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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN

Miercuri, 28 februarie 1973, cu inceput lucrările Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Deschiiind lucrările ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceauștscu, secretar general al P.C.R., a propus urmă
toarea ordine de zi, care a fost adoptată in unanimi
tate :

1. Informări privind aplicarea măsurilor stabilite dc 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, referitoare la 
pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii și depășirii 
planului pe 1973. Vor prezenta informări : Consiliul de 
Miniștri, Secretariatul C.C. al P.C.R., precum și o serie 
de ministere și comitete județene de partid.

2. Proiectul de Lege privind inființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

3. Proiectul de Lege cu privire la inființarea, organi
zarea și funcționarea Curții Superioare de Control Fi
nanciar.

4. Proiectul de Decret privind înființarea și funcțio
narea Consiliului pentru problemele organizării econo- 
mico-sociale.

5. Propuneri de modificare a Legii nr. 9/1968 pentru 
dezvoltarea construcției de locuințe, vinzarea de locu
ințe din fondul de stat către populație și constiuirea de 
case proprietate personală de odihnă sau turism.

6. Propuneri de modificare a Legii nr. 10/1968 privind 
administrarea fondului locativ și reglementarea raportu
rilor dintre proprietari și chiriași.

7. Proiect de hofărire cu privire la îmbunătățirea or
ganizării și retribuirii muncii in agricultură.

8. Măsuri privind reducerea numărului cadrelor de con
ducere și imbunătățirea structurii organizatorice la mi
nistere, centrale și organizații economice.

9. Proiectul de Hotărire cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului ; informare cu pri-

vire la principalele concluzii asupra activității de edu
cație fizică și sport.

10. Informare cu privire la activitatea internațională 
desfășurată de Partidul Comunist Român și statul român 
în anul 1972. Prezintă informări Secretariatul C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri.

Potrivit hotăririi plenarei din noiembrie 1972, recon
firmată și de actuala plenară, la lucrări participa ca 
invitați : membrii guvernului și conducători ai organelor 
centrale de stat și obștești ; secretarii pentru problemele 
economice 
președinții 
centralelor 
tetelor de 
rectori ai
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ai comitetelor județene de partid ; prim-vice- 
consiliilor populare județene ; directori ai 
economice ; directori și secretari ai comi- 
partid din mari intreprinderi industiiaie ; di- 
institutelor de cercetări și proiectări ; direc

tori ai intreprinderilor de 
șefi ai presei centrale.

Problemele supuse spre 
analizate și de următoarele 
mitetului Central ol P.C.R. : 
economice ; Comisia pentru problemele muncii orga
nizatorice, de cadre, activității organelor de stat și for
melor obștești de participare a maselor la conducerea 
societății ; Comisia pentru problemele de agricultură, 
silvicultură și industria alimentară f Comisia pentru re
lații internaționale.

In legătură cu împlinirea unui sfert de veac de la 
realizarea unității organizatorice și politice a clasei 
muncitoare din România, Comitetul Central □ consacrat 
ședința plenară de ieri sărbătoririi solemne a acestui 
eveniment de însemnătate istorică pentru edificarea so
cialismului in țara ncastră.

In acest cadru, a luat cuvintul tovarășul NiCOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Perfidului Comunist 
Român.

Plenara Comitetului Central iși continuă lucrările joi, 
1 martie.

PLENARA CONSILIULUI
AL FRONTULUI UNITĂȚII

28 februarie 1973 a avut 
Consiliului Național al

Miercuri, 
loc Plenara 
Frontului Unității Socialiste prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., președintele 
Consiliului National al F.L’.S.

Plenara a dezbătut și aprobat bo- 
tărîrea privind perfecționarea activi
tății și creșterea rolului consiliilor 
Frontului Unității Socialiste in viața 
social-economică a țării. Hotărîrea 
adoptată va fi dată publicității.

Plenara a aprobat cererile de ade
rare la Frontul Unității Socialiste a 
Consiliului Național pentru Apărarea 
Păcii, Asociației generale a Vinăto
rilor și Pescarilor Sportivi și Aso
ciației Crescătorilor de Albine.

Ca urmare a modificărilor in con
ducerea unor organizații care alcătu
iesc Frontul Unității Socialiste, pe 
baza recomandărilor făcute 
nizațiile respective, plenara 
bat următoarele schimbări 
ponența Consiliului Național 
tului Unității Socialiste și 
lui Executiv:

— Au fost cooptați ca membri ai 
Consiliului Național următorii tova
răși : Dumitru Bălan, președintele 
Consiliului județean Brăila al Fron
tului Unității Socialiste, Ștefan Mo- 
cuța, președintele Consiliului județean 
Cluj al Frontului Unității Socialiste, 
Iulian Ploștinaru, președintele Consi
liului județean Mehedinți al Frontu
lui Unității Socialiste, Ion Catrinescu, 
președintele Consiliului județean 
Prahova al Frontului Unității Socia
liste, Aldea Militaru, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Corneliu Mă
nescu, președintele Grupului român 
al Uniunii Interparlamentare.

— Plenara a hotărit eliberarea to
varășilor Ilie Alexe, Dan Marțian, 
Gheorghe Petrescu și Mid Dobrescu 
din Biroul Executiv, care au primit 
alte sarcini.

— Tovarășul Mihai Dalca a fost

de orga- 
a 
in 
al 

a Birou-

apro-
com-

Fron-

Concursul republican de cros

PE NICOLAE MUSTAȚA
ORADEA, 28 (prin telefon). — în 

condiții atmosferice neprielnice (frig, 
zăpadă, traseu acoperit cu gheață, 
mult diferit de cele In care se aș 
teaptă să se desfășoare Crosul Bal
canic de la Istanbul), au avut loc 
miercuri întrecerile Concursului re
publican de cros la cinci categorii, 
considerate de către federație drept 
principal criteriu de selecție pentru 
competiția de la 25 martie, din Tur
cia. Cursele au fost — In general — 
calme. Doar ultima alergare, cea a 
seniorilor, a oferit un subiect „gras", 
scoțîndu-1 clștigător la potou pe Ilie 
Cioca, în fața coechipierului său di- 
namovist, Nicolae Mustață.

Senioarele au furnizat o dispută 
tare, încheiată de cîștigătoare, Na
talia Andrei, într-un timp excelent 
(sub 6 minute) pe un asemenea tra
seu dificil. La tineret Florea Șandru 
(Steaua) a fost cel mai detașat în
vingător, iar Gheorghe Ghipu — li
der de necontestat al demifondiștilor 
juniori — a condus proba respectivă, 
din cap în cap, 
prea mult.

fără a se întrebuința

TEHNICE : junioare 
concurente) : 1. Vio-

REZULTATE
(l 000 m — 22
rica Jitaru (L.C.E.A. C. lung Muscel) 
2:59,5, 2. Viorica Neagu (C. A. Ro
man 2:59,7, 3. Liliana Leau (L.C.E.A. 
C. lung Muscel) 3:00,6, 4. Viorica Ma- 
nolache (Progresul Brăila) 3:00,8 ; ju
niori (4 000 m — 43 concurenți) i
1. Gh. Ghipu (Met. Buc.) 11:57,8,
2. N. Onescu (Rovine Craiova) 12:07,6,
3. M. Ifrim (L.C.E.A. C. lung Muscel) 
12:16,0, 3. A. Niculescu (L.C.E.A. C. 
lung Muscel) 12:17,8, 5. C. Bebereche 
(Met. Buc.) 12:25,0, 6. M. Bistriceanu 
(Olimpia Craiova) 12:26,0 ; tineret 
(6 000 m — 28 concurenți) : 1. FI. Șan-

P. SLAVESCU

(Continuare fn pag. a 2-a)

comerț exterior; redactori-

dezbatere Plenarei au fost 
comisii permanente ale Co- 
Comisia pentru problemele
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0 CERINȚĂ IMPUSĂ DE SOCIETATEA MODERNĂ!

eliberat din funcția de secretar al 
Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, in urma alegerii 
sale ca președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

— Plenara a ales in Biroul Exe
cutiv pe următorii tovarăși : Florian 
Dănâlache, președintele ’ UCECOM. 
Oliviu Rusu. președintele Consiliului 
~ ‘ ‘ Inginerilor și Tebnicieni-

Duca, setul Secției pro- 
C.C. al P.C.R.. Corneli u 
Aldea Militaru.
în vedere aderarea la

Național al 
lor, Aurel 
pagandă a 
Mănescu și

— Avind
Frontul Unității Socialiste a Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii, 
Asociației generale a Vinătorilor și 
Pescarilor Sportivi și Asociației Cres
cătorilor de Albine, plenara a hotărit 
ca reprezentanții acestor organizații 
— tovarășii Sanda Rangheț, secretar 
al C.N’.A.P„ Tiță Florea, președintele 
A.G.V.P.S.. și Viaceslav Harnaj, pre-

ședințele A.C.A„ să fie cooptați în 
Consiliul Național și aleși în Birou> 
Executiv.

— Tovarășul Corneliu Mănescu a 
fost ales in funcția de vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La discuții, in cadrul Plenarei, au 
participat tovarășii Ion Ichim, pre
ședintele Consiliului municipal Bacău 
al F.L’.S., Ludovic Fazekaș. președin
tele Consiliului județean Harghita al 
F.V.S.. Eleonora Mărculescu, membră 
a Biroului Executiv al Consiliului ju
dețean Galați al F.L’.S., președinta 
Comitetului județean al femeilor. Ma
rin Enache. președintele Consiliului 
F.L’.S. al sectorului III din munici
piul București, Constantin Drăgoescu, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului judefean Gorj ăl F.L’.S.

In încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAVȘESCC.

Este binecunoscut că pre
ocuparea fundamentală a 
partidului nostru. felul 

suprem al politicii sale, rațiu
nea însăși a construcției socia
liste și sensul a tot ceea ce se 
înfăptuiește în România sînt 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a maselor, satisfa
cerea deplină a nevoilor în
tregului popor.

în acest context trebuie pri
vite eforturile permanente care 
se fac în țara noastră, de că
tre partid și stat, pentru îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de viață, ridicarea nive
lului de trai și de civilizație al 
celor ce muncesc.

Printre multiplele măsuri 
care s-au luat în acest sens, 
se numără și atenfia deosebită 
de care se bucură din partea 
partidului nostru, a conducerii 
sale, personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, mișca
rea de educație fizică și sport, 
privită co o parte componentă 
a educației generale, ca o pro
blemă de interes national.

Ca sarcină centrală a orga
nelor și organizațiilor sportive 
partidul a indicat CUPRINDE
REA UNOR MASE CIT MAI 
MARI DE CETĂȚENI Al PA
TRIEI, A ÎNTREGULUI TINERET, 
LA PRACTICAREA EDUCAȚIEI 
FIZICE Șl A SPORTULUI.

Despre această necesitate 
imperioasă, în condițiile socie
tății moderne, despre marele 
folos pe care mișcarea și spor
tul le aduc individului se ocu
pă grupajul nostru alăturat.

MIȘCARE, CÎT MAI MULTA VLĂSTARELOR PATRIEI
MIȘCARE!

Trăim vremuri cînd noțiunea de exercițiu fizic a 
devenit o parte componentă, absolut indispensabilă, 
a vieții omului modern ! Ceea ce a fost altădată o 
prezumție, sau rodul intuiției uimitoare a venera
bililor părinți ai medicinei moderne, este astăzi o 
realitate incontestabilă, absolut dovedită.

Imobilitatea (fizică, bineînțeles), sedentarismul, a 
devenit un flagel al secolului. Statistici serioase, 
demne de toată crezarea, ne oferă date terifiante 
privind creșterea nemaiîntîlnită a maladiilor dato
rate reducerii activităților de mișcare și care lovesc 
în principal aparatul cardio-vascular. Numărul anu
al al deceselor datorate bolilor de inimă sau ale 
vaselor de sînge se situează, aproape pretutindeni, 
pe primul loc. Fenomenul își are, desigur, explicație.

Introducerea pe scară largă a tehnicii moderne de
termină reducerea progresivă a efortului fizic în 
procesul productiv. Munca a devenit mult mai u- 
șnară și va fi și mai ușoară în viitor. Viața cetățe
nilor din patria noastră socialistă este mult mai 
îndestulată, alimentația mai bună, consumul de a- 
limente (în special grăsimi) considerabil crescut. în 
sfîrșit, televizorul, cinematograful, teatrul, restauran
tul oferă tentația de a petrece static o bună parte 
a timpului liber. Iată atîtea .și atîtea cauze, obiecti
ve sau subiective, care predispun la acumulări ener
getice suplimentare, nedorite și — în ultimă instan
ță _ nocive. Ele aduc, printre altele, cortegiul ne-

CONSTANTIN ILIESCU
Academician, profesor doctor docent
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ACEASTĂ ACTIVITATE ESTE
DE AJUNS S-O IUBEȘTI

9

Tn finalizarea înaltelor scopuri pe care și le pro
pune sistemul nostru de educație fizică, creat de 
partid și socotit ca o parte inseparabilă a educației 
generale, invățămîntul de toate gradele este chemat 
să-șl aducă o contribuție de cea mai mare însem
nătate.

Așa cum au fost concepute, programa școlară și 
activitățile sportive aflate dincolo de aria catalogu
lui (dar care trebuie s-o întregească în mod armo
nios pe cea dintîi), au datoria nobilă de a răspunde 
imperativelor majore ale vremurilor noastre noi.

Dascălului in trening, în aceeași măsură ca și 
colegilor săi, îi sînt încredințate mlădițele patriei, 
aluatul viu și gingaș din care se modelează cetă
țenii de mîine ai națiunii române. Acești cetățeni 
trebuie să fie demni de timpurile minunate pe care 
le vor trăi, de societatea socialistă multilateral dez
voltată ce se înfăptuieșle în țara ncastră, sub con
ducerea partidului, să fie capabili de a duce mai 
departe și de a întregi minunata operă istorică în
cepută de înaintașii lor.

Școala are, deci, datoria sacră de a 
moții de oameni compleți, ÎNZESTRAȚI 
TENȚIAL BIOLOGIC ROBUST ȘI CU

VICTOR TIBACU
Profesor emerit — liceul „Gh. Șincai

pregăti pro- 
CU UN PO- 
Ct CONȘTI-’ 

T
i

(Continuare ta pag. a t-a)

SCOALĂ A DISCIPLINEI 
Șl EXIGENȚEI...

Privind înapoi, la anii unei tinereți dedicate stadioJ 
nului, la activitatea mea de pe terenuri cu zgură 
sau gazon, (cred eu mai puțin glorioasă decît au soco-' 
tit-o alții), acum — la vîrsta și înțelepciunea matu
rității — ajung la concluzia că sportul nu-țî 
lasă numai amintiri. El îți dăruiește mult mai mult 
chiar decît posibilitatea de a-ți păstra îndelung neai- 
terată vigoarea trupului și vioiciunea inimii, este 
un aliat neprețuit în lupta grea și strict individuală 
pe care o ducem cu acest inamic perfid și insiduos,' 
care este timpul.
Da ! Sportul oferă fidelilor săi mai mult decît amin

tiri și sănătate. Pentrți că sportul, înainte de a fi 
amuzant sau joacă, prilej de a arăta că ești mai în- 
demînatic decît un alt semen de al tău, mobil de a 
potoli setea de întrecere proprie ființei omenești, râ- 
mîne O ȘCOALA O școală minunată și inegalabilă 
tocmai prin asprimea și intransigența legilor ei. Spor
tul (și forma sa cea mai stilizată, marea perfor
manță) presupune —- înainte de toate — un foarte

(Continuare în pag. a 2-a)

Ing. ION VULESCU 
fost internațional de baschet

SAVIN BUȘCĂ
muncitor, președintele asociației sportive 

a Uzinelor „Timpuri noi"

(Continuare în pag. a 2-a)

IN GALA DE LA DINAMO

vedem pretutindeni, C. STANCIU CIȘTIGA PRIN ABANDONUL L UI GH. PUȘCAȘ!avîntată 
dătătoare

O 
îi

asemenea imagini tonice 
Foto : N. DRAGOȘ

MASĂ

întrecere tinerească Sperăm să 
de speranțe.

PE AGENDA ACTIVITĂȚII

Asociația noastră sportivă nu este prea mare : avem 
doar două echipe de performanță — volei și fotbal — 
care activează în campionatele Capitalei. Bineînțeles, 
cu toții sîntem alături de ele și dorim să obțină re
zultate, cît mai bune. Dar, dincolo de rezultate, ne 
pasionează sportul in sine, mișcarea în aer liber.

Fiecare acțiune pe care asociația sportivă' o organi
zează, în colaborare cu Comitetul sindical al uzinei, 
găsește un larg ecou în rînduț salariaților. Fie că 
este vorba de o excursie sau de un campionat de șah, 
rle întreceri la tenis de masă sau la popice, de vizio
narea unui meci de fotbal sau de participarea la o 
duminică cultural-sportivă. un mare număr de mun
citori, tehnicieni și ingineri se înscriu și iau parte 
activ la aceste acțiuni. Nu ne putem lăuda cu cine 
știe ce performanțe sportive de răsunet, dar eu cred

SPORTIVE DE

NOI Șl ATRACTIVE MANI TESTĂRI 
TA STiRȘIIET ACESTEI SAPTAMÎNI 
Cumpăna capricioasă dintre

iarnă și primăvară, buleti
nele meteorologice contradic

torii, „babele" îmbufnate sau „ză
pada mieilor" nu-i intimidează pe 
iubitorii sportului, hotărîți să-și 
desfășoare nestingherit activitatea 
în ciuda burniței sau a viscolelor 
trecătoare. Cinste lor !

Foarte important ni se pare, în 
acest context, faptul că organele 
și organizațiile sportive, venind în 
întîmpinarea amatorilor de între
ceri în aer liber, depun eforturi și 
imaginație pentru a asigura aces
tora o gamă variată și continuă de 
acțiuni, capabile să satisfacă toate 
vîrstele și toate gusturile. O ca
rență esențială, care multă vreme 
a diminuat eficiența sportului nos
tru de masă, a fost. LIPSA DE 
CONTINUITATE în organizarea 
concursurilor. într-adevăr, ca be
neficiu de vigoare, de bună dispo
ziție și —- în ultimă instanță — de 
sănătate obținea un om (neînca
drat în programul organizat al u- 
nei grupări sportive) dacă parti
cipa la o alergare sau un joc, o 
dată primăvara și o dată toamna ? 
Practic, nici unul. In cel mai fe
ricit caz, se putea alege cu... o 
febră musculară.

Dar iată că în ultima vreme, în- 
țelegîndu-și mai aproape de re
alitate menirea și obligațiile, con
siliile județene și orășenești, aso
ciațiile sportive din întreprinderi 
instituții și școli, alte organe cu 
atribuții și responsabilități în do
meniul sportului au dat curs unor 
cerințe reclamate nu numai de te
oria educației fizice, dar și de ne
cesitățile realității, ale vieții, a- 
bordînd de pe alte poziții problema 
CONTINUITĂȚII în practicarea 
sportului.

Succesul deplin al acțiunilor din 
duminica trecută (amplu oglindite 
de către ziarul nostru), i-a convins 
— probabil — și pe ultimii scep
tici. Cert este că pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni, în numeroase o-

rașe ale țării sînt prevăzute și mai 
multe acțiuni de amploare.

Bucureștenii încep suita celor 9 
crosuri (!) programate în acest an, 
primul fiind dedicat zilei de (> 
Martie. (Divulgăm un secret : fie
care fată participantă va primi un 
frumos mărțișor-surpriză). Organi
zațiile sportive din județul Teleor
man, încurajate de reușita acțiunii 
anterioare (25 februarie), o repeta 
la o scară mult mai mare (Dumi
nica mărțișorului). Constanța și 
Reșița, după bunul exemplu al 
Piteștiului, programează festivaluri 
sportive ale fetelor. La Suceava și

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag a 2-a)

MÎiNE, LA CLUJ, SE REIA CAMPIONATUL
NATIONAL MASCULIN DE BASCHET

Divizia masculină A de baschet conti
nuă cu turneul secund al celui de al 
doilea tur. întrecerile se vor disputa, de 
miine pină duminică, în Sala sporturilor 
din C-luj. după următorul program (Intre 
paranteze, rezultatele din tur): vineri, 
de la ora 9.30: Rapid — Steaua (69—89), 
IEFS — Dixamo (86—96): de la ora 15.30: 
Academia Militară — Universitatea Tlml- 
«c.sra (61_82). ICHF — Voința București 
(S3—46). Politehnica Cluj — Farul 
(«7—69). Politehnica București — „U" 
Cluj (70—91): sîmbătă, de la ora 9.30: 
Dmamo — Rapid (75—57), Steaua — Po-

litehnica București (88—76); de la ora 
13.30: Voința — Universitatea Timișoara 
(49—69), Farul i_ IEFS (57—81). Academia 
Militară — Politehnica Cluj (53—63), _U" 
Cluj — ICHF (72—59) ; duminică, de la 
ora 11.30: Politehnica Cluj — Universi
tatea Timișoara (67—58). IEFS — Aca
demia Militară (106—77), Rapid — Farul 
(61—67), Politehnica București _ Dlnanio 
(72—124), _U“ Cluj — Voința București 
(67—37). ICHF — Steaua (77—94). Dumi
nică, la ora 10, se dispută meciul fe
minin „U“ Cluj — Sănătatea Satu Mare.

Fără îndoială, amatorii de specta
cole pugilistice din Capitală au fler. 
Numeroși iubitori ai boxului au In
tuit aseară că la Dinamo va avea loc 
o gală de toată frumusețea și au 
umplut sala pînă la refuz. Așteptările 
au fost răsplătite din plin. Am asis
tat în general la meciuri bune, eu 
faze de mare spectacol, la neașteptate 
răsturnări de situație. Pe scurt a 
fost o gală pentru toate gusturile. 
Reuniunea a început furtunos cu dis
puta dintre campionul „semimustelor'' 
Ștefan Băiatu (C.P.M.B.) și d-’ 
namovistul 
ma parte 
reușit să

și di- 
Tn pri- 

Dinu a 
__ ... _ . valoarea 
campionului dar a fost depășit în ul
timele trei minute de luptă, victoria 
revenind lui Băiatu. Meci de mare 
tensiune între Ștefan Boboc (Dinamo) 
si Vasilc Drăgan (Steaua). După trei 
reprize, timp în care victoria s-a 
plimbat cînd în colțul roșu, cînd în 
cel albastru, decizia la puncte a re
venit lui Ștefan Boboc, care a punc
tat eu mai multă claritate și insis
tență. Excelentă evoluția lui Lazăr 
Marian (SteaUa), învingător prin a- 
bandon în repriza a treia în fața 
puncheurului Ion Titianu (Metalul). 
Cea mai mare surpriză a galei : Con
stantin Stanciu (Metalul) cîștigă prin 
abandon în fața Iui Gheorghe Pușcaș 
(Steaua). Cel mai disputat meci : D.

(C.P.M.B.)
Teodor Dinu, 
a meciului 

se mențină la

cu o decizie de egalitate.
Victor Stan (dreapta) aplică o directă lui Iulian T.ungu (Me

talul), în meciul încheiat cu o decizie de egalitate.

Mihalcea' (Dirlamo) — Șt. Florea 
(Steaua), terminat la egalitate. Cele
lalte rezultate : D. Dorobanțu (Dina-

l

CU O BAZĂ MATERIALĂ SUBSTANȚIAL ÎMBUNĂTĂȚITĂ

SPORTIVII JUDEȚULUI ARGEȘ AU POSIBILITATEA 
SĂ RIDICE MULT MAI SUS COTELE PERFORMANTEI!

Poate mai convingător decît în 
alte județe ale țârii, în Argeș dina
mica dezvoltării bazelor sportive în 
anul 1972 s-a aflat într-un raport de 
concordanță deplină cu dezvoltarea 
economică și social-culturală, fapt re
marcat deseori și de ziarul nostru. 
Acest aspect definitoriu s-a situat în 
prim-planul dării de seamă prezen
tate recent la plenara Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport.

Pe bună dreptate, despre anul 1972 
se poate spune că a fost hotărîtor în 
acțiunea de sporire a numărului ba
zelor sportive din acest județ, fără 
tradiție în practicarea exercițiului fi
zic, dar — ca și alte zone 
— cu un tineret pasionat de 
receptiv la ideea îmbinării

ale țârii 
mișcare, 
cit mai

armonioase a activității în produc
ție sau la învățătură cu aceea de 
destindere, de recreere, și pe o 
treaptă superioară, cu performanța. 
Inaugurarea Sălii sporturilor din mu
nicipiul Pitești reprezintă un prim 
argument. Reședința județului Argeș 
simțea nevoia unui asemenea edi
ficiu și iată că, prin grija organelor 
de partid și de stat, un vechi dezi
derat a căpătat o fericită împlinire. 
O realizare de seamă, dar și un ele
ment angajant pentru sportivii și ac
tiviștii sportivi «lin municipiul Pitești 
și din acest județ, de a asigura uti
lului lăcaș de sănătate și vigoare 
o funcționalitate corespunzătoare. Cu- 
noseîndu-i bine pe argeșeni, nu ne 
îndoim că așa va fi.

I
Și tot In acest județ au fost date 

în folosință 5 săli școlare pentru c- 
ducație fizică, rod al contribuției u- 
nor consilii populare, sprijinului fi
nanciar al C.J.E.F.S., precum și al 
comitetelor de părinți. în Argeș, re
lația școală-comitet de părinți este 
foarte strînsă în cazul multor insti
tuții de învățămînt.

Alte lucrări de anvergură : bitumi- 
nizarca a peste 20 de platforme, care 
adăpostesc nu mai puțin de 40 de 
terenuri de Volei, baschet și handbal, 
inaugurarea terenurilor de antrena
ment rezervate echipei divizionare de 
fotbal F. C. Argeș, a localului și să
lilor de pregătire aparținînd Școlii 
sportive de atletică grea „Viitorul", 
în accepțiunea argeșenilor (și nu nu

mai a lor), „Viitorul" vrea să în
semne — nu peste mulți ani — un 
fel de centru preolimpic în anumite 
discipline în care țara noastră deține 
o faimă binemeritată — box, lupte 
libere și greco-romane îndeosebi.

Demne de semnalat sînt și alte 
fapte : începerea, cu sprijinul Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport și al Consiliului popu
lar județean, a lucrărilor de la com
plexul de atletică grea din Pitești și 
a pistei de atletism — acoperită — 
a Liceului central experimental de 
atletism din Cîmpulung Muscel ; ex-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag a 3-a)

mo) m.ii. V. Mălina? (Metalul), I. 
Lungu (Metalul) m.n. V. Stan (Rapid), 
M. Feia (Dinamo).. b.k.o. II I. Vasile 
(C.S.Ș.j, Gh. Ilie (Metalul) b. ab. II 
V. Neagu (Dinamo), Gh. Vlad (Pro
gresul) b.p. C. Stanef (Metalul), N. 
Paraschiv (Rapid) b.p. Gh. Bădilă 
(Metalul), V. Prodan (Metalul) b.p. 
D. Filip (Rapid), S. Mihalcea (Dina
mo) b.k.o. I R. Burcea (C.S.S.), N. 
Păpălău (Metalul) b. ab. HI C. Ghiță 
(Steaua), V. Croitoru (Steaua) b.p. 
P. Cojocaru (Rapid).

Petre HENT

în campionasul diviziei A la volei (f)

l’fMCHIM IAȘI
CfAHLÂIIL PIA1RA NfAMJ 3-0

Aseară, la Iași, a avut loc meciul 
feminin de volei contind pentru cam
pionatul Diviziei. A, între formația lo
cală Penicilina și Ceahlăul Piatra Neamț. 
Jocul s-a încheiat cu victoria netă a 
ieșencelor : 3—o (0, 10, 12). au arbi
trat foarte bine N. Valdirger și G. Ne- 
clelcu (București).

D. DIACONESCU—coresp. județean
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ÎNSEMNĂRI DUPĂ „EUROPENELE**  LA ARMELE CU AER COMPRIMAT AU LUAT SFÎRȘ1T ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE IARNĂ
TRUPELOR DE VÎNĂTORI DE MUNTE

CRESCENDO ÎN PERFORMANȚELE TIRULUI INTERNAȚIONAL
DESCRESCENDO ÎN REZULTATELE ȚINTAȘILOR NOȘTRI

Natura nu a fost generoasă cu 
schiorii militari care s-au întrecut 
în tradiționala spartachiadă 
iarnă a trupelor de vînători 
munte. Programată inițial _să 
desfășoare în stațiunea

de 
de 
se 

Predeal,

spartachiada a fost mutată __ (din 
lipsă de zăpadă) în munții Bu
cegi. Probele din cadrul triatlonu- 
lui (slalom, coborîre Și fond) au 
avut loc pe muntele Gîrbova, iar 
întrecerile la ștafetă, patrulă și

• Date care explică decalajul nefavorabil consemnat la Linz 
© Trăgătorii români pot reveni în eșalonul fruntaș • Această dis
ciplină, larg accesibilă, are drepturi la poziții egale in marea 

„familie" a tirului
Campionatele europene de tir cu aer comprimat desfășurate de cu- 

rînd la Linz (Austria) au produs o adevărată avalanșă de rezultate excep
ționale, fiind realizate nu mai puțin de șapte noi recorduri mondiale si 
trei europene, unele la diferențe apreciabile față de vechile recorduri. 
Aceste întreceri au însemnat insă o involuție a performanțelor trăgători
lor români — cea mai slabă comportare consemnată în palmaresul celor 
trei ediții ale competiției continentale.

La Linz a fost prezent, ca rezervă a echipei reprezentative de puș
că, și maestrul emerit al sportului, Nicolae Rotaru, medaliat cu bronz 
Ia J.O. de la Miinchen. Dotat cu o vastă experiență, Nicolae Rotam a 
participat la patru Olimpiade și este cunoscut ca un excelent tehnician al 
tirului, o adevărată autoritate în materie. De aceea, socotim ca extrem 
de utilă publicarea notațiilor pe care remarcabilul nostru sportiv le-a 
făcut în timpul amintitelor campionate ale Europei.

In numai trei ani, de cînd probele 
de tir cu aer comprimat (la pușcă și 
pistol) au fost incluse în programul 
C.E., performanțele au crescut verti
ginos. Dacă la primele două ediții 
ale C.E. rezultatele nu au marcat 
un progres în masă, cl doar la nive
lul unor fruntași, In schimb, la Linz. 
(ediția a treia) atit ciștigătorii pro
belor cit și următorii clasați au în
registrat creșteri evidente. Faptul că 
majoritatea recordurilor europene și 
mondiale (individual și echipe) au 
fost net depășite — și încă la o di
ferență apreciabilă — oglindește ma
rele progres ca și interesul manifes
tat față de aceste întreceri de tir cu 
aer comprimat, care tind să înlo
cuiască treptat probele de glonț la

300 m : armă militară 3 X 20 f, armă 
liberă 3 X 30 f.

Tirul cu aer comprimat (la dis
tanța de 10 m) Iși lărgește necon
tenit aria de pătrundere în toate ță
rile. deoarece pentru practicarea lui 
sînt necesare investiții mult mal mici, 
comparativ cu probele de glonț, ei se 
poate desfășura In condiții de confort 
mai accesibile, mai ales iarna, iar 
pregătirea specifică este posibilă, fără 
nici o întrerupere, pe tot parcursul 
anului. In concluzie, acest gen de 
probe oferă o serie de avantaje, In 
primul rlnd pentru cei care le-au În
trevăzut mai din timp. Iar celor care 
nu-și explică încă marele tur de forță 
realizat de trăgătorii sovietici, deți
nători a 11 medalii de aur la această

REZULTATELE CIȘTIGATORILOR Șl MEDIA PRIMILOR ȘASE CLA 
SAJI LA CELE TREI EDIȚII ALE C.E. (1971—1972—1973)

Din acest tabel 
reies cu claritate 
următoarele lucruri:

1). Seniorii șt ju
niorii (pușcă și pis
tol) care și-au axat 
pregătirile în 1972 ,și 
pe probele olimpice 
(arme cu glonț) au 
înregistrat, anui tre
cut comparativ cu 
1971, o scădere a 
rezultatelor indivi
duale, dimhiuîn- 
du-se totodată și 
media primilor șase 

mai 
in-

clasați. Decf, 
Intîi ponderea 
struirii a căzut pe 
probele armelor 
glonț, pentru _
imediat după J. O-, 
antrenamentele să 
fie reluate cu toată 
Intensitatea la tirul 
cu aer comprimat, 
fapt ilustrat pe de
plin prin rezultatele 
obținute Ia cea de 
a Itr-a ediție a 
campionatelor euro
pene de Ia Linz.

2). tn schimb, la 
senioare (care n-au 
avut nlc! un obiec
tiv legat de J.O. de 
Ia Miinchen) se ob
servă, ci armare a 
pregătirilor exclu
sive pentru probele 
cu aer comprimat, 
o creștere conttnuă 
a rezultatelor Indi
viduale șl a medi
ilor primelor șase 
clasate, cu excepția 
cîștigătoârei Ia puș
că 1973 față de 

1372.

pentru
cu 
ca

PUȘCA• *• W%71 EOiTjA
1972

EOlȚiA 
1973
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jned
372,

med
372

ediție (după ce la precedenta obți
nuseră numai 5 din același metal 
prețios), le vom răspunde că recen
tul lor succes nu este intimplător, ci 
constituie urmarea firească a unei 
munci asidue, îndelungate, dublată 
de o mare voință de a învinge. Sînt 
convins că la baza acestor victorii 
a stat si dorința de reabilitare după 
numărul mic de medalii acumulat în 
1972. ca si în urma insuccesului de 
la J.O. Miinchen (tn oofida valorii 
anterioare și a posibilităților mate
riale ontime de care dispun țtntașii 
sovietici). Perspectiva unei căderi pe 
plan, mondial i-a făcut ca imediat 
după J O. să se aș eze total pe an 
trenamentele la probele de aer com
primat Aceasta, cu a'ît mai mult 
cu cit în calendarul 1973 nu figu
rează campionatele Euronei de seniori 
la armele cu glonț. Antrenorii so
vietici au di=nus de loturi foarte nu- 
mer. ase la Fecnre probă. Iată dar, 
de ce succesele lor obținute la Linz 
ru trebuie să surprindă pe nici un 
specialist. I,a un nivel net superior 
celorlalte ediții s-eu prezentat și re
prezentanții altor țări, deși ei n-au 
cucerit medalii de aur.

Nu același lucru putem spune și 
despre trăgătorii noștri care nu evo
luat sub orice așteptări, deși cițiva 
au tras la valoarea lor (care se si
tuează insă destul de departe de ce
rințele internaționale). Faptul că spor
tivii români au cucerit Ia primele e- 
diții medalii de aur, argint și bronz 
la probe diferite, ne îndreptățește 
să spunem că avem, totuși, posibili
tăți reale pentru o comportare me
ritorie in viitor.

Dar, referlndu-ne Ia situația de 
pînă acum, am impresia că, fiind 
vorba de niște probe noi. majorita
tea trăgătorilor noștri nu au luat în 
serios pregătirile. Și cred că nici an
trenorii cluburilor nu au privit cu 
prea multă încredere această probă, 
din diferite considerente, unul dintre 
ele fiind cei legat de numărul cu 
totul redus al concursurilor (4—5, 
plus campionatele republicane). In a- 
cest context, nici federația de spe
cialitate, nici cluburile nu au avut o 
poziție clară față de pregătirea si 
dezvoltarea acestor probe de tir cu 
aer comprimat. Să fie de vină, oare, 
succesele obținute prea ușor la pri
mele ediții și care au favorizat a- 
ceastă situație ? Probabil.

Nu trebuie să omitem, însă, nici 
faptul că noi dispunem încă de un 
număr extrem de restrlns de puști și 
pistoale de calitate. Cu o pușcă sau 
cu un pistol trag 2—4 țintași. E ade
vărat, din punct de vedere al numă
rului de arme folosite se fac unele 
economii, dar uzura lor este — din 
cauza solicitărilor extreme — foarte 
rapidă. De asemenea, și lipsa unei 
săli speciale — permanentă, cu circa 
25—30 linii de tragere — împiedică 
desfășurarea antrenamentelor. Toate 
sălile care au găzduit competițiile au

fast amenajate doar cu o zi-două 
înainte de concurs, ceea ce n-a per
mis antrenamente de acomodare și, 
implicit, obținerea unor cifre mai ri
dicate. Lucru inadmisibil dacă do
ream să efectuăm o pregătire cores
punzătoare și care să îndreptățească 
aspirațiile la o evoluție (conformă 
cu prestigiul tirului nostru) într-o 
competiție de anvergura campionate
lor Europei. La aceste neajunsuri s-a 
adăugat și o anumită indiferență a 
sportivilor față de procesul de in
struire. antrenamentele începînd abia 
cu o lună inaintea concursurilor de 
selecție și nu imediat după J.O. în 
plus, voi menționa că sistemul nostru 
informațional în ceea ce privește per
fecționarea armamentului — pe plan 
internațional — și evoluția rezultate
lor trăgătorilor străini este ca și 
inexistent. Astfel, avem, într-o mare 
măsură, și explicația faptului că an
trenorii și trăgătorii s-au mulțumit 
cu o creștere relativ lentă a rezulta
telor, dar considerate ca suficiente 
pentru a obține performanțe bune la 
C.E. Competiția de la Linz a arătat, 
însă, că aceste rezultate s-au situat 
sub limita mediilor înscrise de ad
versarii nostfi cei mai puternici și 
o eventuală performanță a trăgători
lor noștri (un loc pe podiumul pre- 
mianților) ar fi fost înttmplătoare.

Or, pentru ca țintașii români să a- 
jungă din nou în plutonul fruntașilor 
tirului mondial, este necesar ca mai 
întîi să fie rezolvate unele probleme 
de ordin material — care, subliniem 
încă o dată, nu comportă investiții 
mari — o sală de antrenament și 
de concurs cu accesoriile aferente, 
procurarea armamentului în cantitate 
suficientă și de calitate.

Pentru ca tirul cu aer comprimat 
să aibă o răspîndire în masele largi 
(g!ndindu-ne și la caracterul utilitar), 
ar fi de dorit ca între federația de 
specialitate, si Ministerul Educației și 
Invățămlntulpi. V.T.C. și C.N.O.P șă 
existe 6 perfnahehtă Și eficientă co
laborare; perrțrii'-introducerea acestei- 
ramuri sportive In cit mai multe 
școli. Lărgind baza de masă a prac- 
ticanților, vom avea și perspective 
sporite pentru selecționarea, viitorilor 
performeri.

Tn același timp, trebuie să acordăm 
întreaga importanță pregătirilor la ti
rul cu aer comprimat. La toate ni
velele : federație, cluburi, antrenori, 
sportivi. Este necesar ca acest gen 
de probe să-și ocupe locul cuvenit 
alături de probele armelor cu glonț 
pe toată perioada anului, mai ales că 
tirul cu aer comprimat tinde să fie 
inclus In programul J.O.

Nicolae ROTARU 
mpestru emerit al sportului 
medaliat cu bronz la J.O. ’72

oslaș: ai

< *
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Intr-un decor natural de neasemuită frumusețe din Bucegi 
patrulelor de vînători de munte se îndreaptă spre poligonul de tragere.

Foto: M. FELIX

LA SEMENIC ȘI PĂLTINIȘ,
CONCURSURI REUȘITE

Simbătă, start in divizia A!

NUMEROASE ÎNTRECERI 
PE SEMENIC

La Semenlc activitatea sporturilor de 
Iarnă este în plină desfășurare. Zăpada 
bună șl condițiile atmosferice excelente 
au făcut ca In ultima perioadă pe pan
tele din frumoasa stațiune să se dis
pute numeroase concursuri de schi re
zervate tuturor categoriilor de sportivi.

Astfel, zilele trecute a avut loc etapa 
județeană a campionatului național al 
seniorilor șl juniorilor la probele alpine 
și de fond. IATA CÂȘTIGĂTORII : sla
lom special (2 manșe — 49 de porțf): 
seniori : Cornel Ruzicika (Șc. sp. Re
șița) ; senioare : Lucia Iile (C.S.M. Re
șița) : juniori I: Ștefan Fillp (Șc. sp. Reși
ța) : Junioare I: Geta Ivănescu (Șc. sp. Re
șița) ; juniori II : Dan Munteanu (Șc. sp. 
Reșița); junioare II: Monica Weber (Șc. 
sp. Reșița). Slalom uriaș seniori: Hel
muth koneshni (Șc. sp. Reșița); seni
oare: I.ucia Ilie (C.S.M. Reșița): ju
niori I: Ștefan Fllip (Șc. sp. Reșița); 
junioare I: Gerilride Lgnjiartjt ,(£.S.M. 
Reșița): juniori n: Dăn Munteânu (șc. 
sp. Reșița): junioare II; Monica Vțeber 
(Șc. sp. Reșița). Fond : 15 km., seniori:

VOR REUȘI SPADASINII DE LA MEDICINA TG. MUREȘ SĂ I TALONEZE IAR PE CAMPIONI?
Cea mai „descoperită**  echipă - Clubul sportiv școlar...

Spadasinii vor intra și el — do 
slmbătă — tn focul emoțiilor de 
pe planșă. Șase echipe își vor dis
puta titlul de campioană a țării 
pe 1973, parcurgînd un maraton 
epuizant Spada este, prin exce
lență, proba de scrimă care Iți cere 
nervi veșnic proaspeți. Marile În
vinse au fost tocmai acele echipe

PRACTICAREA SISTEMATICA A EDUCAȚIEI
FIZICE Șl SPORTUZUI

MIȘCARE. ClT MAI MULTĂ MIȘCARE! ACEASTĂ ACTIVITATE ESTE
(Urmare din pag. t)

fast al tulburărilor precoce de metabolism, declan
șează boli de nutriție, atacă vasele.

Și, astfel, marile binefaceri ale civilizației amenin
ță să se transforme în contrariul lor 1

Există, totuși, un corectiv foarte eficace 1 SPOR
TUL. Lui îi revine misiunea salutară de a ne apăra 
de primejdia sedentarismului, de a alunga lenea 
dulce, de a conserva vigoarea, dinamismul fizic și 
spiritual, de a elimina surplusul cu care, din ne
știință sau lăcomie, încărcăm organismul nostru și 
așa foarte mult solicitat.

Invitației la o viață igienică, rezonabilă și ponde
rată, cu evitarea oricăror excese (totul să fie făcut 
cu măsură), îi adăugăm, așadar, povața DE A NU 
IGNORA EXERCIȚIUL FIZIC. Și nu făcut așa. din 
cînd în cînd, ci practicat IN MOD SISTEMATIC. 
CU REGULARITATE, indiferent de împrejurări. Cu 
el trebuie începută, de fapt, ziua de muncă și nu 
este de loc rău dacă tot cu el o vom încheia. S-a 
demonstrat în mod științific că 3 kilometri tăcuți 
zilnic pe jos, sau 45 minute de gimnastică împiedică 
ridicarea concentrației de colesterol din serul san
guin, fenomen incriminat în toate 
dio-vasculare.

Așadar, împotriva imobilității Ia 
seori obligați, un singur remediu : 
MAI MULTA MIȘCARE !

suferințele

cafe sintem 
MIȘCARE,

ȘCOALĂ Ă DISCIPUNH Șl MMI
(Urmare din pag 1)

car-

de- 
CIT

• •«

înalt spirit de exigență față de tine însuți, de dis
ciplină

II pretind rigorile performanței, cărora trebuie să 
te supui fără să crîcnești, și care — pe zi ce trece — 
devin tot mai drastice. Performanța te învață să nu 
te sperii de muncă, să iei pieptiș greutățile, să le 
înfrunți bărbătește și să le învingi. Ea îți șoptește 
ademenitor la ureche că astăzi poți face mai mult 
decît ai făcut ieri, iar mîine și mai mult decît ai 
făcut astăzi. Trebuie s-o c-rezi și să-i urmezi îndemnul, 
în abordarea marilor rezultate sportive nu se poate 
trișa, pentru simplul motiv că acela pe care l-ai înșe
lat nu este nimeni altul decît tu însuți.

Personal am sentimentul — și nimeni, niciodată, nu 
va reuși să mi-1 zdruncine — că un om care -ft fost 
capabil <le o mare realizare în sport este absolut apt 
s-o repete și într-un alt domeniu de activitate. (Din 
cauza caracterului irepetabil a] trecerii vremii nu se 
poate spune că afirmația este valabilă și în sens 
invers). Pentru că, el deține tăria morală și de carac-

OEAJUNS SO IUBEȘTI
9

(Urmare din pag. 1)

care au arătat Scăderi la ac^t ta- . 
pitol. Ce se va lntimpla Irt Cam
pionatul care începe ?

Steaua, campioana “ 
mu! ți ani consecutiv, 
tâ și de data aceasta 
mi asaltul adversarelor ei directe. 
Antrenorul Constantin Stelian, teh
nician experimentat ți întotdeauna 
calm, contează mult pe sextetul 
format din Alexandru fstrate, Con
stantin Bărăgan. Nicolae Iorgti, Ion 
Popa, Nicolae Doboș și ștefan Di- 
nescu. Primii trei trăgători rodați 
In cea mai importantă competiție 
autohtonă, iar ceilalți trei, capa
bili să mențină tradiția faimei — 
și In spadă — a clubului militar.

Prof. Andrei Âakucs speră ca 
1973 să aducă Medicina Tg. Mureș 
In vecinătatea imediată a Stelei, 
așa cum se petreceau lucrurile cu 
aproape un deceniu în urmă. Are 
pusă la punct o echipă completă 
(Ernest Huszar. Anton Pongraț. ște
fan Damjanschîtz, Bela Damjan- 
rschitz și care se Rnunțâ în stare 
de mari surprize. Rezervele sînt 
și ele pe măsura titularilor: Ivan 

Andrei Adorjani.
e tin

României de 
pare pregăti- 
pentru a pri-

Pauț Szabo, laureat (cu bronz) 
la ultima Miție a C.M. de tineret 
de la Madrid, reprezintă portdra
pelul echipei sale, C.S.M. Cluj. 
Lîngă el, nume mai vechi — Va*  
sile Orban, Ludovic Elekes și Ti
beriu Prezemski — dar și altele 
noi, Adrian Stfinescu și Gavril Se
rei. Antrenorul Adalberth Gurath 
ar fi satisfăcut dacă Echipa să s-ar

Ion Belu; 10 km, juniori I: Victor Cul- 
cea: 5 km, juniori II: Robert Benczih;
5 km, junioare I: Ildiko Kussy; 3 km., 
junioare II: Iuliana Benczik (toți de la 
Olimpia Reșița). ' ,

Reprezentanții Olimpiei aii cîștigat și 
probele de ștafetă.

Tot ne Semenlc s-a desfășurat și a 
IX-a ediție a „Cupei Școlii sportive Re- 
șița“. Surprinzător, proba de slalom a 
revenit juniorului Ștefan Filip, care a 
totalizat cel mal bun timp în ambele 
manșe (traseul a avut 51 de porți). Tn 
proba de fond pe 3 km s-a înregistrat 
o altă surpriză, deoarece primul a sosit 
Roberth Benczik, care este junior mic. 
Alți cîștigători: slalom, seniori : C. Ru- 
ziclka (Șc. sp. Reșița): juniori II: Mlbai 
Mânu (Se. sp. Reșița). . Fond, 10 km: 
I. Belu (Olimpia Reșița).

Doru GLĂVAN-coresp.

IN JUDEȚUL SIBIU, ȘCOLARII 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Pîrtllle din stațiunea Păltiniș au găz
duit timp de trei zile etapa județeană 
a campionatului școlar de schi la care 
au participat peste 100 de elevi din 

- școlile și liceele din Sibiu, Mediaș. Cis- 
nftdle, Jina șl Rășinari, IATA CÎȘTIGA- 
TOIHI : slalom special, fete : Kristine 
Krasser (Llc. 2 Sibiu); Slalom uriaș, 
fete : Kristine Krasser; coborîre, fete : 
Kristine Krasser; slalom special, băieți: 
I.lviu Bischin (Lie. Gh. Lazăr Sibiu); 
slalom uriaș, băieți : Werner Kremer 
(Llc. 2 Sibiu); coborîre, băieți : Gerhard 
Fleps (Llc. Pedagogie Sibiu). Fond. 5 
km, fete: Marla Engelelter (Se. M.I.U. 
Sibiu); 1# km, băieți : Cornel Larlon 
(UPA Sibiu).

ILIE iONESCU-coresp. județean

că e suficient să fubim sportul Șl să-i înțelegem cfec- 
Teie binefăcătoare, să-l practicăm zi de zi cu pasiune 
șl plăcere, să-i acordăm din timpul nostru cîteva ore 
și sâ-1 privim cu interesul pe care-1 merită.

Desigur, o să vă mire dacă vă spun că uneori iu
bitorii noștri de sport vin la serviciu de la ora 4 
dimineață ca să poată pleca la prinz mai devreme 
pentru a urmări un meci de fotbal. Oare lucrul acesta 
nu dovedește pasiunea nelimitată pentru sport, pentru 
întrecerea de pe stadion ? Și pentru că vă vorbeam 
despre echipele noastre să știți că absolut toți spor
tivii uzinei sînt printre fruntașii în producție, fiind 
deci exemple nu numai pe terenul de «port, ci ți aici, 
la locul de muncă.

Să veniți intr-o dimineață, devreme, înainte de în
ceperea programului, să vedeți cum citesc băieții 
„Sportul*  de la cap la cap, sau să veniți odată la un 
concurs de-al nostru de șah sau de tenis. Atunci o 
să vă convingeți că Ia Uzina Timpuri Noi activitatea 
sportivă e o problemă cotidiană, obișnuită...

VLĂSTARELOR PATRIEI
(Urmare din pag I)

INȚĂ ÎNAINTATA, ceea ce nu «e poate face decît 
înmănunchind instrucțiunea generată, cultural-in- 
telectuală șî politică a copiilor, cu pregătirea lor 
fizică, armonioasă și multilaterală.

în acest context, se impune ridicarea necontenită 
a CALITĂȚII și EFICIENȚEI lecției de educație fi
zică, alinierea ei la exigențele mereu sporite ale 
timpului nostru. în accepțiunea modernă, eficient 
devine ceea ce are EFECT în îndeplinirea OBIECTI
VELOR care ne stau în față și nu ceea ce. 
un moment anume, este interesant sau ne place.

Eficiența lecțiilor pe care Ie predăm trebuie să 
vizeze dezvoltarea 
rie a deprinderii 
ținerea sănătății, 
productive, iar la 
performanțe.

Ținînd seama de mare3 atracție pe care o repre
zintă sportul pentru cei mici, trebuie să folosim 
această trăsătură drept o pîrghie puternică în for
marea caracterului copilului, a conștiinței lui, edu- 
cîndu-1 în spiritul respectului nelimitat față de mun- 

’ - -.............- dragostei față de

pentru 
ilace.

fizică a elevilor, formarea timpu- 
practicării sportului, pentru men- 
pregătirea !n vederea activității 

elementele dotate, abordarea marii

ter (aș îndăzni să spun chiar antrenamenluO jiecesară . j?1 demnită^ll>
pentru așapentru așa ceva, călită Ia ȘCOALA SPORTULUI. 
Există atît de multe exemple In această privință 
îneît pentru a le aminti măcar ne-ar trebui un spațiu 
foarte mare. Ne aflăm, așadar, în fața unei splendide 
simbioze ■ . ( ,

Cine mai trebuie, oare, convins că realizarea deplină 
a campionatului sportiv nu se poate face. decît în 
planul deplinei lui afirmări profesionale șî socialei

pățrie și partid.
Fără îndoială, rîndurile de 

analiză a muncii profesorului 
constituie doar cîteva reflecții 
îndemn intr-un moment cînd 
mâneas.că, alături de toate compartimentele vieții 
materiale si spirituale a patriei, traversează un mo 
ment important de căutări, înnoiri și progrese.

față nu-și propun o 
de educație fizică. Ele 
personale și, poate, un 
mișcarea sportivă ro-

Vitalyos și .
OlteniiTor 

ceva mâl 81 
țiile precedente. Fără Duțu, Po- 
deanu și Isăilă, Electroputere Cra
iova a fost r.evoită să apeleze din 
nou la «erviciile unor mușchetari 
pregătiți să treacă la antrenorat — 
Dumitru Popescu și Alexandru Mi
ronov. Antrenorul Paul Ghinju a 
găsit —- ne-a dat să înțelegem — o 
formulă viabilă (vom vedea acest 
lucru cel mai bine în campionat) 
alinilnd alături de veterani, trei 
foarte tineri spadasini, pe Ion 
Dima, care a confirmat, Mircea Ro
taru și Dumitru Mănescu.

ar fi satisfăcut dacă Echipa sa 
menține în^A”. » /

C.S.O. Satn Mare nu poate 
ra la mai mult de locul 4, 
ideea enunțată de antrenorul 
fan Haukler. Fostul internațional 
de floretă și spadă nu crede în 
minuni, deși lotul de care dispu
ne (Alexandru Prujinski, Ștefan 
Vlad. Gheorghe Kando, Mihai Chi- 
rilă, Ludovic Vigula și probabil 
Carol Kiss, dacă i se va da dezle
gare de la C.S.M. Cluj) conține și 
tehnicieni buni și trăgători inteli
gent i.

Semnele de întrebare — și de 
neliniște — par să stea în fața e- 
chipei Clubului sportiv școlar. An
trenorul Nicolae Marinescu .H și.-a 
asumat o grea misiune 1 de a men
ține tn prima divizie o formație 
promovata în toanfrtS. O-iBul*  spo
rit de dificultate a competiției și 
mai ales „subțirimea” echipei 
(Octavian Zidaru, Gheorghe Gaida- 
riuc. Constantin Nica și Constantin 
Manta) vor provoca multe griji 
ambițiosului antrenor. Tinerețea 
singură nu va putea compensa — 
îndeosebi in cazul spadei — cele
lalte calități ce se cer trăgătorilor 
de la această armă. Iar Zidaru și 
Manta detașați valoric într-o oare
care măsură de ceilalți scrimeri, 
este greu de presupus că vor su
plini golurile.

spe- 
iatâ 
Ște-

O REUȘITĂ COMPETIȚIE: 
„CUPA CONFECȚIA'*  

■■ ■ ’Ă

în cartierul Drumul Taberei, . 
un circuit interesant, într-un decor 
de blocuri no), s-a desfășurat a doua 
ediție a „Cupei Confecția”, la al ra
rei start au fost prezenți peste 120 
de cicliști din București, Ploiești, 
Brăila si Tg. Mureș. Numeroasa par
ticipare își găsește explicația în 
faptul că această competiție face 
parte din suita de concursuri de ve
rificare a sportivilor care urmează 
să participe la primele curse inter
naționale ale anului (Turul Algeri 
ei, Cupa Pleven și Turul Marocului).

Iată clasamentele ‘întrecerilor : 
turism 4 km : 1. Gh. Preda (Ș. S. 1),
2. N. Stan (Steaua), .3. A. Gărdescu
(Olimpia) ; semicurse, 4 km : 1. I.
Nica (Olimpia), 2. I. Sterea (Steaua),
3. N. Naum (S. S. 3) : tineret și ju
niori 20 km : 1. A. Ciohanu (Voința 
Ploiești) 18 p, 2. St. Popescu (S, S, 3) 
10 p, 3. I. Tntora (S. S.2) 4 p; seniori 
40 km : 1. C. Gonțea (Olimpia) 13 p, 
2. V. Selejan (Dinamo) 13 p, 3. C. 
Ciocan (Voința) 10 p.

I. STOICA 
maestru al sportului

■ ■"
pe

plutoane pe traseele din zona Dî- 
ham, Valea Iadului, Pichetul roșu 
și Valea Leucii.

Condițiile atmosferice neprielni
ce (minus 13 grade, vînt cu rafale 
și ceață) cit și traseul greu, cu 
numeroase obstacole naturale, au 
supus ]a eforturi deosebite pe par- 
ticipanți.

în afara mersului pe schiuri, în 
mai multe probe ostașii au avut de 
executat: trageri de _pe schiuri cu 
armamentul de luptă, aruncarea 
grenadelor de mînă de exercițiu la 
țintă, rezolvarea diferitelor 
ții tactice, străbaterea unor 
țiuni din traseu Cu masca 
gură etc.

Datorită rezistenții fizice 
turor concurenților cit și a înaltului 
grad de pregătire militară, s-a 
ajuns în situația ca toate loturile 
să obțină un punctaj sensibil egal 
la majoritatea probelor.

Rezultatele definitive ale com
petiției. — Triatlonu] militar de 
iarnă (slalom, coborîre și fond), 
grupa 
Sorin 
Deto,

situa- 
por- 

pe fi

a tu-

militari în termen: 1. cap. 
Mihâilescu, 2. sold. Rudolf 

3. cap. Alexandru Briotă; 
grupa ofițeri și subofițeri : 1. plut. 
Alexandru Movileanu, 2. cpt. Paul 
Crăciun, 3. It. major Florentin 
Trușcă. Clasament pe echipe la 
triation, ofițeri, subofițeri și mili
tari : 1. lotul Prahova 327 p. 2.
lotul Postăvarul 455 p, 3. lotul 
Lotru) 481 p.

Clasament general în proba de 
plutoane: 1. plutonul lotului Lo
tru (comandat de lt. Ion Hrenciuc), 
2. plutonul lotului Prahova (co
mandat de lt. Constantin Ungurea
nul, 3. plutonul lotului Argeș (co
mandat de It. Mihai Ignâtescu). 
Clasament general al spartachiadei 
pe loturi: 1, Prahova. 2. Postăva
rul, 3. Lotru.

Cu ocazia închiderii spartachia
dei am solicitat părerea despre în
treceri unui vechi schior și mili
tar, colonelul Alexandru Crăciu- 
nescu, prezent la competiții în cali
tate de președinte a) comitetului 
de organizare. ‘D-sa ne-a declarat : 
„întrecerile sportive de iarnă ale 
trupelor de vînători de munte a avut 
caracterul 
pronunțat, 
trat că nu 
sportiv ci 
militarilor 
teren muntos”.

aplicativ militar cei mai 
Spartachiada a demons 
a fost un simplu concurs 
concretizarea instruiri’ 
pe timp de iarnă in

Theo MACARSCHI

(Urmare din pag 1)

Bacău se vor desfășura cupe con
sacrate Zilei femeii. Crosurile măr
țișorului se vor alerga la Pitești, 
Bistrița și Sibiu. Iar la Sinaia, 
unde a nins abundent, sînt progra
mate finalele frumoasei competiții 
a cravatelor roșii: „Săniuța de 
argint”.

Pînă duminică mâi slnt trei zile. 
Timp suficient pentru cei ce nu 
s-au îngrijit ca ziua de odihnă să 
coincidă cu una de sport să o facă 
acum, organizînd în orașele lor 
întreceri care să-i scoată pe oa
meni de la gura sobei in aerul cu
rat al parcurilor și stadioanelor.

Așteptăm răspunsul lor !

Concursul
republican de cros

(Urmare din pag 1)

dru (Steaua) 18:36,2, 2. Cs Kovacs
(Dinamo) 18:52,6, 3. I. Jebeleanu
(Poli. Tim.) 19:01,8, 4. L. Vojcik (St 
r. Brașov) 19:02,0, 5. V. Lupu (C.A II.) 
19:03,2, 6. P. Copu (Șc. sp. Focșani) 
19:04,0 ; senioare (2 000 m — 26 concu
rente) : 1. Natalia Andrei („V” Cra
iova) 5:57.6, 2. Maria Lincfi (Met.
Buc.) 6:02,6, 3. Fița Rafira (C.SU. 
Galați) 6:08,4,. 4. Ioana Arășanu
(Steaua) 6:10,0 ; seniori (10 000 m — 
31 concurenți) : 1. 1. Cioca (Dinamo) 
30:10,6, 2. N. Mustață (Dinamo) 30:10,8, 
3. St. Marcu (Steaua) 31:02,9, 4. O. 
Scheible (St. r. Brașov) 31:07,0, 5. I. 
Lupan Steaua) 31:08,0, 6. D. Nicolae 
(Met. Buc.) 31:15,0.

Tiberiu STAMA

atribuie

in număr

• Excursii in

• Premii in

GRECIA ;
bani de

• Excursii în UNGĂ' 
RIA și IUGOSLAVIA

tragerea speciala a
MĂRȚIȘORULUI

• Autoturisme

2 MARTIE’73 A
Participarea se face 

2 lei, 5 lei șl “ ' 
riantele de 15 
cîșlig la toate

Rețineți I Un 
let la tragerea 
țlșorului din 2

AZI ULTIMA 
biletelor I

pe bilete 
varianta.

de
Va- 
de

15 lei
lei dau dreptul 

extragerile, 
mărțișor util, un 
specială Loto a Măr- 
marlie 1973.
ZI pentru procurarea

bi-

¥'
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 9 DIN 28 FEBRUA

RIE 1973

Fond general de ctștigurl : 2 698 438 lei, 
din care 1 442 255 lei report.

Extragerea I : 3 31 5 8 40 25 
Extragerea a Il-a : 43 18 44 15 23

1

NELIMITAT

-IA 1300" și „TRABANT

valoare fixă Ș' variabilă.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 23 
FEBRUARIE 1973

Extragerea I : Cat. 1 : 2,30 variante a 
58 672 lei ; a 2-a : 5,05 a 16 033 lei ; a 3-a: 
28,55 a 2 836 lei ; a 4-a : 48,95 a 1 654 lei ; 
a 5-a : 123,80 a 654 lei ; a 6-a : 231,60 a
350 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 3 varian
te 10% a 81 883 lei : B ; 6.50 a 10 750 lei ! 
C : 12.25 a 5 704 lei ; D : 15 a 4 658 lei ; 
E : 28,70 a 2 435 lei ; F : 86,83 a 805 
lei; Z : 1 702,45 a 100 lei.

Ciștigătorii categoriei A sînt: 
BESCU DUMITRU din Vulcan — 
doara : MANEA NICOLAE din Manga
lia—Sud și C1RSTEA OPREA din Făfe?

F :

AL-
Hune-

Mărțișorului
27 FEBRUARIE—8 MARTIE, lată un prilej de a oferi celor 

dragi un cadou — mărțișor, simbolul primăverii și al bucuriei 
pe care o aduce.

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM vă invită 
să alegeți daruri dintre cele mai felurite, potrivit preferințe
lor dv.

Din bogatul sortiment de articole care pot deveni surpri
ze plăcute, nu vor lipsi modele noi de tricotaje și țesături, 
produse cosmetice și de parfumerie, galanterie fină, poșete, 
fulare și minuși asorțate, numeroase obiecte de podoabă.

Brașov.

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSrORT

VIZITAT! MAGAZINELE COOPERAȚIEI DE CONSUM
3435)

C.SU
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AȘA TREBUIE PRIVITE

DERBYURILE FEMININE DE SĂPTĂMlNA TRECUTĂ
S-au consumat, așadar, două din

tre cele mai așteptate confruntări 
ele campionatului feminin, Dinamo 
— Penicilina și Rapid — Dinamo. 
Ce se poate spune despre voleiul 
oferit spectatorilor care — lucru 
îmbucurător — au luat cu asalt 
sălile Dinamo și Giulești ? Răspun
sul variază în funcție de unghiul 
prin care sînt privite cele două me
ciuri.

De pildă, comparînd partida Di
namo — Penicilina (3—0) cu me- 
ciul Medicina — „U“ Cluj (3—2), 
disputat înaintea amintitului der
by, jocul oferit de voleibalistele 
antrenate de Doina îvănescu și Ni- 
colae Roibescu a fost un adevărat 
festival. într-adevăr, în timp ce 
s,U“, ca și Medicina se întreceau 
în greșeli, comportîndu-se ca niște 
începătoare, Dinamo și Penicilina 
au etalat multe elemente din bo
gata gamă a voleiului, elemente ce 
fac din acest sport unul dintre 
cele mai îndrăgite, mai soectacu- 
loase.

La fel s-a întîmplat și cu meciul 
Rapid — Dinamo (3—1) ; compa- 
rîndu-I cu partida I.E.F.S. — C.S.M. 
Sibiu (3—0) cu care a început pro

Continuă Întrecerile pentru turul 1 
fn competiția de tenis „Cupa 8 Mar
tie”. In seara zilei de 27 șl în dimi
neața zilei de 28 februarie mai mulți 
jucători nu s-au prezentat pentru a-și 
susține meciurile, ceea ce a produs 
dereglări in desfășurarea concursu
lui. Nu au fost prezente la ora pro
gramată, Gcorgeta Constantin (Di 
namo), Mariana Iile (Steaua), Con
tanta Turea (Constructorul Hune
doara), Melania Krikier (Colțea), 
Doina Ionescu (Cutezătorii). Antreno

SPORTIVII JUDEȚULUI ARGEȘ
(Urmare din pag 1)

tinderea tribunei Stadionului at’f.ic 
din Pitești și construirea „la ro-j" 
a grupului social de la Complexul 
sportiv „23 August" din Cimpuiung 
Muscel ; continuarea lucrărilor la 
complexul sportiv muncitoresc l A.P. 
Ștefănești și la Complexul sporuT al 
U.M.M. Cîmpulung Muscel si inaugu
rarea bazei sportive a asociației spor
tive Textila Pitești, toate a-esit-a : . 
contribuția întreprinderilor ți t j sub
venții din partea Consiliului jude
țean al sindicatelor.

Grija față de sporirea bazei mate
riale a mișcării sportive s-a fi 
simțită și In mediul sătesc. Ea s-a 
concretizat In anul care a trecu: • 
darea in folosință a nu mai puțin de 
28 de micro-complexe sportice pe 
lingă căminele culturale, des’ir.ct» «4 
găzduiască întreceri la disciplinele 
cele mai îndrăgite de tinereții ru
ral — șah, tenis de masă, popice, 
handbal, volei etc. (Tinerii din co
munele Vedea, Oarja, Bradu, Ani- 
noasa, Stîlpenl, Tițești, Corbu. Re
cea, Poenari de Argeș, Mălureni și 
Corbenl, mai ales, demonstrează în 
modul cel mai convingător, prin in
termediul unei suite de întreceri cu 
continuitate și eficiență, cit de 
profund a fost implantat sportul în 
viața lor).

Evident, cum s-a subliniat și în 
lucrările plenarei, eforturile nu u- 
șoare (și nu puține) care s-au făcut 
în județul Argeș de către organele 
de partid și de stat pentru îmbogă
țirea bazei materiale a mișcării spor
tive — și există temeiuri să credem 
că aceste eforturi nu se vor opri 
aici — implică și obligații pentru toți 
aceia care au îmbrățișat o disciplină 
și i s-au consacrat. Obligațiile vor 
să însemne — înainte de toate —

„O mică bijuterie'": arena de popice — cu două piste — a asocia
ției sportive Cetatea — Giurgiu, „focar" al desvoltării sportului 
popicelor din oraș I. IONESCU, coresp.

LA JURILOFCA, O SECȚIE DE 
CAIAC-CANOE

Clubul Sportiv Delta a înființat 
de curind, la Jurilofca, o secție 
de caiac-canoe sub conducerea an
trenorului Ștefan Artenîe. în pe
rioada de iarnă cei 32 de elevi, 
componenți ai secției, se antrenează 
în sala de sport. După cum ne-a 
relatat antrenorul Șt. Artenie, mulți 
din elevii săi sînt foarte talentați 
astfel îneît nu este exclus ca unii 
dintre ei să ajungă pe locuri frun
tașe în întrecerile județene sau 
chiar republicane. Printre ei ne-a 
amintit de Axenia Mazur, Maria 
Cvas și Nicolae Ivanov.

Pavel PEANA, coresp. județean
LA REGHIN, MATERIALE 
SPORTIVE IN PREMIERĂ

Vă transmit cîteva vești referi
toare la succesele harnicului co
lectiv al Fabricii de materiale 
sportive din lemn de la CPL Re
ghin. S-a trecut la executarea unor 
tipuri de bărci din material plas
tic — combinație de țesătură de 
fibră de sticlă cu poliester. în
ceputul s-a făcut cu o barcă de 
agrement, căreia i-a urmat o bar
că pentru motor cu o capacitate 

gramul, Rapid — Dinamo a fost 
un meci bun, elevele lui Davila 
Plocon reușind o victorie meritată.

Dar dacă privim cele două der- 
byuri în comparație cu voleiul de
monstrat de cele mai bune echipe

RADIOGRAFIA PARTIDEI 
FEMININE RAPID—DINAMO (3—1)
RAPID : 128 de servicii executate 

(30, 30, 34 34 pe seturi), a realizat 
șapte puncte direct din serviciu și a 
greșit două; 19 preluări greșite (nu 
s-a putut executa un atac): 29 de 
atacuri nereușite (minei blocate tri
mise afară etc.); 9 mingi „Împinse" î 
16 pase, „scurte".

DINAMO : 107 servicii executate (31, 
24 . 29, 23). a realizat două puncte di
rect din serviciu si a greșit șapte: 
21 de preluări greșite (nu s-a putut 
executa un atac); 46 de atacuri ne
reușite (mingi blocate, trimite afară 
etc.): 15 mingi „împinse"; 9 pase 1 
„scurte". (Iulian Costinlu).

de pe continent, despre amîndouă 
se poate spune că nu s-au ridicat 
decît la un nivel acceptabil si că. 
oricum, partida Dinamo — Penici
lina a fost mai interesantă, mai 
spectaculoasă decît Rapid — Dina
mo. Și asta din cauza cinamoviste-

„CUPA 8 MARTIE"
rii ar trebui să aibă In vedere a- 
ceste abateri disciplinare.

Cîteva rezultate: Vera Pura (Mi 
Cluj) — Aneta Roic (C-S-UJ 6— 
6-1, Florica Butoi (CSU.) — Cor 
nelia Dragoș (Cutez.) 6—0. 6—0, A- 
driana Carajosifoglu «LS.UJ — Ma
ria Romanov (Cutez.) 6—0, 6—3 ; ta
rul II : Vera Pura — Aura Ftrr—»- 
teanu (C.S.U.) 6—3, 5—7. 6—î. Ga
briela Dina (Dinamo) — CombLa 
Popescu (Cutez.) 6—3, 6—C.

S. IONESCU

o permanentă S’JtMepăsire pe dru
mul performanței. Este adeiirat. Ar
geșul a făcut un oarecare szft nă- 
tariv Îs acest capitel (F. C. A-ges a 
cucerit titlu*  de a țâ-h’ fa

• V-am scris despre sportul 
cu patine din Sibiu unde în a- 
cest sezon a fost dat in folosin
ță un patinoar artificial. De 
astă dată nu despre sport vreau 
să vă scriu ci despre altceva :

CAMPIONAT DE ȘAH PENTRU 
ECHIPE DE COPII

Timp de o lună de zile, la Ca
racal s-a desfășurat campionatul 
de șah — pe echipe mixte — re
zervat elevilor din școlile generale. 
Șase echipe alcătuite din cinci bă
ieți și două fete, s-au întrecut pe 
parcursul a 10 etape. Victoria fi
nală a revenit echipei reprezenta
tive a Școlii generale nr. 6 pre
gătită și condusă de către profe
soara de educație fizică Gabriela 
Van cu.

Gh. DONCIU — coresp.

PESTE 2 500 DE TINERI LA 
„CROSUL MĂRȚIȘORULUI"
Duminică, într-o zi plină de soare, 

pe bulevardul central al orașului 
Ploiești, o entuziastă manifestare 
sportivă a tinerilor : 2 575 de băieți 
și fete au participat la „Crosul măr-

• în a doua jumătate a lunii 
februarie popicăria nouă 
orașul minier Motru a 
transformată în... depozit.
stă mobila adusă in localitate 
pentru viitoarea Casă de cul-

fotbal. 7 echipe an proocrat fa irt- 
rife raționale,, fctre tare 2 fa A și 
3 In B. la ora a-tualâ ;odrțu’ poate 
raporta că posedă ta esaî;-rie sa- 
periosre ale mițeârfi soert-ve B3 sa- 
măr de 23 ce efhfpe. boxerii «-o 
situat pe locul 3 !n .Cupa Feder*  
ției". Iar atieții pe iacul 4 Sa cam
pionatul reuubli-an pe echipe rep-e- 
zentative). dar cind cMstatăai ci »- 
rest județ n-a a vet la J.O. fecit • 
sportivă, pe atleta Valentina Cîoltaa. 
ne ginditn că este nepermis de puțin 
Sigur, foarte aproape de lotul ofiin- 
pie au fost și atți «porfir! arge-mi 
— boxerul Anghel lancu. atleta O- 
Gmpia Cataramă, luptătorul M;haa 
Boțită — dar ratind calificarea, ei 
n-au mai făcut deplasarea la Mua- 
chen.

Nu încape nici rm dubiu că altul 
poate fi potențialul sportiv al jude
țului Argeș. Șl acest lucru cei di- 
reeji vizați trebuie să-l dovedească 
prin fapte, să modifice substanțial 
raportul de forțe pentru J.O. de la 
Montreal. EFORTURILE CARE S-AU 
FĂCUT ȘI SE FAC PENTRl ÎM
BUNĂTĂȚIREA BAZEI MATERIALE 
A MIȘCĂRII SPORTIVE DIN A- 
CEST JUDEȚ — în ultimii trei ani 
s-au investit sau au fost reparti
zate prin dotări sume imoertant" — 
s\ însemne un îndemn. un sti
mulent PENTRU REALIZAREA 
UNEI COTITURI SUBSTANȚIALE 
IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR 
SPORT1XE DE PERFORMANȚA. Tn 
același timp, vizind perspectiva, se 
impune ca organele sportive să acorde 
o mai mare atenție marilor unități 
industriale din municipiul Pitești și 
din orașele Curtea de Argeș, Cos- 
tești, Topoloveni, în sensul atragerii 

de 60 pînă la 80 CP, denumită 
„Cernica”. Formă agreabilă, greu
tate extrem de redusă, economie 
de material lemnos, productivitate 
ridicată — iată ce se poate spune 
despre aceste noi ambarcațiuni ro
mânești. Alte noutăți din același 
sector de activitate : producerea 
unui mare lot de schituri pentru 
federația de specialitate cu care 
sportivii noștri vor concura la pri
mele întreceri naționale și interna
ționale ale anului; în construcție 
sînt numeroase barei din categoria 
veliere și iole — fin, în exclusi
vitate pentru sportul de perfor
manță ; pentru tânărul Institut de 
marină din Constanța se află in 
lucru bărcile școală necesare in
struirii viitorilor „căpitani de cursă 
lungă".

încă o însemnare care dovedește 
hărnicia constructorilor din Re
ghin : în 1972 — 7000 rachete de 
tenis ; în 1973 — cerere din partea 
federației de specialitate și a co
merțului, circa 40 000 de rachete.

Ion VULCAN
PRIMUL BAC DE IARNA IN 

JUDEȚUL MUREȘ
Clubul sportiv Voința Tg. Mureș 

a intrat în noul an 1973 cu o fru- 

lor care, după partida bună de 
miercuri, s-au prezentat mult mai 
slab duminică.

Deci, nu putem fi mulțumiți de 
ceea ce ne-au arătat derbyurile, cu 
toate că echipele amintite sînt cele 
mai valoroase ale campionatului, 
au bune condiții de pregătire, iar 
Penicilina ne va reprezenta între 
16—18 martie în turneul final al 
Cupei cupelor, la Lyon. Am dori 
ca ambasadoarea voleiului nostru 
să reușească acolo ceea ce nu a 
putut în sala Dinamo, adică un 
joc cit mai apropiat de standardul 
internațional, de cel ce aduce con
sacrarea continentală.

Intr-o discuție cu antrenorul fe
deral Nicolae Sotir, acesta ne spu
nea că diferența atît de vizibilă, 
diferență de clasă, dintre Rapid. 
Penicilina, Dinamo ți echipele ur
mătoare in clasament, constă nu
mai în diferența de pregătire (ca
litate și cantitate). în timp ce pri
mele trei formații se antrenează, 
în medie. 10 ore pe săptâmînă — 
ceea ce este vizibil în jocul lor — 
media celorlalte este doar de 4—6 
ore. Diferența de joc are. deci, o 
explicație clară. După cum, conti
nua N. Sotir. diferența între vo
leiul echipelor noastre reprezenta
tive și c*l  al formațiilor clasate 
înaintea Iar in ierarhia europeană, 
mondială san olimpică, este egală 
cu diferența ce există între cele 
maximum de ore de prerătire 
anuali ale selecționatelor Româ
niei (cifra este valabilă mai mult 
pentru formația masculină) și cele 

-12W de ore însumate Ia an
trenament de fruntașele voleiului.

Tn felul acesta trebuie privite 
eri.e două derbyuri dacă vrem să 

«tîm pe lorr-i:le fruntașe deți
nute. altădată, de voleibaliști; jj 
va’efbaastele dir tara noastră.

Mrteu TUDORAN

*9 clre J-.ri perferma-ței a ttoeretu- 
M. Mtfei. o re.erei mană lmpne- 
tancă i.n ruprțnsai jodețal-ri riscă 
să rtefei nes alorificatâ. Așadar, un 
apel la auaci omaizată. temeinică. 
In exigeuță »p»-iti

In acest spirit a luat corintul șt 
W artsc! Mari» Bir jesa. vice—re- 

ai Caesilrf ri K ați "nai pen- 
trr Edr-rii- Ptrică «f Srwrt. care » 
țt~-it să subfi-ieze impo-taine! «alt 
reahrzt de județul Argeș pe linia 
audifiririi dnamicn dezmltării ba
rei materiale a uctitnătii spprtive de 
masă «i de prr fer-»nn|i Acest lucru 
se dat 9 re-te iu principal spri fuse lai 
M ornat de Cuentetul județean de 
partid, mțelecerii nesijlxite a ue- 
’•fi de a se reafiza ia ural, ta io 
trepriaderi. ia «usiiaCile de in sute, 
rit mai Mite amenajări simp’e sau 
chiar rmmpk n șperure. lușium 
este insă ca aceste raeeuiri să aibă 
pretutindeni a fvnct:*««alrt<te  de- 
piieL d fie larg Mnsue. finei ttuț. 
oamenii maneîi d fie realmente be
neficiarii iar.

Referir.du-se Ia perf rrtr-a-.țî. rx- 
bitoruî a ținut «â precizeze că a so
sit timpul ca și județul Arces să se 
afirme pe planul trimiterii către lu
turile reprezentative, căue cefe o- 
limpice, a rit -mai rfiblfbr*  sportivi

In cuvfntul său, tovarășul Vâsle 
Masat, secretar al Comitetului jtxîe- 
țear. de partid Argeș a Scot un apei la 
exigență, la autadepășire. Vorbitorul 
a relevat că există suficiente pre
mise pentru a obține ți pe plaa spor
tiv realizări deosebite, asa cum au 
fost ele materializate in economia ja- 
dețului. Dar. pentru a se aiunge aici, 
se cere colaborare, mancă insaflețită. 
se cere tratarea problemelor auscării 
sportite cu spirit de inaltă răspun
dere. se impune dia partea taiaror 
factorilor angajați ia această direc- 
£e a atitudine fermă, respoesabilă.

itraasigenti.

bms4 realizare sportivi : • noai 
sală de forță surie este instalat ff 
■n bane de iarnă pentru antre-a- 
mentele eaiarâriler șt canoetaur 
— primul de acest gen din jndetxl 
Mare*.  Sala de forță și barul sînt 
instalate la harig.~. "1 de amberca- 
țun: al cl’jîxjfai Voința situat la 
CocnpJexul de spor: s agrenser.; al 
nnmieipicbti Tg. Mures Pe Lmgă 
sala de forță as fos; amenajate 
două vestiare. atelier de re
parație a ambarcaț.jr.ilor Sala 
dispune de încălzire centrală.

loan PAUȘ. coresp. județean

CUPA „CULTURA, RECREARE, 
SPORT

în județul Neamț. CJ E.FÂ, Co
mitetul jucețear pentru cultură și 
educație socialistă ți Coautetul 
județean U.T.C. au inițiat • acțiu
ne de mare amploare sub deviza 
„cultură, recreere. sport' Aceasta 
se adresează populației din mediul 
sătesc și se desfășoară duminical 
in toate cele 145 de cămine cul
turale din județ. La programul de 
activități ale căminelor culturale 
din satele și comunele județului 
nostru sînt adăugate manifestări 
sportive care constă din întreceri 
de șah, tenis de masă, schi, pati
naj, săniuș, haltere și trintâ.

La sfîrșitul lunilor de iarnă, că-

SPERANȚE TN JUNIORII CHIMIE1-GĂEȘTI
„Născută” de mulți mi, echipa 

de juniori — fotbal — Chimia din 
Găești ocupă în ultimii trei ani 
locul II în lupta pentru cucerirea 
titlului de campion județean. în 
acest an, echipa condusă de in

structorul Mihai Ionescu, aspiră la 
primul loc și de aceea juniorii 
au pornit din timp la drum. Pre
gătiri serioase în plină iarnă. Po
ziția în clasamentul turului este

PE A.C.MILAN.CREZÎNDTOTTIMPULÎN VICTORIE
VIAREGGIO, 28 (prin telefon, da 

la trimisul nostru).

A trecut bucuria eliminării Mi- 
ian-ului de către echipa noastră de 
tineret sub 21 de ani, eliminare ne
scontată de nimeni aici, înainte de 
începerea turneului, dar considerată 
arum absolut meritată, după cele două 
partide, de la Spezia și Pisa. La 
ora cînd citiți aceste rînduri, fot
baliștii români nu se mai gtndesc la

„ce greu a fost” (și ce frumos!) ci 
se pregătesc pentru partida (numai 
tur) cu Lar.erossi, de joi dupâ- 
ami=ră, de pe Stadio dei Pini. Iar 
Lanerossi trebuie să fie o echipă bună 
din moment ce. după ce învinsese în 
prunul meci, cu 1—0, pe Bayern

iși încheie pregătirile
Ia aceste zii?, arbitrii de fotbal 

dna aadcpiul București iși vor in- 
cbea pregît.riie în vederea reluă
rii camp. partlcipînd La o
serie de acțiuni organizate de co
misia de fo’bal a C M E.FS.

AslM. 1 martie a c„ tn-
eepimi de «a erele 18, cei peste 
MA de arbitri bucureț‘eni vor par- 

: : -. BB ■ :. 'ială a noti-
jri sezon, ia sala I.S.B., unde va 
avea loc prima pier-ară a colegiului 
muc-lc-pal de arbitri.

Peste dooâ Z-Ie. sîmbătă 3 mar
tie. va a-rea ioc. în aula Facultății 
d- drept. La orele ÎT ’O. testul teo
retic de control Ia care sînt obli
gați să ia parte toți arbitrii lotu
rilor dtriz :.~.are A. B și C din

La sed.ul C"ms:hu2jj pentru edu
cație tzxi $1 spori a! municipiului 
Burzrest*  se vor desfășura în ziua 
de '.mă ' —jrt e examenele de pro
movare in categoria a II-a pentru 

fotbal bucureșteni.

Eriselar culturale care au organizat 
buie șt multe asemenea acțiuni 1> 
se vor atribui materiale p echipa
ment sport.v, cupe ce vor purta 
-.ure> : -Cultură, recreere, sport" 

pn»L Rada TOMA. coresp.

CEFERIȘTII SPORTIVI DIN 
GURAHONȚ

•: - : 5 _■ - — ' ( F.R.-Unirea
dia Garăhont, județul Arad, — cu 
3N de membn cotizanț; — se min
erește cu o sene de realizări ale 
spcrurilcr săi care formează o e- 
cr-pă de fotbal Gn campionatul ju
dețean). una de voiri, alta de hand
bal Xn numai atât însă. Membrii 
ăsoc-atie: C-FJL Unirea Curabonț 
au terminat de curind construirea 
unui modem Harin de înot. Reali
za: prin muncă patriotică, după 
pr-riectcl bonnului Regionalei de 
căi ferate Timișnara. s-au econo
misit circa 40 0W lei Printre cei

ing. Traian Dcmiiriu. președintele 
ascciației. Lazăr Oprea. Petru Cas- 
ma. Teodor Dni Petre Tal, Petru 
Marțea. Aurei Oancea șa. în a- 
ceastâ vară se va mai amenaja o 
plajă de circa 200 n» liniari, un 
teren de voieL altul de tenis, iar la 
terenul existent al asociației se va 
construi un vestiar.

Ian COTOI — coresp.

bună: conduce cu trei puncte a- 
vans avînd un golaveraj excelent 
26—4.

Talentații juniori ai echipei sînt 
hotărîți să realizeze mult în a- 
ceastă primăvară. Iată-i in foto

grafia alăturată — pe zăpadă — 
alături de antrenorul lor Mihai Io
nescu care a primit anul trecut 
titlul de „Instructor fruntaș F.R.F."

Mișu AVANU, coresp. județean 

Munchen, a înscris în jocul retur nu 
mai puțin de 5 goluri (primind trei).

Cele mai mari griji ale Iotului 
român sînt acum serioasele „avarii" 
produse marți de duritatea jucăto
rilor de la Milan, nesancționați de 
arbitrul Lapi din Florența. La Pisa, 
imediat după terminarea jocului, dr. 
Nicolae Stănescu și maseurul Ștefan 
Ceaprazov au început un serios pro
gram de recuperare. Și nu e vorba 
doar de un singur jucător. Vișan nu 
va juca, după lovitura cu cotul pri
mită în ochiul stîng. Anghel are 
glezna dreaptă umflată. Poraschi și 
Unchiaș <au și ei lovituri la glezne. 
Purima e lovit la genunchiul stîng, 
iar SzaLados acuză loviturile primite 
în tendon. Problema nr. 1 este acum 
recuperarea a cit mai mulți dintre 
acești jucători. Dr. Stănescu crede 
că patru din cei șase accidentați vor 
juca, totuși, joi. Numai că, probabil, 
evoluția lor nu va putea atinge ni
velul optim. Să credem, însă, în am
biția acestei vîrste !

Și acum, să revenim asupra parti
dei de marți. La Pisa, marea calitate 
a echipei noastre a fost insistența 
sa, generată de continua încredere în 
victorie. Și au fost destule momente 
care ar fi putut zdruncina această 
încredere... Milan, învingătoare în 
primul meci (în pofida cursului jocu
lui, așa cum am amintit la timpul 
respectiv), cu 1—0, a deschis scorul 
și marți, destul de repede, în min 13, 
și totul părea pierdut. Peste patru 
minute, însă, tinerii lui Cornel Dră- 
gușin au egalat. Jucătorii noștri au 
forțat, apoi, tot timpul, succesul. In 
penultimul minut el au reușit golul 
victoriei, care l-a dus la criteriul... 
penalty-urilor atit de dramatice, și 
la izbînda finală.

O anumită . oboseală și nervozitate 
n-au mai permis echipei noastre să 
desfășoare șl marți jocul ei atît de

Antrenorul Petrică Radulescu despre turneul echipei Sport Club Bacau in Liban

S-a lucrat bine și speram, cu folos
După un turneu de două săptă- 

mîni în Liban, Sport Club Bacău 
s-a înapoiat in țară luni seara, pe 
ruta Bei'.-ut-Istanbul-București Oto- 
peni. Si de aici, în continuare a 
doua zi. cu autobuzul, la Bacău 
cu întreg efectivul de jucători-in- 
clus’V Dembrovschi ; în schimb, 
fără antrenorul Petrică Rădulescu. 
rămas în Capitală pentru rezolva
rea unor formalități administrative, 
împrejurare care ne-a oferit prile
jul unui scurt dialog pe tema „e- 
tapei libaneze de pregătire”.

— Mai întii. l-am întrebat pe 
antrenorul băcăuan, ne-ar inte
resa jocurile susținute de Sport 
Club în perioada turneului și 
rezultatele obținute in cadrul a- 
cestej acțiuni.

— Deși turneul nostru a durat, 
asa cum se știe, două săptămîni, 
totuși — din motive organizatorice 
bine întemeiate — numărul întâl
nirilor disputate a fost foarte mic, 
în raport cu prevederile inițiale și, 
mai cu seamă, în raport cu ne
voile de pregătire ale echipei în 
etapa actuală de omogenizare a 
acesteia. Mai precis, am jucat două 

din 
fost 
Aici

aplaudat de la Spezia. Dar, evoluția 
sa a fost șl de data aceasta supe- 
rioră puternicului ei adversar prin 
„jocul său foarte rapid și disciplina 
tactică exemplară", cum remarcă tn 
cronica de azi, ziarul La Gazzetta 
dcllo Sport. La Pisa, echipa română 
a mai avut și șansa ca Mureșan să-și 
manifeste personalitatea exact atunci 
cînd trebuia. O cursă de 80 m din 
finalul partidei, cele două goluri în
scrise cu mare virtuozitate în timpul 
efectiv de joc și transformarea cu 
mare precizie a tuturor celor șase 
lovituri de pedeapsă pe care ie-a 
executat, au îneîntat toată lumea, in
clusiv pe ziariștii italieni, care scriu 
în cronicile lor : „Mureșan a învins 
Milan !“ Nu trebuie să uităm, însă, 
nici eforturile celorlalți, dintre care 
Poraschi, Purima, Anghel și Ion Ion 
s-au detașat. Mai ales, nu putem uita, 
excelentele intervenții decisive ale 
portarului Ion Gabriel, care, apărînd 
două penalty-uri, poate fi considerat, 
împreună eu Mureșan, autor moral al 
victoriei.

Acest frumos rezultat de 2—1 și 
6—5 la penalty-uri (scor general 
8—7) împotriva Milan-ului este, însă, 
la ora actuală, o frumoasă amintire. 
Fotbaliștii români se pregătesc pentru 
jocul de mîine (n.r. azi) cu Lanerossi. 
Antrenorul Cornel Drăgușin speră să 
poată folosi următorul „li" : Ion Ga
briel — Purima, Unchiaș, Poraschi, 
Ciocîrlan — Iovănescu, Ion Ion. Ra
dulescu — Batacliu, Mureșan. Sza- 
bados. Vineri va fi zi de odihnă, iar 
sîmbătă, la Viareggio și Spezia, Se 
vor disputa semifinalele, pe care le. 
vor decide meciurile Dukla Praga — 
Crystal Palace, Ujpesti-DozSa — Fio
rentina, Benfica — Bologna, Steaua ~ 
I .anerossi.

Mircea M. 1ONESCU

meciuri ; primul cu Steagul roșu, 
formație a cărei prezență- in Li
ban s-a suprapus timp de: o săp- 
tămînă cu a noastră. Rezultat: 2-2' 
(au înscris pențru noi Sinăucea- 
nu și Rugiubei, iar pentru brașo
veni. Balint și Ghcrgheli) ; în cel 
de al doilea meci am avut ca ad
versară pe campioana țării. Nej- 
meh Sport Beirut, în fața căreia 
am cîștigat cu 2—0. după un ioc 
disputat și spectaculos, prin golu
rile realizate de Pană.

— In principal, în ce a con
stat activitatea echipei dv. in 
Liban ?

— în antrenamente zilnice. în to
tal zece ședințe, executate în pe
rioada turneului, si cîteva jocuri, 
în cadrul acestor antrenamente, a- 
vînd ca parteneri formațiile de re
zerve ale cluburilor Racing și Nej- 
meh. In acest fel am avut posibi
litatea să ne axăm pregătirea pe 
un conținut tehnico-tactic, fără a 
neglija însă și îmbunătățirea ca
pacității de efort. S-a lucrat bine 
și, sperăm, cu folos, datorită și 
condițiilor foarte bune asigurate 
de gazde (terenuri, cazare, masă),

tinerii din oraș au prilej să se 
deconecteze după orele de școa
lă, să se distreze — pe gheață 
sau în afara ei — cînd se or
ganizează carnavale Pe gheață. 
Iată o imagine concludentă —

țișorului". O întrecere care s-a 
bucurat de un deosebit interes atît 
în rîndul participanților cît și al 
spectatorilor care au urmărit-o. 
Printre cîștigători: Aurel Cirjan, 
Vasile Stoica, loan Dragomir, Cor
nelia Flntean, Constanța Muzoș, 
Maria Lăzărescu ș.a. în ziua de 4 
martie, pe același traseu, Crosul „8 
Martie".

A. FLOREA — coresp.

NICI UN CONCURENT!
Aproape 200 de tineri au partici

pat, la Curtea de Argeș, într-o du
minică din luna februarie, la etapa 
de zonă a Cupei Sindicatelor și 
Festivalul sportului feminin arge- 
șean (șah, tenis de masă, volei, 
popice, haltere și trîntă). După 
ce amintim de aportul deosebit 
adus la reușita acestor întreceri de 
către doi activiști sportivi volun
tari — Vasile Ignăteânu și prof. 
Nicolae Ionescu — merită să rele
văm asociațiile sportive care au 

tură ce se va construi. Acum 
Minerul-Motru (echipă pe locul 
II în campionatul județean) se 
poate antrena... unde o ști ! ? I

P. CODRUȚ, coresp 

înaintea plecării la Leeds' 

Rapid joacă sîmbătă 
cu Metalul București

Meciul de verificare pe care Ra
pid trebuia să-l susțină ieri cu S.C. 
Karl Marx Stadt a fost contrai 
mandat.

Pînă la plecarea spre Leeds 
(care va avea loc luni dimineața), 
fotbaliștii giuleșteni ÎȘi continuă 
antrenamentele Și vor mai disputa 
un meci amica] cu divizionara B 
Metalul București.

Partida va avea loc sîmbătă, 
de la ora 15,30, pe stadionul Giu- 
lești.

CF. R. TIMIȘOARA- 
F C. HANSA ROSTOCK

1-2 (1-0)
La prima intîlnire internațională 

disputată pe stadionul C.F.R., în 
ciuda timpului rece, au fost pre- 
zenți peste 5000 de spectatori, care 
însă au fost răsplătiți de evoluția 
bună a celor două formații. Deși 
au dominat majoritatea timpului, 
avînd numeroase ocazii de a în
scrie, timișorenii fructifică doar 
una singură, prin Periatu (min. 
28). Oaspeții, mai periculoși și in
cisivi, au acționat mai _ mult pe 
contraatac, reușind să înscrie de 
două ori, prin Kiell (min. 65 și 76). 
A arbitrat bine G. Blau (Timi
șoara).

P. ARCAN — coresp. județean

Vineri, la Cluj

C F. R -
F.C. HANSA ROSTOCK

Reveniți luni din turneul în 
R.D.G., feroviarii și-au reluat pre
gătirile, iar vineri (ora 15.30), vor 
întîlni, la Cluj, pe F. C. Hansa 
Rostock, din prima divizie a 
R.D.G., echipă în care evoluează 
și cîțiva jucători internaționali.

co și timpului excelent care ne-a 
permis să ne desfășurăm, fără nici 
o fisură, întreg programul de in
struire.

— Ce lot dc jucători ați de
plasat și care dintre aceștia s-au 
■remarcat în mod deosebit ?

i
— în primul rind lotul : Ghiță, 

Mi'oc, Catargiu. Velicu, Maraasoiu, 
Vătafu, Duțan. Hrițcu, Pană. Ru
giubei, Florea, Sinăuceanu, Comă- 
nescu, Băluță, Volmer și Enache. 
Și-acum, cei ce s-au remarcat : 
Ghiță, Mioc, Hrițcu, Vătafu și 
Pană.

In încheierea discuției noastre, 
l-am rugat pe antrenorul Petrică 
Râdulescu să ne spună și progra
mul de jocuri al echipei, pînă la 
meciul din prima etapă, de la 
Bacău, cu Sportul Studențesc.

Iată-1 : azi (N.R.. ieri) cu Tex
tila Buhușl, sîmbătă 3 martie cu 
formația S. C. Karl Marx Stadt și 
ultima verificare, înaintea returu
lui, miercuri 7 martie, cu Știința 
Bacău.

Mihai IONESCU

imortalizată de Horst Buch- 
fener — la ultima manifestare 
de acest fel organizată pe pa
tinoarul amintit.

Iile IONESCU, coresp. județean

mobilizat la întreceri mulți concu- 
renți, bine pregătiți : Avintul
U.E.I.L., Automobilul, Foresta și 
Agronomia. Cu acest prilej și o 
remarcă mai puțin plăcută : De la 
Fabrica de confecții din Curtea de 
Argeș — cu numeroși salariați 
— n-a participat nici un sportiv !

prof. Emanoil STERESCU. coresp.

NOI BAZE SPORTIVE

în două orașe vecine pe malul 
Someșului, noi baze sportive. La 
Dej au început lucrările unui mini
complex amplasat în partea de nord 
a orașului. El cuprinde : două tere
nuri de baschet, două de volei și 
două de tenis de cîmp. Ele vor 
avea în vecinătate o plajă ce se va 
întinde pe 300 m lungime. Lucră
rile sînt făcute, în general, prin 
munca patriotică a locuitorilor. Ter
men : de dare în folosință : sezonul 
cald.' La Gherla, în vecinătatea nou
lui stadion din parcul orașului, se 
vor declanșa lucrările bazei spor
tive nr. 2 care, de asemenea, va 
avea terenuri de volei, handbal, 
baschet, tenis și pistă de atletism. 
Tot aici se va pune baza unui 
„•cartodrom" necesar micilor piloți 
de carturi.

Dumitru VATĂU — coresp.



AZI LA PATINOARUL „23 AUGUST"

PRIMUL CUPLAJ Al UNUI ATRACTIV
a

snortuO
înscriindu-se în ansamblul com

petițiilor din acest sfîrșit de săptă- 
mînă ca un eveniment marcant, 
„Cupa Federației" la hochei prile
juiește iubitorilor acestui sport din 
Capitală nu numai ocazia de a ve
dea trei redutabile formații de peste 
hotare, dar și pe jucătorii români, în- 
tr-una din ultimele lor confruntări cu 
caracter de verificare, dinaintea cam
pionatelor mondiale (grupa B), pro
gramate între 22 și 31 martie la 
Graz, în Austria.

Testul la care va fi supus lotul 
nostru reprezentativ, care în această 
întrecere evoluează sub numele de 
selecționata orașului București, este 
— după cum se vede — destul de 
dificil, ținînd seama de ceea ce a- 
firmam mai înainte și anume că e- 
chipele oaspe sînt foarte valoroase.

în afară de S.K.A. Kuibișev, care va 
utiliza în mod cert pe portarul Av
donin (rezerva lui Tretiak) si două 
linii de atac de la Ț.S.K.A. Moscova 
(Mișakov, Firsov, Blinov și Popov, 
Glazov, Trunov), la turneu va lua 
parte formația secundă a R. D. Ger
mane, cu nume foarte cunoscute in 
componența sa și echipa Slavia Fraga, 
fruntașă a campionatului diviziei B 
din Cehoslovacia. Toate trei consti
tuie adversari redutabili pentru ho- 
cheiștii români, cunocută fiind valoa
rea și tradiția hocheiului din țările 
respective. Dificultatea acestor dispute 
constituie, însă, un lucru foarte util, 
deoarece numai in acest fel, In fața 
unor team-uri închegate șl puternice, 
se va putea realiza o testare eficientă 
a lotului nostru, vor ieși mai bine ta

evidentă calitățile și deficiențele din 
jocul său.

Dincolo însă de acest aspect — să-1 
numim — practic, competiția se a- 
nunță mai mult decît atracfivă, ic 
special pria caracteristicile bine cu
noscute ale hocheiului din țările care 
și-au trimis reprezentante : viteză, 
forță, combinata scurte, dar specta
culoase, șuturi rapide, polemice și 
plasate. Nu ne îndoim că evoluția e- 
chipri sovietice ca și cea a formației 
pragheze vor atinge cote spectaculare 
ridicate, reprezentind un punct de 
atracție nu r.tasai pentru spectatorii 
obisnuiț; ai bocbeiului.

Competiția iocepe astăzi, la or» 
16â» cînd este procramat jocul S.K.A 
KUIBIȘEV — BERLIN, după eare ta 
ori 1*3»  va urma partida dintre 
BICIBLȘI1 și SLAVIA FRAGA.

I

in competiția internațională de la Kirov (U.R.S.S.)

NOU RECORD DE PATINAJ AL TARII
STABILII DE V. CORDS PE 500 U

MECIUL DE GIMNASTICA S. U. A. ROMÂNIA

DAN GRECU PE LOCUL I
LA INDIVIDUAL COMPUS

Interviu cu antrenoarea federală, Ella C onstantinescu

„MARII CAMPIONI Al TENISULUI DE MASĂ

Zilele trecute, un grup ce pati
natori români (Vasile Coroș — Di
namo Brașov. Adrian Ciobanu — 
Agronomia Cluj ș: Andrei Okos — 
S. C. Miercurea Ciuc) a participat 
la o mare competiție internaționa
lă de viteză în UJLSS, în orașul 
Kirov. La concurs, care s-a desfă
șurat pe o pistă de gheață natura
lă pe stadionul Dinamo din loca
litate, au participat unii dintre cei 
mai buni viteziști sovietici, cite 
7—8 la fiecare prooă, precum și

SÎNT
noștri pentru 

numai zece zile 
masă european

ATLEȚI COMPLET!"•> •>
a atinge acest obiectiv important in desavirșrea pregătiri lor ?Ce fac sportivii

Pe parcursul a 
elita tenisului de 
a evoluat în două competiții găz
duite în R. F. a Germaniei : la 
Boblingen, concursul „Top 12“ (tur
neele celor mai buni 12 jucători 
și celor mai bune 12 jucătoare din 
Europa) și Hanovra : campionatele 
mondiale universitare. întreceri de 
mare interes dacă ne gîndim că 
peste puțin timp (5—15 aprilie) vor 
avea loc, la Sarajevo, campionate
le mondiale, ceea ce explică și 
prezența numeroșilor specialiști de 
pe continent pentru a urmări com
petițiile. Printre aceștia s-a aflat 
și Ella Constantinescu, antrenoarea 
federală, pe care am rugat-o la îna
poiere să ne împărtășească impre
siile culese la fața locului.

„Referindu-mă mai întii la „Top 
12“ voi sublinia că a fost poate cel 
mai dificil concurs pe care l-am 
văzut vreodată, ne-a spus Ella Con
stantinescu. Particîpanții au fost 
supuși unor eforturi fizice și psihi
ce considerabile. în numai trei zile 
ei au .jucat fiecare cite 11 meciuri 
după formula „cel mai bun din 
cinci seturi". 29 de partide femi
nine și la 36 masculine s-au în
cheiat abia după cinci seturi, iar 
în ziua a doua, într-o reuniune, 
fiecare concurent a susținut cinci 
meciuri, însumînd cam 20—25 de 
seturi. Ceea ce este enorm".

— Se înțelege așadar că învin
gătorii, mai ales, dar și ceilalți au 
avut de făcut față unui adevărat 
maraton. Singura noastră repre
zentantă, Maria Alexandru s-a 
clasat a 5-a și se pare că o victo
rie și încă vreo două seturi cîști- 
gate în plus ar fi săltat-o chiar pe 
poziția a doua. Cum apreciați evo
luția ei ?

— Maria a apărat bi„e dar a 
atacat slab, adică invers decît ne 
arătase acasă Ia antrenamente. E 
adevărat că mesele moi pe care 
s-a desfășurat competiția au defa
vorizat ofensisa. totuși procenta
jul loviturilor de atac reușite ale * 
Măriei a fost prea redus. Am mai 
observat și unele goluri de con
centrare, ceea ce a influențat fără 
îndoială și eficiența acțiunilor ei 
Totuși ea a evoluat de Ia egal cu 
principalele adversare. Cred că 
pregătirile comune cu sportivii in- 
goslavi, făcute ulterior, an avat 
darul să contribuie la ameliorarea 
jocului campioanei noastre, in ce 
măsură, vom avea ocazia să ve
dem la campionatele internaționale 
ale Angliei din zilele care urmea
ză.

— Cunoaștem rezultatele cam
pionatelor mondiale universitare, 
ca și faptul că Eleonora Vlaicov 
și Carmen Crișan au câștigat me
dalia de bronz la dublu. In rest 
însă, atît cele două jucătoare dt și 
echipa masculină nu s-au ridicat 
la nivelul așteptat Mondialele de 
la Sarajevo se apropie. Ce-i de 
făcut ?

— Intr-adevăr. din caua lip
sei de viteză și forță Eleonora Vlai
cov a pierdut contactul eu pluto
nul fruntaș european, iar Carmea 
Crișan, cu o tehnică unilaterală, ce 
găsește deseori in dificultate, chiar 
și împotriva unor adversare eare 
nu dispun de un arsenal bogat de 
lovituri, dar care aplică la perfec
ție ceea ce cunosc. Teodor Gheor
ghe s-a prezentat mai bine ea altă
dată. In întilnirile care se prelun
gesc însă pînă la cinci seturi el 
nu rezistă încă fizic și psihic. Șer-

Cores 'Duta.-no Brașov) de- 
l rrTa.-r record al țării la 

SiO m cu 43.1.

primele garnituri din R.D. Germa
nă. Cehoslovacia, Polonia și Un
garia.

Patinatorul român, Vasile Coroș
— campion absolut al țării pe 1973
— (antrenor Ernest Ulrich) a avut 
o comportare foarte bună Ia între
cerile de Ia Kirov,, stabilind Ia pro
ba de 500 m un nou record repu
blican cu timpul de 43,1 sec. (ve
chiul record era de 43.5 și a fost 
stabilit în 1969, la Inzell, de către 
Victor Sotirescu). Coroș s-a clasat 
la proba de 500 m pe locul 15, iar 
ceilalți „alergători" români au ocu
pat următoarele locuri : 22. Okos 
444_ 25. Ciobanu 45,2. Proba a 
revenit multiplului campion sovie
tic. A. Tigankov cu 41,3.

în celelalte probe reprezentanții 
r.astri s-au clasat pe următoarele 
locuri : 3000 m (a cîștigat Tigankov 
cu 4:34.6)... 21. Coroș 5:10,3... 25. 
Ciobanu 5:15.9... 28. Okos 5:20,3 ; 
1500 m (cîștigător — Tigankov cu 
2:12,9)... 23. Ciobanu 2:29,6, 24. Co- 
ros 2:295... 26. Okos 2:32,3. La fie
care probă au participat 28—30 de 
ccncurențL

ECHIPA DE POLO A BERLINULUI 
OCCIDENTAL JOACĂ ÎN BUCUREȘTI

Selecționata de polo a Berlinu
lui occidental va juca trei partide 
la București. Oaspeții vor întîlni 
vineri (bazinul Floreasca, de la ora 
18,30) echipa I.E.F.S., sîmbătă, la 
aceeași oră formația Rapid, iar du
minică dimineața, de la ora 12,30, 
tinăra echipă a Clubului sportiv 
Școlarul.

ter-

Sportivii americani au învins la limită
întrecerea pe echipe masculine

DAN GRECU
ÎMI

TREI MEDALII PENTRU BOXERII
ROMÂNI LA TURNEUL DE LA MINSK

MOSCOVA, 28MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 
S-au încheiat întrecerile turneului 
international de box de la Minsk, 
la startul căruia au fost prezenți 
sportivi din Birmania, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Irak, Finlanda, Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
In finala categoriei semimuscă s-au 
întîlnit Alexandru Sighcti (Româ
nia) și Vladimir Ivanov (V.R.S.S.), 
După un meci spectaculos și echi
librat, victoria a revenit la puncte

sovietic. Și la celelal- 
au terminat învingâ-

pugilistului 
te categorii 
tori reprezentanții UJLSS.: Baban 
Nadirov, Eduard DubcvskL Ana
toli Volkov. Vladislav Prelovsk- 
Vladimir Rozenbaum. Aleksar." 
Ovecikin, Mihail Kovalev, Valeri 
Sokolov, Valeri Pocetuhin.

Pugilișiii români C-ornel Jivco- 
viei și Ion Moldovan s-au clasa: 
pc locui trei la categoriile ușoară 
și respectiv mijlocie.

TL 9
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ClCLOCROS INDOOR I

în permaneta căutare a originali- 
«ții cu orice preț, organizatorii de 
spectacole din Occident au ajuns sa 
creeze ciclocrosuri... indoor! Astfel 
dp întreceri — în interiorul vechilor 
castele — se practică în Elveția ți 
In R.F.G.Dar premiera mondială a acestui 
gen de concursuri a avut loc — 
pentru a respecta adevărul istoric — în 
Olanda, în 1969. în organizarea tele
viziunii olandeze, în localitatea Dron- 
ten, ciclocrosul de sală a fost mult 
mai dificil decît unul în aer liber, 
cuprinzînd multe porțiuni de urcuș 
sau coborîș pe scări... Au participat

In sfîrșit, cînd a ajuns Ia capa 
fost dat să afle că nu-1 aștepta cip 
o răsplată și nici măcar cuventte-e 
aplauze oferite învingătorului. în ziua 
aceea se dăduse startul fn două curse 
diferite, iar actorul, rătăcind traseul, 
a nimerit în cealaltă Întrecere, unde 
l-a fost dat să realizeze performanța 
de a depăși pe ultimii doi delir" 
rămași în coaaa plutonului...

ANDRUET VA CONCURA PENTRU 
FIRMA LANCIA

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

a a

CIOCALTE1A LA BUDAPESTA.— 
țional de șah de la 
efimiat cu disputa- 
-jprinse în runda a

12-a. Maestrul român Victor Cio- 
câltea a câștigat la Sax, Gheller l-a 

pe Arxrian. iar Hort a ob- 
rictorta in partida cu Ribly. 

remiza in parti-
In clasament, 

menține marele 
ifim Gheller, cu 

de Vaganian 
L) — 7 puncte și o partidă 
Mă. V Ctocâhea ocupă tocul 

5J puncte

A

t

9
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NASTASE la 
început turneul 
tenis (pe teren 
Hampton (statul 
mul tar, jucătorul român Ilie 
tise l-a întins cu 4—6, 6—0, 
pe americanul Zan Guerry. 
rezultate : Connors-Bertram 
6—3 : Meiler-Mulligan 6—0, 
J. Gisbert-Seewagen 0—6, 
6—3 ; Fassbender-Paish 6—4, 
Szoke-Crokenden 6—1, 6—3.

HAMPTON.— A 
internațional de 

acoperit) de 
Virginia). în

la 
pri- 

N’ăs- 
6—2, 
Alte 
6—3, 

6-4;
6—0, 

6-1;

BERKELEY, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

După întrecerile de la East Stroud- 
bourg (statul Pennsylvania) și Liver
pool (New York), echipele noastre de 
gimnastică și-au continuat turneul în 
S.U.A., susținînd a treia întîlnire a- 
micală la Universitatea Oregon din 
Eugene, unde gimnaștii români au 
avut ca parteneri pe cei din selec
ționata secundă americană. Apoi, 
marți seara, pînă aproape de miezul 
nopții, s-a desfășurat, în sala Univer
sității Columbia din Berkeley (Cali
fornia), meciul oficial masculin 
S.U.A. — România. Cei 5 000 de spec
tatori au asistat la o dispută foarte 
echilibrată, încheiată eu succesul la 
limită (la 25 de sutimi) al gazdelor : 
271,10—270,85. Am prezentat echipa de 
la ultima ediție a J.O., 
lui Gheorghe Păunescu 
în exercițiul de la sol 
anterioare), înlocuit cu 
La rîndul lor, gazdele 
cu trei sportivi care au fost și ei pre- 
zenți la Miinchen.

Gimnaștii noștri au condus în per
manență, înaintea ultimului aparat 
deținînd un avantaj de 90 de sutimi. 
La bară fixă însă, gazdele — evolu- 
înd mai bine — au reușit să recu
pereze, și, ca urmare a faptului că 
Nicolae Oprescu a căzut de pe apa
rat, pierzînd un punct prețios. Dacă 
la echipe s-a trecut la un pas de vic
torie, pe aparate reprezentativa ro
mână a fost superioară, luîndu-și o 
binemeritată revanșă. Cea mai bună 
comportare a avut-o campionul nos
tru absolut Dan Grecu, învingător la

cu excepția 
(accidentat 

al întîlnirii 
Mihai Borș, 
au concurat

V

individual compus (de trei ori pe lo
cul I), cu 55,20 puncte. I-au urmat : 
Gary Morava 54,80, Petre Mihai-uc 
54,75, Brent Simmons 54,50, Dave 
Butzman 53,95, Jim Ivicek 53,20. Iată 
și laureații pe aparate : sol — Mora
va 9,50, cal — Grecu 9,10, inele — 
Grecu 9,50 ; sărituri •—■ Morava 9,55; 
paralele •— Grecu, Mihaiuc și Ivicek 
toți 9,30. bară fixă — Simmons 9,60 
(cea mai înaltă notă a meciului). Au 
mai concurat, în afara celor amintiți : 
Mircea Gheorghiu, Constantin Petres
cu, respectiv Ted Marti și Tom 
W eeden.

Pe programul turneului figurează, 
acum, meciul oficial feminin S.U.A. 
— România, care este așteptat cu 
deosebit interes aici, avînd în vedere 
locurile apropiate de vîrful ierarhiei 
mondiale ocupate de cele două repre
zentative : 4 și respectiv 6.

Constantin MACOVE1

ARTIȘTII GHEȚII" IȘI DISPUTĂ CU ARDOARE

atunci la întrecere foștii campioni 
mondiali de ciclocros Eric de 
Vlaeminck, Renato Longo și Declerq.

Recenții clștigători ai raliului Monte 
Carlo, Jean-Claude Andruet ți par
tenera sa Michele („Biche’l Petit, 
care au concurat pe o mașină Re
nault-Alpine, au semnat, pentru res
tul sezonului un contract cu firma 
italiană Lancia. Chiar In cursa Lyon— 
Charbonieres, Andruet va conduce 
noul automobil Lancia-Stratos. 
Franța, Andruet va continua să 
echipaj cu Michele Petit, dar în 
lia partenerul său va fi Pierro 
dano.

Fostul campion mondial de lupte 
Per Svensson a produs senzație în 
Suedia prin declarațiile sale publice, 
condamnînd utilizarea de către spor 
tivi a preparatelor eu hormoni (cum 
ar fi „Dianabol*  sau „Testoveron*).  
El îi acuză pe compatrioții săi Ricky 
Bruch și Kjell Isaksson (printre atleți) 
sau pe halterofilul Bosse Johansson, 
că nu ar fi obținut forma cuvenită 
la Miinchen tocmai datorită consumu
lui de hormoni. Printre sportivii strâ 
ini vizați de Svensson se află și cîțiva 
atleți finlandezi și americani.

SVENSSON, ACUZĂ

ce fotbal F C Sortos, cficto 
i la Numberg o combinată a

FELE PE ZAPADĂ I Echipa brazi 
in R. F. o Germaniei, a întâlnii

O NOUA CARTE DESPRE MECIUL 
SECOLULUI

in turneu 
cluburilor 

Bayern Muochen și F. G Numberg. 25 00C ce spectatori au urmărit această 
partidă, in care fotbaliștii vest-germeni — ‘ —----- J —‘------—

3—0 ’ "
ne

_ > core fotbaliștii vest-germaci au cîștigat cu scocul categoric ae
(0—0), prin punctele mame te de Nussing, Breitner și Rcth. Fotografia 
înfățișează bizara eparitie a lui Pe'e pe zcpodâ, m luptă cu Nussi-ig. 

Teiercto : A.P.-AGERPRES

SALT IN NECUNOSCUT
de
leLa una din recentele emisiuni 

dicate de televiziunea pariziană 
gâturilor dintre artiști și sport, bine
cunoscutul actor francez de cinema 
Serge Reggiani a povestit o nostimă 
întîmplare din epoca în care se o- 
cupa de ciclism. Participînd la o 
cursă pe distanța de 34 km, Serge s-a 
trezit dintr-o dată în poziția a treia. 
După mari eforturi, a reușit să-și 
depășească adversarii, dar a constatat 
că întrecerea nu se mai termina, 
deși rula de mai bine de trei ceasuri.

La Budapesta a apărut, într-un ti 
raj de 6 000 de exemplare o carte 
care descrie meciul pentru titlul 
mondial de șah disputat Ia Reykjavik 
între marii maeștri Boris Spasski și 
Robert Fischer. Autorii volumului, 
Tibor Florian și Egon Varnusz, pe 
lingă analiza celor 21 partide dispu
tate, publică, de asemenea, biografia 
noului campion al lumii, R. Fischer, 
precum și pe cea 
B. Spasski.

a fostului campion.

MISTERUL BOBURILOR

Ceâ de a . doua , 
telor mondiale de bob, disputate Ia 
Lake Placid (S.U.A.), a fost marcată 
de un curios incident, care a avut

parte a campiona-

să pună în mișcare toate f<darul
țele de ordine locale, șerifi, comi
sari districtuali și simple mașini de 
patrulare ale serviciului de circulație. 
Chiar în ajunul competiției, echipa
jele franceze, aflate într-un restau
rant, au fost anunțate că le-au dis
părut boburile de concurs. Du;A 
cîteva ceasuri de căutări, grelele sâ
nii metalice au fost descoperite în 
remiza unui hotel, al cărui proprietar 
lipsea din localitate. Deoarece forțele 
poliției nu au putut da o explicație 
valabilă asupra misterului, totul a 
fost pus pe seama unei glume făcute 
de echipajele concurente. Și astfel, 
spre veselia generală, francezii au pu
tut lua startul, în încurajările poli
țiștilor, care aveau tot interesul ca 
neplăcutul incident să fie cît mai re
pede uitat.

BRATISLAVA, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). —

Stadionul de iarnă a trăit 
miercuri o zi plină : trei probe în 
curs de desfășurare, iar cea de a 
patra — concursul individual mas
culin — în ajun de start. Mon
dialele" încep să-și desemneze 
reații. Dimineața au intrat 
gheată exponenții probei celei 
tinere s patinajului artistic: 
sul. A fost o îneîntare să privești 
cuplurile de dansatori la prima 
lor apariție în fata juriului de 
arbitraj. Iunecînd cu grație în rit
mul trei-pătrimi al valsului yienez. 
Căci aceasta este prima „impusă" 
a concursului. Nici o mișcare în 
afara cercurilor de rotire, nici o 
desprindere a patinei de pe gheată, 
dans în toată puterea cuvînti'lui. 
dar in iuțea's amețitoare si Dlină 
de farmec. Deși ora eta matinală, 
10 000 de spectatori — aproape ca- 
naetatea totală a tribunelor de la 
Zhnnv Scadion — au anlaudat pe 
rfnd cele Î8 perechi In întrecere și 
au fluierat cam de tot atîtea ori pe 
arbitri, eare r-au dovedit foarte 
zrirriti În a trece peste limita no
tei 5. Doar frații Buck. e?-e au des- 
ch:s „balul*,  dotiă perechi eng’ere 
precum si deținător1' titlului, rxce- 
lenții patinatori sovietici Ludmila 
Pahomova și Aleksandr Gorșkov. 
s-au situat constant dincolo de a- 
ceastă graniță a consacrărilor. Anoi. 
F-gura a doua, o rumbă îndrăcită, 
punînd Ia grea încercare muchiile 
patinelor în continuă întoarcere. Și 
ca rezultat — previzibil — la ju
mătatea impuselor (urmează tangou] 
argentinian și un dans la liberă a-

REZULTATE TEHNICE :

dan-

După ciștigarea „impuselor*,  Karen 
Magnussen primește sfaturile an- 
trenoarei sale Linda Frockmann, 

pentru dificilele etape viitoare
1 
legene). în frunte se află numai 
perechile consacrate.

După-amiază „programul scurt“ 
la individual feminin. Vernisajul 
noii probe, intermediare, în com
petiția supremă. Probă impusă, dar 
formată din elemente de figuri li
bere si anume s Axei simplu, Lutz 
sau Axei dublu, combinație de două 
sărituri, piruetă în cumpănă, pirue-

Dins «taoă 2 din cele 4 figuri obligatorii) : 1. Pahomova — Gorșkov (U.R.S.S.) 
tKA. 1 Buck — Buck (R. F. a Germaniei) l»e.5. x Green _ Watts (Anglia) 97,4. 4. 
Sawbridge — Dalby (Anglia) M.7. 5. Voitiuk — Jigalin (U.R.S.S.) 95,0. 6. Campbeli — 
Johns (S-U-A.) SX3. 7. Skotnicka — Skotnicki (Cehoslovacia) 90.6. 8. Millier — Mililer 
(S.U.AA 90.1. 9. Scper — Soper (Canada) 9*-0.

Ferrotri (după proba impusă) : 1 Rodnina — Zaițev (U.R.S.S.) 103,9. 2. Smir
nova — Ulanov 1*XX  X Gross — Kage’mann (R. D. Germană) 101.1. 4. Kerner — 
Dsterreieh (R. D. Germană) *»X  S. Cerniaeva _ B’.agov (U.R.S.S.) 98,8, 6. Lehman — 
Wlestnger (B. F. a Germaniei) M.4. 7. Bezik — Bezik (Canada) 98,0, 8. Militano — Mi- 
litano (S.U.A.) 96.1.

Individual feminin (înaintea figurilor libere) : 1. Karen Slagnussen (Canada) 
1*8,14.  X Jeanet Lynn (S.U.A.) 18S.15, X Christine Errath (R. D. Germană) 186.40. 4.
Karin liter (Elveția) 18X3*.  S. Jean Scott (Anglia) 184,63, 6. Dorothy Hamil (S.U.A.) 
182.23.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Disputată timp de două zile la Soția, ta- 
titnlrea internațională de atletism pe 
teren acoperit dintre selecționatele mas
culine ale Cehoslovaciei ți Bulgariei s-a 
încheiat cu scorul de 79—56 puncte in 
favoarea oaspeților. Iată e'.șttgStoril din 
ziua a doua : 60 m garduri: Peter Cech 
(Cehoslovacia) — 8 sec.: 3 00*  m: Mihail 
Jelev (Bulgaria) — 7:59.8 (nou record 
național): 400 m plat: Miroslav Tulis 
(Cehoslovacia) — 43.6 sec.; săritura în 
lungime : Piamen Pencev (Bulgaria) — 
7,61 m: săritura cu prăjina : Antonin 
Spevan (Cehoslovacia) — 4,90 m; arun
carea greutății; Jaroslav Barbez (Ceho
slovacia) — 20.02 m.

la 31 sec.. Costa Petterson la 2:11. Ro
berto Poggtall la 2:3*  și Mauro Simonetti 
la 2:48. Etapa a 4-a, Cagliari — Lanusei 
(149 km) a revenit Iui Rik van Linden 
(Belgia) ta 4 h 13:35.

Organizatorii de box americani au con
firmat știrea potrivit căreia fostul cam
pion mondial la categoria grea Cassius 
Clay va susține trei meciuri succesive, 
de cite 5 reprize. în cursul unei gale ce 
va avea loc ta luna mal. In orașul Las 
Vegas. Adversarii lui Cassius Clay vor 
fi. în ordine. Joe King Roman (Porto 
------- - șl

runde, 5 puncte. La diferență de 1 punct 
îl urmează: Spasski, Nei, Polugaevskl și 
Keres. Rezultate din runda a 6-a: Tal
— polugaevski remiză; Spasski — Rîtov 
1—4); Keres — Bronstein remiză: Saidy
— Balasov 1—0: Pfleger — Andersson
remiză; Nei — Timann 1—0.

Rico). Manuel Ibar-Urtain (Spania) 
Jose Luis Garcia (Venezuela).

combinație de pași în spi-otă joasă, 
rală. Totul pe distanța de numai : 
min. La Koln, în campionatele eu 
ropene, „programul scurt" a decis 
pe campioană. Să fie așa și la Bra
tislava ?

Deocamdată Karen Magnussen 
(note între 5,7—5,9) și-a apărat eu 
succes locul I, dar cu contribuția 
involuntară a americancei Janet 
Lynn (5,2—5,5,), care a căzut de 
două ori la săriturile grele. în ur
ma virtualei campioane mondiale 
se anunță, însă, schimbări impor
tante. Un clasament neoficial o 
indică acum pe Errath (5,6—5.8) 
pe locul trei ! în ascensiune sînt și 
Dorothy Hamil (5,4—5,8) și Lynn 
Nightingale (5,2—5,8). După cum 
se vede — o concurență îndîrjită, 
deosebit de spectaculoasă.

Să întoarcem acum filele blocno
tesului Ia ziua precedentă. Marti 
seara, tîrziu, concursul perechilor a 
făcut prima triere prin executarea 
probei obligatorii. Ordinea de la 
C.E se pare că nu va mai fi re
petată. In urma sovieticilor (eu Rod
nina — Zaițev culegînd primul 
,.$ase“ văzut aci și cu Ulanov sin- 
cronizîndu-se mult mai bine cu 
Ludmila Smirnova), apar cele două 
perechi din R. D. Germană, foarte 
aproape una de cealaltă.

Lg ora cînd transmit aceste rîn- 
duri. Stadionul de iarnă cunoaște 
freamătul specific spectacolelor de 
mare sală. Asistăm la ultima evo
luție a perechilor în proba „libere- 
l°r“- totodată la prima decernare a 
medaliilor de campioni mondiali ne 
1973.

Radu VOIA

După patru etape, Sn Turul ciclist al 
Sardiniei continuă să conducă belgianul 
Eddy Merckx, urmat de Van Springel

Marele 
află în 
Tallin.

maestru sovietic Mihail Tal 
fruntea turneului de șah de _ 
totalizînd, după disputarea a 6

ge 
la

Concursul Internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurate pe trambulina de 
la Chamonix, a fost dominat de schiorii 
austrieci, clasați pe primele trei locuri. 
A cîștigat Hans Wallner. cu 207,8 puncte 
(sărituri de îî m și 87 m). Situat pe 
locul secund, cu 206,9 puncte, Hans Mil- 
lonig a realizat cea mai lungă săritură 
a competiției: 89,5 m. Locul trei a fost 
ocupat de Helmuth Diess — 186,9 puncte, 
urmat de elvețianul Eddy Guignard — 
186,7 puncte.

Piruete
• Dick Batten, unul dintre

feștii sunercampioni ai patinaju
lui artistic (deține pe lingă 5 tl- 
t.uri mondiale și 2 olimpice), în 
prezent comentator al companiei 
de televiziune americane A.B.C., 
ne-a dat următorul pronostic : 
Ondrej Nenela, Janet Eynn. Rod
nina — Zaițev și Pahomova _
Gorșkov.
• în pitorescul oraș de pe Du

năre se dispută, de fapt, patru 
campionate mondiale, în diferi
tele specialități ale patinajului 
artistic, care își au cronologia lor 
separată. întrecerea individuală 
masculină a ajuns la a 63-a ediție, 
iar cea feminină la a 53-a. T,a 
nerechi. ne aflăm ia a 51-a edi
ție. Cea mai tînără ramură a dis
ciplinei. dansurile snortive, dis
pune de un campionat mondial 
abia de două decenii, (a 21-a edi
ție'.

e Actualele C.M. de Ia Bratis
lava sînt urmărite de «3 ziariști, 
fotorenorteri. comentatori de ra
dio si televiziune. La centrul de 
presă așezat în imediata vecină
tate a celui de al doilea natinoar 
acoperit (rezervat antrenamente
lor). le stau la disnozitie si tele
vizoare în culori. în nermanentS 
legătură cu arena centrală.

« Printre cele 22 de țări nar- 
ticinante (cifră record) se află — 
neutru prima dată — si Austra
lia: ce-i drept, reprezentată nrîn- 
tr-o singură concurentă. Sharon 
Burley, clasată a 20-a după figu
rile impuse.
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