
UN PUTERNIC ECOU PRODUS DE CHEMĂRILE

la Întrecere ale c.j.e.f.s Șl C LUBURILOR

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE PERFORMANTĂ
LA COTE SUPERIOARE OE VALOARE Șl EXIGENȚĂ!
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chemată să se înscrie și 
de edtscație fizică și sport, 
important în viața cetățeni- 
investit de partid și de stat 
obligații și responsabilități.

Un suflu înnoitor, o puternică 
efervescență creatoare, spiri
tul de exigență și înaltă res
ponsabilitate, promovat in do

cumentele de partid, caracterizează 
întreaga activitate ce se desfășoară 
pe cuprinsul patriei noastre.

în acest context general, în tabloul 
dinamic și constructiv pe care ti pre
zintă realitatea românească cotidia
nă, este 
mișcarea 
domeniu 
lor țării, 
cu mari _ ,

Fără îndoială că, tn ceea ce pri
vește educația fizică șl sportul, se 
impune o serioasă îmbunătățire a 
muncii, care să apropie această ac
tivitate de cotele tot mal înalte înre
gistrate pe plan economic și spiri
tual de societatea noastră aflată în 
neîntrerupt progres.

Apreciind această necesitate, au 
fost lansate, cu puțin timp In urmă, 
chemări la întrecere între Consiliile 
județene pentru educație fizică și 
sport și cluburile sportive, avînd 
drept scop să impulsioneze activita
tea ce se depune la nivelul princi
palelor verigi ale mișcării noastre 
sportive.

Chemările CJEFS Constanța și Clu
bului sportiv Rapid București au gă
sit pretutindeni un puternic ecou. 
Studiul lor a prilejuit, în organi
zațiile similare, o serioasă analiză 
a activității desfășurate pînă acum, 
o prospectare realistă a posibilități
lor existente dar nefolosite încă și 
abordarea de pe aceste poziții a per
spectivelor.

La redacție ne-au sosit numeroase 
răspunsuri. Astăzi vom face o trece
re în revistă a obiectivelor pe care 
cîteva din marile cluburi ale țării 
înțeleg să și le asume pentru a-și 
îmbunătăți considerabil activitatea și, 
implicit, aportul la progresul gene
ral al sportului românesc.

STEAUA BUCUREȘTI: 180 DE 
SPORTIVI PENTRU JOCURILE 

OLIMPICE DIN 1976 și 1980 I

„însuflețiți de semnificația istorică 
a hotăririlor adoptate de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națională 
a partidului, cit și din sarcinile ce 
reies din planul dezvoltării mișcării 
sportive — se arată în răspunsul 
clubului sportiv Steaua București — 
consiliul de conducere, sportivii, teh
nicienii și activiștii noștri se anga
jează să îndeplinească exemplar și 
să depășească sarcinile ce le revin 
pe anul 1973".

J)in planul îndrăzneț — dar, soco
tim noi, pe deplin realizabil — al 
acestei unități de elită a sportului 
nostru spicuim t

• Obținerea pentru patrimoniul 
național a 4 MEDALII LA C.M. DE 
LUPTE ȘI CAIAC-CANOE, 9 ME
DALII LA C.E. DE ATLETISM, BOX, 
CAIAC-CANOE, LUPTE $1 HALTE
RE, 14 TITLURI BALCANICE LA 
ATLETISM, BOX, GIMNASTICA, 
HALTERE ȘI LUPTE.

Pentru Jocurile Olimpice din 197S 
și 1980, clubul Steaua iși propune să 
nominalizeze 180 de sportivi consa-

DUMINICA, FOTBALUL REAPARE IN ARENĂ !

RETURUL DIVIZIEI A
Șl CERINȚELE SALE

încă cinci zile și semnalul reluă
rii campionatului de fotbal va fi dat. 
Cele 16 echipe, înglobînd pe cei mai 
buni jucători ai noștri, reiau o în
trecere care are importante semnifi
cații pentru mersul înainte al celui 
mai popular sport de la noi. Campio
natul primei divizii reprezintă fon
dul activității de performanță ale a- 
cestei discipline și e bine cunoscut 
rolul său în pregătirea fotbaliștilor 
noștri, în evidențierea lor pentru lo
turile reprezentative.

Returul ediției 1972/1973 înglobează, 
tn programul echipei naționale, dis-

Așteptăm cu interes un debut 
spectaculos, valoros, un start în
curajator pentru preliminariile 

campionatului mondial

putarea a doua partide decisive pen
tru tentativa acesteia de a obține 
unul dintre cele 14 locuri libere din 
turneul final al competiției supreme 
de Ia anul, de la Milnchen. înaintea 
lor, întîlnirea amicală cu selecționata 
Uniunii Sovietice reprezintă de ase
menea o întrecere pretențioasă, în 
compania reprezentativei clasată pe 
locul doi tn Ierarhia europeană, în 
sezonul trecut

Chiar din primele săptămtnl, așa
dar, fotbalul nostru este solicitat în 
examene de înaltă pretenție, jocu
rile cu selecționatele Albaniei si 
R.D. Germane venind șl cu dificul
tatea mizei pe care o prezintă și 
despre care aminteam mai sus. înțe
legem, deci, că dacă întotdeauna este 
de dorit ca formațiile noastre de 
frunte să reintre în formă cît mai 
repede șl mai convingător, pentru 
returul campionatului cu care ne în- 
tîlnim duminică, această obligație de
pășește cadrul competiției în sine, 
devenind un deziderat al întregului 
nostru fotbal.

Săptămînile care au precedat re
luarea campionatului au prezentat 
„agende pline" tn toate sectoarele an- 
gaiate de cea mai importantă compe
tiție internă a soccerului nostru; ju
cătorii, sub îndrumarea antrenorilor 
lor, au efectuat pregătiri intense, 
multe urmate de turnee de verifi-

leri, in divizia A de volei

JUCĂTOARELE DE LA I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE
In MECIUL CU CEAHLĂUL P. NEAMȚ

Ier! după-amiază, în sala Flo- 
reasca, s-a desfășurat tnttlnireade 
volei între echipele I E.F.S. și 
Ceahlăul P. Neamț, contînd pen
tru etapa a VTI-a a campionatu
lui național feminin. Pe tot par
cursul întîlnirii, sportivele de la 
I.E.F.S. au demonstrat o pregătire 
fizică și tehnico-tactică superioară 
celoț de la Ceahălul, obținînd vic-

erați și de 
naționale și

perspectivă în Ioturile 
olimpice !

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
BUCUREȘTI IN PREAJMA CELEI 

DE A 15-A ANIVERSĂRI-

Participarea Ia întrecere coincide 
la Clubul sportiv școlar din Bucu
rești cu aniversarea a 15 ani de ac
tivitate a acestei unități de perfor
mantă a elevilor Capitalei.

„Chemarea la întrecere lansată de

• Planuri îndrăznețe dar pe 

deplin realizabile • „Vom 

îndeplini exemplar și vom depăși

sarcinile pe 1973" • La

orizont Jocurile Olimpice

din 1976 și 1980 ® Grija

pentru schimbul de miine al 

sportului românesc • Munca 

de educație — pe primul plan

al preocupărilor 

1200 DE

(Continuare tn pag a 3-a)

EXCELENTE

formate 2 grupe de 
Una avea în eom-mii de tineri, 

șah, tenis de 
sînt transmise

Amănunte despre compe
tiție în pagina a n-a.

SĂNIUȚĂ DE ARGINT

„CUPA 8 MARTIE"

De pe întreg cuprinsul țării ne sosesc la redacție vești despre nume- 
roasele tatreceri sportive de masă la care participă mii și 
BrisMri de ia aceste concursuri, de schi ș: săniuțe, de 

șt popice, pteruni ș. de l-a multe alte competiții ne 
aG-eie ce etrespeadenții noștri.

• A

I

DUPĂ

A

și copii :

VI]

„23 August", Steaua
Tg. Mureș 
prima lor 

din actualul 
din care vă 
o secvență.

cele două

tiv școlar, va prilejui, de asemenea, 
acțiuni ferme pentru Îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ, per
fecționarea cunoștințelor cadrelor 
tehnice, în pas cu cuceririle științei 
mondiale în domeniul educației fizice 
și sportului, îmbunătățirea și dez
voltarea bazei materiale, realizarea 
de economii prin utilizarea judicioasă 
a instalațiilor și echipamentului 
sportiv.

CRIȘUL ORADEA: ATENȚIE
sporita------------- ■ ’GRUPELOR DE COPII 

Șl JUNIORI

Din numeroasele aspecte pe care 
le abordează planul de acțiune al 
clubului orădean Crișul, pentru o 
participare încununată de succes la 
întrecerea ce a început, atrage 
deosebire atenția grija sperizt 
nifestată față de consolidarea 
pinierei proprii de elemente tinere, 
dotate pentru performanță.

în acest scop, Crișul va mări cu 
încă 4 numărul grapelor de copii ți 
juniori existente in șinei său. va 
patrona S unități școlare ale orașului 
in vederea extinderii înotului. va 
iniția 10 acțiuni speciale de selecție 
la baschet, box. lupte, scrimă, tnet 
și sărituri in apă. ta riadul a peste 
2 500 de copii. •

Sînt, bineînțeles, arțvrri care vi- 
zeazâ perspectiva si are vor face 
posibilă In viilor obținerea 
fnzii de tinerețe artt ăe necesar* * cbs- 
bului, sportului neutra, în țe-* —

clubul Rapid București, se spune în 
răspuns, a anticipat intențiile colec
tivului nostru, hotărît să se integreze 
plenar in atmosfera de entuziasm și 
muncă creatoare proprie tuturor do
meniilor de activitate din țara 
tră".

In vederea amplii 
care nu au ocolit pi 
dar care pot fi mul 
de disponibilități 
tehnice, C.S-S. e= 
să lărgeasa 
za de mas. 
manțâ prin 
sportivilor

• să îmbunătățească ia 
ral selecția in secțiile pe 
sport :

• să pregătească nai I aaeștri ai 
sportului. M sportivi de categoria I. 
125 de categoria a n-a. IC de ca
tegoria a lll-a ți 33t ia categoriile 
juniori și copii :

a să furnizeze lotariiar oațieaole 
de seniori, tineret și juniori 7* de 
sportivi, față de M ciți fuseseră pla
nificați ;

a să nominalizeze pentru J.O. din 
197S peste 28 de membri ai clnboiai.

TOTODATĂ. Di RĂSPUNSUL LA 
CHEMARE FIGUREAZĂ ANGAJA
MENTUL DE A SPRIJINI ACȚIU
NILE DE MASA ORGANIZATE CV 
ELEVII CAPITALEI. CARE CON
STITUIE PRILEJUL 
DE DEPISTARE A ELEAfEVTELOR 
TALENTATE, DE PERSPECTIVA.

Sărbătoarea unui deceniu și ju
mătate de activitate a clubului spor-

La 20 august, anul tre
cut, sub lumina reflec
toarelor de la stadio
nul 
și A.S.A. 
disputau 
partidă 
campionat, 
prezentăm 
Duminică, 
formații vor fi din nou 

față în față 

care peste hotare. Oficialii competi
ției — arbitrii — au dublat clasicele 
lor antrenamente cu consfătuiri, mai 
numeroase și mai intense ca nici
odată. Conducerile cluburilor s-au 
reunit Ia forul de specialitate în 
mai multe rinduri spre a discuta 
problemele de acuitate, mai ales or
ganizatorice și disciplinar-educative.

F.R.F. a întreprins o energică ac
țiune preventivă de curmare a com
portărilor care nu fac cinste unui 
fotbalist de frunte, fie că ele se pe
trec In teren, fie că au loc în afara 
lui; federația a avertizat că va ma
nifesta o maximă exigență și severi
tate atît față de actele nesportive 
din teren, față de jocul dur, brutal, 
periculos, cît și față de delăsarea și 
indiferența în -pregătire. După cum 
nu va trece cu vederea nici abaterile 
de la viața cerută de legile perfor
manței, pentru orele din afara între
cerii. Și, ca un prim act al acestei 
acțiuni, ieri dimineață a și avut loc 
o întîlnire a conducerii federației cu 
o serie de jucători din prima divizie 
care s-au făcut vinovați de abateri 
dintre cele mai sus enumerate. Sîn- 
tem convinși că jucătorii noștri de 
frunte vor înțelege scopul acțiunii 
F.R.F., efectuată In folosul lor și al 
fotbalului nostru și se vor comporta 
în consecință, scutind pe oficialii fe
derației de a trece la sancțiuni.

Sub aceste deziderate fotbalul re
intră, duminică, în arenă.

Dorim ca cele opt partide inaugu
rale să fie tot atitea spectacole spor
tive de frumoasă ținută tehnică și 
morală, în așa fel ca startul să re
prezinte un util prag de încredere șl 
încurajare pentru grelele examene 
ale reprezentativei.

torla cu 3—0 (8, 13, 4). Succesul 
a fost facilitat de faptul că atacul 
a funcționat bine, evidențiindu-se 
Maria Cengher, Georgeta Gergely 
și Rodica Cilibiu. De la Ceahlăul 
s-a remarcat Ana Gheorghe. Au 
condus partida M. Nicolau și L 
Armeanu. (GH. ANDREIȚA — 
cuiesp.)

PE PRIMUL PLAN — MUNCA 
DE EDUCAȚIE

ta —re 
»3Keî neUr ie pazrSe sf

FILATELIA,

HOCHEIȘTII ROMANI AU DOVEDIT 
CAPACITATEA DE A JUCA MODERN $1 LOTERIA IN SPRIJINUL J. 0

din 
perspective și posibihtăL 

Praga care, deși for- 
divizia B. a etalat totuși 
de la 23 August virtuți 

cehonlo-

Din cele 15 ediții a:e -Cupe: 
federației" la hochei fără nici un 
fel de discuție că cea mai dispu
tată, mai echilibrată ?: mai inte
resantă a fost cea încheiată du
minică seara pe patinoarul buctr- 
reștean 23 August înainte de toa
te. ce a conferit întrecerii un atu 
major în plus a fost prezența va
loroasei reprezentante a hocheiu
lui sovietic S.K.A. Kuibîșev (În
tărită cu 8 jucători din ecn:pa 
campioană a U.R.&S., Ț.SK-A. 
Moscova. printre care dț-.va din
tre hocheiștii celebri tn '.tape ca 
Firsov, Mișakov sau Blinov). a 
selecționatei secunde a R-D Ger
mane, alcătuită din sportivi eu 
frumoase 
și Slavia 
mafie din 
pe gheața 
caracteristice hocheiului 
vac: viteză, forță, tehnică. Aces’.o-r 
trei formații de peste hotare Ie-a 
fost opusă o selecționată a Bucu- 
reștiului. de fapt reprezentativa 
țării care se pregătește pentru a- 
propiatul campionat mondial al 

grupei B.
Firește, atenția noastră s-a con

centrat, de la bun început, atupra 
evoluție! echipei ,-ornăne. care, 
dacă ar fî să o caracterizăm pe 
scurt, a fost progresiv bună. în- 
tr-adevăr, Jucătorii români au de
butat cu o taMngere — este 
drept. oarecum r.emer.tată — în 
fața teamuîui praghez. au obți
nut apoi un rezultat de egalitate 
în compania rapidei selecționate 
germane, pentru ca. în final, să 
ne ofere marea satisfacție de a fi 
fost la un pas de a realiza o auten
tică performanță în meciul cu 
temica echipă din Kuibîșev în 
neral, deci, se poate spun^

pu- 
ge- 
că

Un
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aspect de la crosul „6 Martie" desfășurat ieri în Capitală. Start in proba băieților

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚT-VĂ!

Foto : V. ONESA

Mii SI MII DE TINERI 0 COMPETIȚIE

LA STARTUL ÎNTRECERILOR DE MASĂ DE MARE INTERES:

FINALA „CUPEI FEMINA" Șl CROSUL CELOR 
SPORTIVE

COMPETIȚII DOTATE CU
KMXKV VTLCEA Tn» telefaot 
La TTjc« a

fa

dificil Si oria ac 
<tit mai fixoeiior — a f; 
cu un calificativ ban. dind i-ne 
prilejul să vedem că jucătorii noș
tri fruntași au înțepat să înțeleagă 
fi să aplice utilitatea jocului cu 
corpuL > replierilor rapide, a de
plasărilor permanente pentru 
ora vegherea adversarilor in 
mentele de apărarv

su- 
mo- 

pentru

Romeo VILARA 
Călin ANTONESCU

După o lungă așteptare, care dă
duse naștere unei sumedenii de 
zvonuri și interpretări fanteziste,

cu

Doru Tureanu, fn posesia pucului, se îndreaptă spre poarta lui S.K.A. Kuibîșev.- Colegul linie,
Axinte, sprijină acțiunea, protejindu-l ppto; I. MIHAlCA

nu Măgurele, au fost clștigate de Ma
riana Cristea țZimnlcea) la șah și 
Stelica Budacu (Turnu Măgurele) — 
la șah.

Cu ocazia acestor ultime întreceri, 
în localitate a mai avut loc și o 
mare competiție de cros la care s-au 
aliniat peste 1200 de tinere. Cu toată 
vremea închisă și frigul pătrunzător, 
alergările au fost urmărite de un nu- 
— sr:s public. Probele au fost cîș- 
:șzte de Tudorița Lupu (Șc. gen. nr.

3i '.j. 600 m. Viorica Petreanu (Lie. 
U-irea) la 700 m și Maria Lungu 
{Lie. Unirea) la 800 m.

prof. Haralambie IONESCU

ost urmărite de un 
oncursurile de șah 
au angrenat peste 

[i, iar la cele de 
la apel peste 1000 

și ălergaîc

8 MARTIE
ciuiis nsm 

K CIMUSTICĂ Nlltttf
H PWC4

(Continuare In pag a 3-a)

La șah au fost 
cîte 16 jucătoare, 
ponență numai eleve, iar cealaltă sa
lariate.

Dintre eleve, cele mai bune s-au 
dovedit Elena Jinaru (Lie. Horezu), 
Julieta Negoiescu (Lie. ped. Rm VI1- 
cea) și Georgeta Pușoi ($c. gen. 4 
Rm. Vîlcea), clasate în această or
dine pe primele 3 locuri. în cealaltă 
grupă, primele trei locuri au fost 
ocupate de Eugenia Angelescu (Șoi
mii I.T.A. Rm. Vîlcea), Maria Mora- 
ru (înfrățirea Olănești) și Cornelia 
Popa (Lotrul Brezoi).'

Și disputele de la tenis de masă 
au angrenat în întrecere numai spor- 

IN LUNA MAI ÎNCEP LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE

în decorul înveșmîntat d< 
zăpadă al munților, pe dru
mul vechi ce coboară de la 
Cota 1400, s-au disputat cele 
două manșe care au desem 
nat pe cîștigătorii ediției p 
V-a a „Săniuței de argint” 
în imagine: reprezentantul 
județului Brașov se pregăteș
te pentru start.

V

■;
mergînd pînă la extrema cea mai 
pesimistă — anularea Jocurilor O- 
limpice (după trista experiență de 
La Denver) — în cadrul unei con
ferințe de presă, ministrul de fi
nanțe al provinciei Quebec, Ray
mond Garneau a prezentat buge
tul necesar pentru acoperirea chel
tuielilor Jocurilor Olimpice de la 
Montreal din 1976, buget ce se va 
cifra la 310 milioane dolari. Pro- 
blema-cheie a fost următoarea": 
dacă Jocurile Olimpice din 19.76 
se vor solda cu un deficit, cine va 
trebui 6ă-l acopere — contribua
bilul de rînd, prin majorarea impo
zitelor, sau guvernul federal cana
dian, prin finanțarea Jocurilor ? 
Acestor întrebări esențiale le-au 
răspuns, prin declarații optimiste: 
ministrul de finanțe Raymond Gar
neau, care susține că Jocurile O- 
Umpice se vor auto-finanța, șl pri
marul din Montreal, Jean Drapeau, 
care susține că Jocurile din 1976 vor 
aduce chiar șl un profit, deci contri
buabilul de rînd nu va fi obligat 
să suporte consecințele.

După primele evaluări, cheltuielile 
pentru construcția instalațiilor spor
tive, printre care noul și modernul 
stadion, pistele de atletism și nis- 
tele de canotaj, pentru amenajarea 
lacului Kingston, unde se vor dis

FABIAN DRESDNER
Montreal, martie

(Continuare in pag. ala)
■ i
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0 COMPETIȚIE REUȘITĂ <

Șl BIATLONLA FOND

fost enunțate șlau

la Poiana 
clubului

de 
ale

seniori și juni- 
secțiilor dc per-

„CUPA STEAGUL ROȘU

LA FINELE CAMPIONATULUI..

HALTERE J
Sîmbătă și duminică, 

Brașov, în organizarea 
Steagul roșu s-au desfășurat probe 
individuale de fond și biatlon. Pen
tru prima dată în acest sezon, be
neficiind de un strat gros de ză
padă, pe o ptrtie excelentă, amena
jată mecanic cu „Ratracul", la 
startul întrecerii s-au prezentat un 
mare număr de concurenți. îmbucu
rător este faptul că au fost prezenți 
numeroși juniori și junioare. Vre
mea excelentă și organizarea aten
tă au contribuit la succesul unei 
competiții tradiționale, care în fie
care an își propune și reușește pro
movarea în schiul de fond a noi 
talente. IATA REZULTATELE : 
seniori, 15 km : 1. Nicolae Cojoca- 
ru (Dinamo) 58:23, 2, Vasile Papuc 
(Dinamo) 58:32, 3. Nicolae Dudu
(IEFS) 59:19 ; juniori I. 10 km : I. 
Samoilă Tomoș (Steagul roșu) 38:33,
2. Gheorghe Duca (Tractorul) 38:55.
3. Vasile Costea (St. roșu) ;

LA POIANA BRAȘOV

junioare I, 3 km : 1. Ana Bădescu 
(Dinamo) 23:00, 2. Virginia Cristo- 
loveanu (Șc. sp. Rîșnov) 23:32, 3. 
Cornelia Pinta (Lie. exp. Predeal) 
23:46 : juniori II, 5 km : 1. lom So- 
lovăstru (Brașovla) 19:18, 2. Ioan
Pelin (St. roșu) 19,25, 3. Moise Gîr- 
bacea (Lie. exp. Predeal) 19,30; 
junioare ÎI, 3 km : 1. Vilma Tudor 
(Șc. sp. Gheorghieni) 16:00, 2. Lu
cia Benga (Tractorul) 16:20. 3. Ni- 
coleta Scurtu (Lie. exp. Predeal) 
16:37. BIATLON, juniori mari : 1. 
Ion Lăzăroiu (ASA) 54:31 (8 min. 
penalizare), 2. Dumitru Drăghici 
(Bucegi Rîșnov) 55:45 (12), 3. Sa- 
moilă Tomoș (St. roșu) 56:52 (15),
4. Stefan Urs (Dinamo) 59:30 (16).
5. Ion Catargiu (Tractorul) 80:04 
(14), 6. Gheorghe Duca (Tractorul) 
64:43 (21) ; juniori mici: 1. loan 
Pelin (St. roșu) 42:39 (9), 2. Eleor.or 
Cercel (ASA) 44:25 (9), 3. Franc isc 
Thais (St. roșu) 44:52 (10).

Tn munți a nins
continuare. Motive de deplină sa
tisfacție pentru iubitori» schiului

/.Vv:

activității din 1972
PERFORMANȚELE SPORTIVILOR NOȘTRI 

SÎNT ÎNCĂ DEPARTE
DE CELE DE PE PLAN INTERNAȚIONAL

Activitatea desfășurată anul trecut 
de federația de haltere și culturism, 
a fost analizată, acum cîteva zile în 
plenul comitetului federal. La această 
ședință au fost Invitați șl unii dintre 
antrenorii secțiilor de performanță 
din Capitală și din țară. Printre suc
cesele menționate în cuprinsul dării 
de seamă rețin, îndeosebi, atenția 
cele două medalii cucerite de halte
rofilii noștri la Campionatele euro
pene de la Constanța — Ion Horto- 
pan, medalie de argint la stilul 
„smuls" si Victor Rusu, medalie de 
bronz la „aruncat" și triplarea 
numărului Ce recorduri ale seniori
lor — 24 in 1972 față de 7 in 1971.

„Rezultatele obținute de sportivii 
noștri — se menționează, însă, în da
rea de seamă — nu se ridică ia ni
velul internațional decit la cel mult 
2—3 categorii de greutate."

Participanții la discuții au analizat, 
in spirit critic și autocritic, multe 
dintre cauzele care au determinat re
zultatele ce nu s-au ridicat incă la 
nivelul posibilităților și al condițiilor 
de pregătire a halterofililor.

Pentru îmbunătățirea activității din 
acest an au fost propuse mai multe 
măsuri, printre care: consolidarea
secțiilor cu posibilități de pregătire a 
sportivilor la nivelul exigențelor ac- 

’tuale; îmbunătățirea selecției in lotu
rile republicane 
ori, cit și în cele 
formanță.

Cu acest prilej 
obiectivele de performanță ce și le 
propune federația a fi realizate în 
acest an.

CIT MAI MULTI TINERI PE SCHIURI!
Ninsoarea abundentă din ultimele 

zile a acoperit cu un strat gros 
toată zona de munte și o bună 
parte din teritoriul țării oferind 
condiții prielnice schiului, patina
jului și săniușului, condiții ce-au 
lipsit în prima parte a iernii.

în luna decembrie a anului tre
cut, printr-o acțiune 
U.T.C., F.R.S.B., M.E.I. 
au fost 
3 000 de 
legături 
sută de 
în ideea 
zei de practicare a schiului. Din 
cauza condițiilor amintite, frumoasa 
acțiune inițiată nu a putut fi pusă 
în aplicare pretutindeni, dar acum 
impedimentele au dispărut și există 
cadrul favorabil de practicare a 
sporturilor de iarnă.

De aceea, nu credem a fi inutil 
să reamintim învățătorilor, profeso
rilor și instructorilor necesitatea a- 
plicării învățămintelor primite la 
cursul de instructaj : acolo unde 
există posibilități este bine să se 
dea curs recomandării M.E.I. de a 
se ține lecțiile de educație fizică pe

Comună a 
$i M.A.N 

distribuite gratuit peste 
seturi complete de schiuri, 
și bețe unui număr de o 
școli din zonele montane 
popularizării și lărgirii ba-

schiuri, folosindu-se prin rota-ie 
materialele primite în dotare, cele 
construite cu mijloace proprii sau 
in atelierele școală și cele din pro
prietatea elevilor; zăpada sufi- 
cientă oferă posibilitatea organizării 
la scară 
meroase 
gradată 
padă“ și 
telor cele mai talentate. Este indi
cat ca o parte din concuraurile a- 
mînate să fie reprogramate in 
scopul promovării celor mai b-mi 
spre etapele finale ale campionate
lor naționale școlare și a altor com
petiții cu caracter republican.

Zăpada oferă o ambiantă deose
bită și turiștilor veniți individual 
sau în grup in stațiunile de mzs'e 
într-o discuție avută cu ing Ște
fan Furtună, directe—ui Barei turta- 
tice de transport pe cablu, am aflat 
că în acest scop s-au luat măsuri 
operative pentru amenajarea nîrti- 
ilor. La Poiana Brașov. 
Bradul și Drumul row au 
tute, iar celelalte sînt în 
amenajare; la Predeal 
Clăbucetului au fost netezite și în

locală și județeană a na- 
întreceri pentru obținerea 
a insignei „Fulgul de zl- 
pentru depistarea e’ernen-

continuare zilnic, după necesități, 
se intervine pentru a readuce te
renul la condiții acceptabile. Situa
ție la fel de b-mă și la 
unde în jurul -Vîrfului cu 
amenajează în continuare, 
șina specială cu două i 
pîrtiile de schi. Tot de la 
cutoru! Dostru am aflat că venind 
fu în tf *****)

S1H

ama- 
eendu-

ureare

Spre deosebire de meciurile pri
mei etape, cele desfășurate în zilele 
a doua și a treia ale turneului di
vizionar de baschet masculin au o- 
ferit întreceri echilibrate, viu dis
putate, majoritatea încheiate la di
ferențe mici, în finaluri pasionante 
Nu au lipsit nici surprizele, cele 
mai mari fiind oferite de formația 
bucureșteană IC.HF, învingătoare 
asupra Universității Cluj și aflată 
la un tws de a câștiga si în fata 
echipei Steaua. Se nare că baechrt- 
ballștii de la I.C.H.F și-au regăsi 
cadența, mai bine z!s și-au amintit 
că fiecare dintre ei reprezintă o 
valoare și că numai prin’T-un Joc 
colectiv pot forma o echipă. Sur
prinzător poate fi considerat si suc
cesul Farului Constanța asunra Ra
pidului. aceasta din urmă evnhrtnd 
ca o formație obosită, 
valoarea etalată în

cu mult sub 
campionatele

trecute.
Un capitol aparte îl reprezintă

UN PUBLIC CARE
Impresionantă a fost atitudinea 

oublicului clujean, sîmbâtă sea
ră Cînd, în Sala sporturilor, a 
rămas pînă în ultima clipă de 
joc a meciului in care Universi
tatea plecase steagul în fața 
sportivilor de Ia I.C.H.F. Se fă
cuse ora 22. iar înainte se dis
putaseră alte cinci partide.»

Un imbold sincer mă face să 
aduc elogii acestui atît de spor
tiv public și dacă m-ar întreba 
cineva de ce-i iubesc pe specta
torii clujeni, aș răspunde :

— pentru că participă în nu
măr mare chiar și la un turneu 
în care meciurile „vedetă" se 
dispută între echipe aflate pe 
ultimele locuri ale clasamentu
lui...

— își încurajează reprezentan
ții și în momentele dificile...

— cei mai multi se dovedesc 
cunoscători ai complicatului re
gulament de joc și acceptă, cu 
demnitate, aplicarea justiției- 
chiar dacă decizia este dată în 
defavoarea formației preferate-

— subliniază prin ropote _ de 
aplauze toate reușitele, indîfe-

pîrtiile 
f-*?  M- 
curs de 
petele

De la data de 9 ianuarie, lotul 
rugbvstilor de to Sportul studen
țesc si-a reluat pregătirile in vede
rea returului campionatului divi
ziei A • pînă la 20 ianuarie a avut 
ioc o activitate de aclimatizare cu 
antrenamentele, tar după aceea, o 
deplasare ta Covasna, pentru pre- 
găîine tizică generală și specifică

Prezentă în „Cupa de iarnă", 
Sportul studențesc va folosi în con
tinuare timpul care a mai rămas 
pînă ta primul joc oficial al retu
rului ‘—j Vulcan) pentru a susține 
cel puțin tr.că două meciuri de 
verificare, cv totul național de ju- 
n or. si cu Farul Constanța, am
bele Ia București.

Toate areste relații rse-au fost 
furnizate de antrenorul echipei, 
TeMvr Kădn!e<ea. care ne-a pre
cizat și tocul de care va dispune 
pentru cea a doua parte a cam- 
- — ■ - - t _ «ținculescu.
MIhai Carad. M. liniă. lorgv'es- 
ea. Alexzedreseu. Grizoras. linia a 
Ii-a — Drăsnlesea. Atanasiu, lan- 
ea și Drâ^iceM-u • linia = ni-a — 
Fnrir- Mihatathe. Pistaiu ți Ga- 
laada : su -'xași — Catană, Roi- 
basa. SteSaa. CăUrasu. Bariton. 
Be; messferturi — L Hulă. laan-

SPORTUL STUDENȚESC (locul
șevici, Batter, Gheorghiu. Gh. Ște 
fan ; fundași — Crăciunescu și 
Iordinescu. Jucători noi — I Hulă 
de la Dinamo și. într-un fel, Mihai 
Cornel, care revine în club, după 
un stagiu efectuat la Steaua.

Din aceștia. 5 fac parte din lo
tul reprezentativ (Fugigi, Iorgules- 
cu, Hariton, Ianuseviei și Mihala- 
che\ în timp ce alți doi (Atana- 
siu și Piștalu) aspiră și 
moveze în rindul elitei 
nostru.

Obiectivele principale 
norului Rădulescu au 
spusele sale, omogenizarea nu nu
mai

ei să pro-
rugbyului

ale antre- 
fosț, după

tehnică și fizică a Iotului, ci

10) VIZEAZA LOCUL 2
— în primul rind — cea sufleteas
că. Acest lucru, dacă se va reali
za, va determina o anumită nive
lare valorică, firește, ta parametrii 
cei mai înalți, tonul urrnînd să-1 
dea jucătorii cu mai multă perso
nalitate Ș> experiență. Conducerea 
secției este ferm convinsă că a- 
ceste obiective se vor împlini, ast
fel ca Sportul studențesc să poată 
sălta, la finele campionatului, de 
pe actualul loc 10 pe 3 sau chiar 
pe 2. Sigur, pretențiile par cam 
mari, dar printr-o muncă bine or
ganizată, temeinică și consecven
tă... Și. bineînțeles, dacă și clubul

va sprijini mai mult secția de rug
by. punîndu-i la dispoziție un te
ren propriu, în speță cel de la 
Tei, care nu cere decit o îngrădire 
și un minim dc amenajări cu ca
racter social. Aici, desigur, și Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
iui. prin direcțiunea de resort. își 
poate aduce contribuția.

Și o ultimă noutate : antrenorul 
T. Rădulescu va apare și în_ pos
tura de... jucător, și anume în li
nia a II-a. La 41 de ani, să re
cunoaștem. este un act destul de 
temerar...

Tiberiu STAMA

1

JUNIORII N-AU SATISFĂCUT IN VERIFICAREA
cadrul meciurilor de verifica-

APĂRĂRILE ACTIVE CUCERESC

team-urile angajate în lupta peotr j 
evitarea retrogradării care. Ia Ciut 
au abordat Intîlntrile cu deosebită 
combativitate. Ne-a plăcut, mai cu 
seamă, maniera In care s-au apă
rat : foarte activ, chiar cu agresi
vitate. Este cert că au înțeles, tn 
sfîrșit. însemnătatea defensivei-ae- 
tive. element tactic determinant in 

rezultatelor fa-wxabf.- 
nu au făcut întot/teacr.- 
(te tata frnatasekr <5a- 
șl-au meaejat Șorșele i~

obținerea 
Este drept 
ac est lucru 
«amentuhri 
vederea narrideior ce-i
direct), dar tendmta jueătoriîor f ~ 
echipele codașe de a renmta >a 
expectativă. In anărare, este «vi- 
dentă și lăudabilă. Tn acest se-s 
exemplu! Politehnicii Cluj este cel 
mai concludent, iar rer-jlta'-le con
vingătoare : a dispus «Se Farul p 
de Academia Militar*,  a cedat rrez. 
dună un mec! foarte echilibrat tn 
fata Universității Timisoara.

Să considerăm, ’nsi. acestea daar

MERITĂ APLAUZE.
rent de apartenența de echzpâ a 
jucătorului—

— recepționează eu înțelegerea 
necesară observați iie critice sau 
explicațiile tehnice traaamiae 
prin microfon -.

— uită greșelile neintenționa
te comise de către uaii arbitri 
cu ocazia altor jocuri—

Toate aceste aprecieri nu au 
drept bcoo atenuarea stridente
lor în comportarea uacr spee

ch 
fru-

tatori singular’, care uită 
urbea kr ee mîrdreste cu o 
moașă și trainică tradiție 
sport Eventualii turbulent’, 
fi cu ușurință depistați și 
minați.

Am scris aceste rindori 
dindu-mă. cu încredere, că 
lași public inimos și sportiv va 
fi in număr mare alături de re
prezentativa României la apro
piatul turneu intemattoaal care 
se va disputa, la începutul lunii 
aprilie, la Cluj.

OCTAV DIM1TBJU 
secretar general 
al F.B. Baschet
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Aruncă la coș Gh. Roman, unul dintre cei mai bun» jucători ai Politeh
nicii Cluj. Ronay (Academia Militară) nu l-a putut împiedica

Foto i Ândrti LUCA — Clujdin nou Învingătoare in divizia b

Sîmhătă și duminică s-as dispu; 
tat partidele etapei a U"a a 
de-al treilea tuf al Diviziei B 
Iată rezultatele: MASCULIN! U- 
niversitatea București — I.E.F.S II 
61—52 (28—27) Lidera seriei a cîî- 
tigat pe merit datorită unui toc mai 
bun Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Gheorgbițescu 14, Tuie 
10. pentru Universitatea, respectiv, 
Racovițan 17. Tuctirel 13. Politeh
nica Iași — A.S.A. Bacău 80—46 
(41—22); Progresul București — 
P.T.T. 67—61 (23—28). Oaspeții au 
fost mai buni, dar în final au ce
dat inexplicabil : Sănătatea Satu 
Mare — Voința Zalău 82—78 
(40—39) Medicina Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea 103—68 (53—36): Olimpia 
Sibiu — Universitatea Craiova 
66—59 (29-32): Rapid C.F R. Galați 
— C.S.M. Iași 74—75 (34—38.
66—66): Constructorul Arad —
Voința Timișoara 78—88 (32—41) 
C.SU Brașov — Politehnica Galați 
80—97 (38—49): C.S.M Reșița —

(34—38.

Știința Mediaș 79—81 (31—40): FE
MININ : Progresul București —
P.T.T. 54—39 (24—22), Tinerele ju
cătoare de la PTT au rezistat doer 
o repriză în fața unei echipe mai 
bune Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Avramescu 16 
Gheorghe 9. pentru Progresul res
pectiv. Dumitrescu 12, Scutaru 8 
Medicina Timișoara — Metalul Sa- 
lonta 52—46 (20—13); Voința Ora
dea —• Voința Brașov 54—69 
(26—32): Crișul II Oradea — Univer
sitatea Craiova 37—71 (12—32): Să
nătatea Ploiești — Tomistex Con
stanța 22—47 (16—22): Confecția
Dofohoi — Universitatea Iași 
49—86 (23—36).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții: O. Guțu, D, On- 
ciul, D. Vatau, Șt. Vida, C, Albu, 
I. Ionescu, V. Stefănesca, Șt. 
Iacob, V. Popovici, D. Glăvan, P. 
Arcan, E, Suranyl, A. Vssilescu, 
S. Lamfit.

TURNEUL DE LA RUSE

INTlLNIREA

INTERNAȚIONALĂ
In ultimul meci susținut în Ca

pitală, selecționata de polo a Ber
linului occidental a cîștigat partida

DIN CAPITALĂ
cu C.S. Școlarul la scorul de 7—4 
(2-0, 3—2, 2—1, 0—1).

SOFTA. 5 (Agerpres). — tn ora
șul Ruse s-au încheiat întrecerile 
concursului 
de tenis de 
tea zilei de

Proba de
do jucătoarea iugoslavă Eva Jeler, 
care a învins-o în finală cu

internațional 
masă organizat 
„8 martie", 
simplu a fost

feminin 
In cins-

cîștigatâ

In divizia secundă desfă
șurat o nouă etapă, fată rezultatele s

MASCULIN : Klectroputere Craiova — 
Corvinul Hunedoara 0—3. C.S.U. Brașov 
— tnd. sfrmei C. Turzli 3—0, Alumina 
oradea — Sllvanla ș. suvaniei 3—0, Fa
rul Constanța - Delta Tulcea 3-0, 
C.S.M. Suceava — Relonul Săvlnești 3—1, 
Explorări B. Mare — Inst. ped. Tg. Mu
reș 3-0, Voința Alba Iulia - Construc
torul Caransebeș 3—1, Corvinul Hune
doara — independenta Sibiu 3—2, Unirea 
Tricolor Brăila — Aurora București 3—0, 
Politehnica Iași — Petrolistul Clmplna 
3-0.

FEMININ: tT. București — C.S.U. 
Galati 3—0, Progresul București — Voința 
Buzău 3—0, Universitatea Iași — Flacăra 
Roșie 3—3 ! C.P București — A.S.E. 
București »-0. Medicina București — 
Locomotiva București 3—0, Medicina Tg. 
Mureș — Constructorul Arad 3—0, voința 
Reghin — Voința M. Cluc 0—3, Voința 
Oradea — Voința Zalău 0—3, C.S. Ttr-

pe sportiva sovietică Baronarte, 
după ce în semifinale cîștigase tot 
cu 3—1 partida cu Ildiko Gyon- 
gyossy (România).

La dublu, pe primul Ioc s-a cla
sat perechea cehoslovacă Kostkova 
— Czikova, iar la echipe, selecțio
nata Iugoslaviei.

în
re pe care lotul național de juniori 
le susține în vederea participării 
la „Turneul F.I R.A. — 1973", ieri 
dimineață, pe stadionul Tineretu
lui, tinerii rugbyști au avut ca ad
versară echipa Grivița Roșie. Pînă 
îa confruntările din acest veritabil 
campionat european al juniorilor 
găzduit de țara noastră, au mai ră
mas doar șase săptămîni. timp în 
care colectivul de antrenori trebuie 
să aducă XV-le nostru în formă 
maximă. Dar. după cum a demon
strat și întîlnirea de ieri, selecțio- 
nabilii nit prea au de ce să fie mul
țumiți. Si. cînd afirmăm aceasta, nu 
ne gîndîm că au cedat în fața gri-

vițenilor cu 19—44 (9—22), ci la
faptul că pe tot parcursul evoluției 
au făcut extrem de multe greșeli : 
pase fără adresă, slabă circulație a 
balonului Intre linii, lipsă a orien
tării in teren, joc individualist al 
înaintașilor, frica de contact cu ad
versarul. La deficiențele menționa
te, să adăugăm absența unei con
cepții tactice clare. Sîntem de acord 
că se cere o bună pregătire fizică, 
dar să nu uităm că mai sînt doar 
6 săptămîni ! Dacă în partidele cu 
echipele din divizia secundă juniorii 
nu au întîmpinat prea multă rezis
tență, în ultimele două jocuri, cu 
Steaua și Gri vita, ei nu au mai fă
cu față teamuri-lor adverse.

CU GRIVIȚA ROȘIE
Arbitrul Pelegrino D'Eclessis a 

condus următoarele echipe : Lotul 
de juniori: Tudose—Ghiță, Milcă, 
Grosu — Cantea (Barba), Holban 
— Moraru, Dziadyc, Atanasiu, Ma
rin — Fuicu (Wilt), Borș (Pop) — 
Morariu (Silvestru). Ebu (Oțetaru); 
Dumitrescu (Bunduc); Grivița: Ma
rinescu — Țibuleac (Negoescu) Sa- 
bău (Troicu) — Pavlovici, Damas- 
chin, Comănici, Barbu — Stoica, 
Pop, Dumitrescu — Veluda, V. Rusu 
(Măcăneață) — Sofronie (Suitaru), 
Mesaroș, Scarlat.

Emanuel FÂNTANEANU

99SĂNIUȚĂ DE ARGINT»
UN REUȘIT FESTIVAL SPORTIV PE ZAPADA

••'.(îîsc ’Lab:
Si de câtre

recere oi s_
itr-nn cadru mai solemn 
cum ea a fost concepută 
înaintea aciuiai final, eta

pe pe școală, locali ate și județ), a 
generat un elocvent succes, o ade
ziune totală.

Primele trei ediții au fost. în
tr-un fel. discriminatorii față de 
pionieri care luau parte în număr 
foarte mare Ia etapa pe școală, apoi 
ia aceea pe localitate, iar cînd era 
rerba să fie trimiși 
faza republica.-. 5. ei 
casă. Faptul de 
de anul trecut 
ia nerte la etan

.oaea
Felu

fost.

fi ho*

te. Și ce poate 
tru un copil ?“

Iarna aceasta 
me’.or două, trei 
fost destul de săracă în zăpadă. De 
aceea, organizatorii etapelor pe 
școală și pe localitate au fost într-o 
continuă alertă, astfel ca să poată 
da startul in competiție imediat ce 
timpul permitea. Județul Dîmbovița 
a trebuit ca în două săptămîni să 
străbată... pîrtiile tuturor etapelor 
și a făcut-o cu succes. Același lucru 
se poate spune desore județele de 
cîmpie, cum ar fi Teleorman, Ialo
mița, Constanța. Tulcea etc. Preșe
dintele comisiei de organizare, prof. 
Septimiu Todea, reprezentant 
C.C. al U.T.C. făcea afirmația 
„ediția a V-a a fost cu mult 
reușită decit cele precedente, 
numai pentru că a înlăturat o 
chitate. ci mai ales pentru că s-a 
bucurat de adeziunea totală a co
piilor și a factorilor chemați să-i 
ajute pe aceștia. Pe de altă parte, 
spunea interlocutorul, competiția 
nu este costisitoare și are avantajul 
de a insufla copiilor, de la o vîrstă 
fragedă, încrederea că si ei pot în
frunta vitregiile naturii". Pentru 
că. adăugăm noi, dacă această în-

fi mai dureros pen-

— cu excepția ulti- 
săptămîni — a

al 
că 

mai 
nu 

îne-

credere în 
sit, finala 
fi constituit un mare succes. Visco
lul și ninsoarea stăruitoare, cate 
ș-au menținut în ambeie zile ale 
întrecerii au fost obstacole — și nu 
dintre cele mai ușoare — pe care 
copiii le-au depășit neaș’teptat de 
bine.

La reușita acestei mari întreceri 
de masă au adus, mai mult decît 
oricînd, o contribuție ........... .....
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport și CJEFS Prahova, 
în mod deosebit activiștii de la clu
bul Schi-bob Sinaia (prof. Paul 
Popa, președinte, Mihai Bota, Emi
lias Ioneecu, Filică Pascu. Constan
tin Roșculeț, Nicolae Burchi 
alții) au muncit efectiv 
nopți pentru a pregăti 
excelentă de concurs.

capacitățile lor ar fi lip- 
ediției a V-a n-ar mai

însemnată

La început de sezon

RUTIERII PROMIT CURSE ATRACTIVE
în po£da t.rr.pului nefavorabil de 

dumin că ta nins și a bătut Î3 per- 
ma.-«ră vîtttul) al treilea concurs 
din actualul sezon a fost deosebit 
de atractiv, cei aproape 200 de se- 
tăcri, juniori și posesori de «dele
te de oraș oferind djsț rte animate.

Cursa rezervată seniorilor, desfă
șurată de-a lungul a 80 km pe șo
seaua București—Ploiești (varianta 
Buftea) a fost presărată cu multe 
acțiuni spectaculoase. Dovedind o 
mare poftă de pedalat, cei 70 de 
cicliști din Brașov, Ploiești, Tg. 
Mureș, Cluj, București și Plopeni 
s-au angrenat încă de la plecare 
intr-o luptă dîrză. Animatorii prin
cipali ai întrecerii, membrii celor 
două loturi pentru turul Algeriei 
și „Cursa Păcii", au destrămat plu
tonul și astfel am asistat la o în
drăcită urmărire pentru regrupare 
care s-a produs abia după 30 de 
km. Cînd se credea 
s-au liniștit, între 
cianca și Butimanu, 
Virgil, I. Cernea, N. 
Iofan. V. Budea. C. 
Rățoi fragmentează 
la reîntoarcerea spre București. în 
continuare au loc alte încercări de

că spiritele 
comunele Lu- 
T. Vasile, M. 
David, P. Do- 
Grigore și V. 
plutonul pînă

REZULTATE DIN DIVIZIA B
govlște — Voința Brașov 0—1, Medicina 
Timișoara — Drapelul roșu Sibiu 0—3.

CORESPONDENȚI : N. Drâganotu, V. 
Popovici, P. Lorincz, L. Bruckner, M.

Andricl, T. Tohătan, I. Filipescu, I. Vlad, 
L Baltag, D. Diaconescu, R. Pop, T. TU- 
dose. S. Albu, L. Maior, M. Avram, P- 
Arcan.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
FEMININMASCULIN

L Dinamo 18 15 1 47: 8 31 L Rapid 16 15 1 47: 8 31
2. Steaua 15 12 3 38:16 27 2. Penicilina 16 14 2 44:13 30
3. LE.F.S. 16 11 5 38:22 27 3. Dinamo 16 13 3 43:16 29
A .U” Cluj 16 10 6 33:30 26 4. Medicina 16 11 5 38:22 27
3. Viitorul 16 10 6 35:33 26 5. I.E.F.S. 17 10 7 38:28 27
». „U“ Craiova 15 8 7 32 .-27 23 6. Constructorul 16 9 7 30:25 25
7. Rapid 15 8 7 35:30 23 7. „U“ Timișoara 16 7 9 30:33 23
8. Progresul 16 7 9 32:31 23 8. „U- Cluj 15 7 8 27:32 22
». C.S.U. 16 6 10 29:36 22 9. Farul 16 5 11 19:38 21

10. Tractorul 16 4 12 19:43 20 10. Ceahlăul 16 2 16 13:30 21
11. Electra 16 2 14 13:45 18 11. C.S.M. 16 3 13 12:41 19
12. Voința 15 1 14 11:42 16 12. .U“ București 16 1 15 12:47 17

Partide aminate : steaua — Voința
Arad la 22’ martie și Universitatea Cra- Partidă amînată : Universitatea Ciul —
Iova — Rapid la 7 martie. Penicilina la 4 aprilie.

evadare, anihilate însă de grosul 
plutonului. Cu circa 20 km înainte 
de sosire C. Grigore. P. Dolofan. 
M. Ferfelea, V. Selejan. I. Cernea 
ți L Nagy Lansează atacul decisiv, 
detașindu-se văzînd cu ochii. Obo
siți de atitea hărțuieli, urmăritorii 
par resemnați cu excepția a doi a- 
lergători și anume : T. Vasile și N. 
Andronache care printr-un splendid 
efort reușesc să-i prindă pe fugari. 
Stelistul Iosif Nagy (aflat în pri
mul an de senicrat) și Ion Cernea 
(Olimpia Buc.) au resurse suplimen
tare și cu rfțiva kilometri înainte 
de sosire se desprind de colegii lor 
de evadare, primul cîștigînd cursa 
la sprintul final cu 2h 04.04. Pe 
locul III s-a clasat C. Grigore (Di
namo) cronometrat cu 2h 04.28. ur
mat în ordine de T. Vasile (Dina
mo), P. Dolofan (Steaua). M. Ferfe
lea (Steaua). V. Budea (Steaua), N. 
Andronache (Met. Plopeni) și V. Se
lejan (Dinamo) toți cu timpul de 
2h 04.43.

Iată învingătorii în celelalte pro
be : biciclete de oraș (10 km) — N. 
Stan (Steaua) 24:06 ; semicurse (10 
km) — St. Nichiîor (Șc. sp. nr. 1) 
21:05 ; juniori (30 km) — Gh. Șchio- 
pu (Șc. sp. nr. 1) 53:30.

După felul cum s-au comportat 
în întrecerile de duminică, rutierii 
noștri au dovedit că s-au pregătit 
cu seriozitate în vederea actualului 
sezon competițional, promițînd curse 
interesante în următoarele întreceri.

Tr. IOANIȚESCU

și 
zile și 

o pîrtie 
-------- Cu acest 

prilej, ne facem ecoul organizato
rilor competiției propunînd ca pe 
drumul vechi al Cotei 1490 să se 
amenajeze o pîrtie de săniuș care 
să fie permanent la dispoziția tine
retului.

Ion Panțuru, — am mai scris in
tr-unui din reportaje — a înmînat 
unora dintre cîștigători diplome și 
premii. Numai cine a fost martorii 
acestui eveniment poate evalua la 
adevărata valoare semnificația £*«#  
tului. Copiii premiati de Panțuru. 
aproape că nu-șî mâi desprindeau 
mîna din cea a cunoscutului nostru 
bober.

în încheiere. 6e cuvine să subli
niem faptul că acest festival de 
iarnă al sportului pentru copii a 
constituit un mare succes pentru 
U.T.C. și C.N.O.P.

Ion GAVRILE5CU

alpinism
ECHIPELE BRAȘOVENE

S-AU IMPUS 
IN PRIMA ETAPĂ 

A CAMPIONATULUI
La sflrșitul lunii februarie s-a des

fășurat in masivul Piatra Craiului, 
prima etapă din campionatul națio
nal de alpinism la care au partici
pat următoarele șase echipe: A. S. 
Armata Brașov, Dinamo Brașov, Uni
versitatea Brașov, Voința Sibiu, Poli
tehnica Timișoara și I.P.G.G. București.

Deși au întîmpinat condiții clima
tice foarte grele, echipele au reușit 
sa escaladeze trasee de mare dificul
tate (gr.VB) ca Floarea de Colț, Sur
plomba Mare, Turnul Spîrlei, Vies
parul. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut echipele brașovene care au 
------ - ' ............. ' ‘ 1.—2. Ar- 

p; 3. Uni-
ocupat primele trei locuri: 
mata și Dinamo, cu cite 64 
versitatea cu 28 p.

D. COLAN — corcsp.

I. E. A. B. S.
din București, bd. Muncii 37-39, sectorul 3, telefon 21 53 57,

angojează de urgență i

• inginer principal instalații termice

0

inginer principal construcții 
cizmari tălpuitori 
șef birou financiar.

Angajarea «e face în condițiile legii 12/1971.
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UNDE
Peste 250 de atleți juniori și-au dis

putat sîmbătă și duminică ’ în sala 
„23 August" titlurile ultimului cam
pionat republican al sezonului indoor 
— 1973. Urmărind timp de două zile 
strădaniile concurenților, să încer
căm să vedem ce înseamnă acest con
curs în peisajul atletismului româ
nesc sau în cel internațional.

De la început t" ‘
a două aspecte contradictorii, 
îmbucurător se _
au fost depășite sau egalate destule 
recorduri de sală, iar cel care nu are 
darul să ne înveselească se referă 
la faptul că numai la 3 probe din 
totalul de 12 (lungime băieți șl fete, 
înălțime băieți) performanțele cîști- 
gătorilor din acest an sint superioare 
valoric rezultatelor învingătorilor din 
1972. (La 60 m campionii și „timpii" 
sint aceiași). Dintr-odată deci, valoa
rea competiției — ilustrată, credem, 
în primul rind de performanțele cîș- 
tigătorilor — este pusă oarecum sub 
semnul îndoielii, cifrele — repetăm, 
mai slabe — neputînd fi contrazise.

Așa cum subliniam și în cronicile 
competiției, juniorii de categoria a 
Il-a, Invitați la acest concurs, s-au 
dovedit de fapt, principalii animatori 
adevărații protagoniști, chiar, ai în
trecerilor, toate performanțele care 
reprezintă noi recorduri aparținîn- 
du-le — excepție acel 3X6,6 al lui 
Crlstudor — ei reușind să cîștige și 
trei titluri de campioni. De notat că 
probele de săritură în lungime (F)și 
înălțime (B), unde rezultatele sint 
mai bune decit in 1972 au fost cîști- 
gate de juniori II! Acest aspect este 
la rîndul său pe de-o parte îmbucu
rător. demonstrînd că pregătirea în
cepută la vîrste mici poate aduce la 
16—17 ani performanțe de reală va
loare fără așa zisa forțare — nu ve
dem unde ar fi forțarea în cazul lui 
Doru Oprea sau Doina Spînu — dar 
pe de altă parte ne dezvăluie golu
rile în categoria superioară de vîrs- 
tă. La unele probe din programul

sîntem puși în fața
- cel

referă la faptul că

MARGINEA CAMPIONATELOR DE SALĂPESINT JUNIORII MARI“ ?

Pag. a 3-a

la sediul Federa-

NICI 0 CONCESIE,
NICI PENTRU CELE MAI MICI ABATERI!

Lupta pentru disciplinarea Jucătorilor — tema principală de discufie
de duminică a arbitrilor din lotul Ain consfătuirea

DE LA F. R. F

CONSFĂTUIREA 
DE IERI

Doru Oprea (C. S. Brăila) — campion de sală la săritura in înălțime 
juniori I și II, recordman al juniorilor II cu 2,07 m

. Foto : T. A PETREI
juniori I și II, recordman

campionatului național, juniorii de 
categoria I au fost depășiți nu numai 
în ceea ce privește performanțele ci 
și numărul participanților.

Considerăm că o trecere In revistă 
a cîtorva probe, fiecare cu situația 
ei particulară, ar fi interesantă.

o La 60 m băieți avem un campion 
autentic în persoana Iui Cristu’dor. 
Ușurința cu care își domină colegii 
de generație este cu adevărat decon
certantă: Ne-am fi așteptat la mal 
mult de la clujeanul Valentin Ciurea 
și de la „juniorul mic", constânțea- 
nul Viorel Dumitrescu (chiar dacă a 
egalat recordul juniorilor II) care 
dețin afară rezultate de 10,6 pe 100 m.

• Săritura cu prăjina este intr-o 
situație dezastruoasă. In urma lui 
Marian Voicu — nici el in formă 
deosebită — ceilalți 5 concurenți — 
dintre care 2 juniori mici — 
nuiau la înălțimi de pe 
„bambusului". în toată țara 
existe oare decît 4 juniori 
cu prăjina? Problema meriți 
ție deosebită, vom reveni

săritura cu jirăjina — poate cea mai 
spectaculoasa probă atletică — fiind, 
la noi, pur și simpiu o cenușăreasă 
a atletismului.

• Probele de săritură In înălțime 
au fost ciștigate, atît la băieți cit și 
la fete, de elevi ai antrenorului brăf- 
lean Ion Moroiu. Aproape că nu 
există concurs de juniori unde să nu 
subliniem vreo performanță a unui 
atlet pregătit de inimosul și price
putul profesor din Brăila. Se schim
bă centrele de greutate pe harta 
atletică a tării!—

• La 
țara 
de a: 
name

Ca și în alți ani, și acum, în preaj
ma reluării activității competițio- 
r.ale, arbitrii din lotul A s-au adu
nat la București pentru a face un 
schimb de opinii, în scopul de a 
presta arbitraje de cea mal bună ca
litate, prin 
lamentului, 
tr-un plus 
de joc.

De fapt, 
bine au intitulat-o arbitrii 
minică dimineața a fost ultima din- 
tr-o serie de acțiuni — mai multe 
ca oricînd — care au fost întreprinse 
în această iarnă — în scopul îmbu
nătățirii activității de arbitraj. Ase- 

acțiuni erau cu atît mai ne- 
cu cît returul oricărui cam-

aplicarea fermă a regu
lii toate ocaziile, prin
de autoritate în terenul
ședința de lucru — cum 

de du-

Ieri, a avut loc 
ției române de fotbal o consfătuire 
cu delegați ai echipelor divizionare 
A și jucători, care în turul campio
natului, au ignorat fair-play-ul, 
normele vieții sportive și nu s-au 
angajat la efort.

Din însărcinarea Biroului fede
ral. tov. Ion Balaș, vicepreședintele 
federației, a atras atenția celor în 
cauză că, odată cu reluarea între
cerii oficiale, se cere tuturor jucă
torilor să respecte disciplina, atît 
în teren cît și în afara lui, iar cei 
care vor mai comite abateri vor 
fi aspru sancționați.

cînd în cînd, în mijlocul echipelor 
din orașele în care locuiesc, pentru 
a discuta cu jucătorii și a le reaminti 
prevederile regulamentului, în dife
rite situații care se ivesc mai des în 
terenul de joc.

Și alți arbitri divizionari, Grigore 
BIrsan, Gheorghe Popovici și C. Di- 
nulescu, au ridicat probleme intere
sante, cum ar fi aceea a desemnării 
arbitrilor prin tragere la sorți, a 
luptei pentru înlăturarea atmosferei 
nefavorabile ce s-a creat în legătură 
cu arbitrajele, neținîndu-se seama de 
condițiile dificile în care se desfă
șoară această activitate, într-o 
mosferă dominată de pasiunea 
tru o echipă sau alta.

Mulți vorbitori — președinți 
Colegiilor județene de arbitri — au 
adus în discuție problema promovă
rilor, deci a'stimulării arbitrilor, de- 
monstrîndu-se că fără o preocupare 
permanentă în această direcție, mulți 
arbitri tineri înclină spre un abandon 
nedorit de nimeni. Dar, cum nu este 
posibilă o promovare continuă, așa 
cum a arătat George N. Gherghe, 
ea trebuie conjugată cu o acțiune 
permanentă de primenire a loturilor 
de arbitri, lăsîndu-se la o parte 
sentimentalismele și punîndu-se ca
păt astfel senatorialului de drept, an- 
chilozant, dăunător cauzei arbitra
jului. ., ,

Apreciind ca b.un, în general, ar
bitrajul din turtii campionatului, 
unde, în proporție de 87%, arbitrii 
au obținut calificative bune și foarte 
bune, Ion Balaș, vicepreședintele Fe
derației române de fotbal, a cerut 
arbitrilor mai multă fermitate ca 
oricind, pentru a se ajunge la era
dicarea brutalităților de pe terenu
rile de 
concesii
F.R.F. — nici pentru abaterile așa- 
zise mărunte, incepind cu portul ne
regulamentar al jambierelor, cu ți
nuta necorespunzătoare la festivita
tea de salut etc,“.

Să sperăm, însă, că arbitrii nu vor 
trebui să facă uz de prerogativele 
pe care le au și că jucătorii, oricît 
de mult ar dori victoria și oricît de 
dîrz ar lupta pentru ea — așa cum 
o și cere întrecerea sportivă — nu 
vor uita că ei sint primii care tre
buie să respecte FOTBALUL. Ei, 
care -- este de presupus — îl iubesc 
atîta...

gă din nou atenția „cavalerilor flu
ierului" că una din preocupările de 
bază ale arbitrajului trebuie să fie 
„reprimarea jocului dur, brutal și 
violent, care duce la scăderea nive
lului general spectacular al meciu
rilor, periclitînd totodată integrita
tea corporală a jucătorilor. îngădu
ința față de asemenea manifestări 
este de neconceput". De fapt, nici 
nu este vorba de... inovații in condu
cerea meciurilor de fotbal, ci pur și 
simplu de aplicarea strictă și con
secventă a unor articole de regula
ment pe care arbitrii le cunosc la 
perfecție, dar pe care le omit 
teamă sau din slăbiciune.

Nu ni se pare lipsit de importanță, 
de altfel, faptul că, deși în ședința 
de lucru de duminică a arbitrilor, 
care a durat patru ore, au fost abor
date numeroase probleme legate d' 
activitatea de arbitraj, in discuții! 
angajate a revenit mereu 
temă, a jocului dur, a necesității ca 
el să fie reprimat fără șovăire.

Dar, desigur, interesează și alte 
probleme care au fost discutate în 
cadrul acestei consfătuiri a arbitri
lor, la care au participat și preșe
dinții colegiilor județene de arbitri. 
Luînd cuvîntul, Gheorghe I.iniona a 
vorbit despre pregătirea fizică a ar
bitrilor, privită de unii ca o obliga
ție de ultimul ordin, dar de care de
pinde, în măsură hotărâtoare, efec
tuarea unui bun arbitraj. Arătînd că 
lotul de arbitri bucureșteni a efec
tuat in ultimul timp antrenamente 
riguroase. Gheorghe Limona a sub
liniat, însă, că o asemenea pregătire 
nu este eficientă, dacă nu este com
pletată și cu un regim de viață cît 
mai ordonat. El a mai vorbit despre 
necesitatea ca arbitrii să vină, din

ARBITRII
MECIURILOR

din cit— 
pen- ETAPEI A XVI-Amenea 

cesare, 
pi nat pune în fața arbitrajului pro
bleme 
care
natului. Să nil uităm că, la fotbal, 
primăvara, și nu toamna se nu
mără... bobocii, că acum se intră „în 
lir.ia dreaptă", meciurile incepind să 
capete un caracter decisiv atît pen
tru echipele aflate în luptă pentru 
titlu, cît și pentru cele care au în 
feți spectrul retrogradării. Ochiul 
arbitrului trebuie, deci, să vadă mai 
bir.e ca oricînd, iar competența și 
a_._ritatea conducătorului jocului să 
se facă simțite la fiecare pas.

Este ceea ce a relevat, de altfel, 
-> ,'eratul Colegiului central al ar- 

- tr'i r. prezentat de tov. Vladimir 
Grosu. Amintind unele partide din 
turul campionatului Diviziei A, în 
care arbitrii au comis nu numai gre
șeli de ordin tehnic, dar, in primul 
rind, n-au avut forța necesară pen- 
•r- a disciplina jocul, pentru a-i 
face pe fotbaliști să respecte regula- 
nentcl și etica sportivă, Colegiul 
central al arbitrilor a ținut să atra-

MECIURI AMICALE
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— Rapid (tineret-rezerve): portarul 
al „bancarilor" Foto : V. CNESA
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LA STARTUL ÎNTRECERILOR DE MASA
(Urmare din pag l)

tive. De data aceasta, ele au fost 
împărțite pe trei grupe si s-au în
registrat următoarele rezultate : gru
pa salariate: 1. Marinela V-
(Proiectantul Rm. Vîlcea). 2. Cornelia
Tudoroiu (Proiectantul Rm. Vîlcea), 
3. Ioana Dumitrescu (Vîiceana): gru
pa eleve: I. Ana George (Lie. V. 
Boaită Rm. Vîlcea), 2. Doina Martî- 
nescu (Lie. Horezu), 3. Georgeta Ve- 
lîcu (Lie Voineasa): 
școli sportive: 1. Lum 
(Lotrul Bresoi), 2. FI 
(Lotrul Brezoi). 3 M 
reanu (Șc sp. Rm. V

întrecerile de cros 1

PROGRAM BOGAT,
Sucea\a. com;^t;ția de voiri 

cu „Cupa 8 Martie" a Intru- 
sala sparturilor din localitate 

r___  echipe feminine si șase de_
băieți. întrucît disputele abia au In

și se desfășoară sistem turneu, 
Învingătorii încă nu se cunosc. Ceea 
ce se poate afirma insă. încă de pe 
acum, este faptul că această competi
ție, in ansamblu] ei, va reprezenta 
un frumos succes al voleiului suce
vean, datorită dirzeniei cu care fie
care dintre formațiile intrate în con
curs își apără șansele.

La competiția de șah, organizată 
tot in Suceava. în cinstea zilei de 8 
Martie participă 50 de eleve.

Etapa județeană a „Cupei tineretu
lui de la sate" a întrunit la concursu-

ai
A DIVIZIEI A
• Steagul roșu — C.S.M. 

N. PETRICEANU, ajutat ' 
și G. Dragomir (toți din

Reșița :
M. Bieăde 

București);

Mureș• A.S» Armata Tg.
Steaua : M. ROTARU (Iași), ajutat 
de C. Ghiță (Brașov) și P. Sotir 
(Mediaș) ;

La 
dotată 
nit în 
patru

cepu

TURNEUL INTERNAȚIONAL
AL R. D. GERMANE

4 (prin telefon). în
au
in-

registrat o mare ; 
și sportive s-au fa 
Învingători 
3000 m: N 
Roaită Rx 
m: Nicolae 
m: Ghecrgl

rile de tenis de masă 
tineri șl tinere, care 
multă ambiție pentru 1 
al comunelor pe care I< 
întrecerile s-au desfăța 
de cultură a sindicatelor 
și s-au Încheiat cu urmâtoareie re
zultate: ȘAH — fete l. Ara Bodcie, 
băieți L Constan'.iu Târasu cambii 
din comuna Fundul M+dcvef). Te
nis de masă — simpla femei 1. Stela 
Iar.os (comuna Vama), dubla femei: 
L Viorica Pintea — Viorica Pcpen- 
ciuc (comuna Margins), simpla bă
ieți. 1. Ion Mihețiu (comuna Smizi
cea), dublu băieți 1. Gheorghe 
Prescurneac — Ștefan Ionescu 
muna Moldovița), 
la Drăgușănu — 
muna Drăgușeni).

pvtead 
!e-_ A
Exa preț de mat 
ta:e de .-y~!' 
a proteja saU de 
etță?'_

CmcmtmI de la Geaota
Brant a avut âoc La Genova, 

sn concurs iniernațtooal âa care 
ticipat și trei atleți români- La O m 
Molinari (Italia) a obținut 7 4. ca sz 
Valeria Bufanu. clasata a doua. La «H 
mg Nieotee Perța a fost a: patrulea ctt 
7.9 (ciștigător americanul Stupps cu ZA- 
iar Csaba Dosa, cu LM m La tnATțiry a 
fost al optulea (pe prima; loc, cu LH 
G1, grecul Papadi~iîr:ou).

fotbal. „Nu trebuie făcute
— a spus vicepreședintele

Jack BERARIU

Mihai

• Rapid — Univ. Craiova : 
ANDERCO (Satu Mare), ajutat 
I. Rus și Z. Szeasei (ambii din 
Mureș) ;

O. 
de 

Tg.

LL• F.C. Argeș - U.T.A.: GH.
MONA (București), ajutat de I. Cîm- 
peanu și V. Topan (ambii 
Cluj) ;

din

• C.F.R. Cluj — Farul : 
CURSARU (Plodești), ajutat de 
Moraru (Ploiești) și G. Blau (Timi
șoara) ;

N. 
NT.

• Dinamo — Petrolul : GR. BÎR- 
SAN (Galați), ajutat de N. Rainea 
(Bîrlad) șî Em. Păunescu (Vaslui) ;

• Sport Club Bacău — Sportul 
studențesc : 
șov), ajutat 
și T. Leca

TR. MOARCĂȘ (Bra- 
de I. Chilibar (Pitești) 
(Brăila) ;

,,U» Cluj : C. PETRE A,• Jiul
ajutat de V. Tonta ți R. Stinoan 
(toți din București).

POTSDAM,
sala sporturilor din localitate 
luat sfîrșlt întrecerile turneului 
ternațional de judo al R. D. Ger
mane.

La cat. 63 kg : Sabin Lucea p. 
yusei-gachi (superioritate tehnică) 
H. Zakrewski (R. D. Germană) ; 
tot la această categorie Ștefan Pop 
p y. F. Schultz (R. D. Germană) ; 
cat. 70 kg : Mircea Notopol p. ip- 
pon (înainte de limită) K. Hen- 
del (R. D. Germană), iar Cornel 
Roman p.y. P. Vial (Franța) ; cat. 
80 kg : Ion Herman p.y. U. Medina 
(Cuba) și Ionel Lazăr p.y. O. Hoff
man (R. D. Germană) ; cat. 93 kg : 
Dumitru Alexandru p. accidentare 
V Novak (Cehoslovacia) și Tibc- 
riu Solomon p.y. G. Lorecz (R. D. 
Germană), iar în recalificări, p.y. 
D. Bieloski (Polonia): cat. +93 kg. 
Iacob 
werdt 
Buzic 
cia).

Codrca p. ipp. F. Zucksch- 
(R. D. Germană) și Ion 

p.y. A, Novicik (Cehoslova-

--

(Urmare din pag l)

vidual sau numai pe comparti
mente. Este un prim și foarte im
portant progres care avem spe
ranța că nu va rămine doar un caz 
izolat, ci că e« va caracteriza de 
aci înainte evoluția echipei noastre 
reprezentative.

Atît. partidele din cadrul „Cupei 
federației", cit și numeroasele 
jocuri internaționale care au pre
cedat această întrecere, au scos în 
evidentă sumedenie de aspecte le
gate de jocul formației noastre na
ționale. pe care dorim să Ie con
semnăm.

A fost clar pentru toți cei care 
au urmărit recentele partide de 
verificare că cea mai acută defi
ciența a echipei române continuă 
să rămînă lipsa de atenție și con
centrare, în momentele de presiu
ne a adversarului. Din această 
cauză se primesc unele goiuri pa- 
rabile, cu efecte directe asupra 
moralului, scăzînd evident capa
citatea de luptă. Nu este nici ® e- 
xagerare dacă afirmăm că, de pil
dă, din 15 goluri primite în cele 
trei jocuri ale turneuiui (revin în 
medie 5 goluri de meci, ceea ce, 
să recunoaștem, este cam mult !) 
aproape jumătate puteau fi evita
te. deoarece ele au fost consecința 
nu atît a superiorității arîversaru- 

de neîngăduit 
reprezentativă, 
amănunt 

nu atît din 
neapărat în

lui. cît unor gafe 
pentru o echipă
Am subliniat acest 
trem de important, 
ținta de a scoate 
vidență aspecte critice, ci din 
ceea de a 
riscul de a 
să acorzi...
meci unul 
iar apoi să 
greu pentru a remonta o diferență,

ex- 
do- 
e- 
a- 
cuarăta încă o dată, 

ne repeta, ce înseamnă 
handicap în fiecare 

sau mai multe goluri, 
fii obligat să tragi din

ȘCOLII SPORTIVE Nr. 2 BUCUREȘTI''
Iubitorii de handbal din Capita

lă au avut posibilitatea să urmă
rească, sîmbătă și duminică, un 
turneu rezervat juniorilor, la care 
au participat formațiile masculi
ne Liceul 4 Timișoara, Șc. sp. Con
stanța, Steaua, Șc. sp. 1 și Șc. sp. 
2 București, precum și lotul de 
juniori (II) al municipiului Bucu
rești.

Dotată cu „Cupa Școlii sportive 
nr. 2“, competiția s-a dovedit bine
venită hu numai pentru că a ofe
rit celor cîteva echipe care s-au 
aliniat la start un prilej de verifi
care a stadiului de pregătire în Ve
derea reluării campionatului, dar 
și pentru că în toate partidele dis
putate s-au pus în practică 
prevederi ale regulamentului 
privesc aruncarea de la tușă, 
pasiv, eliminările etc.).

Meciurile au fost interesante și 
spectaculoase, evidențiindu-se, în 
special, formația Școlii sportive 
Constanța (antrenor Dumitru Fă-

gărâșanu), care a ti cucent, de alt
fel, trofeul pus în joc. O remarcă 
se cuvine a fi acordată și echipei 
Liceul 4 Timișoara (antrenor- 
stantin Popa).

Iată, însă, rezultatele inregi 
te : Liceul 4 Timișoara — Steaua 
18—16 (10—8). Șc. sp. 1 — Șc sp. 
2 9—9 (6—1). Liceul 4 Timișr 
Lotul municipiului Bucures:. 
(11—7), Șc. sp. 1 — Șc. sp. 
stanța 6—8 (4—5), Steaua — 
București 14—9 (6—6), Șc. sp
stanța — Șc. sp. 2 15—11 t8—4)

Pentru locurile V—VI Șc. sp. 2— 
Lotul București 30—8 (10—2) !, pen
tru locurile III—IV Șc. sp.
Steaua 23—22 (10—9), pentru locu
rile I—II Șc. sp. Constanța — Li
ceul 4 Timișoara 
în urma acestor 
mentul final arată i 
Constanța, 2. Lie.
Șc. sp. 1, 4. Steaua,

-t <i—«• 
ar de verii 
BUOK« <L_

Ac t-aerr 
deda um 
«ot naput

RAPID
Corniir.uin-
ware. Pro-
rtineațâ in

rve 1
sui ui nef»
mec

Con-

22—8 
Con- 
I.otul 
Con-

1
noile 
(care 
jocul 24—21 (12—11).

rezultate clasa- 
astfel : 1. Șc. sp. 
4 Timișoara, 3. 

i, 5. Șc. sp. 2. 6. 
Lotul municipiului București.
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OLIMPIA ORADEA — OLIMPIA SATU 
'IAHE 1—1 (1—1). Joe echilibrat, de fac- 
■.arâ tehr.-.că mediocră. Au Înscris : G6- 
denyl <-nin. 17) pentru bfădefii și Both 
(min. 43) pentru sătmăreni. (V. SERE — 
coresp.).

r.C. BIHOR — POLITEHNICA TIMI- 
VRA 3—1 (1—1). Partidă viu disputa- 
cu multe faze spectaculoase. Cele pa

ri aie intiinirii au fost înscrise 
pu (mir.. 25 și 70). Colnic (min. 
ectiv Maief (mim 44). (I. GHi- 
«aj». județean).

ATBAMONIA EAGÂRAȘ — GAZ ME
AT MEDIAȘ 3—0 (2—9). au marcat Fe- 

Boa.ntâ (mln. 4 din 
• coresp.).

NEAMȚ — RELONUL 
!). Au marcat : Ape- 
ifa (miu. 82). Mrha- 
ntardo (mlh. S3 din 
«»» pentru Ceahlăul, 
autogol)

Belld.na (rhih. 
NEVITEANf —

JL CORABIA 
MAGVREIE

Mai întîi a apărut un 
zer. Pe urmă a fost adus 
Cavator care a început să 
lacom din terenul de fotbal. Au 
venii imediat și. cîteva autobas
culante.

Și uite așa, într-o dimineață 
liniștită, Cît ai bate din palme... 
curtea Școlii nr. 18 din Craiova 
a fost transformată în șantier ! ? 
Dii-ectârul_școlii a protestat ve
hement. „— 
plieat scurt, 
Un bloc 
nală !...“

Școala nu s-a lăsat 
înaintat, 
șului, un

„Facem bloc — 
precis și 

proprietate

buldo- 
un es- 
muște

i s-a re- 
răspicat.

perso-

tn. T Ch ! 
(V. LAZ AX 

CEAHLĂUL P.
SAVIXESTI »—3 (* —( 
trei (r-. 3_ O. Musu

DUPĂ „CUPA
de cele mai multe ori, făcută ca
dou adversarului !... îngri jorător 
este faptul că această carență a 
fost prezentă în toate cele trei 
partide ale echipei noastre în 
„Cupa federației0. Nu este oare pă
cat că 
atenție 
energie

Dacă 
acest lucru ne gîndim Ia 
tatea de acțiune, la acuratețea com
binațiilor și la forța de pătrundere, 
în ofensivă lucrurile se prezintă 
mai mult decit mulțumitor (ni
mic 
decit faptul că hocheiștii români 
au înscris 8 goluri unei echipe de 
valoarea celei sovietice, adică du
blul golurilor marcate formației 
din Kuibîșev de celelalte două par
ticipante), în schimb există încă 
unele detalii de tehnică individua
lă în care jucătorii noștri fruntași 
se arată deficient». în această pri
vință nu dorim să insistăm decît 
asupra șuturilor la poartă Deși 
frecvențș lor a crescut, totuși ra
portul de eficientă dintre șuturi și 
goluri este încă nemulțumitor. Și 
aceasta din două motive : trasul 
la poartă nu se face din mișcare, 
existînd un moment de „pauză" 
(foarte îngăduitor pentru adversari), 
necesar preluării sau stopării pucului: 
o lipsă de precizie care nu îngăduie 
decit unei părți restrînse dintre 
jucători să trimită pucul, în frac
țiuni de secundă, acolo unde do
resc. Așa se si explică irosirea u" 
nor ocazii de a înscrie dintre 
mai favorabile, pregnante mai 
în partida cu Slavia Praga

Zilele care au mai râma? .___
la 22 martie. . cînd pe pslinoarul 
Liebenau din Graz echipa Româ
niei va întîlni reprezentativa Aus
triei în partida sa inaugurală în 
cadrul C.M., vor trebui folosite cu

FEDERAȚIEI”

pentru cîteva clipe 
să se cheltuie mat 
enormă ?
pe ansamblu, și

de ne- 
apoi o

spunlnd 
rapidi-

nu poate fi mai concludent

multă pricepere. O deosebită aten
ție credem că trebuie acordată re
cuperării după intensele eforturi 
solicitate în cadru] ultimelor jocuri 
de verificare din acest an. 'a și 
cizelării tehnice încă posibilă, 
după cum ne-a demonstrat evolu
ția peste așteptări a hocheiștilor 
români în meciul cu S.K.A. Kui
bîșev. Fără discuție că, dacă la 
Graz media comportării echipei 
noastre se va situa la un nivel a- 
propiat de cel din partida de du
minică. atunci avem credința că 
hocheiștii români se 
printre 
pei B.
aceste 
datoria 
de la 
ca antrenorii să fie și mai 
genți, să folosească cu pricepere 
scurtul răgaz de timp care a mai 
rămas pînă la meciurile de la 
Graz, în așa fel ca echipa să se 
prezinte proaspătă, cu poftă de joc.' 
La rîndul lor, jucătorii au obliga
ția de â-și consacra preocupările 
și eforturile pentru realizarea unei 
discipline colective, pe gheață și 
în afara ei. fără de care rezultatele 
bune în acest sport, care pfetinde 
un mare consum de energie fizică 
și nervoasă, nu pot fi decît îtitîm- 
plătoare.

(min TU
PrDCt®:’ i fii*!  sr-ritoare.» ferata- 

ye : — C»-!far>rk». Wr-
doia. TleheU. A<- (V.
Pope<m) — Baraîtra Ștefan. — I-
Sandu. Matei (UrayTH. pHiar» (T». Gbeer- 
ghe). FîPpeaeu.

MTme. r> e= -
tatea Cra?^a. «e n >: - - - ’ „
începe âra H (T. TORD^UHn.

gloria bistrița _ p.c. wxsi 
aoSTOTK 1-4 r-1 prez—:ța i ?’« «
dp spectatori - -1 
reușit s5 oStînJ. d 
o tramotaft Ticsor
pjnd cu de î—S for-
Germană FC 
goi a’. mertn*ni  2 
(min. FT). (L TOMA — cor

SBIXTA BACW — SPORT CLUB BA- 
CAU (TINE*  ET-R ETER VE» 1—2 (1-0.
Ce’.e tre’ gahiri a> mer*u!ui  fon 
acrtte de Hffțcti (autogol) pentru stu
dent!. respectiv Botf~ s- Enesr-.i rcrtr-i 
Sport C?ub. (GR. DAI.BAN - ~.»

METROM BRASOV — C.S. TtRC.OVIS- 
TE 1—2 (<>—I). Ț?.:rA un ioc 7 
a satișfăSttt. ț>e cele cîteva sute de 
spectatori, partida s-a îr-tieiat ’? est'1- 
tate : i_l. Autorii goTuriîor Harapu 
(min. ?□) nentrt: ’irgn* cț F!orr‘~u 
(min. 65) pentru brașoveni. (E. BOGDAN 
— coresp. j.

GLORIA BUZĂU — POLITEHNICA 
IAȘI 2—o (2—0). O primă repriză bună a 
gazdelor $i o revenire In repriza a doua 
a oaspeților. Ce!e două goluri a'.e buzo- 
ienilor au fost înscrise de Iuhasz (min. 
2) si Bădin (min. îl), ambele din lovi
turi de Ia 11 m (C. teodorescu — 
coresp. județean).

c*-

Căpitanu
45). pentru 
coresp.).

CHIMIA 
1-3 <»—2). AU
25 șl M» pentru 

„ .----- --------- S4) pentru gazde,
rx cHEHAi — coresp).

CHIMIA RH. VH CEA — ELECTROPU- 
TI8r CR.VIOVA »—»

VULTUBn TEXTTLA LUGOJ — MINB- 
■UL ANINA t—4 <?—•>. Au înscris Hirtă 
să Lzcbeseu. (L O1„ÂRU — coresp).

unirea U-ba rum — u.p.a. si
biu 3—» O—«4-

VTIBOMETAN MEDLKS 
srsrs >—i o—w.

CS.U. GALATI — CONSTRUCTORUL 
OALAJ1 »—1 »»—I). Autorii golurilor : 

(m!n 7) S- Berman (mln. 86). 
-eeoertrr Mi—j fmîn. o. rr sntfOPOL 
-*  eoresp. Județean)

Retja-j:. (C.
PROGRES! 

TUR XI

TEXTILA

Slin, 
man

GH.TBOTUȘUL
GHU -DEJ —
H—I). Au marcat : Pasăre (min. 18). 

a nu (min. 5f). Ghitl (mln. SI) $! 
Grădinara (min. 78 și E). respectiv Bucur 
fibin. »). (Gh. GRCXZU — coresp).

A.S. ARMATA TG. MVBES (TINERET- 
REZERVE) — VIITORUI. TG. MURES 
2—1 (î—1). Au marcat : Orza (2). pentru 
A.S. Armată, respectiv Marton.

cele 
dies

pînă

vor număra 
animatorii înlrecerilor gru- 

Ei au dovedit public că au 
posibilități și acum au 

de onoare de a nu abdica 
standardul atins. Va trebui 

exi-

TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES
11 MARTIE 1973

la închi- 
___ „______ _________ ._____ tragerea 
specială Pronoexpres din 11 martie 1973. 
tragere care acordă participanților o bo
gată listă de premii : autoturisme DA- 
CtA 1300. ciștiguri în numerar in valoare 
de 50.000 lei. excursii TURUI. POLONIEI 
excursii in GRECIA și fiiirheroase premii 
în bani de valoare fixă șl variabilă.

Pentru stabilirea numerelor ciștigătoa- 
re, se Vor efectua 5 extrageri insumînd 
în total 31 de numere. Se vor atribui 24 
categorii de premii.

Participarea se face pe bilete de 3, 6 
și 15 lei varianta. Se mai poate participa 
și pe variante combinate și combinații 
„cap de pod“.

Cinci zile au mai rămas pînă 
derea vînzăril biletelor pentru

Stmbătă 10 martie a.c., este ULTIMA
Zi pentru procurarea biletelor 1

• Tragerea Pronoexpres de mtine. va 
fi televizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 18.05. As
tăzi este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

PREMin.E CONCURSULUI PRONOEX
PRES NR. 9 DIN 28 FEBRUARIE 1’73 :

ZIARE Șl REVISTE

pe trimestrul II — 1973

Pentru reînnoirea abonamentelor care expiră la 31 murtie 
a.c., adresați-vă în aceste zile, oficiilor P.T.T.R,, factorilor 
poștali și difuzorilor de presă din întreprinderi și instituții. 
(6481)

Extragerea I : Cat. ! : 1.80 variante a 
43 616 lei ; cat. 3 : 10.70 a 8 178 lei ; cat. 
4 : 44,75 a 1 955 lei : Cat. 5 : 145,45 a 602 
lei ; Cat. 6 : 5 171 a 40 lei.

Report categoria 1 : 1 114 436 Iei.
Extragerea â ÎT-a : Cat. A: 

rlantă 50% a 100 000 lei și 1 
10% â 20 000 lei ; 
lei ; Cat. 
2 873,45 a 
lei ; Cat.

Report
Premiul de 100 000 lei jucat 50% de la 

categoria A. a fost obținut de MIREA 
VASILE, din București.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPOBT

1 va- 
variantă 
a 8 698 
Cat. D:

Cat. B : 9,25
C : 69,50 a 1 153 Iei ;
SO lei : Cat. E : 216,05 a 200
F : 3 890.50 a 40 lei.
categoria A : 375 780 lei.

însă. A 
imediat, edililor orâ- 

memoriu-protest, pe 
care 1-ău semnat și membrii co
mitetului de . părinți. A amenin
țat și cu darea în judecată. Vă- 
zînd o asemenea opoziție, neavînd 
încotro, Constructorii de blocuri 
proprietate personală în locuri 
nepermișe au bătut în retragere, 
lăsînd în urma lor gardul dis
trus, care a costat 40 000 lei, pă- 
mîntul răscolit, Intr-un cuvînt, 
mizerie cu toptanul.

Iată însă că, de cîtva timp,

se discută din nou, la Craiova, 
problema blocului predestinat să 
prindă... rădăcini în curtea șco
lii nr. 18. Așa ga, din cîte am 
aflat recent, întir-d vizită făcută 
la Craiova, este dat aproape ca 
sigur faptul că, în curind, exca
vatorul, basculantele și fierar- 
betoniștii vor reveni în curtea 
școlii pentru a-și continua treaba. 
Dovadă sigură că unor persoane 
de la Craiova nu le place spor
tul, pentru că sportului și nu
mai sportului îi era destinată 
respectiva curte a școlii. 
Altfel, oricît am încerca, nu ve
dem ce interes ar avea cineva să 
distrugă curtea, frumos și util 
amenajată, a unei școli cu o bo
gată activitate sportivă, cu sute 
de elevi dornici să joace fotbal, 
volei, handbal etc.

Poate că pînă la urmă con
structorii se vor lăsa, totuși, pă
gubași.

Nu însă înainte de a remedto 
ce-au distrus la Școala nr. 18 
din Craiova !

L. D.

INVITAȚIE LA HANURILE
COOPERAȚIEI DE CONSUM

:::

In locuri deosebit de pitorești, ele vâ 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 Mures, HANUL 
BRAN — Brașov, HANUL BUCURA-HAȚEG, — H unedoara, 
HANUL VALEA URSULUI — Argeș, MOTELUL ILIȘEȘTI - Su- 
seava, HANUL AGAPIA — Neamț, (6385)

i
i



CU INTÎLNÎREA DIN STATUL COLORADO iNVÎNGlND CU 2-0 (0-0) PE CRYSTAL PALACE

DE GIMNASTICA ALE
SgjBh lumeț IN TURNEUL DE LA VIAREGGIO

IN S.U.A. 4 IUAI SFIRȘIT
’ DENVER, 
trimisul nostru).

Ne aflăm la capătul turneului 
întreprins de reprezentativele de 
gimnastică ale României în S.U.A., 
fn urma invitației — în acest sens 

a forului de specialitate ameri
can. început, cu aproape două săp- 
tămîni în urmă, printr*o  suită de 
întilniri amicale — East Sroud- 
bourg (Pennsylvania), Liverpool 
{New York), Eugene (Oregon) —el _ _ _____ ____
a continuat, la 27 și 28 februarie, , debutanta Gabriela Trușc*.  
eu meciul oficial găzduit de Uni
versitatea California din Berkcley- 
Aci, după cum am relatat, echipa 
•noastră feminină a repurtat un 
frumos succes, învingînd clar se
lecționata S.U.A. (locul IV la J.O.) 
și ocupînd locul I în clasamentele 
individuale (feminin 
prin Alina Gorcac și 
echipe băieți 
mită) .

Au urmat 
amicale. La 
flat același 
partea gazdelor, s-au întrecut doar 
băieții noștri (evidențieri speciale 
— Dan Grecu și Petre Mihaiuc), 
avînd ca parteneri pe componenții 
Selecționatei universitare a statului 
Arizona. Dar, la insistențele orga
nizatorilor-, si fetele au susținut a- 
plaudate demonstrații, în fața ce- 
Jor 5 000 de spectatori. în în
cheierea galei. dl. Frank Bear, 
directorul federației americane de 
specialitate, si antrenorul Dan Ro
binson au apreciat în cuvinte elo
gioase evoluțiile sportivilor români, 
subliniind -că ele au constituit o 
bună propagandă pentru gimnas-

5 (prin telefon, de Io tică. Presa 
numeroase 
ool sportiv, 
minus*

am fost

și masculin). 
Dan Grecu (la 
întrecut la li-

două întîlniriultimele
Phoenix, unde am a- 
interes și atenție din

din' Phoenix a ded cat 
rinduri acestui specta- 
combinat. Punctul ter

minus- — Denver (Colorado), unde 
echipa noastră feminină a evoluat 
în compania Școlii sportive de 
gimnastică. Sala liceului Mke 
Wood, arhiplină, a răsplătit de 
multe ori, cu ropote de aplauze, 
exercițiile oaspetelor, din riadul 
cărora s-au detașat Alina Goreae, 
Anca Grigoraș, Iuliana Simonfi si

Au 
maj concurat Ileana Coman, Ro
diră Sabău si Elena Ceampelea. 
Iată un amănunt inedit, viand in
teresul cu care a fost privit și me
ciul final al turneului t s-a insti
tuit o întrecere — cu premii — a 
liceelor din Denver pentru recor
dul difuzării biletelor..

După această ultimă „etapă", e- 
chipele României 
ieri seară la New 
se întoarce în țară 
lui. Sosirea — la 
la ora 17.

s-au declasai 
York, pentru a 
pe calea aero- 

Otopeni, marți.

Constantin MACOVEI

A. proll

Șl C. THOENI
FRUNTAȘI

In „CUPA MONDIALĂ"

AZI, ÎNCEPE LA NEUBRANDENBURG 
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE HANDBAL FEMININ
partida puternica echipă a Ungariei

Reprezentativa țării gazdă, în ca
re vor evolua și componentele echi
pei S.C. Leipzig, speră " ' 
portare foarte bună, ca 
selecționata U.R.S.S. — 
favoritele incontestabile 
lui.

Programul primei zile 
tarul i R. D. Germană B 
Ungaria — 
A — Olanda șl U.R.S.S. — Iugo
slavia. Partidele vor fi conduse de 
4 arbitri din R.D. Germană, 2 din 
Polonia și 2 din Cehoslovacia.

Intr-o com- 
de altfel șl 
una dintre 

ale turneu-

este urmă- 
— Bulgaria, 

România, R.D. Germană 
Olanda șl U.R.S.S.

* Sev
-JCăU

*a

tat fo

în C. C E. la handbal feminin

SPARTAK MOSCOVA
ÎNVINGĂTOARE

ÎN PRIMA SEMIFINALĂ
MOSCOVA (Agerpres). — La Kiev 

s-a disputat primul meci dintre echi
pa locală Spartak și formația olan
deză Nilok Amsterdam, contînd pen
tru semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin. La 
capătul unui joc în care au fost net 
superioare, handbalistele sovietice au 
terminat învingătoare cu scorul de 
25—12 (10— 4). Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost Zinaida Tur- 
cina (Spartak Kiev), care a înscris 
10 goluri. Partida retur se va des
fășura la 26 martie, la Amsterdam.

SPARTACHIADA DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE

FOTBALIȘTII ROMÂNI PE LOCUI 3
FIORENTINA (1-0 CU BOLOGNA) CÎȘTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI

dere că jucătorii români au înscris 
un singur gol (Iovănescu min. 77, 
deschis excelent în careu de Ion 
Ion) celălalt fiind opera fundașu
lui englez Prince care, în min. 73, 
în timp ce Rădulescu se ducea spre 
balon la circa 10 metri de poartă 
n-a observat intenția goalkeeper- 
ului Pari care ieșise să rețină, și 
a schimbat traiectoria balonului ce 
s-a rostogolit ușor în... autogol.

Echipa noastră a prezentat ur
mătoarea formație : Costaș — Pu- 
rima, Unchiaș, Porațchi, Onuțan 
(min. 64 Ciocîrlan) — Iovănescu, 
Batacliu, Rădnlescu — Anghel 
(min. 64 Ion 
bados. 
sosește 
vionul,

MONTREAL S (Agerpres). — C-hcsTE/ 
internațional de schi de ia St. Arce (Ca
nada). cernind pentru .Cupa KitcXj'. 
s-a încheiat cu desfășurarea pcobejer de 
slalom masculin. Cursa de slatec crias 
a revenit vest-germar— Maș R^ege-' 
urmat de austriecii Hans; ffiatanner m 
Franz Klammer. Clasat pe îoeal * ka 
această probi tta'Jann. Gttstas-a Tboert. 
s-a revanșat în cursa de » specs- 
pe care a ctsdgat-o.

tn urma reZiaartdor tsregtsaraze te 
acest concurs, situația te riasa 
.Cupei Mond ale- este urmltMsea : tem- 
vidua'. masculin t 1. Gaura TkoerC (Ra
lia) — 154 puncte: Z Dav.d Zv teng 
(Austria) — W7 pane-e: 3. Pt'azC Ooî- 
lontbin (Elveția) — tri tir -* indivi
dual feminin : 1. An=ema .e prri: t.K-a- 
tria) — îi*  nonete: Z. Moeîka Kaserer 
(Austria) — 1SZ puncte: 3 Boat MRau 
maier (R.F. a Germanie., — i:î p-mrre.

ÎNVINS ÎN FINALA DE SIMPLU,

ALEXfflR GOLOPKOV (U. R. S. S.) 
A CI5TIGAT PROBA DE COBORÎRE

PAMPOROVO, 5 (prin telefon, de 
Ic trimisul r.ostiu). — Așteptată cu 
mult interes, proba de coborîre din 
cadrai „Spartachiadei de iarnă a 
armatelor prietene" nu a confirmat 
așteptările celor care au urmărit-o. 
Timpul călduros a făcut ca zăpada 
să fie moale, iar pe multe porțiuni 
din traseu a nins in toată perioada 
disputării întrecerii. Startul s-a dat 
din vi-ful Snejanka. de la 1926 m 
altitudine^ Traseul a măsurat 2540 
metri cu o diferență de nivel de 
560 m și cu 15 porți de control.

Au fost înscriși 43 de schiori, 
care au fost împărțiți în 3 grupe 
valorice. De remarcat faptul că nici 
un sportiv din prima grupă nu a 
reusri» să se claseze în primele 5 
locuri. Acest lucru se explică prin 
starea zăpezii, care a pus multe 
probleme, iar pe porțiunile cele 
mai înclinate ale pantei alunecarea 
a fost foarte redusă. întrecerea a 
fost cîștigată de un necunoscut, 
care a avut șansa să nimerească

ceara mai adecvată pentru o ase
menea zăpadă.

Comportarea sportivilor noștri a 
fost nesatisfăcătoare, dar pentru a- 
ceastă probă ei au circumstanțe 
atenuante, deoarece nu au partici
pat în actualul sezon la nici o 
coborîre, iar la Pamporovo nu au 
beneficiat nici de o ceruire cores
punzătoare.

REZULTATE TEHNICE : 1. Ale- 
xandr Golopkov (Uniunea Sovieti
că) 1:41,42, 2. Tadeus Kaim (Polo
nia) 1:42,34, 3. Martin Woicek (Ce
hoslovacia) 1:42.64,... 8. Gheorfihe
Vulpe 1:45,28... 22. Constantin Văi- 
deanu 1:48.61,... 24. Dan
1:49,17. 25. Alexandru
1:49,68,... 28. Paul Ivănescu 
29. Nicolae Stinghie 1:51,36.

Marți se dispută cursa pe
în care vom fi reprezentați de 
Gheorghe Voicu, Gheorghe Gîmită, 
Gheorghe Cercei și Nicolae Sfetea.

VIAREGGIO, 5 (prin telefon, de 
Io trimisul nostru).

Acord final la cea de a XXV-a 
ediție a turneului internațional de 
la Viareggio! Finala italiană con
dusă de vestitul arbitru Lg Bello 
a fost o luptă crîncenă de 120 de 
minute in urma căreia Fiorentina 
a cucerit trofeul reușind să înge
nuncheze pe Bologna abia cu 7 
minute înainte de scurgerea pre
lungirilor (autorul golului Roși) 
deși a dominat această partidă cu 
autoritate de Ia un cap la altul.
Apoteoză frumoasă deci pentru 

acest turneu important și intere
sant la a cărei reușită și-a adus 
contribuția și lotul nostru de tine
ret (sub 21 de ani). Astăzi, 
în compania team-ului londonez 
Crystal Palace juventiștii români 
au „semnat" uvertura spectacolului 
fotbalistic de pe „Stadio Dei Pini“ 
înțesat de lume .și scăldat de soa
re primăvăratec. Un fel de finală 
pentru medalia de bronz a com
petiției la care echipa condusă de 
antrenorul Cornel Drăgușin a visat 
tot timpul după coșmarul elimi
nării . dramatice și nedrepte de că
tre Bologna, sîmbătă, la Spezia. As
tăzi (n.r. ieri), o uvertură frumoa
să la Viareggio, cu fotbal tehnic 
și fără durități, cu un final favo
rabil tinerilor noștri, și ca joc, și 
ca rezultat. Cadeții au învins cu 
2—0 dar rezultatul poate nu spu
ne exact totul, dacă avem în ve-

JACKIE STEWART 
ÎNVINGĂTOR LA

Cristea
Manta 
1:30,63,

15 km

JOHANNESBURG
JOHANNESBURG (Agerpres). — Peste 

100 000 de spectatori au urmărit între
cerile „Marelui premiu de Ia Johannes
burg", cea de-a treia probă a cam
pionatului mondial de automobilism (for
mula I). Victoria a revenit sportivului 
scoțian Jackie Stewart care, la volanul 
unei mașini „Tyrrell Ford“, a realizat o 
medie orară de 188,526 km. Pe locul 
secund s-a clasat americanul Peter Rev- 
son („McLaren Ford"), urmat de cam
pionul mondial Emerson Fittipaldi („Lo
tus").

Tn clasamentul campionatului mondial 
(formula I) continuă să conducă E- 
merson Fittipaldi (Brazilia), cu 22 punc
te. urmat de Jackie Stewart (Scoția) — 
19 puncte și Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) — 8 puncte.

Lotul 
astăzi 
de la

Rădulescu
Ion), Mureșan, Sza- 
fotbaliștilor români 
după-amiază, cu a- 
Roma.

Mircea M. IONESCU

„TURUL
LA

LEVANTULUI"
CICLISM

MADRID, 5
etapă a competiției cicliste internațio
nale „Turul Levantului", desfășurată pe 
traseul Silla — Villa Real, a fost cîștiga- 
tă de rutierul spaniol Domingo Perurena, 
cronometrat pe 
4h 37:33.

în clasamentul
5 etape, conduce 
nia), urmat la 6 
tul său Fuente.
concurenții străini este belgianul 
de Leuws, care ocupă locul 11, 
secunde de lider.

(Agerpres). — penultima

178 km cu timpul de

general individual, după 
Gonzalez Linares (Spa- 

secunde de compatrio- 
Primul clasat dintre 

Van 
la M

„CELE
DE LA

BRUXELLES, 5

6 ZILE
ANVERS"

Cea de-a 50-a ediție jubilia
ră — a tradiționalei curse interna
ționale de schi fond „Vasalopp” a 

■ »- cifra record de
care 

peste

i reunit la start cifra
10 102 participanți, dintre 
peste o mie de schiori de 
hotare. Desfășurată intre localită
țile suedeze Mora și Saelen. 
distanță de 86 km, cursa s-a 
cheiat cu victoria schiorului

' landez Pauli Siitonen, cronome
trat cu timpul de 4h 42’ 12”.

pe o 
în- 

fin-

(AgerpresL Te- 
anacrican. Jimmy Con- 

continuă seria succeselor ic 
ndoor" american. îzv.o- 

treeuiă la Saîis- 
it si turneul

NĂSTASE SE REVANȘEAZĂ LA DUBLU
NEW YORK. 5 

nismanul 
nors.
circuitul . 
gător săptămîna 
bury. Connors a cîștiga 
de la Hampton. întrec! 
nala 
7—5.

In 
venit 
nia) 
care 
chea 
Tiriac (România).

probei de simplu Cri 4—8- 8—X 
6—3 pe român ni ll»e Nâueve 
proba de dublu. vkMria a re- 
cuplului llie Năslave (BM*â-  

— Clark Graebner (St A> 
a învins cu 8—2. 4—1 pere- 
Jirumy Connors (SCA) — teu

sonv $ la*'

CAMPIONATE... CAMPIONATE

FILATEUA, NUMISMATICA Șl LOTERIA IN SPRIJINUL J.O
(Urmare din pag. I)

crearea unei

fășura probele de yachting, pentru 
piscine și velodrom — se ridică la 
259 de milioane dolari. Pentru ad
ministrație este prevăzută o sumă 
de 60 de milioane de dolari. Mi
nistrul Garneau a precizat că a- 
ceste cifre țin seamă de procesul 
de inflație și de un procentaj mi
nim de eroare. Acoperirea cheltu
ielilor pentru Jocurile Olimpice din 
1976 și eventualul profit se vor pu
tea realiza prin trei mijloace ma
jore : vînzarea de monezi comemo-

■ rative, vînzarea de timbre editate 
cu această ocazie și
loterii naționale. Din vînzarea bi
letelor de intrare se va putea a- 
ccperi o bună parte din suma de 
60 milioane rezervată cheltuielilor 
administrative. Raymond Garneau 
a amintit că profitul realizat la 
Miinchen din vînzarea monezilor a 
fost de 219 milioane dolari și că 
această vînzare s-a produs aproape 
în întregime în R. F. a Germaniei. 
'„La Montreal, a declarat el. vom 
avea la 
desfacere

Ultima 
gătirilor 
de la Montreal a avut loc la Lau
sanne, unde delegația canadiană, 
condusă de Roger Rousseau (pre
ședintele Comitetului de organizare 
a Jocurilor din 1976) și-a prezentat

dispoziție toată piața de 
nord-americană“.

etapă în definitivarea pre- 
pentru Jocurile Olimpice

proiectele. Comitetul interBatjoael 
olimpic a aprobat și votat ia una
nimitate planurile canadiene. Ace* ’, 
vot de încredere a fost primit cj 
entuziasm de către delega) a cana
diană. care cuprindea și pe prima
rul orașului Montreat, energxcl 
Jean Drapeau, și pe Gerry Sayder 
vicepreședintele Comitetului 
realez. în raportul de 21 ae pag.''; 
prezentat de delegația ca.nac arâ. 
sînt menționate, printre altele, mo
dalitățile de finanțare a Jocurilor. 
Raportul precizează că dieptivE-e 
de televizare pentru Statele Vnlie 
au fost vindute societății americane 
A B.C. (American Broaceasu.-.g 
Corporation), care a obținut astfel 
exclusivitatea prezentării Jocur. ier 
în S.U.A. pentru suma de 25000 MB 
de dolari. în ajunul prezentării ra
portului. primul ministru canaihan. 
Pierre Elliott Trndeau. anunța gpri- 
jinul guvernului federal în emite
rea unei monezi comemorative, ee 
va fi pusă în circulație începind d n 
septembrie 1973.

în cadrul ședinței Comitetului in
ternațional olimpic, a fost comen
tată și dorința orașului Montreal de 
a prezenta Jocurile Olimpice !ntr-un 
cadru mai modest, mal prietenos și 
mult mai profitabil tuturor țărilor 
participante, inclusiv țârilor mai 
puțin dezvoltate. A fost, de aseme
nea, discutată problema Satului o- 
limpic; primarul orașului. Jean

Dc*>e*a-  a ie: j 
ran că aties-i v

tîJWi*  -id: 13H I 
latr-a sve
S*î  ia:

X7

a

S-au reluat campionatele și în CEHO
SLOVACIA. UNGARIA și ELVEȚIA. 
Spartak Trnava a obținut o victorie cla
ri care o tace să privească cu optimism 
. -cCe miercuri din C.C.E. Ferencva

ros a ciștigat la scor, in deplasare, do- 
ei ..g că nu consideră lupta cu Ujpest 

Dozsa încheiată. In OLANDA, Ajax de- 
u.e „cer ceplin — cu număr de puncte 

si golaveraj superior, iar Sparta Rotter
dam confirmă afirmația de a fi csur- 
priza campionatului". O mare surpriză 
i.n SPANIA, unde Espanoi izbutește să 
învingă pe .vecina" șl lidera clasamen
te;.:. C.F. Barcelona, și o ajunge astfel 
In fruntea clasamentului. Dar, în același 
dmp. relansează și pe Real, care fusese 
tir.ut in șah în etapa trecută, chiar pe 
teren propriu, de actualul lider ! BEL
GIA are un lider autoritar. F.C. Bruges, 
-are isi poate permite chiar să lase un 
bunct in cerbyul local, contra lui Cercle.

BULGARIA, T.S.K.A. nu izbutește 
1- i- un meci nul. „acasă", cu Slavia 
Sofia, astfel tacit Levskl-Spartak se mai 
aDropie eu un punct, anunțînd o luptă 
ace-bă pentru titlul de campion. In R.F. 
A GERMANIEI, campionatul a făcut loc 
-Cupei", ta cadrul căreia s-au disputat 
tr.e-iuriie din cadrul optimilor de fi- 
nate.

CEHOSLOVACIA (etapa a 16-a, prima 
a retur.', ui): Spartak Trnava — Slavia 
Praga 4—6; SKLO Union Teplice — Du- 
k:e Praga 3—2: Zbrojovka Brno — Ta- 
tran Presov 3—0; Slovan Bratislava — 
ZVL JEtna 2—0: Banik Ostrava -r VSS 
K-sice 3—0: Skoda Plsen — AC Nltra 
S—•: Lokomotiv Kosice — TZ Trjinec 
—1 : Sparta Praga — Spartak Hradec 

Kralove 2—1. Clasament : 1. Spartak Tr- 
r.ava _ 23 p: 2. Tatran Preșov — 21 p; 
X ZVL Jilin a — 19 p.

OLANDA (etapa a 23-a): Derbyul cam- 
pionatulul. disputat la Amsterdam, între 
cunoscutele formații Ajax și Feyenoord 
itee-erdam s-a încheiat după cum se știe 
eu scorul de 2—1 (2—0). Alte rezultate: 
Twente Enschede — NEC Nijmegen 2—0; 
Snarta Rotterdam — Haarlem 4—1; Ex- 
-e mor Rotterdam — FC Amsterdam 2—3; 
F.C. den Haag — Go Ahead 2—0; Tels- 
sta~ — FC Groningen 5—1: NAC Breda 
— F.C. Utrecht 0—3. Clasament : I. Ajax 
Amsterdam — 40 d: 2. Feyenoord Rotter
dam — 3*  p (on joc mai puțin); 3. Spar
ta — So

BULGAMA (etapa a l»-a) t Levski 
Snartak — Lokomotiv Sofia 1—0; Beroe 
stara Zagora _ Cemomoreț Burgas 4—1; 
TSKA s«"temvrisko Zname Sofia — 
Slavia Sofia 1—1: Cerno More Varna — 
Lek: motiv Plovdiv 0—0: Dunav Ruse — 
Pemik 2—1: Spartak Pleven — Botev 
Trata 3—0: Trakia Plovdiv — Soartak 
Varna 4—1: Laskov Tambol — Etir Tirno- 
vo 2—i: volov Sumen — Akademik So
fia 1—1. Clasament : 1. TSKA — 26

în meci amical,

p’

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

LUPTĂTORI LA VARNA Șl MINSK...
SOFIA, 5 (Agerpres). — La Var

na au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de lupte_ li
bere, dotat cu memorialul 
Kotov". Cele mai multe 
le-au obținut luptătorii
(5) și ce! din Iran (3).
român E. Panaite. a ocupat locul 
trei Ia categoria 100 kg.

„Dan 
victorii 
bulgari 

Sportivul

" 1 ■ 1
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — Tra

diționalul tumeu de lupte greeo-
„.INQTĂTORI

romane „Memorialul Ivan Podub- 
nîi“, desfășurat la Minsk, a luat 
sfîrșit cu succesul sportivilor sovie
tici, situați ne primul loc îa sase 
categorii. Trei victorii au obținut 
reprezentanții Bulgariei. Iar ana 
cehoslovacul Miroslav Janota (cat. 
82 kg). La categoria 90 kg, locul 
tntîi a revenit lui Ivan Tolov (Bul
garia), în timp ce luptătorul ro
mân, Dumitru Manea, i-a clasat 

treilocul

LA BREMEN
(prin telefon).BREMEN 5 ______

în ultima zi » concursului interna
tional da înot, sportivii români au 
eoneurat mai slab, obținînd rezul
tate inferioare recordurilor stabi
lite anterior în țară: 100 m liber 
(m): Bottom (S.U.A.) 51,02. Fair- 
bank (S.U.A.) ----- ~ ‘
(R.F.G.) 52,72,...
200 m bras (f).' 
(S.U.A.) 2:42,02;
Keena Rothammer (S.U.A.) 2:05.61, 
Shirley Babashof (S.U.A.) 2105.72; 
100 m spate (m): Naber (S.U.A.) 
58.98, N. Miloș (Iug) 59.15. P. Miloș

sportivii români au

52,11. Steinbach
18. Slavic 54.64:
Catherine Carr
200 m liber (f):

59,34; X00 ra delfin (ra) > -------- _ . M<uw 
--- --------- m «pate (f): 

Melissa Belote (S.U.A.) 2)21,78, Enlth 
Brigitha (Olanda) Bi32,68; 100 n 
bras (m): Michael (R.F.G.) «922, 
Stulikov (U.R.S.S.) 67,09, Szabe (Un
garia) 07,32;-----400 m liber (ra.):
Backbaus 4 >04,45, Naber 4;0dJ7. 
Genter (S.U.A.) 4;07,79... 7. Aimer 
412,03... * ~ -------
delfin
(R.F.G.) 66.69, Frieke Buys (OJan- 
da) 66.71: 200 m mixt (f) Jenny 
Bartz (S.U.A.) 2:24.31.

dug.) ____ _ . . _ ___
Backhaus (S.U.A.) 2i04,87, 
(R.F.G.) 2:08.04: 200 m a

9. Slavic 4:12,86; 100 m
(f): Gudrun Beckman

interiorul arenei 
cu o capacitate 
Pentru antrena- 
vor fi utilizate 

existente pe 
din Montreal și

FRÂNTA-PORTUGALIA 1-2 (1-1)
Disputat la Paris pe stadionul 

Parc de Princes. în fața a 35 000 de 
spectatori, meciul amical dintre se
lecționatele Portugaliei și Franței 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) 
in favoarea jucătorilor portughezi. 
Cele două goluri ale oaspeților au 
fost înscrise de Eusebio în min. 37 
(din 11 m) și min. 88. Pentru gazde 
a înscris Molitor (min. 35).

Primul 
cat de 
derbyul 
noord. 
Reitsma 
șeșle să 
balonul

(Agerpres). — A 
început Cursa cicUstă de șase zile de la 
Anvers, la care participă echipe for
mate din cite trei pistarzi. După 43 
de ore de întreceri, pe primul loc în 
clasament se află formația belgiană 
Verschueren — Seeuws — Godefroot. cu 
109 puncte, urmată de echipa olandeză 
pijnen — Duyndam — Koel, cu 
puncte.Theo MACARSCHl

gol mar- 
Ajax în 
cu Feye- 
Portarul
nu reu- 

prindă 
expediat 

cu forță de
Johnny Rep (cu
re nu se vede in 
fotografie] 
după linia 
In stingă, 
casai lui
Johan Neeskens

Telefoto :
A P.-AGERPRES

decît 
porții, 
mijlo- 
Ajar,

25 p; 3. Lokomotiv2. Levski Spartak — 
Plovdiv — 25 p.

TURCIA (etapa a 19-a): Fenerbahce — 
Vela 1—1; Besiktaș — Galatasaray 0—3; 
Sekerspor — Gdztepe 2—1; Altay — Bur- 
saspor 1—1; Adanaspor — Giresunspor 
2—1 ; Eskisehirspor — PTT 1—0: Bolus- 
por — Ankaragiicti 1—0; Samsunspor — 
Mersin 1—0. Clasament : 1. Galatasaray
— 28 p; 2. Fenerbahce — 26 p; 3. Anka- 
ragiicii — 24 p.

UNGARIA (etapa a 16-a. prima a re
turului) : Vasas — Videoton 3—0; Honved
— Zalaegerseg 6—0; Dlosgyor — Ferene- 
varos 1—4; Tatabanya — Csepel 0—0; 
Raba Eto — Egyetertes 0—1: MTK — 
Komlo 0—0; Pecs — Szeoi 2—0; Uj pești 
Dozsa — Salgotarjan 2—1. Clasament : 
1. Ujpesti Dozsa — 25 p; 2. Ferencvaros
— 22 o: 3. Vasas — 21 p.

BELGIA (etapa a 22-a) : 
Beerschot 1—1 ; Beringen 
1—0; FC Bruges — Cercle Bruges 2—2 : 
Anderlecht — FC Liege 1—1; Standard

Clasament :

Antwerp —
— Berchem

Liege — Union St. Gillolse 1—1; Racing 
White — Diest 4—0; St. Trond _ Cros
sing 2—1; SK Lierșe — FC Malines 1—1. 
Clasament : 1. FC Bruges — 33 p; 2. 
Standard Liege — 29 p; 3. Racing White
— 28 D.

ELVEȚIA (prima etapă a returului) : 
FC Basel — Winterthur 3—1 ; Chiasso — 
FC Zurich 0—0; Grasshoppers Zilrich — 
Servette Geneva 2—0; Grenchen — Fri
bourg 1—0; Lausanne — Young Boys 
5—1. Partidele St. Gall — Sion și Chaux 
de Fonds — Lugano au fost aminate. 
Clasament : 1. FC Basel — 21 p: 2. 
Grasshoppers Zurich — 19 p; 3. Sion — 
17 p (un meci mai puțin).

GRECIA (etapa a 21-a) : Panathinaikos
— Trikala 3—0; Aegaleo — Olympiakos 
Pireu 0—0; Fostir — PAOK 1—0: Panio- 
nios — AEK 2—1; Erhnfkos — Olympia
kos Nicosia 1—1; Heraklis — Aris 1—0; 
Kalamata — Panahaiki 2—1: Olympia
kos Voios — Atromitos 1—0: Serrai — 
Kavala 1—1. Clasament : 1. PAOK — 56

p; 2. Olympiakos Pireu — 56 p; 3. pana- 
thinaikos — 53 p (un joc mai puțin).

SPANIA ((etapa a 23-a) : Coruna — 
Oviedo 1—1; Saragossa — Betls Sevilla 
3—2: Granada — Real Madrid 1—2; CF 
Barcelona — Espanoi Barcelona 0—1 ; 
Atletico Madrid — Atletico Bilbao 2—1; 
Las Palmas — Real Socledad 1—0; Gijon
— Malaga 2—0: Castellon — Celts Vigo
2— 1 : Eskisehirspor — PTT 1—0: Bolus- 
1. C.F. Barcelona — 32 p; 2. Espanoi rt- 
32 p; 3. Real Madrid 30 p.

R. F. a GERMANIEI. Rezultate înre
gistrate în optimile de finală ale „Cupei": 
S. V. Wuppertal — Kickers Offenbach
3— 2 ; S. V. Hamburg — F. C. K81n 2—2 ; 
Braunschweig — Eintracht Frankfurt 
1—0 ; M.S.V. Duisburg — Hertha B S.C. 
1—2 ; F. C. Schalke 04 — Borussia 
Mdnchengladbach 0—2 ; V.f.B. Stuttgart
— F. C. Kaiserslautern 2—1 ; V.f.L. 
Bochum — Werder Bremen 4—4 ; Rot ~ 
Weiss — Bayern MUnchen 1—2.

2—1

Miine, la Amsterdam, Leeds, Londra, Belgrad etc....

PRIMELE MECIURI ALE SFERTURILOR DE FINALA
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

Miine. pe stadioanele din 12 orașe ale 
Europei, începe partea cea mai dificilă 
a competițiilor continentale interclubun, 
un fel de Intrare în linia dreaptă spre 
cucerirea invidiatelor trofee... După două 
tururi to C.C.E. și Cupa Cupelor și trei 
în Cupa U.E.F.A. (dat fiind că aceasta, 
în fiecare ediție, cuprinde un număr 
dublu de participante — 64). iată că, 
acum, toate cele trei competiții majore 
ale continentului se găsesc în fața sfer
turilor de finală. Miine au Ioc primele 
meciuri, dar echipele calificate în semi
finale nu le vom afla decît la 21 martie, 
dată la care sînt programate meciurile 
retur. Si acum, cite ceva despre întil- 
nirile de miine.

In Cupa campionilor europeni, „capul 
de afiș" îl constituie desigur meciul 
AJax — Bayern, un adevărat derby al

TELEX • TELEX • TELEX
Cursa ciclist*  Nis*  — Genera, disputat*  
p» distaața ds îtl km, a revenit la ac
tuala ediție runerolte italian Marino 
Basso, cronometrat eu timpul de 4 h 
(1:M (media arar*  da U,«M km). In 
aselasl timp eu învingătorul au asalt 
^ar.lolui Lașa g! fraaeerjl Dup.-eux.

tn ultima ai a eamplenatelor unionala da 
atletism pe teren aeepertt, Viktor Sa- 
neev a etgtlgat proba de triplusalt. eu 
performanta de 11,TT tn. tn proba femi
nin*.  pe distante de 1500 m, Tamara 
Kazankova. eu timpul de 3:44.*,  a reali
zat ee! mal bun rezultat mondial al se
zonului. Alte rezultate t 110 m garduri : 
Evghenl Mazepa — 13,6 sec.: aruncarea 
greutițil : Valeri Volkin — 19.T8 m; 100 
m garduri Lta Ritrlna — 18,8 sec. (nou 
record unional).

Dup*  1» runde, tn turneul International 
de șah de la Tallin se menține Uder 
marele maestru sovietic Mihail Tal, cu 
5.9 puncte, armat de Spasski _  8,5
puncte (1). Keres — 6 puncte (2), Bron-

INTERCLUBURI

state — 8 puncte. In runda a 10-a. Tal 
a remizat cu Balașov, iar Spasski a 
ctștigat la finlandezul vesterteen.
■
tn semifinalele probei de simplu — 
esdrul turneului internațional feminin 
de tenis de la Detroit, jucătoarea austra
lian*  Kerry Melville a reușit o surprin
zătoare victorie, cu 4-0, M. 1-1. te fata 
campioanei americane BUlle Jean King, 
principala favorit*  a concursului. In 
final*.  Kerry Melville o va tntilni pa 
compatrioata sa Margaret Court, care a 
eliminat-o eu 7—8. 6—3 pe Rosemary 
Casals (SUA).

«corul da 1»—9 (11—S) formația Franței, 
tntr-un alt joc. reprezentativa Austriei 
* dispui eu li—11 (6—») de echipa Olan
dei.

competiției, așa cum a fost considerat 
unanim. Noul lider al campionatului 
olandez este se pare în formă, în vreme 
ce coechipierii lui Beckenbauer și Maier 
sînt încă debusolați după corecția admi
nistrată. chiar pe teren propriu, echipei 
naționale (care cuprindea 5 miinchenezi) 
de către selecționata Argentinei. Tn plus, 
se spune că „tunarul" Milller, principala 
forță de șoc a lui Bayern, nu va putea 
juca, fiind accidentat. Foarte interesantă 
partida dintre campioana Cehoslovaciei, 
Spartak Trnava și Derby County — care 
învinge uneori pe Benfica și Zelezni- 
cear Sarajevo, dar alteori pierde la West 
Ham sau... Leeds United. chiar pe 
propriul teren. Juventus — învinsă du
minică în etapa de campionat de către 
Torino — va avea probabil destulă forță 
să treacă de Ujpest Dozsa, iar meciul 
Dinamo Kiev — Real Madrid este des
chis oricărui rezultat.

In Cupa cupelor, cel mai echilibrat 
meci pare a fi cel dintre Hibernian Edin
burgh (lider în momentul de față în 
camoionatul scoțian) și echipa iugoslavă 
Hajduk Solit. Milan na va pierde pro
babil în fata lui Spartak Moscova, Leeds 
este greu de presupus că va scăpa oca
zia (fn forma deosebită tn care se află) 
de a lua avantaj !n meciul pe care-1 
dispută pe stadionul din Elian Road. La 
Gelsenkirchen. Schalke M — Sparta Pra- 
ga, un alt meci deschis, tn care gazdele

vor trebui. în vederea meciului retur, 
să la un avantaj cit mai substanțial.,

Cupa U.E.F.A. programează din nou 
un meci între două echipe vest-germa- 
ne : F.C. Kaiserslautern — Borussia 
Miinchengladbach (după ce aceasta din 
urmă a spulberat în turul precedent pe 
F. C. Koln : 5—0). Borussia, luînd în 
considerație și meciul retur, este favo
rită. Două meciuri atrag atenția în mod 
deosebit : Tottenham (care sîmbătă a 
eîștigat și Cupa ligii engleze) — Vitoria 
Setubal (să nu uităm, cea care a elimi
nat pe Fiorentina și Internazionale !) și 
F.C. Liverpool (actualul lider în cam
pionatul englez) — Dynamo Dresda (cea 
mai bună echipă din R.D. Germană, 
neînvinsă pînă acum în competiția in
ternă). Favorite, sînt, totuși, așa cum 
toată lumea se așteaptă, echipele engle
ze. Ultimul meci, cel de la Belgrad, 
dintre O.F.K. si echipa olandeză Twente 
Enschede. Echipa iugoslavă, care a eli
minat pînă acum pe Dukla Praga. Feye- 
noord si — gel mai greu ! _ ne Beroe 
Stara Zagora. nu va scăpa prilejul de 
a lua un avantaj consistent, care să o 
scutească de emoții în meciul retur. 
Dar. să așteptăm pînă mîlne seară, cînd 
vom ști dacă pronosticurile noastre s-au 
adeverit.

D. GRAUR
din

Turneul internațional masculin de hand
bal de Ia Paris s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Spaniei, care a terminat 
competiția neînvinsă, totalîztnd 8 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pele Franței — 6 puncte. Tunisiei — 4 
puncte. Austriei — 2 puncte și Olandei 
— 0 puncte, tn partida decisivă a tur
neului, handbaliștil spanioli au învins cu

Timp de trei șiptitelni, cicliștii polo
nezi »-au antrenat tn Bulgaria In vede
rea „Cursei Păcii" și a celorlalte mari 
competiții din acest an. La 6 martie, 
lotul polonez, avlnd tn frunte pe Ryszard 
Szurkowskl, lanus Kovaljski, r* ---------
Krenczinskl. Tadeusz Mytnik va 
tn Algeria pentru a participa la 
premiu ’ " " ................... * '■
Intre 7 
minted 
prinde--------------- _ ------- ------- -----
gimnastelor sovietice fac parte : Ludmila 
Turișceva. Tamara Lazakovicl, Olga Kor
but. Antonina Koșel. Liubov Bogdanova.

Bernard
i pleca 

___ ________„______ ,____«Marele 
Ar.naba- ș: la turul Algeriei.

șl îs martie, reprezentativa fe- 
de gimnastic*  a URSS va tntre- 
un turneu tn SUA. Din lotul

In zilele de 10 și 11 aprilie, Ia Leningrad, 
se va disputa tntilnirea amicală de gim
nastică dintre reprezentativele masculine 
șl feminine ale URSS șl Japoniei.

PROGRAMUL „SFERTURILOR*
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Ajax Amsterdam — Bayern MOnchen: Juventus Torino — Ujpest Dozsa ; 
Spartak Trnava — Derby County; Dinamo Kiev — Real Madrid.

CUPA CUPELOR

Schalke 04 — Sparta Praga; Hibernian Edinburgh — Hajduk Split; Leeds 
United — Rapid București; Spartak Moscova — A.C. Milan.

CUPA U.E.F.A.

1 F. C. Kaiserslautern — Borussia Mdnchengladbach ; O.F.K. Beograd —
F.C. Twente Enschede; Tottenham Hotspur — Vitoria Setubal; F.C. Liverpool 
— Dynamo Dresda.
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