
PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român au fost reluate joi, 1 martie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
a| Partidului Comunist Român.

în conformitate cu ordinea de zi, în ședința plenară 
de_ dimineață au fost expuse informări privind aplicarea 
măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972, referitoare la pregătirea condițiilor necesare 
îndeplinirii și depășirii planului pe 1973.

Informarea Consiliului de Miniștri a fost prezentată 
de tovarășul llie Verde), membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Informarea Secretariatului Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român a fost prezentată de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

în vederea examinării și dezbaterii aprofundate, 
concrete, a problemelor înscrise pe ordinea de zi — 
probleme de o deosebită importanță pentru înfăptui
rea _ hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale, pentru dezvoltarea economiei și ridicarea 
nivelului de viață al celor ce muncesc, pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen — lucrările plena
rei au continuat apoi pe comisii, constituite pe urmă
toarele domenii : industria metalurgică ; industria 
construcțiilor de mașini; industria minieră, petrol, ener
getică ; industria chimică ; industria ușoară; economia

forestieră și a materialelor de construcții ; agricultură 
și industria alimentară ; transporturi ; comerț exterior; 
industria locală.

în comisii au luat cuvîntul 170 tovarăși.
După amiază, lucrările au fost reluate în ședință 

plenară, continuînd informările în cadrul primului punct 
ai ordine! de zi. Au luat cuvîntul tovarășii : loan
Avram, ministrul jndustriei construcțiilor de mașini grele, 
Gheorghe Cioară,_ membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., pfim-secretar al Comitetului municipal 
bucurești al P.C.R., Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Constantin Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., Ion Crăciun, ministrul indus
triei ușoare, Mihai Telescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., Ion Pățan, membru supleant al Comi
tetului. Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, loachim 
Moqa, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R., Nicolae Vereș, prim-secretar 
ol Comitetului județean Mureș al P.C.L

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român își continuă lucrările vineri, 2 martie a.c
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• 2—0, în meciul de ieri, 
cu Lanerossi • Mureșan 
și Amarandei, autorii go
lurilor • Adversarul de 

sîmbătă t Bologna

l* IN SEMIFINALELE TURNEULUI 
UE LA VIAREGGIO

VIAREGGIO, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

E multă bucurie în tabăra ro
mână, aici, pe malul Mării Tire- 
niene. E bucuria calificării în semi
finalele turneului internațional, 
ajuns la cea de-a 25-a ediție. 
După Milan, o altă echipă italia
nă, Lanerossi Vicenza, a fost eli
minată de Steaua. Partida de astăzi 
din localitate, s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 pentru fotbaliștii noș
tri, dar în prima repriză formația 
română putea să mai înscrie încă 
P—4 goluri. Cele trei bare (Rădu- 
lescu tmin. 15, Iovănescu min. 31 
și Batacliu .min. 42) reprezintă 
poate cel mai bun argument pen
tru primele 45 de minute, cînd ju
cătorii români și-au surprins ad
versarul prin tehnică și multă miș
care în teren. Iar dacă băieții lui 

AC. Drăgușin n-au înscris decît un

■gol în prima repriză (in min. îl. 
Ion Ion execută o lovitură liberă, 
laterală, de la circa 20 m. și MC- 
REȘAN reia abil, cu capul, in goL 
printre apărătorii italieni), aceasta 
se datorește — dincolo ce norocul 
gazdelor — și unei anumite reți
neri a lui Rădulescu și Szabadoș in 
cîteva situații favorabile. Garanția 
superiorității sale sub toate aspec
tele avea să confere, insă, echipă 
noastre o oarecare superficial, ta te 
in joc după pauză. Ceea 
la un 
pentru 
Milan, 
toarne
țiile decise ale lui Ion Gabriel 
(min. 82 și 87) n-au Lăsat scorul 
să ia o turnură nedreaptă. Și par
că pentru a da o măsura mai exac
tă a raportului valone din teren, 
echipa noastră punctează în ulti
mul minut La o lovitură liberă, 
laterală, aproape de linia de fund.

mare consum de 
că Larerassi, fără 
a încercat, totuși, 
situația și numai

ce a dus 
emoțti. 

forța lai 
să răs- 
interven-

căi

PROLETART r>m TOATE ȚĂRILE, VHffl-VĂl

Vineri 2 martie 1973

ACTUALITATE: SPAȚIILE DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT lN CARTIERE
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ANUL XXIX

• Ce faci dacă nu
mai ai 8 ani și-ți
place sportul ?

• Proiectanții și
constructorii să
nu uite terenurile
de sport și
agrement

• Bazele sportive 
fără lacăte!

• Un comitet de
locatari care
distruge un loc
de joacă abia
amenajat

• Joaca ? 0 treabă
serioasă!

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 51 SPORT

ÎN BERCENI, TERENURILE EXISTENTE
POT FI MAI JUDICIOS VALORIFICATE

Alături de Balta Albă, Titan, Drumul Taberei, 
Militari și Giulești, în peisajul arhitectural al Ca
pitalei se înscrie la loc de frunte și cartierul BER- 
CEM, cu numeroase construcții edilitare moderne. 
Apare, deci, firesc ca locuitorilor din această zonă 

•— căreia îi putem adăuga cvartalurile din șos. Giur
giului, Oltenițe’ și Magistrala Nord-Sud, situate 
toate pe teritoriul sectorului 5 — să li se asigure 
toate condițiile care să satisfacă cerințele omului so
cietății noastre noi. lată de ce am considerat ne
cesar ca, de astă dată, să întreprindem raidul an
chetă privind spațiile de joacă, sport și agrement în 
această parte a Capitalei.

Așa cum remarca secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul ultimei

sale vizite de lucru în cartierul Berceni, dezidera* 
tele cetățenilor privind necesitatea creării unor locuri 
destinate special pentru joaca copiilor, cit și pentru 
petrecerea în mod util a timpului liber de către ti
neri și vîrstnîci, nu sînt rezolvate pe măsura dorin
țelor. Deși in schițele de sistematizare au fost pre
văzute asemenea terenuri, ele nu au mai fost re
alizate.

Pînă în prezent, în sectorul 5 s-au amenajat 160 
de solarii, spații de joacă, baze sportive simple, lu- 
crîndu-se, totodată, Ia reamenajarea și întreținerea 
a încă *150 de asemenea terenuri, totalizînd o supra
față de 238.350 mp. Satisfac, oare, acestea nevoile 
cetățenilor ? Raidul nostru anchetă a dus la con
statarea că ele sînt încă insuficiente.

PRIMELE JOCURI

LA HOCHEI
și-au ceifiraat reai

**reeo M. IQNESCU

deci:

O

mihaica

Alisa Goreac pe locul

ÎN OBIECTIV SKX KUIBÎȘEV — R. O. 
GERMANA B

10—2 (5—0, 4—2, 1—0)

concursul republican de cros

Programul
16.30: BUCUREȘTI 
GERMANA (B) ; 
S.K_A. KUIBÎȘEV 
VIA PRAGA.

lingă 
Fun

datul Slariei Pra- 
poate 
ac-o-

findu-l.

REVITALIZAREA SEMIFONDULUI

IN CUPA FEDERAȚIEI
>

su’r-rient lingi blocuri pentru terenuri de joacă, lipsește numai inițiativa!

SPAȚII EXISTĂ, DAR DE CE NU SINT FOLOSITE?

Slavia Praga a întrecut formația Bicirețtiilni 
Hocheiștii sovietici

S'-ră tăind șoselele Olteniței și 
Gxangla_ i, Magistrala Nord-Scd și
Bercenai, s-a unpus următoarea con
sulare : ia timp ce in Berceni am 
tâs.t tereneri pentru joaca copiilor, 
pe Olteniței. Giurgiului, spațiile des
tinase acestui scop sine aproape ine- 
t nev. Pe Magistrala Nord-Sud. 
dear cîteva. Desigur. această situație 

e a-i mulțumi pe prin
de locatari

cei mici, virstnicii ar trebui, în u- 
nele cazuri, să dea dovadă de mai 
mult spirit de inițiativă, să foloseas
că la maximum orice teren ce ar 
putea fi destinat unor asemenea sco
puri. Din păcate, însă, am văzut 
muite asemenea spații lăsate Ia voia 
Intimplării, acoperite de buruieni, in 
timp ce copiii se jucau pe stradă, 
expus; accidentelor. Spre exemplu, 
suprafețe ce ar putea fi utilizate cu 
succes in acest scop am intîlnit pe 
șoseaua Giurgiului, in apropierea ci
nematografului Flamura, pe șoseaua 
Olteniței nr. 43, in Berceni pe aleile 
Terasei și Secuilor și in strada Emil 
Racoviță. Exemplele ar putea conti
nua, dar na credem că depistarea 

lor constituie cit de cit o problemă -

dificilă. Mai importantă ni se pare 
a fi NECESITATEA DE A SE AC
ȚIONA CIT MAI URGENT în aceas
tă direcție, cu atit mai mult cu cit 
în cartierul Berceni, între blocurile 
construite de curînd, sînt încă mor
mane de moloz sau pămînt ce nu 
așteaptă decît idei și mîini harnice 
care să le transforme în mult dori
tele spații de joacă sau mici terenuri 
sportive.

Dacă, totuși, pentru copiii pînă la 
vîrsta de 7—8 ani au fost realizate, 
așa cum arătam, scuaruri cuprinzînd 
aparate distractive, pentru tineri și

Raid-anehetă realizat de Modesto
FERRARINI și Emanuel FÂNTANEANU 

Foto : Vasile BAGEAC

Turecntt

e paunoarui din parcul sportiv 
_23 August" au inceput, ieri, 
întrecerile tradiționalei com

petiții internaționale de hochei do
tată cu _Cupa Federației*.

Iată, pe scurt, citeva însemnări de 
ia partidele inaugurale.

..Deschiderea* cuplajului primei 
etape a turneului internațional nu 
a fost o— 
înțeles al 
pentru că 
— ce și-a

deschidere în adevăratul 
cuvintului. Și aceasta 

atit formația sovietică 
onorat pe deplin bunul 

renume cu care s-a prezentat 
această întrecere —. dar și mai 
năra selecționată secundă a R. 
Germane care, în ciuda faptului 
scorul lua proporții a luptat cu o 
admirabilă ambiție, au oferit nu
meroșilor spectatori prezenți în tri-

la

D. 
că

vîrstnicilor lor coechipieri $1 o 
parte dintre ceilalți component! ai 
echipei S.K.A. Kuibîșev au etalat 
frumoase calități. rea li zi nd multe 
faze rapide și plăcute prin finețea 
execuțiilor tehnice. In acest sens 
am remarcat pe Popov, Trunov, 
Glazov (din păcate accidentat pu
țin timp după începerea meciului 
și înlocuit către sfîrșit) și Ismatov 
un nume mai puțin cunoscut, dar 
care va ajunge în scurtă vreme să 
se numere printre hocheiștii de 
frunte ai Uniunii Sovietice.

Chiar din scorul final se poate 
înțelege că în majoritatea timpului 
superioritatea a fost de partea for-

Romeo VILARA 
Colin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

P. SLAVESCU
întrecerea fetelor, ciștigatâ de Natalia Andrei (prima in dreapta), s-a încheiat cu un timp excelent

Foto; D. SJLVțU

Organizatorii concursului republi
can de cros — federația de atle
tism și C.J.E.F.S. Bihor — au op
tat pentru Băile Felix din două 
motive : traseul, ce parcurgea înăl
țimile împădurite ale cunoscutei 
stațiuni termale, se apropia mult 
de cel pe care reprezentanții Ro
mâniei îl vor avea de parcurs la 
Crosul Balcanic de la Istanbul (25 
martie) ; clima, mai dulce și fără 
intemperii, permitea desfășurarea 
pregătirilor și concursului în con- 
dițiuni normale. Iată, însă, că o 
schimbare bruscă de temperatură, 
cu totul neobișnuită pe aceste me
leaguri, a alungat prin zăpadă, 
ger și vînt vremea primăvăratecă, 
îngropînd florile pădurii — ce în
cepuseră să mijească — sub o 
crustă de gheață. în asemenea con
diții, mult schimbate față de inten
țiile organizatorilor, s-au desfășu
rat întrecerile celor cinci categorii, 
contînd ca principal criteriu de 
selecție pentru echipele reprezen
tative. Dificultății inițiale a tra
seului (pante, teren accidentat) i 
s-a adăugat greutatea menținerii

5 *
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Un frumos smces al gimnastelor noastre la Berkeley

Lz mai puțin ie M de ore de la 
In’finirea băjețîlne. In aceeași sală a 
-uărers-tăpi d.n atest oraș califor
nia n, vecin cu San Fraiviscc. a arat 
loc marți seară in trecerea reprezen
tativ elar feminine de gimantică ale 
României â SA . A. Faptul că mectul 
constituia o premieră sportivă inter- 
țărt. pentru gazde. a atras aproape 
7 MO de spectatori, care au răsplătit 
entuziast evoluțiile ambelor selecțio
nate, apiajdlnd adesea copios execu
țiile frumoase ale sport’-, eter noas
tre. Un alt punct de atracție l-a con
stituit. firește, si acela că !<i măsu
rau fnrțeie două formații bine cotate 
pe plan internațional: gazdele — lo
cul IV și oaspetele — locul 
J. O.

Meciul s-a soldat cu victoria echi
pei României, care a întrecut pe cea 
a S.L.A. cu IȘ5.&5 p — 145,90 p. Men
ționăm că americancele au luat star
tul fără două coechipiere de bază la 
Munchen, și anume Cathy Rigby și 
Joan Moore (Intre timp au abandonat 
activitatea competițională). Succesul 
gimnastelor românce este, totuși, pe 
deplin meritat, ele conduclnd cu fer
mitate de la început, totodată situ-

VI la

I la individual compus
îndu-se pe primele locuri și in cla
samentele individuale pe aparate : 
Alina Goreac la paralele (9,46) și sol 
0.79) — cea mai mare notă din Con
ors. Elena Ceampelea Ia birnă 
S.66'. Anca Grigoraș la sărituri (9,40).

Aparatul .forte" al reprezentativei 
noastre a fost birna (la care, de alt- 
îel. s-a ciștigat ua punct prețios pen- 
-ru victorie). De asemenea, subliniem 
-i româncele au avut un plus de 

.nger.itate. Dar trebuie arătat că 
unele dintre ele au dovedit șl un 
grad de nesiguranță în echilibru, ceea 
ce le-a atras două căderi la paralele 
(Coman, Grigoraș) și una la birnă 
(Co man). Partenerele de întrecere au 
demonstrat, la rîndul lor, o bună 
pregătire tehnică, dar au riscat prea 
mult si. In consecință, au greșit mai 
deș. Dintre concurente s-a detașat 
Alina Goreac. care a și ciștigat în
trecerea Ia individual compus.

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4 a)

Etoluează în proba la sol. Alina 
Goreac

(Continuare ta pag. a l-a)

In dezbatere, activitatea cluburilor sportive

PROGRESUL BUCUREȘTI A DEPĂȘIT ABIA
PRAGUL MEDIOCRITĂȚII, SÎNT ÎNSĂ 

PERSPECTIVE DE AMELIORARE

V

ÎN ACEST AN
In prezența unei numeroase asis

tențe a fost analizată, recent, activi
tatea desfășurată de-a lungul anului 
trecut de clubul Progresul București. 
Antrenori, sportivi fruntași, activiști 
sportivi, susținători însuflețiți de 
dorința exprimată deschis ca clubul 
lor să obțină cele mai frumoase suc
cese au făcut, timp de cîteva ore, o 

res- 
auto- 
înre-

analiză temeinică, cu deplină 
ponsabilitate, în spirit critic și 
ciitic, a rezultatelor ce au fost 
gistrate în 1972.

Au fost subliniate, printre alte

succese, cele ale tenisului de masă, 
repurtate în principal de binecunos
cuta jucătoare Maria Alexandru — 
o medalie de bronz la campionatele 
europene, titluri de campioană bal
canică și internațională. Tot la tenis 
de masă, Aurel Ovanez și Sergiu 
Luchian au cucerit medalii la Balca
niadă sau la campionatele interna
ționale ale țării noastre. Au mai re
ținut atenția unele rezultate ale să
ritoarei în apă Melania Dccuseară, 
tot în competiția balcanică, si ale 
tenișmenilor Toma Ovici, Sever Mu-

reșan și Ecaterina Roșianu la aceeași 
competiție. Dacă mai adăugăm și 
medalia de bronz cucerită de luptă
torul Arcadie Pantelimon la campio
natele europene de juniori, avem 
tabloul aproape complet al rezulta
telor meritorii obținute de sportivii 

în competițiile 
anul trecut, 
coordonate pot fi

Costin CHIdIAC

clubului Progresul 
internaționale din

Cam pe aceleași

(donlinuare în pag. a ia)



Nr.- 7340

SPORTIVII ROMANI
PARTICIPA LA „SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE"

între 3 și 11 martie va avea loc 
ia Pamporovo (Bulgaria) o nouă e- 
diție a Spartachiadei de schi a 
armatelor prietene. La întrecere 
și-au anunțat participarea delegații 
sportive militare din Uniunea So
vietică, R. P. Mongolă, R. D. Ger
mană, Ungaria, Cehoslovacia, Po
lonia, România și Bulgaria. Schiorii 
români s-au pregătit cu atenție în 
vederea acestui important eveni
ment sportiv și speră ca la con
cursul de la Pamporovo să obțină 
rezultate remarcabile. De altfel, pen
tru stabilirea lotului de sportivi 
militari au avut loc numeroase în-

treceri de verificare. în urma a- 
cestor teste, antrenorii i-au desem
nat pe schiorii ce vor participa la 
„Spartachiada armatelor prietene*. 
La alpine vor concura : Dan Cris- 
tea. Constantin Văideann, Gheorghe 
Vulpe, Paul Ivănescu, Alexandru 
Manta, Nicolae Stinghie. La fond șl 
biatlon vor participa. Gheorghe 
Cimpoia. Ion jeposu, Victor Fon
tana, Nicolae Veștea, Gheorghe 
Voicu, Ion Mirzea. Dumitru Soia. 
Gheorghe Gîrnițâ, Gheorghe Cercel. 
Nicolae Sfetea și Moise Stoian.

Delegația țării noastre a părăsi 
aseară BucureștiuL

Sâmbătă și duminică la Bușteni z
îa va încerc*

-U Al ll

„CUPA CARAIMAN4*
LA SLALOM URIAȘ ȘI COBORÎRE

în sfîrșit, organizatorii întreceri
lor de schi nu se mai plîng de 
lipsă de zăpadă. Din contră, preci
pitațiile masive de la începutul săp- 
tămînii au împiedicat chiar dispu
tarea campionatelor naționale 
schi alpin pentru seniori și 
nioare.

Astăzi sîntem în măsură să 
nunțăm că. în urma măsurilor 
s-au întreprins pentru amenaja
rea și pregătirea pîrtiilor de con
curs, La sfîrșitul acestei săptămîni 
va avea loc „Cupa Caraiman" la 
slalom uriaș și coborîre. Competi
ția se va disputa la Bușteni, pe 
pîrtia din poiana Kalinderu. Ini
țiativa organizatorilor este ex
celentă, avîndu-se în vedere că 
va prilejui i 
participarea la 
coborîre din acest sezon. Eveni-

de 
se-

a- 
ce

organizatorilor este 
avîndu-se în vedere 

schiorilor fruntași 
prima cursă de

mentiil este 
deosebit de 
dornici să-și măsoare forțele și 
această probă atrăgătoare și spec
taculoasă. Pîrtia de o dificultate 
medie va ajuta în cea mai bună 
măsură la pregătirea schiorilor pen
tru viitoarele concursuri, care vor 
culmina cu disputarea campionate
lor naționale.

La Bușteni vor fi prezenți (sîm
bătă pentru slalomul uriaș și du
minică pentru coborîre), cei mai 
buni schiori din cluburile și asocia
țiile sportive din țară. Vor absenta 
doar cei care au plecat în Bulgaria 
pentru a participa la „Sparta- 
chiada armatelor prietene".

Printre concurenți vom putea ur
mări pe Dorin Munteanu, Nicolae 
Crețoi. Ion Cavași. Ion Bobit. Nico
lae Ghimbășan, Nandor Szabo șa.

așteptat cu un interes 
toți sportivii, care sint 

fn

ta 
cd 

«pe- 
rânjete noastre 
ta sehriJ dim

este na dta

s

ATENTIE, SIMION CUTOV!a 7 a
Vestea apariției în rîndul celor mal 

buni boxeri juniori a fratelui mal mic al campionului Calistrat Cuțov — Simion — a fost primită cu mare 
bucurie. Cîteva competiții rezervate 
tinerilor au evidențiat că Simion Cuțov are reale calități pentru scrima 
pugilistică, majoritatea specialiștilor 
descoperind în ei un demn continuator al tradiției familiei. Unii susți
neau chiar că va deveni boxer mai 
valoros decît Calistrat. A pătruns repede în echipa de juniori a țării, 
chiar și în reprezentativa națională 
de tineret, participantă la' campionatele europene de la București, din 
anul 1972. Cei prezenți atunci la pa
tinoarul ..23 August" tși amintesc, desigur, de frumoasele evoluții ale 
tînărulul pugilist brăllean, încheiate 
cu victorii clare, care l-au adus titlul de campion continental. Existau voci 
care susțineau chiar oportunitatea 
includerii lui Simion Cuțov în echipa olimpică.

Este drept, ascensiunea lui Simion spre vîrful piramidei valorice a boxului românesc a fost rapidă. El ar fi 
putut — în urma unei pregătiri corespunzătoare — să înregistreze progrese in continuare. Dar, succesele îl 
amețesc pe unii tineri. Campionul 
european de tineret a Început Insă să se manifeste ca un „mare cam- 
nfon“, să-si subaprecieze adversarii, 
BA CHIAR ȘI PE UNII ANTRENORI, 
să neglijeze pregătirea pentru perfec
ționarea cunoștințelor tehnice. Atitu
dinea de „vedetism”, concretizată in superficialitate la antrenamente, l-a 
adus pe Simion Cuțov într-o situa
ție deloc plăcută, în două din par

Udele susținute la acest început de 
an competitionaL

Sîmbătă, 17 februarie. în reuniunea din sala Dinamo, pugilistul dinamo- 
vist l-a întîlnit pe metalurgistul Nicolae Andrei și a primit nepermis de multe lovituri de la un adversar 
fără „carte de vizită-. în urma unei contre de dreapta, Simion a căzut 
la podea și a fost numărat. A cîștl- 
gat. în final, partida cu prețul unor 
mari eforturi de voință, dar nu cu arma marilor campioni — tehnica — 
ci pur și simplu cu bătaia. Am gîn
dit cu toții că a fost un accident.

Sîmbâta trecută, pe ringul din a- 
ceeași sală, a urcat din nou Simion 
Cutov. De data aceasta a avut un adversar de o valoare submediocră, 
Eugen Stoica, de la Brăila, care * dovedit foarte puține cunoștințe pu- gilistice. Meciul susținut de Cuțov și 
adversarul său n-a avut nimic comun cu boxul. A fost o adevărată încăie
rare cu mănuși ! Este adevărat că 
Stoica a practicat un box rudimentar, lipsit de mijloace tehnice și a 
fost un adversar Incomod pentru 
pugilistul dinamovist. Dar, unde a fost superioritatea tehnică a campio
nului european de anul trecut ? Cu 
ce armă l-a depășit Simion Cutov ne boxerul brăilean ? El s-a angajat 
în lupta dezordonată a adversarului, a primit lovituri dure, una dintre ele 
(destul de periculoasă) l-a trimis și 
la podea, de unde s-a ridicat incom
plet refăcut !A fost din nou un accident ?

Mihai TRANCA

o selecționata

DE „LIBERE44
Un important turneu de lupte 

libere se desfășoară zilele acestea 
la Jena (R. D. Germană). Unii 
dintre cei mai buni luptători ai 
țării noastre, care se pregătesc pen
tru campionatele europene, progra
mate la sfîrșitul acestei luni în El-

CONCURA LA JENA
veția, au plecat ieri dimineață. Ia- 
tă-1 (în ordinea categoriilor) : 
I. Vangheliei, Em. Butu, Gr. Con- 
drat, P. Coman, Em. Cristian. L. 
Ambruș, V. Iorga, L Dumitru. 
I. Marten și L. Simon. Antrenori: 
I. Crlsnic șl Fr. Bolla.

Simbătă și duminică

|n sala „23 August44

CAMPIONATELE DE SALĂ

ALE JUNIORILOR MARI
„Serialul" campionatelor naționale atle

tice pe teren acoperit — din care s-au 
consumat două episoade, al seniorilor șl 
al juniorilor de categoria a n-a _ se 
încheie cu Întrecerea juniorilor de 
tegoria L Mîine șl duminică vom 
noaște deci ultimii campioni de sală 
acest an. campionii generației
(băieți) și 1955 (fete). Vom urmări pe 
cel mal buni reprezentanți al unei gene
rații foarte bogată în talente. Sînt de 
așteptat, prin urmare, dispute atractive 
șl rezultate valoroase și, probabil, nu 
vor lipsi nici recordurile. Iată care sînt, 
deocamdată, 
de sală

ca- 
cu- 
din 
1954

60 m
60 mg.

ale
cele mal bune performanțe 
acestei categorii de

MASCULIN

vîrstă.

NATATIE SLAVIC, ALMER

înălțime 
lungime 
prăjină 
triplusalt 
greutate

6, 6 D. Cristudor
8, 1 R. Gavrilas

I. Vasilescu
2,11 m
7.41
4,76 

15,08 
16,77

FEMININ

in 
m 
m 
m

C. Dosa
C. ionescu 
M. Voicu 
V. Iliescu 
M. Iordan

(1972)
(1972)
(1972)
(1969)
(1970)
(1972)
(1968)
(1972)

Șl WETTERNECK CONCUREAZĂ LA

ÎNCEP TURNEELE
în treceri le pentru .Cupa 8 Mar

tie" nu au produs pînă acum nici o 
Burpriză. Consemnăm, doar, faptul 
că am asistat la două meciuri dis
putate. în primul, Mariana Nun- 
weiller (Dinamo) a învins-o pe co
lega sa de club Mariana Hadgiu cu 
6—2, 5—7, 6—1 făcind apel la toate 
resursele sale fizice și tactice; A- 
tlriana Caraiosifoglu (CS.U. Con
strucții) a învins-o la mare luptă pe 
Marieta Ghercioiu (Politehnica Cluj) 
cu 6—4, 7—6.

Alte rezultate: Marieta Gher
cioiu — Sanda Guțu (CS.U. Cor.-

s:a âtori din

BREMEN

ZIUA

17 țări, printre 
. - sportivi români: Ma
rian Slavic (100 m, 200 m, 400 m 
'--er , Eugen Aimer (400 m, 1500 m 
liber) și Dietmar Welterneck (200 m, 
444 m mixt).

60 m

60 mg. 
înălțime 
lungime 
greutate

7, 4 E. Monoranu 
Surdu

M. Nedelcu
R. Vulescu
L. Jlnga
V. Brad 
Constantin

A.
8. 6
1,75
6.00

14,15

m
m 
m

M.

(1972)
(1973)
(1972)
(1972)
(1970)
(1969)
(1972)

„BUNĂ
A da cuiva „bună ziua" este, 

indiscutabil, o exprimare a poli
teții, a unei politeți înnăscute, 
dar — mai sigur —- educate în 
raporturile cotidiene cu semenii. 
„Bună ziua" este o formă de 
respect reciproc între 
dacă vreți o îndatorire elementară 
a fiecăruia dintre noi. Am avut 
însă surpriza neplăcută să consta
tăm că această formă de politețe, 
de respect, n-a devenit încă o de
prindere pentru unii sportivi și, 
ceea ce ni se pare mai grav, nici 
măcar pentru unii dintre educa
torii lor, antrenori sau profesori.

în sala de atletism a comple
xului „23 August" din Capitală, 
ca să dăm un exemplu concret, 
se pregătesc zilnic zeci și sute de 
atleți, supravegheați și îndrumați 
de numeroși specialiști. Nu o dată, 
tovarăși din conducerea mișcării 
sportive, a federației de atletism, 
vin în această sală să-i vadă la 
lucru pe atleți și prea puțini sînt 
cei care le dau „bună ziua", care 
le acordă atenția cuvenită și-i in
formează despre ceea ce se întâm
plă în acel moment în sală, des
pre sarcinile lecției

Vin oamenii, se 
nimeni nu-i bagă 
Ioc ca 
că n-o fi foc! 
eventual cel mai vîrstnic, să vină 
și să prezinte un raport, în linii 
generale, iar sportivii să mani
feste atenția și respectul cuvenit. 
Din păcate, aceasta fiind situația, 
se constată că mai tinerii atleți 
nu-i salută pe cei mai Vechi, pe 
profesorii și antrenorii altor sec
ții, ceea ce denotă o elementară 
lipsă de educație civică. Dacă
acest respect, obligatoriu intre

în legătură cu aceste cîteva aspecte, deloo neglijabile, dar Și cu 
altele, F.R.A. va organiza astăzi o consfătuire (la ora 19, la sediul 
C.N.E.F.S. din str. Vasile Conta 16) cu antrenorii și profesorii secți
ilor de atletism beneficiare ale sălii din parcul „23 August".

convivi,

pentru

respective etc. 
uită, aproape 
în seamă, în 

cîteva minute, 
un antrenor,

oameni ce se pretind civilizați, 
nu este luat în considerare, să ne 
mai mire atunci alte atitudini ne
corespunzătoare care apar aici?!

Potrivit regulamentului de func
ționare a sălii, în incinta acesteia 
nu este îngăduit fumatul (și to
tuși chiar unii antrenori sint cei 
care fumează!) și nu este permis 
accesul în costum de stradă ci în 
trening și pantofi de gimnastică 
(nici această obligație nu este 
respectată de toată lumea!) etc. 
Observațiilor făcute de personalul 
de deservire a sălii li se răspunde 
cu ironii sau chiar cu injurii. Și 
dacă antrenorii înșiși procedează 
astfel, să ne mai mire atunci că 
elevii lor își imită profesorii ? 
Este fără discuție, o chestiune 
care în primul rînd trebuie să 
dea de gîndit celor în cauză. Și 
dacă aceștia nu înțeleg să se com
porte civilizat, ca între oa
meni civilizați ai aceleiași colec
tivități atletice, este de 
federației să intervină cu 
tate și să interzică chiar 
în sală al celor în culpă.

în modul de utilizare a 
săli (singura de care mai dispune, 
la această oră Bucureștiul) se 
constată, de asemenea, crase ne
glijențe. Bateriile dușurilor . au 
fost stricate, gradenele băncilor 
au fost rupte, saltelele sfîșiate și 
geamurile sălii sparte de zeci de 
ori. Apropo de geamuri... Știți că 
numai in lunile ianuarie și fe
bruarie au fost înlocuite geamuri 
(sparte) în valoare de 3 500 de lei? 
Cunoscînd că un metru 
geam costă 56,25 lei vă 
seama ce suprafață a 
cuită! Și din banii cui?

datoria 
fermi- 

accesul
acestei

patrat de 
puteți da 
fost inlo-

După concursul republican de cros

In „Cupa 8 Martie" și „Cupa

FINALE PENTRU LOCURILE 1-4
struc;.j 0—2, 6—0, Florența Mihai 
'Dinam;) — Nicoleta Constantin 
(Progresul' 6—0. 6—1, Vera Duda? 
(Mureșul Tg. Mureș) — Ioana Ni- 
chita (Dinamo) 6—1, 6—0, Valeria 
Balaj (Steaua) — Gabriela Szoke 
(D.namo) 6—1, 6—2.

Primele opt clasate vor fi împăr
țire in d-raă grape de cîte 4 jucă
toare urmînd a-și disputa (în ca
drul unui turneu unde se vor în- 

; scare cu fiecare) locurile 1—4 
și 5—8.

S. IONESCU

(Urmare din pad- 1)
Steaua"

ȘI 5-8

„Cupa Steaua

a face cunosc 
ale întrecerii de

Mai înainte de 
cîteva rezultate 
tenis dotate cu -Cupa Steaua”, con
semnăm măsura binevenită adop
tată de organizatori de a-1 elimina 
din concurs pe Cristian Fețeanu 
(Cutezătorii) datorită deselor pro-

Datorită unor compefițu interna
ționale, datele de disputare a 
nor partide din campionatul 
nin au fost modificate. Astfe 
nicilina, care va pleca în cur 
Paris pentru a lua parte La 
neul final al Cupei cupelor, va 
ca meciul său cu .U* Cluj ta 4 a 
prilie în toc de 4 martie. Tot da 
tontă participării la u 
terna;tonal (organizat 
Humboldt Uni vers; tâ: 
schimbate și zilele de 
tmor partide în

la Beri
au

dispu tare ale 
care apărea fer

ma; ia feminină LE. FA. Lată noul

.sferturilor44

ecizule arbitrilor și descon- 
n adversarilor. Este de pre- 
că antrenorii și conducerea 
i • ■ r ține seama de situația 

atît mai mult cu cit 
fisman nu este la prima

FATA FILEULUi>

SPAȚIILE DE JOACA, SPORT Șl AGREMENT
(Urmare din pag. I)

vîrstnici nu există nici o bază spor
tivă simplă sau de agrement. Tere
nuri de volei, baschet, handbal, mi- 
nifotbal am aflat doar în incinta 
școlilor, ceea ce, evident — dacă 
poate satisface procesul instructiv- 
educativ al elevilor — nu poate răs
punde nevoilor de mișcare, de sport, 
ale cetățenilor din zonele respective.

Pe aleea Ciceului, în apropierea 
complexului comercial, se află o bază 
sportivă simplă, care cuprinde un 
teren de volei, unul de handbal și 
unul pentru tenis de cîmp. Lucrarea 
a fost începută în 1971, pentru a fi 
terminată în 1972, dar, nici pînă în 
prezent, ea nu a fost încheiată. Ac
cepted existența unor greutăți obiec
tive care au împiedicat finalizarea 
proiectului, credem, totuși, că ar tre
bui sa se continue de urgență lucră- .-----------------x--  -a -----* mj.

rea-
con-

care după-amiază 
numeroși locatari. . .
tru cel mici am făcut. In fața blo
cului, un spațiu de joacă, dotat cu 
aparatele necesare. realizate prin 
străduințe proprii. Să mai adaug că 
am reușit să înființăm o echipă de 
fotbal a blocului, care susține apri
ge dispute pe terenul școlfl din 
apropiere.

pot fi întâlniți aici 
De asemenea, pen-

— Dacă extindem puțin sfera dis
cuției. se poate spune că in cartierul 
dv. sint suficiente locurile destinate 
pentru joacă și sport ?

— După părerea mea, s; 
joacă din cartier — așa cum, 
dreptate, spunea tovarășul

sânt

„...Șl l-AU GONIT PE COPII DIN SPAȚIUL DE JOACA

rile începute, pentru că acest 
crocomplex sportiv 
lizare demnă de a 
siderare.

Această zonă, a 
ceni, se află în

reprezintă o 
fl luată în

Ber-cartierulul
plină construcție. 

Este’ cazul să se țină seama de opi
niile exprimate deseori de către ce
tățeni privind necesitatea prevederii 
din timp — încă de la proiectare — 
a spațiilor de joacă, micro-terenuri- 
lor sportive sau de agrement, pre
cum și realizarea lor după termina
rea construcțiilor. In șos. Giurgiului 
se construiesc 28 blocuri, în str. 
Luică de asemenea se ridică edificii. 
Sperăm că în această zonă nu se vor 
repeta greșelile anterioare privind 
ignorarea 'amenajărilor cu caracter 
sportiv și de agrement.
PE URMELE UNUI MINI-CLUB

în drumul nostru sm intrat Intr-o 
clădire de pe str. Emil Răcoriți, pe 
peretele căreia se găsea o mică fir
mă roșie i „Grădinița c» orar săptă- 
mînal nr. 199". Coincidență I O edu
catoare tocmai .ținea piept* unor 
copilași de 4—5 ani care revendicau 
ceva printr-un singur cuvînt : .afa- 
lă“, „afalâ", repetat cu insistență. 
Ne-a întîmpinat, amabilă, directoa
rea grădiniței, Eleonora Radu, pe 
care am rugat-o să-și spună părerea 
în legătură cu necesitatea unor spa
ții de joacă pentru cei mici : .Avem 
aici circa 150 de copii, intre 4 și 6 
ani, pe care trebuie să-i scoatem Ia 
aer, să-i lăsăm să se joace. Vi se 
poate părea curios, dar și ei depun 
efort intelectual ! învață poezii, no
țiuni noi, fac desene etc. Dacă na 
merg sâ se joace și în afara pere
ților clădirii, devin nervoși, nu dorm 
bine, nu mănîncă cu poftă. Dar unde 
să-i scoatem, dacă nu avem nimic 
amenajat pentru ei ? Noroc că în 

lăsat con-
camion cu nisip! Să-i

mai
an

L-am aflat — ni se vorbise . de el 
— undeva în „inima cartierului Ber- 
ceni“, mai precis pe str. Terasei nr. 
4 (Bloc E-2). Este creația asociației 
de locatari a blocului și...

Dar înainte de a prezenta mini- 
clubul vizitat, trebuie să subliniem 
că asociațiile de locatari, printr-o 
activitate plină de inițiativă, pot a- 
vea un mare rol în organizarea ac
țiunilor de educare a copiilor, pot 
face diverse amenajări care să înles
nească copiilor joaca, iar tinerilor și 
mai vîrstnicilor clipe de recreare, de 
reconfortam prin mișcare și sport în 
aer liber. Ceea .e am întîlnit pe 
str. Terasei este un exemplu de ceea 
ce se poat. realiza cînd există do
rința fermă de a materializa bunele 
intenții.

Interlocutor ne-a fost președintele 
asociației de locatari, Ian Milton, 
care ne-a prezentat activitatea a- 
cestui miniclub :

— Tntr-o încăpere, la subsol, am 
creat un spațiu frumos amanajat, 
unde se poate juca șah și biliard, se 
poate citi o carte. Ideea noastră a 
prins viață și, drept urmare, în fie-

spatele grădiniței ne-au 
structorii un

vedefi pe „pensionarii" noștri ce 
trebăluiesc acolo. Păcat ci na 
toți loc. Avem un teren ia preajma 
grădiniței, chiar și promisiuni de 
amenajare și_ sperăm. Asemenea
spatii sint extrem de necesare, dar 
MAI MULT SE DISCUTA DESPRE 
ELE. DECÎT SE REALIZEAZĂ*.

Plină de semnificații (și cu multe 
puncte de meditație pentru anumiți 
cetățeni) a fost observația unei lo
catare a cartierului, prof. Veronica 
Vasilescu : .Cn prilejul unei plim
bări pe jos a copiilor din grupa mică, 
i-am văzut, la un moment dat. nă
vălind pe un spațiu de joacă exis
tent in fața blocului de lingă grădi
nița nr. 159. A venit, insă, o persoa
nă din partea comitetului de bloc 
și I-A GONIT pe copii, deși ei 
aflau însoțiți de educatoare, 
drept motiv faptul că cei 
sint copiii locatarilor care 
amenajarea respectivă! Să 
spun cit de greu i-a scos 
educatoarea pe micuții care se dă
deau in leagăne?"

Fără comentarii !

; ■

se 
invocind 
mici nu 
au făcut 
vă mai 

de acolo

PASIUNE CONTRA... NEPĂSARE!

cetățenilor care locu- 
cvartale și-au exprimat 
li se crea posibilitatea

Majoritatea 
iese in aceste 
dorința de a 
destinderii după orele de lucru, iar 
pentru copiii lor sâ existe locuri 
special amenajate, ferite de circula
ția autovehiculelor. Acolo unde s-au 
găsit oameni inimoși, dornici de a 
face treabă, asemenea terenuri au 
răsărit în locul maidanelor cu gu
noi. Un rol însemnat în materializa
rea dezideratelor locuitorilor îl au 
și deputății. Și nu puțini dintre a- 
cești oameni^ investiți cu încrederea 
cetățenilor, sînt preocupați de a 
mobiliza toate forțele pentru ca cir
cumscripțiile lor să devină exemple 
din acest punct de vedere. Pentru 
modul cum au înțeles să răspundă 
solicitărilor, vom menționa numele 
unor deputați din sectorul 5, care 
s-au străduit să vină in întîmpina- 
rea inițiativelor locuitorilor : Ion 
Nenciu (circumscripția 123), Grigore

Cîrjan (112), Nicolae Derunian (25), 
Maria Grigoras (114), Mara 
(116).

Dar, alături de deputați, 
însemnat îl joacă înșiși cei care lo
cuiesc în aceste cartiere, pentru că 
ei sînt primii ce beneficiază de -roa
dele" muncii lor. Asemenea cetățeni, 
cum sînt Mircea Drașoveanu (str. 
Aliorului 3), Ion Drăgan (str. Nișei 
7) sau pensionarul Vasile Periețeanu 
(str. Dorohoi 12), merită întreaga 
noastră prețuire pentru modul cum 
înțeleg să contribuie la crearea unor 
frumoase locuri pentru destindere și 
joacă. De asemenea, trebuie reliefat 
aportul unor întreprinderi (Autobu
zul, U.R.A. București-Olteniței. Uzina 
de mașini grele, uzina „Danubiana", 
Industria Bumbacului, „Tesătoriile 
reunite", uzina „Metalica", „Bere Ra
hova", ISPIF etc.) ai căror sala- 
riați locuiesc șl în acest sector, la 
amenajarea unui cadru adecvat pen-

Floarea

un rol

gistrați (care, în cazul întrecerilor 
de cros unde interesează și puncta
jul echipei, trebuie priviți și prin 
prisma omogenității coechipierilor), 
cei 2 000 m parcurși de senioare 
au fost incheiați de primele clasa
te cu rezultate excelente, Natalia 
Andrei („U" Craiova), Maria Lin- 
că (Metalul Buc.), Fi (a Rafira 
(C.S.U. Galați), Ioana Arășanu 
(Steaua) au tras plutonul după ele.

întrucît revitalizarea crosului 
trebuie să servească și propulsării 
alergătorilor noștri de semlfond și 
fond la nivelul international, ne 
permitem să subliniem că în timpul 
pregătirii seniorii au parcurs 300 km 
săptămînal (și pofta de alergare era 
evidentă totuși la Cioca și Musta
ță), juniorii peste 200 km (și Ghipu 
nu s-a întrebuințat la maximum), 
iar senioarele peste 150 km, cifre 
de volum comparabile cu cele ale 
marilor alergători. Și dacă spot^- 
vii antrenorilor Georgeta 
viu Dumitrescu (Metalul), 
Vamoș (Dinamo), Victoria 
cu (L.C.fî-.A. Cîmpulung Muscel) 
constituie o prezență așteptată în 
loturile reprezentative, ascendența 
tinerilor pregătiți de Ștefan Po
pescu (Craiova) se înscrie 
surpriză plăcută a crosului 
blican de miercuri.

Vrem să credem că acest r . 
de acumulare va rodi într-un vi
itor apropiat (imun la agenții dă
unători ai automulțumirii), per
spectiva imediată fiind Crosul Bal
canic de la Istanbul și, apoi, 
trecerile pe pistă, 
ca atleții români 
dii și lungi să-și 
crescută.

echilibrului (mulți alergători au 
căutat mijloace ad-hoc antidera
pante întrucît pantofii cu cuie pro- 
miși de I.E.A.B.S. n-au fost con
fecționați).

Au impietat asupra veridicității 
ierarhizării concurenților aceste 
condiții modificate și greu previzi
bile ? Nu, întrucît cei peste 150 de 
alergători și alergătoare care au 
terminat parcursul și-au apărat șan
sele cu ardoare și sportivitate, în- 
registrîndu-se în apropierea sosirii 
un singur accident : în proba juni
oarelor, cu 5 metri înaintea potou- 
lui, alergătoarea Mariana Paulescu 
(Șc. sp. Reșița) care se afla pe po
ziția IV, a alunecat și căzînd a ter
minat cursa pe locui VI. De altfel, 
întrecerea junioarelor a oferit în 
final și alte momente dramatice. 
Cu zece metri înainte de linia de 
sosire conducea campioana balca
nică Liliana Leau (L.C.E.A. Cîmpu- 
lung Muscel) ; In momentul 
necării atletei din Reșița, la 
ducere trecuse Viorica Neagu 
Roman) și părea că nu va 

însă, 
Constan- 
terminat

în turul II s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Nemeș (Progr.) — 
Pană (Cutez.) 6—0, 6—1, “
(Dinamo)
6—3,
Dîrzu (Progr.) 
Rusu (C.S.U.)
6—0, 6—2, Dumitrescu (Progr.) — 
Iovănescu (Progr.) 6—4, 6—1, A. Vi
zirii (Progr.) — Zancu (Cutez.) 6—4, 
6—1, Manea (Dinamo) — Frunză 
(Steaua) 6—3, 6—2, A. Bădin (Di
namo) — Liviu (Steaua) 6—4, 6—4, 
Boaghe (C.S.U.) — Chitan (Steaua) 
6—1, 6—2, D. Mîrz.a (Progr.) — 
Curcă (Progr.) 6—1, 6—4, M. Mîrza 
(Progr.) — Rădulescu (C.S.U.) 6—4, 
6—4, Russen (Progr.) — Mitrache 
(Steaua) 4—6, 6—4, 7—5, Popescu 
(C.S.U.) — Pelea (Dinamo) 6—2,
3—6, 7—6, Popovici (Steaua) — Ne
meth (Progr.) 6—2, 6—4, Leonte 
(C.S.U.) — Vîrgolici (Progr.) 7—5, 
6—1, Boaghe — Chițan 6—1, 6—2.

S-au disputat și primele partide 
din „sferturi". Iată rezultatele : 
Nemeș — Noiman 6—3, 6—7, 6—0, 
Almăjan (Dinamo) — M. Mîrza 6—3, 
6—1, Boaghe — A. Bădin 6—2,

Cei opt jucători rămași în 
III își vor disputa un turneu 
(fiecare cu fiecare) împărțiți în 
grape în vederea ocupării locurilor 
1—4 și 5—8.

Noiman 
Dumbravă (Steaua) 

6—3, Crăciun (Dinamo) — 
3—6, 7—6, 7—5,
- Soare (Steaua)

alu- 
con- 

(C.A.
mai 

că

și Sil- 
Zoltan 
Bădes-

pierde primul loc. Iată, 
eleva antrenorului emerit 
tinescu-Nehoi crede că a 
cursa cu un metru înaintea finișu
lui și pierde „la mustață" în fața 
Vioricăi Jitaru (L.C.E.A. Cîmpu- 
lung Muscel) care-și reeditează suc
cesul din anul trecut Junioara din 
Roman — mai are un antecedent 
în acest sens — trebuie să învețe 
un lucru elementar: cursa se în
cheie după trecerea liniei oficiale 
de sosire și nu după presupuneri.

In ceea ce privește timpii înre-

ca o 
repu-

proces

6—2. 
turul 
final 
două

in
unde se așteaptă 
de distanțe me- 

exprime valoarea

la 
martie), 

martie (21 
I.E.FJS. la

Cluj — I.E.F.S.
n toc de 18 

Ceahlăul La 5 
Penicilina —

ETA — 
sarte) ț
3 aprilie (25 martie).

martie,
nă braziliană S. 

campioana statulu 
va face un

formația 
C. Paulis- 
Sao Pau- 

turneu de patra 
; ia țara noastră Oaspeții vor
evolua La București, Bacău și în 
alte orașe.

IN CARTIERE
zerea utilă și plăcută în aer 
timpriui de după orele de

i opoziție eu interesul manifestat 
—; cel;.- ;e beneficiază
condițiile eferite de confortul 
urilor moderne ți care se pre- 
p* să și-1 îmbunătățească per
cent, există o categorie — aflată 
minoritate evidentă — ce se opu- 
interesului general, fie distrugind 
urile deja realizate, fie refuzind 

să participe la crearea lor. Este ca
zul locatarilor de pe Magistrala Nord- 
Sad nr. 25 — care au pus pămint 
pesv nisipul spațiilor de joacă, fi- 

necesară refacerea acestuia — 
lor de Ia numărul 11. de pe ace

eași arteră, a celor de pe str. Scar- 
lat Otulescu 4. bl. I, Giurgiului 114— 
116. Dumitru Petrescu 85 sau Alio
rului 2 «deputat Ion Diaconescu), 
care, deși au cer.diții pentru ame
najarea unor spații verzi și terenuri 
de ,-acă, dovedesc o totală nepăsare 
și indiferență.

ce

ce

O MAI LARGĂ 
ACCESIBILITATE PE TERENURI I

In momentul de față. în sector 
există cîteva baze sportive, adevă
rate micro-complexe. unde sînt posi
bilități de practicare a voleiului, 
handbalului, baschetului, tenisului și 
fotbalului in bune condiții. Asemenea 
perimetre ale sportului am întîlnit 
la Tehnic-club (pe calea Serbau 
Vodă), la stadionul T.l'.G^ U.R.A. și 
Constructorul. Avind in vedere că 
numărul lor nu este prea mare, că 
— așa cum am văzut — în sectorul 
5 se simte din plin nevoia unor te
renuri de sport, credem că ar fi ne
cesar ca aceste baze să fie mult mai 
accesibile decit in prezent, locuitori
lor din această zonă a orașului. De 
altfel, o opinie interesantă în aceas
tă direcție ne-a oferit-o președintele 
Consiliului pentru educație fizică și 
sport al sectorului, prof. Gheorghe 
Dumitru : „Cunoscind bine mișcarea 
sportivă, afirm cu toată convingerea 
că activitatea noastră privind spor
tul de masă ar trebui să-și transfere 
punctul de greutate de la nivelul în
treprinderii, la cel al cartierului de 
locuințe. Pentru aceasta, insă, este 
nevoie ca actualele baze sportive să 
devină centre viabile pentru sportul 
de masă, să se renunțe la .lacătele* 
porților. De asemenea, avind în ve
dere numărul insuficient de terenuri 
se impune crearea unor noi micro- 
complexe sportive simple".

★
Vizita noastră în sectorul 5 a scos 

în evidență suficiente posibilități 
pentru ca activitatea sportivă, des
tinată 
gească aria de cuprindere, 
aceasta trebuie, insă, valorificate ma’ 
bine inițiativele cetățenilor, iar Con 
siliul popular al sectorului să ofere 
un sprijin mai eficient în această 
direcție.

tuturor vîrstelor, să-și lăr- 
Pentru

VÎNĂTORI COLECTIVE DE 
COMBATERE A RĂPITOARELOR

Asociațiile vînătorilor și pescari
lor sportivi din Capitală organi
zează, duminică, vînători colective 
de combatere a răpitoarelor în pă
durile Popești, între Olturi, Bu- 
dești, Bogdana, Tunari, Vadul Lat, 
Bolintin, Vîrtoape, Fierbinți, Ivă- 
nești, Marsilieni, Videle și Tîr- 
nava.

înscrierile pe listele de partici
pare și informații suplimentare — 
Ia sediile asociațiilor.

★
La 28 februarie s-a 

zonul de vînătoare la 
sălbatice. Continuă să 
vînătoarea 
caține.
UN NOU

Recent,
a avut loc o expoziție columbofilă

încheiat se
rate și gîște 
fie permisă 

la sitari, cocori și be-

SUCCES COLUMBOFIL
la Szombor (Iugoslavia)

internațională la care au participat 
și columbofili români din Asociația 
„Fauna” din București. Toți cei 24 
de porumbei prezentați de colum
bofilii români au fost premiați. Ast
fel, un porumbel a fost declarat 
campion al expoziției, obținînd me
dalia de aur, 3 porumbei au obți
nut mențiuni cu calificativul ..ex
celent" (proprietar crescătorul P. 
Tănăsescu), iar ceilalți 20 de po
rumbei au obținut calificativul 
„foarte bun". După Olimpiada de 
la Diisseldorf, unde columbofilii ro
mâni s-au clasat pe locul IV îna
intea altor 15 țări participante, a- 
cesta este al doilea important suc
ces din noul an al columbofiliei 
românești.

A
EH

IN DEZBATERE, ACTIVITATEA CLUBURILOR SPORTIVE
(Urmare din pag l)

înscrise și cîteva rezultate pe plan 
intern : trei titluri 
tenis de masă, 
și aproape 15 
masă, sărituri 
tenis de cîmp 
ceste rezultate 
norii Dumitru 
lescu, Vasile 
Kluge, Gheorghe Cozma, 
Gorgorin, Victor Vladone, 
trici, Horațiu Nicolau ș.a.

După cum se poate ușor constata, 
doar spotivii cîtorva secții au apărat 
în mod remarcabil culorile acestui 
vechi club bucureștean. La Progresul 
mai sînt însă șl alte secții (pînă la 
totalul celor 13) cu numeroși sportivi 
legitimați, cu antrenori salarizați cu 
normă întreagă, secții ce dispun de 
una dintre cele mai frumoase baze 
sportive nu numai din Capitală, ci 
ți din țară. Numai la complexul 
sportiv din str. dr. Staicovici sînt 9 
terenuri de tenis, 2 terenuri mari de 
fotbal și 3 micro-terenuri pentru a- 
celași sport, 3 terenuri de baschet, 
un teren bituminat pentru handbal, 
volei și baschet, o modernă sală 
pentru jocuri sportive și alte săli 
pentru lupte, box, scrimă și tenis de 
masă.

„Unele secții — se sublinia în da
rea de seamă prezentată de preșe
dintele clubului, Ion Pilug — ca 
acelea de baschet, atletism, volei fe
minin și haltere, de ani de 
zbat in anonimat și nu trec 
rezultatelor mediocre".

De bună seamă că au fost 
— și găsite — explicațiile 
dintre minusurile din activitatea a 
cestui club. Astfel, unii tehnicieni 
au desfășurat antrenamentele la în
tâmplare, fără vreo planificare, bi- 
zuindu-se, îndeosebi, pe niște șabloa
ne îngălbenite de vreme. De aici 
dezinteres și slabă participare a spor
tivilor la pregătire. Au fost mențio
nați, in acest sens, antrenorii Mir
cea Fornino și Constantin Moldovea
nu (baschet), Constantin Enache 
(handbal), Marian Pavelescu și Eugen 
Scarlat (volei fete). Lucian Popescu 
(box), Petre Moldoveanu (fotbal), Du
mitru Petrescu (atletism) ș.a.

La rîndul ei. conducerea clubutBi 
a muncit defe'tups cu antrenorii, 
permițind mari fluctuații ale aces-

republicane la 
trei la săritură în apă 
locuri II la tenis de 
în apă, lupte, scrimă, 
și maraton. Pentru a- 

au fost citați antre- 
Buiac. Teodor Ange- 
Constantinescu, Ion 

Nicolae 
Paul Vo-

zile se 
granița

căutate 
multora

tora. în trei ani s-au schimbat pa 
tru antrenori la baschet fete, ca și 
Ia volei fete, baschet băieți și fotbal 
seniori. Mai mult, angajarea unora 
dintre antrenori a fost făcută cu ne- 
permisă superficialitate, în pofida 
faptului că erau slab pregătiți și — 
ceea ce este mai grav — puși pe 
căpătuială. Este vorba de C. Mol- 
doveanu, A. Vasilescu și N. Cioran 
(baschet), A. Tudor, Șt. Wessely, E 
Scarlat și M. Pavelescu (volei), Gh 
Enache (handbal).

Iată de ce au fost cazuri de spor
tivi, așa-ziși de performanță, care 
n-au efectuat nici măcar un antrena
ment zile în șir, iar alții au consi
derat că se pot pregăti doar o oră și 
jumătate într-o săptămînă. Asa se 
explică și faptul că la Jocurile Olim
pice de la Miinchen In loc de 12 
sportivi, cum spera — și se angajase 
— clubul Progresul să contribuie, a 
participat doar săritoarea în apă Me
lania Decuseară, clasată și ea pe lo
cul XVI. Așadar, un singur sportiv 
de la Progresul la Olimpiadă în timp 
ce alte cluburi, unele cu condiții 
mult inferioare acestuia, au dat lo
tului olimpic mai multe elemente. 
Așa se explică și comportarea echi
pelor de baschet (băieți si fete) care 
activează de patru ani în divizia B 
fără șanse — deocamdată — de pro
movare în „A“ !

Un capitol mai amplu, atît în da
rea de seamă cît și în discuții, l-a 
constituit echipa de fotbal. După cum 
se știe, anul trecut speranțele legate 
de promovarea acestei formații in 
divizia A s-au năruit treptat-treptat, 
aproape de la o etapă la alta. Insuc
cesul echipei de fotbal, deplins de 
numeroși suporteri, îsi află princi
pala cauză în tendința de căpătuială 
a unora dintre jucători : Beldeanu. 
Kassai, Raksi, Tănăsescu, Dinu Ior
dan, Dudu Georgescu. Grama. Unii 
fotbaliști au dezmembrat angrenajul 
și coeziunea sufletească a echipei 
Antrenorii Petre Moldoveanu și Li
viu Colceriu nu au știut 
pună în fața jucătorilor 
disciplina și cu cele mai 
noțiuni de etică. Nu este 
adevărat că uneori chiar
au oferit exemple de comportare ai
doma cu ale acestor jucători și astfel 
lanțul slăbiciunilor șl-a adăugat alte

să se im- 
certați cu 

elementare 
mai puțin 
antrenorii

verigi. Abia în ultima perioadă au 
fost luate măsuri exemplare.

'★
Incepînd de anul trecut, cînd 

în conducerea clubului cît și în 
dul multora dintre antrenori au 
efectuate schimbări esențiale, la 
Progresul s-au asigurat premize 
reale de... progres. Nu este un se
cret pentru nimeni faptul că acest 
club are numeroși copii și juniori, 
mulți dintre ei reușind chiar să se 
afirme în competițiile rezervate lor, 
cucerind 11 titluri de campioni re
publicani. Reținîndu-se cauzele care 
au generat deficiențele de anul tre
cut, conducerea clubului s-a decis 
să pună un accent deosebit pe mun
ca de îndrumare atentă a juniorilor 
talentați, promovîndu-i cu mai mult 
curaj în primele echipe. Se va acor
da prioritate disciplinelor sportive 
olimpice și în mod special acelor 
c?re_ ?nuI trecut au confirmai posi
bilități de a obține rezultate com
petitive pe plan international. în ac
tivitatea antrenorilor — dezbătută pe 
larg la această plenară — se vor în
treprinde multe acțiuni menite să Ie 
îmbunătățească substanțial randamen
tul profesional,

în planul de măsuri pe care acest 
club și l-a propus pentru anul în 
curs sînt numeroase obiective concre
te, dintre care spicuim i pregătirea 
Ia un nivel corespunzător a celor 26 
de sportivi nominalizați pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal, astfel 
ca un număr de 6—7 reprezentanți 
ai clubului să facă parte din dele
gația olimpică a țării noastre ; creș
terea numărului de sportivi legiti
mați de la 1.026 Ia 1.080, dintre care 
770. clasificați ; echipele de baschet 
(băieți), fotbal (seniori), polo (ju
niori), tenis de masă (fete și juniori) 
și volei (fete) își propun să se cla
seze pe locurile I—III ‘ 
tele republicane.

In finalul plenarei a fost discutai 
șl aprobat răspunsul la 
întrecere lansată de ____  __
București. Și cu acest prilej s-a evi
dențiat faptul că activitatea clubului 

din str. dr. Staicovici are perspecti
ve de netă ameliorare în acest an, 
pe mai multe planuri. Așteptăm ca 
la^ analiza de anul viitor să consem
năm cît mai multe rezultate presti
gioase obținute de sportivii de la 
Progresul,

atît 
rîn- 
fost

în campiona-

chemarea Ia 
clubul Rapid
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AL 13-lea TURNEU INTERNAȚIONAL 
AL ROMÂNIEI

PRIMA MANȘĂ A CAMPIONATELOR 
DE MICROMODELE

Tradiționala competiție șahistă, 
turneul internațional al României, 
ajuns la a 13-a ediție (prima a avut 
loc în 1949), va începe săptămîna 
viitoare în Capitală.

Datorită solicitudinii Bibliotecii 
centrale universitare și a Univer
sității populare București, compe
tiției i s-a putut asigura un loc 
de desfășurare corespunzător, Aula 
B.C.rj. din Piața Republicii, care a 
mai găzduit întreceri șab’ste.

Printre partlcipanții de peste ho
tare, care vor figura pe tabela de 
concurs, se numără marele maestru 
sovietic Taimanov (2 590 p coeficient 
E.L.O.), campionul Iugoslaviei, Ru- 
kavina (2 430), fostul campion al 
Bulgariei, Spiridonov (2 465), pre
cum și Knaak — R.D.G. — (2 470), 
cehoslovacul Fychtl (2 385), Pytel —

Polonia (2 380), Hernandez — Cuba 
(2 360).

Țara noastră va fi reprezentată 
de marele maestru Fl. Gheorghiu 
(2 520), maestrul internațional Th. 
Ghițescu (2 450), campionul țării 
C. Partoș (2 425), maestrul interna
țional D. Ghizdavu (2 385), maeștrii 
T. Stanciu (2 250) șl V. Stoica 
(2 285).

Se așteaptă confirmarea privind 
participarea încă a unui jucător 
iugoslav din primul eșalon.

Prin coeficientul de forță (potri
vit tabelelor F.I.D.E.), turneul în
găduie obținerea unei note de maes
tru internațional (57 la sută din 
punctajul posibil) sau chiar de mare 
maestru (70 la sută), ceea ce va 
constitui, credem, un stimulent pen
tru jucătorii noștri neaureolați încă 
de asemenea titluri.

pentru selecția lotului ce ne va reprezenta 

internațional „INDOOR 73"
• întrecerile vor conta și 

in concursul

Prima manșă din cadrul campiona
telor republicane de micromode'.e se 
va desfășura, astăzi. In mina Slănlc- 
Prahova, într-una din uriașele gale
rii ale muntelui subteran de sare. 
Ca Ia fiecare an, întrecerea reunește 
la start cei ma! buni constructori 
modellști din țară (juniori șl seniori), 
cîștigători ai fazelor județene. Con
cursul programează șase lansări, cele 
mai bune două fiind notate în vede
rea stabilirii punctajului genera! in
dividual.

Așadar, timp de trei zile (de as
tăzi, piră duminică) sportivi! miero- 
modeliști iți vor disputa fntiietatea,

evoluind cu liliputanele lor aparate 
In greutate de ..plus un gram" spre 
Înălțimile plafonului de sare. Prin
tre cele mai redutabile echipe par
ticipante la această ediție a campio
natelor republicane de micromodele, 
consemnăm : Oțelul Galați, Voința 
Tg. Mureș și Politehnica Iași. Spor
tivii respectivelor team-uri — din 
care fac parte maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului — vor căuta, 
tu prilejul campionatelor, să-și îm
bunătățească recordurile personale, 
actualele naționale contlnd și pentru 
selecția lotului ce ne va reprezenta, 
în această primăvară, la concursul 

te.-r.âțional .Indoor '73“. Reamintim 
. ă recordul republican Ia micromo- 
ceîe este de 38,10 minute și aparține 
•mărului Aurel Popa (Politehnica 
București).

ALTE 11 NOI RECORDLRI REPLBLICANE

- iată programul întrecerilor : azi 
I :ra 14,30—19,30) lansarea I și II,

sîmbătă (ora 9—14) lansarea III și 
■ IV, c ra 15—17,30 lansarea V, dumini- 
! ci (ora 9—11,30) lansarea VI.

RAPID, INTRE TURNEUL SONATRACH
Șl MECIUL DE LA LEEDS

e SIMBATA, ULTIMA REPETIȚIE, MECIUL CU METALUL, IN GIULEȘTI • AN- 
GELESCU Șl PETREANU INDISPONIBILI • SE AȘTEAPTA REINTRAREA LUI 

DUMITRIU II Șl MUȘAT

O serie de seniori și juniori au 
obținut — grație conștiinciozității 
cu care s-au pregătit — rezultate 
remarcabile în recentele concursuri 
desfășurate peste hotare. După ju
nioara Eva Szigheti și seniorul Va- 
sile Coroș, realizatorii unor timpi 
buni în concursurile internaționale 
de la Riazan și Kirov, grupul de 
viteziști care s-a deplasat la Ulan 
Bator, pentru a participa la cam
pionatele internaționale ale R. P. 
Mongole, s-a reîntors cu tolba plină 
de performanțe republicane : 11 noi 
recorduri Ia seniori și junioare 
mari. în plus cunoscuții patinatori 
Maria Tașnadi și Gheorghe Pop 
s-au numărat printre animatorii 
diferitelor curse alături de valoroși 
alergători din U.R.S.S., Cehoslova
cia, Ungaria și Mongolia. De ase
menea, se cuvine să subliniem și 
comportarea tinerei Liana Cardaș,

elevă a apreciatului antrenor din 
Tg. Mureș, Carol Gal care i-a ccn- 
dus pe sportivii noștri la Ulan Ba
tor. Ea a reușit 6ă corecteze țoale 
recordurile poliatlonului rezerva: ju
nioarelor mari.

REZULTATELE TEHNICE : FE
MININ (au luat startul 8 alergă
toare) 500 m — 1. Iulia Cisnerova 
(U.R.S.S.) 47,7, 2. Maria Tașnadi 49.1 
(nou record de senioare — r.r. 
49,2)..., 5. Liana Cardaș 58,1 (noo 
record de junioare mari — xx. 
51,5) ; 1 500 m — 1. Tiilîa Ctonerova 
2:34,6._ 3. Maria Tașnadi 2494- 
5. Liana Cardaș 2:44.6 (nou record
— VJ. 2:46,0); 1888 a — L Iulia
Cisnerova 1:40,0_ . 3. Maria Tașnadi
1:40,7 (nou record — vx. 1:443)— 
5. Liana Cardaș 1:45,7 (nou record
— vx. 1:45,6); 3 6M m — L Iulia 
Cisnerova 537,4—, 3. Maria Tașnac

5:44,0—» 5. Liana Cardaș 543.0 (nou 
record — vx. 535,7); poliatlon :
I. Iulia Cisnerova 205.466 p, 2. Ma- ,
ria Tașnadi 209449 (nou record — ' 
vx. 216,71®— 4. Liana Cardaș
216,649 (nou record — vx. 223J16). . 
MASCULIN (20 concurenți) 566 m I 
— 1. I. Sandakov (UJIS-S) 42.0— ;
II. V. Sorirescu 43,8__, 16. Gh- Pop ! 
46,0 ; 5 080 m — 1. I. Sandakov i 
7:46.1— 6. Gh. Pop 8414 (DM re- ' 
cord de seniori — vx. *34.16)— 
17. V. Sotirascu 83084 . 1 580 ■ —
1. I. Sandakov 249.6— 9. V. So- 
tirescu 2:193. 10. Gri Pop 2284; 
10 008 m — 1. L Sandakov 16:69,4— 
4. C-h. Pop 17 :X.l (non record — 
vx. 11«LS)_. 17. V. S0C--M3J
1938.1 ; poliaUou: L L Sandak.:-.- 
182496— 10. Gh. Pop 1K471 (bm 
record — vx. 14. V. So-
rireocu 2M.118-

HANDBAL

Patinatoarea de 
viteză din 
Miercurea Ciuc, 
Maria Tașnadi 
s-a numărat prin
tre animatoarele 
concursului in
ternational de la 
Ulan Bator, sta
bilind trei noi 
recorduri națio
nale de senioare.

Firește, evoluția aoforitoc ao.+r . 
recorduri asie de nazurâ să ne 
dacure. insă coccpartndu-Ie j
Înregistrări eu ce: ai învingătorilor ' 
probe .-rr respect ve ccnstatam ca a- 
mărâriune că sistem Încă departe I 
de -aureați arenei interaapcoale j 
Evident că progresul nu se poate 
realiza arila vreme cit nu li se 
creează, pentru antrenatoente mă
car, o pistă naturală de dimensiuni j 
olimpice (400 m). Astfel de ptriB 1 
se pot amenaja — prin resurse lo
cale — la Tuțnad. Sbia» Cluj. M. 
Ctuc și în alte centre pe suprafața 
unor lacuri naturale. C.ne va lua 
inițiativa ?

IA SEMICERC...
• La Reșița s-a desfășurat b în- 

tilnire amicală de handbal mas
cul, n care a opus formației C3.NI 
■d.n localitate, divizionară B, echipa 
iugoslavă R. K. Majdanpek. La ca
pătul unei partide spectaculoase, 
jucătorii echipei gazdă au obținut 
victoria cu scorul de 20—14 (10— 
8). Principalii realizatori : Rotko (6), 
Cosma și Serafim cîte 3 pentru 
C-S.M. Reșița, respectiv Mradac (3) 
și Dover (2). — D. GLAVAN —

• Divizionara B, Voința Bacău a 
fost mutată in Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. urmînd ca în retu
rul campionatului să evolueze sub 
numele de Voința Gh. Gheorghiu- 
De.ri

• Toate campionatele naționale 
CA, B ți juniori) se vor relua în
cepând eu data de 8 aprilie.

lOAhmsoj

• Arbitrii internaționali Varac 
Pefettghian și Vladimir Cojocarii 
vor conduce duminică, la Kiev, 
parafa dintre Spartak Kiev și Ni
ter Amsterdam, din cadrul serni- 
Lnalelor CLC.E. de handbal femi-

S C R I M1 Start in divizia A !

STEAUA, C.S.M. CLUJ ȘI „POLI" LAȘI, 
PROTAGONISTE LA SABIE

RUGBY
A CÎȘTIGAT „

Pe stadionul Constructorul din 
Capitală s-a desfășurat finala „Cu
pei de iarnă" la rugby, dintre e- 
chipele Steaua și Dinamo. într-un 
meci disputat aprig, cu faze fru
moase, mult aplaudate de cei pre- 
zenți, lidera campionatului diviziei 
A — formația Steaua — a confir
mat încă o dată forma bună în care 
se află, terminînd competiția neîn

STEAUA

CUPA DE IARNĂ4*
vinsă. Scorul partidei a fost : Steaua 
— Dinamo 16—6 (10—6). Au în
scris : Ciornei, Teleașă, Enache (în
cercări), Durbac și Corneliu (trans
formări) pentru Steaua, respectiv. 
Nica (încercare) și Constantin 
(transformare). A arbitrat bine Mi
hai Gavris.

Octavian GUȚU

Echipele de sabie, participante la 
campionatul diviziei A de scrimă, 
ediția 1973, așteaptă și ele cu in
teres semnalul primelor asalturi. 
Cu interes, dar și cu neliniște. 
Fiindcă victoriile la sabie continuă 
să se afle sub semnul unei relative 
certitudini Pînă se va introduce și 
în această probă sistemul de sem
nalizare electrică (un proiect exis
tă și el va fi luat in discuția fo
rului internațional de specialitate 
chiar In primăvară), desemnarea 
învingătorilor la această armă este 
condiționată de acuitatea vizuală a 
arbitrilor...

în ce ne privește, ed+a 1973 a 
diviziei A pare să ne ofere, mai 
convingător decit în trecutul apro
piat, un duel direct, pasionant in
tre Steaua și QSJd. Cluj.

Steaua, campioana țării, avînd la 
timonă un tehnician reputat ca 
Dumitru Mustață, va fi nevoită 
să-și multiplice eforturile pentru a 
respecta tradiția, recte de a-și păs
tra titluL Neobosiții Constantin Nl- 
colae și Gheorghe Culeea râmin 
principalii piloni ai echipei mili
tare dat fiind faptul că Octavian 
Vintilă a spus adio activității com- 
petiționale. Pentru celelalte locuri 
în echipă există trei candidați cu 
certificat de consacrați — Gheor-

ghe Alexe. Alexandru Nilcă și Cor- 
•«4 Marte tfau le Viitorul) și alți 
dot sabreri dm riadul speranțelor, 
Ștefan Dobre și Emil Oancea.

De partea ceala'ta C4DI. Cluj, 
8Mb bagbeta prot Ladislau Rohonj , 
ne apare ca «n iot redutabil, care 

da M J8ti- 
Uștî*, pe Zettaa Rohony, Ionică 
PW fi llrraadra Csiki. precum și 
alb Mi trăgătmi. pregătiți cu prio
ri ase pentru meciurile pe echipe 
— Marias Moldovan, Gavriil Go- 
(«asan ș: Petra Cozma. Exagerat 
de prudent, antrenorul nu își do
rește la Lneue campionatului decit 
un loc pe podi um

Tot pentns aa loc pe podium se 
va JbaW* și Peiiiehniea lași. An
tren.ovul NieeLae Puf ne i mizează 
foarte cult, anul acesta, pe Dan 
IrimiciM; (acoaăBtalMl sabrerul nr. 
1 al țăr.: (fina'kt recent la Tro
feul Mar* ni de ia Bruxelles). Dan 
Popescx, Nkalae Ioan. Ioan Tirdea, 
Victor Otara $: 4 asile $«ta, iată și 
Pe ceilalți sabreri ai echipei ieșene.

CaalaM echipă studențească — 
IELE A. — iș. leagă ș; ea nădejdile 
de un experimentat și subtil tră
gător. Iosif BadihiiL Aceasta nu 
înseamnă că Mihat Sandu, Eugen 
Tdtcx. Ixareafte Mihâiieanu. Ma
rius Laputia și Alexandru Hasrai

Echipele noastre divizionare A 
trăiesc febra apropierii startului în 
returul campionatului. Pentru una 
dintre ele, însă, emoțiile sînt mai 
mari. E vorba de Rapid. Iată, zilele 
au trecut parcă pe nesimțite și di
ficilul examen cu Leeds United, din 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor", bate La ușă. Luni dimineață 
echipa din Giulești va pleca spre 
Anglia. <

Așadar, la Rapid este săptămîna 
definitivărilor. Ce a făcut (și ce 
va face în zilele care vor urma) 
teamul lui Bazil Marian ?

L-am rugat pe antrenorul giuleș- 
tean să ne vorbească mai întîi des
pre turneul Sonatrach, din capitala 
Algeriei, ca o etapă importantă în 
pregătiri, despre utilitatea lui.

„A fost o verificare foarte utilă 
pentru echipa noastră, ne-a spus 
antrenorul Marian. E adevărat, am 
jucat in condiții deosebite față de 
cele de la Leeds. Mă refer în pri
mul rind la terenul din tartan de 
la Alger, o premieră pentru noi. 
Echipa s-a acomodat, însă, repede 
cu noua situație și, în fața lui 
Zenit Leningrad, a făcut o partidă 
bună. Ceea ce m-a mulțumit în tur
neul de la Alger au fost ritmul sus
ținut de joc, buna capacitate fizică, 
modul în care jucătorii au înțeles, 
și au realizat, aplicarea ideii de joc 
pe care am preconizat-o pentru me
ciul de la Leeds".

...Dar, din nefericire, înaintea u- 
nui examen de dificultatea celui 
cu Leeds United, Rapid are pro-

TURNEUL ECHIPEI

F.C. ARGEȘ ÎN ISRAEL

TEL AVIV, 1 (prin telefon). Echipa 
F. C. Argeș, aflată in turneu în Israel, 
a disputat Intr-un interval de 24 de ore, 
pe o căldură de 20 grade, două partide 
cu echipe din divizia națională. La 27 
februarie, piteștenil au Intîlnit echipa 
Happoel Beer-Sheva. pe care au învlns-o 
cu 3—0 (1—0), prin golurile înscrise de 
Radu (2) și Trol. Formația aliniată : 
Stan — Ciolan, Olteanu, Vlad, Ivan — 
Popescu, Mustetea (Cirstea) — Trol, Do- 
brin, Roșu (Cassai). Radu.

★
A doua zi F.C. Argeș a învins cu 3—1 

(1—0) pe Happoel ierusalim, au înscris 
pentru piteșteni Dobrin, Trol șl Popescu, 
formația fiind următoarea : Ariciu — 
Pigulea, Olteanu, Barbu, Ivan — Muste- 
țea (Cassai), Popescu (Cirstea) _ Trol, 
Radu (Roșu), Dobrin, Jercan.

La 6 martie. F.C. Argeș va susține, în 
nocturnă, ultima partidă a turneului, in 
compania echipei reprezentative de tine
ret a Israelului.

bleme nerezolvate. Angelescu n-a 
făcut deplasarea nici la Alger, ră- 
mînînd acasă, cu piciorul în ghips, 
iar nefolosirea lui în Anglia este 
certă. Nici Petreanu nu mai poate 
fi recuperat pînă la plecare, după 
accidentul suferit în finala turneu
lui Sonatrach. Deci, verificarea u- 
tilă de la Alger, din păcate, tre
buie plătită în mod neașteptat. Tot 
acolo Mușat a făcut o întindere, 
însă, în cazul lui, se pare că e 
vorba de un accident mai ușor, ur
mînd ca medicul să decidă. Sînt 
șanse ca el să joace la Leeds, ca 
și Dumitriu II, care aștepta ieri, cu 
înfrigurare, rezultatul radioscopiel 
de la piciorul accidentat mai de 
mult.

Să ne oprim puțin asupra pro
gramului echipei.

După revenirea de La Alger, Ra
pidul a avut, miercuri, zi de o- 
dlhnă. Joi, a fost prevăzut un an

trenament de 90 de minute, de In-' 
tensitate mare. Azi va urma încă 
o oră și jumătate de pregătiri, un 
antrenament de intensitate medie 
spre maximă, iar miine, sîmbătă. 
ultima repetiție, in condiții de joc, 
înaintea partidei de la Leeds. Sîm
bătă, de la ora 15,30, in Giulești, 
Rapid va juca cu Metalul București.

După aceea, de la practica de 
pe teren se va trece în sală, la... 
teorie. Jucătorii vor revedea filmul 
meciului Leicester — Leeds United 
și vor asculta observațiile lui Bazil 
Marian, care a urmărit ^pe viu" 
acest meci.

*
I

în Giulești sînt zile de intense 
pregătiri. Ora meciului cu Leeds 
United este aproape, iar dorința în- 
tr-o comportare cit mai bună îi a- 
nimă deopotrivă pe jucătorii și 
antrenorii Rapidului, în fața cărora 
se află un examen greu, fără în
doială, dar nu imposibil de trecut.’

Constantin ALEXE

M-AM ANTRENAT CU ZOFF ȘI LEEDS

nu sini chemau să contribuie la

SPORTIVII NOȘTRI AU CORESPUNS PARȚIAL
LA PRIMUL TEST PENTRU

La Praga a avut loc zilele trecute 
un important turneu de judo — 
campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei — considerat de 
specialiști ca un test deosebit de 
util înaintea campionatelor euro
pene de seniori, ce vor avea loc, 
la începutul lunii mai, în Spania. 
Competiția de la Praga a reunit 
echipele reprezentative ale Cubei, 
R D. Germane, R. P. Mongole, Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Trebuie să 
precizăm, însă, că R. D. Germană 
și Ungaria au prezentat cîte două 
formații, iar gazdele au înscris 4—6 
sportivi la fiecare categorie.

La înapoierea echipei noastre am 
solicitat antrenorului Gheorghe 
Donciu cîteva amănunte despre 
comportarea sportivilor români.

— Sintefi mulțumit de rezulta
tele pe care le-au înregistrat com- 
ponenții echipei ?

— Dacă le-am privi superficial, 
am putea spune că cele două 
locuri 5, din 16 concurenți, ocupate 
de Ioan Buzic (cat. 93 kg) și 
de Gheorghe Dumbravă (cat. +93 
kg) sînt satisfăcătoare. Adevărul, 
din păcate, este altul. Buzic a ieșit 
învingător într-o singură partidă, a- 
ceea din primul tur, în fața lui 
K. Vecker (R.D.G.), după care a 
pierdut, în recalificări, meciul său 
cu J. Novak (Cehoslovacia). La rîn- 
du-i, Dumbravă a pierdut prin ippon 
(înainte de limită) partida inaugu
rală de la categoria sa, cu O. Had-

„EUROPENE"
bator (R. P. Mongolă) și nu a mai 
luptat. Cu toate astea s-a clasat pe 
locul 5. Ceilalți concurenți români 
au fost învinși în toate partidele.

— Chiar și Ion Herman — unul 
dintre puținii noștri judoka cu 
șanse de a merge la C.E. ?

— După părerea mea, el a avut 
cea mai slabă comportare. La nu
mai un minut și ceva de la în
ceputul meciului său cu J. Jimenez 
(Cuba), Herman era în osae-koni 
(fixare) din care n-a putut evita 
ipponul. Este adevărat că Herman, 
cu puțin timp înaintea acestui tur
neu, a „slăbit" 9 kg pentru a se 
putea încadra în limitele categoriei, 
dar nu trebuia să piardă tocmai cu 
un procedeu tehnic pe care el se 
bizuie de cele mai multe ori.

— Cum au pierdut ceilalți ?
— Tînărul Alexandru Filip (cat. 

63 kg) l-a întîlnit pe campionul 
Jocurilor panamericane de anul tre
cut, cubanezul H. Egido, de care a 
fost depășit prin yusei-gachi (supe
rioritate tehnică). Trebuie 6ă subli
niez însă că Filip a condus pînă în 
ultima parte a meciului, cînd a 
fost contrat la o uchi-mata (cosirea 
coapsei din interior) și Egido a luat 
un avantaj minim cu care a cîști
gat. Cornel Roman (cat 70 kg) a 
pierdut partida cu B. Vakun (Ceho
slovacia) prin yusei-gachi, dar a 
intrat, totuși, în recalificări, luptind 
cu campionul european de tineret 
J. Frederich (R. D. Germană), de

care a fost învins tot prin yusei- 
gachi. în sfîrșit, Vasile Bideac (al 
doilea nostru concurent la cat. 80 
kg), deși a luptat cu mult curaj n-a 
putut să treacă de A. Szabo (Unga
ria) și de A. Aseni (Cuba), în fața 
cărora a pierdut prin yusei-gachi.

— Făcind bilanțul constatăm că 
din cele 10 partide pe care le-au 
susținut, sportivii noștri au cîștigat 
doar una. Nu-i prea puțin ?

— Vedeți, turneul de la Praga a 
fost primul test din acest an al 
seniorilor noștri. Participarea la 
această competiție nu a avut ca 
scop realizarea unor performanțe, 
ci doar verificarea sportivilor noș
tri. Din acest punct de vedere, cu 
excepția lui Herman, ceilalți cinci 
au luptat la nivelul stadiului lor 
de pregătire. Este suficient să spun 
că la alte turnee, în special cele 
de peste hotare, ei au pierdut ma
rea majoritate a partidelor înainte 
de limită. De astă dată doar Her
man a fost învins în acest feL Să 
așteptăm, însă, celelalte turnee 
dinaintea europenelor.

G CH.

LOTUL A PLECAT IERI ÎN R. D. GERMANA
La Leipzig, va avea loc, sîmbătă 

și duminică, turneul internațional 
de judo al R. D. Germane. La a- 
ceastă competiție și-au anunțat par
ticiparea concurenți din Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia. 
Franța. R. P. Mongolă, Polonia, Ro
mânia, U.R.S.S. și R. D. Germană.

Lotul țării noastre a plecat ieri

dimineață. Au făcut deplasarea 
Ștefan Pop și Sabin Lucea (cat 63 
kg), Mircea Notopol $i Cornel Ro
man (cat. 70 kg). Ionel Lazăr și 
Ion Herman (cat. 80 kg). Dumitru 
Alexandru și Tiberiu Solomon (cat 
93 kg), Iaeob Codrea și Ion Buzic 
(cat. +93 kg). însoțiți de antreno
rul Gheorghe Donciu,

Meseni* echipei. Dimpotrivă, uniți 
in eforturile lor, sabrerii de la 
I.KFjS. roc C in trăsură să reali
zeze mal asult decit obiectivul mi-
ni mal fixat de antrenorul Jacques 
Istraie: locul 3 sau 4.

O poziție 5133L^ră speră să o- 
cupe in actualul campionat și 
CSO Sata Mare ca un lot format 
din Adalbert Metri I, Vâsle Me
lci II. Ștefaa KâkoăsL Iosif Csokdr, 
Petru Harcaci <: Mihai Popescu. 
Antrenorul etneri: Alexandra Csipler 
și prof. Stefaa Haakler au făcut 
totul pentru omogen zarea acestui 
krt. Rămlne de văzut cit de efi
cient a fost efortul tor.

-Am un tot care poate aspira 
chiar Ia locul 8" afirmă inc Mi
hai Tieușan. antrenorul echipei 
Tractorul Brașov și ac
tivității de sezimă din ora
șul ce sub Tunrx Sase sabrâri 
foarte Hneri — Serban Vlad. A- 
drian Creitaru. Dan Popoviri. Mi
hai Frunză. Gabriel Duția și A- 
drian Iliescu — sînt cei care dau 
antrenorului o încredere aproape 
nelimitată. Prin talent, dar și prin 
seriozitate și muncă. Urmâriți-i. 
deci, cu atenție, pe sabrerii de la 
Tractorul !_

Tiberiu ST AMA

MECIURI 
AMICALE

I.C.I.M. — Metrom 0—1 (0—4), în 
„Cupa silviu Ploeșteanu" . în prima 
repriză, Metrom a dominat copios (4—0), 
dar. după reluare, I.C.I.M. a opus o 
dirză rezistentă, fiind la un pas de a 
marca. Scor final : 4—0. Au marcat Bă- 
dițolu. Georgescu, Gane și Florescu. Res
tul partidelor din cadrul „Cupei Silviu 
Pioeșteanu", vor avea loc in ziua de ’ 
martie. (C. GRUIA-coresp.)

C.S.M. Reșița — A.S. Bocșa 4—0 (2—0). 
Cu toate că terenul era acoperit cu ză
padă, meciul a avut o desfășurare 
cursivă, cu multe faze la poartă. Au 
marcat. Szllagyi (3) și Nestorovici.

La divizionara A au Jucat : Gornea 
(Ilieș) _ Gaspar, Kiss, Georgevici, 
Kafka (Rădulescu II) — Pușcaș, Nesto
rovici (Grozăvescu) — Atodiresei, Szl
lagyi. Neagu (Nestorovici), Florea (Kaf
ka). (D. GLÂVAN-coresp. județean)

Firește că am fost cîștigat de 
săniuțele duminicii. Dacă nici să
niuțele n-or să ne smulgă lacrimi 
de fericire și entuziasm, atunci 
care alt sport ? Eu sînt pentru 
săniuțe, săniuța e mai puțin ro
tundă decit mingea și dacă stau 
să mă gîndesc bine, în viața mea 
și a milioane de oameni săniuța 
a fost înaintea fotbalului-asocia- 
ție, înaintea mingii, înaintea ou
lui. Nu mă mai dau cu săniuța, 
nu ne mai dăm pe derdeluș, ne-am 
făcut băieți mari, fete mari, oa
meni mari, avem simțul ridicolu
lui și al seriosului — dovadă a- 
cel meci foarte simpatic de du
minică noapte, cu Bibanul și Radu 
Zahareseu, cînd amîndoi oameni 
mari se duc în calitate de părinți 
să-și asiste puștii la patinaj și se 
țin de tot felul de goange bru
nete, blonde și alte ispite, dintre 
care cea mai bună r ’ 
„Noi sîntem pen
tru minte sănătoa
să în trup sănătos 
și nu invers !...“ 
Foarte simpatic 
scheci, dar și mai 
tare, și mai ado
rabilă a fost pre
cizarea specialistu
lui nostru din Si
naia precum că 
„avem o excelentă 
bază de masă pen
tru sportul săniu
țelor !...“ La auzul 
acestei admirabile 
vorbe, am lăsat fe
lul trei, am lăsat 
masă și casă, am 
deschis ușa apar
tamentului și am 
făcut un cros de 5 
5 etaje întors, fără 
priile-mi scări, pe 
picioare (o revistă _
susține că urcarea zilnică a scă
rilor e un excelent exercițiu spor
tiv la îndemîna oricui, blocul 
nostru e o bază modernă pentru 
acest sport !), am revenit în hol 
șl am căutat prin lumea mare 
un meci de fotbal. îmi trebuia 
fotbal 1

Am găsit repede, Italia—Turcia, 
repriza a doua, transmisă în lim
ba soră, era deja 1—0 pentru az- 
zurri, m-am întins pe pat și, cu 
ochii închiși, m-am antrenat pu
țin pentru transmisiile radio care 
se arată la orizont. M-am antre
nat cu Mazzola, cu Gigi Riva, cu 
Zoff, cu Burgnich și Facchetti 
— adică la un nivel foarte înalt 
pe care nu știu dacă-1 voi atinge 
atît de repede în zilele interne, 
un.antrenament însă nu prea tare 
fiindcă din vorbele crainicul»! 
italian turcii nu*l prea speriau 
pe Zoff și atunci băieții Iul Val- 
careggi puteau să-și facă liniștiți 
meseria lor de unuzeroiști. Mai 
pleca puțin înainte Sandro, mai 
temporiza Aițastasi — o clipă am 
avut o halucinație auditivă șl am

mi s-a părut i

■■

auzit numele lui Corso al meu. 
Mi-am adus aminte că de curînd 
am citit că „Mario Corso e doar 
umbra celui care a fost Corso" 
și m-am întrebat din nou ce e 
așa rău să fl o umbră, șl dacă 
în fond expresia aceasta acredi
tată drept tristă și dureroasă nu 
ascunde în adîncul ei un elogii: 
tainic și o bucurie necunoscută. 
Poate că e mai greu șl mai nobil 
să joci ca o umbră decît ca o 
mazetă viguroasă șl palpabilă. în 
grăbitul nostru realism, nu obiș
nuim să observăm cită aureolă 
cuprinde o umbră sportivă 1 Cu 
luciditatea care caracterizează 
trupa imensă a spectatorilor mon
diali, există o grabă mondială în 
a stinge lumina marilor jucători, 
a le spulbera umbrele — cîtă ne
gură a spiritului se zbate în acest 
gest foarte decis și foarte însorit 
■’ noastre nemiloase I

Am deschis ochii, 
reportajUl-radio se 
continua la cabine 
italienii erau de- 
ajuns de potoliți, 
Viola — crainicul 
— sintetiza victo
ria obținută în fața 
lui „Memet secon- 
do“, Fuad, Sabri și 
Metin drept „o
probă de carac-
ter“.„ Iată un ter
men rar întîlnit în 
vocabularul nostru 
fotbalistic, radio și 
tele. Mi-am antre
nat îndelung ure
chea la aceste cu
vinte i o — victo
rie — ca — probă

- de — caracter. Suna bine.
După care, a doua zi, am aler

gat — In cadrul aceluiași antre
nament — să văd „Cupa Gloriei", 
un film despre englezii care joa
că fotbal între ei, într-o limbă 
cu totul deosebită, filmați dum
nezeiește, chipuri de basm, făp
turi de poveste, goluri că toată 
sala noastră vuia ca un stadion, 
dar mai ales caractere. Nimeni 
nu ceda, nimeni nu era învins, 
toți luptau ca dracii, nici un re
zultat nu era definitiv pînă în 
minutul 90, nu exista echipă mare 
și echipă mică, și mi-au dat la
crimi cînd echipa de amatori a 
unui orășel de 4 000 de oameni 
cîștiga cu 2—1 în fața unul team 
din ligă. Ce fețe I Ce bucurie I 
Ce plăcere a imposibilului I

...Programul meu a continuat 
cu exerciții zilnice de gimnastică 
și alergare pe loc, în cameră — 
căci, cum spunea acest om, Soe- 
ter, cu acea gravitate pătrunză
toare, „nici un alergător nu a 
murit în timpul cursei", ca atare 
să învățăm a alerga frumos — 
cel puțin 10 minute, fie șl în ca
meră, adaug eu.

al lucidității

dusetaje
lift, pe pro- 

propriile-ml 
vest-germană

BELPHEGOR

io. constanți.: „DUPĂ ATÎTEA ESCALE, PETROLUL
ESTE, PENTRU MINE, ULTIMA STAȚIE"

Ion Constantin reprezintă în fot
balul nostru un caz puțin obișnuit, 
a cărui istorie ar putea fi sinteti
zată astfel: o apariție cam tîrzie, 
in prima divizie a țării ; o afir
mare — în schimb — destul de ra
pidă la Jiul, echipă în care și-a 
găsit repede locul, poate și pentru 
că aceasta avea nevoie de jucă
tori în general și de atacanți, ca 
eL în special; un transfer specta- 
cul-os (cu prețul unui schimb de 
patru jucători, printre care Suciu 
și Mulțescu) la Steaua, în anul 
1971; un an de semi-activitate în 
lotul militarilor bucureșteni, pur- 
rind trista povară a rezervei, asta 
poate și pentru că Steaua a avut 
numai impresia că îi mai este ne

LA 11 MARTIE 1973
O NOUĂ TRAGERE SPECIALĂ

începînd de astăzi s-au pus în 
vînzare biletele pentru tragerea 
specială Pronoexpres din 11 mar
tie 1973, tragere care oferă parti- 
cipanților un nou prilej de a ob
ține autoturisme, excursii peste ho
tare și ciștiguri în numerar de 
valoare fixă și variabilă.

Se atribuie c autoturisme „DA
CIA 1300’. premii în numerar în 
valoare de 50.000 lei, excursii „TU
RUL POLONIE!" precum și 
excursii în GRECIA.

La această tragere specială se 
vor extrage 31 de numere în 5 
extrageri. Se acordă premii pe 24 
de categorii.

Participarea se face cu următoa

rele trei taxe de participare : 3, 6 
și 15 lei varianta. Variantele de 
15 lei dau dreptul de cîștig la 
toate cele 5 extrageri. Se mai poate 
participa și pe variante combinate 
și combinații „cap de pod".

Sîmbătă 10 martie 1973, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor !

• Tragerea specială Loto a Măr
țișorului va avea loc astăzi, la 
București, în sala Clubului Finan
țe Bănci din strada Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 17.15. Pa
noul cu rezultate va fi televizai 
la ora 18.05.

• NOU LA LOZ ÎN PLIC ! S au 
introdus ciștiguri suplimentare in

PRONOEXPRES
autoturisme, butelii de aragaz și 
bani la seriile care se găsesc în 
vînzare. Rețineți! Numeroase și va
loroase cîștiguri suplimentare la 
LOZ ÎN PLIC. Numai jucînd pu
teți cîștiga !

• Programul concursului Prono
sport nr. 9 de duminică 4 martie 
1973, este alcătuit în întregime cu 
meciuri din campionatul italian A 
și B, meciuri atractive și interesan
te care pot face participarea și mai 
numeroasă. Astăzi și mîine. sînt 
ULTIMELE ZILE pentru depune
rea buletinelor.

Rubrică redactată de 
LOTOPRONOSPORI

cesar un Ion Constantin, cînd, de 
fapt, putea alcătui și fără el două 
linii de înaintare bune ; în sfîrșit, 
ultima escală, la Ploiești, cedat sau 
împrumutat (asta n-are importanță) 
unei echipe care cu ani în urmă a 
mai probat, cu frații Munteanu și 
Hălmăgeanu, că este capabilă să 
reconsidere valori contestate în altă 
parte, pe temeiuri aparente.

La Petrolul, Ion Constantin a ju
cat pînă acum o jumătate de cam
pionat. Și dacă, să zicem, n-a fost 
întotdeauna printre cei înscriși cu 
majuscule, a reușit totuși să depă
șească o anumită perioadă de criză 
și să devină titularul unei formații 
care se bate pentru primele locuri 
în clasament. Cum explică el o a- 
semenea reușită ?

— în primul rînd, spune astăzi 
Ion Constantin, la Petrolul mi s-au 
oferit posibilitatea și creditul să joc. 
Apoi, trebuie să recunosc că aici 
m-am integrat mai ușor și mai si
gur în stilul caracteristic al echi
pei, care se și potrivește mai bine 
cu stilul meu personal. Gîndindu-mă 
bine, îmi dau seama că am reali
zat cel mai bun schimb pe care-1 
puteam realiza. Poate și pentru fap
tul că nu numai eu aveam nevoie 
de Petrolul, ci și Petrolul, aș zice, 
avea nevoie de un jucător ca mine.

— Mai concret...
— Petrolul se apără excelent și 

joacă bine pe contraatac, în spe
cial în deplasare. Iar eu mă descurc 
mai ușor pe spații mari, chiar în 
condiții de inferioritate numerică, 
favorizat fiind de dribling și de o 
bună protecție a mingii. Așa se și 
explică multe din renș'tele echipei 
noastre pe terenurile adversarului

și, bineînțeles, multe din reușitele 
mele personale, puse în slujba ideii 
de joc colectiv.

— Ți-ai găsit, deci, locul și me
diul optim valorificării depline a 
posibilităților și împlinirii dorinței 
de consacrare ?

— Da. Timpul încă nu-i trecut. 
Am 27 de ani și sper să mai joc 
cel puțin 4—5. Bine și cu folos. Pen
tru fotbal și pentru Petrolul, echipă 
în cadrul căreia aș vrea să închei 
și eu activitatea de performanță.

— Și după aceea ?
— Deocamdată joc și mă pre

gătesc in același timp ca să devin, 
în toamnă, student Ia fără frec
vență, la I.E.F.S. Profesia de an
trenor mă atrage cel mai mult, 
pentru că îmi oferă marea șansă de 
a nu părăsi niciodată fotbalul.

Mihai IONESCU



ECHIPA DE LUPTE 
DINAMO BUCUREȘTI A DOMINAT 
^INTERNAȚIONALELE''

(ft Primul loc in clasamentul general.

în localitatea suedeză Văsteras a 
avut loc, zilele trecute, turneul in
ternațional de lupte greco-romane la 
care au participat concurenți din Fin
landa, R. F. a Germaniei, Norvegia, 
România, Ungaria și Suedia (cu trei' 
echipe). La această competiție țara 
noastră^ a fost reprezentată de echipa 
multiplă campioană Dinamo Bucu
rești. In finalul întrecerilor, luptă
torii români — onorînd reputația pe 
care o au în arena internațională — 
au urcat pe prima treaptă a podiu
mului la 6 din cele 10 categorii de 
greutate, iar în clasamentul general 
formația bucureșteană a cucerit lo
cul I- La înapoierea în Capitală am 
solicitat, un scurt interviu antreno
rului Ion Cernea.

— înaintea altor amănunte am vrea 
să faceți o precizare. în convorbirea 
noastră telefonică s-a strecurat o 
inexactitate. Ați omis succesul lui 
Cornel Vîrtescu, deși obținuse și el 
primul loc !

— Intr-adevăr așa este. Cînd m-ați 
sunat dv. confruntările se încheia- 
seră de un minut sau două și se fă
ceau pregătiri pentru festivitatea de 
premiere. Cornel Vîrtescu tocmai în
cheiase întîlnirea cu suedezul Ingvar 
Svensson, de care dispusese înainte 
de limită. Clasamentul final al aces
tei categorii — semiușoare — a fost 
atît de „încîlcit*, îneît s-a definitivat 
cu mult după încheierea convorbirii 
telefonice.

— Și, acum, să intrăm în subiect 
Cum apreciați acest turneu?

— Tn aparență s-ar putea să se 
creadă că am cîștigat cu ușurință 
deoarece n-au fost concurenți din 
prea multe țări. Cînd însă voi pre
ciza că la unele categorii și-au apă
rat șansele aproape 20 de luptători 
se poate constata că turneul a avut 
alte dimensiuni. Dacă mai adăugăm 
și faptul câ printre competitori s-au 
aflat și unîi medaliațî la Jocurile 
Olimpice, campionate mondiale si eu
ropene reiese și nivelul valoric ri
dicat al competiției.

SUEDIEI
prin 6 victorii

— Ce ne puteți spune despre com
portarea luptătorilor dinamoviști ?

— Pot afirma — și aceasta este 
și părerea antrenorului Dumitru Cuc 
— că luptătorii noștri au dominat au
toritar întrecerile la majoritatea ca
tegoriilor. De fapt, mulți tehnicieni, 
văzîndu-1 în formația noastră pe o- 
limpicii Nicolae Martinescu, Victor 
Dolipschi și Ion Păun — suțineau că 
la Văsteras lupta echipa națională 
sub numele de Dinamo, ceea ce, — 
firește — nu era adevărat.

•— Am reținut că toți olimpicii noș
tri au cucerit primul loc. Cum au 
luptat ?

_ — Campionul olimpic Nicolae Mar
tinescu s-a impus de o manieră clară, 
fixîndu-și toți adversarii cu umerii 
pe saltea. Finala sa cu suedezul Ro
land Anderson a încheiat-o în numai 
5C de secunde ! Dolipschi, a obținut 
victoria la puncte într-o singură par
tidă, aceea cu norvi ‘ 
dersen, în timp 
cîștigat prin tuș. 
la puncte, detașat, 
meci al turneului, 
tor, Janos Varga

individualei

egianul Einar Gun- 
ce In
Păun 
In cel 
pe un 

_ (Ungaria).
— Dar ceilalți dinamoviști ?
— Ion Gibu. Cornel Virtosu 

Enache — 
CU1 I — 
bine In 
4 kg fa 
iar Vlrti 
muțtC

Adrian Popa
prin tuș 1 

putea să ai 
tost întrecut.

celelalte a 
l-a Întrecut 
mai frumos 

luptă-mare

și Ion 
pe lc- 
luptat 

i avea 
sesirea fa Suedia,

asemenea clasați ; 
au meritul de a fi 

condiții dificile. Gibu 
plus Ia

»u și Enache au susținut 
partide pinâ • ied victorioși. 

Și Adrian Popa (cat. ușoară), învin
gător prin tuș In primele trei par
ii de, putea să ajungă fa finală, dar 
a fost întrecut, fa semifinale, prin 
tuș de Ferenc” Kocsis (Ungaria) cu 
toate că el conducea Ia puncte. Ast
fel Pcpa s-a clasat pe locul 3. Vasile 
Fcdorpataki (cat. mijlocie) a pierdut 
un singur meci, revenîndu-1 locul 4. 
In fine Cornel Ionescu (cat pană) a 
a-_t neșansa să se întîlnească cu 
Păun fa turul 4 și cum mai pierduse 
o partidă a ieșit din concurs.

0 BUNA COMPORTARE IN ANSAMBLU
DUPĂ TROFEUL MARTINI LA SABIE

!SÂrZifi lume
Aseară, la Cheb în meci amical de handbal feminin

CEHOSLOVACIA ROMÂNIA 12-11
PRAGA 1 (prin telex, de Ia cores

pondentul nostru). în localitatea Cheb 
s-a desfăurat joi seara prima întâlnire 
amicală dintre 
handbal feminin 
României. La capătul unui meci extrem 
de disputat, formația țării gazdă a ob
ținut victoria la scorul de 12—11 (6—6).

întrecerea a fost echilibrată, ambele 
echipe avînd pe rînd conducerea, nici
odată însă la mai mult de două go
luri diferență. Echipa 
atacat mai mult, dar 
acțiunile sale ofensive 
fața dîrzei apărări a 
Este drept, atît gazdele 
rele oaspete au folosit în defensivă un 
joc mai tare, dar au făcut aceasta în 
limitele regulamentului.

reprezentativele de 
ale Cehoslovaciei și

cehoslovacă a 
numeroase din 
s-au oprit în 
,,7“-lUi român, 
cît și jucătoa-

De notat că în ultimul minut scorul 
era egal (11—11). La această 
arbitrii au dictat o lovitură de la 
tri împotriva echipei române, iar 
nova a realizat asttel (mal erau 
secunde) golul victoriei. Au 
Cervenkova 3. Matisova 3 (unul 
m), Foltynova 2 (unul din 7 m). Va
st) va 2 (unul din 7 m)( Mikulov» șl
Mourkova ptntru gazde, respectiv Ar. 
ghlr 3. Vleru 3, Munteanu 2. Furcoi 2 
(unul din 7 m) șl Ilie pentru românce. 
Au arbitrat H. HensI P. Bauchfus» 
(R.D. Germană).

Cele două formații se întCnesc din 
nou sîmbătă, la Praga.

JAN SOKOL

situație, 
7 me- 
Folty- 
20 de 

înscris 
din 7

DAN 1RIM1CIUC ocupă locul V in 
Cupa Mondială in urma rezultata 

lui din Trofeul Martini

(Urmare din pag. II

37,90 p. I-au urmat: Elena Ceampe- 
lea 37,80, Debbie Fike 37,20, Kimberly

IN CURIND, CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

BELGRADUL ÎN AȘTEPTAREA
ÎNTRECERILOR CONTINENTALE

din cartierul Palilula • Tribune pentru
7000 de spectatori

APRECIAZĂ ANTRENORUL LOTULUI NOSTRU, D. MUSTATĂ

Lotul de sabreri care ne-a re
prezentat țara în marea competiție 
de ia Bruxelles („Trofeul Martini”) 
s-a înapoiat în Capitală, fapt ce 
r.e-a permis să completăm lacunele 
de informație privind acest eveni- 

r. Antrenorul lotului, 
foarte 
„elevi- 
argu-

an spoi
Mustață s-a declarat 

ilțumit de comportarea 
- săi. prezentindu-ne și 

mentele :
..Mai mult decît faptul că 

riue a participat la finală, 
de toți medaliații olimpici 
Miinchen. în speță Sidiak, 
și Nazlimov, trebuie să ne 
atenția prezența a 5 din cei l 
tivi ai noștri în sferturi", 
printre primii 24 sabreri ai lumii. 
Și nu exagerez cînd spun cei mai 
buni din lume pentru că concursul 
a reunit 137 sabreri de frunte din

Irimi- 
alături 
de la 
Marot 
atragă 

6 spor- 
dect

GIMNASTELOR NOASTRE

II țări ca U.R.S.S., Ungaria, Polo
nia, Italia (campioana olimpică pe 
echipe), Franța etc.

N-aș vrea să se uite, apoi, că — 
așa cum a procedat și la celelalte 
arme — federația a trimis în a- 
cest concurs greu pe tinerii Pop 
și Marin, care au luptat foarte cu
rajos in fața consacraților planșei. 
Procesul de omogenizare a echipei 
noastre de sabie, care s-a clasat pe 
locul 4 la J.O., se desfășoară con
form așteptărilor noastre și cred 
că viitoarele competiții ne vor a- 
duce noi satisfacții, chiar mai mari. 
Antrenorul sovietic L. Kuznețov 
mi-a mărturisit că l-a impresionat 
foarte plăcut comportarea sabre- 
rilor noștri în care el vede adver
sari din ce în ce mai redutabili, 
chiar și pentru echipa sa.

îmi doresc ca sportivii noștri să 
continue pregătirile cu aceeași se
riozitate și cu tot simțul răspun
derii, pentru că ei au calități care 
le permit să urce și mai sus în 
ierarhia mondială a acestui sport*'.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
DE HANDBAL

inter-în primul joc al turneului 
național masculin de handbal de 
la Paris, echipa Spaniei a între

ții—8) for-cut cu scorul de 21—12 
mația Tunisiei.

In meci vedetă s-au 
lecționatele Franței 
Handbaliștii francezi au 
învingători cu scorul de 
(8—6).

In meciurile următoare, 
Tunisiei a învins cu scorul 
13 (10—7) formația Austriei, iar în 
partida dintre reprezentativele Fran
ței și Olandei, victoria a revenit 
cu scorul de 19—14 (11—6) hand- 
baliștilor francezi.

★
La Kiev s-a disputat întîlnirea 

internațională de handbal dintre 
echipele feminine ale U.R.S.S. și

întîlnit se-
Și Austriei, 

terminat 
15—13

echipa 
de 20—

Bulgariei, contînd pentru califica
rea în turneul final al campionatu
lui mondial. Practicînd un joc spec
taculos și eficace, handbalistele 
sovietice au repurtat victoria cu 
scorul de 17—7 (7—2). Partida re
tur se va disputa la Sofia pe data 
de 22 martie.

Reprezentativa masculină de 
handbal a Cehoslovaciei, aflată în 
turneu în R.F. a Germaniei, a sus
ținut un meci cu formația H.S.V. 
Hamburg. Handbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria la limită, cu 
scorul de 19—18 (7—11). Cel mai 
bun jucător al echipei învingătoa
re a fost Horvath, care a înscris 
6 goluri. Golgeterul formației gaz
dă a fost Pickel, autorul a 5 punc
te. Partida a fost urmărită de cir
ca 2 500 de spectatori.

din E- 
compe-

Chace și Nancy Thies — cite 36,95, 
Anca Grigoraș 36,85 etc.

Către miezul nopții, cînd s-a în
cheiat spectaculoasa confruntare spor
tivă, dl. Frank Kuminskey, directorul 
tehnic al federației de gimnastică a 
S.U.A., a adresat public călduroase 
felicitări echipei feminine a Româ
niei, pentru succesul repurtat.

In programul turneului reprezenta
tivelor noastre de gimnastică mai fi
gurează intilnirile amicale de la 
Phoenix (Arizona) și Denver (Colo
rado). După care, la 5 martie — ple
carea spre București.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL'
ROMÂNIA-SUEDIA 2-0, LA JUNIORI

La Așhabad (R. S. S. Turkmenă) 
au continuat întrecerile turneului in
ternațional de fotbal rezervat echi
pelor de juniori la care, așa cum 
se știe, participă și reprezentativa 
noastră națională. Intîlnind selecțio
nata similară a Suediei, tinerii noș
tri jucători au cîștigat partida cu 
2—0 (0—0), prin punctele marcate de

RUNDA A REMIZELOR LA BUDAPESTA

Pentru pugiliștii amatori 
uropa, cea mai importantă 
tiție a acestui an o constituie cam
pionatele continentale, care vor a- 
vea loc între 1 și 9 iunie, la Bel
grad. Dacă despre pregătirile pe 
care le fac boxerii pentru această 
întrecere știm 
puține lucruri, 
rii federațiilor 
încă, asupra 
care ne vin din partea organizato
rilor competiției sînt dintre cele 
mai îmbucurătoare.

La ora actuală, programul între
gului campionat european din ca
pitala Iugoslaviei este alcătuit pînă 
în cele mai mici amănunte. Astfel, 
știm de pe acum că în ziua de 
1 iunie, la ora 19,30, delegațiile 
participante vor defila în cadrul 
ceremoniei de deschidere a compe
tiției, după care va urma prima 
gală. în zilele următoare se vor 
desfășura cîte două reuniuni, pri
ma la ora 14,30, iar cea de a doua 
la ora 19.30. (Amănuntul acesta e 
bine să fie reținut și de antre
norii noștri. Poate că nu ar fi rău 
ca antrenamentele selecționabililor 
să se desfășoare în jurul acestor 
ore). 8 iunie va fi ziua de odihnă 

, dinaintea finalelor. La 9 iunie, ora 
18, vor începe finalele în cadrul 
cărora sperăm să vedem cît mai 
mulți dintre boxerii noștri.

Campionatele europene de box 
din acest an se vor desfășura în-

deocamdată foarte 
deoarece selecțione- 

nu s-au stabilit, 
formațiilor, veștile

tr-o sală nouă, ce se va inaugura 
oficial chiar cu acest prilej. Arena 
se numește „Pionir" și este pri
mul edificiu ce se construiește în 
marele centru sportiv din raionul 
Palilula, din Belgrad. Iată citeva 
amănunte despre această modernă 
construcție: suprafața utilă totală 
— 16.000 mp; cubajul total — 
120.000 mc ; dimensiunile suprafeței 
de parchet — 30 X 60 m. La între
cerile pugilistice vor putea asista 
6595 de spectatori (2068 la parter. 
3204 la tribuna I și 1084 la tribuna 
a II-a). Exceptind sala principală 
•Pionir* cuprinde alte trei săli mai

mici (pentru antrenamente), centru 
medical cu sauna, 8 vestiare mari 
pentru concurenți. centrul presei, 
un restaurant cu 300 de locuri etc. 
Temperatura in sală va fj reglată 
automat și se va menține în jurul 
a 22 de grade. Construcția acestei 
modeme baze sportive a început 
anul trecut, la 1 mai, șl va fi gata 
cu o lună înainte de a începe cam
pionatele europene.

Ținînd seama de faptul că Bel
gradul găzduiește pentru prima 
dată marea competiție a pugiliști- 
lor din Europa, organizatorii 
face totul 
țările 
vor fi la

BUDAPESTA, 1 (Agerpres). — în șase 
din cele opt partide ale rundei a 13-a a 
turneului internațional de șah de la 
Budapesta a fost consemnată remiza. 
S-au încheiat la egalitate partidele : Sax
— Lengyel ; Adorian — Szabo; Ribly
— Gheller. Vaganian — Hort, Bilek — 
Karpov și Csom — Velimirovici. Cele
lalte două partide: Forintos — Ciocâltea 
și Antosin — Hecht s-au întrerupt.

Situația în clasament a rămas neschim
bată : continuă să conducă marele maes
tru sovietic Efim Gheller. eu 9r2 p. ur
mat de compatriotul său Vaganian 71 ? p 
și o partidă întreruptă. Hort (Ceho
slovacia) 7‘ j p, Karpov (U.R.S.S.) 7 p 
și două partide întrerupte etc. Șahistul 
romin Victor ciocâltea se află pe locul 
9, cu 5l.j p și o partidă întreruptă.

Marcel Răducanu (min. 46) și Ere- 
niia Șumulanschi (min. 79).

într-o altă partidă s-au întîlnit e- 
chipele U.R.S.S. și R.S.S. Turkmene. 
Scor 0—0.

Cu o zi înainte, în prima etapă a 
turneului, s-au întîlnit echipele Ceho
slovaciei și R. D. Germane. Partida 
s-a încheiat la egalitate, 0—0. în cea 
de a doua întîlnire, selecționata se
cundă a U.R.S.S. a primit replica 
formației R.S.S. Gruzine, cu care a 
terminat la egalitate : 1—1.

★
• Surpriză în „Cupa Angliei". In 

meci rejucare pentru optimile de 
finală ale popularei competiții, e- 
chipa Sunderland (care activează 
în liga a doua a campionatului) a 
învins cu 3—1 cunoscuta formație 
Manchester City. în sferturile de 
finală, fotbaliștii de la Sunderland 
vor juca cu formația Luton Town 
(tot din liga secundă).

• Municipalitățile orașelor Dort
mund, Diisseldorf, Frankfurt, Gel
senkirchen, Hamburg și Stuttgart, 
unde se vor disputa meciurile gru
pelor turneului final al campiona
tului mondial de fotbal, au solici
tat guvernului R.F. a Germaniei un 
surplus de fonduri necesare ame
najării stadioanelor din orașele res
pective. Suma de 50 de milioane de 
mărci care a fost repartizată este 
insuficientă — au declarat, în ca
drul unei reuniuni care s-a desfă
șurat la Diisseldorf, reprezentanții 
municipalităților orașelor susnumite.

l
• într-un meci international a- 

mical disputat la Bruxelles, s-au 
întîlnit formațiile Anderlecht si Di
namo Kîev. Victoria a revenit cu

fotbaliștilor

s-a disputat 
braziliană

B. MALICH $1 EVELINE NUNCHERT

DIN LUMEA

PUGILISMULUI
vii-■ Dacă este adevărat că printre 

torit presupuși adversari ai Iui George 
Foreman ee află ‘ •
se poate spune 
Alexe a fost în 
acestor uriași ai 
Campionul român 
reman în sferturile de finală olimpice 
de la Mexico. în schimb el a învins pe 
Ron Lyle ia București, cu prilejul me
dului de amatori România — S.U.A. 
De cînd a trecut la profesionism, Lyle 
a obținut 19 victorii, printre 
săi figurînd Vicente Rondon, 
Mathis. Larry Middleton etc.

și Ron Lyle, atunci 
cu adevărat că ion 
imediata apropiere a 
boxului profesionist, 
a fost învins de Fo-

învinșii
Buster

e într-un meci internaționala într-un meci internațional amical, 
disputat la Triest. Italia a învins Franța 
cu 14—6

• Duane Bobick — care pînă Ia tur
neul olimpic de la Miinchen era încă 
„marea speranță albă*4 a boxului ame
rican — n-a rezistat tentației și a sem
nat un contract profesionist de 4 ani 
cu managerul Bill Daniels, din Denver, 
care este în același timp președintele 
federației americane de baschet profe
sionist și patronul echipei „Utah Stars14. 
La același manager se află și Ron Lyle. 
După 62 de victorii neîntrerupte, Duane 
Bobick a suferit prima înfrîngere în 
fața campionului olimpic, cubanezul 
Teofilo Stevenson. Bobick își încheie 
cariera amatoare cu un palmares ex
celent : 93 de victorii, 10 înfrîngeri.

la 
a- 
în 

CU-

vor 
pentru a întrece aștep- 

Să sperăm câ și sportivii

NOII CAMPIONI DE
c-

ȘAH Al R.D. GERMANE
urrr.it de Espig (2 435) și Mohrinș (2 410) 
— 13 P- Kniak (2 470) — 12s 2 (el va par- 

î tu-.p* la turneul internațional al Ro- 
r-.lnjf-:, care începe La 7 martie). Uebert 
(J<) r z-nc (2 4£5) — U‘: p. întrece
rea fe—î-a revenit Evelinei Nân- 

t cMert eu 9 puncte din 13 posibile.

• La Atena. în cadrul prelimina
riilor turneului U.E.F.A., reprezenta
tiva de juniori a Greciei a învins 
cu 2—0 (0—0) selecționata similară 
a Iugoslaviei. Cele două puncte au 
fost marcate de Elefterakis, în mi
nutul 47 și de Nikolaides, în minu
tul 61.

scorul de 1—0 (0—0) 
belgieni.

• La Rio Janeiro 
meciul dintre echipa
Rotafogo și formația Naeional Mon
tevideo, contînd pentru „Cupa Li- 
bertadores". Fotbaliștii 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (1—1). După cum se știe, a- 
ceastă competiție, rezervată echi
pelor sud-americane, este sinonimă 
cu „Cupa campionilor europeni".

brazilieni

ÎN C. M. DE PATINAJ ARTISTIC

DE Al TREILEA
La dansuri conduce perechea 

(prin telefon, de la

la ora 8. start în 
am 

tribunele

e „Trofeul Val Barker” acordat 
Olimpiadă celor mai tehnici boxeri 
matori din lume, a fost instituit 
1934. Palmaresul său este mai puțin 
noscut, de aceea vă prezentăm pe de
ținătorii trofeului ; 1936 
(S.U.A.) 1943 -
de Sud). 1952 
1956 “■ ■
1960 
Valeri Popencenko. 1968 
rulnge (Kenia) 1972 — 
son (Cuba).

Louis Laurie 
George Hunter (Africa 

• Norvel Lee (S.U.A.), 
Richard McTaggart (Anglia), 

Nino Benvenuti (italia). 1964 — 
" — Philip Wa- 

Teofilo Stewen-

BRATISLAVA, 1 
trimisul nostru).

Joi dimineață, 
întrecerea masculină... Cînd 
sosit la Zimny Stadion
erau cufundate într-o liniște abso
lută. Le credeam pustii, așa cum 
se întîmplă de obicei cînd pe pa
tinoar se desfășoară actul neinte
resant — se zice — al probei obli
gatorii. Și totuși— Nu mai puțin 
de 6 000 de spectatori, erau pre- 
zenți acolo, la această oră mati
nală.

Pe gheață, concurentul nr. 9 —
Ondrej Nepela. își construiește de
senul „cotiturii în afară* cu apli
cație de grafician. Viteză constantă 
de la împingere pînă la ieșirea 
din figură, incredibilă, aproape de 
ideal. Urmă „curată*. întoarceri de 
finețea poantelor unei balerine. 
Rezultatul ? Trei cercuri pe același 
ax, trase parcă in tușul compasu
lui. Din tribune figura pare, cu a- 
devărat, perfectă. în clipa în care 
Nepela iese din cerc cu o ultimă 
împingere hors-concours a patinei, 
totuși făcută cu grație, o explozie 
de aplauze ne amintește că puter
nicul eșalon de conorășeni ai cam
pionului n-au pierdut nici ei din 
ochi fiecare mișcare a sportivului 
lor preferat. Iar atunci cînd arbi
trii, după investigații laborioase și 
uneori amuzante asupra desenului 
pe gheață, pe care vor parcă să-l 
constate centimetru cu centimetru, 
dau verdictul — note între 4,4 și 
4,7 — tribuna se împarte în două 
tabere distincte : „cunoscătorii*
aplaudă (sînt note bune pentru im
puse), iar cei mai puțin 
fluieră, cerînd imperios un

Aceasta este atmosfera 
greu de redat, în care 
prima încleștare de forțe

REZULTATE

avizați 
„6“...

unică, 
decurge 

în cam-

sovietică Pahomova — Gorșkov
pior.atul mondial al patinatorilor. 
Cu un număr mai sus. după tra
gerea la sorți, concurează repre
zentantul țării noastre. Gybrgy Fa- 
zekaș. L-am urmărit de lă începu
tul săptâmînii în antrenamentele 
asidue, făcute sub îndrumarea fos
tului campion național. Marcel Co
rn ănici. Este bine pregătit și poate 
spera la un punctaj bun în difi
cila confruntare cu așii patinajului. 
Sînt în total 24 la start. La capă
tul celor 3 figuri obligatorii, una
nimitate în juriul de arbitraj : Ne- 
pela pe locul I.
cehoslovac avea 3 p avans față de 
Cetveruhin, după prima
6 p după a doua, și — acum — 
exact 7,50 p. Prezență neașteptată 
pe locul IV în persoana englezului 
John Curry, pe care îl cunoșteam 
foarte bun doar la libere. După 
eL patinatorii transoceanici McKe- 
elen și Cranston. Campionul nostru 
a început satisfăcător • concursul, 
ocupînd locul 17 după prima figură 
(cotitura înafară). el a pierdut te
ren la a doua (bucla) și n-a mai 
putut reface nici la a treia (para
graful contratrei), situîndu-se acum 
pe locul 21. Vineri după-amiază 
competitorii încep lupta sportivă 
în cadrul programului scurt...

Avem în față cele două clasa
mente din prima probă încheiată a 
perechilor. Intre rezultatele după 
programul obligatoriu și cel liber, 
de miercuri seară, există puține 
diferențe. Și totuși, interesante. 
Perechea vest-germană Almut Leh
mann-Herbert Wiesinger a avan
sat două locuri, iar cuplul canadian 
al fraților Bezic cu unul. Podiu
mul a rămas însă intact. Și. ce 
splendidă demonstrație de măies
trie au făcut campionii mondiali 
Irina Rodnina și Aleksandr Zai-

Supercampionul

TEHNICE

figură.

•

Janet Lynn (S.U.A..), a avut două asemenea accidente la .programul 
scurt", pierzindu-și speranțele la titlul mondial.

țev, patinînd „în gol“, fără muzi
că, timp de 3 minute și 35 de se
cunde. Pana stației de amplificare 
ne-a ajutat să-i cunoaștem mai 
bine pe acești sportivi și artiști 
inegalabili.

înaintea galei 
dansatorii. Vom 
gur, la a doua victorie a sovieti-

cilor Ludmila Pahomova și Alek
sandr Gorșkov fiind, clar, în frun
te. Cit privește captivanta finală 
a „zînelor gheții", din
feminin încheiat tîrziu în 
vom vorbi în următoarea 
relatare.

finale se află și 
asista, aproape sl

concursul 
noapte, 
noastră

Radu VOIA

CUPA FEDERAȚIEI DE
(Urmare dtn pag l) Au arbitrat: FI. Gubernu și M. 

Presneanu, ambii România.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionul olimpic în proba de 800 m la 
Jocurile de la Miinchen, atletul ameri
can Dave Wotle, a cîștigat două probe 
în cadrul concursului Internațional in
door desfășurat la Columbus (Ohio). 
Wotle s-a clasat pe primul loc în cursa 
de 880 y. cu timpul de 1:50.9 șl a termi
nat învingător în proba de 1 000 y, în 
care a fost cronometrat în 2:09,2. în 
finala cursei de 60 y. sprinterul american 
Gerald Thinker l-a întrecut pe linia de 
sosire ne compatriotul său Larry Burton, 
ambii fiind cronometrați cu același timp: 
6.1. tn proba de 440 y, victoria a revenit 
lui Harry Blake, cu 49,1.

orașului Basel (Elveția).

slalom uriaș, desfășurată 
Caspoggio (Italia).

se-

__ în 
contînd

La Sofia. într-o partidă amicală de ho
chei pe gheață, echipa reprezentativă a 
Bulgariei a învins cu scorul de 5—0 
lecționata

Proba de 
localitatea __ ,______________,,
pentru Cupa Europei, a revenit schioru
lui italian Fausto Rădici, cronometrat în 
3:01,84. pe locurile următoare s-au clasat 
Kaspar Schwaiger (Austria) 3:02,28 si 
Giancarlo Bruseghini (Italia) 3:03,22. 
După disputarea acestei nrobe, în clasa
mentul general al Cupei Europei, pe pri
mul loc se află elvețianul Adolfo Rosti, 
cu 72 p, urmat de Gustavo Thoeni (Ita
lia) 70 p, Fausto Rădici (Italia) 69 p. 
Hans Hintersser (Austria) 61 p, Alfred 
Matt (Austria) 60 p.

in cadrul unei reuniuni a Consiliului Fe- 
derațiel Internaționale de schi, care a

avut loc la Raettvik (Suedia) s-a stabilit 
ca probele nordice din cadrul campiona
tului european rezervat juniorilor (ediția 
din 1974) să se desfășoare în orașul 
francez Autrans. iar cele alpine la Jasna 
(Cehoslovacia). în cadrul aceleiași re
uniuni au fost desemnate și orașele ce 
vor găzdui și întrecerile din ediția 1975. 
Probele nordice vor avea loc la Dieto 
(Finlanda), iar cele alpine la Mayerhofen 
(Austria).

0
Cea de-a 5-a etapă a turului ciclist al 
Sardiniei, Lanusei — Nuoro (118 km), a 
fost cîstigată de rutierul belgian Roger 
de Vlaeminck, care a dispus la sprintul 
final de Oile Ritter (Danemarca) și de 
Eddy Merckx (Belgia). în clasamentul 
general, după 5 etape, pe primul loc se 
află belgianul Eddy Merckx, cu 19 h 21:35, 
urmat de compatriotul său Herman Van 
Snringel, la 41 sec. si de suedezul 
Gosta Pettersson, la 2:21.

■
După 7 runde, marele maestru sovietic 
Mihail Tal se menține lider în clasa
mentul turneului de șah de la Tallin, 
totalizînd 6 p. Keres, cu 5 p, ocupă lo
cul doi, iar fostul campion mondial 
Boris Spasski se află pe locul 6, cu 4 p 
și o partidă întreruptă. în runda a 7-a, 
Tal l-a învins pe Vesterinen, Balașov 
a cîștigat la Kiamer. iar Bronstein a 
obținut victoria în partida cu Rîtov. Re
miza a fost consemnată în partida An
dersson — Nei.

IN COMPETIȚIILE EUROPENE
■1

DE BASCHET
• La Leningrad, s-au întîlnit, în 

primul meci din cadrul semifina
lei Cupei Cupelor la baschet (m), 
echipele Spartak Leningrad și Ju- 
ventud Badalona. Victoria 
nit cu scorul de 95—64 
baschetbaliștilor sovietici.

HOCHEI

.,Kehă“ publică 
general al tur- 
incluzînd rezul- 

baza

• Revista finlandeză 
un interesant clasament 
neelor olimpice de box, 
latele din 1900 pînă în 1972. Pe 
numărului de medalii obținute. Româ
nia se află în acest clasament — care 
include 47 de țări — pe locul 12 (cu 
10 medalii). în fruntea ierarhiei se află 
S.U.A. cu 64 de medalii.

A Medaliat cu bronz la ultima ediție 
a Jocurilor Olimpice de la Miinchen, în 
cadrul categoriei mijlocie mică, boxerul 
britanic Alan Minter a trecut la profe
sionism, susținînd pînă acum 6 meciuri 
în care a ieșit victorios. în ultima par
tidă (pentru prima oară pe distanța, a 
8 reprize), el l-a 
Pat Dwyer.

învins * pe mijlociul

Individual masculin (după cele trei figuri impuse) : 1. Nepela (Ceho
slovacia) 119,2, 2. Cetveruhin (U.R.S.S.) 111,7, 3. Hoffmann (R.D. Germană) 
109,2, 4. Curry (Anglia) 106,5, 5. Mc Keelen (S.U.A.) 100,7, 6. Cranston 
(Canada) 101,2 (locurile de arbitri mai slabe), 7. Honner (Elveția) 99,8, 8 
Ovcinikov (U.R.S.S.) 98,9, 9. Mrozek (Franța) 97,8, 10. Pazdirek (Ceho 
slovacia) 96,1... 18. Lisovski (U.R.S.S.) 91,0, 19. Rubens (Canada) 89 6, 20 
Wunderlich (R. D. Germană) 88,9, 21. G. Fazekas (România) 88,4 (locuri 
de arbitri : 171,5), 22. Bragaglia (Italia) 88,8 (169,5), 23. Tascher (Polonia) 
86,5, 24. Svajger (Iugoslavia) 76,60.

Dansuri (după trei din cele patru dansuri obligatorii) : 1. Pahomova 
— Gorșkov (U.R.S.S.) 153,5. 2. Buck — Buck (R. F. a Germaniei) 150,9. 
3. Hilary — Watts (Anglia) 146,1, 3. Sawbridge — 
5. Voitiuk — Jigalin (U.R.S.S.) 142,9, 6. Campbell *—

Perechi (clasamentul definitiv al locurilor 6—16) 
nada) 399,8, 7. Cerneaeva-Blagov (U R.S.S.) 398,5, 
(S.U.A.) 390,7, 9. Murray-Moore (Canada) 386,0,

e La Stockholm 
Suedia — Irlanda
l—.—„„—..

într-un meci amical: 
5-5.

Dalby (Anglia) 145,5, 
Johns (S.U.A.) 140,8 
: 6. Bezic-Bezic (Ca- 
8. Militano-Militano

10. Kuenzle-Kuenzle 
(Elveția) 373,9, 11. Urbanova-Zach (Cehoslovacia) 369,4, 12. Halke-Rausch 
(R. F. a Germaniei) 366,6, 13. Huhrmann-Huhrmann ((S.U.A.) 360,9, 14. 
Cahn-Racle (Franța) 362,0, 15'f Nemec-Nemec (Austria) 346,0, 16. Skrzek- 
Sczypa (Polonia) 350,4.

mației sovietice, care și-a domirat 
adversarul mai ales prin viteza de 
acțiune pe gheață dar și printr-o 
excelentă pregătire tehnică. Ceva 
mai echilibrată în primele minute, 
întîlnirea a fost apoi pînă către 
sfîrșit la discreția lui S.K.A. Kui- 
bîșev, căreia — ținînd seama de 
modul în care a evoluat în aceas
tă partidă — nu-i poate scăpa pri
mul loc în clasamentul final al 
turneului.

în general, în ciuda diferenței 
de scor, meciul a fost totuși des
tul de îndîrjit, deoarece — așa 
cum spuneam — jucătorii din for
mația secundă a R.D. Germane au 
luptat din răsputeri pentru a li
mita proporțiile înfrîngerii lor. în 
unele momente, în special în re
priza a III-a, ei au reușit destul 
de bine acest lucru.

Au marcat : Blinov (3),
(2), Gravcenko, Popov, 
Glazov și Firsov pentru
Kuibîșev, Scholze și Mann pentru 
formația secundă a R.D. Germane.

BUCUREȘTI — SLAVIA PRAGA
2—3 (0—2, 2—0, 0-1)

a reve
ni—34) 
Partida

Mișakov 
Trunov, 

S.K.A

Partida vedetă a cuplajului nu 
s-a ridicat, din punct de vedere 
spectacular, la nivelul celei dinain
te, dar ea a satisfăcut, totuși, prin 
disputa dîrză pe care a oferit-o în
trecerea celor două echipe. Forma
ția Bucureștiului, de fapt reprezen
tativa țării, a evoluat mai puțin in
cisiv decît am văzut-o în recentul 
turneu din Austria și Ungaria (ju
cătorii pârîndu-ni-se puțin obosiți), 
mai puțin combinativ. Pentru că și 
oaspeții au jucat destul de lent 
(comparația are la bază meciul din 
deschidere), partida a fost, parcă, 
fără nerv. Din fericire au existat, 
însă, unele acțiuni purtate în viteză 
și încheiate cu șuturi frumoase care 
au încălzit tribunele.

în prima repriză, după un joc a- 
proximativ egal, cehoslovacii au 
izbutit să concretizeze în numai 15 
secunde două situații favorabile (a- 
jntate și de nesiguranța și ezitarea 
apărării noastre) și au înscris de

două ori prin Micka (min. 19, 20) 
și Steiskal (min. 19, 40). în repriza 
secundă, jocul a fost mult mai dîrz 
și jucătorii bucureșteni beneficiind 
de două situații de superioritate 
numerică. Pană (min. 34) și Costea 
(min. 40) au egalat situația : 2—2.
De notat faptul că într-un moment 
în care oaspeții aveau un jucător 
(Janous) eliminat pe 5 minute pen
tru rănirea lui Tureanu (sancționat 
și el cu... 2 mm.), formația bucu- 
reșteană n-a putut profita de atare 
superioritate, Bandas fiind trimis și 
el pe banca pedepsiților, pentru lo
vire. ..

N-a început bine repriza a treia 
și o nouă gafă a defensivei noastre 
i-a pus pe oaspeți în situație de gol 
și ! 3—2 (a marcat Davidek în min. 
41,10). în continuare, echipa română 
a avut inițiativa, dar pripeala în 
pase și mai ales în momentele deci
sive ale acțiunilor pe poartă au pri
vat-o măcar de un rezultat de ega
litate.

Au condus cu scăpări Dămmerich 
(R.D. Germană) și Sgîncă (România).

Din formația bucureșteană a lipsit 
principalul ei realizator (Gh. Hu- 
țanu), sancționat disciplinar I

retur se va disputa pe data de 7 
martie la Badalona.

• La Split în cealaltă semifinală 
echipa Jugoiplastika din localitate 
a învins în prima partidă forma
ția Mobilquatro Milano cu 96—81 
(51—35).

• La Barcelona s-a desfășurat 
primul meci dintre echipa locală 
Picadero și formația italiană Forst 
Cantu, contînd pentru semifinalele 
competiției de baschet, dotată cu 
„Cupa Koraci“. La capătul unui 
joc foarte echilibrat, baschetbaliștii 
italieni au terminat învingători cu 
scorul de 82—81 (47—39). Partida 
retur se va disputa la 6 martie.

„Internaționalele44
de tenis de masă

ale Angliei
ECHIPA FEMININĂ 

A ROMÂNIEI
IN SEMIFINALE
localitatea Brighton din apropierein 1-- .. z.__

de Londra au început campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale An
gliei. Iată primele rezultate, echipe 
femei, optimi : R. F. a Germaniei _ Da
nemarca 3—1. sferturi de finală : Româ
nia — R. F. a Germaniei 3—0, Suedia 
— Ungaria 3—1, Cehoslovacia — N. Zee- 
landă 3—0; echipe băieți, optimi : Iu
goslavia — Scotia 3—0, Suedia II — 
Franța II 3—0. Cehoslovacia _ Irlanda 
3—0. Anglia II — N. Zeelandă 3—0 ; 
sferturi de finală : Anglia — Danemar
ca 3—2. Suedia — Franța 3—1.

întrecerile continuă.
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