
Încheierea lucrărilor plenarei
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în ziua de 2 martie 1973 s-au încheiat lucrările 

Plenarei Comitetului Centra! al Partidului Comunist 
Român.

1. — Plenara a analizat și dezbătut modul în care 
se desfășoară aplicarea măsurilor stabilite de Comi
tetul Central al P.C.R. in noiembrie 1972, pentru 
pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii și depă
șirii planului pe 1973.

Comitetul Central a apreciat câ, în perioada care 
a trecut de la Plenara din noiembrie 1972, ministerele, 
organele și organizațiile de partid, unitățile economice 
de pe întreg cuprinsul țării au desfășurat o intensă ac
tivitate pentru soluționarea problemelor de care 
depinde realizarea în bune condițiuni a planului pe 
anul 1973 și câ au fost adoptate măsuri pentru elimina
rea neajunsurilor și deficiențelor constatate la Plenara 
precedentă, pentru perfecționarea organizării și con
ducerii tuturor sectoarelor economiei naționale.

în legătură cu problemele dezbătute la acest punct 
al ordinii de zi, Plenara a adoptat o rezoluție care 
va fi dată publicității.

2. — în direcția aplicării în viață a hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. 
pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții 
economico-sociale, Plenara a examinat și aprobat :
' — Proiectul de lege privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României :

Proiectul de lege eu privire la înființarea, orga
nizarea și funcționarea Curții Superioare de Control 
Financiar ;

— Proiectul de lege privind înființarea și funcțio
narea Consiliului pentru problemele organizării eco
nomico-sociale.

Plenară a stabilit ca aceste proiecte de legi să fie 
supuse dezbaterii publice ți apoi înaintate Marii Adu
nări Naționale.

Plenara a examinat ți aprobat propunerile de 
modificare a Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fon
dul de stat către populație si construirea de cose 
proprietate personală, de odihnă ți a Legii nr. 
10/1968 privind administrarea fondului locativ ți re
glementarea raporturilor dintre proprietari ți chiriași 
ți a stabilit să fie supuse dezbaterii publice înainte 
de a fi înaintate spre aprobare Marii Adunări Na
ționale.

3. — Plenara Comitetului Central o luat în dezba
tere și a cprobat hotărirea cu privire la imbunâtăți-
rea organizării și retribuirii muncii în agricultură.

Hotărirea va fi dată publicității.
4. — Plenara a adoptat o hotcrîre cu privire ta

îmbunătățirea activității de educație fizică ți sport, 
care va fi dată publicității.

5. — Apîicînd în viață hotăririle Conferinței Națio
nale a P.C.R., Pienara a adoptat unele măsuri privind 
reducerea numărului cadrelor de conducere ți îmbu
nătățirea structurii organizatorice la ministere, 
trata și organizații economice.

campionatele de sală ale atleților juniori I

. 5. — Aprobînd în unanimitate activitatea interna
țională a Partidului Comunist Român și statului 
român în anul 1972, Plenara Comitetului Central a 
constatat cu satisfacție că, în anul care a trecut, 
Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii Socia
liste România au desfășurat o activitate internațională 
deosebit de bogată, multilaterală, în deplină con
cordanță cu interesele fundamentale ale poporului 
român și cu cerințele generale ale cauzei păcii, de
mocrației, colaborării și socialismului în întreaga lume. 
Plenara relevă câ evenimentele internaționale petre
cute în acest răstimp au adus noi confirmări ale 
justeței politicii externe a partidului și statului care 
are la bază orientările stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R.

Comitetul Centrai a dat o înaltă apreciere activității 
neobosite desfășurate de secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, atît pentru elaborarea principială 
cit și pentru înfăptuirea practică a politicii externe 
a partidului și statului. Această activitate a dus la 
creșterea prestigiului României pe plan mondial, a în
scris o contribuție valoroasă la promovarea destinderii 
internaționale, la dezvoltarea dialogului și a cola
borării între state, la statornicirea unor raporturi noi 
bazate pe încredere și egalitate între toate țările, 
la , afirmarea dreptului. popoarelor de a-și decide pro
pria soartă, precum și la cauza întăririi unității for
țelor socialismului, democrației și păcii.

La Plenara Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, îq comisii și în plen, au luat cuvîntul 
196 participant'.

In ședința plenară de vineri au vorbit tovarășii : 
l°?n. Drsu, președintele Consiliului Național pentru 
Știință, și Tehnologie, lulia Pasca, director al Fabricii 
de tricotaje pentru copii „1 Iunie" din Timișoara, 
Gheorghe Vasilichi, Trandafir Cociriâ, prim-secretar 
ci Comitetului județean Caras-Scverin al P.C.R., Janes 
Fazekaț membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion 
Țopoleanu, _ director general al Centralei industriei 
linei. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, 
Troian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C- 
ministru pentru problemele tineretului, Vasile Patil.- 
neț, membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C al P.C.R., ministrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
ol P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului interior. Dumitru Coliu, losif Uglar, 
membru supleant al Comitetului Executiv al CC. al 
P.C.R., pnm-secretar al Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R., Stefan Voicu și Barbu Zahorescu.

TN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR. TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU A ROSTIT O CUVINTARE CARE ESTE 
DATĂ PUBLICITĂȚII. IN UNANIMITATE, COMITETUL 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN Și-A 
ÎNSUȘIT ANALIZA, CONCLUZIILE SI SARCINILE CU
PRINSE IN EXPUNEREA SECRETARULUI GENERAL AL 
P.C.R.

Simbătă și duminică, la Sinaia

FINALA
COMPETIȚIEI 

„SĂNIUȚA 
DE ARGINT"

• 150 de „miniboberl" la startul celei
de a Vl-a edilii • Loc de
desfășurare—vechiul drum de acces
către Cota 1400

Eveniment important în lumea 
sportivă pionierească și școlară, fi
nala „Săniuței de argint" va reuni, 
astăzi și mîine, la Sinaia, peste 
150 de concurenți, campionii jude
țelor și ai municipiului București.

La Sinaia pregătirile sînt prac
tic încheiate. Comandamentul fina
lei, fixat la sediul Comitetului oră
șenesc U.T.C., a stabilit traseele (si
tuate în zona vechiului drum de 
acces către Cota 1 400), a luat mă
suri organizatorice de tot felul. 
Lungimea totală a pîrtiei va fi de 
1209 de metri și va avea nu mai 
puțin de 7 viraje. In punctele mai 
dificile au fost montate mantinele 
proiectoare. Trebuie subliniat că 
întregul traseu a fost in așa fel 
stabilit, incit să excludă posibilita
tea vreunei accidentări.

La această oră toate echipajele 
calificate în finală se și află la 
Sinaia. Astăzi dimineața ele vor 
putea să efectueze coborîri de aco
modare. După amiază, Analiștii vor 
vizita muzeul .Peleș. după ce, în 
prealabil — începind de la ora 16 
— se vor fi lansat in prima manșă. 
Duminică dimineața, întrecerile din 
manșa a Il-a. în jurul orei 13, 
festivitatea de premiere. Vor fi a- 
cordate diplome, medalii și fa
nioane primilor clasați în toate 
probele, separat pentru pionieri și 
elevi. Iar cîștigătorilor, mult dori
tul trofeu „SĂNIUȚĂ DE ARGINT".

O temă de actualitate: spațiile de joacă, sport și agrement In cartiere

SA AMENAJAM MOI TERENURI DESTINATE EDUCAȚIEI
FIZICE Șl SPODTDLUI“

Răspunsul tovarășului Petrache TROFIN, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al sectorului 5, la ancheta noastră

• O mare zonă de agrement pe malul riului Sabar
# Aproape 600000 mp la dispoziția copiilor ți vârstnicilor

Educației fizice și sportului, ca parte integran
tă a procesului instructiv-educativ de formare a 
personalității multilateral dezvoltate a omului so
cietății noastre socialiste, trebuie să i se acorde 
importanța ce i se cuvine, deoarece constituie un 
excelent mijloc de fortificare și de binemeritată 
reconfortare. Pornind de la această idee, Consili
ul popular al sectorului 5 s-a preocupat de gă
sirea celor mai bune forme pentru a da curs ce
rințelor cetățenilor, care solicită realizarea unor 
terenuri pentru joaca copiilor, pentru sport și 
agrement. Desigur, trebuie să spun — încă de 13 
început — că, deși s-a creat multe asemenea spa
ții în sectorul nostru, ele sînt totuși insuficiente 
față de numărul mare de locuitori din noile zone 
de locuințe, cum ar fi Magistrala Nord-Sud, șos. 
Giurgiului. Olteniței și, în special, Berceni.

Un sprijin important, pentru amenajarea pe su
prafețele disponibile a unor locuri utilate cu di
verse aparate distractive pentru copii, l-am primit 
din partea locatarilor, care au efectuat multe ore 
de muncă voluntară, ceea ce a dus nu numai la 
realizarea unor importante economii, dar și la în
frumusețarea cvartalelor de locuințe. Cred că este 
interesant să arăt că în anul trecut s-au realizat 
noi spații verzi pe aproape 555 000 mp., pentru 
care s-au executat sistematizări, terasamente și 
nivelări pe 331040 mp. O parte din această su
prafață a fost ocupată de 160 de solarii, terenuri

de joacă, baze sportive simple. Trebuie să adău
găm că eforturi însemnate s-au depus pentru re- 
amenajarea și întreținerea a încă 150 de aseme
nea locuri, care au însumat o suprafață de 
238 350 mp, destinată copiilor, sportului și agre 
mentului. Desigur, așa cum spuneam, aceste ame
najări nu răspund încă integral solicitărilor me
reu crescînde ale cetățenilor.

Avînd în vedere că numărul locuitorilor secto
rului este în continuă creștere — spre exemplu 
numai în acest an in Berceni se vor constru' 
5793 de apartamente — este evident că preocupa 
rea noastră pentru înmulțirea spațiilor de joaca 
ale copiilor, de sport și agrement trebuie să spo 
rească. Așa cum a relevat și raidul-anchetă pu
blicat în ziarul „Sportul”, dispunem de reale po
sibilități de a întreprinde acțiuni mai numeroasi 
pentru realizarea dezideratelor miilor de cetă 
țeni ai sectorului nostru. Rămîne doar ca noi sa 
folosim la maximum resursele existente și să răs 
pundem prompt inițiativelor cetățenilor, pe aju
torul cărora ne bazăm în mod deosebit. Nu-i un 
secret, însă pentru nimeni, că mai întîmpinăm destu
le greutăți din partea unor locatari care au uitat 
— parcă — vîrsta copilăriei și necesitățile ei, opu- 
nîndu-se acțiunilor întreprinse în această direc-

(Continuare tn pag. a 3-a)

La numai o săptămină după echipele masculine, forma
țiile feminine participante la Divizia A își reiau întrecerea, 
susținînd duminică meciurile etapei inaugurale a turului 
secund.

Cele două fruntașe ale 
campionatului, formați
ile Politehnica — 
rești și I.E.F.S., 
rit întotdeauna 
spectaculoase, 
secvență, din 
lor confruntare, 
prezintă, in prim plan, 

Giurea, pivotul 
chipei l E.F.S.

Foto 1 N. DRAGOȘ

Bucu- 
au ofe- 
dispute 
Iată o 
ultima 
care o

e-

Această etapă programează parti
dele (între paranteze, rezultatele 
din tur) ; Voința , București — Vo
ința Tg. Mureș (118—55), Constructo
rul București — Rapid București (45—64), 
Politehnica București — crișul Oradea 
(73—50), Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. (37—68) Și Universitatea Cluj — 
Sănătatea Satu Mare (57—76).

înaintea acestor dispute, clasamentul 
se prezintă astfel :
1. Politehnica
2.
3.
4.
5.
6.
7. WU“ Cluj
8. Constructorul
9. Sănătatea

W. Voința Tg. M.
STUDENTELE DE 
CÎȘTIGAT „CITA

„Cupa de iarnă”. competiție organizată 
de comisia de baschet a C.M.E.F.S. Bucu
rești. to scopul asigurării condițiilor de 
pregătire și verificare a echipelor ie- 
mintoe divizionare, s-a încheiat cu vic
toria formației LEFS.. învingătoare in 
toate partidele susținute. In meciul de
cisiv, studentele au învins cu 58—55 
(32—30) pe Rapid. într-o altă Intitaire 
hotăritoare. voința a dispus de Politeh
nica cu »—7» (44—44). Pe primele locuri 
ale clasamentului se află : 1. I.E.F.S.. 2. 
Voința. Ocupanta locului 3 va ii decisă 
de jocul Politehnica — Rapid.

I.E.F.S. 
Rapid
Unlv. Timiș. 
Voința Buc. 
Crișul

9 8 1 680—483 17
9
9
9
9
9 _
9 3 6 479—616 12
9 2 7 440—S38 11
9 2 7 506—663 11
9 2 7 525—673 11

LA I.E.F.S. AU 
DE IARNĂ"

8 1 631—439 17
6 3 549—497 15
5 4 575—555 14
5 4 624—540 14
4 5 552—557 13

In sala sporturilor din Pitești

DE LUPTE PENTRU JUNIORI
PITEȘTI, 2 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru).

TURNEUL INTERNATIONAL

Intr-o atmosferă sărbătorească au 
început vineri în sala sporturilor 
din localitate, în fața unui nume
ros public, întrecerile turneului in
ternațional de lupte greco-romane, 
la care participă reprezentativele 
de juniori ale Bulgariei, Poloniei. 
Ungariei și României (două echi
pe, plus invitați). încă din primul 
tur „speranțele olimpice" din ță
rile participante au furnizat parti
de viu disputate, majoritatea spor 
tivilor dovedindu-se de forțe sen
sibil egale. Trebuie să menționăm 
că la acest turneu se aplică o bună 
parte din noile reguli internațio
nale de concurs, ceea ce dă o notă 
în plus de spectaculozitate confrun
tărilor, iar concurenții se aliniază

IN PERSPECTIVA, 
PASIONANTUN CONCURS

Aproape 300 de atleți juniori își 
vor disputa azi și mîine, pe cori- 
tanul sălii „23 August", titlurile de 
campioni naționali de sală. Vom 
avea prilejul să urmărim, în ca
drul ultimului concurs indoor de 
nivel republican al sezonului, evo
luțiile speranțelor atletismului ro
mânesc pentru uh viitor destul de 
apropiat. întrecerea juniorilor 
„mari" se anunță deosebit de atrac
tivă, cu numeroase capete de afiș.

Probele de sprint au ca favoriți 
doi atleți care se prezintă la star
tul campionatelor de juniori pose- 
dînd deja titlul de campioni de se- 
niori ai țării. Este vorba de Dor el 
Cristudor și Adriana Surdu care 
figurează totodată și printre deți
nătorii recordurilor de seniori la 
60 m. Pentru elevul din Cîmpulung 
Muscel „naționalele" de juniori re
prezintă ultima verificare înaintea 
campionatelor europene de la Rot
terdam, de la sfîrșitul săptămînii 
viitoare. Sezonul excelent pe care 
l-a avut — n-a pierdut nici o cursă, 
a cîștigat proba la „Cupa de Cris
tal" (singurul junior învingător la 
acest concurs), a egalat de 5 ori 
recordul de seniori — ne face să 
credem că, în condițiile unui start 
bun, poate reuși chiar 6,5. La fel 
de sigură pare și victoria ieșene ei 
Adriana Surdu, care deține un re
zultat mai bun cu două zecimi de- 
clt al celor mal apropiate 
tears.

Dintre competitorii cu 
șansă mai amintim 
Voicu (săritura cu prăjina) 
Gheorghe Cîrstea (săritura în înăl
țime) ; acesta din urmă, revenit 
după un an de întrerupere, a lăsat 
p foarte frumoasă impresie la 
„Cupa de Cristal",' cînd l-a lipsit 
foarte puțin pentru a doborî recor
dul de sală la juniori al lui Csaba 
Dosa (2,11 m). Săritura în înălțime 
a băieților se anunță a fi proba

Dorel Cristudor — primul sprinter 
al țării la această oră.

„vedetă" și am putea asista chiar 
la două recorduri, juniorul de cate
goria a II-a Doru Oprea promi- 
țîndu-ne un 2,05 m.

Foarte echilibrate vor fi probele 
de săritură în lungime. La fete, 
Doina Spinu (junioară II) se pre- _j poate

recordmană, — li

pe

urmări-

prima 
Marian

zintă
deveni ______ _ _
lipsesc 3 cm ptnă la recordul 
junioarelor de categoria I, —, 
iar la băieți titlul se va decide 
între cei trei atleți de la Viitorul 
(M, Scoarță, B. Bedrotlan și T, Va- 
slle). Iată programul concursului:

SÎMBAtA : ora 15 prăjină, ora 15, 
60 m (f) serii, ora 16,30, 80 na (b) 
serii, triplusalt, ora 17, 60 m (f) 
semifinale, ora 17,15 60 m (b) semi
finale, ora 17,45, 60 m (f) finala, 
ora 17,55, 60 m (b) finala, ora 18,15 
înălțime (b), lungime (f), greu
tate (f).

DUMINICĂ : ora 9,30 60 mg (f) 
serii, ora 10 60 mg (b) serii, ora 
10,30 60 mg (f) finala, ora 10,50 
60 mg (b) finala, ora 11 înălțime (f), 
lungime (b), greutate (b),

cu prima șansă și 
dublă

de categoria I,

Al 28-lea campionat național 
de polo începe azi, într-o noua formulă

— Citiți amănunte în pag. a 2-a —

în. limitele categoriilor de greutate 
ale seniorilor. Reprezentanții noștri 
au avut în primul tur un start 
destul de bun, majoritatea, în spe
cial cei de la categoriile mici, au 
terminat cu victorii partidele sus
ținute.

Iată cîteva din rezultatele primei 
zile : cat. 48 kg — Swierad (Polo
nia) b. tuș Ivanov (Bulgaria) ; 52 
kg — Sidorkievicz (P) b.p. Legrădi 
(Ungaria); 57 kg — Schmidt (R) b. 
tuș Pregovicz (P), Bosînceanu (R) 
b.p. Penev (B) ; 62 kg — Sărkozi 
(U) b.p. Pîrvu (R), Vasilev (B) b. 
tuș Bidilici (R) ; 68 kg — Gheța 
(R) b.p. Zukoksky (P), Bratanov 
(B) b. tuș Szego (U) ; 74 kg — 
Hanganu (R) b.p. Zagorszki (P), 
Gherine (R) b.p. Bessenyi (U), Or- 
zog (P) b. tuș Kostov (B); 82 kg
— Kolev (B) b.p. Amorțoaie (R), 
Jidp (R) b. tuș Kobrizak (P) ; 90 kg
— Kurzay (P) b. tuș Răpciugă (R). 
Kirăly (U) b. tuș Popescu (R) ; 100 
kg — Uzunov (B) b.tuș Drăgan 
(R) ; +100 kg — Tomanek (P) b. 
tuș Ban (U).

întrecerile se încheie simbătă 
seara.

Alexandru MOMETE

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

JOCURI ECHILIBRATE Șl SPECTACULOASE
A

Două partide frumoase, disputate 
intr-un ritm viu, încheiate cu re
zultate strinse — iată in citeva cu
vinte ce a oferit ieri cea de-a doua 
etapă a „Cupei Federației" la ho
chei. Toate cele patru formații par
ticipante la această competiție in
ternațională s-au angajat m luptă 
cu o nebănuită 
astfel numeroșilor 
facții multiple.

energie, oferind 
spectatori satis-

BUCUREȘTI — R.D. GERMANA (B) 
4—4 (1—3, 1—9, 2—1)

R.D.

După deloc meritata tnfrîngere 
din ziua precedentă, selecționata 
orașului București (repetăm, de 
fapt reprezentativa țării noastre; 
a obținut în cea de a doua eta
pă a turneului internațional cere 
ane loc pe patinoarul „23 August" 
un rezultat de egalitate în fața 
redutabilei formații secunde a R.D 
Germane. Condusă In majoritatea 
timpului, echipa română a găsit 
totuși resurse să realizeze, cu pu-

Călin ANTONESCU

(Continuarț în pag. aia)

Asaltul scrimerilor: un dialog al gesturilor decise și fulgerătoare in care 
ultimul cuvint aparține, firește, învingătorului. Imaginea fotoreporterului 

nostru V. Bageac pledează pentru frumusețea acestui sport

Azi, în sala Floreasea II
1 r

FRUNTAȘII SCRIMEI NOASTRE

ETAPA DE IERI

O nouă ediție a campionatelor 
naționale de scrimă rezervate echi
pelor de divizia A ia startul, as
tăzi, în sala Floreasea II din Capi
tală. De simbătă dimineață și pînă 
duminică Ia prînz vom asista la 
cele 60 de meciuri care alcătuiesc 
o etapă divizionară la scrimă. 60 
de meciuri în care vor evolua cele 
mai prestigioase nume ale planșe
lor noastre în frunte cu componen
tele „echipei de aur" a floretiste- 
lor încununate cu titlul mondial 
la Havana (Olga Szabo, 
Gyulai, Maria Vicol, 
Ardeleanul, finaliști 
pionate mondiale

Ileana 
Suzanfi 

cam- 
olimpi-

- COMPETIȚIA IA SFIRȘIT MÎINE -

Axinte in luptă pentru puc cu Brejtschuh, din echipa secundă a R.D.G
foto; S, BAKQSX

ce ca floretistul Mihai Țiu, sa- 
brerul Dan Irimiciuc, spadasinul 
Anton Pongraț, iar alături de ei, 
reprezentanții cei mai valoroși ai 
tinerei generații, printre care cam
pionii balcanici din 1972 (Aurora 
Crișu, P. Kuki, I. Pop și I. Popa).

Chiar dacă echipele clubului 
Steaua pornesc favorite la toate cele 
patru arme, sperăm să asistăm la 
înțîlniri disputate cu toată ardoa
rea, care să reflecte o bună pre
gătire fizică și tehnică a tuturor 
participanților pentru că scrima 
noastră va fi prezentă anul acesta 
la două mari evenimente sporti
ve : campionatele mondiale de la 
Goteborg și Universiada de la 
Moscova.

Menționăm că programul întîlni- 
rilor se va desfășura într-o formu
lă nouă, cuprinzînd sîmbătă dimi
neață (8—12.30) probele de flore
tă feminin și spadă, iar după amia
ză (15—19.30) cele de floretă mas
culin și sabie, urmînd ca duminică 
(8—14,30) fiecare echipă să mai ’ 
susțină cite două meciuri (la toate 
armele).

Tinerii fotbaliști români I

joacă azi In

turneului de

semifinalei

la Viareggu

în pagina a 
nunte asupra 
„sferturi” cu Lanerossi.

3-a, noi arnă- 
meciului din

f
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AL 28-LEA CAMPIONAT NATIONAL DE POLO
ÎNCEPE AZI ÎNTR-O FORMULĂ NOUĂ

• CELE 12 ECHIPE AU FOST

ATRACTIVE ÎNTRECERI SPORTIVE FEMININE
DE MASA IN JUDEȚUL BACAU

• RAP'D Șl
Incepînd

DINAMO SE VOR
ÎMPĂRȚITE 

ÎNTÎLNI
ÎN DOUA GRUPE VALORICE • ÎNTRECERILE PRIMEI SERII ÎNCEP DUMINICA

ANUL ACESTA DE 5 ORI
Incepînd de duminică, jumătate din participantele 

la divizia națională de polo își încep întrecerea pen
tru cel de al 28-lea titlul republican. Spre deosebire 

de anii treeuți, tn acest sezon, cele mai bune for
mații din țară se vor întrece după o nouă formulă, 
care ni se pare mult mai interesantă și atractivă.

Receptivă la părerile exprimate de către specialiști 
în cadrul anchetei ziarului nostru, F.R.N. a căutat 
o nouă formulă de campionat, care să aibă o mai 
mare eficientă în dezvoltarea acestui sport. Astfel, 
pentru prima oară în istoria competiției, 12 echipe 
din 7 orașe ale țării se întrec în cadrul primei divi
zii. Acestea au fost împărțite în două serii după cri
terii valorice, în fiecare din acestea, partidele urmînd 
a se desfășura după sistemul tur-retur și apoi într-un 
turneu de 5 zile. La finele acestor întreceri (luna oc
tombrie) vor avea loc turnee finale pentru locurile 
1—4, 5—8 și 9—12.

Primul punct cîștigat prin această formulă: de 
acum înainte nu vom mai asista la partide dezechili
brate, oferind scoruri mari. Prin noua împărțire a 

PARTICIPANTELE ÎN SERIA I A

participantelor în două serii s-a căutat realizarea, ta 
primul rînd, a unui echilibru valoric între echipe.

Totodată, prin organizarea celor trei tururi și a 
unui turneu final, participantele Ia divizia națională 
vor avea un program competițional mult mai bogat, 
care le va asigura o continuitate ta activitate. Echi
pele Rapid și Dinamo, care și în acest an sînt cele 
mai îndreptățite să candideze la titlu, vor avea pri
lejul să se întîlneascâ de 5 cri în 8 luni.

Firește însă, noua formulă nu va fi suficientă pen
tru atingerea obiectivului propus dacă, în același 
timp, toate echipele nu vor face un efort în plus 
pentru a se prezenta la un nivel superior. De modul 
cum acestea se vor pregăti depind în mare măsură 
și posibilitățile selecționerilor loturilor reprezentative 
de a alinia echipe puternice de seniori și juniori, 
care să ne reprezinte cu cinste în competiții de am
ploare. Să nu uităm că în acest an juniorii se vor 
afla la startul campionatului european de la Duis
burg, iar seniorii se vor prezenta 
nat mondial de la Belgrad.

CAMPIONATULUI NAȚIONAL

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
DIN PRIMUL TUR

Ia primul campio-

RAPID BUCUREȘTI. Petre Chețan 33 
ani, 1,85 m, 88 kg, — 82 ori internațional, 
Favel Mureșan 31 ani, 1,82 m. 77 kg — 
1 Florin Slâvei 22 ani. 1,81 m, 79 kg — 
24 ani (portari), Valeriu Tăranu 29 ani. 
1.80 m, 75 kg — 35—3 goluri în meciuri 
Internaționale, Ion Miu 33 ani, 1.72 m, 
76 kg. Iuliu Olac 24 ani, 1.79 m, 80 kg, 
Badea 
Cornel 
91—53, 
72 k£, 
71 kg.

Băîenaru 27 ani. 1,71 m. 79 kg, 
Rusu 29 ani, 1,79 m. 78 kg — 

Valentin Medianu 32 ani. 1.71 m, 
RBzvan Mustață 22 ani. 1.76

_ „ Ion Fascu 24 ani, 1.84 m. 84 kv. 
Bogdan Bartolomeu 22 ani. 1.84 m. 80 
kg. riie Slăvei 2t ani. 1.71 m. 79 kg. Ma
nea Pooescu 22 ani. 1,83 m, 78 kg. Adrian 
Schervan 17 ani. 1.85 m. 69 kș.

Antrenor : Constantin Vasltiu 
DINAMO BUCUREȘTI. Cornel Frătilă 

92 ani. 1.84 m. 87 kg — 66 șl Serban Hu
ber 22 ani. t.64 m 82 ke ■— 77 (portarii. 
Gheorghe Zamfirescu 28 ani, 1,81 m. 77

_ 146—127. Gruia Novac 29 an’. 1.» 
m 88 kg — 166—97. Bogdan Mihăllescu 
32 ani. 1.76 m, 80 kg 116—26. Dinu Po
pescu 26 ani. 1.71 m. 69 kg — 61—41. Mi
hai pooescu 27 ani, 1.77 m. 74 kg — 
56—6. Viorel Rus 21 ani. 1.82 m. 84 kg — 
91—24. Adrian Nastariu 22 ani. 1.8" m, 
80 kg — 34—8. Dan Frtneu 22 ani. 1.70 m. 
75 (ca —10—3, Ion POT» 29 ani. 183 m «3 
kg — 69—41, Radu Lazăr 26 ani. 1.72 m. 
72 kg — 60—40. Doru Flllpescu 19 ant, 
1,95 m. 79 kg, Kalman SzerzS 18 ani. l.M 
Bl, 81 kg.

ni.

Antrenori : Anatol Grințescu și Ștefan 
Kroner

VOINȚA CLUJ. Gavrll Hilf 36 ani. 1.88 
m, 78 kg. Ludovic vili 20 ani, 1,82 m, 
68 kg. Virg’.l Oprea 24 ani, 1.83 m, 79 kg 
(nortari) Andrei Srilagy 26 ani. 1.71 m. 
68 kg. Radu Rusu 21 ani. 1.73 m, 63 kg, 
Francisc Ffllop 31 ani. 1.77 m. 73 kg. 
Claudiu Rusu 24 ani. 1.79 m, 80 kg — 
59—47, loan Bon 21 ani. 1.79 m. 79 kg. 
Ștefan Szilagv 27 ani. 1.69 m. 71 kg. Va
sile Burdea 33 ani. 1.70 m. 70 kg. Gavrilă 
Pop 24 ani. 1,73 m, 72 kg. Cseneor Gyar- 
fas 17 ani. 1.81 m 64 ke Atila Szilagv 
19 • ani, 1.66 m. 64 kg. Ladislau Daroczi 
32 ani. 1.72 m 75 kg. Ștefan BiMahrt 30 
ani. 1.73 m. 65 kg. Florin Oeolisan 19 ani,
l. 69 m 63 kg.

Antrenor : Arcadte Sarcadl
LE.F.S. Stelian Scare’ ÎS ani. l.tt m, 

78 kg — 16. Nicolae Ciszer 32 ®nl. 1.86
m. 74 kg — 23 (oortari). Constantin Ban
ca 27 ani. 1.75 m. 77 kg. Rolf Sehiiha 33 
ani. 1.81 m. 80 kg Peter Kroner îl ani.
l. 86 m 84 ka. Dan Rotariu 32 ani.
m. 73 kg. Alexandru Demian 31 an’. 1.83 
m. 78 ke. LaurenVu Olan te ani. 1 76 m. 
82 kg. Peter Teodorescu te ani. 1.71 m, 
62 kg Alexandru Preda 29 ani. 1.77

ke. Florin BădtrJcî 38 ani. 1.93 
87 ke. Carol Wetss 19 ani. 1.79 m. 68 
Constantin Vasilco 19 ani. 1 78 m. « 
Adrian Solomon 20 ar.’ 1.78 tn. 69

Antrernr : viadtmlr Araric!
PROGRESUL BUCURVSTL Padu Bce- 

dan 27 ani. 1.83 m. 83 kg — 23. Victor

B&dinld 23 ani.
kg. 
k*. 
kg.

m, 83 kg — 2 (porStanca 21 ani. 1,86 _ _
teri). Doru Spînu 18 ani. 1.80 m. 69 kg. 
Virgil Goian 29 ani. 1.81 m. 79 kg. Viorel 
Borza 25 ani. 1.87 m. 83 kg. Ștefan va
ries 23 ani. 1.83 m. 83 kg — 4, Alexandru 
’■tunteanu 24 ani. 1.8S m. 78 kg. Radu 
Cocora 20 ani, 1.87 m. 8® kg. Constan
tin Manea 20 ani. 1.00 m. 85 kg. Dumitra 
Teodorescu 20 ani. 1.73 m. 76 kg. VirgU 
Pierea 20 ani. 1.78 tn. 74 kg. Ton Gheor- 
ghe 19 ani, 1.76 m. 74 kg. Radu Mlrea 
19 ani. 1.85 m M kg. George Gaiță 19 
ani, 1.30 m. 75 kg. Dan Staniloaie 20 ani. 
1,72 m 69 kg.

Antrenor : Teodor Angeleseu
POLITEHNICA CLUJ. Horia Ioanele 

23 ar.i. 1.79 m. 73 kg (portar). Eugen Pop 
23 ani. 1.72 m. 71 kg. Aladar Horvath

ETAPA 1 — 4 martie : voința Cluj 
— Dinamo București: I.E.F.S. — Pro
gresul București: Rapid București — 
Politehnica Cluj ;

ETAPA A II-A — 11 martie : Pro
gresul București — Voința Cluj; 
I.E.F.S. — Rapid București: Dinamo 
București — Politehnica Ciul;

ETAPA A m-A — 18 martie : Pro
gresul București — Dinamo Bucu
rești: Voința Cluj — Rapid Bucu
rești: IJE.F.S. — Politehnica Cluj:

ETAPA A TV-A — 33 martie : Ra
pid București — Progresul București; 
Politehnica Ciul — Voința Cluj; Di
namo București — I.E.F.S. ;

ETAPA A V-A — 1 aprilie : Dina
mo București — Rapid București : 
Progresul București — Politehnica 
Cluj: Voința Ciul — I.E.F.S.

Partidele din cel de ai doilea tur 
se d-sfișoară dună același program 
(crimele «chine vor juca de această 
dată în deplasare) intre 6 aprilie și 
6 mai. cel de al treilea tur se va 
desfășura sub forma de turneu în 
luna septembrie, la București.

25 ani. 1.75 m,
1.7S m, 79 kg.
l. 72 m, 74 kg.___________________„ ....
m, 77 kg. Augustin Tișe 24 ani, 1,74 m, 
75 kg. Bela Fabian 21 ani, 1,73 m. S3 kg, 
Mihai Gavriș 29 ani. 1.72 m, 75 kg, Dan 
Muntiu 21 ani. 1.70 m. 67 kg, Virgil Bod- 
rea » ani. 1.74 m. 73 kg, Pavel Crișan 
19 ani 1.72 m. 71 kg, Gheorghe Kovaes 
16 ani 1.70 m. 63 kg.

Antrenor : Anrel Ardeleana

73 kg. Vaslle Pop 21 ani, 
Dan Crăciuneanu 24 ani, 
Radu Dobaru 24 ani. 1,75

ÎN CURÎND, JUCĂTORII

Plenara comitetului federal

știe, obligativitatea 
norme — care au 
de F.R.H. — a în
de la începutul

...NORMELOR

SUCCESELE ANULUI 1972 SINI EVIDENTE, DAR SE IMPUNE

O MUNCĂ MAI INTENSĂ IN VIITOR
Joi după-amiază a avut loc 

plenara comitetului Federației ro
mâne de popice, care a discutat 
activitatea pe 1972, a aprobat pla
nul de măsuri, calendarul intern 
și internațional și bugetul — pe 
anul în curs. Membrii comitetului 
au dezbătut într-un spirit critic ți 
autocritic munca depusă de biroul 
federal, activitatea competițională, 
insistînd, îndeosebi, asupra com
portării reprezentativei masculine, 
care la CJM. 1972 a avut o evolu
ție slabă, cu mult sub aștentări 
contrastînd cu cea a echipei femi
nine care a cîștigat și anul trecut, 
două titluri mondiale.

Participanții la plenară au atras 
atenția biroului federal că este ca
zul să analizeze mai temeinic lua
rea unor măsuri și să nu acțio
neze pripit în unele probleme or
ganizatorice ale activității competi- 
ționale. Mai mulți vorbitori s-au 
referit Ia hotărîrea biroului în le
gătură cu refacerea, în pauza din
tre tur și retur a pistelor unor a- 
rene pe care se dispută meciuri de 
divizia A, hotărîre, la care, din 
păcate, s-a renunțat. A noi s-a ri
dicat problema organizării turneu
lui final al campionatului diviziei A. 
care — după părerea unora — în 
actuala formulă, avantajează sau 
dezavantajează unele formații.

Din multlnlele aspecte negative 
ale activității din acest nooular 
sport, ridicate cu ocazia plenarei, 
le amintim ne cele referitoare la 
situația în clasamentele actualei e- 
ditii a diviziei A a formațiilor cam
pioane. Voința București (f) și Pe
trolul Ploiești (m) arătîndu-se că 
foroiatia ploieștean?., s-a comportat, 
pentru a doua oară, sub orice cri- 
ytică în C.C.E. Anoi vorbitorii s-au 
referit la unele carențe în educația 
sportivilor. La Galati, de pildă, în 
cadrul echipei Constructorul — al
cătuită din jucători achiziționați din 
diferite centre — sportivii își negli
jează preocupările profesionale, iar 
din cauza unor mentalități greșit» 
ale conducerii secției și ale antre
norului V. Ivan — care este si 
Jucător — nu au fost pregătiți în 
doi ani, de cînd s-a înființat echipa.

din rindurile tine- 
nibitori ai popicelor.

sportivi tineri 
rilor localnici,
S-a mai amintit că numeroase aso
ciații și cluburi mențin In forma
țiile lor, contrar indicațiilor fede
rației, jucători vîrstnici, plafonați

Din bogatul plan de măsuri al 
F.R.P. — aprobat de plenară — 
am reținut, printre altele: organi
zarea mai temeinică și lărgirea ac
tivității de masă (în toată țara ac
tivează 1 354 de secții afiliate), spri
jinirea comisiilor locale în activi
tatea lor (39 județene și 100 oră
șenești și municipale), mărirea nu
mărului sportivilor legitimați și cla
sificați, întinerirea reprraenta’iveJcr 
naționale, reluarea organizării 
finală 
largă popularitate, ca de pildă, 
-Cupa

,S-a 
roul federal are 
cupe îndeaproape 
cele mai bune condițiuni a repre
zentativelor naționale de juniori, 
care anul acesta vor participa la 
campionatele europene, precum și 
a celor de seniori care vor susține 
numeroase întîlniri interțări cu for
mații puternice.

Ultimele runde ale campionate
lor naționale se apropie cu repezi
ciune $i, odată cu ele, se apropie 
și datele de trecere a normelor de 
control, stabilite de federația de 
specialitate pentru toți jucătorii 
echipelor divizionare (A, B și ju
niori).

După cum se 
trecerii acestor 
barem uri fixate 
trat ta vigoare
anului în curs, urmînd ca handba- 
liștii care nu reușesc să îndepli
nească cifrele stabilite să nu aibă 
drept de joc ta campionat.

Avînd în vedere importanta a- 
cestei acțiuni. Biroul C.N E.F5. a 
hetârit ca organizarea concursului 
să Se îndrumată și coordonată di
rect de către organele teritoriale 
ale C.N.E.FS prin comisiile locale 
de atletism și handbal, stabilind, 

cen-
va avea loc trecerea 

Este vorba de 41 de 
orașe care vor trebui să organizeze 
concursul, tinînd cont de toate 
criteriile — pornind de la asigura
rea unei baze sportive cowptaxe 
si a materialelor necesare, oină la 
întocmirea unui program de con
curs riguros si la desemnarea ar
bitrilor.

Ca date de trecere a normelor 
au fost stabilite zilele de 3—4 apri
lie pentru București și 28—29 mar
tie pentru celelalte orașe.

Iată, deci, că proiectul federației 
de specialitate a prins viață și ne 
va da foarte curînd prilejul să 
constatăm efectele sale. Firește, 
inițiativa este binevenită și va de
termina o pregătire cît mai com
plexă a tuturor echipelor, normele 
avînd ca principal scop îmbunătă
țirea pregătirii fizice generale, ca
pitol la care mal toate formațiile 
divizionare prezintă deficiente.

Conți ntad probe de viteză, de 
rezistență <ta alergare), de arun
cări cu mingea de handbal la dis
tanță (de pe loc și cu elan) pre-

Echipele din divizia B din Bucu
rești, Constanța, Cluj și alte orașe 
ale țării au început și ele antrena
mentele încă din luna ianuarie.

Acum, cînd eșalonul secund al rug- 
byulu! din țara noastră — de fapt pe
piniera primei divizii — se pregătește 
să atace returul campionatului actua
lei ediții considerăm utilă o retro
spectivă asupra turului, cu speranța 
că observațiile noastre — evidențiate 
în parte și de către specialiștii care 
au urmărit întrecerea celor 4 serii 
— vor da de gîndit jucătorilor, antre
norilor și conducătorilor echipelor

JOC FRUMOS, CURAT

In acest context vom aminti, în 
primul rind, de U.R.A. Tecuci (antre
nor Aurel Buhusi), o formație disci
plinată, cu joc frumos, deschis. Me
ciurile în care ea evoluează fac o 
bună propagandă rugbyului în diferite 
localități din Moldova. în aceeași ca
tegorie — o cunoștință mai veche — 
Agronomia Cluj. Aici, antrenorul 
Alexandru Patoșanu a reușit să clă
dească o echipă tînără — cu rugbyști 
dotați, unii eu viteză și bună tehnică 
Individuală cu care, se pare, va... re
veni în divizia A. Cuvinte bune me
rită. în egală măsură și două echipe 
din Capitală • Constructorul (antrenor 
M Horsia) si Olimpia (Eduard Denis- 
chi) angrenate într-o frumoasă între
cere oentru ocuparea primului Joc 
într-o seria grea Cimentul Medgidia 
— deși fruntașă în seria sa — nu 
pare a fi o „valoare" stabilă"

Remarcabilă și comportarea altor 
erhine - chiar dacă ele nu se află pe 
primele locuri Fe. referim Ia C.F.R. 
Brasov. Șoimii (echipă de junio-i din 
Sibiu). A.S E București și Agronomia 
fașî.

SEMNE DE ÎNTREBARE...

se
__ „ ,.r__ _ ____  _ a se
Îr-tjmuiî. de pildă, cu Minerul Gura

Privind clasamentul seriilor, 
nasc întrebări justificate. Ce

cu
pe țară a imer competiții de

U.G.S.R." 
menționat. ta fine, eă b:- 

sarcina să se o- 
de pregătirea ta

T. RABȘAN

★
Azi și mîine, întrecerile campio

natului diviziei A programează 
cîteva meciuri interesante în roate 
cele patru serii. Astfel, în campio
natul feminin, seria Sud, se înril- 
nesc cele două echipe codase: In
stalatorul și Frigul, ambele d;n 
București, iar la Giurgiu, formația 
locală, Cetatea, va primi replica 
sextetului Metrom Brașov, care n-a 
renunțat la lupta pentru a ocupa 
un loc între cele trei participante 
la turneul final. în seria Nord, este 
programat derbyul feminin de la 
Tg. Mureș, între Voința din locali
tate și Voința Cluj. La bărbați 
jocuri echilibrate se ammtă la Cîm- 
pina (Flacăra — Constructorul 
București), la Ploiești (Petrolul — 
Voința București), la Tim:șoara 
(C.F.R. — Jiul Petrilz) și la Tg. 
Mureș (C.F.R. — Voința Cluj).

Înaintea Începerii
Humorului — formație care apăruse 
în 1971 în jocurile de baraj, pentru a 
promova în Divizia A? Tn prezent se 
află pe locul 5 din 6 echipe și a 
acumulat doar 8 puncte în cinei me
ciuri 1 în situații asemănătoare — pe 
locuri neconforme cu tradiția lor tn 
rugby — se găsesc șl alte formații i 
Chimia Tîrnă'veni, Voința Timisoara, 
Minerul Lupeni și chiar Electroputere 
Craiova.

Dar se pot face și alte observații 
mai de amănunt Față de condițiile 
pe care le are, se așteaptă mai mult 
și de la Aeronautica București, care 
păcătuiește printre altele și prin fap
tul că păstrează un lot fără perspec
tive, cu... puțini tineri. Și S.N. Olte
nița ar .
condiția ca jucătorii săi să iubească 
rugbyul așa cum au făcut în urmă 
cu ani, ‘ *'

Și încă ceva: în multe echipe joa
că... antrenorii respectivi. Ceea ce nu 
este bine, întrucît s-a constatat că 
jocul se concentrează asupra antreno
rului care — ca vtrstă cel puțin — 
nu mai corespunde. Așa se întîmplă 
la Minerul Lupeni. C.F.R. Brașov ș.a.

putea realiza mai mult, cu

înaintașii lor.

Șl DISCIPLINA?

în general despre actuala ediție a 
campionatului se pot spune multe 
cuvinte bune: se joacă destul de co
rect, nu s-au mal înregistrat forfai- 
turi, disciplina este la loc de cinste. 
Bineînțeles, Insă, nu peste tot. Este 
jenantă, de pildă, poziția echipelor 
Petrochimistul Pitești și Tînărul pe
trolist Ploiești care mai au jucători 
puși pe gîlceavă și Joc brutal Dese
ori evoluțiile acestora sînt marcate 
de scandaluri, loviri și bineînțeles, 
suspendări De aceea apreciem că po
ziția federației de rugby ar trebui 
să fie mai fermă. Divizia B este în 
fond, o pepinieră care are datoria să 
furnizeze rugbyului românesc sportivi 
reușiți atît pe plan sportiv, cît și 
moral. . ..

Modesto FERRARINI

totodată. împreună cu F.R.H 
trele unc 
normelor.

la

Pentru atragerea, în mai largă 
măsură, a elementului feminin în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, C.J.E.F.S. Bacău, îm
preună cu Consiliul județean al 
sindicatelor, Comitetul județean 
U.T.C., Comitetul județean al fe
meilor șl Inspectoratul școlar jude
țean organizează, astăzi și mîine, o 
amplă competiție de masă — 
„Cupa 8 Martie" —, care va cu
prinde întreceri de cro6, volei, po
pice, baschet, gimnastică, șah și

tenis de masă. Competiția — ce se 
va desfășura atît în municipiul Ba
cău, cît și în alte localități din 
județ — este deschisă tuturor tine
relor, de la 16 ani în sus, care nu 
au încă vreo categorie de clasifi
care sportivă.

în orașul-reședlnță de județ, or
ganizarea „Cupei 8 Martie" va lua 
o amploare deosebită. Duminică di
mineața, coloana participanților, a- 
vînd în frunte fanfara fabricii Le- 
tea, va defila — pornind din curtea

Liceului nr. 3 — pe străzile princi
pale ale municipiului Bacău, pînă 
în fața Casei de cultură a sindica
telor, de unde apoi se va face de
plasarea la locurile de concurs.

Primilor trei clasați la fiecare 
ramură sportivă (ca și la fiecare 
dintre probe) li se vor acorda pre
mii și diplome. De asemenea, aso
ciațiile care vor prezenta — la fie
care ramură de sport —- cel mai 
mare număr de concurente, vor pri
mi „Cupa 8 Martie".

A UNOR
Condițiile prielnice desfășurării 

competițiilor de schi au făcut posi
bilă precizarea datelor unor întreceri 
ce au fost amînate din motive obiec
tive. In acest sens, am aflat de la 
federația de specialitate ce între
ceri sînt programate în următoarea 
perioadă. Astfel, în aceste zile se 
desfășoară „Cupa drumarilor" pe 
pîrtiile din jurul Cotei 1400 și 
Vîrfului cu Dor. Sînt prezenți peste 
300 de schiori din institutele de 
proiectare bucureștene.

Duminică, la Rîșnov, pe Valea 
Cetății, va avea loc „Festivalul 
sporturilor de iarnă". în program 
sînt prevăzute întreceri de săniuțe 
și fond pentru fete și băieți la toate 
categoriile. în încheiere se va dis
puta tradiționalul concurs al vete-

DIVIZIONARI LA STARTUL

DE CONTROL !
cum șl sărituri, normele stabilite 
de federație au la bază teste și 
experimente ' efectuate în cadrul 
loturilor reprezentative și la tur
neul final al campionatului de ju
niori, desfășurat anul trecut la 
Iași, fapt care atestă grija deose
bită avută de colectivul care a în
tocmit haremurile pentru a nu 
fixa cifre inaccesibile jucătorilor. 
De altfel, haremurile sînt diferite 
pentru seniori și juniori, pentru 
băieți și fete, tocmai în dorința de 
a se asigura o cît mai mare acce
sibilitate, dar si pentru a crea 
condiții cît mai apropiate de pre
gătirea obișnuită, specifică, a echi
pelor.

RElNTÎLNIRE CU HANDBALUL LA SALA FLORE ASCA
.CUPA SCSP.2" — PRIMA COMPETIȚIE IN CARE SE VA ARBITRA DUPĂ 

NOUL REGULAMENT

în 'hrgamzarea Școlii sportive 2 
Buraresti astăzi și mîine se va des-

tali ca turneu fulger de handbal

SC. SP. UMREA IAȘI $î SC. SP. CĂLĂRAȘI COVDCC 

hi

cite

„Cl‘PA BC7ALLlb‘
• p. 1 Șc. cp. Si Gheorghe 8 p, 
X Șe. sp. Unirea lași 4 p, 4. Lie. 
Hm. VLcea 1 p, 5. Șc. cp. Buzău
• Pt

MASCULIN — 1. Șc. sp. Unirea 
Usi 7 p. 2. Șc. sp. Călărași 6 p. 3. 
Șc. sp. Ploiești 5 p. 4. Șc. sp. Bu
zău 4 p, 5. Liceul Pogoanele 0 p.

Ultimul turneu din cadrul aces- 
*ei competiții se va desfășura la 
10 șl 11 martie la lași.

prof. Iulian HATURI

masculin la care se aliniază urmă
toarele echipe de juniori: Lie. 4. 
Timișoara. Șc. sp. Constanța, Stea- 
na. Șa sp. 1 și Șc. sp. 2 București, 
precum și lotul de juniori (II) al 
municipiului BucureștL

Fiecare partidă cuprinde
dotră reprize a 20 de minute cu un 
minut pauză. Interesant de men
ționat este și faptul că această 
competiție este prima în care se 
va juca și se va arbitra după noile 
reguli.

Meciurile încep astăzi de la ora 
18, iar mîine de la ora 8.

CONTINUĂ CAMPIONATELE

DATELE DE DISPUTARE
IMPORTANTE CONCURSURI
rănilor la care vor participa schiori, 
de la 30 la 70 de ani, din locali
tățile Sinaia, Bușteni, Predeal, Bra
șov, Fundata, Șimea, Bran și 
Rîșnov.

De la antrenorul federal pentru 
probele nordice, prof. Constantin 
Tiron, am aflat datele de dispu
tare ale unor campionate naționale.

Astfel, la 11 martie, la Borșa, se
niorii și juniorii se vor întrece 
pentru titlurile naționale Ia sărituri.

La 17 și 18 martie, Ia Rîșnov, vor 
avea Ioc campionatele naționale de 
sărituri pentru copii, precum și 
combinata nordică pentru juniori 
mici și mari. La 22 și 23 martie, 
la Sinaia, campionatul național de 
biatlon pentru juniori, iar la 25 
martie, la Fundata, se va disputa 
proba restantă de 30 km din ca
drul campionatului național de 
fond pentru seniori.

„SĂNIUȚĂ DE ARGINT** șî „CUPA SATELOR*
DIN JUDEȚUL NEAMȚ

loc în- 
_____ _  , care au 
participat cîteva' sute de tineri și ti
nere din numeroase localități ale ju
dețului.

Pe dealul Pietricica s-au disputat 
întrecerile din „Cupa Satelor". La 
concursul de săniuțe au luat startul 
sute de elevi și eleve din comunele 
județului. Clasamentele finale au 
stabilit următoarea ordine : fete: 1. 
Olga Zaharia (corn. Poenari), 2. 
Margareta Ciobanu (Săbăoani),. 3. 
Maria Dumitreasa (Fărcașa) ; băieți : 
1. Ion Sîrbu (Costișa), 2. Viorel Suțu 
(Pipirig), 3.Constantin Bursuc (Taz- 
lău).

Și concursurile de fond s-au bu
curat de o numeroasă participare și

La Piatra Neamț au avut 
treceri de schi și săniuțe la

Azi
DINAMO - I.E.F.S. [f] Șl RAPID-C.S. 

PUNCTELE DE ATRACȚIE ALE
Ui GALAȚI [m] 

ETAPEI

Cel de al doilea episod al cam
pionatelor municipiului București 
la gimnastică pe aparate este pro
gramat duminică dimineață (ora 10) 
în sala de gimnastică din complexul 
sportiv .23 August". Se vor disputa,

în

RETURULUI DIVIZIEI B

ni ta _ Arhitectura ; Aeronautica — Du
nărea Giurgiu ; Dunărea Giurgiu — .Ar
hitectura.

Tata mai jos ș! clasa.mente'e la zi aîe 
- edfțiaDiviziei b 

in—im.
la finele ioruTu»

SERIA 1
1. Constr. Bag. • 110 1W— 74 M
2. Olimoia Buc. 111 1 IM— 32 24
3. Petrcch!inistu! Pit 9 6 12 »— 47 22
4. A.S.E. Buc. 9 6 0 3 71- 56 21
5. Rapid Buc. 9 5 0 4 103— 72 19
8. S.N Oltenița 8 2 13 50—106 13
7. Aeronautica Buc. 8 2 0 6 49— 95 12
8. Tînărul Petrolist PI. 9 2 0 7 22—119 12
9. Dunărea Giurgiu 7 10 6 25— 93 9

10. Arhitectura Buc. 7 10 6 37—161 8
NOTA : Jocuri restante : S. N. Olte-

SERIA A Il-a
1. Cimentul Mede. 11 10 1 0 134— 25 32
2. Chimia Năvodari 11 9 0 2 302— 60 29
3. Farul Ii C-ța 11 9 0 2 259— 33 29
4. Constr. C-ta 11 6 1 4 97— 98 24
5. C.F.R C-ta 11 4 3 4 73— 63 22
6. Sc. so. 2 1 C-ța 11 5 15 104—171 22
7. Voința C-ța 11 5 0 6 126—142 21
8. Portul C-ța 11 4 1 6 78—104 20
9. T.T.C. C-ta 11 3 3 5 82—155 20

10. Se. sp. 2 H c-ta 11 2 3 6 76__159 18
11. Tdeai Cernavodă 11 1 1 9 32—210 14
12. Dacia C-ta 11 1 0 10 46—189 13

SERIA A lîî-a
1. U.R.A. Tecuci 5 5 0 0 88— 3 15
2. Agronomia Iași 5 4 0 1 37—25 13
3. Unirea lași 5 2 1 2 31—40 10
4. Ancora Galați 5 2 0 3 44—35 9
5. Minerul G. H. 5 1 1 3 29—64 8
6. C.S.M. iași 5 0 0 5 17—79 5

SERIA A ÎV-a
1. Agronomia Cluj 8 8 0 0 306— 15 24
2. C.F.R. Brasov 8 6 11 116- 27 21
3. Electroputere Cv. 8 5 12 82— 64 19
4. Minerul Lupeni 8 4 13 56— 64 17
5. Șoimii Sibiu 8 3 2 3 60— 51 16
6. Chimica Tîmăveni 8 3 0 5 66— 85 13
7. Voința Timiș. 8 12 5 55— 66 11
8, S-ța n Petroșani 8 116 18—137 11
9. Aripile Brașov 8 10 7 10—260 10

s-au soldat cu următorii clștigătorî I 
fete, 3 km : Ana Todirel (Tașca) 1 
băieți, 5 km : Manole Andone (Dă- 
muc). întrecerile de slalom uriaș și 
coborîre au revenit aceluiași spor
tiv, Mihai Arsene, din comuna Pipi
rig.

Pe dealul Cozla a avut loc faza 
județeană a concursului pentru „Să
niuța de argint". întrecerile, dispu
tate cu o mare ardoare, au dat 
cîștig de cauză la fete, Marianei Za- 
haria, din Poenari, iar la băieți lui 
Gheorghe Dinescu. de la liceul 12 
din Piatra Neamț. Ambii se vor 
număra printre participanții finalei 
pe țară a popularei competiții.

C. NEMȚEANU-coresp.

„Capa Steaua^
NUMAI 7 CAPI DE SERIE MAI CONTINUA CURSA.

Exceptîndu-1 pe Costel Curcă — 
unul dintre favoriți care a fost eli
minat din concurs — ceilalți cgpi 
de serie continuă întrecerea, ajun- 
gînd în sferturi de finală, iar 
Nemeș în semifinală.

Dintre meciurile turului trei, 
disputat a fost alteia în care 
rin Manea l-a întîlnit pe Andrei 
Leonte. Deși superior adversarului 
său, neglijînd antrenamentele în 
ultima vreme, Florin Manea a tre
buit să lupte trei seturi (ultimul 
cîștigîndu-1 la ,,tie-breack“) pentru 
a-1 depăși pe tenismenul de la 
C.S.U. Construcții. Manea a învins 
cu 7—5. 4—6, 7—6. Constantin Po
povic! (Steaua) — foarte bine pre
gătit în acest sezon „indoor" — 
și-a învins ușor pînă acum toți ad- 
sersarii, ultimul fiind Radu Po
pescu (C.S.U. Construcții) : 6—3,
6—1.

Foarte bine se prezintă jucătorii 
de la clubul Progresul. Trei din 
cel opt tenismeni care au ajuns 
în sferturi aparțin acestui club: 
Nemeș, D. Mîrza și Adrian Vizirn.

Dan

mai 
Flo-

Mîine, la „23 August"

PE APARATE ALE CAPITALEI

rezultate din turul III : 
Crăciun (Dinamo) 6—3, 
(C.S.U. Construcții) — 
(Progresul) 6—0, £ -2, 

— Russen (Progresul) 
6—4.

Alte
D. Mîrza —
6— 2, Rusu 
Dumitrescu 
A. Viziru
7— 6, 2—6,

Unul dintre semifinaliști este Ne
meș (l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe 
D. Mîrza), el urmînd a-1 întîlni pe 
învingătorul din partida Rusu — 
Almăjan.

Ion GAVRILESCU

„Cupa 8 Martie**
CONTINUĂ ÎNTRECERILE PE GRUPE

struc.orul. și 
tre Farul și Universitatea Timi
șoara. unde, totuși. oaspetele vin 
cu un moral de concurs ridicat, 
’.jind in considerare locurile supe
rioare ce le ocupă în clasament, 
în comparație cu adversarele lor. 
tn ffîrșit. partida Universitatea 
Cluj — Penicilina Iași este amâ
nată.

La băieți, in afara meciului a- 
raintit, demnă de urmărit n! se 
pare a fi și confruntarea dintre 
LE.F.S. și Viitorul Bacău, ambele 
teamuri disptmînd de suficiente po
sibilități pentru a da satisfacție 
spectatorilor. Îd celelalte îatilniri. 
Dinamo — Electra, Steaua — Pro
gresul, Universitatea Craiova — 
Voința Arad și Universitatea Cluj 
— Tractorul Brașov, gazdele au, 
indiscutabil, prima șansă.

de la Constanța. di»-

1ECTORAT IA «UI
„SHAIIĂ"

Cubul sportiv el armatei „Stea
ua* ergentreeză luni 5 martie, Io 
oro 9.00, un lectorat științific cu 
tema : „PROBLEME ACTUALE TN 
PSIHOLOGIA SPORTULUI*.

Refere- ți vor fi : profesor doctor 
in psiholoaie M1HA! EPURAN ș. 
doctor MARI LENA IOTA.

S?nt invftoți profesori de educa
ție fîzieâ, antrenori ți tehnicieni.

APĂRAREA CONTINUĂ SĂ RĂMiNĂ

ETERNA POVESTE" A BOXERILOR TINERI

cu acest prilej, întrecerile pentru 
titlurile de campioni ai Capitalei 
(diferite categorii) la sărituri — fete, 
inele și sol — băieți.

Organizarea este asigurată de 
comisia municipală de specialitate 
în colaborare, de data aceasta, cu 
Șc. sportivă nr. 2.

Tn continuarea competiției, dotate cu 
„Cupa 8 Martie" s-au disputat ulti
mele partide pentru calificarea în 
turneele finale. Elena Trifu (Steaua) 
a învins cu foarte mare dificultate 
pe clujeanca Vera Pura cu 6—3, 7—6. 
Puțin i-a lipsit învinsei, în momente 
decisive, pe care însă nu le-a putut 
depăși, pentru a schimba rezultatul 
în favoarea sa.

în celălalt sfert de finală Valeria 
Balaj (Steaua) a învins cu 6—1, 6—2 
pe Adriana Caraiosifoglu (C.S.U. 
Construcții).

Alte rezultate: Vera Pura (Poli
tehnica Cluj) — Gabriela Dinu (Di
namo) 6—0, 6—1, Florica Butoi (C.S.U. 
Construcții) — Ana Breda (Mureșul 
Tg. Mureș) 6—4, 6—2, Elena Takacs 
(Progresul) — Elena Cotuna (C.S.U. 
Construcții) 6—0, 5—1, Elena Trifu — 
Daniela Hiera (Progresul) 6—0, 6—1, 
Florența Mihai (Dinamo) — Elena 
Popescu (Dinamo) 6—2, 6—0, Anca
Floreșteanu (C.S.U. Constr.) — Ma- 
rieta Ghcrcioiu (Politehnica Cluj) 
7—5, 7—6.

De astăzi pînă duminică după a- 
miază, în sala „23 August" continuă 
partidele pentru turneele finale.

S. IONESCU

4

INVITAȚIE LA HANURILE

COOPERAȚIEI DE CONSUM

I i

Pe măsură ce ne apropiem de mult 
așteptatele turnee pe categorii de 
greutate din a doua jumătate a lu
nii, galele de box se organizează cu 
o frecvență care îi satisface chiar si 
pe cei mai pasionați dintre iubitorii 
sportului cu mănuși. Faptul se dato- 
rește atît prevederii din regulamen
tul competiției care pretinde parti
cipanților să aibă în palmares cel 
puțin două meciuri susținute în a- 
cest an, cît și dorinței antrenorilor 
de a-și prezenta elevii cit mai bine 
pregătiți la tuneele pe categorii.

în ultima vreme, sala Dinamo din 
Capitală a găzduit multe asemenea 
gale, ultima, cea de miercuri seara, 
ridieîndu-se la un nivel tehnic si 
spectacular deosebit. Marea majori
tate a sportivilor s-a prezentat bine, 
ceea ce demonstrează că meciurile 
susținute pînâ acum au ajutat bo
xerilor să-și capete forma sportivă, 
să-și pună la punct armele de luptă. 
Am remarcat însă și în această reu
niune că o parte dintre pugiliști con
tinuă să neglijeze mijloacele de apă
rare, obținînd decizii de egalitate 
sau chiar victorii cu un preț mult 
prea scump. Au „excelat" în această 
direcție boxerii de la Metalul Bucu
rești (Vasile Mălinaș, Iulian Lungii, 
Valeriu Prodan), și de la Rapid (Vic
tor Stan, Dumitru Filip). - Dumitru 
Mihalcea (Dinamo) și Florea Ștefan 
(Steaua), boxeri cu tin apreciabil ba-

gaj de cunoștințe tehnice, șl-au pier
dut Ia un moment dat calmul, atît 
de necesar unui pugilist, sl aproape 
o repriză întreagă (a doua) s-au an
gajat într-un violent schimb de con
tre. Rezultatul a fost că s-au expe
diat reciproc la podea si amîndoi 
au terminat meciul vizibil marcați 
de loviturile primite, pe care la un 
moment dat nici măcar nu mai în
cercau să le evite. în repriza amin
tită nici Dumitru Mihalcea și nici 
Florea Ștefan nu au făcut box, în 
adevăratul înțeles al cuvîntulul, ci 
numai o demonstrație de -cine dă 
mai tare și mai repede". Și aceasta în 
ciuda recomandărilor date de antre
norii lor care le-au cerut o cu totul 
altă tactică de luptă...

Pericolul de a miza totu! pe forța 
tinereții ii pîndește pe mulți dintre 
pugiliști. Cu atît mai mare este sa
tisfacția spectatorului atunci cînd 
vede „la lucru" tehnicieni ea Ștefan 
Băiatu (C.P.M.B.), Teodor Dinu, Ște
fan Boboc, Dumitru Dorobanțu, San
du Mihalcea (Dinamo), Lazăr ■ Ma
rian, Vasile Croitoru (Steaua) — ca 
să amintim doar cîțiva dintre cei 
care ne-au plăcut în mod deosebit. 
O ultimă remarcă : se impun tot mai 
mult atenției boxerii dinamoviști re
cent promovați în prima echipă de 
la „Tînărul Dinamovist". Această in
fuzie de tineret se pare că a pus 
capăt crizei prin care a trecut con
sacratul team pugilist din șos. Ște
fan cel Mare.

P. HENȚ

A 4
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/

■ ft V ■

!n locuri deosebit de pitorești, ele vă asigură condiții idea
le pentru un popas reconfortant : camere elegante, cu încăl
zire centrală, restaurante, atmosferă familiară, serviciu irepro
șabil. Rețineți deci : HANUL RUCĂR, — Argeș, HANUL CHEIA 
— Prahova HANUL URSUL NEGRU — Sovata Mureș, HANUL 
BRAN — Brașov, HANUL BUCURA-HATEG, - Hunedoara 
HANUL VALEA URSULUI — Argeș, MOTELUL ILIȘEȘTI — Su 
seava, HANUL AGAPIA — Neamț.

(G385)
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Săptămina viitoare, la București Retrospectivă înaintea celei de a 13-a ediții

CONCURS INTERNATIONAL Df PATINAJ ARTISTIC
Zilele acestea, la Federația Ro

mână de Patinaj domnește o acti
vitate febrilă. Se pun la punct a- 
mănuntele organizatorice ale celei 
de a VH-a ediții a concursului in
ternațional de patinaj artistic re
zervat juniorilor. Întrecerile vor 
avea loc In zilele de 9—11 martie, 
pe patinoarul acoperit „23 August" 
și întocmai ca șl la precedentele 
ediții ale competiției se scontează 
pe o participare masivă a celor 
mai talentați sportivi și sportive 
din noua generație a 16 țări euro
pene.

Pînă în prezent, s-au primit 
confirmări, cu numele patinatorilor 
și a patinatoarelor ce vor evolua 
Ia București, din partea federații
lor de specialitate din Austria, 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia și Ungaria 
și se așteaptă, în continuare, con
firmări din partea forurilor de re
sort din Belgia, Bulgaria, Dane
marca, Finlanda, R.F, a Germaniei. 
Italia, Norvegia, Olanda și Suedia’ 

La disputele dintre tinerele spe- 
ranJe, țara noastră va fi reprezen
tată de patru fete și patru băieți ce 
vor fi desemnați dintr-un lot de 14 
patinatori. în prezent toți sporti
vii susceptibili de a fi selecționați 
se pregătesc intens pentru a putea 
trece cu succes examenul de in
trare în marea lor competiție.

MARI JUCĂTORI Al LUMII, PARTICIPANT!

TV
Dana Radulescu. una dintre 
prezentantele țării noastre care se 
va alinia la concursul internațional 
de patina; artistic, programat 

sfirșitul săptămînii viitoare, la 
București
Foto: N. DRAGOȘ

LA TURNEELE INTERNATIONALE DE ȘAH 
ALE ROMÂNIEI

Iată, se vor Împlini 24 de ani, 
de cînd în sala de festivități a 
vechiului liceu bucureștean „Sf. 
Sava“, în spatele Cișmigiului, înce
pea primul turneu internațional de 
șah al României. Pentru tînăra 
mișcare sportivă din țara noastră 
evenimentul era cu totul remarca
bil. Interesul din jurul lui a fost 
uriaș, iar succesul cu care s-a în
cheiat. deplin. Examenul organiza
toric și tehnic fusese trecut cu bine.

De la prima și pină ’a a 13-a

DE PE TABELELE

VIAREGGIOTURNEUL

Igor Boleslavski, Laszlo 
roslav Filip, Gedeon 
Paul Benkii, Leonid Stein, 
Portisch, Viktor Korcinol. Ultimul 
esste autorul unei performanțe deo
sebite, aceea de a fi cîștigat de 
două ori competiția, la un interval 
de 12 ani : 1954 și 1966.

în turneele internaționale ale Ro
mâniei au cucerit galoanele consa
crării tineri jucători ca Fl. Gheor
ghiu (singurul învingător dintre re
prezentanții noștri), Dolfi Drimer,

DE CONCURS...

Szabo, Ml- 
Stahlberg, 

i, Lajos
I
I
I
I
I
I

HSECRETELE" CALIFICĂRII TINERILOR FOTBALIȘTI

în urmă cu trei ani, cînd s-a dat 
în folosință modernul patinoar ar
tificial din Galați, multă lume și-a 
manifestat neîncrederea în ce pri
vește perspectivele practicării ho
cheiului și patinajului artistic. Cu- 
rind însă, datorită muncii pline de 
abnegație a cîtorva pasionați, scep
ticii, au rămas fără drept de repli
că : echipa de hochei Dunărea a 
promovat si a activat cu succes în 
prima categorie a țării.

Avînd asigurată o bază materială 
corespunzătoare, beneficiind de a- 
portul unor cadre de specialitate 
dornice să facă , treabă ‘ bună și 
ținînd seama de dorința multor 
copii șî tineri de a practica, în mod 
organizat și la nivel de performan
ță hocheiul, s-a impus, ca o nece
sitate firească. înființarea în anul 
1971 a unui centru de instruire 
pentru copii și tineret.

Marca. C.

Mline pe șoseaua București - Buftea
PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI

lă și cîteva neajuns 
în pri 
nmiiăr îtssll

rtnd. de orgJ -
î*

MUNKIPAL

Pe măsură ce timpul devine fru
mos, pe cicliști îi așteaptă tot mai 
multe competiții, menite să verifice 
stadiul de pregătire în condiții cît 
mai apropiate de cele ale marilor 
întreceri la care se vor alinia anul 
acesta. Mîine ei vor putea parti
cipa la o competiție, organizată 
pe șoseaua București — Buftea. 
E6te vorba de prima etapă a Cam
pionatului municipal, în care sînt 
prevăzute probe atît pentru seniori, 
cît și pentru juniori. Primul start 
urmează să fie dat la ora 10, de la 
km. 7.

A APARUT REVISTA

EDUCAȚIE
Șl SPORT Nr. 2/73

FIZiCA

Din sumar spicuim :
— Considerații cu privire la a 

rio sporturilor practicate in mediul 
rural, de Dorin Lâncrăjan

— Pregătirea boberilor pentru 
viitoarea olimpiada, de Ion Matei

— îndemn pentru gimnastica 
zilnică, de Cornel Atanasiu și Ion 
Tudusciuc

— Puterea maximă aerobă la 
sportive de performanță, de Dr. 
Adalbert Szogy și Dr. Gabriel Che- 
rebețiu

•— Gimnastica masculina la 
locurile Olimpice de la Milnchen, 
de Nicolae Vieru

Acest interesant număr se gă
sește de vinzare la toate centrele 
de difuzare a presei.

I (:»4»>: 1. L_ PACHMAN (Cehoslovacia) 141/, (din 19), 2. P. Benl«5 (Unga- 
j. I. sațtar (Cehoslovacia» 13. 4—5. T. Florian (Ungaria), O. Troia- 

cu (România) 11.
:■ •■:::■ : Z. MTLEV (Bulgaria) 11 (14). 2. st. szabo (România) 9. 3—4.
7 an (Ungaria). O. Troianescu (România) 8’/,.
IU -lî-’): 1. A. TOLUȘ (U.R.S.S.) 14 (19). 2. T. Petrosian (U.R.S.S.) 13, 3. 

.) 12’,. 4—6. L Boleslavski (U.R.S.S.), B. Spasski (U.R.S.S.), 
:c ...11—12. v. Ciocâltea (România) 91/,.

KORCINOI (U.R.S.S.) 13 (17). 2. R. Nejmetdinov (U.R.S.S.) 
■••R.S.S.). M. Filip (Cehoslovacia) 11. 5. G. Klilger (Un- 

Furman (U.R.S.S.), L Pachman (Cehoslovacia) 10, ...10. 
(România) V ,.

L. ȘTEIN (U.R.S S.) 9 (12), 2. I. Biiek (Ungaria) 8'/2,

HOLMOV (U.R.S.S.) il>/2 (15).
si FI. Gheorah:u (România)

KORCINOI (U.R.S.S.) 12'2 (14). 2. Fl. Gheorghiu (Roma- 
(Ceb.oslovacia) 9';. 4. M. Matulovici (Iugoslavia) 9, 5.

GHEORGHIU (România) 9V2 (13). \ 2—3. H. Pflegcr 
R.S S.) 8' 4. C. Partos (RomâniaA 7V2.
IA (iugoslavia) «'.'2 (12). 3—4. I. Biiek (Ungaria). A. 

IT. Jansa (Cehoslovacia), G. Trlngov (Bulgaria) 7, 
. D. Drimer și Fl. Gheorghiu (România) 6’/2.
1. L. SAMKOVICI (U.R.S.S.) 9’/2 (14). 2—3. Z. Doda 

aria) »•.. 4—7. Th. Ghițescu, Gh. Mititelu și P. VO1- 
arovici (Iugoslavia) 8.

•ERBACH (U.R.S.S.). A. HENNING (R.D.G.) 9 (14), 3—4. 
. Cocâltea (România) 8’/2, 5. D. Ghizdavu (România) 
ân:a) 7*j.

1—2. i. ȘAMKOVICT (U.R.S.S.), C. HONFI (Unga- 
Buigaria) 8, 4_7. E. Ungureanu, D. Ghizdavu și Th. 

essi-2 (Iugoslavia) 7’/2.
desfășurat un turneu internațional local : 1. I. BA- 
I). 2 D Drimer (România) 10. 3—4. V. Ciocâltea 

A. Kolarov (Bulgaria) 8, 6. L. portisch

3. C.

2. V. Șianovski (U.R.S.S.) 
10.

R.S S.) », S.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VIAREGGIO, 2 {prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Fotbaliștii noștri joacă, deci. în 
semifinalele turneului de la Via
reggio! De fapt, toată lumea de aici 
pronosticase acest lucru, după ce 
echipa română eliminase puternica 
formație a lui Milan, de șase ori 
câștigătoare a turneului și ' _ 
echipă prezentă la toate cele 25 
de ediții ale competiției, 
tul Benedito Polverosi, de la 

Bologna, a indicat de 
„o semefinală între ' 

iar 
la „Gorriere dello 
echipa noastră ..f 
grupei C și a turneului", 
părea, așadar, o pradă u- 
speria, însă, revenirea sa

singura

Ziaris- 
i „Sta- 

marți 
echipa 
Marco 
Spoit' 

favorita

activă. Dar forma foarte bună a lui 
Ion Gabriel. Purima, Porațchi, lo- 
vănescu. Ion Ion și Batacliu a îm
piedicat izbînda team-ului italian. 
Apoi, Amarandei, introdus în ulti
mele 19 minute, a activizat ofen
siva română, ieșeanul consfințind în 
min. 90 un scor (2—0) fidel reali
tății, oglindit și de raportul corne- 
relor: 13—6, pentru noi.

Acum, jucătorii români se pre
gătesc pentru semifinala de mîine 
(n.r. azi) după amiază, de la Spe- 
zia, cu Bologna. Datorită progra
mului echipei noastre, nu am putut 
urmări tea-mul bolognez, însă, prin
tre cronicarii de aici se spune că 
e o echipă valoroasă. Este, totuși, 
poate cel mai nimerit adversar, neu
tru că jocul rapid și de angajament) 
al fotbaliștilor de la Crystal Palace 
nu cred că ne-ar fi avantajat, iar 
Fiorentina, pe care am văzut-o in 
meciul cu Ujpest (2—1). e o for
mație foarte solidă, cu patru ju
cători din lotul echipei mari. Dar, 
chiar dacă Bologna pare să fie cel 
mai convenabil adversar din semi
finale. nu înseamnă câ antrenorul 
Drăgușin nu are griji. In jocul de 
joi, s-a accidentat Unchiaș, în plus, 
se resimte și Purima.

După semifinalele de sîmbătă, 
luni după amiază, la Viareggio, în 
cuplaj, se vor disputa meciurile 
pentru locurile 3—4 și finala, ur- 
mînd ca lotul nostru să revină în 
țară marți.

Aici, la Viareggio, mai toți zia
riștii italieni anticipează o finală 
între Fiorentina si echipa română.

zire pe peluza de lingă vestiare. 
C. Drăgușin și-a scos elevii la în
călzire exact în același loc. deși 
putea s-o facă în altă parte, și ime
diat am observat o „schimbarea la 
față" a jucătorilor italieni, o cris
pare vecină cu nervozitatea. A- 
ceasta nu înseamnă că strategia e- 
chipei române se redusese doar la 
„războiul psihologic". Purima l-a 
marcat pe tot terenul foarte bine, 
strict, pe cel mai periculos atacant 
italian (Spegiorin), Ciocîrlan (cam 
dur. uneori) pe Tomasi, Unchiaș a 
devenit „libero". iar Iovăneșcu a 
pendulat cu succes între fundași și 
linia mediană. Iar toată evoluția e- 
ohipei s-â bazat pe o'continuă miș
care și un joc cu precădere teh
nic. oare nu a convenit masivei a- 
pârări italiene. Tn condițiile, unei 
organizări superioare a jocului, pri- . 
ma repriză a fost în întregime la 
discreția fotbaliștilor nâștri, mult a- 
plaudați de publicul din Viareggio. 
O repriză în care, cum aminteam și 
ieri, în afara golului lui Mureșan 
(min. 21), se mai puteau înscrie 3—4 
goluri, exceptând chiar cele trei 
bare. Un amănunt: barele de pe 
stadionul din Viareggio (ca și cele 
de la Pisa și Spezia) au o curioasă 
formă elipsoidală (n.n. — nu sînt 
nici rotunde, nici pătrate, ci puțin 
ascuțite în partea dinspre teren). 
Și totuși, de trei, ori balonul șutat 
de Rădulescu. Iovăneșcu și Batacliu 
a lovit bara exact pe muchea eiip- 
soidei. reveninid în teren. Repriza 
aceasta avea să aducă o relaxare 
prematură la echipa noastră, peri
culoasă. mai ales că, după pauză. 
Lanerossi a apărut mai decisă și mai

dio“ 
seara 
română și Bologna", 
Solms, de - -
a numit 
secretă a
Lanerossi 
șoară. Ne speria, uimu, rcvcimtu 
din partida retur cu Bayern Miin- 
chen, cînd, de la 0—2, a cîștigat 
cu 5—3, și mai ales numeroasele 
accidentări din tabăra noastră, de 
la jocul cu Milan. Eforturile de
puse de medicul lotului și de masor 
au fost încununate de succes, 
patru din cei accidentați (Purima, 
Porațchi, Unchiaș și Szabados) fi
ind apți de joc, joi după amiază. 
Și glezna lui Anghel a început să 
se dezumfle, dar antrenorul Dră
gușin nu a vrut să riște; starea să
nătății lui Vișan evoluează spre 
bine, urmînd să-și reia si el în 
curînd pregătirile. în privința for
ței ofensive a lui Lanerossi. urma 
ca tactica echipei române să re
zolve, „ecuația" calificării...

Se poate spune că jucătorii _ ro
mâni au cîștigat partida de joi încă 
înainte de... începerea sa. Lanerossi 
își efectua, veselă, obișnuita încăl-

I
Bruno Parma, Milan Matulovici, 
Ljnbomir Kavalek ș.a., iar con
cursul de la Ploiești a prilejuit de
butul lui Lajos Portisch, astăzi u-

eCțăe (care ae va dmrhide miercu
rea viitoare. în Aula Bibliotecii 
Bestnle iul vers: tare) a trecut a- 
?roar»e aa sfert de veac. în acest

I

cot dintre participanții la turneul 
. ți-au discutat mai tîrziu. in două 
Iul mondial.

Mircea M. IONESCU

Ee.-filă
SÎÎ

îM oarâ pa-

în dorința de a contribui, în mă
sura posibilităților mele, la eluci
darea unei situații care a devenit 
subiect de polemică, am considerat

O recentă vizită făc 
tierul general" al centrul ne-a 
oferit prilejul unor consțatări îm
bucurătoare. Există aici un neobo
sit și priceput antrenor-coordona- 
tor — Ștefan Totnovici — a cărui 
muncă și dăruire a 
materializată prin 
puternic nucleu de 
iști. Cei 80 de copii 
grupe (începători și 
crează sub suprave^ 
tentă și atentă 
Corduban și S. 
proa.po doi sni 
au început sâ 
G. Teodora, T.
L Gherghișaa. T. Kaieu. L 
fiind doar citiră dintre co? 
au pus aici 
tinde în pi 
de pildă Brandabur. G. Berdflă. Io- 
nesen sau Stoica au fost deja pro
movați în echipa de juniori de a 
cărei pregătire răspunde tot St. To- 
movici.

Din discuțiile purtate cu 
iii centrului, au fast scoase

Este vorba, 
uzarea umti

echipe ceva mai puternice, preexn 
si de lipsa croselor. Once s-ar 
spune, campiona^ti mume pal la 
care participă șase echipe (din ca
drul centrului și a școLi sportivei 
este departe de a fi suficient, în 
ciuda faptului că acest campionat 
sc bucură de o largă audiență.

Cu bune rezultate funcționează 
și secția de hochei de la Școala 
sportivă nr. 2 (director D. Ignat» 
de care se ocupă prof. Radu Șer- 
ban. Aici au fost formate d-xoă 
grupe cu elevii școliior genera> 
nr. 16. 17. ÎS. 27 (coaduceeva aces
tor școli manifestă în acest sens a 
lăudabilă solicitudine».

La Galați, hocheiul a prins rădă
cini adinei. Există, după cum se 
vede, un climat favorabil de tntmcă 
și perspective certe câ orașul de la 
Dunăre va deveni în scurt timp 
unul din principalele centre ho- 
cheistice din țară.

IsuDiecr ae poieimca, am consioerai 
necesar să-mi exprim și eu părerea. 

Faptul de a fi antrenorul unei 
I echipe de tineret, 

nor tînăr și deci...

Inii specialiști să se îndoias 
sinceritatea celor relatate de

T. SIRIOPOL — cores?. Județean

O TEMA
(Urmare din pag I)

ție de către Consiliul popular eu 
sprijinul deputaților și al majo
rității asociațiilor de locatari și 
pentru care se investesc fonduri 
însemnate.

Pentru anul 1973, noi am pre
văzut, în angajamentul de între
cere socialistă între sectoare, un 
plan amplu de realizare a unor 
amenajări destinate copiilor, spor
tului și agrementului. Pe maluri.e 
rîului Sabar, pe o suprafață ce 
10 ha, se va realiza o importantă 
zonă în care cetățenii, indiferent 
de vîrstă, vor putea petrece mi-.

SIMBATĂ

ATLETISM. Sala „23 August", ae la 
ora 16: campionatele republicane la 
juniori I.

BASCHET. Sala Arhitectura, de la 
ora 17.45: IEFS n — Universitatea 
București (m. B), P.T.T. — Progresul 
(f. B); sala Progresul, ora 17: Pro
gresul — p.T.T. (m. B).

FOTBAL. Stadionul Giulești. de la 
ora lo.30 : Rapid — Metalul Bucu
rești.

HANDBAL. Sala Floreasca. de la 
ora 18: jocuri în cadrul „Cupei Șco
lii sportive nr. 2”.

POPICE. Arena Instalatorul : Insta
latorul — Frigul ; arena Uzinelor Re
publica : Gloria — Laromet (meciuri 
din campionatul feminin divizia A); 
arena Giulești : Rapid — Victoria Bod 
(partidă din cadrul campionatului 
masculin divizia A). Se întrec pri
mele trei perechi. Toate reuniunele 
sînt programate de la ora 16.

SCRIMA. Sala Floreasca H, de la 
orele 8 și 15: etapa I a diviziei A.

TENTS Sala „23 August", de la 
orele 8 și 15 : „Cupa 8 Martie" ; Sala 
Steaua, de la orele 8 și 15: „Cupa 
Steaua”.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
16.30: Medicina — Locomotiva (B. m), 
Dinamo — I.E.F.S. (A. f.), Dinamo — 
Electra (A. m.): sala Institutului
Pedagogic, ora 17 : 
București _  Rapid (A.

DUMINICA

Universitatea

August", deATLETISM. Sala „23 — . . 
la ora 9.30: campionatele republicane 
la juniori I.

BASCHET. Sala Constructorul, de 
la ora 9 30- Voința — Voința Tg. 
Mureș constructorul — Rapid. Poli- 
febnica — Crișul Oradea (meciuri în 
cadrul diviziei feminine A).

CTCLTSM. Șoseaua Buftea (km. 7),

ora 10: start tn „Cupa Municipiului 
București" (etapa I).

FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 
10.30: Progresul — Dinamo (tineret); 
teren Ghencea, ora 10.30: Steaua — 
Sportul studențesc.

HANDBAL. Sala Floreasca, de la 
ora 9: jocuri în cadrul „Cupei Școlii 
sportive nr. 2".

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
ora 16.30: reprezentativa secundă a 
R.D. Germane — Slavia Praga: ora 
18.30: selecționata București — S.K.A. 
Kuibîșev.

GIMNASTICA. Sala „23 August", 
ora 10: campionatele Capitalei (pe 
aparate).

JUDO. Sala Dinamo, ora 9 : etapa 
pe municipiu a campionatelor re
publicane individuale de seniori.

POLO. Baztnul Floreasca, de la ora
10.30 : Progresul — I.E.F.S.. Rapid — 
Politehnica Cluj.

POPICE. Arena Laromet : Laromet 
Constructorul Galați; arena Giu

lești: Rapid — Victoria Bod. Intilniri 
în cadrul campionatului masculin 
divizia A. Reuniunile încep la ora 8.

RUGBY. Teren Tineretului, ora 10: 
lotul de juniori _ Grivița roșie; te
ren Constructorul, ora 15: selecțio
nata divizionară — Sportul studen
țesc.

SCRIMA. Sala Floreasca II, ora 6 : 
etapa I a diviziei A.

TENIS. Sala Steaua : „Cupa 
Steaua": sala „23 August": „Cupa
o Martie”. Ambele întreceri încep de 
la ora 8.

VOLEI. Saia Floreasca, de la
11.30 : I.E.F.S. — Viitorul 7 .. .
Steaua — Progresul (A. m.). Viitorul 
— Voința constanța (B. f.): sala
Giulești, de la ora 8 : C.P.B. — A.S.C. 
(B. f.). Medicina — Ceahlăul P. 
Neamț (A. £.). Rapid — C.S.U. Ga
lați (A. m.): sala Progresul, de la 
ora 9 : T.T.B. — C.S.U. Galați. Pro
gresul — Voința Buzău (Bl f.).

ora 
Bacău, '

77 7
fcvt CO-
îre cei

ares

I

nul cin cei mai puternici jucători 
ai lumii.

Să-i amintim printre foștii noș- 
:-. caspet: p? marii maeștri Ludek 
Pachman. Gesta Stoltz. Karel Opo- 
eenskL Alberie O'Kelly, Ratmir 
Hohnov. Istvan Bilek, Milko Bo- 
botov. Aivar Gipslis. Evgheni Va
silkov. luri Averbach și vom avea 
- imagine. încă incompletă, a presti
giului de care se bucură în lume 
creastă trac* nală întrecere șa- 
histă.

- echipe de tineret, eu însumi antre- 
. „dornic de afir-

- mare", i-ar putea determina pe u- 
" nii specialiști să se îndoiască de

‘ > mine. 
■ Dar vreau să-i asigur, de la în- 
Ieeput, că voi trata problema cu 

obiectivitate și cu dorința fermă 
de a aduce un serviciu fotbalului 
pe care-1 îndrăgesc foarte mult.

Am citit cu atenție opiniile cole
gilor Constantin Teașcă și Vladi- 

sincer să fiu, punc- 
i — ostil competi

ției rezervată tinerilor fotbaliști — 
Im-a dezamăgit-. Au urmat, însă, ar

gumentele clare ale antrenorilor Va- — • 1 Li XI X i) ’t—t rs -zA T x» t z Iz' t

Imir Grosaru și, si 
tul lor de vedere

’ sile Băluțiu și Traian lonescu. Ei 
Imi-au dat speranța că această po

sibilă greșeală, care ăr putea de
veni ireparabilă pentru fotbalul 
nostru, va putea fi evitată.

Clubul nostru a dat și dă o mare 
atenție echipei de tineret, couside- 
rînd-o ca un eșalon indispensabil

I
I

Valeriu CHIOSE I
I

MECIURI AMICALE

DE ACTUALITATE

in care 
mihoan

Desie 
Iul Sat 
tiv ma 

ia

ur. amenajarea de pe ma- 
aruhii reprezintă un obiec 
portanî ai sec’.oruluî. dar 
noastră se îndreaptă cu 

deosebire spre Terenurile simple,
pentru joacă și sport. Ne-am pro
pus. astfel, să amenajăm 9 noi 
spații, pe o suprafață de 350« mp. 
Se vor bucura de acestea copiii 
care locuiesc in C.rcrr.: C1 
bloc M Z Berceni Sud III, 
curile 20. 7 
rile 15, 
11. Deși 
măverii. 
viitorul

Ercem Sud I. 
bk>- 

., 7 și 10. Berceni. blocu- 
14 și 3 Berceni-Diniași bL 
ne aflăm la începutul pri- 
noi ne-am și gîndit la 

sezon rece și la activită
țile ce se pot desfășura in această 
perioadă, astfel că ne-am propus 
ca pe Magistrală. Viilor, Văcărești, 
pe șos. Olteniței, sos. Giurgiului, 
str. Nițu Vasile și în Berceni- 
Luică să înființăm 100 patinoare 
naturale, care vor ocupa o supra
față de 51099 mp. De asemenea, 
nu vom neglija nici unitățile șco
lare ale sectorului nostru. La Școa
la generală nr. 109, Școala profe
sională URA Auto, precum și la 
„Electrificarea” și UMGB vor fi 
construite baze sportive pe o su
prafață de 10 000 mp.

Sîntem preocupați, însă, nu nu
mai de realizarea unor spații noi, 
ci și de reamenajarea și întreți
nerea terenurilor de joacă și sport

I
Miercuri și joi 

intilniri amicale 
vizionare :

s-au disputat noi 
între echipele di-

se ridică la 
că

deja existente, in zona Centru, pe 
Magistrala Nord-Sud, bd. Pieptă
nari, cal. V ști, șos. Olteniței, 
str. Nițu Vasile, Berceni I și II. 
șos. Giurgiului — în total 176 de 
asemenea locuri. Acestora li se 
adaugă și întreținerea a încă 10 
baze sportive, întinse pe circa 
500 000 mp. Cred că este intere
sant de arătat că valoarea esti
mativă a lucrărilor
5 738 00o de lei. Să precizăm 
o mare parte din aceste terenuri 
vor fi realizate prin munca volun
tară a principalilor beneficiari : 
locui'cr:: mici si mari din aceste 
cartiere. De notat că copiii vor 
beneficia de 71 noi aparate de 
joacă, cu care Consiliul popular 
va dota o parte din spațiile exis
tente.

Cred că cifrele pe care le-am 
prezentat sînt semnificative în ceea 
ce privește preocupările concrete 
ale Consiliului popular al sectoru
lui 5 referitoare la realizarea de
zideratelor cetățenilor, pe care îi 
dorim cît mai aproape de noi în 
aceste acțiuni. Fără ajutorul lor 
efectiv, și mai ales al tineretului, 
multe din obiectivele noastre vot 
rămîne doar la stadiul de idee 
sau se vor realiza cu mare greu
tate. Aceste cifre vin să dove
dească, totodată, hotărîrea noas
tră de a răspunde integral sarci
nilor de partid și de stat, indica
țiilor date 
neral al 
NICOLAE 
vizitat de

de către secretarul ge- 
partidului. tovarășul 

CEAUȘESCU, care a 
curînd sectorul nostru.

NOU, LA LOZ IN
S-AU INTRODUS CÎȘTIGURÎ SU

PLIMENTARE ÎN AUTOTURISME, 
BUTELII DE ARAGAZ ȘI BANI LA 
SERIILE CARE SE GĂSESC ÎN 
VINZARE.

REȚINEȚI I NUMEROASE ȘI VA
LOROASE CIȘTIGURI SUPLIMEN
TARE LA LOZ ÎN PLIC. NUMAI 
JUCÎND PUTEȚI ClȘTIGA !

• A început vînzarea biletelor pen
tru tragerea specială Pronoexpres 
din 11 martie 1973, tragere care ofe
ră participanților un nou prilej de 
a obține autoturisme, excursii pes
te hotare și bani.

Această tragere specială, atribuie : 
autoturisme -DACIA 1300". câștiguri 
în numerar în valoare de 50 doo lei,

excursii „TURUL POLONIEI", pre
cum și excursii în GRECIA.

Se vor extrage 31 de numere în 
5 extrageri, cîștigurile fiind acordate 
pe 24 categorii.

Participarea se face pe bilete de 
3, 6 și 15 lei varianta. Variantele de 
15 lei dau dreptul de ciștig la toate 
cele 5 extrageri. Rețineți I Mai mul
te variante de 15 lei, mai multe șan
se de ciștig.

Sîmbătă 10 martie, e«te ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor. 
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA SPECIALA LOTO A MĂRȚI

ȘORULUI DIN 2 MARTIE 1973
FOND GENERAL DF. C1ȘT1GURI 

PROVIZORIU ! 3.720.200 lei.
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POLITEHNICA GALAȚI — DINA
MO BUCUREȘTI 1—2 (1—0)

Aproximativ 10 000 de spectatori 
au asistat la un joc frumos. Go
lurile au fost realizate de Besman 
(min. 30) pentru Politehnica, Du- 
mitrache (mih. 85) și Tănăsescu 
(min. 87, autogol) pentru Dinamo. 
Antrenorul Ion Nunweiller a folo
sit itrmătoarea formație : Cavai 
(Constantinescu) — G. Sandu, Do- 
brău, Sătmăreanu II. Deleanu — 
Dinu, Cheran (Moldovan), Radu 
Nunweiller — Sălceanu, Dumitra- 
che. D. Popescu (Fl. Dumitrescu).

T. SIRIOPOL-coresp. județean

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — UNIV. CRAIOVA 2—2 

(1-1)
î

Au marcat: Pleian (min. 32), Că- 
prioru (min. 51) pentru Metalul. 
Deselnicu (min. 45), Bălan (min. 87) 
pentru Universitatea.

Gh. MANAFU-coresp.

b
in primenirea permanentă a primei 
garnituri, în continuarea valorifică
rii celor mai talentați juniori ai 
centrului nostru sau ai altor cluburi 
și asociații din oraș. Acest interes 
s-a concretizat în lansarea pe arena 
fotbalului de performanță a jucăto
rilor Smarandache, Donose, Nicu- 
lescu, Ciocîrlan, Dașcu, Țană, Tacoi. 
In momentul de față, juniorii de 
real talent, precum Ilie Bălăci și 
Mircea Chivu, componenți ai actua
lei echipe de tineret, au posibili
tatea de a participa la o formă de 
întrecere indiscutabil superioară 
campionatului de juniori. Nu mai 
vorbesc de ..exemplul Sameș" care, 
căutîndu-și un loc la Craiova, prin 
participarea la 9 jocuri ale echipei 
de tineret, a putut convinge că are 
calități de fotbalist de prim eșa
lon. Acum el este titular în forma
ția lui Constantin Cernăianu și 
component al lotului nostru repre
zentativ. Și, în fotbalul nostru, Sa
meș nu este un caz izolat în această 
privință.

Iată, dar, numai cîteva argumente 
care vin să pledeze pentru menți
nerea campionatului de tineret-re
zerve. Nu-i mai puțin adevărat, 
însă, că în activitatea echipelor la 
acest eșalon s-au semnalat (așa 
cum bine observă C. Teașcă și Vl. 
Grosaru) și unele lipsuri care, pe 
viitor, fac absolut necesare măsuri 
energice din partea F. R. Fotbal. 
Pentru că, multe secții de fotbal 
și antrenorii lor mai privesc această 
activitate ca pe un scop în sine, 
căutînd rezultate imediate și neglî- 
jînd. astfel, instruirea de perspec
tivă. în acest 6cop, echipe ca

CJS.M. Reșița, Farul, C.F.R. Cluj,' 
Jiul ș.a. folosesc în formațiile lor 
o serie de jucători vîrstnici. F. R. 
Fotbal ar trebui să interzică folo
sirea jucătorilor peste 21 de ani, 
exceptînd rezervele, adică pe cei 
care completează lotul unei e- 
chipe de la 11 la 15 jucători. Și, pe 
această linie, se mai pot lua și alte 
măsuri, în linii mari cele de care 
s-au ocupat, mai pe larg, în co
mentariile lor antrenorii Traian 
lonescu și Vasile Băluțiu.

Cît privește echipele din Divizia 
B, cred că a sosit timpul ca ele să 
mai „semene" și în grădina lor, 
lăsînd astfel ograda altora. Noi a- 
vem un exemplu chiar în orașul 
nostru, unde echipa Electroputere 
(care pînă mai ieri era pepiniera 
noastră) a devenit beneficiara noas
tră tocmai din cauza dezinteresului 
pe care sus-numita echipă îl mani
festă, acum, în pregătirea tinerelor 
elemente; deși în subordinea uzinei 
Electroputere se găsesc două școli 
cu peste 5 000 
același lucru se 
și la Brașov.

Pledez, deci, 
competiției de 
ceasta oferind tinerilor jucători ta
lentați posibilitatea unei dezvoltări 
rationale, de perspectivă.

în acest sens, așteptăm din par
tea F. R. Fotbal o hotărîre — bine 
gîndită — care poate fi O REOR
GANIZARE și în NICI UN CAZ 
DESFIINȚARE.

de elevi. Cred că 
petrece și la Galați

pentru menținerea 
tineret-rezerve, a-

CONSTANTIN DELIU 
antrenor al echipei de tineret- 
rezerve Universitatea Craiova ,

Ieri, in Giulești

RAPID A AVUT 0• ••
I

ÎNTÎLNIRE CU LEEDS

Azi, ultimul meci de verificare cu Metalul București
Rapid și-a continuat ieri pregăti

rile. Pentru ca antrenamentul care 
urma să se desfășoare să cuprindă 
elemente cît mai aproape de ceea 
ce se va cere în meciul de la 
Leeds, antrenorii au hotărît o in
versare în program. Mai întîi, în
tregul lot s-a... întilnit (se înțe-

ȘEDINȚA DE ASEARA
A BIROULUI F.R.F

Aseară ă avut loc o ședință a 
Biroului F.R.F., în cadrul căreia au 
fost discutat unele aspecte legate 
de turneul întreprins recent de lo
tul reprezentativ în Franța și Spa
nia. Conducerea delegației și an-

PUC
I îEXTRAGEREA

78, 7, 6. 71, 8
EXTRAGEREA

19, 46, 79, 64
EXTRAGEREA

42, 57, 37
EXTRAGEREA

12, 7, 66
EXTRAGEREA 

86, 32, 58, 46, 15.
Plata cîștigurilor 

tragere se va face astfel : 
de la 14 martie pină la 16 
inclusiv ; în țară de Ia

a
a

a
a

77, 75, 62,

II-a : 74, 27,
IlI-a : 29, 1,

IV-a : 80,
V-a : 57,
de

87,
47.

77,

58, 60,
22, 68,

lege, prin intermediul peliculei) cu 
viitorii adversari. Timp de 50 de 
minute, cu ajutorul filmului reali
zat de prof. Ion Voica la meciul 
Leicester — Leeds United, rapidiș- 
tii au revăzut jocul lui Alan Clarke, 
Mike Jones, Heaney, Hunter și al 
celorlalți jucători ai lui Don Revie.

Apoi, cu imaginea viitorilor ad
versari în față, Rapidul s-a antre
nat timp de mai bine de 90 de mi
nute, pe un teren bun și o vreme 
frumoasă. A fost un antrenament 
tare, variat, reușit. N-au lipsit 
exercițiile de gimnastică, alergările, 
lucrul cu mingea, individual și pe 
grupuri. S-au exersat, apoi scheme 
tactice î înaintarea, susținută din 
spate de linia de mijlocași, Savu — 
Marin Stelian, contra apărării. Au 
urmat și 30 de minute de joc la 
două porți, pe parcursul căruia 
Bazil Marian a făcut cuvenitele ob
servații : „Apărarea, atenție la mar
caj, la mingile înalte", „fiți atenți 
la cornere și centrări...“,

De la antrenamentul Rapidului 
au lipsit Angelescu și Dumitriu II. 
Deci, absența lor la Leeds este certă! 
Se spera în recuperarea lui Dumi
triu II, dar medicii au consultat ra
diografia piciorului cu pricina și 
i-au prescris încă o săptămînă de 
repauz. In schimb, i-am revăzut pe 
teren pe Petreanu și Mușat care 
se simt bine. Urmează ca după jo
cul cu Metalul să se decidă dacă 
sînt sau nu apți pentru Leeds.

Azi, în Giulești, de la ora 15,30, 
Rapid întîlnește pe Metalul Bucu
rești. Un ultim meci de verificare, 
în compania unei echipe care se 
bucură de frumoase aprecieri, dar 
care trebuie să manifeste multă 
grijă în contactele cu adversarii, 
pentru a se evita vreun nou acci
dent.

trenorul Valentin Stănescu au pre
zentat informări asupra pregătiri
lor efectuate. De asemenea, Biroul 
federal a adoptat unele măsuri în 
ceea ce privește viitoarea activi
tate a lotului, printre care t con
vocarea antrenorilor divizionari A, 
în cursul sâptămînii viitoare, pen
tru o consfătuire de lucru în legă
tură cu sarcinile lor, în continua
re, în ceea ce privește activitatea 
la club a selecționabililor ; comple
tarea lotului actual de jucători, în 
raport cu unele posturi deficitare 
șl observațiile care vor reieși din 
primele etape de campionat : con
vocarea selecționabililor pentru o 
scurtă perioadă la București, între 
1!) și 21 martie, cu disputarea unui 
meci de pregătire în compania 
unei divizionare A bticureștene.

S-au discutat apoi unele proble
me reieșite din recentele consfă
tuiri

In 
serie 
acest 
B. cu echipe similare din Bulga
ria, Ungaria și Iugoslavia.

aceastiila
in Capitală 
aprilie 197l> 

....... .  , _  ,__ ___ 19 martie 
pînă la 16 aprilie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOIO PRONOSPORT

cu secțiile de Divizia C. 
încheiere au fost ratificate o 
de intilniri internaționale din 
an. ale selecționatei Diviziei

Constantin ALEXE



C.M. DE TENIS DE MASĂ DE LA SARAJEVO

CONCUREAZĂ IN PRIMA CATEGORIE
BELGRAD. 2 (Agerpres). — La 

Sarajevo a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor competițiilor pe 
echipe ale celui de-al 32-lea cam
pionat mondial de tenis de masă 
ce se va desfășura în acest oraș 
cu începere de la 5 aprilie. în com
petiția feminină echipa României 
va juca în grupa B a primei cate
gorii împreună cu selecționatele 
R. P. Chineze, R. F. a Germaniei, 
Suediei, Franței, Iugoslaviei și Co
reei de Sud. Echipa masculină a 
României va participa în grupa B 
(categoria a 2-a), alături de repre
zentativele Olandei, Greciei, Repu
blicii Arabe Egipt, Finlandei, Ira
nului și Danemarcei.

BRIGHTON. 2 (Agerpres). — în 
semifinalele competițiilor pe echi
pe. din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale An
gliei, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : masculin : Suedia — Ce
hoslovacia 3—0 ; Iugoslavia — An
glia 3—1 ; feminin : Anglia — Ro
mânia 3—1 ; 
cia 3—0.

Rezultatele 
bați: Suedia 
chipe femei : _____ _
Au început și probele individuale. 
Tată cîteva rezultate, simpla băr
bați. turul I: Johansson — Bar
nes 3—1, turul III : Secretin — 
Jarvis 3—0. Johansson — Deutz 
3—0, Bengtsson — Douglas 3—0. 
Turai — Schalley 3—0.

Suedia — Cehoslova

finalelor : echipe bir- 
— Iugoslavia 3—1, e- 
Suedia — Anglia 3—L

TURNEUL INTERNATIONAL
DE SAH DE LA BUDAPESTA

lov.r.x Efim
4

— M puact» 
Kta). Vann-j 
» tUxasria) 7.

CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC

Clasamentul „programului scurt" masculin : 1. Cranston (Canada) < 2. 
Nepela (Cehoslovacia) 78,51, 3. Cetveruhin (U.R.S.S.) 73.51, 4. - S -
77,74, 5. Ovclnikov (U.R.S.S.) 77,91. 6. Shaver (Canada) 77,98 (ordinea a deels-o notele 
de arbitri). 7. Hoffmann (R. D. Germană) 76.25, 8. Curry (Anglia) ‘

Clasamentul neoficial al probei masculine înaintea .liberelor- de astl <earl : 
1. Nepela 197,71, 2. Cetveruhin 190.21. 3. Hoffmann 185.45. 4. Cur:- 5. C: = ns-. *.
180.15, 6. MC Keelen 178,44, 7. Ovcinikov 176.81, 8. Shaver 173.68.

Clasamentul definitiv al probei individuale feminine : i. KAREX MAGNUSSEN 
(Canada) 356,39, 2. Janet Lynn (S.U.A.) 347,85, 3. Christine Errath iK. D. Germana i 
340,9. 4. Dorothy Hamill (S.U.A.) 337,93, 5. Jean Scott (Anglia) 332.1». C. Karin men 
(Elveția) 329,08, 7. Liana Drahova (Cehoslovacia) 327,53. 8. Sor.ja Morser.s-.er- 'S. D. 
Germană) 326,53, 9. Julie Mc Kinstry (S.U.A.) 323.26. 10. Lynn Nightmgi:? .A.-.g 3 
325.61. 11. Maria Me Lean (Anglia) 322,68. 12. Cathy Lee Irwln (Canada) 32-1.15.

In-penultima dispută decisivă a C.M., terminată și ea către miezul rs'P',11- 
mele 3 locuri In proba de dans au revenit acelorași perechi ca la recentele _e :• r- 
de la ICbln : 1. Ludmila Pahomova — Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.). 2. A-r-: ka 7 
— Erick Bruck (R. F. a Germaniei), 3. Glenn Hillary — Glyn watts (Ans -

ce n 
picioare

Karen Magnussen (,,aur“) este felicitată călduros de talentata, dar ghi- 
ji de Christine Errath („bronz")nionista Janet Lynn („argint")

BRATISLAVA, 2 (prin telefcn, de la 
trimisul nostru).

Dacă s-a putut vorbi despre un 
meci Europa — America in patina
jul artistic înaintea acestei ediții a 
„mondialelor", el n-a avut loc decît 
în probele individuale. La perechi, 
de două ori, reprezentanții bătrînu- 
lui continent s-au impus cu eviden
tă superioritate. în special prin per
formanța școlii sovietice de patinaj. 
Americanii au dat un asalt mai 
consistent în specialitățile soliste. 
Vineri, reușeau să ocupe două 
locuri fruntașe pe podium, la femi
nin. Se apropie de el și în întrece
rea masculină, unde europenii par 
să-și fi păstrat totuși o superiori
tate care durează de la apariția în 
arenă a acestui „duo" de ași, Nn- 
pela-Cetveruhin. Așadar, în ter
meni strict sportivi, Europa cîștiga 
cu 3—1, Scor confortabil. Dar poate 
că este o impietate să vorbești des
pre Scoruri și puncte, cînd ai ascul
tat muzica Iui Rahmaninov, inter
pretată în pași pe gheață de super-

ba campioană care este Karen Mag- 
nussen și ai admirat-o pe Janet 
Lynn dansînd, într-o clipă de mag
nifică inspirație, pe acordurile 
„Mării" lui Debussy, scrise parcă 
pentru ea...

A fost o revărsare de frumusețe, 
de avînt, această ultimă apariție a 
patinatoarelor pe oglinda lucie a 
..Stadionului de iarnă". Un buchet 
de adevărate artiste, din care este 
greu să alegi cele mai frumoase 
flori. Să lăsăm de 
bitrilor privilegiul 
regulament și să 
la ordinea dată de 
final. Și fiindcă în noul statut al 
I.S.U. se acordă trei titluri, iar de 
fapt sînt cinci clasamente, vă re
dăm aci, pe rînd, toate ipostazele 
podiumului de premiere. Impuse: 
Magnussen, Lynn, Itten. Program 
scurt: Magnussen, Errath, Hamill. 
Libere : Lynn, Magnussen, Nightin
gale. Libere (compus) : Magnussen, 
Hamill, Lynn. Final : MAGNU
SSEN, LYNN, ERRATH. în miez

-aa aszepcac îndeiung în sala 
tră «Se ’arm. La cezTul «ie pre- 
Rețlaa fheți-* și domnișoarele 
de «soare rrebdaa sâ facă mai 

ti-doptng. într-un 
e: față ta față, la 
|ă de presă. Am 

Dwșifira Lynn poate 
să ne spnă care a fast, pentru ea, 
diferența dintre aai și ieri— ?“ VI- 

a inch.Îs ochii o clipă, 
apoi a răspans cu voce tremurată : 
.Jeri. ta prncraaal scurt, am in
trat pe cărată ea • competitoare. 
Voiam să «știe. Am pierdut totul— 
Azi am patinat namai pentru plă
cerea de a patina Și a fost bine".

-Progru-ul scurt*, proba erucia- 
cxxsrurschă masculin, ne-a 
cupă-entiază o adevărată de- 
rafie de v-L-tix^itate tehnică 

partea a 10—12 concurenți de 
v-merdasă. Am mmărat cinci să- 
rituri t.-.p> (deși programul nu le 
impunee) si trai multe combinații 
de dub> cu duble, toate Intr-un 
supiimeet de difieultale, oferit ge- 
reros arbitrilor și tribunelor. Ca
nadianul Toller Cranston, uluitor 
ca viteză de execuție și prezentare 
interpretativă a elementelor cerute, 
s-a d'vtfit cel mai bun. Dar Nepe
la și Cetvernbin sînt imediat în 

n si-și păstrează intacte 
Cranston si Cetveruhin au 

care au primit cite un 
a artistică. Gydrgy Fa
sonul tării noastre, a 
lutie bună, remareîn- 

lu-se cu un dublu-Axel. sărit foar
te corect, dar a fost — ca și la fi
gurile obligatorii — notat subesti- 
mativ de citiva dintre arbitri. El 
totalizează acum 147.18 p.

Sfîrșite rotirile, care păreau fără 
de sfîrsit ale perechilor de dan
satori. Aci. a doua victorie a pa
tinatorilor din UJLS.S. a fost săr
bătorită sub cupola Iui Zimny Sta
dion. Duelul traditional dintre so
ții Gorskov și frații Buck s-a ter
minat și de această dată în favoa
rea cuplului sovietic. Nu. însă, fă
ră a ne oferi momente de îneîntă- 
toare dispută sportivă și artistică.

Th» ui ar

Radu VOIA

Corespondență specială din Berlin
T

data aceasta ar- 
acordat prin 

subscriem total 
ei clasamentului

NASTASE IN SEMIFINALE 
LA HAMPTON

nian 1—0; Forinlos — Ciocăitea re
miză ; Ribly — Karpov remiză; 
Antoșta — Hecht remiză ; Hecht — 
Oom remiză.

NEW YORK. 2 (Agerpres). — Tn 
sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis (pe teren aco
perit) de ia Hampton, jucătorul ro
mân Ii ie N'ăstase l-a învins cu 6—1. 
7—6 pe americanul Stewart Sher
wood. urmind să-l Intilnească în se
mifinale pe Mike Estep. A doua se
mifinală se va disputa între ameri
canii Paul Gerken și Jimmy Connors.

DINAMO BUCUREȘTI—SELECȚIONATA ISRAEL

3-1 LA VOLEI MASCULIN
în intRnirea cu Dinamo 

rest!, selecționata de rolei a 
tvhn a evoluat la un nivel 
de ridicat în afară de ultima par
te a întîlnirii. oaspeții au condus 
de fiecare dată plită aproape de 
mijlocul seturilor. Trebuie, insă, să 
spunem că voleibaliștii bucureșteni 
nu au jucat la cota așteptată. Ei au 
gxeșit deseori, mai ales în ceea ce 
privește preluările și apărarea, ne
reușind nici in atac să arate, cum 
ne obișnuiseră, alternantele atît 
de eficace dintre procedeele de for
ță si cele de subtilitate. Victoria 
gazdelor s-a datorat mai 
gătirii fizice, capitol la 
s-aj dovedit superioare, 
au cîștigat primele două 
12 și la 9. dinamoviștii

Bucu- 
Israe- 
destul

derat, probabil, meciul cîștigat ți 
din această cauză ei s-au trezit 
pierzîndu-1 pe cel de al treilea la 
13. în schimb, s-au impus în ulti
mul set la o diferență categorică. 
Au arbitrat Nae Ionescu și Mari
nei Dancea. Scor final : Dinamo 
—Selecționata Israel 3—1 (15—12. 
15—9, 13—15. 15—3).

Tradiționalul turneu internațional 
de handbal feminin pe care fede
rația de specialitate din R. D. Ger
mană îl organizează în fiecare an 
în cinstea zilei de „8 Martie" se 
va desfășura la Neubrandenburg în
tre 6 și 12 martie. Ca și la edițiile 
precedente, competiția va fi ono
rată cu prezența celor mai puternice 
reprezentative din lume. Astfel, ală
turi de selecționata R. D. Germane, 
aciuata deținătoare a titlului mon
dial, vor mai evolua echipele U- 
niunii Sovietice, Ungariei, Iugosla
viei și României, împreună cu re
prezentativele Olandei, Bulgariei și 
formația secundă a țării gazdă.

Cele 8 echipe au fost împărțite 
în două grupe. în prima se vor 
întrece : ROMANIA. UNGARIA, O- 
LANDA și R. D. GERMANĂ, iar în 
cea secundă : U.R.S.S., ~ 
AIA. R. D. Germană (B) 
GARIA.

Din informațiile primite 
cum de la organizatori, 
U.R.S.S., una din principalele can-

IUGOSLA- 
și BUL-

pînă a- 
formația

mult pre
care ele 
După ce 
seturi, la 
au consi-

la polo

Berlinului
I. f. f. S. București
Selecționata

Occidental 1-3
a găzduit a-Bazinul Floreasca 

seară partida internațională de po
lo dintre echipele I.E.F.S. Bucu
rești și Selecționata Berlinului Oc
cidental. După un joc frumos, sco
rul a fost favorabil oaspeților cu 
3—1 (1—0, 0—0, 1—1, 1—0). Au 
marcat: Norberg (2) și Jognen,
respectiv, Rotaru.

Sîmbătă seara, Selecționata Ber
linului Occidental joacă cu Rapid 
(ora 18,30), iar duminică cu C. S 
Școlarul (ora 12,30).

O. GUȚU — coresp.

DISENSIUNI IN SPORTUL
AMERICAN

NEW YORK, 2 (Agerpres). — Po
trivit știrilor publicate de ziarele 
din New York, o sub-comisie a 
Congresului S.U.A. va examina con
flictul care opune de mai mulți ani 
cele două principale organizații ale 
sportului american : American athle
tic union (A.A.U.), asociație recu
noscută de federațiile internațjonale 
și National collegiate athletic asso
ciation (N.C.A.A.), care girează acti
vitatea sportului universitar. După 
cum se știe, N.C.A.A. intrezice mem
brilor săi să participe la unele ma
nifestări importante, a căror orga
nizare și selecție revine forului re
cunoscut pe plan internațional, res
pectiv A.A.U.

MECIURI SLABE, SCORURI MARI

Ieri, in turneul divizionar de baschet

CLUJ, 2 (prin telefon). Al doi
lea turneu al turului secund al 
campionatului național de baschet 
masculin a început vineri în Sala 
sporturilor din localitate, oferind 
meciuri deloc atrăgătoare pentru 
public. Ne referim în special la 
primele patru partide, în care fa
voritele au obținut victorii la sco
ruri mari, Dinamo, Universitatea 
Timișoara și I.C.H.F. făcînd chiar 
„suta". Succesele învingătoarelor 
nu reprezintă surprize deoarece ele 
plecau din start cu avantajul unor 
loturi mai complete, mai bine pre
gătite tehnic, tactic și fizic. Uimeș
te, în schimb, calitatea sub orice 
Critică a jocului practicat de for
mațiile învinse, care au avut multe 
momente de simplă figurație, iar 
atunci cînd s-au străduit să limi
teze proporțiile scorului nu au iz
butit, pentru că greșelile de teh
nică și ratările le-au anulat in
tențiile. Dacă ar fi fost întîlniri de 
...box, Rapid, I.E.F.S., Academia 
Militară șl Voința ar fi pierdut 
înainte de limită prin.., K.O. teh
nic ! Cum la baschet nu e posibil 
însă, așa ceva, a rămas ea tabela 
de marcaj să consemneze următoa
rele rezultate :

STEAUA — RAPID 98—66 (43 
—35). Au înscris: Ioneci 18, Ocze- 
lak 23, Dumitru 8, V. Gheorghe 
10. Baciu 4, Savu 8, Pîrșu 12, Po- 
leanu 8. Zisu 7 pentru Steaua, res
pectiv Cr. Popescu 26, Vlădescu 
18. Simuiescu 12 si Stănescu 10. Au 
arbitrat I. Dinescu și I. Știrbu.

DINAMO — I.E.F.S. 120 — 56 
(60—25). Au înscris : Cernea 14, 
Chivulescu 17, Niculescu 10, Geor
gescu 23, Diaconescu 12, Visner 12, 
Dragomirescu 16 și Popa 16 pen
tru Dinamo, respectiv Roman 16, 
L. Molnar 4, A. Molnar 11. Bra- 
boveanu 14, Dochia 4, Berceanu 1, 
Cernat 6. Au arbitrat E. Sarosi și
1. Szabo.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
ACADEMIA MILITARĂ 100—59 
(49—23). Au înscris : lancea 12, 
Roxin 7, Minius 12, Ionescu 2. Mă- 
năilă 14, Gal 8, Chirlută 2, Czmor 
26, Weber 4 și Cimpeanu 13 pen
tru Universitatea, respectiv Ronay 
16, Niculescu 7, Marinescu 12, Măr- 
gineanu 8. Turcanu 14. Neagu 4. 
Au arbitrat Gh. Berekmeri și F. 
Took.

I.C.H.F. — VOINȚA BUCUREȘTI 
102—61 (50—22). Au înscris : Dikay 
20, Tudossy 19. Chieiu 15. Mălușel 
9, Bulat 9, Artdreeseu 6. Antonescu 
6. FI. Niculescu 12 Si Cimpeanu 8 
pentru I.C.H.F., respectiv Husum 
14, Giurgiu 14. Kiss 11. Caosali 9, 
Teodoru 9. Bodtlcă 2 șl Dumitru
2. Au arbitrat G. Dutka șl D. Cră
ciun;

D. STANCULESCU

POLITEHNICA CLUJ — FARUL 
62—45 (29—25).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 51—66 
(28—33).

Turneul continuă astăzi.

Eddy Merckx (în stingă) primește răsplata victoriei
Telefoto î A.P.-AGERPRES

(Urmare din pafl. D

țin timp înainte de fluierul final, 
un scor egal.

Oricît ar părea de curios, dar m 
acest meci hocheiștii români au 
evoluat mult mai bine decît în 
partida lor de debuț și din acest 
motiv avem tot temeiul să spunem 
că, cu mai multă atenție în apă
rare și cu un plus de tehnică Ș> 
rapiditate, ar fi putut chiar cîștiga 
întîlnirea. Pentru că jucătorii ro
mâni au dominat majoritatea tim
pului, ratînd (în special în repriza 
secundă) ocazii numeroase, dintre 
cele mal clare. Dacă la acest argu
ment adăugăm și faptul că trei din 
cele patru goluri realizate de ho
cheiștii oaspeți s-au datorat nu a- 
tît unor frumoase combinații ale 
lor cît mai ales unor gafe ale a- 
,parării noastre, atunci va fi și mai 
clar că formația română avea toate 
posibilitățile să încheie victorioasă 
meciul.

Chiar din primele minute, jucă
torii noștri s-au instalat în trei
mea de apărare a adversarilor și» 
prin pase rapide și deplasări per
manente au realizat o puternică 
presiune, lăsînd impresia că vor 
cîștiga. Dar în min. 9 o acțiune 
simplă a Iui Muller, care nu pre
vestea ceea ce avea să se întimple, 
l-a găsit pe portarul Dumitraș prost

plasat și oaspeții au deschis scorul. 
După 47 de secunde, un moment de 
fatală neatenție a apărătorilor ro
mâni și Domko a ridicat avantajul 
echipei sale la 2—0, marcînd din 
apropierea porții. Nu s-au scurs 
bine două minute și la Un șut al 
lui Bașa, Gheorghiu, bine plasat, a 
deviat pucul în poarta excelentului

I

Astăzi este zi de odihnă, 
turneul continuînd mîine după 
următorul program: ora 16,30: 
R.D. Germană (B) — Slavia 
Praga ; ora 18,30 : București 
— S.K.A. Kuibișev.

Herzig. Se părea că echipa română 
va egala, însă în același minut, Ne- 
tedu, care fusese introdus în poartă 
în locul lui Dumitraș, a fost sur
prins de Frenzel cu un șut de la 
distanță și repriza s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 în favoarea oaspeți
lor. In repriza secundă, superiori
tatea formației noastre a fost și mai 
evidență, dar, cum spuneam, rată
rile s-au ținut lanț și jucătorii ro
mâni nu au putut avea decît sa
tisfacția de a reduce din handicaps 
Gheorghiu (min. 331, la capătul 
unei frumoase curse de unul singur, 
din propria treime. în ultima parte 
a întîlnirii «aspectul jocului a fost

  \ ,

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sportul popicelor a luat o mare dezvoltare în Ungaria, în ultimii ani. 
In imaginea noastră — una din frumoasele săli din Budapesta cere a 
găzduit o întrecere internațională intre popicarii rcmăni a cei maghiari

STELELE SEMICENTENARULUI
Cu ocazia semicentenarului Uniu- 

unii Sovietice, ziarul polonez 
„SPORT", care apare la Katowice, 
a instituit un original concurs 
printre cititorii săi, chemați să in
dice pe cei mai populari 20 de 
sportivi ai țării aniversate. Con
cursul s-a bucurat de un mare suc
ces și a fost câștigat de un cititor 
din provincie. Karol Klabiș din 
Horzow, care a indicat pe prefe- 
rsții publicului polonez și ordinea 
lor.

Acesta a primit dreptul ce s 
asista la Campionatele mondiale de 
hochei de la Moscova.

S-au primit 31 256 de scrisori, 
dintre care foarte multe provenind 
din UR.SS.. Cehoslovacia R.D.G. 
Franța și S.U-A. Referendumul a 
nominalizat 184 de nume de spor
tivi din diverse ramuri. în marea 
lor majoritate campioni olimpici și 
mondiali. Și totuși, cu o incontes
tabilă majoritate, primul loc a fost 
ocupat de un fotbalist, legendarul 
portar al reprezentativei sovietice. 
Lev Iațin.

Lupta pentru locul doi a fost

a-foarte strînsă și. cu un minim 
vantaj, Valeri Borzov s-a situat 
înaintea „uriașului" Vasili Alek
seev, socotit „cel mai puternic om 
din lume". Următoarele două locuri 
au constituit un omagiu adus unor 
mari sportivi, retrași din activita
tea competițională, dar prezenți 
încă în inimile admiratorilor — 
Valeri Brumei și perechea de pati
natori artistici Ludmila Belousova 
și Oleg Protopopov.

AMBIȚIILE TÎNĂRULUI

CU CEA MAI
cum se știe, adversara e- 

in
După 

chipei României tn Cupa Davis, 
turul II, ediția 1973, va fi probabil 
echipa Iugoslaviei.

Tenisul iugoslav a fost întotdea
una bine cotat pe plan internațio
nal, iar in ultimii ani reprezenta’-. 
țU săi Nikola Pilici, Zeliko Fra 
nulovid și Bora Iovanovlci au ocu
pat locuri fruntașe in ierarhia te
nisului mondial

Anul trecut, Nikola Pilici a ocu
pat locul 7 în lume printre jucă
torii profesioniști, după Newcombe 
Ashe, Okker, dar înaintea celebri
lor Lawer și Hoche. El speră ca 
și în anul acesta să se mențină 
pe locurile fruntașe deși la cei 34 
de ani ai săi acest lucru pare greu 
unora. Liber de obligațiile profe-

BUNĂ ECHIPĂ ÎN CUPA DAVIS
sioniste, nelegat de nici o grupare 
sau trupă, Pilid a declarat că l-ax 
tace plăcere să apere in acest aa 
culorile Iugoslaviei în Cupa Davis.

Pînă atund Pilid a și luat star- 
nil In concursurile internaționale. 
Face parte din grupa A a jucăto
rilor profesioniști, Împreună eu 
Fmerson, Smith, Richey. Lutz, 
Drysdale.

Zeliko Franulovid, talentatul ju
cător iugoslav din seria Iul Năs- 
tase, Gorman, FiUol etc, nu a apă
rut în 1972 pe terenurile de tenis 
nid în Iugoslavia, nid în concursu
rile internaționale. Durerile la umă
rul drept, provocate de o artrită, 
nu-i permiteau executarea serviciu
lui și a smeciurilor. Operat la 
umăr, s-a simțit mai bine. Iar după

stațiunea ceho- 
a devenit apt și

un tratament tn 
slovacă Piestany 
bun pentru concursurile anului 1973.

Franulovid a început antrena
mentele încă din luna decembrie, 
împreună cu Pilici, pe terenurile 
însorite ale coastei dalmatine. Acum 
este pus la punct și apare tn con
cursurile internaționale.

înainte de a-și lua zborul «pre 
alte meleaguri, ambii jucători au 
avut o intîlnire cu inginerul Rad- 
milo Nlkolid, selecționerul iu
goslav, căruia i-au declarat că sînt 
gata să participe în echipa Iugo
slaviei pentru Cupa Davis.

Echipa de tenis a Iugoslaviei, cu 
Franulovid și Pilici în formație, 
va fi un adversar foarte dificil pen
tru oricare echipă din lume.

DIN
Băiețandrul a 

venind din Brno. plin de hotăfîrea 
de a se afirma nu numai în fața 
teribililor săi adversari — Aleksa 
și Mahacek. dar și de a doborî re
cordul țării la săritura în înălțime 
(în sală). Vladimir Maly și-a îm
plinit ambele dorințe, cu ocazia 
lui de al cincilea campionat 
sală al Cehoslovaciei. El și-a 
trecut cu ușurință concurenții, 
monstrind o formă splendidă. 
După ce a trecut 2,17 m. la a doua 
încercare, el a sărit cu ușurință 
2,20 m, chiar la prima încercare. 
Acesta este noul record și o fru
moasă promisiune de viitor pentru 
un tînăr de 20 de ani, excelent do
tat pentru disciplina sportivă pe 
care o practică.

Și atletele au fost la înălțime Ia 
acest concurs. Hubnerova a obținut 
o victorie ușoară, trecînd ștacheta 
ridicată la 1,84 m și depășind cu 
3 cm rezultatul concurentei clasate 
pe locul secund — Karbanova.

Iată șl alte rezultate ale acestui 
campionat • Goferek a parcurs 60 m 
garduri în 7,7. Danis a alergat 300 
m în 34,4 Bartabov a străbătut di
ficila probă de sală a celor 1500 m 
în 4,39,6. Iar Fibingerova a arătat 
a fi permanent în splendidă formă. 
Greutatea aruncată de ea a ajuns 
la 18,44 m.

BRNO
sosit la Jablonec,

ce
de 

în- 
de-

didate la primul loc, va evolua cu 
cele mai bune
Jivîh, Bobrus, 
skaia. Serst și 
slaviei (țară în 
campionatul mondial din acest an) 
va folosi lotul întrebuințat la Iași, 
la ultima ediție a „Trofeului Car- 
pați".

în ceea ce privește selecționata 
R. D. Germane, antrenorul Hans 
Becker a anunțat că va utiliza și 
jucătoarele de la S. C. Leipzig, care 
sînt angajate în întrecerile semifi
nale ale Cupei campionilor euro
peni. Astfel vor juca : Hannelore 
Zober și Eva Baldeweg — portari, 
Christine Gehlhoff, Marlen Jancker, 
Christine Richter, Barbel Braun, 
Barbel Helbit, Barbel Starke, Ursula 
Berndt, Hannelore Junghans, Petra 
Kahnt, Silvia Heinrich și Liane 
Michaelis.

jucătoare : Turcina,
Sabanova, Osetin- 

Juk. Echipa Iugo- 
care se va organiza

MICHAEL WEICHELT
redactor la „Deutsches Sport 

Echo"

[DOI MLRCKX A CIȘTIGAT

ROMA, 2 (Agerpres). — Ciclistul 
belgian Eddy Merckx a cîștigat cea 
de-a 24-a ediție a turului ciclist 
al Sardiniei. Pe locurile următoare 
s-au situat compatriotul său Her
man Van Springel la 41 sec, suede
zul Gosta Pettersson la 2:21, ita
lianul Roberto Poggiali la 2:41 etc. 
Ultima etapă, desfășurată pe ruta 
Olbia - 
nit lui 
3h31:41, 
berghe 
(Italia) 
lia) toți

- Sassari (132 km) a reve- 
Franco Bitossi (Italia) în 
urmat de Albert Van Vlie- 
(Belgia), Michele Dancelli 
și Vladimiro Panizza (Ha
la 4 sec. de învingător.

echilibrat S-a acționat ceva 
nervos, mai agresiv. în min. 

Pană a realizat egalarea. dar 
chiar în același minut hocheiștii din 
R.D. Germană au preluat din nou 
conducerea prin Domko, care oro- 
fitînd de faptul că Făgăraș, care-1 
urmărea a căzut, s-a dus de unul 
singur și a marcat. Cu ceva mai 
mult de un minut înainte de final, 
Ioniță șutind năpraznic de la trei
me a salvat un rezultat, care dacă 
rămînea înscris pg tabelă ar fi fost 
total nejust.

Au condus O. Barbu și C. Sgîncâ, 
ambii România.

mai 
mai 
55,

S.K.A. KUIBIȘEV — SLAVIA PRAGA
6—2 (1—1, 3—1, 2—0)

Neașteptat de dîrză replica echi
pei cehoslovace în acest meci, în 
care era de așteptat o victorie mai 
categorică a formației sovietice. Tn 
special în primele 30 de minute ale 
acestei dispute interesante, cu foar
te multe^ perioade de joc echili
brat, jucătorii praghezi au pus la 
grea încercare redutabila selecțio
nată sovietică. în acest fel. pe fon
dul ambiției deosebite a hocheîs- 
tilor de Ia Slavia, care — în plus 
— trebuie precizat că au evoluat 
mult mai bine decît în prima zi 
meciul a căpătat culoare. Slaviâ 
Praga a condus de două ori (1—o, 
~ l-l» dar în cea de a doua jumă
tate a întîlnirii a trebuit să cede
ze pasul în fata impetuozității și a 
vitezei echipei învingătoare

Punctele au fost înscrise de; 
Bhnov (2), Emelianov. Trunov Ts- 
matov. Valiulov — S.K.A. Kuibî- 
șev ; Tejskal și Veselv pentru Sla- 

™nd2’s J- Dămmerich (R.D.G.) și Gh. Mureșan (Roma- 
nia).

telex
S‘,a disputat Primul meci 

°*2*re ®cW’’a, >°cală Steaua Roșie și for
mația Spartak Leningrad, contînd pen- 

Cupei Cupelor la bas- 
Baschetbalistele sovietice, care 

e trofe“lul, au Obținut o 
victorie netâ cu scorul de 104—«8 (53—35). 
Partida retur se va desfășura la Lenin- 
grad, la 8 martie.

Turneul
b-'-x.viv» vampiuildliu 

aL,3J?™tort'or Profesioniști din 
gruparoa W.C.T. a programat primele 
^ <d .dln ‘urul O01- Arthur Ashe l-a 

Cam76' 8—2 pe Roscoe Tanner.2, Okker a dispus cu 6—3, 6—1 
?*AJexandr Metreveli. Intr-o altă par
tidă. Roger Taylor l-a Întrecut cu 7—6, 
6—4 pe Bora Jovanovicl.

Navigatorul soHtar polonez Chris Bara- 
bowski care efectuează la bordul vasu
lui ambarcațiunii ..Polones» înconjurul 

•4.x«ștrecut de Caoul Horn, anunță 
autoritățile navale chiliene din Punta 
Arenas. în momentul cînd a fost repe- 

Jui Barabowski înainta cu o viteză de 7 noduri.■’
Cu prilejul unei gale desfășurate la 
Los Angeles boxerul mexican .Tose Na- 

, s, ^”a Păstrat titlu] de campion mon
dial la categoria semimljlocie, învingîn- 

k0- în rundul 7. pe america
nul Ernie Lopez.
V
Campionatele mondiale de bîatlon s-au 
deschis la Lake Placid (S.U.A.) cu pro
ba individuală rezervată juniorilor. Pe 
primul loc s-a clasat polonezul Jan 
szpunar, rare a realizat pe distanța de 
15 km timpul de îh 12:04 (4 puncte pe
nalizare). Medalia de argint a revenit 1ui 
Frank Potter (B.D.G.), iar cea de bronz 
unui alt «chior polonez Stanislaw obro- 
enta.

Internațional de tenis fie ia 
contînd pentru campionatul

W.C.T.. a programat primele

Jupi I runde, in turneul Intemetlone! 
ae șan ar la TaîUn conduce fostul eam- 
Dîon mondial Mihai) Tal m.R S.S.) ru 
ș o «). urmat de weres t ț>. Polugaevakl 
Ș¥» P Neî ș! Bronstein 5 p. tn runda » 
i-a. Keres a clstfgat la Klarner Ttmann 
l-a învins oe Vesterlnen. Iar Spasski a 
^mlzat cu Neî.

tn primul tur a! tumaulnl International 
de 1a Fort Lauderdale (Florida). Chris 
Evert, noua speranță a tenisului feminin 
american, a obtlnut o victorie clară cu
6— 1, 6—2 !n partida disputată cu Michele 
Gurdal. tn cea mal disputată partidă a 
zilei. Maria Neumanova a dispus cu
7— 6 6—7. 6—2 de Sally Greer. Alte re
zultate - Linda Tuero — Maria NasuellI 
6—4, 6—6: Martina Navratilova — Gail 
Chanfreau 7—5, 7—6.
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