre, Ella Conștanti- 
nescu și Ion Pop, au organizat in 
cursul săptăminii două concursuri de 
verificare și selecție. Iată clasamen
tele : concursul I, fete (au luat par
te și cîțiva jucători) ; 1. Ancei 9 vic
torii, 2. Maria Alexandru 7 v, 3. Da
ni elis 7 v, 4. Podgoreanu 5 v, 5. 
Magdalena Lesai 4 v, 6. Teodorescu 
4 v, 7. Eleonora Vlaicov 3 v, 8. Bo
dea 3 v, 9. Camelia Filimon 1 v. 10. 
Ligia Lupii 0 v ; băieți : 1. Panait 6 
v, 2. Doboși 5 v,_3. Giurgiucă 4 v,_4. 
Luchian 
rănescu 
manescu 
fete : 
cov 4
Podgoreanu 3 v, 
6. Camelia Filimon 
gia Lupu 0 v ;

1.
v,

4 v, 5. Gheorghe 3 v, 6. Fi-
3 v, 7. Ovanez 2 v, 8. Ro-
1 v. Concursul al 
Dinu 5 v, 2. Eleonora 

, 3. Magdalena Lesai 4 
5. Bodea

2 v, 7. 
băieți : 1.

Il-Iea, 
Vlai- 
v, 4. 

3 v, 
Li- 

Do-

Turneul final al campionatului feminin de volei

ÎNVINfiiND PE mwno
RAPID DIN NOU CAMPIOANA

CONSTANȚA, 30 (prin telefon), 
în sala sporturilor din localitatea 
Hiat sfîrșit tumeuî final al cam
pionatului feminin de volei, la care 
au participat primele șase formații 
ale Diviziei A.

Ultima etapă a 
de afiș întîlnirea 
Rapid și Dinamo, 
toare pentru desemnarea echipei 
campioane a țării. Era de așteptat 
să asistăm, împreună cu publicul 
constănțean, care a umplut și de 
data aceasta sala, la un joc de ri
dicat nivel tehnic și spectacular, 
dar lucrurile nu s-au petrecut 
chiar așa. Poate și din cauza mi
zei mari, care și-a pus serios am
prenta pe evoluția ambelor echi
pe, dar mai cu seamă a celei di- 
namoviste, care a fost dominată 
de la început de emoție și nu a 
izbutit să dea randamentul obiș
nuit. în schimb, rapidistele — care 
nu lăsaseră o impresie prea bună 
în partidele anterioare — au fost 
ceva mai calme, au luptat cu mul
ta ardoare și s-au eliberat curînd 
de acest element psihologic, care 
este miza- Rapid a acționat mai 
coerent, cîștigînd. pînă la urmă cu 
3—1 (10, —11, 7, 10).

Greșelile săvârșite lie dinamo- 
viste la preluarea serviciului și la 
efectuarea apărării la fileu au fost

avut drept cap 
dintre echipele 
partidă hotărî-

cauzele principale care au dus la 
o evoluție de nivel inferior și la 
pierderea primului set- Impulsio
nată de acest parțial succes, echi
pa campioană a debutat cu brio 
și în setul al doilea, conducând cu 
5—0, avantaj ce avea, pînă la ur
mă, să se dovedească inconsistent, 
deoarece elevele lui Davila Plo
con au slăbit puțin ritmul, rela- 
xîndu-se prea devreme și facilitînd 
remontarea psihică a adversarelor. 
Dinamo a răsturnat spectaculos

situația, realizând 10 puncte con
secutiv, grație unei apărări la fi
leu mai ermetice și mai mobile, 
precum și unor izbînzi în atac, 
încercările Rapidului de a accelera 
cursa de urmărire s-au izbit de un 
blocaj hotărât, care avea să resta
bilească egalitatea la seturi. A fost.

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA-coresp. județean

(Continuare în pag. a 4-a)

CRITERIUL TINERETULUI LA BOX.

O FINALĂ REUȘITĂ

C.E. DE TENIS DE MASĂ
boși 8 v, 2. Ovanez 8 
Gheorghe 7 v, 4. Panait 6 v, 5. Firă- 
nescu * 
chian
nescu

Pe
doi antrenori au alcătuit pentru Novi 

următoarele reprezentative : fe- 
Maria Alexandru. Eleonora 
Magdalena Lesai, băieți : 
Doboși, Teodor Gheorghe.

v, 3.
_ I Y, tt. XdlKXXL V Vj U. XliCl

5 v, 6. Giurgiucă 4 v, 7. Lu- 
3 v, 8. ‘ “
1 v, 10.
baza rezultatelor obținute, cei

Ancei 2 v, 9. Roma- 
Danielis 1 v.

Sad 
te : 
cov, 
ban 
Panait. Dorin Giurgiucă.

Vlai- 
Șer-
Ton

GALAȚI, 30 (prin telefon). Sîm
bătă seară, în fața unor tribune pli
ne, au avut loc, în Sala sporturilor 
din localitate finalele Criteriului ti
neretului la box. Așa cum era de 
așteptat, meciurile au constituit un 
spectacol sportiv de calitate, cei 22 
de finaliști fiind aplaudați de iubi
torii sportului cu mănuși din Ga
lați, cărora li s-au adăugat și mulți 
brăileni. Aceștia din urmă nu au 
regretat deplasarea făcută, favoritul 
lor Nițâ Robu cîștigînd întîlnirea 
cu gălățeanul Nicolae Stoenescu, 
medaliatul cu aur al ediției de anul 
trecut.

Fostul campion de juniori la se- 
mimuscă, Paul Dragu (Steaua), a 
terminat și de data aceasta învin
gător în fața lui Duran Rușid (Voin
ța Constanța), dar succesul său nu 
a mai fost așa de clar ca în prece
dentele întîlniri. Duran a făcut o 
partidă bună, surprinzîndu-1 de
seori cu croșee la față pe adversa
rul său. O altă partidă așteptată cu 
deosebit interes, cea dintre semi- 
ușoriî Vergii Sîrbu (Dinamo Bra
șov) și Florian Ghiță (Electroputere

Craiova). Deși Florian Ghiță a evo
luat pentru prima dată într-o com
petiție la această categorie, el a 
confirmat așteptările, învingîndu-1 
pe fostul titular la 60 kg.

Iată celelalte rezultate ; cat. co
coș : Constantin Buzduceanu 
sp. Olimpia Craiova) b.p. 
Gheorghe (Box club Brăila), 
pană : Adrian Turcitu (C.S.M. Cra
iova) b.p. Titi Tudor (Rafinorul 
Ploiești), rat. ușoară: Carol Haj- 
nal (Metalul Salonta) b.p. Mihai 
Hozo (U. M. Timișoara), cat. semi- 
mijlocie : Damian Cimpoieșu (Di
namo Brașov) b.p. Ion Duț Truță 
(Șc. sp. Viitorul București), cat. mij
locie inică: Costache Ciochină (Box 
club Brăila) b.p. Paul Papp (C. S. 
Baia Mare), cat. mijlocie: Aurel 
Stana (C.F.R. Timișoara) b.p. Gri- 
gore Sasu (Metalul Suceava), cat. 
semigrea: Mircea Simon (Dinamo 
București) b. ab. X. Ion Stefaniuc 
(C.S.M. Cluj), cat. grea: Costică 
Dafinoiu (Box club Brăila) b. ab. I 
Gică Axente (Dunărea Galați).

(Șc.
Ionel 

cat.

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

Vn moment dintr-un 
joc intre formațiile bucu- 
reștene Sportul studen ■ 
țese și Dinamo: Tănăses- 
cu, Fl. Dumitrescu și Lu- 
cescu în fața portarului 
Ion Vasile, care va rezol
va situația. Să vedem C“ 
va fi 
dispută

MOMENT SOLEMN LA CLUBUL STEAUA

DEPUNEREA 
JUBAMÎNTULUI MILITAR 

DE CĂTRE TINERII SPORTIVI
Ieri, intr-un cadru festiv, a 

avut loc, la Clubul sportiv al 
armatei, Steaua, ceremonia de
punerii jurământului militar 
de către tinerii ostași care își 
satisfac stagiul militar.

Momentul a constituit o ade
vărată sărbătoare pentru toți 
membrii clubului. Printre cei 
ce au jurat credință nestrămu
tată poporului român și patriei 
socialiste s-au aflat o serie de 
sportivi componenți ai loturilor 
noastre reprezentative : Ciurmn 
Marcu. Ilie Simion- (caiac-ca 
noe). Walter. Lambertus (cano
taj), Marin Mustață. Nicolae 
Cursaru, Ștefan Moisă (scrimă) 
Victor Prențu (lupte). precum 
și tineri ce acum bat la por
țile consacrării sportive: Țr» 
ian Stoica, Eremia Șutnulansehi 
(fotbal). Ion Ciobotaru (lupte)

Deși căliți in focul disputelor 
sportive, toți au fost stăpiniți 
de emoție, de mîndria de a fi 
ostaș al patriei, de hotărârea 
ca în viitor să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplini
rea obiectivelor ce le au in 
față, de dorința de a urca cit 
mai curind noi trepte în ierar
hia sportivă internațională.

Aspectul sărbătoresc al aces
tei ceremonii a fost întregit și 
de prezența unor sportivi și an
trenori de frunte ai clubului 
Steaua și ai țării: C. Gruiescu
— campion european, Ion Baciu
— campion mondial, Alee Năs- 
tac — vicecampion european. 
Alexandru Penciu și Nicolae 
Gheondea — maeștri emeriți ai 
sportului, profesori, elevi și pio
nieri din școlile patronate de 
clubul Steaua-

astăzi in această 
tradițională...

ASTĂZI, A XXII-a ETAPĂ A DIVIZIEI A, LA FOTBAL

DIN NOU DISPUTE DE REAL INTERES
După runda de miercuri ne în

tâlnim. astăzi, iarăși, cu Divizia 
A ! A XXII-a etapă, care progra
mează, de asemenea, multe jocuri 
de real interes și mare importan
tă pentru viitorul clasamentului. 
Această a 5-a manșă de primăvară 
este dominată de derby-urile Bucu- 
reștiului care, indiferent de pozi
țiile celor patru reprezentante ale 
Capitalei, au oferit mereu lupte 
spectaculoase și pline de suspans. 
Ceea ce, probabil, vom consemna 
și în această după-amiază!...

Rapid — Steaua ți Sportul stu
dențesc — Dinamo ar fi, deci, pri
mele partide ale zilei. E greu de 
dat un pronostic în aceste dispute. 
Rapidul are moralul ultimului 
punct obținut miercuri la Cluj, 
Steaua mizează pe reintrarea câ
torva piese de bază ; Dinamo vrea 
sâ frângă tradâția ultimelor trei re
zultate din campionat cu Sportul 
studențesc, studenții se gândesc'că 
un eventual eșec î-ar umple de 
neliniște. Logic, deci, partide cu 
trei variante posibile!

Duel pasionant pe Someș. Prima 
șansă revine, desigur, gazdelor 
(C.F.R. Cluj), însă băcăuanii nu au

• Primul cuplaj interbucureștean al sezonului • La Cluj,
un pasionant „derby al codașelor" • Dorim o etapa dominata

de sportivitate și „fair-play"

uitat că in ultima lor deplasare au 
obținut o remiză de speranță tot în 
fața unei echipe amenințată de re
trogradare, Ia Ploiești.

Sigur, etapa de duminică se va 
juca și în funcție de rezultatele de

date la mijlocul săptăminii. Și to
tuși...

Cu oarecari emoții vor juca, a- 
casă, Petrolul și Jiul în compania 
reșițenilor și, respectiv, arădenilor, 
chiar dacă C.S.M. și U.T.A. n-au

se gîndească la surprize neplăcute. 
Numai că „U“ Cluj a reușit în a- 
cesț retur trei puncte pe terenuri 
străine, în două partide, și va dori 
să-și continue această cursă fru
moasă.

fond, dincolo de tensiunea luptei 
pentru puncte, fotbalul nostru îșî 
reclamă și saltul său valoric. Să-l 
așteptăm chiar de astăzi!

C.F.R. CLUJ 
STEAGUL ROȘU 
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA 
JIUL
PETROLUL
„POLI" TIMIȘOARA

PROGRAMUL ETAPEI 
BACAU 
CONSTANTA 
ARGEȘ

5. C.
F. C.
F. C.
„U" CLUJ 
U. T. A.
C.S.M. REȘIȚA 
POLITEHNICA IAȘI

RAPID
(Stadion „23

SPORTUL STUDENJESC

— STEAUA
August") 

. — DINAMO
(Stadion „23 August")

Toate partidele încep la ora 16, cu excepția întâl
nirii Sportul studențesc —• Dinamo, programată la
ora 17,45.

miercuri. Iar din acest punct de 
vedere partidele Steagul roșu — 
F. C. Constanța, Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași șl A.S.A. 
Tg. Mureș — F. C. Argeș par a fi 
la discreția gazdelor, atît deaplau-

strălucit în ultijna etapă. Ar mai 
rămîne meciul din fieful lideru
lui, derbyul studențesc dintre cra- 
ioveni și clujeni. Teoretic, echipa 
locală, care și-a redobândit la Iași 
un moral solid, nu are temei să

Dincolo de toate perspectivele 
clasamentului, dincolo de marile 
semne de întrebare, vrem să cre
dem că această a XXII-a etapă va 
fi. în primul rînd, o rundă domi
nată de fair-play. Pentru ■■ că, in

CLASAMENTUL
ÎNAINTEA PARTIDELOR DE ASTAZl
1. UNIV, CRAIOVA 21 13 4 4 43—23 30
2. Dinamo 21 10 5 6 30—22 25
s. F.C. Constanța 21 10 4 7 35—25 24
4. Steaua 21 9 5 7 27—20 23
S. F.C. Argeș 21 10 3 8 32—32 23
6. U.T.A. 21 10 3 8 23—24 23
7. Steagul roșu 21 9 4 8 24—18 22
X. C.S.M. Reșița 21 7 8 6 29—25 22
9, A.S.A. Tg. Mureș 21 9 4 8 27—33

1». „U« Cluj 21 8 5 8 18—17 21
11. Jiul 21 8 4 9 26—24 20
IZ. Poli. Timișoara 21 8 8 7 22—24 20
13. Sportul stud. 21 8 3 10 28—26 19
14. Rapid 21 6 6 9 19—26 18
15. Petrolul 21 6 5 10 18—27 17
16. C.F.R. Cluj 21 6 S :10 21—35 17
17. S.C. Sac4u 21 6 4 :11 21—31 16
is. Pont?ținit?» laaj n 7 2 :12 23—33 15

t



In urmă cu două săptămini, nu
mărul membrilor 
weiller a crescut 
născut, Eduard, 
Dică Nunweiller- 
ricit, ne mărturisea zilele trecute 
fostul internațional dinamovist, că 
cele două fete ale mele au acum 
un frățior. Desigur, vreau ca 
Eduard să joace fotbal șl să de
vină un fotbalist valoros, care să 
ducă mai departe ștafeta fami
liei".

Apropo de nașterea celui de-al 
8-lea Nunweiller, considerăm că 
nu este lipsit de interes să re
amintim „lista" celor șapte frați. 
Primul dintre ei. Constantin, s-a 
născut în anul 1932. A jucat fot
bal la echipa Progresul-Justiție, 
în Divizia C. A practicat cu suc
ces boxul, înotul și polo-ul. Al 
doilea băiat in familia lui Johan 
și Rozalia Nunweiller, Dumitru, a 
fost component al formației de re
zerve a clubului Dinamo, zl mai 
activat la echipele Metalul Bucu
rești, Dinamo Obor și C.S.M. Su
ceava.

Cel de-al treilea Nunweiller, Jon, 
nu are, credem, nevoie de prezen
tări suplimentare. Ani de zile stilp 
al apărării dinamoviste, Nelu a 
îmbrăcat de 40 de ori și tricoul 
primei reprezentative naționale. In 
primul an de antrenorat, a reușit 
să cîștige, cu Dinamo, campio
natul !

Nunweiller IV, Lică, tatăl nou
lui născut, a jucat foarte multă

familiei 
cu unu ! 
este băiatul lui 
,,Sînt foarte fe-

Inscripție
Ia o fotografie

Nun- 
Noul

vreme în linia defensivă a echipei 
Dinamo, alcătuind cuplul funda
șilor centrali, împreună cu fratele 
său, Nelu. Actualmente, este an
trenor la centrul de copii și ju
niori din șos. Ștefan cel Mare.

Nunweiller V, Victor, a jucat, 
respectînd tradiția familiei, tot la 
Dinamo și, la fel ca frații săi, 
tot pe un post din defensivă; 
portar- Intr-un meci contînd pen
tru „Cupa României", disputat la 
Galați, în compania Universității 
Cluj, în „11“-le echipei Dinamo 
București, au evoluat, pentru pri
ma și ultima dată, patru frați din 
„dinastia" Nunweiller-ilor: Nelu, 
Lică, Victor și Radu. Ultimul, „nu
merotat" cu VI în familie, este 
singurul dintre frați care nu a 
jucat în linia 
este considerat de frații 
mai talentat dintre ei...

Nunweiller VII, Eduard, 
cîțiva ani de fotbal, timp 
a făcut parte din echipa 
niori a clubului Dinamo, a aban
donat sportul, dedieîndu-se stu
diului. Astăzi, ultimul băiat al 
Rozaliei și al lui Johan Nunweiller 
este student la 
dii economice, 
și de Victor.

Acestea sînt, 
personale ale celor 1 frați 
weiller, sportivi remarcabili, 
au purtat cu succes tricourile clu
bului Dinamo, iar trei dintre ei 
și pe cele ale reprezentativei na
ționale A...

defensivă. Radu 
săi cel

după 
în care 
de ju-

Academia de stu- 
facultate absolvită

pe scurt. fișele
Nun-
c.are

Dumitru VIȘAN

DUPĂ DOUĂ
Vasile

Jacques
una dintre cele mai redutabile e- 
chipe de sabie
r.ească, cu două decenii în urmă I
Echipa clubului Steaua domina — ca 
și acum — scena scrimei autohtone,

Chelaru, Dumitru Mustață, 
Istrate, Andrei Vilcea — iată

din scrima româ-

luase, de altfel, cu excelente rezul
tate și ca sportiv), pregătind într-o 
primă etapă, scrimerii ploieșteni, a- 
poi pe cei de la „Viitorul" și para
lel ai lotului republican. într-o foarte 
mare măsură floreta nr. 1 a tării, 
maestrul emerit al sportului Mihai

■ ■■■■■■■■■■■

FAMILIE RECEPȚIE"ÎNTREAGA
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„Aici YO4WU, apel general, apel 
general, aici YO4WU, Sever, Galați 
România". Apelul este repetat de 
citeva ori. Nu trec decît citeva mi
nute și el este interceptat de un 
alt radioamator, tocmai din America 
de nord. între cei doi are loc "apoi, 
un dialog interesant privind pasiu
nea comună care i-a adus „față’n 
față" prin intermediul undelor.

îl urmăresc in tăcere pe ingine
rul Sever Diaconu, a cărui fizionomie 
exprimă sentimentul satisfacției de
pline. Poartă conversație, cind in 
limba engleză, cind in franceză, cînd 
în italiană, limbi pe care 
pinește aproape perfect.

în sfîrșit, convorbirea cu 
termină. Sever Diaconu trece 
pe „recepție", dar de această dată 
pentru a răspunde întrebărilor mele. 
Mai întii, aflu că „microbul" radio
foniei l-a contractat la virsta de 9 
ani, iar la 15 ani a realizat pri
mul aparat de radio in accepțiunea

termenului. Abordează radio-amatoris- 
mul 
nul 
ziu, 
lăți
împreună cu G. Schumsclii și M. Do- 
brescu, prima legătură prin radio (de 
după război) eu stația radio-clubului 
central din Sofia. Atacă atunci cu 
curaj drumul sinuos al marii perfor
manțe. Talentul, voința și cunoștin
țele în domeniul radiofoniei și tele
grafiei (calități indispensabile unui

ca sport de performanță în a- 
1953, pentru ca, un an mai tir- 
la sediul radio-clubului din Ga- 
(atunci înființat), să stabilească

cuință care a fost Ernst Erenkel. 
primul spărgător de gheață atomic 
„Lenin". De asemenea, nu poate fi 
uitat episodul de acum cîțiva ani, 
cînd timp de 40 de ore a lucrat con
tinuu pentru căutarea și aducerea ți
nui medicament din străinătate pen
tru un bolnav din țara noastră, sau 
orele de veghe din timpul calamită
ților naturale care s-au abătut asupra 
majorității județelor.

Printre cele mai inedite amănunte 
pe care le-am aflat, se numără fără

DECENII
promite încă în acest an, rezultate 
foarte frumoase : Cornel Marin, Io
nică Pop, Marin Mustață...

• JACQUES ISTRATE a activat 
ca antrenor în cadrul asociației spor
tive C.P.M.B., care a devenit una din 
pepinierele scrimei bucureștene de 
performanță, apoi la clubul I.E.F.S. 
Ambiția sa (și a colegilor mai tineri 
de antrenorat de aici) este de a face 
din secția Institutului de Educație 
Fizică și Sport principala adversară 
a primului nostru club de scrimă. 
Steaua, 
cale de

Un deziderat care este pe 
realizare...

Tiberiu STAMA

spectacole spor

a rămas credin-

CE VIITOR ARE SĂRITURĂ IN LUNGIME „CU TUMBA"?

după două dece- 
aur al mușcheta-

om șl nașe depăr-

• VASILE CHELARU s-a specia
lizat în floretă (probă în care evo-

realizîpd,. apreciate
tive...

Ce s-a întîmplat 
nii cu acest „4“ de 
rilor sabreri 7

în totalitatea lui,
cios sportului de performanță, dar 
într-o altă ipostază : aceea a antre
norilor. Se cuvine, însă, să subliniem 
— antrenori de îpaltă calitate.

cauza diminuării presiunii oxigenului 
In singe, a leșinat cîteva secunde, dar 
și-a revenit imediat fiind apoi ridicat 
de asistenții săi. Coborîrea a durat 1 
minut și 14 secunde, intreaga operație 
fiind cronometrată cu 2 min. 25 sec. — 
de asemenea un timp record al sportivu
lui italian.

Enzo Majorca a fost îmbrăcat în cos
tum de neopren, cu obișnuitele Co
toare la picioare șt o mască obișnuită. 
Ducea cu sine un lest de 23 kg. plumb.

OMUL ADÎNCURILOR

• în fine, ANDREI VÎLCEA șl 
el credincios clubului în care a trăit 
cele mai mari satisfacții, își con
tinuă activitatea la Steaua, ca an
trenor principal, paralel cu munca — 
nu mal puțin susținută — în ca
drul lotului republican feminin de 
floretă. De numele lui Andrei Vîlcea 
se leagă cîteva performanțe notabile 
în scrima noastră : medalia de aur 
la C.M. din Argentina (1962) obți
nută de Olga Orban-Szabo, medalii 
de aur la C.M. din Cuba (1969) prin 
echipa reprezentativă și la Univer
siada de la Moscova (1973), cu echipa 
României.

Tiu este creația sa. în prezent, se 
știe, Vasile Chelaru este antrenorul 
principal al lotului masculin de 
retă.

• DUMITRU MUSTAȚA
promovat ca antrenor la clubul 
Steaua. Este calitatea pe care o 
ține și în momentul de față, 
preună cu cea de antrenor al Iotu
lui republican de sabie. La „clasa1* 
antrenorului Mustață se formează a- 
cum o garnitură cu mari talente, care

UN SECOL DE LA LANSAREA 
PRIMULUI AEROSTAT ÎN BUCUREȘTI

din Europa și
6ă reînvie un

în mai multe țări 
America este pe cale 
sport care acum aproape 200 de ani 
era „la modă". Ne referim la zbo
rul cu baloane libere, cunoscute și 
sub numele de aerostate.

Reamintim că, în primăvara anu
lui trecut, a avut loc un important 
concurs internațional la Albuquerque 
(New Mexico) în Statele Unite. Com
petiții importante — urmărite de nu
meroși spectatori — s-au desfășurat, 
recent, în Anglia, R. F. Germania, 
Polonia etc.

Și în țara noastră „balonismul" are 
o istorie interesantă. Astfel, peste pu
țin timp, se împlinesc 100 de ani 
de la prima ascensiune a unui ba
lon, cu pasageri în nacelă, printre 
aceștia fiind și ziaristul Grigore Ven
tura. Inițiatorul zborului a fost in
ginerul francez Villemont, angajat, pe 
atunci, la societatea de gaz aerian 
din București.

Pentru a realiza temerarea lui 
formanță. la începutul anului 
Villemont pleacă la Paris unde, 
planurile întocmite de el, i se
fecționează un balon cu o capacitate 
de 1 494 mc, căruia îi dă numele de

CĂRȚI NOI IN EDITURA STADION

„Mihai Viteazul" și cu care face, mai 
întii, un zbor de încercare cu cinri 
pasageri. Ascensiunea a avut loc in 
ziua ds 27 martie 1874, pornind de 
la uzina de gaz din cartierul parizian 
La Villette. După ce a atins 2 800 m 
altitudine, parcurgînd peste 90 km, 
balonul a coborit pe un cimp din 
apropierea orașului

per- 
1874 

după 
con-

Vic-sur-Aisne. 
După trei zile, balonul, 

cu accesoriile sale, a fost trimis la 
București, unde, în lunile următoare 
a executat mai multe ascensiuni. 
Prima a avut loc la 4 iunie 1374 
cind balonul „Mihai Viteazul" pur- 
tind — pe lingă pasageri — un dra
pel tricolor s-a ridicat pînă la înăl
țimea de 3 000 de metri, apoi a 
coborit în dreptul satului Vărăș.i 
(jud. Ilfov) fără nici o dificultate.

La împlinirea unui secol de la pri
ma ascensiune a unui balon liber, 
evenimentul trebuie să fie privit nu 
numai ca o performanță curajoasă a 
trecutului, ci și prin prisma viitoa
relor ascensiuni de acest fel, con
struirea aerostatelor dirijabile fiind 
din nou în actualitate.

împreună

Prof. dr. Constantin SIMIONESCU

de te- 
valori- 
găseș-

le stă-

Jolin se 
din nou

radioamator) îl impun atenției, el de
venind în anul 1971 maestru al spor
tului.

Palmaresul sportiv al inginerului 
Diaconu este de-a dreptul impresio
nant. A stabilit contacte prin radio 
cu propria sa stație cu un număr 
de peste 225 de țări (toate confir
mate), din cele 350 cite figurează pe 
hărțile mapamondului ; este cîștigă- 
torul a numeroase concursuri de o 
deosebită complexitate și importanță 
cum ar fi de pildă, concursurile ame
ricane ARRL și WWDXC, REF (fran
cez), RSGB (englez) și încă multe 
altele.

Despre unele dintre performanțele 
realizate, maestrul sportului Sever 
Diaconu mi-a vorbit cu un sentiment 
de nostalgie : „Poate, pentru că au 
fost ceva mai dificile și mai spec
taculoase" — a încercat el să-mi 
explice. Printre acestea se numără 
legăturile cu stațiile expedițiilor știin
țifice de la pol (Mirnîi, Antarctida. 
Mauwsen), cu eminentul om de sti-

îndotală faptul că. atît . v>țîa sa cit 
și fiul lor, sînt radioamatori tot atît 
de pasionați ca și capul familiei. 
Astfel, soția sa, inginera Maria Dia
conu, urmează să susțină în această 
lună examenul pentru promovare a 
clasei a Il-a de clasificare (este și ea 
câștigătoarea unor concursuri pentru 
clasa juniori), iar Alen, elev în clasa 
a III-a elementară este, deocamdată, 
un fervent cursant al centrului de 
radio de la casa pionierilor.

Și, pentru că tot sîntem în sfera con
fidențelor, este interesant să amintesc 
că inginerul Diaconu este și un pa
sionat inventator și inovator. Din 
păcate, unele dintre ideile sale cu 
aplicabilitate în domeniul spoitului, 
cum ar fi de pildă, aparatul pentru 
înregistrarea punctajului la scrimă si 
tușele luminoase ale terenului 
nis de cimp. nu au putut fi 
ficate pînă în prezent. Nu sc 
te oare nimeni să-1 ajute 7

T. SIRIOPOL

DE PATRU ANI 
NEÎNVINSĂ

PE TEREN PROPRIU!
Bayern Miinchen, compioana 

R.F. Germaniei, a ajuns la al 67-lea 
meci pe teren propriu, fără înfrân
gere. Ultimul „accident" al forma
ției lui Miiller, Beckenbauer și Me
yer s-a întîmplat la 28 martie 1970, 
cînd V.f.B. Stuttgart a reușit s-o 
învingă la limită, cu 2—1.

0 „ACADEMIE*' IN PERU
In lupta neîncetată dintre 

tură, granița Imposibilului 
tează cu încetul. Cu un sfert de veac 
în urmă, această frontieră mereu în 
mișcare a fost permutată șl în adîncul 
apelor, unde F.I.S.S. — Federația in
ternațională a sportului submarin — a 
început să consemneze performanțele 
obținute de scufundătorii „liberi", adică 
fără dotația unui aparat autonom de 
respirație (aqualang).

Primul record înregistrat aparține 
anului 1949 și a fost realizat în golful 
Neapole, de către italianul Raimondo 
Bucherra — 30 metri adînclme. Peste 
un deceniu, în 1960, un alt italian, Enzo 
Majorca, a atins adîncimea de 49 de 
metri în golful Slracuzel. A fost prima 
apariție a acestui sportiv fenomenal, 
după care el a început să-șl îmbună
tățească performanțele în mod continuu. 
Astfel în 1961 a atins 50 m., 1963 —
51 m. — 1964 — 53 m., 1965 — 54 m.;
1966 — 62 m., 1967 — 64 m.; 1968 —
69 m., 1969 — 72 m., 1970 — 74 m.

Recordul său ce părea fantastic 
f—. . . .. -- ’•
către francezul 'Jacques Mayoll, 
a realizat în golful Tokyo o scufun
dare de 76 de metri. Numai că Majorca 
nu era omul care să se lase Întrecut 
șl imediat în anul următor recucerește 
coroana adîncurllor marine reallzînd
77 de metri, iar în 1972 incredibilă ci
fră de 78 de metri. Acest record du
rează șl azi șl după părerea specialiș
tilor nu va fi prea curînd depășit.

Cum a fost obținut recordul în ciuda 
pericolului ca sportivul să fie strivit 
de uriașa presiune a apel 7 In golful 
Ontna din Sicilia, nu departe de Cata
nia, o ambarcațle de control a coborit 
în apă o frînghie cu lest în capăt 
terminată cu o inscripție pe pînză cu 
cifra 78. Alte inscripții arătau adlncl- 
mea de 30. 40 șt 50 de metri, precauție 
aboslut necesară pentru a indica scu
fundătorului nivelele la care prin miș
cări specifice trebuia să-șl regleze 
presiunea în special în zona urechilor. 
Majorca a smuls pînza cu inscripția
78 a luat-o cu sine In costum și a 
urcat către suprafață. Cu cîțlva metri 
înainte de a ajunge la ambarcațle, din

________ _ _ a 
fost totuși depășit în același an de 

* *" -------", care

Hans Lagerquist, cunoscut atlet 
suedez, specializat pînă acum în să
ritura cu prăjina, a încercat să 
sară în lungime cu ajutorul unui 
salt răsturnat. El a efectuat această 
„săritură cu tumbă", la cererea zia
rului „F.I.B. — Actuels", în fața 
unei camere speciale de luat ve
deri.

Publicînd chinograma săriturii lui 
Lagerquist și bazîndu-se pe apre
cierile personale ale sportivului, 
care încă de la primele încercări a 
stabilit cele mai bune performanțe 
personale, ziarul susține că, cu a- 
jutorul noului stil de săritură va fi 
posibil să se ajungă și să se bată 
fantasticul record mondial al ame
ricanului Bob Beamon (8,90 m).

Igor Ter-Ovanesian, recordmanul 
european al probei, care îndepli
nește actualmente funcția de antre
nor secund al selecționatei de atle
tism a U.R.S.S., comentează în fe
lul următor noua „descoperire". în 
atletismul mondial:

„Noile recorduri mondiale stimu
lează progresul în sport. In același 
timp însă, ele șochează adesea pe 
contemporani tocmai prin fantasti
cul lor. părînd uneori de neînchi
puit, irealizabile. Cînd a sărit la 
Olimpiada de la Mexico 8,90 m. 
Beamon a paralizat, fără să vrea, 
dorința tuturor adversarilor săi de 
a se bate pentru recordul mondial. 
De altfel, în scurt timp, sportivul 
american a devenit victima pro
priei sale performante, pentru că 
se aștepta de la el o confirmare, 
dar ulterior Beamon nu a mai sărit 
decît 8,35

Ar fi o 
atletismul 
recordului
zultate remarcabile obțin america
nul Randy Williams, sovieticul Va
leri Podlujnîi; dar deocamdată el 
se află la o distanță respectabilă de 
Beamon.

După cum se vede. Hans La
gerquist a dorit să-și încerce și e)

m.
naivitate să credem că 
va rămîne sub hipnoza 
stabilit de Beamon. Re-

fumW", efectuată de Hans Laaerauist Foto : A P:N.Chinograma noii sărituri în lungime

șansele. Despre atletul suedez și 
despre alți posibili adepți ai „Sal
tului" trebuie să vorbim cu toată 
seriozitatea. Febra reclamei în ju
rul acestui stil nu a reușit încă să 
creeze o „epidemie", totuși datori
tă rolului activ al presei sportive, 
unii atleți au adoptat noua metodă, 
grăbind folosirea ei.

Trebuie să precizăm că „saltul" 
a fost asimilat și la noi. In urmă 
cu doi sau trei ani un tînăr antre
nor sovietic, lucrînd cu o grupă 
mică de copii, și-a scris dizertațiâ 
pe această temă. Se spune că mai 
întîi el a adîncit groapa cu o jumă
tate de metru, apoi a adus-o la ni
velul obișnuit. Progresul partici- 
panților la experiment a fost de la 
6 metri la 6,50 m. dar nu este 
exclus ca ameliorarea rezultatelor 
să se fi produs numai datorită 
creșterii volumului de antrenament.

Pentru a aduce discuția pe o ba
ză științifică serioasă, trebuie să se 
facă mai întîi o analiză biomecani- 
că amănunțită, să se verifice un
ghiurile zborului. Dar și fără aceas
tă analiză este clar că săritura ex
perimentata este mult mai pericu
loasă, mai riscantă decît procedeele 
clasice. O vor putea efectua numai 
cei cu o înaltă pregătire acrobatică. 
Nil întîmplător, pionierii acestui 
stil au fost aleși dintre săritorii cu 
prăjina. Cu toată frumusețea „tum
bei" și neînfricarea îndrăzneților, 
trebuie neapărat să nu se uite cît 
de greu se menține echilibrul la 
aterizare. Aproape fiecare cădere 
poate provoca un traumatism grav. 
Nu vreau să înfricoșez pe nimeni. 
Pentru mine este limpede că a a- 
arunca anatema pe „salt" nu este 
drept, pentru că experimentul abia 
a început. Indiferent de poziția ino
vatoare sau conservatoare față de 
experiment a fiecărui sportiv, tre
buie ca în adoptarea procedeului 
să se țină seama de securitatea 
atletului. înainte ca „saltul” să de
vină o modă, trebuie să se învețe 
rbulte, să se ceară părerea celor 
mai competenți antrenori și să fie 
consultații si medicii..."

PENTRU PORTARI DE FOTBAL
Fotbalul din Peru duce lipsă de por

tari la ora actuală șl un inimos jucător 
de altă dată, din această tară, fost el 
însuși apărător de buturi — Jose So
riano — a hotărlt să Înființeze în locali
tatea Casagrande o ..academie" deschisă 
tineretului care dorește să îmbrace tri
coul CU nr. 1. El se bucură de sprijinul 
unei cooperative din localitate și de 
promisiunea unui fost mare portar ar
gentinian, Amadeo Carizzo, așa îneît 
speră să-și pună proiectul în aplicare 
încă pe la sfîrșitul lunii aprilie sau în
ceputul lui mal. După cum afirmă So
riano; există de pe acum peste o mie de 
cereri dar el a ținut să precizels că va 
face o selecție foarte riguroasă și că nu 
va accepta decît tineri între 14 și 17 ani.

Soriano intenționează ca, in cazul în 
care numărat cererilor va spori și mai. 
mult, să înființeze și o filială a „aca-' 
demiel" sale la Lima si să apeleze la o 
serie de foști jucători care au dobîndit 
o mare faimă la vremea lor, ca portarul 
sovietic Lev lașin și spaniolul Ricardo 
Zamora.

educație fizică în liceu, Editura 
Stadion, 201 pag., 8,25 Iei.

•*) Victor Tibacu. Circuitul In 
lecția de educație fizică. Editura 
Stadion, 298 pag., 8,50 lei.

PENTRU PROFESORII
DE EDUCAȚIE FIZICA

Deseori, în coloanele ziarului 
nostru am dezbătut o problemă de 
interes major privind activitatea 
profesorilor de educație fizică i 
necesitatea și utilitatea unui ma
nual destinat acestei discipline. 
Apariția in Editura Stadion a lu
crării „Lecții de educație fizica în 
liceu", aparținind prof. Ecaterina 
Ghimbra, și destinată cadrelor di
dactice care predau la anul I, vine 
să suplinească, măcar in parte, 
golul existent, îmbogățind, tot
odată, literatura de specialitate. 
Bazîndu-și afirmațiile pe o bo
gată bibliografie și experiență Ia 
catedră, prof. E. Ghimbra și-a 
structurat volumul pe trei capitole, 
cuptinzînd indicații prețioase pen
tru profesori în ceea ce privește 
eșalonarea lecțiilor pe parcursul 
unui an de învățămînt, succesiunea 
temelor do lecții la disciplinele 
de bază, alcătuirea planurilor ca
lendaristice și a celor de lecții. 
Numeroase scheme și chinograme 
Vin în sprijinul afirmațiilor teore
tice. ușurînd înțelegerea, aplicarea și rezolvarea practică a temelor 

propuse în programa școlară.
„Circuitul" ca procedeu în an

trenamentul șportivului de perfor
manță nu mai constituie o noutate. 
Utilizarea lui în educația fizică 
școlară — ținind seama și de spe
cificul diferit al sportului în școală 
față de cel de performanță — 
este mai rar intilnită. Acest e- 
lement constituie tema lucrării 
cunoscutului profesor. Victor Ti- 
bacu. intitulată : „Circuitul în lec
ția de educație fizică". Autorul 
propune numeroase soluții origi
nale, ce au ca urmare o sporire 
considerabilă a eficienței activi
tății de educație fizică și sport în 
școală, precum și un efect favo
rabil asupra dezvoltării elevilor. 

Rubrică redactată de-;
Emanuel FÂNTÂNEANU

•) Ecaterina Ghimbra, Lecții de

— Ce 
a văzut

mult mă iubește Costel: 
că vin !

Desen de G. BADEA

— St pe care trebuie să-l ni
meresc ?...

Desen de N. CLAUDIU

258 DE PlINCfE ÎNIRIIN MUCI DE BASCHET
Jucînd în deplasare, la Gând, 

echipa belgiană de baschet Racing- 
White a fost într-o formă deosebită 
de „coș", reușind să înscrie nu mai 
puțin de 128 de puncte.

Din păcate, ea nu s-a putut bucu-

ra de această reușită neobișnuită, 
întrucît adversara ei. Elite, s-a 
dovedit și mai... productivă, reali- 
zînd 130 de puncte.

Oricum, un meci în care s-au 
înscris 258 de puncte ’

TRAIAN G., SIBIU. -A.m o mare rugă
minte ; să ajutați pe F. C. Șoimii sibiu 
să intre in „A“. Poate nici nu visați de 
unde atîta putere la dv. 7 Și totuși, e

DOUă
Be-

Helsinki (1952). Olimpiadei® moderne au 
început in 1894 (Atena).

Ing. DAN PRECUP, BUCUREȘTI, 
.driblinguri'' reușite :
•• In recentul meci cu Franța,

DUMITRU ȘELARU, REȘIȚA. Dv. sus- 
țineți că intr-un meci de fotbal pot fi 
schimbați trei jucători (doi jucători de 
timp șl portarul), 
jucători (Inclusiv 
partu 7

TON GHINESCU. 
pentru Cornel Penu

simplu : am citit că Rapidul ii consideră 
pe Dumitriu II „necorespuniător". 
cazul acesta, rugați-1 pc Dumitriu 
stine Ia 31582 Sibiu și să vorbească

N. DUNĂREANU, ORADEA. Ca șl cei
lalți jucători, Ilie Năstase a luai star
tul în „grupa roșie", cu o... zestre ago
nisită în turneele de la Roma. Paris. 
Wimbledon și Forest Hills, în 1973. Este 
vorba, deci, de un fel de bonificație, la 
acordarea căreia s-au avut in vedere nu
mai aceste patru turnee.

MARIN PECU, BACAU. De ce mă în
trebați pe mine, dacă Sport Club Bacău 
are șanse să scap© de retrogradare ? 
Intrebați-i pe cei de la sport Club Ba
cău. In materia aceasta, răspunsul lor 
este mult mai competent decît al meu.

In 
. — ------------- cu

fostul lui coechipier, Ion Ionescu, car® 
se va bucura că a găsit cel mai auten
tic virf de atac. In felul acesta, F. C. 
Șoimii va intra in „A“. Numai să nu ne 
pomenim că cei de la Rapid spuh, ca 
într-o cunoscută anecdotă : „Păi dacă e 
așa de bun, hu-1 mai dăm

TUDOR ANGHEL, SATU NOU. 1. Por
tarul Plică a jucat, cu ani în urmă, ia 
steagul roșu. 2. Minerul Baia Mare * 
retrogradat din Divizia A de fotbal, după 
ediția 1964—65.

retta ne-a marcat un _ ce n-a văzut 
Parisul”, Nici... Răclucânu 1

•• Atacantul, după ce a driblat cîțiva 
adversari, a pierdut controlul balonu
lui, oare a intrat in poartă.

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Evident, 
și doctorul C. Serpe. prin munca lui 
neobosită, prin lupta lui permanentă 
pentru ca băieții noștri sa fie feriți da 
cea mai mică indispoziție, trebuie să 
primească felicitări pentru succesul 
liandbaliștilor la C.M. Și a mal contri
buit cineva la victoria jucătorilor noș
tri : dv. și sutele de mii de iubitori ai 
sportului de la noi, pe care băieți! l-au 
„simții" în fața televizoarelor șl parcă 
le-au auzit bătăile inimilor, 'încărcate de 
emoții șl de speranțe 1

AUREL VLAD, PITEȘTI. Aveți drep
tate. Un portar ne inspiră deplină sigu
ranță. nu atunci cînd oprește goluri 
imparabile. ti tind le oprește pe cele... 
parabile.

GEORGE DUSHTRACHE. BIRSAU. î. 
Prima medalie olimpică de aur cucerită 
de tin rportiv român a fost aceea obți
nută tie Iosif Sîrbu, la .tir, la J.O. de la

urare

Eu zic că 
portarul).

numai doi 
Facem...

BOTENT.

tie de 
fie un

netrecut. 
„zid“ real

Să
Să _ „
s-auzim c-a „reținui" 
Chiar si... titlul mondial.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. Apropo 
de o știre publicată la ^Caleidoscop", 
potrivit căreia un englez a susținut îm
potriva unul australian o partidă da 
șah prin corespondență, care durează de 
46 de anî :

Culmea cred c-ar fl. 
După prima manșa, 
Să-I vezi lntr-o zi 
Gata de... revanșă,

ION MOGOȘ, BRA§OV. Cupa cu car» 
<-ste dotat Campionatul mondial de hand
bal este în permanență transmisibilă. 
Dar ea poate fi mal greu sau mai ușor... 
transmisibilă. Nu ne îndoim că hand- 
baliștii noștri s-au fixat asupra primei 
variante !
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ÎN ACEASTĂ VARĂ VOR CĂDEA MULTE RECORDURI
SUCCESUL DE LA CROSUL BALCANIC - PUNCT DE PLECARE

ÎN REVIT ALIZAREA
Desfășurată în urmă cu o săptămînă 

în orașul iugoslav Velenje, cea de-a 
XlX-a ediție a Crosului Balcanic a con
stituit. după cum se știe, un adevărat 
„recital11 al alergătorilor români, autorii 
unui succes de dimensiuni fără prece
dent în această manifestare sportivă a 
țărilor din Balcani.

Am felicitat atunci pe cel ce ne-au 
produs deosebita satisfacție, am 
liniat și puternicul ecou pe care 
celenta lor comportare l-a stîrnit 
rindul partenerilor lor de întrecere, spor
tivi și tehnicieni din iugoslavia. Bulga
ria, Grecia și Turcia, precum și co
mentariile elogioase pe care presa scri
să și vorbită din aceste țări le-a avut 
la adresa lor.

Revenim acum icu unele considerații 
referitoare Ia factorii care au determi
nat acest frumos succes sportiv, încer-

sub- 
ex- 

în

NATALIA ANDREI

SE Ml FON DU LUI Șl FONDULUI ROMÂNESC 
cînd, totodată, să vedem ce ar putea el 
să însemne — sau ce ar trebui să în
semne — in perspectiva apropiatului se
zon în aer liber șl, mal mult, clacă fru
moasa comportare de la Velenje repre
zintă un prim rezultat al unei cotituri 
produsă in probele de semifond și fond.

Se impune, credem, o scurtă istorie a 
ultimilor 5—6 ani. In trei ediții conse
cutive ale Crosului Balcanic (1969 Sko
plje, 1976 Buftea șl 1971 Sliven), re
prezentanții noștri au cîștigat doar patru 
titluri în întrecerile pe echipe și nici 
unul individual. In 1971, la Sliven (Bul
garia) nu am reușit sft ocupăm nici i’n 
loc întîi I Semifondui și fondul erau pietre 
în casa atletismului românesc, lucru 
evident în probele masculine, unde c- 
poca lui Vamoș și Barabaș apusese de 
mult, dar mai puțin vizibil ia femei, 
unde performanțele ilenei Sllai ascun
deau golul din spatele campioanei. A- 
lergătorii și alergătoarele noastre nu 
aveau nimic de spus nici măcar in com
petițiile balcanice l

S-au analizat cauzele repetatelor in
succese la Crosul Balcanic, s-a consta
tat că metodele, mijloacele și organiza
rea pregătirii erau anacronice. Federa
ția și-a aplecat cu mai multă atenție 
privirea asupra probelor de sertitand Și 
fond. Antrenorul federal Nicolae Mâră- 
șescu a primit sarcina coordonării ac
tivității de pregătire pentru crosul Bal
canic. S-au asigurat condiții de organi
zare a unor scurte perioade de pregă
tire la Băile Felix, loc fericit ales, pe 
care fi considerăm un bun cîștigat pen
tru atletismul nostru.

Și iată, următoarele trei ediții ale 
Crosului Balcanic reprezintă tot a ti tea 
prilejuri pentru atleții români de a ter
mina învingători : 5 titluri in 1972 la 
Atena, 7 in 1973 la Istanbul (Și cel puțin 
un român între primii trei ia flecare 
probă) Și 7 acum, la Velenje (unde, 
la flecare alergare, âu urcat pe podium 
cei puțin doi reprezentanți ai României!).

I-am vizitat la Băile Felix pe cel se
lecționați să ne reprezinte la Velenje. 
Acum, post festum, dimensiunile vic
toriei de la crosul Balcanic aproape nu 
ne mai surprind...

Am rămas plăcut impresionați ele at
mosfera de seriozitate, de disciplină, . de 
muncă, pe care colectivul de tehnicieni 
desemnat de federație Sâ pregătească e- 
chipa pentru Crosul Balcanic și-a însu- 
șit-o și a reușit să o transmită șl spor
tivilor. Nimeni nu făcea mai puțin de 
două antrenamente pe zi, foarte mulți 
erau cei care se antrenau ziliilc de trei 
ori. La ora 22 toată lumea era în pat. 
Prin înțelegerea organelor locale, barul 
din incinta hotelului Felix a fost pur 
si simplu... desființat. trar>sformindu-se 
în sală de mese a sportivilor. Prin grija 
M.E.I., elevii au putut să-și continue 
studiile la școlile din Oradea. (în scara 
plecării la Velenje. Gheorghe onipu, e- 
lev la cursul serai, a venit la gară di
rect de la liceu...). centrul de medicină 
sportivă a asigurat necesarul in medi
camente si vitamine, asistentul medxal 
Llviu Borș și masorul Ion Vasilache pre
zentând •— fără excepție — echipa in 
perfectă stare de sănătate la startul Cro
sului Balcanic.

volumul de muncă depus la antrena-

mente a fost uriaș. Colectivul de antre
nori de la lot — Georgeta și Silviu Du
mitrescu. Olimpiu Constantinescu-Nehoi. 
Nicolae Păiș, Ștefan Popescu — ales de 
federație în funcție de rezultatele an
terioare ale sportivilor pe care îi pre
gătesc, a colaborat foarte bine cu antre
norii „de acasă“ ai celorlalți atleți — Ste
fania Constantin. Dumitru Zarif, Zoltan 
Vamoș, Ferdinand Moscovici. Gheorghe 
Biro, brtvin Scheible. Dinu Drăgan, me
ritele acestora nefiind cu nimic mai 
prejos. .

Din discuțiile purtate cu unii din teh
nicienii amintiți mai sus am aflat că 
pregătirea Crosurilor Balcanice din 1972 
și 197J a fost asemănătoare. Tar rezul
tatele au dovedit că orientarea Federa
ției a fost bună.

Desigur. Crosul Balcanic nu este vn 
scop în sine. Crosul este un mijloc a 
pregătirii pentru pistă, iar șeronul îr 
aer liber bate la ușă. Ce trebuie făcu 
nent.ru ca drumul ascendent ai semi- 
fondiștilor și fon di stil or români să con
tinue, să se materializeze în rezultate 
superioare în alergările pe pistă ?

In primul rînd. este necesar ca atleții 
să se pregătească acasă cu aceeași se
riozitate care l-a caracterizat în perioada 
reunirii la Băile Felix. Cluburile, asocia
țiile. să caute să asigure condiții cît 
de cît asemănătoare cu cele de la lot.

Nu trebuie irosit volumul mare de ki
lometri acumulat în lunile de iarnă. 
Desigur, în perioada care urmeâîă, ac
centul va fi pus pe sporirea intensității, 
ne creșterea ponderii lucrului specific. 
Dar, neîndoios, tehnicienii și sportivii 
știu mai bine ce au de făcut.

Crosul Balcanic nu este un scop în 
sine, dar reprezintă o dovadă că semi- 
fondul și fondul românesc sînt pe cale 
să-și depășească condiția de cenușărea
să a atletismului nostru în care s-a zbă
tut cîțlva ani buni. Avem astăzi un 
Gheorghe Ghipu, un Petre Lupan, un 
Ilie FÎoroiu — cine auzise de el cu un

Sportul
t
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forma sau valoarea? 
selecționerii sînt da- 

oprească asupra unuia 
două criterii. în orice

Despre criteriile de selecție in echipa națională

FORMA SAU VALOAREA?

GHEORGHE GHIPU
an In urmă ? ~ o Natalia Andrei, o Vio
rica Neagu, o Elisabeta Bakalar. un 
Nicolae Onescu, un Gheorglie Buruiană. 
Vă invităm sâ-1 urmăriți în sezonul care 
vine pe el șl pe ceilalți pe care nu i-am 
amintit alei doar din motive de spațiu.

. . .In dimineața concursului de la Vc- 
lenje l-am văzut pe toți la antrenament, 
în dimineața următoare concursului erau, 
din nou eu toții la antrenament...

Vladimir MORARU

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
DE JUNIORI LA GBECO-HOMANE

TRIAL PENTRU C. E. DE POPICE

JUNIORII PROMIT MAI MULT!
20 de fete și 12 băieți, care s-au 

remarcat în campionatul divizio
nar de popice, au fost convocați 
la București pentru a participa l_a 
un trial în vederea C.E. de juniori. 
Testul a început ieri dimineață, 
întrecerile feminine desfășurîn- 
tlu-se pe arena Constructorul, iar 
cele masculine în sala Voința.

Cei doi antrenori, Tudor Buzea 
(f) și Roger Cernat (m), au ales 
pentru verificarea stadiului pregă
tirilor efectuate de cădeți piste 
destui de pretențioase, care au... 
radiografiat toate mișcările tineri
lor popicari. în general, selecțio- 
nabilii âu înregistrat un sensibil 
progres, ceea ce denotă că —- de 
la ultimul concurs de control con
sumat la sfîrșitul lunii decembrie 
la Mangalia Nord — sportivii vi
zați pentru C.E. au respectat, în 
bună măsură, programul de antre
nament, indicat de specialiștii fe
derației. Au dat deplină satisfac
ție bucureșteanca Elisabeta Badea 
și Ion Popa din Petrila, iar Silvia 
Maxim, Melania Lăcătușii, Marin 
Bălescu, Horia Ardac ș.a. au do
vedit că sînt capabili de rezultate 
superioare. Dar. atît animatorii cît 
și ceilalți participanți. sînt încă 
deficitari la „deschideri1', figuri 
grele și. mai ales, fetele, în jocul 
la „pline".

Iată clasamentele după primele 
12 schimburi: FEMININ — 1. Eli
sabeta Badea (Voința București) 
420. pd, 2. Silvia Maxim (Laromet 
Buc.) 387, 3. Melania Lăcătușu
(C.S.M. Reșița) 387 ; 4. Ana Nisto- 
ran (Voința Galați) 382 ; 5. Maria 
Nichifor (X'oința Buc.) 376 ; 6. An-

gela Sofronie-Matei (Rapid Buc.) 
376, 7. Elena Lupoaie (Voința Ga
lați) 373. 8. Luciana Micu (Gloria 
Buc.) 364 ; MASCULIN : 1. I. Popa 
(Jiul Petrila) 870, 2. M. Bălescu 
(Voința Buc.) 844, 3. H. Ardac (Pe
trolul Ploiești) 836,.....................
JI. C. Oradea) 834, 5.
(Cohstr. Galați) 828. 6. v» mura 
(Jiul Petrila) 823. 7. Gh. Lîță (Glo
ria Buc.) 821. 8 A. Molnăr 
ința Cluj) 820.

Azi, de la-Ora 8. are loe^-pe 
Ieasi arene, manșa a doua a 
lului. (TR. I.)

4, N, Malciu
C. Lebădă

6. V. Mitea

(Vo-

ace- 
tria-

i

mergem
ATLETISM. Sala „23 August*. 

L30: „Cupa Școlarul" la toate cate
goriile de Juniori și copii.

BASCHET. Sala Floreasca. de la ora 
1.30: politehnica Cluj — Voința Ti
mișoara (m), „Uh Cluj — oU“ Timi
șoara (f), J.C.H.F. — C.S.U. Galați 
(m): de la ora 16: Rapid — Politeh
nica București <m), Politehnica — 
Hapid (1). Voința București — I.E.F.S, 
republicane)

CICLISM. Șoseaua București — Plo* 
iești, (varianta Buftea), ora 9.30 : 
„Cupa municipiului București11.

ora

FOTBAL. Stadionul „23 August1», 
ora 16: Rapid — Steaua: ora 17.45; 
Sportul Studențesc — Dinamo (Divi
zia A); terenul Autobuzul, 
Autobuzul — Nitramonia 
(Div B): terenul Laromet, 
lehnometal ■— Argeșul 
(Div. C); terenul 
T.M.Z. LC.T. '
rena, ora 11 :_Sirena

ii 
C)

ora 11 : 
Făgăraș 

ora 11 '■ 
Mihăiiești 

,___ _ _ ______ ___ .. ora 11 ’
r.M.B. — I.O.R. (Div. C): terenul Si- 

1; Laromet ‘
terenul Steaua (Ghencea). 
șoimii Tarom — Triumf

. terenul Olimpia, ora 11.30 : 
rea Tricolor — Dinamo Slobozia

(Div. 
ora 

(Div. 
uni- 
(D1V. 

C)ț terenul Voința, ora 11 : Voința — 
Electronica (Div. C).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : „Cupa Triumf” rezervată gim- 
naștilor de cat. a IlI-a și a IV-a ; 
sala tineretului, de la ora 9'- „Cupa 
Triumf" rezervată gimnastelor de cat. 
a III-a șl a IV-a.

HANDBAL : Teren Tineretului, ora 
11.30 ; I.E.F.S. — Voința Odorhei (A, 
l). ora 12.45; C.S.U. Construcții — 
Constructorul (B. f): teren Construc
torul. ora 10.15: Universitatea Bucu
rești — Confecția (A. f); teren Voința, 
ora 10: Voința București — Voința 
Ctaiova (FI. f): teren Progresul, ora 
9- Progresul București — Voința Iași 
(B, f); teren Ghencea, ora 17,13: 
Universitatea București — C-S.U. 
iați.

POLO. Bazinul Floreasca. de la 
tl : Dinamo — Rapid (Div. A).

RUGBY. Stadionul Steaua, ora 
steaua — Rulmentul ; stadionul Glo
ria. ora 9.30; Dinamo - C.S.M. Sibiu. 
>ra 11 : Gloria — Farul (meciuri de 
Div. A): stadionul Giulești. ora 10 : 
Rapid — Ș.N. Oltenița ; stadionul 
Aeronautica, ora 11 : Aeronautica — 
oțelul; stadionul Tineretului (IV), 
ara 12,30 : politehnica — Tinărul pe
trolist (meciuri în cadrul div. B).

VOLEI. Sala. Flacăra roșie, ora 1*. 
Confecția — Universitatea iași (B. f).

BOTOȘANI. 39 (Prin telefon). — 
Finalele republicane de lupte greco- 
romane ale juniorilor — s-au înche
iat sîmbătă la prînz. Ultima reuniune 
a prilejuit partide spectaculoase, în- 
dîrjite, adesea chiar dramatice. în fi
nala 
tliori 
tilriit 
rești) 
go.i).

categoriei 57 de kilograme (ju- 
mati, 18—20 de ani) s-au în- 
Gh. Diimitriu (Metalul Bucu- 
Și Andrei Schmidt (Șc. sp. Lu- 

Scorul de pe tabela de punctaj 
era favorabil 1_  ~
tatea ultimei reprize : 
părea că nu-1 
metalurgistul 
adversarul în ..pod", tușul părind ine
vitabil. Arbitrul a și oprit lupta pen
tru a dicta decizia. Ceilalți doi co
legi ai săi, insă, nu ..văzuseră" 
tușul, acordind doar punctele pentru 
procedeul tehnic (tur de cap) finali
zat de Dumitriu. Nemulțumit de de
cizie, luptătorul bucureștean a riscat, 
dintr-o poziție mai puțin favorabilă 
un alt tur de cap. de astă dată ti- 
xindu-și adversarul direct în tuș.

Multe alte meciuri finale au avut 
desfășurări asemănătoare. Iată acum 
primii clasați (juniori mari) : cat. 48 
kg. 1 Nicolae Horniceanu 
Galați) 
resti) : 
cat. 52 
Iași) :
Dumitru (Dunărea) : cat. 57 kg. 1 
George Dumitriu (Metalul Buc.) : 2 
A. Schmidt (Șc- sp. Lugoj) ; 3. M- 
Stan (Steaua) ; cat. 62 kg. 1 Ștefan 
Rnsu (Șc. sp. Rădăuți) : 2 V. Pirvu 
(Rapid Buc.) : 3 S. Achiriloaie (Du
nărea) : cat. 08 kg. 1 Nicolae Dreș- 
canu (Șc. sp. Botoșani) ; 2 I. Ivănciu

lugojeanului la juma- 
: (13—12) și se 

va scăpă Victoria. Dar. 
bucureștean și-a dus

(Dunărea 
: 2 P. Bărăgan (’letalul Bucu- 
3 I. Ionilă (Electroputere Cv.): 
kg. 1 Sandu Botez (Nicolina 

2 C. loneseu (Steaua) : 3 M 
cat. 57 kg.

(Steaua) ; 3 Șt. Coleașcă (Șc. sp. Ră
dăuți) : cat. 74 kg. 1 Nicolae Dnmî- 

2 Fr. 
Tituleasa (Șc.
kg. 1 Victor
S. Amorțoaie 
C. Coserenco 
kg. 1 Teodor 

1 ; 2 P. Dicu

trachescu (Petrolul Ploiești) ; 
Szabo (Steaua) : 3 

Botoșani) ; cat.
(Steaua) ; 

Botoșani) ; 
Buc.) ; cat. 
(Nicolina Iași)

i.
82
2
3
90

sp.
Brențiu 
($c. sp. 
(Metalul 
Lucescu . __ _ ,
(Meva Tr. Severin) ; 3 I. Smaranda 
(C. S. Tuleea) : cat. 100 ‘ 
Crăciun (Progresul 
(Dunărea) ; 3 Gh. 
tești) ; cat. + 100 
Ignat (Nicolina) : 2 
Buc.) ; 3 M, Gauris 
ța) ; campionii republicani Ia juniori 
mici (15—17 ani), in ordinea categorii
lor de greutate : Iosif Nica (A. S. Bi
horeana Marghita) : Ion Ungureanu 
(C. S. Pitești) ; Dănuț Aiacoboaie (Șc. 
sp. Botoșani) : Ion 
greșul Buc.) : Aurel 
Lugoj) ; Ion Draica 
stanța) ( Dorel 
Mare) ; Ferencz 
Mureș) : Vasile 
șovin Brașov).

kg. 1 Fl area 
Buc.) 2 Z. Felea 
Dinu (C. S. Pi- 
kg. 1 Constantin 
P. Finisa (Rapid 
(Șc. sp.’ Constan-

Alexandru (Pro- 
Marian (Șc. sp. 
(Șc. sp. Con- 

(Voința BaiaPop
Incze (Mureșul 
lacob (Șc. sp.

generale pe cluburi 
(juniori mari)

Clasamentele
asociații sportive :
Steaua 25 p : 2. Dunărea Galați 19 

: 3. Nicotină Iași 18 p ; 4. Metalul
și
1.
P
București 15 p ; 5. Șc. sp. Botoșani 
13 p ; 8. Progresul Buc. 13 p ; juniori 
mici : 1. Șc. sp. Rădăuți 22,5 p : 2. 
Șc. sp. Brașovia Brașov 13 p ; 3. E- 
nergia Suceava 
Mare 12 p ; 5. 
ghita 10 p ; 6.

5.
13 p : 4. Voința Baia 

A. S. Bihoreana Mar- 
Progresul Buc. 9,33 p

Cestin CHIRIAC
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Luptele (libere și greco-romane) au 
în rindul elevilor din rețeaua școlilor 
profesionale aperținind Ministerului 
industriei construcțiilor de mașini 
unelte și electrotehnice, valori auten
tice. Că este așa nc.-au dcmoilstral-o 
recent finalele de la București, care 
au reunit nu ma] puțin de 174 ci? ti
neri luptători din 14 școli profesio
nale.

Găzduite in luxoasa sală de sport 
a Grupului școlar aeronautic din 
Capitală (tinde concurenții s-au 
bucurat de o atenție deosebită din 
partea conducerii școlii, de arbitraje 
competente asigurate de federația de 
resort și in general de o atmosferă 
cu adevărat sărbătorească), campio
natele au relevat , faptul că printr-o 
susținută activitate sportivă de masă, 
îndeosebi la Brașov. Craiova. Timi
șoara, SSceld. Bacău și București 
(I.O.R., Electroaparataj. Grupul șco
lar aeronautic etc.) s-a ajuns la des
coperirea multor talente. capabile 
foarte curînd să ofere satisfacții de
pline și în sfera performantei.

Avem în vedere — pentru libere 
— în special pe Virgil Chivu (Elec- 
troputere Craiova). Mihai Oprică și 
Andras Szabo (Șc- prof. 2 Brașov). 
Marin Stoica (Electroaparataj Buc.). 
Francisc Stmpflcr (Electromotor Timi. 
șoara), Iulian Dumiirache (Gr. șc.
aeronautic), Constantin Gugescu, M 
Mănăilescu și Constantin Mihalcea
(I.O.R). Tn același timp. Ia greeo-ro- 
mane s-au impus atenției Emil Ivan 

Dumi-
Eug.

Vasilc

I

In multitudinea comentariilor 
e marginea partidei Franța—Ro

mânia de la Paris. în nenumăra
tele luări de poziție, s-a discutat, 
printre altele, și de necesitatea 
stringentă — legată de foarte 
dificilele partide internaționale ce 
urmează, cu trei echipe califica
te pentru competiția ce va înce
pe peste puțină vreme în R. F. 
Germania — de îmbunătățire a 
componenței lotului național pe 
baza concluziilor trase după me
ciul de pe Parc des Princes.

Dar care sînt criteriile ce tre
buie avute în vedere, ce elemen
te se impun să stea Ia baza se
lecționării jucătorilor ? în. gene
ral sînt cunoscute două criterii: 
1. selecția jucătorilor în urma 
FORMEI lor de moment și 2. al
cătuirea unui Iot de bază ca ur
mare a VALORII intrinsece a 
viitorilor / purtători ai tricoului 
național. Or. cercetând alcătuirea 
echipei naționale în cele piatru 
partide disputate anul acesta (cu 
Fenerbahce Istanbul, Altay Iz
mir, Admira Viena șî reprezenta
tiva Franței), reiese că nici 
dintre aceste criterii nu a 
integral respectat, de fiecare 
apelîndu-se și la jucători 
ipuțin îndreptățiți. Credem 
ceea ce trebuie să primeze 
forma, ceea ce presupune t 
lecție indiferent de numărul 
lor unui jucător, indiferent 
numele sau și de clubul din care 
face parte: în plus, respectarea 
postului în care este folosit la 
club și în care s-a afirmat. Cre-

unul 
fost 

dată 
mai 

că 
este 
se

asi
de

dem că forma de moment 
buie să primeze, întrunit, 
cum s-a dovedit, fotbalul nostru 
nu dispune la ora actuală 
mari valori de jucători 
Cruyff. Geaici. Kreische, I.uban- 
ski, Gerd Muller, Mazzola sau 
Yazalde, care Să-și asume singuri 
responsabilități speciale. care 
„să-ți ciștige singuri meciul", cum 
se spune în limbajul gazonului.

Amil acesta, cele două princi
pii de selecție au fost eludate. 
Nimeni nu poate spune precis 
dacă s-a ținut seama de forma 
sau de valoarea celor selecțio
nați.

Așa cum am mai spus, pentru 
a da un randament optim, jucă
torii trebuie folosiți pe posturi
le cele mai convenabile lor, cele 
pe care dau satisfacție. Or. LA 
PARIS, JUMĂTATE DINTRE 
CEI CE AU ALCĂTUIT ECHI
PA NAȚIONALĂ AU 
ROLURI DIAMETRAL 
CELOR OBIȘNUITE: Anghelini 
e folosit fundaș stingă Ia club, 
dar pe Parc des Princes a ju
cat fundaș dreapta; Hajnal, de 
regulă extremă stingă retrasă, a 
fost mijlocaș 'dreapta (deși se a- 
fîrrrta că el e necesar naționalei 
ca fundaș stingă!); Bălăci, la 
Univ. Craiova joacă mijlocaș stin
gă, șl nicidecum mijlocaș dreap
ta, așa cum a fost folosit In me
ciul de Ia 23 martie ; din mijlocaș 
ofensiv (și chiar atacant central) 
la C.S.M. Reșița. Beldeanu a a- 
juns mijlocaș defensiv; Kun este 
prin excelență atacant central

(așa cum a fost întrebuințat în 
meciurile de la Istanbul, Izmir și 
Viena), dar a îmbrăcat tricoul 
nr. 11! în sfîrșit, Iordănescu, 
alt atacant central la club 
prin tradiție extremă stingă 
echipa reprezentativă) a fost 
losiț ca mijlocaș.

Datorită acestor modificări,
idee tactică putea să stea Ia baza, 
echipei de pe stadionul parizian? 
Din cele văzute,

Așadar.
Credem că 
tori să se 
dintre cele 
caz, nu e normal ca fotbaliști va
loroși și în formă să rămînă a- 
casă pentru că, de pildă, nu mai 
au 23 de ani.

Mircea TUDORAN

AVUT 
OPUSE

(tineret — sub 21 de ani)
A fost perfectată întâlnirea in

ternațională dintre selecționatele de 
tineret (sub 21 de ani), ale Româ
niei și Ungariei.

Partida va avea loc la București 
Ia data de 17 aprilie.

IA 10 APRILIE, MECI
Intre selecționatele diviziei b

PE TEME ACTUALE
ALE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

ATITUDINI ÎN ANTITEZĂ

prof. Aurel Ișoveaau completat
frumoasa ambiantă a acestei întreceri 
a elevilor de lă „profesionale", un 
test important în vederea finalelor

pe întreaga rețea școlară programată 
in vacanța de primăvară Ia Brașov. 
Nădăjduim că și acolo organizarea va 
fi la înălțime ! I

Ideea acestor rinduri a fost su
gerată de o discuție, purtată zilele 
trecute, în cadrul colegiului cen
tral al antrenorilor. Cineva men
ționa, cu acest prilej, faptul că. în 
ultima vreme, în comportarea unor 
jucători fruntași se manifestă o 
atitudine mai puțin angajantă. un 
atașament formal față de fotbal, o 
superficială înțelegere a spiritului 
de echipă și a intereselor colective 
de club sau chiar de reprezenta
tivă națională. Se simte, pe alocuri 
— remarca, pe bună dreptate, dis
cuția antrenorilor — o anumită 
tendință de eludare a obligațiilor 
în pregătire și joc. care uneori 
merge pînă la refuzul, mai mult 
sau mai puțin deghizat, al unora 
de a înfrunta dificultățile întrece
rii sportive, de a lupta cu toate 
forțele și convingerea pentru vic
torie.

Rltr-o asemenea categorie, a ce
lor ce se depărtează de sensul și 
de condiția morală a fotbalului de 
performanță, se înscriu de bună 
seamă și toți cei care se complac 
în situația de a fi rezerve perma
nente la echipele lor de club ; 
care fac simplă figurație pe teren, 
sfidînd parcă efortul coechipierilor 
în disputa directă cu adversarul ; 
care se folosesc de împrejurarea 
unui bană! accident, pentru a poza 
în victime și a ieși din joc esca
motând, în acest fel, insuficiențele 
în pregătire ; care forțează prin 
orice mijloace „cartonașul galben" 
în* ideea obținerii unei etape de 
„vacanță pe tușă”, fără să țină 
prea mult seama de prejudiciile 
aduse propriei formații în desfă
șurarea ulterioară a competiției ; 
care, în s'îrșit, se eschivează de ia 
solicitările loturilor naționale sî- 
mulînd accidente grave — așa cum 
au făcut recent juniorul Pătrașcu 
de la F C. Galați și Costaș de 
Politehnica Iași — pentru ca, 
numaî cîtevâ zile după aceea, 
apară în meciurile dficiale ale 
chipelor lor de club ! Și 
mai ei !

...în aceeași zi, însă, - în 
xemplele de nealiniere la 
ile majore impuse de legile per
formanței au fost încriminate de

am

la 
la 
să 
e-

nu nu-

care, e- 
obligați-

forul central al antrenorilor, 
ascultat și o frumoasă poveste a- 
devărată, din lumea fotbalului : 
„Era cu 15 ani în urmi, la Arad 
— își amintește antrenorul emerit

Braun-Bogdan — și se juca o 
partidă de mare importanță pen
tru campionat, între U.T.A. și Uni
versitatea Cluj. în minutul 11 al 
întâlnirii, la scorul de 1—0 pentru 
formația studențească, Petschovschî 
s-a accidentat grav (fractură de 
claviculă) și a ieșit de pe teren. 
Puțin mai târziu însă jucătorul a- 
rădean a reintrat, în urma insis
tențelor sale de a nu-și lăsa echipa 
in zece oameni (pe atunci regula
mentul nu permitea schimbările 
de jucători), purtind un bandaj e- 
norm ce-i imobiliza brațul sting. 
Și a trecut extremă, pe partea dr. 
Traian Georgescu, model la rin
dul său de sportivitate, care l-a 
menajat în disputa directă pentru 
balon. Petschovschî a jucat tot res
tul meciului. înfringindu-și propria 
durere, a muncit ca și cînd n-ar 
fi avut nimic, mobilizînd în jurul 
său întreaga formație, a creat si
tuații de gol din care U.T.A. a în
scris de trei ori, cîțtigînd în final 
cu 3—2, pentru ca după meci, o- 
dată cu împlinirea datoriei să plece 
direct la Spital, pe care nu l-a mai 
părăsit 3 săptămîni!“

Și exemple asemănătoare, celui 
oferit de Petschovschî au mai fost 
și altele. Să ne reamintim, bună
oară, de L. Sfera care a jucat un 
meci întreg aproape, cu o buză 
ruptă și tricoul înroșit de sînge, 
de Nunweiller III, rămas în teren 
cu capul bandajat după o serioasă 
contuzie, de Jenei (Steagul roșu) 
prezent între coechipieri cu 39 
grade temperatură, sau de Oble- 
menco, reîntors pe gazon la puțină 
vreme după ce a suportat grele in
tervenții chirurgicale.

Pilde de dăruire, de devotament 
și chiar de sacrificiu, care carac
terizează, de fapt, pe sportivii ade- 
vărați. Atitudini ce reprezintă, în 
fond, efectul unui proces de edu
cație pus în slujba ideii de sport 
și de performanță.

I
i

I I
I

Mihai IONESCU

EXEMPLUL INSPECTORULUI GENERAL

(Gr. șc. aeronautic). Nicolae 
trache (Șc. prof. IRA Bacău).
Dumitru. Nicolae Anițescu. 
Lumezeanu, Nicolae Horea și Marin 
Enculescu (Electroputere Craiova). 
Anton Bic și Nicolae Ristea (Electro
motor Timișoara). Al. Dogaru (I.O.R.)- 

directorat prompt, condus de

Școlile diii municipiul și județul 
Brăila au cunoscut, Îndeosebi în pe
rioada care ă trecut de la apariția 
Hotărlrii Plenarei C.C- al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 multe 
reușite. Și aceasta datorită in prin
cipal atenției cu care inspectoratul 
școlar județean s-a ocupat de Impul
sionarea activității sportive a elevilor, 
in spiritul importantului document 
de partid.

S-a realizat astfel. mai mult ca 
înainte, o cerință stringentă. Și anu
me acCeă ca sport să se facă cu masa 
de elevi și nu cu una sau mai multe 
echipe. O asemenea cerință a fo-st 
transmisă tuturor cadrelor didactice 
de specialitate- Iar inspectoratul șco
lar a căut'at. prin sondaje, să vadă in 
ce măsură ea este respectată. Cercu
rile pedagogice ale profesorilor de

educație fizică relevă grija care se 
manifestă in toate școlile pentru în
deplinirea acestui important obiectiv.

Transferarea activității sportive din 
săli în curțile școlilor, cit mai mult 
în aer liber, reprezintă o importantă 
lătura a orientării inspectoratului 
școlar din județul Brăila. N-a fost 
o operație pfea simplă, mai ales in 
lunile de ~
piui de 
ajuns să 
o înaltă 
acest deziderat a putut fi împlinit cu 
multă promptitudine. A lucra în act 
liber, în curțile școlilor însemna tot
odată a căuta șă amenajezi un minim 
de terenuri și sectoare pentru sport. 
Este o altă latură a muncii inspec
toratului școlar realizată prin inter
mediul direcțiunii școlilor, al cadre-

iarnă. Dar -cînd in munici 
reședință 
încadrezi

calificare.
al județului 

n umai cadre 
se înțelege

PAȘI SIGURI
SPRE MĂIESTRIE!
Școala sportivă din Timișoara trăiește 

i i anul împlinirii a 15 ani de existență, 
atisfacțla unor frumoase succese. Le a- 

luc reprezentanții multor secții pe ui
miră de sport, printre care și cea de 
ic.rimă. Prof. Alexandru Bruja. nelipsit 
.lin sala de antrenament, pregătește cu 
migală cadre pentru performanță. co
piind — în sens bun. firește — exem
plul altor secții ale unor școli sportive 
din țară.

încurajată continuu de către condu
cerea școlii (director, prof. Alexandru 
f'crghi), colectivul micilor mușchetari 
din Timișoara muncește cu strg pentru 
ea din mijlocul lui să se desprindă ele
mente pentru „Poli” Timișoara sau pen
tru alte cluburi de performanță din 
țară.

în fotografia realizată de colaborato
rul nostru Anton Ulmamei, o secvență 
•ie ta antrenamentele scrlmerilor Școlii 
sportive din Timișoara. în plină lecție, 
prof. Bruța, alături de unul din cel mal 
talentat! elevi al săi. Paul Helm...

lor didactice, al elevilor și al unor 
comitete de părinți-

Din suita acestor preocupări susți
nute ale forului care dirijează viața 
școlii din județul Brăila am dori să 
mai consemnăm una : aceea de a 
iniția în natație cît mai mulți copii. 
Există in municipiul Brăila un bazin 
acoperit (33 m) la care au acces ele
vii dintr-o serie de școli generale. . 
din grădinițe și chiar din licee (nr- 5 
pedagogic).. Elevii își fac lecțiile 
de educație fizică profilate pc înot, 
sub îndrumarea profesorilor de spe
cialitate. Ceva mai mult, una din cla
sele Școlii generale nr. 23. aflată 
vecinătatea bazinului (3 grupe) 
specializează, din acest an școlar, 
natație. Din situațiile existente 
inspectorat rezultă că aproape o trei
me din numărul elevilor din muni
cipiul Brăila au fost inițiați în nata- 
tle- Este o acțiune in... marș care 
poartă girul prof. Timolei Petride, 
inspectorul general școlar, cîndva 
atlet și înotător, un cadru didactic 
ferm convins de utilitatea educației 
fizice și a sportului în rindul elevi
lor. Iar exemplul său este îndemn și 
pentru alții să sprijine nemijlocit ac
tivitatea sportivă. în ansamblu, a 
elevilor — directori, cadre didactice 
de cultură generală și în primul rînd 
profesorii dirlginți...

• Astăzi. în sala 
August", atieții copii și 
juniori de la Clubul spor
tiv școlar din Capitală vor 
participa la o mult aștep
tată întrecere dotată cu 
„Cupa Școlarul”, Ei vor a- 
vea ca parteneri de con
curs elevi dintr-o serie de 
orașe ale țării. întrecerea 
marchează aniversarea a 
16 ani dc existență a Clu
bului sportiv școlar.
• Școala profesională c-f. 

Palas — Constanța se â- 
flrmă șl printr-o rodnică 
activitate sportivă. Prin 
grija direcțiunii și Ifitete-

Selecționata țării noastre care 
cuprinde pe cei mai buni jucători 
ai echipelor de Divizia B. va sus
ține la 10 aprilie, un meci de ve
rificare cu selecționata similară a 
Iugoslaviei. Federația noastră de 
specialitate urmează să stabilească 
orașul unde va avea loc întîlnirea.

NE VIZITEAZĂ ECHIPA BRAZILIANA
ATLETICO CLUB VICTORIA RIO BRANCO

în perioada 8—20 aprilie ne va 
Vizita tara o echipă din America 
de Sud. Este vorba de formația 
braziliană Atletico Club Victoria 
Ria Branco, care va susține în 
acest interval trei jocuri cu echipe 
de Divizia A, încă nedesemnate-

ARBITRUL MECIULUI DE JUNIORI
ROMÂNIA - R.F. GERMANIA

Comisia de arbitraj U.E.F.A. a. comu
nicat că meciul revanșă dintre repre
zentativele naționale de Juniori ale Ro
mâniei și R.F. Germaniei, care se va 
disputa tn preliminariile Turneului 
U.E.F.A.. va fi condus Ia centru de ar
bitrul iugoslav N. Mladenovici. Partida 
se va juca la Pitești. în ziua de 3 aprilie.

Ieri, in divizia B

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 

3—0 (1—0)
Ieri, la Baia Mare, s-a disputat avan

premiera etapei a XXl-a a diviziei se
cunde (seria a in-a), care a opus for
mației gazdă, Minerul, pe cea a fe
roviarilor timișoreni. Avind inițiativa in 
majoritatea timpului, elevii antrenoru
lui Halagian au cîștigat cu un scor net : 
3—0 (1—0). prin golurile marcate de 
crișan (min. 45 și 86), Și Chivescu (min. 
72).

RAPID - SPORTUL STUDENȚESC
(old-boys) 3-2

Vineri, a avut ioc pe stadionul Poli
tehnica un meci amical Intre echipele 
foștilor jucători de la Rapid și Sportul 
studențesc. Victoria a revenit feroviari
lor, cu. scorul de 3—2. De remarcat că 
fostul jucător giuleștean Ion Motroc, ac
tualmente vicepreședinte al clubului 
Sportul studențesc, a evoluat în forma
ția Rapidului, fiind și autor a două din
tre golurile învingătorilor

PROFIL

Am cunoscut-o tntîmplător, fiind 
Se serviciu pe școală. Pini s-a înche
iat lecfla de educație fizică, am a- 
flat că fata cu ochi inteligențl, care 
ne-a îMtmpinat la intrarea în U- 
Ceul „Nicolae GrigorescU" din Cîm- .

O FATA SI.. JUMĂTATE!
pina este o foarte buni prietenă a 
sportului.

In primii an! de scoală a practicat
................ . ' .............. ■ mc-

Silri- 
de

atletismul, primind calificative 
xlme, mai ales la probele de 
turi. Mai tirziu, a fost atrasă 
aparatele de gimnastică, ajungtna 
să-și. dispute intîietatea cu alte eleve 
in competiții de nivel județean. Apbi 
s-a făcut remarcată pe terenurile 
de volei, fiind selecționată in echi* 
pa liceului, printre fruntașe Intre 
școlile prahovene. în fine, o ultimă 
pasiune — radioamatorismul. A c<’es 
„vinătoarea de Vulpi‘\ disciplină care 
i-a trezit interesul în mod deosebit 
și care cere pregătire fizică, perspica
citate și multe cunoștințe tehnice. . 
.. .Pausd. întilnire cu prof. Vladimir 
Gavrlliță. îi mărturisim intenția cu 
care am venit la școală ; să cu
noaștem una din sportivele de frunte 
de la „Nicolae Grigorescu". Fără nici 
o ezitare, prof. Gavrillță a rostit un 
nume :

— Gabriela Neaga din clasa a XT-a 
O !

Kra tocmai eleva cu ochi inteli- 
genți care ne întâmpinase <a intrarea 
în liceu... (Tr. I.)

sul profesorilor de speciali
tate a fost inițiată o secție 
de rugby, clasată pe lOcUl 
I în seria a m-a a cam
pionatului republican or
ganizat de Ministerul Tran-

• Elevi! Liceului nr. 
clin Brăila au organizat 
reușită „ieșire" turistică 
Lacul Sărat. Mai bine 
200 de reprezentanți ai
ceulul brăilean au parcurs

s 
o 
la 
de 
li-

ACTUALITĂȚI
sporturilor șl Telecomuni
cațiilor. Cei din Palas ne 
asigură că este doar un 
început...

pe Jos cel 12 fan (dus, ta- 
tOrS). La Lacul Sărat ei 
au luat parte la diferite 
întreceri sportive — tenis 
de masă, volei, fotbal.

__— ----------—

handbal șl, ce este mai 
important, au petrecut o 
zi întreagă In aer liber, 
Pe cînd inițiative asemă
nătoare ?

Sîmbătă, în sala de 
festivități a Liceului „Mi- 
hal Viteazul" din Capitală 
a avut loc o serbare pri
lejuită de aniversarea a 
15 ani de la înființarea 
școlii sportive nr. 2. Au 
participat, alături de ac
tualii elevi, absolvenții de 
frunte ai școlii, in frunte 
cu maeștrii emeriti ai spor
tului Cristian Gațu și Mir- 
eez. LuceScu...

nent.ru


u nwiHimi ihhhiiimu « jm au j. i. girmane

SPORTIVII ROMANI AU AVUT
COMPORTĂRI MULȚUMITOARE

La Potsdam s-au desfășurat, zilele 
trecute întrecerile campionatelor in
ternaționale de judo ale R.D. Germa
ne. Această competiție a reunit la 
start concurenți din 10 țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța. Olan
da. Polonia. România, U.R.S.S., Un
garia și R.D. Germană (cu cite 4—8 
concurenți la fiecare categorie de 
greutate). După cum am mai anunțat, 
din lotul României au participat 10 
sportivi însoțiți de antrenorii Gh. 
Donciu și C. Bogdan. La înapoiere 
am solicitat citeva amănunte antre
norului Donciu.

„La campionatele R. D. Germane 
și-au încercat șansele — ne-a spus 
acesta — de fapt și-au verificat sta
diul pregătirii lor înaintea confruntă
rilor continentale, foarte multi judoka 
reputați în arena internațională. Este 
suficient, cred, să menționez că la 
categoria semimijlocic au luptat nu 
mai puțin de 5 campioni europeni (la 
ultimele ediții), iar Ia ușoară au fost 
4. pentru a nu-i mai aminti pe multi 
alți medaliați cu argint și bronz Ia 
C.E., C.M. și J.O. Cum era și de aș
teptat, sportivii francezi și cei ai 
țării gazdă au dominat întrecerile, 
aceștia ocupînd primul Ioc la toate 
categoriile-

— Ne-ar Interesa îndeosebi com
portarea celor 10 judoka pe care i-ați 
însoțit.

— Comportarea lor a fost și de. 
astă dată meritorie. Dar din păcate 
nici unul dintre ei nu a reușit să 
urce, în final, pe podium.

— Și au avut șanse ?
— I. Lazăr (cat. mijlocie) și Gh. 

Nache (cat. semigrea) au fost foarte 
aproape de succes, clasindu-se pe lo
cul V. Lazăr. după frumoasa sa vic
torie obținută in recalificări, in fața 
olandezului A. Bosman, de care a 
dispus clar prin yusei-gachi (superio
ritate tehnică), l-a întilnit în meciul 
decisiv pentru locul 3 pe K- Hof
mann (R.D.G.). La un atac bine exe
cutat, Lazăr și-a prins adversarul în

osae-komî (imobilizare) șî, în mod 
normal, acesta n-ar mai fi putut evita 
ippon-ul. Dar arbitrul, cu totul șl cu 
totul nejustificat, a oprit lupta. în 
final decizia a fost atribuită lui Hof
mann, In primul tur, Lazăr îl învin
sese prin yusei-gachi pe Y. Morosko- 
ny (Ungaria), după care a pierdut 
partida cu H. Look (R.D.G.). cîștigă- 
torul seriei respective. In ce-1 pri
vește pe Nache, acesta a pierdut, 
meciul inaugural cu campionul euro
pean al ultimei ediții, H. Zeraikov 
(R.D.G.), clasat pe primul Ioc și la 
Potsdam. în recalificări, însă, el a 
dispus net de V. Roznay (Ungaria) 
urmînd să lupte pentru locul 3 cu 
S. Kohl (R-D.G.). Sportivul nostru a 
finalizat în primul minut un procedeu 
de ippon, dar din nou a intervenit 
arbitrul acordîndu-i doar yuko (5 
puncte) după care a primit un aver
tisment — dictat cu ușurință — și 
astfel decizia i-a revenit lui Kohl.

— Dar cum au luptat ceilalți judo
ka români ?

— Greul I. Codrea s-a clasat pe 
locul 5. M. Notopol și C. Roman (cat. 
semimijlocie) și greul Gh. Dumbravă 
au obținut unele victorii spectacu
loase. Roman l-a învins prin ippon 
în 21 de secunde pe W. Fehre 
(R.D.G.), Notopol l-a depășit clar pe 
polonezul K. Janerta, iar Dumbravă 
a pus capăt partidei cu B. Sebefert 
(R.D.G.) în numai 10 secunde, finali- 
zînd un ippon. Ușorii L. Moldovan șî 
Șt. Pop, deși conduceau în partidele 
lor din primul tur au primit avertis
mente ce i-au scos din luptă. Doar 
mijlociul V. Bideac și greul I. Mir
cea au concurat mai slab.

— Ce concluzii aveți pentru C.E. 1
— Lotul va fi definitivat după fi

nalele republicane de la sfîrșitul săp
tămânii viitoare. Oricum, cred că 
sportivii noștri de la categoriile ușoa
ră și semimijlocie pot obține medalii 
Ia Londra.

C. COSTIN

HALTEROFILII ROMÂNI AU 0BȚ1HUT

Concursul de haltere „Prietenia", 
este considerat Întotdeauna ca una 
dintre cele mal valoroase competiții 
din calendarul internațional. în acest 
an. reuniunea a fost programată la 
Erevan. Au luat startul 116 haltero
fili din 18 țări I Iar cele șase recor
duri mondiale — dintre care firește, 
cel mai valoros este cel stabilit de 
Vasili Alekseev (aruncat — 240,5 kg) 
sînt o dovadă a nivelului înalt la 
care s-au desfășurat întrecerile.

După cum se știe, la Erevan au 
fost prezenți și patru sportivi români- 
Despre comportarea lor, și felul în 
care au evoluat în întreceri ne vom 
ocupa în rîndurile de mai jos. Dar, 
înainte de a trece în revistă „filmul" 
concursului, va trebui să consemnăm 
că rezultatele lor au fost modeste, in 
comparație cu evoluțiile anterioare. 
Acest lucru se explică în primul rînd 
prin faptul că actuala metodică pusă 
în aplicare de antrenorii A-T. Bojko 
și Lazăr Baroga nu urmărește deo
camdată realizarea unor performante 
maxime. Ca atare, reprezentanții 
noștri au intrat la greutăți medii, 
utilizînd doar 80—90 la sută de forța 
de care, dispun. în planul de pregă
tire a lotului este prevăzută o creș
tere a formei in mod treptat, pină la 
campionatele europene de la Verona 
(28 mai — 6 iunie).

La categoria muscă, din 11 sportivi 
înscriși (4 în afară de concurs), Ion 
Hortopan 
total mult 
197,5 kg. La „smuls" 
kg și apoi a ratat de 
kg. Nici la „aruncat" 
mai mult de 107,5 kg, 
două ori la 112,5 kg.

a ocupat locul 7, cu un 
sub posibilitățile sale : 

a intrat la 90 
două ori la 95 
el nu a reușit 
ratînd apoi de

SCHIORI OE LA C. S. U.

Din 9 concurenți (plus 5 în afară 
de concurs), Marian Grigoraș s-a cla
sat al 7-lea la categoria pană. Rezul
tatul său de 235 kg a fost destul de 
bun, îndeosebi pentru că la „smuls** 
nu a ratat nici o încercare, realizind 
o serie de 95, 100 și 105 kg. I>a 
„aruncat" însă, după ce a ridicat 130 
kg a ratat de două ori la 135 kg.

După părerea noastră cea mai bună 
comportare dintre sportivii români a 
avut-o Aurel Miuț, la categoria ușoa
ră. Din 12 concurenți el s-a clasat pe 
locui 5, cu 272,5 kg (la numai 5 kg 
de recordul său personal). La „smuls" 
a intrat la 110 kg apoi la 117,5 kg, 
dar din păcate a ratat a treia mișcare 
la 122,5 kg. La „aruncat" a intrat la
147.5 kg pe care le-a ridicat. în 
schimb, a ratat mișcarea următoare 
la 155 kg, pe care a realizat-o abia 
din a treia încercare.

Sub posibilitățile cu care ne-a obiș
nuit a concurat Spiridon Herghelegiu, 
la categoria grea, unde din 11 concu- 
renți s-a clasat ai 9-lea. cu 325 kg. 
La „smuls" a ratat prima încercare 
la 135 kg., dar a reușit-o pe cea de 
a doua, după care a ridicat 140 kg. 
La „aruncat" nu a reușit mai mvlt 
decît 182,5 kg, ratând de două ori
192.5 kg.

Acesta a fost „filmul" comportării 
sportivilor ndștri in concursul de la 
Erevan. „Cu foaie că rezultatele nu se 
ridică la valoarea reală a sportivilor 
noștri — ne spunea Lazăr Baroga — 
considerăm deosebit de utilă parti
ciparea la acest mare concurs. El a 
arătat că va trebui să muncim foarte 
serios pentru a micșora decalajul 
care ne mai desparte de marii per
formeri- Cu prilejul vuitoarelor între
ceri internaționale. reprezentanții 
noștri vor avea o formă de concurs 
mai bună, conform planurilor noastre 
de pregătire".

Ion OCHSENFELD

BRASOV VOR CONCURA
In austria și iugoslavia

Cîțiva dintre cei mai buni 
schiori de la Clubul Sportiv U- 
niversitar Brașov vor concura, în 
zilele următoare. în competiții ce 
se vor disputa în Austria și Iu
goslavia. Astfel, Ia 3 și 4 aprilie 
la Tauplitz (Austria), vor evolua 
alături de unii dintre cei mai 
buni specialiști ai genului din 
Europa, iar la 11 și 12 aprilie se 
vor întrece la Brezoviea (Iugo
slavia). Au făcut deplasarea Do
rin Munteanu, Gheorghc Vulpe 
și Nicoiae Crețoi. Ei sînt însoțiți 
de conf. univ. Constantin Diaco- 
nescu. șeful catedrei de educație 
fizică de la Universitatea Bra
șov.

FINIȘ SPECTACULOS ÎN C. M. DE HOCHEI, GRUPA B
Hocheișlii români au ocupat un modest toc 6 • Austria și Norvegia —

retrogradate • Derbyul

LJUBLJANA, 30 (prin telefon). 
Surpriza, care plutea de mai mul
te zile în atmosfera sălii Tivoli, 
s-a . produs vineri noaptea, în în- 
tîlnirea dintre echipele Iugoslaviei 
și R. F. Germania. Asaltînd chiar 
locul secund în ierarhia grupei B 
a C.M. de hochei, gazdele au abor
dat meciul cu maximum de hotă- 
rîre și de ambiție, făcînd o par
tidă strălucită, după părerea spe
cialiștilor prezenți aici, cea mai 
reușită din întreaga istorie a par
ticipării „plavilor” Ia mondiale. 
Rezultatul este cunoscut, probabil: 
IUGOSLAVIA — R. F. GERMA
NIA 10—4 (4—1, 3—2, 3—1). Ui-

S. II. A. — R, F. Germania, 
la ora închiderii ediției

in curs de desfășurare

INTENSĂ ACTIVITATE RUGBYSTICĂ

SUB EGIDA F.I.R.A.

sek (4), Gorazd Hiti. Petac și Pu- 
terie (cite 2), pentru învingători 
respectiv Hinterstocker, Schioder. 
Hanigg și Kiessling.

JAPONIA — ROMÂNIA 
6—4 (2—2, 0—1, 4—1)

Echipa noastră încheie competi
ția cu un insucces, în .urma căruia 
trece definitiv pe locul VI al cla
samentului, înregistrînd cel mai 
slab rezultat al său în grupa B a 
C.M., de la retrogradarea din 1970. 
Jocul se anunța — fără îndoială 
— dificil, formația niponă fiind 
foarte rapidă, extrem de dîrză în 
apărare, folosind cu succes contra-

O spectaculoasă fază din meciul Austria — Olanda, întîlnire care a adus 
hocheiștilor austrieci singurul lor punct la C. M. In prim-plan, olandezul 
Jack De Heer (8) deschide scorul Telefoto : A.P.-AGERPRES

mește desigur proporția scorului, 
dar poate că nu acesta este ele
mentul de referință principal în- 
tr-o analiză chiar și succintă a în
tâlnirii. Pentru că diferența de va
loare și de concepție tactică de
monstrată pe gheață a fost chiar 
mai mare și mai elocventă decît 
raportul cifric dintre golurile mar
cate și cele primite. Iugoslavii au 
îmbinat excelent variantele colec
tive cu pătrunderile impetuoase, pe 
aripi, ale fraților Hiti, între care 
masivul Petac s-a dovedit un ade
vărat „berbec**, care a constituit 
un permanent pericol în fața por
ții adverse. în apărare, învingă
torii și-au propus, și au reușit, să-l 
anihileze pe uriașul Kuhnackl 
(1,92 m, 94 kg), ceea ce a redus 
la jumătate potențialul defensiv al 
formației vest-germane. La toate 
acestea, trebuie adăugată forma 
foarte slabă a portarilor Merkle și 
Funk, dar este în primul 
ritul ataeanților iugoslavi 
construit suita de acțiuni 
bile. Niciodată, de cînd 
la grupa B a C.M., echipa. R. F. 
Germania nu a suferit o înfrîngere 
atît de grea. Au marcat: Poljan-

rind me
de a fi 
impara- 

participă

atacul. Această tactică ofensivă a- 
vea să fie, dealtfel, hotărîtoare în 
stabilirea rezultatului final. Ho- 
cheiștii români au început bine, și 
în min. 10 conduceau cu 2—0 ! Dar 
pină la pauză egalitatea s-a resta
bilit, japonezii mareînd o dată pe 
contraatac și a doua oară dintr-un 
angajament, la care Netedu a fost 
„absent", trezin.du-se cu pucul în 
plasă. în repriza a doua, l-a înlo
cuit Dumitraș, care s-a remarcat 
prin cîteva intervenții inspirate. 
Echipa română avea să mai con
ducă de două ori, cu 3—2 (min. 
34) și cu 4—3 (min. 48), dîndu-ne 
speranța că se va desprinde. Dar în 
final jocul înaintașilor noștri a fost 
din ce în ce mai palid, lipsit de 
vlagă, iar apărarea a comis greșeli 
după greșeli, care au îngăduit ad
versarului, aflat intr-o puternică 
revenire să construiască, în valuri, 
atacuri supranumerice. Trei 
menea acțiuni s-au încheiat 
goluri, care în nici un caz 
pot fi atribuite lui Dumitraș. 
marcat : Hanzawa (2), Kyoya,
riaka, Iwamoto, Wakabayashi, pen
tru japonezi, respectiv Gh. Huțanu, 
Nistor, Tureanu și Gheorghiu.

ase- 
cu 

nu-i 
Au
Ta-

PE TERENURILE DE TENIS
ROTTERDAM. — Olandezul Torn 

Okker, americanul Tom Gorman, 
vest-germanul H. J. Pohmann si 
sud-africanul Cliff Drysdale s-au 
calificat pentru semifinalele tur
neului W C.T.-l. Partidele din 
„sferturi" : Okker — Riessen 6—4, 
6—1; Gorman — Orantes 7—6, 
6—4 ; Ponmann — Barthes 6—1, 
6—4 ; Drysdale — Pitici 6—2, 6—4. 
în sferturile de finală ale probei 
de dublu, cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia) — Pierre Barthes (Franța) 
ă învins cu 6—2. 7—6, perechea

SUCCESUL iNOTĂTORILOR DIN R. D. GERMANĂ
ÎN CONCURSUL DE LA HIROSHIMA

ca
de

TOKIO, 30 (Agerpres). — în 
drul concursului internațional 
natație de la Hiroshima, multipla 

Kornelia 
a terminat 
de 100 m 
de 1:02,31. 
Pyttel a

recordmană mondială 
Ender (R. D. Germană) 
învingătoare în proba 
fluture cu performanța 
Compatriotul ei Roger 
cîștigat proba de 400 m liber eu 
timpul de 4:15,40, secundat de ja
ponezul Tsuyoshi Yanagida — 
4:21,90. în cursa similară femini
nă, pe primul Ioc s-a situat îno- 
tătoarea japoneză Misae Nakamu
ra, cronometrată în 4:35,40. Cu un

rezultat bun s-a încheiat proba 
masculină de 100 ni fluture, în 
care victoria a revenit lui Hartmut 
Flockner (R. D. Germană) cu tim
pul de 57,90.

Mike Estep (S.U.A.) — Wouter Fok 
(Olanda). Alte rezultate : Hewitt, 
McMillan — McManus, Pattison 
6—4, 6—4 ; Gorman, Van Dillen — 
Drysdale, Maud 3—6, 6—3. 6—0 

în semifinale : Năstase, Barthes 
— Orantes. Roche 6—2, 6—2.

PALM DESERT. — în turneul 
W.C.T.-3, Rod Laver l-a eliminat 
în două seturi: 7—5, 6—3 pe Den
nis Ralston, iar Eddie Dibbs l-a 
întrecut cu 7—5, 7—5 pe Mark 
Cox. Mai sînt calificați in semi
finale jucătorii 
Ashe și Roscoe Tanner.

ATLANTA. — Turneul W.C.T.-2 
a programat primele două partide 
din sferturile de finală. Ross Case 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe Alek
sandr Metreveli, iar Jiri Hrebec 
a dispus cu 7—5. 6—3 de Brian 
Gottfried.

TEMPE. — Jiirgen Fassbender 
l-a întrecut cu 7—6, 6—2 pe Jeff 
Austin și s-a calificat în semifi
nale. într-o altă partidă, Vijay 
Amritraj a dispus cu 6—3, 7—5 de 
Charlie Owens.

americani Arthur

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
{Urmare din pag. I)

de altfel, singurul moment în care 
Dinamo s-a comportat ceva mai 
bine în acest joc, pentru că în 
continuare echilibrul din teren a 
durat puțin. Rapid preluînd clar 
inițiativa și, de la 6—6 în setul al 
treilea, s-a distanțat decisiv și a 
cîștigat. Dinamovistele conduse cu 
2—1 nu au rezistat nici în setul al 
patrulea, în care, la un moment 
dat. se relevă ca o echipă dezo
rientată și lipsită de decizie, co- 
mițînd greșeli tehnice copilărești 
la fiecare fază. Scorul a luat pro
porții (5—13) și disperata, dar 
neorganizata lor încercare de a 
remonta handicapul, nu mai avut 
sorți de izbîndă. Rapid cîștigînd 
pe merit.

Prin acest succes, formația Ra
pid a trecut în fruntea clasamen
tului final, depășind pe Dinamo la 
setaveraj și cucerind, astfel, titlul 
în cea de a 24-a ediție. Iată com
ponența echipei campioane antre
nată de maestrul emerit al spor
tului Davila Plocon : Eugenia Re- 
bac, Constanța Bălășoiu. Martha 
Szekeli, Florica Fugigî. Ruvanflra 
Vraniță, Flena Crișan. Cristina 
Băltăreții. Virginia Stăm::'opal și 
Ileana Sabău.

în această ultimă partidă Dina
mo a utilizat următoarele juca-

toare: Venera Hoffmann, Emilia 
Stoian. Margareta Șorban (Petruța 
Tache), Constanța Dinculiță (Maria 
Dobrogeanul. Helga Bogdan, Ale
xandrina Constant! nescu. Meciul a 
fost bine condus de 
Mușat (Constanța) și 
(București).

.Tocurile următoare 
importanță doar pentru 
părții a doua a clasamentului. Cu 
un sextet cu mai multă experiență. 
Penicilina Iași a cîștigat cu 3—1 
(5, 13, —13, 14) în fața echipei 
Constructorul, într-o partidă care 
nu s-a ridicat la un nivel deose
bit. Doar finalurile ultimelor trei 
seturi au reținut atenția prin evo
luția scorului. Meciul a fost bine 
condus de S- Popescu (Constanța) 
și Gh. Ferariu (Brașov).

în ultimul meci al etapei și al 
clasamentului s-au întâlnit forma
țiile Farul și C.S.M. Sibiu. Scor 
3—2 (—11, 8,' —7, 4, 4).

c.
Dragomir

arbitrii 
Al.

au prezentat 
stabilirea

CLASAMENT FINAL

1. RAPID
2. Dinamo
3- Penicilina
4: Farul
5. C.S.M Sibiu
6. Constructorul

10
10
10
10
10
10

8
8
6
4
2
2

2
3
4
6
8
8

27:14
26:16
23:19
19:25
15:26
14:25

13
18
16
14
12
12

Neil Amdur ne este 
coleg in ale scrisului. 
Nu-l cunoaștem perso
nal, căci ne desparte 
un Ocean. Și nu nu
mai atit. Dar știm că 
este foarte interesat in 
aplicarea regulamente
lor de tenis, sau — 
mai exact — în eazu^ 
Tile de încălcare a lor.

Acest gazetar sportiv 
american a alcătuit o 
curioasă statistică, pre- 
tinzînd că posedă 100 
și mai bine de dovezi 
asupra felului în care 
Ilie Năstase acționează, 
deliberat, împotriva re 
gulilor^ ca să-și ener
veze adversarii, să 
discrediteze pe arbi
tri, să mistifice publi
cul spectator, 
cuvînt, 
netezi 
victorie nemeritată.

Și iată concluzia lui 
Neil Amdur, cel puțin 
originală: Năstase tre
buie 
orice 
timp 
timp 
teze 
lor sale și să le ispă
șească.

Nu vom încerca, aici, 
să disecăm argumen
tele de fond ale rechi
zitoriului lui Amdur 
Lucrurile ni se par 
mult mai simple, de 
fapt. El este un adver
sar al marelui tenis
man, al jocului său 
Nu-i place Năstase.. •

Atît de departe mer
ge inamiciția 
poartă, incit 
toate meritele,
Pe care el o ocupă in

Intr-un 
pentru a-și 
calea spre o

suspendat de la 
competiție, pe 

de un an. Ră.s- 
în care să medi- 
asupra nelegiuiri-

ce i-o 
îi uită 
poziția

tenisul mondial. Pen
tru exegetul regula
mentelor, luate doar 
in litera lor, reprezin
tă prea puțin faptul 
că jucătorul român este 
admirat și prețuit pe 
toate meridianele, iu
bit de public și lăudat 
de specialiști. Si » se 
pare normal ca tenis- 
manul nr. 1 al lumii 
să fie scos de pe orice 
teren de întrecere, timp 
de un an !

Vom spune doar că

NORVEGIA — AUSTRIA 
5—0 (1—0, 3—0, 1—0)

„Derbyul codașelor" a revenit 
clar scandinavilor, dar el are pro
gramată revanșa, anul viitor, în 
grupa C. unde au retrogradat ara
bele echipe. Au înscris : Rybo,
Skar, Bjolbak, Ovstedal și Mol- 
berg.

IUGOSLAVIA — OLANDA 
9—4 (4—0, 1—2, 4—2)

In acest pasionant final de 
campionat, echipa iugoslavă în pli
nă formă, a făcut totul pentru a 
ocupa locu1 secund în clasament. Au 
marcat : Kosir (3), Pojansek (2), 
Beravs, Rudi Hiti, Gorazd Hiti, 
Puterle pentru învingători, respec
tiv Hunting, Decloe (2) și Koop- 
mans.

Voleriu CHIOSE

CLASAMENT
1. S.U.A, 6 6 0 0 35—12 12
2. Iugoslavia 7 4 2 1 41—27 10
3- R-F. Germania 6 5 0 1 32-23- 10
4. Japor/a 7 4 0 3 32—32 8
5. Olanda 7 2 1 4 33—37 5
6. România 7 2 l 4 30—29 5
7. Norvegia 7 1 1 5 18—31 3
8. Austria 7 0 1 6 12-42 1

(Clasament întocmit fără rezul
tatul meciului S.U.A. — R.F. Ger
mania în care echipa Statelor Unite 
conducea în min. 6 al reprizei se
cunde cu 2—0).

Federația internațională de rug- 
by-amator (F.I.R.A.) serbează anul 
acesta patru decenii de Ia înfiin
țare. Ediția 1973 — 1974 a Campio
natului european F.I.R.A. are, așa
dar, o tentă jubiliară, adunînd la 
stiart 14 din cele 16 națiuni afi
liate. Echipele participante sînt 
repartizate în trei grupe, după va
loarea lor. Grupa C a existat (ne
oficial) încă de anul trecut, cînd 
echipa Olandei a cîștigat categoric 
întâlnirile cu Suedia (21—0), Da
nemarca (61—0) și Belgia (23—6), 
asigurîndu-și un loc în seria se
cundă, pentru actuala ediție. Re
virimentul rugbyului olandez este 
consecința întoarcerii pe meleaguri
le natale a unor jucători care au 
activat în străinătate.

Ne vom opri asupra grupei A, 
din care face parte și selecționata 
țării noastre, alături de cele ale 
Franței, Spaniei. Poloniei și Ma
rocului. Pină în prezent au a- 
vut loc meciurile Polonia — Fran
ța, Franța — România (ambele cîș- 
tigate de reprezentanții „cocoșului 
galic**) și Maroc — România și 
Franța — Maroc. Celelalte parti
de : România — Polonia, Româ
nia — Spania, Maroc — Spania, 
Polonia — Spania, Franța — Spa
nia șl Polonia — Maroc sînt pro-

gramate pină la 20 mai. In mod 
normal, echipa Franței nu mai 
poate pierde primul loc, tricolorii 
noștri sperînd, însă, absolut în
dreptățit, la locul secund.

în grupa B participă Cehoslova
cia, Italia, Portugalia, R. F. Germa
nia și Iugoslavia. întâlnirile sînt 
în plină desfășurare, rezultatele de 
pînă acum anunțînd ca posibilă cîș- 
tigătoare pe învingătoarea meciului 
Italia — R. F. Germania, care va 
avea loc la 23 aprilie.

Pe agenda de lucru a F.I.R.A. fi
gurează și organizarea Campiona
tului european pentru juniori (a- 
prilie, în R. F. Germania), ca și a 
unor cursuri pentru antrenorii și 
arbitrii din țările membre. Rug- 
byul românesc va fi prezent la toa
te aceste cursuri, experiența căpă
tată acolo de specialiștii noștri, 
fiind, fără îndoială, de mare fo
los dezvoltării sportului cu balonul 
oval de la noi.

prof. Camil MORȚUN

CONTROL ANTIDOPING 
SEVER ÎN ARGENTINA
BUENOS AIRES, 30 (Agerpres). — 

Oficialitățile sportive argentiniene au 
dat publicității un comunicat prin 
care se interzice cu desăvîrșire utili
zarea de către sportivi a produselor 
farmaceutice dăunătoare sănătății. 
Controlul antidoping va fi efectuat la 
toate competițiile sportive, iar sporti
vii care vor fi găsiți cu analizele 
pozitive vor suferi rigorile legii. De 
asemenea, în comunicat se arată că 
vor fi pedepsite toate persoanele care 
prin diferite metode vor falsifica re
zultatele unei competiții sportive.

Turneul de șah de la Vmjacka Banja

ECHIPA ROMÂNIEI 
SE MENJINE ÎN FRUNTE

BELGBAD, 30 (Agerpres). — 
înaintea disputării ultimei runde, 
în turneul internațional feminin de 
șah de la Vrnjacka Banja (Iugo
slavia), conduce echipa României 
cu 9’A puncte, urmată de forma
țiile Ungariei — 9 puncte (2), Bul
gariei — 5*/î puncte (2), Iugosla
viei — 3 puncte (1) șî Poloniei — 
2 puncte (I).

în runda a patra s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Ungaria — 
Bulgaria IV2—Vs (două partide fi
ind întrerupte); Iugoslavia — Po
lonia 2—1 (o partidă întreruptă). 
Echipa României a avut zi liberă.

ECHIPA „1NTERBALT"
T^a jumătatea anului trecut, în holul 

clubului internațional- al marinarilor din 
portul sovietic Klaipeda, de la Marea 
Baltică, a apărut un afiș prin care echi
pa navală locală „Interbalt“ se declară 
dispusă a disputa meciuri cu orice e- 
chipă de pe vasele străine ce ancorea
ză în port. Succesul a fost destul de 
mare, deoarece echipa matrozilor litua
nieni a disputat pînă acum 12 meciuri, 
obținând io victorii. Sediul clubului se 
îmbogățește pe zi ce trece cu tot soiul 
de suveniruri de la meciurile susținute 
cu echipajele vaselor străine. Cupe, ma
chete, fanioane etc.

Echipa este gata oricina să intre in 
acțiune. Membrii ei sînt ofițeri și ma
rinari ai flotei comerciale din Baltica, 
precum și student! ai Institutului de 
construcții navale din Klaipeda. Au fost 
cazuri cînd formația a fost convocată 
de Ia o zi pe alta, deoarece echipajele 
străine ce doreau a-și măsura forțele nu 
ancorau decît foarte puțină vreme 'in 
port.

Inițiativa marinarilor sovietici din 
Baltica a fost preluată și de cei polo
nezi. Echipajele din Gdynia au alcătuit 
de asemenea o echipă locală .,de servi- 

gata oricind să alba meciuri cu

marinarii de pe navele in trecere. Tot 
din inițiativa polonezilor se va institui 
anul apesta o cupă a mării Baltice, care 
se va disputa în cadrul unei întreceri 
sportive deschise și altor discipline : 
atletism, baschet, handbal, ' ’ 
de 
va

, __ ___ _ _____ _.r volei, tenis
masă etc. Dar. bineînțeles fotbalul 
fi pe primul plan.

UN GOL NEOBIȘNUIT
cu puțin timp în urmă, la meciul de 

rezerve din Divizia B a Belgiei, dintre 
A. S. Eupen și F. C. Malines, spectatorii 
au asistat la o fază de joc cu totul 
ieșită din comun.

Mai era un singur minut de joc și 
Eupen conducea cu 3—2. făcînd insă 
eforturi disperate pentru a păstra rezul
tatul. Și. iată că, la un nou atac al celor 
de la Malines, unul dintre fundașii lui 
Eupen acordă corner.

O ultimă șansă, deci, pentru Malines. 
Tn această situație, portarul acestei e- 
chipe, Danoel Aidrot. traversează în fugă 
tot terenul, intrind in careul advers, in 
momentul cînd un coechipier executa 
îov'fura de colț. EI plonjă- în traiectoria 
balonului, il lovi puternic cu capul și-1 
trimise in fundul plasei adverse.

Cei de la Eupen nu și-au revenit, pro
babil, nici pină acum...

tot mai numeroase, 
totul ieșit

PERFORMANTE Șl SPERANȚE
Campionatul mondial de fotbal, care 

se apropie, face c'a pronosticurile cu 
privire la rezultatul final al marelui e- 
veniment să fie

Un record cu comun

Jată echipa Palmeiras, campioană a Braziliei, pentru a doua oară conse
cutiv ! Cinci dintre jucători sint selecționați în lotul pentru C. M.: Leao, 
Pereira. Alfredo, Levinha și Ademir. In imagine, în rindul de sus, de la 
stingă la dreapta : Eurico, Leao, Pereira. Alfredo, Dudu, Zeca. In rindul 

de jos : Ronaldo, Cesar, Levinha, Ademir și Nei

unui cea-Dino 'Zotf in... cadranul 
sornic, prezentat de revista italiană

„Hura Juventus"

său, faptul că Năstase 
are, uneori, conflicte 
cu arbitrii de linie. 
Scrie Lance Tin’gay: 
......El nu va lua, ni
ciodată, prea ușor o 
greșeală de arbitraj. 
Aceasta, deoarece el 
poate vedea o greșeală 
reală, acolo unde 
cineva nu observă 
mic. De aceea, 
protesta. Va vorbi 
teren. Cîteodată, 
bește cam tot atit de 
mult cit joacă-.. Dar ce

O MÎNÂ „FORTE”

alt- 
ni- 
va 
pe 

vor-

PESCARLȘUT
teza aceasta nu 
nicidecum, 
de alți 
sportivi, 
proeminenți. fn apăra
rea lui Năstase au ple
dat asemenea condeie 
cu audiență ca Rex 
Bellamy de la „Times", 
Bud Collins — „Boston 
Globe", Curry Kirk
patrick — ..Sports Il
lustrated", Gerard de 
Peloux — „Figaro". Am 
citat doar citeva nume, 
foarte cunoscute.

Un gazetar englez, 
care nu se numără 
printre cei mai entu
ziaști admiratori ai 
săi. Lance Tingay, de 
la. „Daily Telegraph", 
nu ocolea, intr-un re
marcabil comentariu al

este.
'împărtășită 
comentatori 

dintre cei

joc minunat are !**
Iar Curry Kirkpa

trick. care scrie o car
te despre Năstase, ne 
mărturisea intr-o con
vorbire avută nu de 
mult la București: „Am 
dorit să scriu această 
carte, nu numai fiind
că Ilie Năstase este 
jucătorul numărul unu 
al tenisului, ci mai a- 
les fiindcă el 
este unic, 
mai mult ca 
alt tenisman.
ne în jocul său pasiu
nea de a trăi, viața în
săși. Este viața, ceea

însuși
Năstase, 
oricare 

transpu-

sași. Este viața,
ce ne arată el pe un- 
teren de tenis.
cu momentele 
înlățare și de
cu bucuriile și necazu-

viața 
sale de 
cădere,

rile ei, cu forța 
răzbește mereu 
inte...“

O întimplare recen
tă, care-l caracterizea
ză atit de bine pe Ilie 
Năstase. Juca 
său turneu din 
la Kingston, in 
purtata Jamaica, 
lă cu americanul 
Gottfried. La un 
ment dat, în mijlocul 
partidei, venit de un
deva din cerul Cara- 
ibelor, un pescăruș 
coborî în zbor chiar 
pe terenul de tenis și 
rămase așezat lingă o 
linie de tușă, imagine 
a candorii, așteptând 
parcă ceva anume. 
Lumea, arbitrii, băieții 
de mingi, cu toții vri- 
veau perplecși la in
solitul oaspe al meciu
lui. Gottfried, impasi
bil, se pregătea să 
servească de la linia de 
fund. Atunci ilie, fa
cing. semn de liniște 
tuturor, se apropie cu 
pași felini de pasăre, 
o prinse prîntr-o miș
care fulgerătoare și o 
aduse ca un trofeu în 
fața lojei principale 
Acolo, cu gest de ri
tual, ii dădu drumul 
să zboare spre larg, 
spre libertate.

Publicul izbucni in 
aplauze, sărbătorind tu
rul de forță, inedit, al 
campionului.
că. purta un 
te. Pe care, 
poate sesiza 

lui

care 
îna-

ultimul 
19737 

înde- 
Fina- 
Brian 

mo-

Roberto Poria, selecționerul reprezen
tativei Uruguayului, care se pregătește 
pentru turneul final al C.M., a întronat 
o disciplină riguroasă în rîndurile jucă
torilor săi. Orice abatere de la disciplină, 
se sancționează prompt și cu cea mai 
mare severitate. Luis Cubilla, de pildă, 
CLi toate că e considerat drept unul din
tre cei mai buni jucători ia ora actuală, 
a fost, scos 
prezentat la 
maica.

din iot, pentru că nu s-a 
meciul de pregătire cu Ja-

este acela realizat de portarul reprezen
tativei italiene Dino Z-off, care în ul
timele 1 000 de minute In care a apă
rat poarta echipei, sale nu a primit nici 
un gol. De altfel, echipa Italiei, . in ul
timele 11 meciuri internaționale susținu
te. nu a suferit nici o înfringere. Cum 
majoritatea specialiștilor indică drept pel 
mai autorizat pretendent la titlul su
prem echipa vest-germană, este bine să 
reamintim că această valoroasă forma
ție nu a cîștigat nici un meci împotriva 
Italiei !

Directorul tehnic Vaiccareggi, întrebat 
asupra șanselor echipei de sub condu
cerea sa, a declarat cu modestie : „Aș 
fi foarte fericit dacă voi reuși să repet 
performanța din Mexic, unde băieții 
mei s-au clasat ne locul secund in ie” 
rarhia mondială î«*

CORBUL Șl POARTA...
Se întîmpiă destul de des. ca. în func

ție de poziția geografică, arbitrii să fie 
neyoiți. să evacueze de pe teren diferite 
animale atrase de magia balonului ro
tund. Cîini, pisici, cai, vaci în zona 
noastră, sau maimuțe, papagali, ba 
chiar și crocodili prin unele zone tro
picale. Ele apar și dispar, apoi lasă jo
cul să se desfășoare în liniște... Nu 
astfel s-au petrecut lucrurile cu un corb, 
subit interesat de desfășurarea partidei 
amicale Proissy — Sedan

Mai întîi corbul s-a instalat pe bara 
transversală a gazdelor, plimbindu-se 
pașnic încoace și încolo, spre hazul 
spectatorilor și. furia portarului care În
cerca să-l alunge. Corbul reacționa prin, 
croncănituri violente, dar nu pleca de
loc. Cînd în poarta celor din Proissy a 
intrat în gol, cîrîitui păsării nu suna 
deloc binevoitor. Apoi s-a mai plimbat 
pe bara lui și în cele din urmă și-a luat 
zborul trecînd la poarta adversă. Aici a 
continuat să cîriie ostil pînă la sfîrșitul 
meciului. Și pasărea a f°st asociată cu 
ghinionul, deoarece portarul din. sedan., 
cu corbul aflat mereu deasupra' capului 
a primit... patru, goluri, unul după altul. 
Cînd scorul a fost -fixat, corbul și-a luat 
zborul...

După terminarea meciului, echipa din 
Sedan se întreba dacă prezența unui 
corb pe bara transversală ar putea fi 
motiv de contestație, iar cei din Proissy 
se preocupau unde ar putea găsi pasărea 
pentru, meciul următor.

PE SCURT
de antrenori Ia Milan. în• Rocadă __ _____ _________ ,

scurt timp, formația italiană a schimbat 
doi antrenori. După Rocco, a urmat la 
cirma echipei Maldini, care însă, după 
infringerea suferită de la Danerossi. a 
trebuit să plece și el. Acum, noul con
ducător tehnic al. milanezilor este Giag- 
noni, care fusese antrenor la Torino.

• în capitala R.D. Germană, la Berlin, 
se pune mare accent pe fotbalul școlar. 
Recent a început campionatul elevilor, 
la care participă nu mai puțin de 121 de 
echipe, reprezentative de școli: In acest 
campionat pot juca numai copii între 8 
și 11 ani.
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Cupa Europei la schi masculin a fost 
cîștigată la actuala ediție de austriacul 
Christian Witt-Doerlng, care a totali
zat 138 p. Pe locurile următoare în cla
samentul final s-au situat compatriotul 
său Josef Loidl — 129 p, Italianul Guilio 
Corradi — 128 p și elvețianul Werner 
Mattle — 90 p. în ultima probă a com
petiției — cursa de slalom special, des
fășurată la Caspoggio — victoria a re
venit lui Klaus Heidegger (Austria), cro
nometrat în cele două manșe cu timpul 
total de 86,07. L-au urmat Arnold Seno- 
ner (italia) — 86,67 și Paquito Ochoa 
(Spania) — 86.03.■
In localitatea elvețiană Herisau au con
tinuat meciurile campionatului european 
de hochei pe gheața (grupa A) pentru 
echipele de juniori. In meciul-derby, se
lecționata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 8—1 (3—0, 0—1, 5-0) echipa Ceho
slovaciei. Suedia a întrecut cu 5—2 (4—1, 
1—0, 0—1) echipa Finlandei. în competi
ție au rămas neînvinse echipele Suediei 
și U.R.S.S.■
Continuindu-și turneul în S.U.A., echipa 
reprezentativă de lupte libere a U.R.S.S. 
a evoluat la San Diego (California) în 
eo-mpania selecționatei țării gazdă. Lup
tătorii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 18—2.■
In prima zi a turneului internațional fe
minin de baschet de ia Zakopane, echipa 
Poloniei a învins cu scorul de 77—71 
(37—35) selecționata secundă a Ceho
slovaciei. Cea mai eficace Jucătoare de 
pe teren a fost poloneza Strujlna. care 
a înscris 22 de puncte. Intr-un alt joc.

formația R.S.S. Moldovenească a între
cut cu scorul de 79—67 (39—33) repre
zentativa secundă a Poloniei■
în cadrul turneului internațional de ho
chei pe gheață de la Praga, s-a disputat 
partida dintre echipa locală sparta și 
formația Dinamo Riga. Hochelștii sovie
tici au cîștigat cu scorul de 5—1 (2—0. 
3—0. 0—1).■
Turul ciclist al Cataloniei s-a încheiat 
la Andorra cu victoria rutierului olan
dez Jop Zoetemelk, urmat de belgianul 
Eddy Merckx. la 2:03. Ultima etapă. 
Font de Bouv — Andorra (154 km), a 
revenit lui zoetemelk. cronometrat cu 
timpul de 4 h 36:10.■
La Goțeborg, selecționata secundă de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 7—2 (3—1, 2—0, 2—1) reprezen
tativa Suediei. Punctele oaspeților au 
fost marcate de Sciadrin (4). Petrov (2) 
și Bodunov. Pentru gazde au Înscris 
Olbert și Labroten.

Cunoscutul motociclist italian Giacomo 
Agostini a debutat victorios în actualul 
sezon internațional. Concurind pe o mo
tocicletă ț,M. v. Agusta", Agostini s-a 
clasat pe primul loc la clasa 500 cmc, 
în cadrul concursului dotat cu „Marele 
premiu al orașului Modena". învingăto
rul a parcurs 22 de ture de circuit (77 
km) în 36:26,08, realizind o medie orară 
de 126,760 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioțil săi Tomacca („Pat
ton”) — 37:01.9 și Cazzaniga Gkawa- 
saki") — 37:26,7.
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