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CEHOSLOVACĂ A

PENTRU VIGOAREA
Plecarea din Capitală

în dimineața zilei de S martie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a părăsit Capitala, 
plecînd spre Republica Socialistă 
Cehoslovacă, unde, la invitația to
varășului Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, va face o vizită neoficia
lă, de prietenia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii 
membru supleant al

Ion Pățan, 
Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan 
A-r.drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
de consilieri.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, secretarul general al parti
dului a fost salutat de tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Hie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan

Voitec, Icsif 
bâlău, Petre 
tică, Miron 
Duca, Mihai 
sile Patilineț,

Banc, Constantin Bă- 
Blajovici, Cornel Bur- 
Constantinescu, Aurel 
Gere, Ion Ioniță, Va- 

., Ion Stănescu, Ion 
Dincă, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat șî ai 
guvernului, de conducători ai in
stituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești.

Erau prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia 
București, și membri ai ambasa
dei.

SI SANATATEA
*

CETĂȚENILOR 
PATRIEI

M

i FARA ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASA I
DUMINICĂ NOI ÎNTRECERI FIGUREAZĂ PESIMBATA ȘI

Două duminici consecutive au
adevăr in favoarea căruia se pledează de foarte multă vreme : masele 
de cetățeni (și cei tineri mai cu seamă) sint dornice de mișcare, de 

sport, de activități in aei liber, cit mai multe și cit mai variate. Ele așteaptă 
cu nerăbdare orice prilej care vine in intimpinarea acestei dorințe a lor 1 
Toate competițiile organizate săptăminile trecute, fie că era vorba doar de 
un cros, fie de 
s-au bucurat de

ovul darul să ne convingă definitiv de un

VESTI DIN
întreceri polisportive, de ping-pong, șgh, volei ori hondboi, 
o participare numeroasă și entuziastă.

AGENDĂ

TARA

Sosirea la Praga
PRAGA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite i Marți dimineața, a so
sit la Praga tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, care 
la invitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, face o 
vizită neoficială, de prietenie în 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii 
?ățan. membru supleant al 
mitetului Executiv al CC.

Ion 
Co

al

P.C.R, și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La aeroportul Ruzyne. in tafim- 
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a persoanelor oficiale 
care îl însoțesc, au venit tovarăș:: 
Gustav Husak, Vasil Bilak. mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Vac’av 
Hula, membru supleant al Prezi
diului C.C. al PC. din Cehoslovacia. 
Jan Gregor, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace. pre
ședintele părții cehoslovace ta Co
misia mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehn'co-ști'.n- 
țifică cehoslovaco-romănă.

F-au de față ambasadorul Ronță
ia Praga. Teodor Haș, membri 

a: ambasadei și ai agenției eco- 
comice române.

La coborirea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost sa- 
lutat cordial de tovarășul Gustav 
Husak si de ceilalți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci veniți 
în întîmpinare

Pionieri cehoslovaci și 
au oferit tovarășului 
Ceaușescu. persoanelor 
române buchete de flori.

români 
Nicolae 
oficiale

(Agerpres)

ÎNAINTEA turneului final

din orașele patriei 
dătătoare de opti- 

intrecerile spor-

Veștile primite 
au fost tonice, 
mism. Pretutindeni, 
five de masă au fost primite cu in
teres și însuflețire, au înregistrat un 
succes deplin. Dar, desigur, au fost 
necesare eforturi, pe alocuri chiar 
considerabile. Un efort de gindire 
în primul tind, înaintea celui orga
nizatoric, nici el de neglijat. Au 
trebuit găsite acele forme ale acti
vității care sint ușor accesibile, nu 
necesită amenajări speciale, echi
pamente costisitoare, probleme teh
nice complicate. A fost nevoie de 
o colaborare mai strinsă intre dife
ritele organe și organizații cu atri
buții in domeniul sportului și se 
pare că ea a funcționat bine.

Și astfel, la București, Bacău, A- 
lexandria, Constanța, Ploiești, Si
biu, Suceava, in multe alte părți,

SIMBATA ȘI DUMINICA

mii și mii de oameni, tineri, dar și 
virstnici, au petrecut sfirțitul de săp- 
tămină in tovărășia sportului, au fă
cut mișcare, s-au destins. Și chiar 
dacă din marea masă a celor care 
au alergat duminică dimineața, fă- 
cînd neîncăpătoare bulevarde largi, 
nu se va ridica nici un cam
pion olimpic, un ciștig este oricum, 
pentru că mulți dintre acești tineri 
vor deveni prietenii statornici ai 
sportului. Ceea ce este esențial I

Un foarte înțelept proverb româ
nesc spune că „NICIODATĂ NU 
ESTE PREA TiRZIU SĂ ÎNCEPI UN 
LUCRU BUN". Parofrazîndu-I, am 
putea adăuga că este, cu otit mai 
mult de dorit să se continue o ini
țiativă valoroasă, al cărei rezultat a 
și fost verificat de practică.

încurajate de succesul repurtat, 
organele și organizațiile sportive au 
toate motivele să lărgească orizon
tul activităților de masă, să ie im
prime un caracter permanent, abso
lut obligatoriu pentru a se sconta 
pe EFICIENȚA !

Un raid-anchetă telefonie efectuat 
ieri dimineață la cîteva consilii ju
dețene pentru educație fizică ți sport 
ne întărește convingerea că și în 
duminica ce vine agenda competi- 
țională a sportului de masă va fi 
bogată și interesantă.

in zilele de 10 și LA TIMIȘOARA'1 martie vor a- LH IIIWIJVAKA ea 1{je coropeti{ij 
dotate cu „Cupa 8 Martie" la hand
bal, la care și-au anunțat participa
rea reprezentativele celor 8 întreprin
deri textile din oraș. în colaborare 
cu Comitetul orășenesc U.T.C. se va 
desfășura o competiție școlară fulger 
la fotbal, handbal, baschet și volei. 
In bazinul I.L.F.A. se va disputa 
etapa a Il-a a „Cupei mărțișorului" 
la natație.

se așteaptă o par - LA CRAIOVA ticipare record la LA IKAIWVA cr(>sul g Martie în 
Parcul Poporului. Totodată va avea 
loc faza . județeană a 
tulul de la sate" 
nis de masă, cu 
buni jucători din

„Cupei tinere- 
la șah, volei ți te- 
prezența celor mai 
93 de comune.
a nins, este zăpa
dă din abundență. 
Operativ și „la. 6- 

orășenesc s-a glridit 
acum, în martie, 

concursul de săniuțe după care iubi
torii

LA CLUJ 
biect", ; consiliul 
să programeze^

alunecărilor vijelioase au tînjit

toată 
pîrtia 
ială, 
șoara 
tă și

Duminică dimineața 
Făget va fi, fără îndo- 
de populată. La Băi- 

desfășura vineri, sîmbâ- 
un mare concurs

iarna, 
de pe 

extrem 
se va 

™ duminică — ------ --------
popular de schi cu 300 de pârtiei- 
panți..„Cupa 8 Martie* programează 
competiții de volei, tenis de masă, 
baschet și popice.

se întîlnesc parti- 
LA PITEȘTI eUpefi.„lii:> dețene a „Cupe» 

mecanizatorului" (șah, tenis de ma
să, trîntă, haltere și popice). îșî 

....... .— ' ' spor- 
arge- 
județ 

Bu- 
loc 

duminici cultural-sportive,

să, trîntă, , . .
vor disputa întîietatea echipe și 
tivi din 
șene. în 
(Oarza, 
chea de 
atractive ______
în timp ce la Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Topoloveni și Pitești se vor 
desfășura etape ale „Crosului mărți
șorului".

în județul Vran- 
LA SOVEJA eeaL este Famata prima ediție 

a „Festivalului zăpezii". Se vor des
fășura concursuri de săniuțe și schi 
(coborîre, slalom, biatlon și fond). 
Sint așteptați peste 1 000 de concu- 
renți din orașele Focșani, Otlobești, 
Adjud, Panciu și comunele Vidra, 
Soveja, Cimpuri,. Drăoani, Kăcoasa și 
altele.

25 de unități agricole 
mai multe comune din 
Recea, Titești, Corbi, 
jos, Buzoiești ș.a.) au

AL CUPEI CUPELOR C. E. DE ATLETISM ÎN SALĂ

VOLEIBALISTELE DE LA PENICILINA BNFWI $•CWM cmu ~ 
POT AVEA 0 BONA COMPORTARE U MEDALII

Mal sînt doar 10 zile, plnă etnd 
cele patru finaliste — Penicilina lași, 
T.S.K.A. Moscova, T.S.K.A. Sofia, 
Wisla Cracovia — își vor disputa la 
Lyon (16—18 martie) trofeul primei 
ediții a competiției voleiballstice fe
minine, dotată cu „Cupa Cupelor".

Calificarea între cele mai bune 
formații europene constituie pentru 
voleibalistele ieșene un merituos suc
ces, care mai atenuează amărăciunea 
provocată de comportarea nesatisfă
cătoare a celorlalte echipe românești 
în „Cupa Cupelor" (la masculin) și

DE ASTĂZI, ÎN AULA 8 C. U.

AL 13-LEA TURNEU 

INTERNATIONAL 

DE SAHw

' AL ROMÂNIEI
Tn Aula Bibliotecii Centrale Uni

versitare din Capitală Începe astăzi 
cea de a 13-a ediție a turneului in
ternațional de șah al României. La 
concurs participă 9 jucători de peste 
hotare și 7 reprezentanți ai țării 
noastre.

Dintre oaspeți putem remarca, în 
primul rînd, pe cunoscutul mare ma
estru sovietic Taimanov (2590 coefi
cient Elo), fost campion al U.R.S.S., 
competitor constant al întrecerilor 
din cadrul campionatului mondial, 
pînă în fazele Iui cele mai înalte.

Pe tabelă vor mai figura doi pu
ternici maeștri internaționali iugo
slavi, tînărul campion al țării Bu
lavina (2480) și Ostoici (2440), maes
trul internațional Hon fi (2440), din 
primul eșalon al șahiștilor maghiari, 
maestrul internațional Fichtl (2385) 
fost campion al Cehoslovaciei, Spi
ridonov (2465), din echipa olimpică 
a Bulgariei, reprezentantul R, D. 
□ermane Knaak (2470), clasat pe lo
cul 4 la recentul campionat al țării 
disputat la Erfurt, polonezul PyteJ 
12380), tînărul Hernandez (2360), fost 
campion de juniori al Cubei.

In fruntea listei gazdelor se situ
ează, desigur, marele maestru inter
național Florin Gheorghiu (2520), 
care, prin prisma ultimelor sale re- 
tultate constant bune (Palma, Oren- 
se. Malaga), aspiră cu justificate 
pretenții la primul loc.

Alături de el, maeștrii Internațio
nali Ghițescu (2450), și Gbizdavu 
(2385), campionul României, Partes 
;2425), Ungureanu (2410) și debu- 
tar.ții la această competiție, Stanciu 
p Stoica, completează o listă de 
participare valoroasă, promițtnd o 
luptă foarte echilibrată și intere
santă.

Astăzi dimineață, la ora 11, are 
loc ședința tehnică. După amiază, 
a ora 16, directorul concursului, se
cretarul generai al F.R.Ș., Fr. Hart- 
nan, va declara deschis turneul șl 
.or Începe partidele primei runde.

★

Paralel, va avea loc dimineața (o- 
rele 9—14) un turneu de selecție fe- 
■nmin dedicat zilei de 8 Martie, la 
:are au fost invitate i Gertrude 
Baunistaick, Su/ana Makai. Marga
reta Teodor eseu. Rodi ca Betelie r, 
Margareta Juncu, Elena Răducanu, 
Anca Gheorghe, Emilia Kis, Lia Bog- 
Ion, Gabriela Olteanu și Rene Far
kas Cu excepția Elisabetei Polihro. 
liarle și Alexandrei Nicolau, cele mal 
pules nice jucătoare ale țării 

„Cupa campionilor europeni". Desi
gur, prezența in turneul final oblică 
și în continuare la o comportare cit 
mai bună, deoarece participarea la 
această fază a Întrecerii poate în
semna, totodată, o „poartă" spre 
consacrarea internațională a Penicilinei lași.

De la ultima confruntare cu Slavia 
Bratislava și ptnă la meciul cu Di
namo din etapa a XlV-a a campio
natului național, jucătoarele din Iași 
nu au mai întîlnit adversare care să 
e creeze probleme. în meciul de la 

București, însă, ele, au cedat la un 
scor categoric, In urma unei com
portări care nu a mulțumit pe cei 
prezenți în sala Dinamo. Este cazul 
desigur, sâ precizăm că antrenorul 
N. Roibescu are dificila misiune de 
a alcătui în așa fel programul de 
pregătire, ineît echipa să se prezin’e 
in maximum de formă la Lyon, dar 
să nu dezamăgească nici în "campio
nat. Așa cum am remarcat si cu pri
lejul altor partide susținute de Peni
cilina,. in jocul formației din lași e 
defecțiune intr-un singur comparti
ment are repercusiuni nefavorabile 
asupra comportării de ansamblu. 
Ceea ce s-a întîmplat șl în sala din 
Șos. Ștefan cel Marei Florentina Itu 
și Aurelia Ichim nu au mai „sclipit" 
în atac, diminuînd forța de șoc a 
echipei și infiuențînd astfel si asu
pra moralului celorlalte coechipiere 
— și așa dominate de importanța 
oartjdei — care au cedat, apoi, punct 
după punct. De asemenea, un capi
tol care ar trebui să stea mai mult 
in atenție este preluarea din servi- 
ciu și din atac, pentru a se facilita 
misiunea coordonatoarei. Ana Chiri- 
țescu, cu toată experiența și maturi
tatea sa nu poate să realizeze prea 
mult, dacă nu este pusă, Ia rlndul 
ei, în valoare de o preluare bună, 
pe care ea s-o transforme într-o pasă 
fructificabilă pentru atacante.

într-o ultimă convorbire cu antre
norul N. Roibescu, acesta ne spunea 
căt „In timp ce toate celelalte com
ponente ale lotului se simt bine, doar 
Florentina Itu nu este tn plenitudi- 
nea forțelor — așa a fost și In me-

Emanuel FANTANEANU

(Gontinuarg tn pag. a t-a)

SPORTUL IEȘEAN SE PREZINTĂ LA ORA 
CU MULTE REALIZĂRI, DAR Șl CU DESTULE

Desfășurată In urmă cu cltva timp, 
plenara C.J.E.F.S. lași a avut ca te
mă analizarea activității sportive de 
masă șl de performanță din 1972, 
precum și stabilirea unor măsuri 
menite să Impulsioneze această acti
vitate tn 1973 șl în anii următori.

Tonul sincer al discuțiilor, spiritul 
de angajare al tuturor vorbitorilor 
și modul deschis în care s-au abor
dat problemele spinoase apărute în 
munca de zi cu zi au făcut ca ple
nara să fie nu numai o trecere în 
revistă a realizărilor și lipsurilor, 
dar și un fructuos schimb de expe
riență între numeroșii participanțL

ANGRENAREA OAMENILOR 
MUNCII TN PRACTICAREA 
SPORTULUI — O PROBLEMA 
ASUPRA CĂREIA TREBUIE SA 

SE MAI INSISTE

Cuprinderea tineretului și a oame
nilor muncii din Întreprinderi, Inșii- 
tuții, școli, facultăți și de la sate

Valeria Bufanu a participat la toa
te cele trei edita ale „europene
lor" de sală, dar n-a izbutit nicio
dată să ciștige o medalie. Poate o 

va face acum, la Rotterdam !„
Foto i Drago? NEAGU

într-o activitate permanentă șl orga
nizată de practicare a exerclțiilor 
fizice a constituit una dintre prin
cipalele probleme care au preocupat 
atît C-J.E.F.S., cit și celelalte organi
zații județene In cursul anului tre

Pe marginea plenarei C. J. E. F. S. lași

cut Ca rezultat al acestor preocu
pări, s-a reușit ca In marea majori
tate a școlilor să fie introdusă gim
nastica zilnică, iar tn internatele șco
lare gimnastica de dimineață, in 
vreme ce salariații din întreprinderi 
au beneficiat de numeroase acțiuni 
turistice, serbări cultural-sportive ți 
cimpenești.

Pentrii a da și cîteva cifre eloc
vente, vom aminti ci numărul dumi

Tn ciuda ninsorii căzută în 
uuvmele zile. a gerului care 
mai persistă. primăvara este 
toc.* pe aproaoe! Semn că 
ti eeaosu: competițiilor atle- 

Ce oe teren acoperit se a- 
oe sfîrșit. glodurile și 

preocupările sportivilor ur- 
mlud a fi -transferate" din 
incinta sălilor, pe stadioane și 
pe traseele crosurilor. Pînă 
una alta insă, sîmbătă și du
minică. în marea sală a com
plexului sportiv Ahoy din 
Rotterdam stat programate 
campionatele europene in
door, punctul final și în a- 
ceiasi timp cloul concursuri
lor de sală.

La cea de a patra ediție o- 
fielalâ a campionatelor con
tinentale de la Rotterdam (I 
— V-ler-s 1970, II — Sofia 
1971 si ITI — Grenoble 1972) 
și-au anunțat participarea unii 
dintre cei mai valoroși atleți, 
din majoritatea țârilor euro
pene. Printre ei și un grup 
de sportivi români i Valeria 
Bufanu (60 m plat și 60 m 
garduri), Viorica Viscopoleanu 
(săritura ta lungime), Carol 
Corbu (triplusalt), Dorel Cris- 
tudor (60 m plat), Csaba Dosa 
(săritura in înălțime) și Ni- 
colae Perța (60 m garduri). 
Este vorba deci doar de șase 
sportivi români care vor con
cura la C.E. (este cel mai 
mie Iot pe care atletismul 
nostru l-a prezentat la această 
competiție continentală). Dar, 
chiar de ar fi vrut federația 
de specialitate să trimită mai 
multi concurenți, n-ar fi avut 
de unde-i lua I Căci într-un 
asemenea caz selecționarea 
competitorilor trebuie să aibă 
neapărat ta vedere evoluția 
1« de-a lungul întregului sezon 
de concursuri indoor — in
terne ?i internaționale — ci
frele tnregistrate și, poate

(Continuare ta pag. a 2-a)

nicilor cultural-sportive a ajuns a- 
nul trecut la 166, iar acțiunile turis
tice, ta număr de 6 900, au angrenat 
peste 210 000 de participant! 1

Din păcate, însă, activitatea cu 
caracter de masă desfășurată tn ju

deț nu îndeplinește încă toate cerin
țele impuse, atît pe planul inițiati
velor, cît ți al popularizări! acțiu
nilor organizate. în căminele studen
țești din Iași, spre exemplu, au fost 
aduse numeroase materiale sportive 
pentru a stimula gimnastica de di
mineață, dar lipsa unei coordonări 
și preocupări permanente în această 
direcție au făcut ca acțiunea să se 
desfășoare individual și sporadic,

4. eastă aprigă întrecere a elevelor din Cluj ne dezvăluie frumusețea ji spectaculozitatea crosului
r Foto : P. NAGY

SÂPTĂMINA ACEASTA

FRUNTAȘII SCRIMEI ROMÂNEȘTI 
VOR LUPTA PE PATRU FRONTURI
• LA TORINO: floretistele clubului Steaua in Cupa Europei și Trofeul Martini
• LA PARIS: floretișto aceluiași dub in Cupa Europei și Trofeul Rommel
• LA SOFIA: meci intre ,,Raționalele" de sabie ale României și Bulgariei
• LA BUCUREȘTI: Trofeul memorial Mihail Savu, la spada

Pășind în luna martie, scrimerii 
noștri fruntași au intrat intr-o pe
rioadă (care se va prelungi și în ur
mătoarele două luni) de intensă ac
tivitate competiționalâ atît pe plan
șele din țară dar, mai ales, pe cele 
ale unor orașe de peste hotare, de
venite gazde tradiționale pentru 
competițiile de mare anvergură, ca 
Torino unde cele mai bune flore- 
tiste de pe continent își dispută 
Cupa Europei ți Trofeul Martini, 

fiind lipsită, în acest fel, de eficien
ță. Și pentru că am amintit de popu
larizarea acțiunilor organizate trebuie 
să subliniem că inițiativa trimiterii 
unor sportivi de performanță și a 
unor echipe în satele și comunele 
județului pentru demonstrații a a- 
vut, de asemenea, un caracter spo
radic, nereușind să contribuie în mă
sura dorită Ia popularizarea spor
tului în rlndul maselor largi.

De mult succes s-au bucurat de
monstrațiile sportive orgânizate tn 
pauzele meciurilor de fotbal, dar cu 
toate că Biroul C.J.E.F.S. a întocmit 
grafice, de comun acord cu unitățile 
de performanță, multe dintre acestea 
nu s-au prezentat; șl exemple pot 
fi cluburile Universitatea, Politehni
ca și Nicolina.

Campionatele asociațiilor sportive, 
mijloc important de stimulare a ac-

Horia ALEXANDRESCU

(Gontinuare ta pag. a t a)

Paris unde floretiștii se vor întrece 
de asemenea în Cupa Europei și 
Trofeul Adrian Rommel, Minsk 
unde are loc o altă confruntare de 
prim ordin a floretistelor : Cupa 
Bielorusiei.

In afară de faptul că toate între
cerile individuale amintite contea
ză in clasamentele cupelor mondi
ale la probele respective, ele consti
tuie tot atitea verificări necesare în 
vederea campionatelor mondiale 
programate la începutul lunii iulie 
la Goteborg și, într-o bună măsură, 
pentru Universiada de la Moscova 
care va reuni o serie de personali
tăți mondiale ale scrimei dată fiind (Continuare tn pag a 2-a)

Sebastian BONIFACIU

Suzana Ardelean» (stingă) a fost printre cele mai eficace floretiste in 
prima etapă a diviziei A. Sperăm să fie tot atît de activă și la Torino 

contribuind din plin la un frumos rezultat al echipei sale

marea pondere pe care o are stu- 
dențițnea în rindul pfacticanți- 
lor acestui sport.

Săptămîna aceasta, trăgătorii și 
trăgătoarele noastre vor lupta pe 
patru fronturi. Echipa feminină de 
floretă a clubului Steaua își va apă
ra, la Torino, prestigiul pe care și 
l-a făurit cucerind pînă acum de 
trei ori Cupa Europei (1969, 1971 și 
1972). Conduse de antrenorul eme
rit Andrei Vîlcea, valoroasele flo- 
retiste ale clubului bucureștean 
(Ileana Gyulai, Ana Pascu, Olga 
Szabo, Ecaterina Stahl și Suzana 
Ardeleanul vor aborda această ediție 
a întrecerii hotărîte să se înapoie
ze din nou cu invidiatul trofeu. în 
continuare, Palatul sporturilor din 
Torino va găzdui cea mai impor
tantă competiție individuală a flo
retei feminine, Trofeul Martini, în
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ZĂPADA ABUNDENTĂ A REÎNVIORAT
ACTIVITATEA ÎN SPORTURILE DE IARNĂ

Desfășurată pînă de curind în 
condiții dificile, din lipsă de zăpa
dă. activitatea săritorilor noștri 
fruntași se desfășoară acum cu in
tensitate maximă. Ninsorile abun
dente au făcut ca trambulina de 
sărituri de Ia Borșa să se prezinte 
în condiții excelente de lucru, fapt 
ce a determinat ca majoritatea 
sportivilor să 6e deplaseze în aceas
tă stațiune pentru a efectua pre
gătiri asidue în vederea apropiate
lor Competiții interne și internațio
nale. în dotarea secțiilor se găsesc 
materiale suficiente (schiuri și bo
canci) pentru sărituri, iar antrenorii 
au lucrat mult pentru aducerea să
ritorilor într-o formă sportivă ac
ceptabilă pentru primele con
cursuri.

Venind în întâmpinarea dolean
țelor Specialiștilor în acerate difi
cilă probă, Federația română de 
schi-bob va organiza la 9 martie 
pe trambulina mare de la Borșa 
(care permite sărituri de 90 ml 
,.Ctma federației". La întrecere Vot 
partîcina toti schiorii aflat! în res
pectiva stațiune, iar comnetitia va 
constitui un bun Prilej de verifi
cam a stadiului de pregătire în 
vndsrea campionatelor naționale. 
De altfel, duminică 11 martie cel 
mai btmî săritori seniori st JuO'nri 
rdari ai tării se vor întrece la Bor- 
$S nentru titlurile naționale.

Concursul se anunță deosebit de 
intfrrerant, deoarece și-âu ânurttat 
prezenta toti Specialiștii genului în 
frunte cu campionul anului trecut.
I. Eriis (Dinamo Brașov). Lupta 
pentru prima treaptă a podiumului 
de premiere va fi foarte echilibra
tă. Cu aspirații îndreptățite lâ tri
coul național vor concura dinamo- 
viștii D. Lupu și Gh. Gerea. apoi 
N. Biriș și N. Gîrneț (A.S.A. Bra- 
șov), V. Bârsan (Tractorul) șa.

170 DE CONCURENȚI LA ETAPA 

PE CAPITALĂ A CAMPIONATELOR

DE SENIORI l

Sala Dinamo din Capitală a găz
duit duminică întrecerile etapei pe 
municipiu a campionatelor republi
cane individuale de judo ale seniori
lor Au participat 170 de concurenți 
din 16 secții sportive bUcureștene. 
Competiția — după cum au apreciat 
specialiștii — a fost de un nivel teh
nic mai bun decit !n edițiile trecute. 
Majoritatea concirenților au finalizat 
rrtai multe procedee tehnice «I, Ifi 
consecință, numeroase partide au 
luat sfîrșit înainte de limită. prin 
ippon.

Iată primii clasați: cat. 63 kg: 1 
Ștefan Mureșan (IEFS), 1 Ion 1 : 
ț$c. sp 2), 3. Constantin Gruim fO- 
limpia) și Ovidiu Cojocaru (Universi 
tatea); cat. 70 kg: 1. loan Petrol (Șc. 
sp 2), 2. Constantin Coman (IEFS). 3 
Mlhai Cor.stantinescu (ASE) si Mihai 
Stratan (Politehnica); cat 8*) kg: 1 
Mihai Teleki (IEFS), 2. Mihai Lo
rentz (Dinamo), 3 Marin Florea (Șc. 
sp 2) si Tiheriu Mund IEFS); cat 
93 kg: 1. Constantin Șîirbu (ASE). 
2 Dan Popescu (Politehnica). 3. Zoi- 
tan Vaida (Șc. sp. Energia) și Alex
andru Ungureanu (Șc. sp. 2); cat 
+93 kg: I. [oan Barac (Politehnica),
2. Călin Ricman (Universitatea), 3. 
HOtiă Vișah și Adrian Floroiu (ambii 
de la Șc. sp. 2).

v. sAndulescu

Șl TOTUȘI... AL CUI ESTE 
STADIONUL DIN PREDEAL?

„Dragă redacție.
Am petrecut tn aceste zile — pe la jumătatea lunii februarie 

— o parte din concediul meu de odihnă la Predeal, fn plimbările 
făcute cu acest prilej am trecut și pe la stadion care — acesta este 
motivul pentru care vă scriu — mi s-a părut că nu este îngrijit 
orespunzător. Deși terenul de joc nu era uscat încă jucătorii unei 

echipe oarecare de fotbal, venițt la pregătire aici ti distrugeau cu 
■rampoanele. artndu-l parcă Bineînțeles unii fotbaliști făceau încă!- 
tire pe pista de atletism, stricind-o Ce s3 mai vorbesc de tribună, 
de fapt, niște bănci lăsate în paragină ?

Ce se înttmplă de fapt cu acest stadion prețuit, după cite știu, 
de către atleți ?“ Viorel Popescu — Cluj

Că este un stadion prețuit de 
atleți este adevărat. Secretarul 
general al Federației dă atletism, 
Victor Firea, ne-a întregit aceas
tă convingere. „Da, Predealul, da
torită altitudinii sale, oferă atle- 
ților condiții excelente de pregă
tire. De zece ani loturile republi
cane merg să se antreneze în di
ferite perioade pe stadionul din 
acest oraș. C.N.E.F.S. a investit 
in el bani pentru diferite amena
jări și întreținere. Al cui este in 
orezent ? Se pare că este dis
cutat..."

Am plecat pe firul disputei și 
un ajuns în cabinetul tovarășului 
Valeriu Luca, vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului 
’redeal. Iubitor de sport, cu Ini

tiative gospodărești în această 
lirecție tov. V. Luca ne vorbește 

'cp patos despre terenul care fiind 
De teritoriul orașului... nu poate 
fi decit al orașului. „Ne-a fost 
dat să-l gospodărim — de către 
•rganeie județene — încă din 
toamna anului 1972. Pe bună drep
tate. fiindcă-i al nostru. Avem 
deja planuri întocmite pentru dre- 
narea lui, pentru regazonare*. Și 
irătîndu-ne un dosar, Cu planuri 
gata desenate, amintește de „ri
val" i Administrația bazelor spor- 
tive din Brașov, pe care aprecia
ză că o domină pe baza principiu 
lui: o bază sportivă este cel mai 
bine întreținută de către gospo
darii locali „De altfel. spunea 
vicepreședintele, întreprinderea 
din Brașov ne-a luat și unele u- 
tilaje cind a plecat de aici. Nu-i 
nimic insă Avem noi utilaje și 
«ă vedeți ce o să facem. E doar 
al nostru"

Plecăm la drum și, fn aceeași 
zi, către ora prînzulul, ne aflăm 
tn Brașov la alt birou. De astă 
dată, sîntem primiți de efitre tov. 
Alexandru Taus, directorul Ad-

Tot duminică, pe aceeași tram
bulină, se va disputa și campiona
tul național al juniorilor mari.

★
Amînăte din motive obiective, 

campionatele naționale ale școlari
lor vor avea loc Ia Poiana Brașov, 
între 12 și 14 martie. De luni, pe 
pîrtiile renumitei stațiuni de la 
poalele Postăvarului vor fi prezenți 
cei mai buni schiori școlari din în
treaga țară, care vor lupta pentru 
titlurile naționale de fond și alpine.

Zăpada căzută în această perioa
dă a determinat o activitate febrilă 
și în amenajarea pîrtiiîor de schi, 
în aerate zile pe cunoscuta pîrtie a 
Lupului se fac retușurile de fi» 
goare, se tașează zăpada și se in
stalează parapetele de protecție 
pentru concurenți. După „coborîrea 
de acomodare", disputată la Bu
șteni, cu prilejul ..Cunei Caraima- 
hul", duminică cei mai bun! schiori 
alpini se vor Întrece într-o altă 
probă de același gen pe pîrtia Lupu
lui, cea mai bună din țară pentru 
aceste întreceri.

Vor fi prezent! Cei mai buni 
schiori și schioare, cu excepția 
celor aflați la „Spartachiada de 
iarnă a armatelor prietene" de la 
Pamporovo. Sîmbătă va avea loc 
non-stopul, iar duminică proba pro- 
priu-zisă.

Paul IOVAN

Reluarea campionatului divizionar ridică i întrebare:

CÎT TIMP VA MAI TRECE PiNĂ ClND ECHIPELE VOR PUNE ORDINE IN CASA LOR?
Forul internațional al popicelor a 

adus In ultima vreme o serie de 
completări regulamentului de joc, re
feritoare ia durata evoluției pe piste 
a unui sportiv, temperatura sălilor 
și la alte condiții legate de buna des
fășurare a meciurilor de popice.

Per.tm ca sportivii noștri de per
formanță sâ se accmrdeze cu atmos
fera confruntărilor din arena mon
dială, federația de specialitate a in
trodus normele respective si fn re
gulamentul campionatului divizionar, 
obiiglnd toate echipele pa.-tîciper.te 
sâ înzestreze arenele proprii cu ter
mometre, ceasuri de control ți cele
lalte materiale necesare. S-e insistat 
îndeosebi asupra selecționării și pre
gătirii unor ridicători capabili să 
țină pasul cu cadența lansărilor, ei 
trebuind sâ se inc a freze in timpul 
stabilit de regulament și anume «J 
de minute pentru proba femir.tnâ de 
100 bile mixte și 80 de mi-.ute pen
tru cea masculină de SOO bile mix'e.

Cu toate că r.ervsoecta-ea indicați
ilor menționate atrage după sine 
penalizarea echipelor sau sportivilor 
aflați în culpă, unele «socialii spor
tive ți cluburi conti-.uâ sâ ignore 
aceste norme Să exemplificăm. Dacă

FRUNTAȘII SCRPIEI
țVrmare dm paj II

care scrima noastră ra fi reprezen
tate. pe linsă trăgătoarele amntîe 
de dcuâ dintre fruntașele tinerei 
generații : eamp-oar.i balrarcâ 
Aurora Crisu ți Magdalesa Barto* 
(componentă ți ea a echipei Laure»- 
tă cu titlul balcanic).

întregul iot a ți părăsit Capita
la urmînd să intre pe planșele ce 
concurs vineri dimineață.

FLORETIȘTII EVOLUEAZĂ LA 
PARIS

într-un perfect paralelism, se 
desfășoară în acest sfârșit de săp
tămână, la Paris. Cupa Europei pen
tru formațiile masculine de floretă 
și. în continuare, una din clasicele 

ministrației bazelor sportive din 
Brașov. Abordăm tema pusă în 
discuție și primim explicațiile. 
Evident, „rivalul” este acum Con
siliul popular din Predeal. „Noi 
sîntem adevărații proprietari ai 
stadionului. Cite investiții. cite 
lucrări am făcut aici de-a lungul 
anilor! Cei din Predeal n-au po
sibilitățile noastre. Noi știm că 
baza este a noastră. C.N.E.F.S. n-a 
fost de acord s-o cedăm".

★
Așadar, tn problema pti»â tn 

discuție ne aflăm tn fața unul 
caz de... dualitate a puterii. Al 
cu! este, de fapt, stadionul ? 
Greu de stabilit Se pare Câ este 
al Administrației bazelor sportive 
Brașov care gospodărește bazele 
din județ. Interesant este că la 
Consiliul popular al orașului Pre
deal, există două adrese ale 
C.N.E.F S. care întrețin flacăra 
neînțelegerii. în primă (din 
15.XII.1972) se comunică i „Nu sîn
tem de acord cu transferarea sta
dionului către Consiliul popular 
Predeal". In cea de a doua (din 
25.XII,1972) scrie t „Sîntem de a- 
cord cu transferarea vestiarului 
(cabine, dușuri etc.) in adminis
trația Consiliului popular Pre
deal". Deci cei din Predeal sint 
stăplnil vestiarului... aflat pe sta
dionul ce aparține Brașovului (ti).

Categoric, o situație deosebită, 
hazlie pe alocuri și totuși, tristă. 
Se pare, pentru moment, că din 
această dispută cel care pierde 
este stadionul si implicit sportul. 
Motiv pentru care sugerăm Con
siliului popular al județului Bra
șov șl C.N.E.F.S. (prin sectoarele 
de resort), să întreprindă ceva 
pentru o rezolvare judicioasă.

Modesto FERRARIN1

Daniela Munteanu s-a dovedit in acest sezon una dintre cele mai bune 
specialiste in probele alpine. Concursurile viitoare râmin sd confirme 

această apreciere
Foto: Paul ROMOȘAN

se explică căldura sufocantă care 
există de regulă in sala Gloria din 
Capitate, datorită sursei centrale de 
încălzire ce nu poate fi modificată 
la cerințele concursurilor de popice, 
la schimb au înțelegem de te au 
ItoSit eresurile de control de la der- 
by-ul seriei Sud, desfășurat simbăta 
trecute intre echipa gazdă și forma
ția feminină Laromet București? De 
asemenea, din cauza ritmului exas
perant de lent In care au fost ridi
cate oopicele. meciul s-a prelungit co 
mai bine de o jumătate de oră peste 
limitele admise Sin tem informați câ 
micii ridicători de la arena cu patru 
piste din Galați nu fac față lovituri
le.* tmp.se de jucători, depâsindu-se 
adesea timucl regvlarr+tta- sub rri- 
drfle tiwMwHnare ale arbitrilor. Ri
dicători: mai cvsstît'Jie o problemă

SPORTIVI tOMiKI l* TURNEUL DE LA RADENCI
Federația de pocite a primit din 

parcea ferului de resort din Iugosla
via invitația de a tnscrie doi sportivi 
români -a trrreul ce are loc tn ora
șul Hade—ri te rele de 1 si 6 apri
lie. Repreaeaiasțb țârii noastre vor 

po'iivrjn von lipii
probe indtridzale. Trofeul Rommel 
Ca mp-na na tării noastre, eeft-pa 
Stea za. va alinia te această eo<r.pe- 
tLe as cvartet care aa prez.-.te. 

fixeaaCale sale 
joâ trersț^ iar ort«
spere tft aat Pcae skssx Ia ei 

f<-ureaz3 eoesarra£i WAai Tta țt 
Ștefan Ardeleana si «cec*p»erri 
tor de dată ara: recente Aarei Ște
fan ți C-lin Kiea’ssea. tn plus, nr 
tace deplasarea foarte tf+âr-l dtr 
deja consacrat (cu tlttal de cam
pion balcan.c) Petre Kaki.

UN MECI AL AMBIȚIILOR LA 
SOFIA

Sâmbătă ți duminică la Sofia, re
prezentativa de table a țării noas
tre va da replica „naționale * bul
gare. Este cazul să amintim că plită 
acum câțiva an-, sabrerii bulgari se 
Situau de obicei pe locurile 5—6 ale 
ierarhiilor mondiale, in timp ce 
sportivii noștri se aflau pe pozițiile 
9 Sau 10 Eforturile susținute ale 
antrenorilor ți sportivilor noștri au 
determinat un progres evident in 
această arth.â țt. acum, pozițiile 
celor două reprezentative s-au in
versat In ultimul „top* mondial sa- 
brerij noștri dețin locul 5. iar red
ai: de la sudul Dunării au trecut 
pe pozițiile 9—10. Aceștia luptă la

SPORTUL IEȘEAN
(Urmare din oaq tj

tlvîtâții de educație fizică din între
prinderi și Instituții, au fost organi
zate te 469 de asociații, la 19 ra
muri de sport, dar mai există teci 
numeroase cazuri de nepăsare față 
de această eficientă formă de atra
gere a tineretului st oamenilor mun
cii spre sport Aiet putem cita aso
ciațiile sportive „Țesătura*. Fabrica 
de antibiotice, Fabrica de mobili, 
precum și cele, de pe lingi Grupul 
școlar Construcții, liceul din Pașcani 
și Școala generală 23 Iași.

lată, deci, câ activitatea sportivă 
de masă din județul Iași, deși are 
clteva rezultate bune, trebuie impul
sionată din ce tn ce mai mult, pen
tru a realiza principalul său scop: 
atragerea tuturor oamenilor muncii, 
a tineretului de la orașe și sate, tn 
practicarea sportului.
BILANȚ RODNIC PENTRU 
SPORTUL DE PERFORMANȚA

In direcția sportului de performan
ță, județul Iași a obținut în 1072 re
zultate foarte bune, (cu toate că în 
lotul olimpic n-au fost cooptați, de- 
cît doi sportivi), lucru care poate fi 
dovedit concret prin depășirea sub
stanțială a tuturor cifrelor propuse. 
Cele 50 de titluri naționale obținute 
la seniori, tineret șl juniori față de 
cele 21 planificate, cele 38 de re
corduri republicane realizate față 
de cele 5 propuse și cele 396 de sec
ții afiliate față de numai 248 prevă
zute sint elocvente în privința as
censiunii sportului de performanță 
din județ.

Numele unor sportivi de pe aceste 
meleaguri au devenit deja cunoscute 
țării întregi — Dan Irimiciuc, Radu 
Gavrilaș, Emil Butu, Adriana Surdu, 
Florentina Itu, Gioconda PInzaru, 
Dan Lucacbe, Ștefan Enacbe, Ion 
Marica etc. Alături de ei, o contri
buție importantă la ascensiunea 
sportului ieșean și-au adus și antre
norii Nicolae Pufnei, Nicu Roibescu, 
Ioan Butnaru, Radu Tetiniuc, Ale
xandru Cormanencu, Constantin Bor- 
dea, Gheorghe Drobotă, Mircea Bî- 
diu etc.

In mod deosebit au fost evidenția
te secțiile de volei de la „Penicili
na", secțiile de rugby și scrimă de 
la Politehnica, secția de călărie de 
la C.S.M., secția de șah de la „Me- 
dicina", alături de acestea primind 

incă nerezolvată pe deplin la Hidro
mecanica Brașov, Voința Constanța 
și alt? echipe. Și incă ceva: vesti
mentația improprie a ridicătorilor 
care se prezintă pe arenă în haine 
de stradă. Oare această ținută, ce 
face notă discordantă cu cadrul unei 
Întreceri sportive, nu poate fi înlo
cuită cu aita firească, in care ridică
torii să fie echipați in costumul for
mației gazdă sau în treninguri uni
forme ?

Amintind că unele săli nu au ter
mometre sau sint încălzite necores- 
punriiter, tar la altele ceasurile de 
control sint înlocuite cu cele de— 
mină, întrebăm: cit timp va mai 
trece pină cind secțiile vizate vor 
pune ordine in casa lor*

Troian IOANITESCU

fi aleși tn urma unui concurs de se
lecție la care tor pa-ticip« u*mătorii 
candidați: Ana Petrescu. Cornelia 
Petreacă. Ildico Grorăvesc*. Iosif 
T» mă nara, Ladovic Martlaa si Alex. 
Cătineaaa.

PE PATPl TRONURI
rtndul lor, cu binecunoscuta am
biție pectru a-și redresa situația. 
Iată de ce cooiderăm câ meciul pe 
car* □ var susține la Sofia: D. Iri* 
axiae. D Popesra AL Silea n>- 
pcv.nă ra teâerraV'i tineri L Pop și 
C. Maria aa va fi deloc ușor.

LA BUCUREȘTI : MEMORIALUL
MIHAIL SAVU

Dintre fruntașii «crimei ncastre 
numai spadasinii au rol de gazdă 
la acest sfințit de săptămână, cind 
■aia F^oreasca va găzdui turneul In- 
tomaționai — lătrat de acum în tra- 
tLție — care cinstește memoria unuia 
dLa WJorcțîi d:n e«n«*-ntî!te
trecute sî înflăcărat susținător al 
aeesrai sport: Mihail Savu. In afara 
trăgătorilor noștri ccnsscrați ca AL 
tstrate. A. Pangrat, C. Bârăran, C. 
Onto ta vor evo’.ua „vîrfurile* ti
nerei Senerații: P. Szabo, I. Popa, 
O. Zidaru. C. Manta etc De peste 
hotare vor veni spadasini de frun
te din U R. D. Germani,
Ceh oslotracîa și probabil Ungaria.

Un bun prilej pentru publicul 
nostru de a asista la o serie de 
asalturi de înalt nivel tehnic pen
tru că tn rfndurlle oaspeților se 
află autentici virtuoxi ai mânuirii 
spadei.

SE PREZINTĂ LA
felicitări ți secțiile de judo de la 
Șc. sportivă Uniree tați și de lupte 
de la clubul Nicolina.

Firește, atletismul, un sport care 
se afirmă tot mai mult In județ, n-a 
fost uitat nici el din rlndul eviden
țierilor (secția de la Liceul 2 Iași), 
dar se așteaptă ca rezultatele obți
nute sâ fie confirmate si completate 
cu altele, tot mai valoroase.

Pentru viitorul apropiat se preco
nizează ca formațiile de fotbal și 
«iei de la Politehnica și cele de 
handbal, baschet și volei de la Uni
versitatea să promoveze in primul 
eșalon al țării, lucru realizabil Insă 
— dupâ cum se spunea — numai 
prin Intensificarea procesului de pre
gătire șl antrenament.
INSUFICIENTA PREOCUPARE 
PENTRU ASIGURAREA SCHIM

BULUI DE MIINE
In darea de seamă pe care a pre

zentat-o in cadrul plenarei, președin
tele CJ.E.F.S. Iași, prof. Ion Sor- 
caru, arăta că „tn activitatea de 
pregătire șl promovare a schimbului 
de miine pentru sportul de perfor
manță din județ dăinuie încă multe 
lipsuri". Și acesta este adevărul. La 
unele secții — și nu puține la nu
măr I — există o mare fluctuație de 
sportivi, antrenorii lucrînd cu ele
mente fără perspective reale, care 
nu au calitățile fizice minime cerute 
de ramurile respective. In plus, ab
sența unei preocupări permanente 
pentru procesul de selecție face ca 
numărul sportivilor noi să scadă, di- 
mlnuîndu-se tn acest fel posibilități
le de progres ale echipelor și secții
lor de performanță. Un alt aspect 
negativ tn pregătirea tinerilor spor
tivi II constituie lipsa de continuitate 
în educarea lor conform cu principi
ile eticii și echității socialiste.

Pentru a da șl clteva exemple din
tre cele enumerate în plenară, vom 
aminti de slaba activitate desfășura
tă In secțiile de juniori de la Peni
cilina (volei), C.S,M. (baschet), Șc. 
sp. Unirea (haltere, atletism și volei 
băieți), precum ș! Nicolina (tir). Nu
mărul mare al secțiilor care nu ma
nifestă interesul necesar pentru asi
gurarea și pregătirea schimbului de 
miine trebuie să dea serios de gin- 
dit C.J.E.F.S. Iași și conducerilor 
cluburilor respective, așa înclt lucru
rile să se îndrepte intr-o perioadă 
cit mai șcurtă.

REZULTATE MERITORII ALE UNOR LUPTĂTORI ROMÂNI

ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE
DUMITRU MANEA PE LOCUL 3 

LA „MEMORIALUL IVAN PODUBNÎI"

Ieri s-au înapoiat de la Minsk lup
tătorii români care au participat la 
întrecerile tradiționalului turneu de 
greco-romane „Memorialul Ivan Po- 
dubnîi". La această competiție de 
mare amploare au concurat 120 de 
luptători din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Iran, Finlanda, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Reprezentantul țării noastre de 
la cat. 90 kg, Dumitru Manea, a avut 
o comportare meritorie, clasîndu-se 
pe locul 3. Un alt luptător român, 
Marin Dumitru a ocupat locul 4 ia 
cat. 57 kg.

Iată și clteva amănunte. Mânea l-a 
învins la puncte în primul tur, pe 
polonezul K. Makievicz, un adversar 
foarte puternic. Apoi, a terminat la 
egalitate cu sovieticul J. Pavlov, la 
câ, ătu) unei partide epuizante, tn 
turul iii el a obținui o frumoasă vic
torie la un alt luptător sovietic. V. 
Boblinadze. tn cel de al patrulea 
meci, insă, n-a putut sâ treacă de 
bulgarul D. Tolov de care a fost în
vins la puncte.

La catg. 57 kg au fost înscriși lup
tători reputați în arena internațio
nală, printre care și Hristo Traikov 
(Bulgaria), medaliat cu argint la ul
tima ediție a campionatelor mondiale 
si deținător a! titlului continental. 
CU toate acestea Traikov n-a reușit 
să se claseze pe primul loc. Mârlh 
Dumitru a luptat cu mult curaj fn 
toate partidele, dispunînd la puncte 
de V. Evazov (U.R.S.S.) și prin tuș 
(min. 8) de iugoslavul H. Frgici. tn 
meciurile cu B. Feiștain (U.R.S.S.), 
cel care a ocupat locul I la această 
categorie, și cu Traikov a fost învins 
la puncte.

VALERIA BUFANU Șl CAROL CORBU

mai mult decît toate, perspectiva, a- 
dicâ șansele — evaluate cît mai rea
list — pe care respectivii atleți Ie 
au de a se clasa într-un mod cît 
mai onorabil la o competiție de am
ploarea acestor campionate euro
pene. Or. din păcate, la această oră, 
situația valorică â atletismului nos
tru este departe de a fi prea roză, 
astfel incit să se poată sconta pe 
o participare largă corespunzătoare 
la C.E.

Cu fișele de rezultate în față, pe 
care le-am tot răsfoit tn ultimele 
zile, trebuie să arătăm că la Vie- 
n > atleții noștri au cucerit 4 me
dalii (una de aur — Viorica Vis- 
copoleanu. una de argint — Cor* 
nelia Popescu si două de bronz — 
Serban Ciochină si Șerban loan), 
la Sofia ei «u obținut 5 medalii 
(două de argint — F'.eana Silai ți 
Carol Corbu, trei de bronz — Cor
nelia Popescu. Viorica ViscopoleanU 
ți Vasile Sărucan), iar la Grenoble 
numai 2 (ambele de argint — Ileana 
Silai si Carol Corbu). Urmează acum 
RcSterdsenul-. Ce va fi la Ahoy ? 
Pe ce txjîem conta ? Aceleași fișe 
te rezultate — cît txX fi ele de re- 
Telatosre oertru— evaluarea formei 
rport rikr la ora .^■ mopeneloe’? — 
ne arată câ. tn mod normal, la Rot- 
terdam se -uoete conta tot pe două 
medalii, oe cere ar trebui sâ Ie 
cucerească Valeria Bufanu la gar
duri și Corbu la triplusalt Pledea
ză pentru aceasta rezultatele obți
nute de aresti doi atleți în actualul 
sezon fn «alâ: 7.9 secunde ți, res
pectiv. 16 91 m. Ambele rezultate fi
gurează. la această oră. In fruntea 
bilanțurilor mondiale si reprezintă, 
ind «cutebil. un certificat de garan
ție. Csaba Dosa. continuă sâ ră- 
rri-5 pentru noi un semn de între
bare. Performanța de 2,70 m. rea
lizată de el. nu cu prea multe vre
me în urmă, la Sofia, l-ar reco
manda pentru un loc pe podium, 
avtnd tn vedere fastul câ cele 
mai bune performanțe europene ale 
sezonului se situează tot cam la a- 
ceeasi valoare. Dar, după ce a să
rit 2.20 m, reed:tîndu-ți tn salâ, 
după aproape trei ani, cel mal bun 
rezultat al său de 13 Helsinki — 
1971, Dosa n-a mai avut, la ur
mătoarele d<xiâ concursuri, o evo-

ORA BILANȚULUI
SPRE O REVITALIZARE A 
BOXULUI Și TENISULUI DE 

MASA
Două dintre ditclolinele eu vechi 

tradiții tn județ — boxul și tenisul 
de masă — au înregistrat tn ultimii 
ani rezultate din ce te ce mai slabe, 
determinînd conducerea sportivă lo
cală să ia o serie de măsuri de na
tură să revitalizeae activitatea In a- 
ceste sporturi.

Analizînd situația necorespunzătoa
re a boxului, Biroul C.J.E.F.S. a e- 
fectuat o reașezare a cadrelor tehni
ce, îmbunătățind totodată baza ma
terială, selecția șl procesul instructiv 
educativ din toate secțiile. De ase
menea, s-a avut In vedere lărgirea 
bazei de masă a boxului din județ, 
prin consolidarea secțiilor de la Paș
cani, Șc. sp. Unirea și Voința Iași. 
Măsuri la fel de eficiente s-au luat 
și pentru redresarea tenisului de 
masă, care dispune acum de o sală 
excelentă pentru pregătire șl benefi
ciază (la clubul C.S.M.) de trei an
trenori cu normă întreagă. Activi
tatea eficientă depusă de cei trei an
trenori te ultimul timp ne face să 
credem că, în curind, lașul va de
veni o pepinieră a tenisului de masă 
românesc.
GINDURI, PERSPECTIVE SI
SPERANȚE PENTRU SPORTUL

LOCAL
Așa cum subliniam la începutul 

articolului nostru activitatea sporti
vă din județul Iași a înregistrat nu
meroase rezultate bune, propulstnd 
pe firmamentul sportului românesc 
talente incontestabile. Noua și ele
ganta sală a sporturilor din localita
te, pasiunea și dragostea ieșenilor 
pentru activitatea de educație fizică 
sprijinul concret și eficient acordat 
sportului de toate forurile locale 
creează premise excelente pentru în
registrarea unor rezultate tot mai 
bune, a unor performanțe care să 
depășească granițele țării. De altfel, 
președintele C.J.E.F.S. Iași ne spu
nea mai tn glumă, mai tn serios ( 
„E adevărat, tn 1972 am reușit să 
realizăm 50 de titluri naționale, dar 
pînă nu vom obține șl unul... olim
pic nu ne considerăm mulțumiți i‘ț

Ceilalți trei luptători români care 
au concurat la Minsk, M. Boțilâ (cat. 
57 kg), Z. Szilak (cat. 90 kg) și A. 
Bălan (Cat. 100 kg) nu s-au clasat 
intre primii șase sportivi.

P. ANDRONE PE LOCUL 2 
LA ULAN BATOR

Tot ieri au sosit din R. P. Mon
golă sl sportivii noștri care au con
curat ' la turneul de lupte libere de 
la Ulari Bător.

Luptînd în compania unor adver
sari din Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și R. P. 
Mongolă aproape toți sportivii noș
tri au ocupat unul din primele șase 
locuri. Cea mai bună comportare a 
avut-o Petrone Androne (cat. 62 kg) 
care a cucerit locul secund. El i-a 
învins orin tuș pe H. Terelinbat 
(R. P. Mongolă) și Gli. Bobrânel 
(România), la puncte pe J. Marlinski 
(Polonia) si O. Gatemer (R, P. Mon
golă) și a pierdut la puncte meciul

VOLEIBALISTELE DE LA PENICILINA
(Urmate din vag 1)

ciul cu Dinamo —, fapt care mă de
termină Să încerc utilizarea pe postul 
ei și a altor jucătoare. Mă refer la 
Georgeta Popescu, care are o mare 
forță în lovirea mingii, și la Cristina 
Popa, care dă atacului o notă de 
calm, de siguranță. Desigur, în func
ție de stilul acestor două voleibaliste 
trebuie să realizez și diversele sche
me tactice. Oricum, nu voi renunța 
la folosirea Florentinei Itu, care încă 
arc capacitatea de a da randament 
măcar în finalurile de set".

Avînd în vedere că echipa are de

—wi a, tu.,. -.JiA...a. »■.. reTMagro -----------------

- PRINCIPALI CANDIDAȚI LA MEDALII
luție la fel de spectaculoasă. La 
Cupa de cristal a sărit, e drept, 
2,15 m dar, recent, la Genova el 
n-a mai obținut decît 2,08 m. Este 
greu, tocmai de aceea, de anticipat 
posibilitățile studentului din Tg. 
Mureș Ia marea confruntare de la 
Rotterdam, dar să credem că a- 
colo va evolua la plafonul său ma
xim.

Juniorul Cristudor, debutant la 
C.E., a realizat, nici nu mai știm 
de câte oH, 6,6 secunde pe 60 m 
plat cu care a egalat recordurile 
republicane, la juniori și la se
niori. Este deci un sprinter capa
bil — oricând — de un asemenea 
rezultat. In mod firesc, într-o com
panie puternică el ar putea smulge 
o zecime performanței care i-a de
venit atât de familiară, ceea ce i-ar 
putea da dreptul să aspire, eventual, 
la un loc chiar ți tn finala cursei.

Viorica Viscopcleanu pleacă în 
Olanda recomandată, în primul 
rînd de recentul său succes de la 
Moscova, unde a sărit 6,34 m (după 
cei 6,29 m de la Cupa de cristal). 
Apreciem că lupta pentru medalii 
se va da la lungime dincolo de 6,40 
m, performanță pe care poate, ar 
putea-o obține și ea. în sfîrșit, Ni
colae Perța, constant în rezultate 
între 7.7 și 7,9 secunde, va putea 
lupta pentru un loc în finala cursei 
de garduri, care ar însemna un 
succes. Dar, evident, toate aceste 
calcule 3u în vedere, cu o anumită 
doză de optimism, niște realități 
petrecute, fn timp ce C.E., pînă 
sîmbătă, sânt la... viitor. Or, con
cursul este concurs, participarea nu
meroasă și valoroasă, condițiile teh
nice ale sălii, putînd influența di
rect comportarea fiecăruia dintre 
competitori. Să sperăm, însă, că 
atleții români vor face totul pentru 
o comportare cit mai onorabilă. 

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

angajează de urgență :

• inginer principal instalai!! termice
• inginer principal construcții
• cizmari tâlpultori
• șef birou financiar.

Angajarea se face în condițiile legii 12/1971.

OFICIUL DE TURISM BUCUREȘTI, PRIN FILIALELE SALE 
DIN B-DUL REPUBLICII NR. 4 și 68. VA OFERĂ IN ACEST 
SEZON TURISTIC DEOSEBIT DE FAVORABIL PENTRU ODIH
NA, RECREARE Șl PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE 
IARNA, LOCURI IN CONDIȚII AVANTAJOASE IN STAȚIU
NILE : SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, TUȘNAD Șl BORSEC.

PENTRU TRATAMENT SE POT OBȚINE LOCURI LA : VA
TRA DORNEI, HERCULANE, CACIULATA, SLANIC-MOLDO- 
VA Și EFORIE NORD (unde sînt amenajate piscine cu apă 
de nare încălzită).

IN STAȚIUNI, SE OFEPA CONDIȚII EXCELENTE DE CA
ZARE Șl MASA.

REDUCERE 50V. PE C.F.R.

final cu F. Didon (R. P. Mongolă). 
Locurile ocupate de ceilalți luptători 
români: P. Brîndușan (cat. 48 kg) — 
3, P. Cearnău (cat. 57 kg) — 3, Gh. 
Parascbiv (cat. 74 kg) și Tr. Stoian 
(cat. 90 kg) — 4, V. Enachc (cat. +190 
kg) - 6.

LA TURNEUL „DAN KOLOV",
ENACHE PANAITE — LOCUL 3

Dintre cel 8 sportivi români pre- 
zsnți la turneul ae lupte libere „Dan 
KoloV", care a avut loc la Varna, 
doar Enache Panaite a reușit să se 
claseze în primele locuri. El a ocu
pat locul 3 la cat. 100 kg, Invțngln- 
dti-1 prin tus pe G. Sadik (Siria) șl 
U. Kaladj (Iran), după care a pier
dut, tot 'prin tuș, partidele cu bul
garii St. Adamov și D. Ghercev. Nu 
este, însă, mai puțin adevărat că la 
acest turneu au fost prezenți luptă
tori din 12 țări, printre care Turcia, 
Iran, U.R.S.S., Cuba și Bulgaria.

POT AVEA 0 BUNĂ COMPORTARE
susținut trei partide, în trei zile con
secutiv, ceea ce solicită o rezistență 
sporită la efort,' antrenorul N. Roi- 
bescti afirma că: „Fetele sint Capa
bile să răspundă unor solicitări pre
lungite. Să menționez, totodată, Că 
am pus accentul și pe îmbunătățirea 
mijloacelor de apărare, cu deosebire 
a blocajului, precum și pe perfecțio
narea serviciului. Dincolo, însă, de 
toate greutățile cărora trebuie să le 
facem față, sîntem hotărîți să_ avem 
o comportare cît mai bună, în așa 
fel incit participarea noastră la Cupa 
Cupelor să nu se reducă donr la o 
sinip’ă prezență în turneul final al 
competiției".

Fără a manifesta un optimism exa
gerat, sîntem Convinși că Penicilina 
Iași are suficiente posibilități pentru 
a ne oferi satisfacțiile dorite. Rămine 
doar ca jucătoarele să se mobilizeze, 
să găsească resursele morale nece
sare, să-și pună în valoare toate cu
noștințele tehnico-tactice, pentru a 
avea o comportare cit mai bună.

o Azi, la Craiova, se va disputa 
partida restantă masculină dintre 
echipele Universitatea și Rapid, emi
tted pentru campionatul național.

Astă-seară, la Dinamo,
O NOUĂ GALĂ

Cu puține zile înaintea începerii 
turneelor pe Categorii de greutate, 
clubul Dinamo organizează o nouă 
reuniune amicală la care participă 
boxeri seniori și juniori din ciutu
rile bucureștene. Gala din sala Di
namo va începe, astă-seară, de la 
orele 18. Printre cei Ce vor urca 
treptele ringului se numără C. Sta
nei, T. Nicolae. N. Faraschiv, Gh. 
Bădoi, Gh. EMilă etc.

ANUNȚ
Astăzi, 7 martie 1973, orele 

12.30, la Institutul de Medi
cină și Farmacie din Bucu
rești, amfiteatrul UI, va avea 
loc susținerea Tezei de doc
torat în științe medicale — 
specialitatea Medicina cultu
rii fizice — a dr. Carmen Du
mitru, de la Centrul de me
dicină sportivă, intitulată : 
„Contribuții la problema elec
trocardiogramei la sportivii de 
performanță — cu referiri spe
ciale la tulburările de «pola
rizare".
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Răspunzînd chemării la întrecere ce le-a fost adresată

CLUBURILE SPORTIVE SÎNT HOTARîTE
SA ÎNREGISTREZE UN SUBSTANTIAL
SALT CALITATIV ÎN ACTIVITATEA LOR

1 ntrunite în plenare de lucru,
• consiliile altor cluburi sportive 

din țară au luat în discuție chema
rea Ia întrecere ce le-a fost adre
sată Cu puțin timp în urmă, avînd 
drept scop să impulsioneze și să 
îmbunătățească pe toate planurile 
activitatea acestor importante uni
tăți organizatorice ale mișcării noa
stre de educație fizică si sport.

Analiza critică și exigentă a mun
cii depuse pînă acum, consultarea 
unui larg activ de antrenori, tehni-

cieni și sportivi, a maselor de sim- 
patizanți al cluburilor, au condus — 
în general — la părerea că multe 
din lipsurile semnalate au cauze 
obiective, că există suficiente re
surse neutilizate, a căror punere în 
valoare poate ridica întreaga acti
vitate Ia noi cote 

în rîndurile de 
nuăm trecerea în 
cipalelor obiective 
rile și le propun 
cursul acestui an.

ale calității.
mai jos, conti- 
revistă a prin- 
pe care clubu- 

să le atingă în

VOINȚA BUCUREȘTI : O legătura strînsă, organică, între 
cele de performanță

clere, spre mărirea și creșterea va
lorică a grupelor de cogii și ju
niori (în total 16). intenționindu-se 
printre altele, patronarea Grupului 
școlar U.C.E.C.O.M. pentru selecțio
narea si pregătirea viitorilor sportiv 
de valoare.

Voința București vrea să fie pre
zentă cu 6 membri (dintr-un număr 
de 17 nominalizați) in delegația o- 
limpică a României la Montreat să 
aducă in patrimoniu] sportului na
țional 4 medalii de la campionatele 
europene de canotaj academic din 
1973 !

activitățile de masă și

Avîndu-se în vedere că sarcina 
principală a mișcării sportive din 
patria noastră, prin care ea își e- 
xercită fnaltul rol social ce i-a fost 
încredințat, o constituie propagarea 
în masele largi de cetățeni a exerci
țiului fizic, atragerea unui număr 
cit mai mare de oameni ai muncii, 
a întregului tineret, spre practicarea 
sistematică și organizată a sportu
lui, clubul Voința din Capitală tși 
propune întărirea considerabilă a 
acestei laturi a activității sale. Ast
fel |

• Se vor organiza centre de ini
țiere la atletism, handbal, popice 
și tenis de masă în care să fie cu
prinși peste 1 000 de ucenici din co
operativele meșteșugărești 
pitalei;

30 de titluri de campioni ai tării 
(Ia atletism, gimnastică, natațle. hal
tere. lupte, călărie, popice, scrimă, 
șah si tir), 58 de sportivi în lotu
rile republicane. 18 sportivi nomina
lizați în loturile olimpice, figurează 
printre obiectivele de performanță 
din acest an ale clubului ploieștean.

Da- pianul alcătuit ca răspuns 
vizează, mai ales, perspectiva. Pe
trolul simte nevoia să-și împros- 
pă’eze considerabil efectivele, sâ-și 
întărească secțiile cu tineri talentați, 
capabili de progres și de consacrare. 
’- ’cest j se va pune un accent 
tot mai mare pe selecția din mase, 
prin organizarea in anul 1973 a unor 
acțiuni La care să fie testați peste 
3 000 de copii 
de atletism, 
tieă.
vor 
lat La

ha ti

ale Ca-

ei1

ti

• Vor avea loc 4 crosuri 
cu participarea a 2 000 de 
tinere ;

de masă 
tineri și

• Tn 10 unități de producție se va 
introduce gimnastica de oroductie:

• La campionatele asoc at lor 
sportive ..Voința" vor fi angrenați 
peste 10 000 de concurenți. iar 
acțiunile turistice un număr 
S ăOO cooperatori și membrii lor 
familie.

tn 
de 
de

• Se va acorda o atenție mult 
mai mare actlvtâtii de «duceț-e 
fizică a persoanelor handicapate 
fizic, care lucrează Tn cadrul coope
rat vei meșteșugărești.

Pe planul performantei, eforturile 
clubului se vor tndrepta. eu precâ-

PETROLUL PLOIEȘTI : O so 
lecție cit mai judicioasă LA SPORTUL

PERSPECTIVE
(prin telefon, de la

pentru
nouă formulă 
apar și unele 
de pildă aceea 
compusă din

După locul 3 de la Viareggio

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI
AU DEMONSTRAT FRUMOASE

a

VA REUȘI EXPERIMENTUL 
LINIEI DE FUNDASI-ATACANTI 

STUDENȚESC?

Antrenori și tehnicieni 
natație. box, gimnas- 
scrimă. șah și tolei 
cu prioritate popu- 
a orașului. Intrucit 

pe descoperirea unor 
• să abordeze perfor- 
rul grupelor de copii 

duhului va crește

C.S. BAIA MARE : Atenție sporită ridicării nivelului profesio
nal cl cadrelor tehnice

VIAREGGIO, « 
trimisul nostru).

Sint necesare 
la ultimul meci 
fotbaliști în turneul de mare tradi
ție de aici, de la Viareggio : parti
da în care, învingînd pe reprezen
tanții Angliei, ei au obținut un 
prestigios loc 3 în a XXV-a ediție 
a competiției.

Jocul mai echilibrat în prima re
priză avea sâ releve, superioritatea 
formației române, mai activă și mai 
inspirată decît adversarul său. 
team tehnic dar. azi, fără forța 
caracteristică echipelor britanice. I poate și datorită dificilului joc din 
semifinala cu Fiorentina. Superio- 
riratea acestei echtpe române (mult 
îndrăgită la Viareggio 
toată lumea 
tâțitâ pentru 
finală).
Crystal 
tată și

I
I
I
I
I

I
I

cîteva comentarii 
al tinerilor noștri

Și
care

KM

ateasta este mpenos 
rea calitativi a oro- 
eit re etahul a e!a- 

dt
• Ridicarea neeontentti a aive-

tahn it nylar teoreoee și prac- 
tVe ale aarrv aa*îț<M. metruesornor 
* teAakvftiler să:, prin organiza
rea arrtedirl a aaar cursori de 
PcrUt». de eoasfltviri metodice, 
■aese rutaadr. ia vederea efectuării 
a»«i tefaimb Larg de experiență in
tre «aerialiști. ♦
r»
T •
cer

l\CEPl\D DE VINERI, PE PATINOARUL ,23 AbGLST

Întreceri în cadrul ediției a vii-a a concursului
INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

Printre competițiile de amploare 
prevăzute în calendarul I.S.U. 
(Uniunea Internațională de Patinaj) 
figurează și concursul international 
de patinaj artistic programat la 
61îrșitul acestei săptămîni în Bucu
rești. Competiția, aflată la cea de 
a VII-a ediție, este cotată drept cea 
mai valoroasă întrecere a tinerilor 
sportivi care, ajungînd la o oare
care măiestrie în evoluțiile lor pe 
gheață, sint lansați în 
națională pentru a 
contact cu ambianta 
de anvergură.

De fiecare dată Ia 
ceri se prezintă patinatori și pati-

arena inter- 
lua un prim 
concursurilor

aceste între-

natoare, în marea 
campionii de vîretă 
care le reprezintă, veritabile talen
te care, ulterior, devin nume sono
re, principalele „vedete" ale cam
pionatelor europene si chiar mon
diale. Așa s-a întîmplat cu Christi
ne Errath (R.D. Germană), meda
liata, cu aur la ultimele campiona
te europene și cu bronz la mondia
lele de la Bratislava, cu Jan 
Hoffman (R.D. Germană), care ne-a 
îneîntat prin evoluția sa la ultima 
ediție a mondialelor unde a și fost 
de altfel distins cu medalia de 
bronz, Heli Gazova (Iugoslavia), sau 
Jacek Tascher (Polonia).

lor majoritate 
ai țărilor pe

Anul acesta, țara noastră va fi 
reprezentată la concursul iataraa- 
ționai de patru patinatori șt șase 
patinatoare. La băieți vor erneura 
Bo«dan Kruli. ca.np.oo al țâri: la 
categoria copii I. Tîberiu Suria 
campion al categoriei copii IL A- 
drian Vasile și Lîvîb Chica. La fe'e 
vor evolua Dana Rădulescu. cam
pioană la cat copii L Mariana Chi- 
țu, campioană la cat. copii 11. Si
mona Grigorescu. Irina Niehifarwv. 
Carmen Ganeev si Li via Vasm.

Concursul va începe dimi
neață pe patinoarul

1 i

• După turneul de Ia Cluj, Horia 
Demian (Universitatea Cluj) și-a 
întărit poziția de coșgeter al cam
pionatului național de baschet. El 
a totalizat 382 p și este urmat în 
ciasament de : 2. Cernat (I.E.F.S.) 
353 p, 3. Cr. Popescu (Rapid) 322 p, 
4 Czmor (Universitatea Timișoara) 
317 p. 5. Spînu (Farul) 284 p, 6. 
Cimpeanu (Universitatea Timișoa
ra» 173 p.

• Și ta fete liderul a rămas ne
schimbat : Gabriela Ciocan (Poli
tehnica București), autoare a 179 p. 
Pe locurile următoare : 2. Suzana 
Szabadoe (Politehnica) 162 p, 3. Do
rina Suliman (Rapid) 158 p, 4. Au
rica Pop (Sănătatea Satu Mare) 157 
p 5. Elena Onriciu (Voința Tg. Mu
reș) 147 p, 6. Gabriela lonaș (Vo
ința București) 144 p.

• Joi. etapă intermediară în Di
vizia A la fete, în care este inclus 
meciul Rapid — Voința București, 
considerat unul dintre derby-urile 
campionatului. Meciul se va dispu
ta în sala Giulești. la ora 19,30 și 
ve fi precedat de partida I.E.F.S. — 
Constructorul București.

• A fost definitivat programul 
celui de al treilea turneu al retu
rului campionatului național mas
culin. întrecerile se vor desfășura 
în sala Floreasca. astfel : vineri, de 
Ia ora 9; Steaua — Voința Bucu
rești, Academia Militară — Rapid ; 
de la ora 15,30: Farul — Politeh
nica București. Dinamo — I.C.H.F., 
Politehnica Cluj — I.E.F.S.. Univer
sitatea Timișoara — Universitatea 
Clui • sîmbătă, de la ora 9 : Voința 
— Dinamo, Rapid — Politehnica 
Cluj ; de la ora 15 : Politehnica 
București — Academia Militară. 
I.E.F.S — Universitatea Timișoara.

nMnwa i w'm«utwbiiwj• Ek u O
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• Returul campionatului republi
can. Divizia A, începe duminică 
11 martie ; ai Diviziei B la : lî 
martie (pentru seriile I și II). la 15 
aprilie (pentru seria a IlI-a) și 18 
martie (pentru seria a IV-a).

• Printr-o hotărîre a Biroului 
C.N.E.F.S. s-a acordat titlul de 
maestru al sportului următorilor 
foști sau actuali rugbyști : Constan
tin Cocor, Dumitru Zamfir, Ale
xandru Pop. Valentin Iorgulescu. 
Constantin Fugigi, Mireea Ciornei, 
Radu tonescu.

• De la 1 ianuarie 1973, singu-
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unde mai 
o consideră nedrep- 
că nu a evoluat în 

superioritatea ei în fața lui 
Palace poate fi argumen- 
de raportul de cornere și 
favorabile jucătorilor ro- 

7—1. la lovituri de colț și 
Ia șuturi la poartă, dintre

mân: : 
ÎS—11. 
care 11—2 pe spațiul porții.

Stgtrr. in jocul pentru ocuparea 
locului 1 au apărut și cîteva sem- 
-• de oboseelâ. firești, dar marța 
calitate a echipei a fost tocmai 
're-a sa colectivă si luciditatea tac- 
•:ei orn care a reușit să supli- 
-reaacă acest obstacol obiectiv 
re? oboseală și să întreacă un 
verasr foarte dotat tehnic.

Ta meciul c-j Crystal Palace 
putea ssr 
••jl -V0-:

nu- 
ad-

am 
re că Poratchi are meri- 
zârt: apărării în primele 

- —- re a’e tocului. Batacllu are me
rit-’. Tre:«-e-.‘e: tntr-u-i atac în care 
a lips't vî-ful specializat, iar ceilalți 
ne cel al ftrțef morale de a se ri
dica peste trauma psihică apărută

sîmbătă la Spezia. Merite revin 
antrenorului Cornel Drăgușin 
a reușit să găsească cea mai bună 
formulă de echipă, în ciuda acci
dentărilor și scăderilor de formă. 
De fapt întreaga evoluție a echipei 
române — în toate cele cinci jocuri 
din acest turneu — a relevat foar
te mult calitățile încununate a- 
cum de acest loc 3 și recunoscute 
de ziariștii italieni, printre care și 
Alfio Tofaneli de la „La Gazzetta 
dello Sport" care declara : „Tinerii 
fotbaliști români au făcut cel mai 
frumos joc din toate echipele aces
tui turneu și tocmai de aceea pen
tru mine ei au alcătuit cea mai 
bună echipă a competiției." Fru
moasele trăsătpri ale jocului pres
tat de fotbaliștii români la acest 
turneu au fost recunoscute oficial 
de organizatori, care au înmînat 
formației noastre la festivitatea de 
premiere „Cupa pentru cea mai 
tehnică echipă" și „Cupa pentru 
cea mai bine clasată formație străi
nă" dintre participante. Pentru că 
tot amintim de trofee, să mai men
ționăm că Mureșan a primit și el 
două cupe, cea a golgeterului (pa
tru 
mai 
din 
mai 
ne.

Turneul de la Vîăreggio a fost o 
reușită pentru lotul român de tine
ret sub 21 de ani I A fost o fereas
tră deschisă spre viitor pentru a- 
cești talentați jucători români...

goluri din acțiune, ca să nu 
amintim de cele opt înscrise 
penaltyuri) și cupa pentru cel 
bun jucător al echipelor străi-

Mircea M. IONESCU

Meciul de verificare Steaua — 
Sportul studențesc, disputat dumi
nică dimineața pe stadionul de la 
Ghencea, abia se încheiase și antre
norul Gheorghe Oia, destins puțin 
după ultima repetiție generală a e- 
chipei, înaintea reluării activității 
oficiale, părea dispus să împărtă
șească cîteva dintre gîndurile, in
tențiile și speranțele Sale.

Desigur, nu-i deloc ușor și, une
ori, nici potrivit să faci acest lucru 
de pe poziția ultimului clasat. Pen
tru că în orice împrejurare totul 
trebuie susținut de fapte. Dar „fap
te" nu înseamnă întotdeauna numai 
rezultate. Ci și muncă susținută, 
desfășurată într-o anumită perioadă 
pentru a-ți putea măsura cu încre
dere forțele în lupta cu adversarul. 
Șl, privită din acest punct de ve
dere, echipa studenților bucureșteni 
ne-a oferit — credem noi — acum, 
înaintea startului competițional, și 
acele elemente de judecată pe care 
le numim fapte. Adică... Să-l lăsăm 
însă mai bine pe antrenorul Gh. Ola 
să ne vorbească el însuși.

— Am lucrat bine în această iar
nă. Atît în prima etapă a instruirii 
de la izvorul Mureșului, cit și la 
București și, în continuare, pînă 
săptămîna trecută, în Bulgaria, Unde 
ne-am antrenat timp de două săp- 
tămîni în condiții excelente, reali- 
zînd la capitolul pregătire aproape 
tot din ceea ce ne-am propus. Și 
asta ne face să privim cu o anu
mită doză de optimism dificila se
siune din această primăvară a ma
rilor noastre încercări și speranțe 
de supraviețuire.

— Urmărind formația dv. în Jo
cul de verificare cu Steaua, am ră
mas cu sentimentul că între Spor
tul de astă toamnă și cel de acum 
este o deosebire, concretizată, între 
altele, printr-un mai mare anga
jament al jucătorilor la efort, prin-

tr-o idee de joc mai bine contu 
rată și mai ales 
evident 
printr-o 
în care 
dite, ca 
fundași, 
cânți !

— Este adevărat. Dar, în situația 
noastră, a ne fi mulțumit, să zi
cem, doar cu îmbunătățirea pre
gătirii ar fi însemnat foarte puțin 
său nimic. Pe undeva, poate și a- 
ceastă situație ne-a obligât să în
cercăm ceva deosebit, care să ne 
scoată din limitele conformismului 
și ale inerției. Am început cu pre
gătirea intensă șt bogată în conți
nut fizic, tehnic, tactic ; am conti
nuat cu restructurarea ideii de joc 
și, concomitent cu aceasta, am pro
cedat și la unele mutații în alcă
tuirea echipei. După unii, aceste 
mutații par bizare sau forțate. 
După noi însă folositoare în viitor. 
Este drept că o linie de fund, Tă- 
născscu — Kraus, 
nea seamănă mai 
atac. Dar tocmai 
apărători-atacanți 
noastre plusul de 
de care are nevoie pentru a urca 
mai sus. Pentru că, de fapt, noi va 
trebui să atadăm îhairite de toate 
în unsprezece oameni. 'pentru a pu
tea să urcăm cu adevărat mai sus. 
Altfel nu vom reuși decît să... apă
răm o poziție pe care în fond nu o 
amenință nimeni.

...Duminică dimineața pe Ghen
cea, în meciul amical cu Steaua, 
Sportul studențesc, ocupanta locu
lui 16, a jucat bine și chiar de la 
egal la egal cu lidera clasamentu
lui. Să fie oare aceasta 
ne pentru returul care 
minica viitoare ?

- lucrul cel mai 
toată lumea — 

de echipă, 
soluții ine- 
a liniei de 
patru ata-

M. Sandu — Ma- 
mult cu una de 
această linie de 
asigură echipei 
vigoare ofensivă

o promisiu- 
începe du-

Mihai IONESCU
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ASTĂZI, LA ISTANBUL

DIVIZIEI NAȚIONALE A, EDIȚIA 1972 ’73
XVI- a, 11 MARTIE 1973
— C.S.M. Reșița
— Steaua
— Univ. Craiova
— U.T.A.
— Farul
— Petrolul
— Sportul ttudențesc
— -U" Cluj

XVII- a, 18 MARTIE 1973
— Dinamc
— F. G Argeș
— Steagul roșu
— CF.R. Cluj
— Sport Club Bacău
— A-S.A. Tg. Mures
— fiul
— Rapid

XVIII-a, 25 MARTIE 1473
— C.S.M. Reșița
— U.TJL
— Petrolul
— Sportul studențesc
— Fonii
— Univ. Croiovo
— -V Cluj
— Steaua

A XlX-a, 1 APRIUE 1973
— Rapid
— f. C Argeș
— A.SA. Tg. Mureș
— Jiul
— Steogu! roșu
—- Sportul studențesc
— Sport Club Bacău
— CF.R. Cluj

l XX-a, 8 APRILIE 1973
— AS.A. Tg. Mureș
— GS.M. Reșița
— Petrolul
— Rapid
— Farul
— U.T.A
— Dinamo
— -U" Cluj

A XXI-a, 11 APRILIE 1973
— Sportul studențesc
— f. g r
— Jiul
— Sport (
— GF.R,
— Univ. (
— Steaua
— Steagul roșu

A XXII-a, 22 APRILIE 1973
— Jiul
— Dinamo
— Sport Club Bacău
— A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
— Farul
— „U" Cluj
— U.T.A.

ETAPA A

Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
F. G Argeș
GF.R. Cluj 
Dincmo
Span 
fiul

Club Bacău

Uni*. 
-U- O-j 
Forul 
Steouo
CSJA 
Sportul
Petreiu: 
U.TJL

ETAPA A
Craiova

Reșița 
studentei;

(2-5) 
(0—5) 
(0—5) 
(0—1) 
(0—2) 
(2—4) 
(0—0) 
(0-0)

»
Jiul
Sport ___ _____
A.S.A, Tg. Mureș 
Sportul studențesc
F. C. Argeș

Club Bacău

„U" Cluj 
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Sport Club Bacău 
Dinomo
U.T.A. 
Rapid
Petrolul

Univ. Craiova 
U.T.A.
C.S.M. Reșița 
Steaua
Steagul roșu

ETAPA A XXIV-a, 13 MAI 1973
Steaua
Jiul
Sportul studențesc 
F. C. Argeș 
A S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Cluj 
Farul
C.S.M. Reșița

ETAPA A XXV-a, 20 MAI 1973 
studențesc 

Tg. Mureș
Sportul 
A.S.A. 
Farul 
Steaua 
C.F.R. 
C.S.M. 
U.T.A. 
Jiul

— F. C. Argeș
-— Sport Club Bacău
— „U" Cluj
— Univ. Craiova
— Steagul roșu
— Dinamo
— Petrolul
— Rapid
XXVI-a, 3 IUNIE 1973 
•— Jiul
— Steagul roșu
— U.T.A.
— C.S.M. Reșița
— Petrolul
— Steaua
— C.F.R. Cluj
— Sportul studențesc 
XXVII-a, 6 IUNIE 1973
— Sportul studențesc
— „U" Cluj
— F. C. Argeș
•— A.S.A. Tg. Mureș
— Farul
— Univ. Ciaiova
— Dinamo
— Sport Club Bacău 

XXVIII-a, 10 IUNIE 1973
— C.S.M. Reșița
— Rapid
— Steagul roșu
— Dinamo
— Petrolul
— Jiul
— C.F.R. Cluj
— U.T.A.
XXIX- a, 17 IUNIE 19/3
— „U" Cluj
— Steaua
— Farul
— Sportul studențesc
— Univ. Craiova
— F. C. Argeș
~ A.S.A. Tg. Mureș
— Sport Club Bacău
XXX- a, 20 IUNIE 1973
— Petrolul
— C.F.R. Cluj
—• Rapid
— Dinamo
— Steagul roșu
— Jiul
— U.T.A.
— C.S.M. Reșița

Cluj 
Reșița(2—0) 

(1-0) 
(C—1) 
(0-0) 
(0—2) 
(1-D 
(0-1) 
(0—3)
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
O nouă întîlnire amicală se va 

desfășura azi în Capitală. Este vor
ba de partida dintre Progresul 
București și divizionara A Univer
sitatea Craiova, care susține astfel
ultimul său test în vederea reluării 
campionatului Diviziei A.

Meciul va începe ia ora 16, pe 
stadionul din str. dr. Staicovici.

DE JOI, ACTIVITATE NON-STOP

□rl
fi coșgeter înseamnă 
fi fi atent fi recep- 

sfaturile an tre
ne demon- 

în această ima-

A 
a 
tiv la 
norului, 
strează
gine Gabriela Ciocan, la 
un time-out solicitat de 
pref. Grigore Gostescu 
Foto! Drago? NEAGU

Universitatea Cluj — Steaua, I.C.H.F.
— Farul; dumînică, de Ia ora 8: 
Politehnica Cluj 
București, Steaua • 
Timișoara, Dinamo 
tea Cluj, Farul — 
rești, I.E.F.S. 
Militară 
disputa derby-ul 
nica — Rapid.

• Reținem din 
liză a activității 
de disciplină din 
județul cu cei mai mulți jucători 
sancționați : Mureș — 10 (în plus, 
un teren suspendat) ; echipa cu cei

Politehnica 
Universitatea 

■ Univensita- 
Voința Bucu- 

Rapid, Academia 
I.C.H.F. La ora 

feminin

mai mulți sancționați : Steaua — 8. 
urmată de Dinamo — 5. Poli tehni
ca București — 4. I.C.H.F. — 3. I

17, seva
Politeh-

de ana- 
centrale

raportul 
comisiei 

cadrul federației :

CULESE DINTRE BUTURI
rul organism din F.R.R. care are 
dreptul de a efectua lucrările de 
noi legitimări pentru divizia A $i 
B este Comisia centrală de compe
tiții, legitimări, transferări și clasi
ficări.

• în acest sezon, trei formații 
din divizia A vor avea alți antre
nori decît în toamnă : C.S.M. Su
ceava — Dorin Florian ; Știința 
Petroșani — Gheorghe Băltărețu ; 
Politehnica Iași — Virgil Gheorghiu. 
Dinamo îl va utiliza pe Remus Dră- 
gușanu — pe timpul cit titularul, 
F. Ghiondea, este bolnav.

FENERBAHCE -
DINAMO BUCUREȘTI 

invitația cliibulni Feaertoabc*. 
dpa Dinamo București va susți- 
astâzi la Istanbul o întîlnire 
ca_â cu formațta clubului sis- 
intiL Deoarece aceasta partidă 

nte ultima din suita de jocun a- 
mtoale tn vederea retorului cam- 
ptoaatuiui Diviziei A antrenor»! 
Ion Nunweiller va folos; pe ma- 
toritatea elevilor săi : Râm renana. 
Caval. Cheran. G. Sandu. Sătmă- 
reanu If. Deles nu. 
Xnnweilier. Dinu.
Popescu. Dumitraclie. Florian Du
mitrescu

Dobrăn. Rada 
Cnstov. Dora

IV CAPITALĂ

PROGRESUL BUCUREȘTI

AZI, A APĂRUT NUMĂRUL 354 AL REVISTEI

din sumarul căruia vă recomandăm :
• Patru pagini consacrate reluării campionatului Diviziei A. cuprin- 

zind :
— Ce așteptăm de la retur (articole semnate de Valentin Stonescu. 

Ștefan Onisie, George Gherghe, Ștefan Socaciu și maestrul emerit al 
sportului Mihai lonescu)

— FORMAȚIILE PROBABILE ALE ECHIPELOR PENTRU ETAPA DE 
DUMINICA

— Alte articole, clasamente, caricaturi etc.
• La «Interviul săptâminii", un spectator anonim și dezideratele sole 

legate de reluarea Diviziei A
• PROGRAMUL MECIURILOR DIN RETUR (DIVIZIA A Șl 

DOUA SERII ALE DIVIZIEI B)
• O CORESPONDENjA ASUPRA TURNEULUI ECHIPEI R. D 

MANE ÎN AMERICA DE SUD
• Din nou discuții despre un campionat european permanent 

cluburi
• Corespondențe din Amsterdam și Leeds ; programul complet al 

meciurilor de azi din cupele europene
• Rubricile permanente : Carnetul scriitorului, Prim plan, Carnet 

extern, Dialog cu cititorii, Campionatele naționale in Europa, Din fot
balul internațional, precum și pagina obișnuită de MAGAZIN EXTERN.
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ETAPA
(1-D 
(1-D 
(1-4) 
(2—2) 
(C-3) 
(6—3) 
(2-3) 
(1—0)

ETAPA A 
Club Bacău 
Craiova

Sporl
Univ. ______
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
„U" Cluj 
F. C Argeș 
Dinamo 
Farul

ETAPA A

ETAPA A
Uni*. Craiova 
Spartul stucentesc 
Sreoou* roșu 
C.rJt. Clu, 
Steaua 
fiul 
F. G
Sport

Argeș
Cuo Bacău

ETAPA <
U.T.A
Petrolul
Dinamc
Farul
A.S.A. Tg. Mures 
,.U“ Ouj
C.S.M. -
Rapid

Reșița

ETAPA
Cluj

Argeș

Club Bacău 
auj 
Craiova

C.F.R 
Steagul roșu 
Steaua 
F. C. Argeș 
Petrolul 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
GS.M. Reșița

ETAPA A XXIIl-a, 29 APRILIE 1973
Farul — Petrolul
Dinamo — Rapid
„U" Cluj — C.F.R. Cluj

(3—2) 
(2-5) 
(0—1) 
(1-0) 
(0-1) 
(4—2) 
(1-3) 
(1-2)

(4-1) 
(0-3) 
(1—2) 
(0-2) 
(1-3) 
(0—3) 
(0—4) 
(0-1)

(0-2) 
(0-1) 
(2-2) 
(3—4) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-1) 
(1—2)

(1—0)
(0—0}
(1-2)

Rapid
C.S.M. Reșița 
Jiul
Steagul roșu
U.T.A.
Petrolul 
Steaua
GF.R. Cluj

ETAPA A
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sport Club Bacău 
.U" Cluj
Sportul studențesc 
Farul
F. C. Argeș 
Steaua

ETAPA A
Steagul roșu
Petrolul
C.S.M. Reșița
C.F.R. Cluj
U.T.A.
Rapid
Jiul
Dinamo

ETAPA A
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Sport Club Bacău 
Farul
Steaua
Sportul studențesc 
„U" Cluj
F. C. Argeș

PREMII SUPLIMENTARE LA LOZ IN PLIC
Apariția lozurilor cîștigătoare de 

autoturisme, butelii de aragaz și 
premii în bani, continuă fără între
rupere.

De 1a începutul anului și pînă în 
prezent, zilnic alți și alti cîștigători 
se prezintă spre a-și ridica impor
tantele premii obținute. Printre cei 
mai recenți cîștigători se numără 
și participanții : Ghioc Dumitru, 
comuna Banca jud. Vaslui — auto
turism „DACIA 1300“ ; Pop Vale
ria, Zalău jud. Sălaj — autoturism 
..SKODA S 100' 
corn. Agăș sat 
— 20.000 lei ; 
corn. Argetoaia 
lei ; Cărpinișan

i“ ; Iacob I. Toader, 
Goioasa jud. Bacău 
Mernea Constantin, 
jud. Dolj — 10.000 
Aurelia, sat. Rohău

jud. Alba — butelie de aragaz; 
Vîscan loan, Tîrnăveni jud. Mureș 
— butelie de aragaz ș.a.

Administrația de Stat Loto — 
Pronosport,_ în dorința de a crea 
noi avantaje, informează pe parti
cipant că la LOZ ÎN PLIC S-AU 
INTRODUS CÎȘTIGURI SUPLI
MENTARE ÎN AUTOTURISME. 
BUTELII DE ARAGAZ ȘI BANI 
LA TOATE SERIILE CARE SE 
GĂSESC TN VÎNZARE.

Deci, au crescut șansele de a 
cîșțiga autoturisme, butelii de a- 
ragaz și bani.

Primăvara bate la ferestre... Pe 
șoselele tării noi și noi autoturisme 
vor porni la drum spre casele ce-

£

(1—2) 
(1—1) 
(1-3) 
(0-2) 
(2-0) 
(0-3) 
(1-1) 
(0—1)

lor care îndrăgesc LOZUL ÎN FLIC 
și joacă perseverent.

Rețineți I NUMEROASE ȘI VA
LOROASE CÎȘTIGURI SUPLIMEN
TARE LA LOZ ÎN PLIC. NUMAI 
JUC1ND PUTEȚI CÎȘTIGA I

_ • Tragerea Pronoexpres de as
tăzi, va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu începe
re de la ora 18.05.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 3 DIN 4 MARTIE 1373 
CATEGORIA I (13 rezultate) : 1 va

riantă 50% a 96 893 lei.
CATEGORIA A II-A (12 rezultate) : 19.95 

variante a 5 828 let
CATEGORIA A III-A (11 

variante a 498 lei.
Premiul de 96 893 lei de 

Jucat 50% a fost obținut 
GHEORGHE din Brăila.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

rezultate); 350 

la categoria I 
de . VASiLE
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h lume
în prima îl a turneului de ia Nctifirandembura Spartachiada de iarna a armatelor prietene

AZI, LA LUMINA REFLECTOARELOR DE PE UNITED STADIUM

RAPID SUSȚINE UN DIFICIL EXAMEN
CU LEEDS, 0 ECHIPĂ IN PLINĂ ASCENSIUNE

HANDBALISTUL ROMÂNCE AU PIERDUT CU 11-14 VALERI TARAKANOV (U. R. S. S.)

HARROGATE, < 
la tr.mjsui nostru). 
Laudskron* Bojs 
au fost aproape 
atila timp de ia 
ale Rapidului in 
după o așteptare

de textile 
o jumătate

->

NEUBRANDEM8URG, 6 (prin 
leton), — In noua și frumoasa 
a sporturilor din localitate, in pre
zența a 2.000 de spectatori a în
ceput astă-seară (n.r. ieri seară) 
tradiționalul turneu internațional 
de handbal feminin, la care s-au 
aliniat cele mai. puternice formații

Dl MIINA.I ARTISTIC
di n r.iiiii'ou i

DOINA MITRICICA, CLASA1A
LOCUL 5, ATANASIE BULETE — 

LOCUL 8

In U.R.S.Ș., la Cerepoveț a avut 
loc de purînd un concurs interna
țional de patinaj artistic la care țara 
noastră a fost reprezentată de Doi
na Mitricică și Atanasie Rulete, 
fete victoria a revenit Marianei 
tova (U.R.S.S.). iar patinatoarea 
mânca, Doina Mitrieică s-a clasat pe 
locul 5 (din 9 sportive), La băieți 
primul loc a fost ocupat de Sergh»» 
Volkov (U.R.S.S.), în timp ce pati
natorul român Atanasie Bulete s-a 
clasat pe locul 8 (din 11 participanți).

Aseară a părăsit Capitala, plecind la 
Bratislava, selecționata de juniori la ho
chei a țării noastre, care va participa 
la „cupa Dunării’’. întrecerea este re
zervată formațiilor de această categorie 
și la startul el se prezintă echipe din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia șl Suedia.

Tinerii hocheiști români s-au clasat 
anul trecut pe locul IV, comportîndu-se 
meritoriu în compania unor selecționate 
redutabile. La Bratislava, unde întrecerile 
Încep joi șl se termină duminică, a Tăcut 
deplasarea Întregul nostru lot de juniori, 
din care nu lipsesc portarul Gh. Huțanu. 
Pisaru, Mikloș. Chițu, Both, Vișan, Ole- 
nici șl V. Huțanu, fratele cunoscutului 
internațional.

s

HANS

încă de la sfîrșitul a- 
nulul trecut, campionul 
olimpic italian Paul 
Hildgartner susținea ca 
tînărul concurent din

ÎNVINGĂTOR IN CURSA DE 15 km
A

PE 
PE

La 
Ti- 
ro-

te-
salâ

PAMJOROVO h, prir wlrUn

aș:

PE LOCUL 10
LA C.E.DESCHI FOND

ioa-

FIȘIER

RINN (R.D.G.)

argint 
două

lomul v 
a II-a de la

Lgerpres). — Se- 
întoniAț lOncic 
primit o teie- 
federației din 

asta face 
ională nu 
iminariile 
u se cu- 
„forfait". 
urma să 

oreliminarii 
repre-

din lume. Reprezentativa Româ
niei — care evoluează aici iară cp- 
te dintre jucătoarele sale de bază — 
a întîlnit redutabila echipă a Un
gariei. Cu toate eforturile sp-c.:- 
velor noastre, handbalistele ma
ghiare au reușit, grație unul iinal 
mai bun — în care au beneficia: 
și de două aruncări de la 7 
trj — să obțină victoria cu 14 
(10—7). Trebuie să remarcăm, 
tuși, că reprezentantele Romi 
au reușit să egaleze situația pe 
bela de marcaj (in mm. 37 
11—11). scor păstrat pină în 
45. dar, așa cum am arătat 
nu au mai putut să mențină 
în finalul întâlnirii acest re 
adversarele lor marcind trei 
și cucerind victoria finală.

Cele 25 de puncte ale p: 
au fost înscrise de Argăir 
Munteanu (2). Ilie (1), Boși 
Miklo$ (I) pentru România s To4h 
Harșany (4). Sterbinski 4>. Nraeth 
(.3). Fleck (2) și Nyari 
Ungaria.

Întâlnirea a fost con 
piui Kiuge — Schoof. 
Germană.

într-o altă partidă 
echipa Bulgariei a d 
R. D. Germană B cu SC 
13—12 (6—5).

(prin telefon, de 
Meciurile cu 

și Rapid Vi Ml* 
uitate. A trecut

frumoasele isprăvi 
„Cupa cupelor" și 
de o iarnă, iată-ne 

.a Leeds, unde echipa .din Giulești 
va da miine (n.r. azi), un dificil 
examen in sferturile de finală ale 
importantei competiții continentale. 
Adversară 
prestigiu aHatâ. după cite se pare, 
apuiape de forma maximă care a 
insma-o in ultimi; ani în fotbalul 
englez și in cel european.

Căla.. a pină aka a fost .neaștep
tat de si obositoare. Rapid a
pleca: din București luni diminea
ța. cu cursa Tarom. pînă la 
Frank furt. După două ore de zbor 
și după alte două ore de tranzit 
și-a continuat drumul, cu un uriaș 

pînă în capitala Angli- 
Dar călătoria nu era încheiată, 

it 30 de km. pînă în oraș, 
cu metroul și apoi pa- 
mers cu trenul pentru 

cei peste 300 km pînă

îi va fi o echipă de

The o MACARSCHI

JUNIORII ROMANI
ia 3)

Schxz-

VENEZUELA RENUNȚA
LA C. M DE FOTBAL!
ZI RKH

R.D.G., Hans Rinn este 
un foarte bun tehnician 
și că stăpînește exce
lent săniuța, urmînd să 
devină. în scurt timp, 
un adversar de temut 
pentru cei mai buni 
„mini-boberi” ai lumii.

N-a trecut multă vre
me și prezicerea cam
pionului azzurrilor a 
devenit realitate. Anul 
trecut, tînărul mecanic 
de mașini de scris 
Hans Rinn (născut la 
19 martie 1953, în loca
litatea Langenwlesen) 
a cucerit titlul de cam
pion european, de ju
niori în proba de du
blu, împreună cu cole
gul său. elevul Norbert 
Hahn.

Abia la începutul a- 
nulul 1973, prezent pen
tru prima oară în ma
rile competiții ale se

niorilor, Hans Rinn s-a 
prezentat la startul 
campionatelor europe
ne, disputate pe pista 
de gheață artificiala de 
la Konigssee (R.F.G.), 
unde, cîștigînd trei din 
cele patru manșe ale 
probei de simplu. a 
reușit să obțină primul 
loc și titlul continen
tal. Aceleași onoruri 
i-au revenit și în proba 
de dublu.

Zilele trecute, cu pri
lejul competiției mon
diale de la Oberhof 
(R.D.G.), tînărul spor
tiv, membru al clubu
lui A.S.K. Vorwfirts. 
și-a încununat cariera 
cu titlul suprem, deve
nind campion al lumii 
în proba de simplu. 
Noul maestru al săniu
țelor este înalt 
m și cîntărește

de l.M 
81 kg.

ATJE KEULEN-DEELSTRA (Olanda)

4R
I

ii

Olandeza Atje Keulen-Deelstra ește fără în
doială decana de vlrstă a celor mai bune pati
natoare din lume. La 34 de ani, mamă a trei 
copii, ea este și una din manie figuri în iu 
mea’acestui sport.

Cu trei ani în urmă. în localitatea West Allis 
din S.U.A., ea a devenit pentru prima oara 
campioană a lumii, provocînd o adevărată sen
zație printre specialiști. De atunci. în Palma- 
resul campioanei olandeze s-au mai adăugat 
trei titluri europene, de fiecare dată Deelstra 
demonstrînd nu numai calitățile unei bune 
sprintere, dar și pe cele ale unei excelente fon- 
dlste.

La Jocurile Olimpice de la Sapporo, Atje a 
obținut o medalie de argint in proba de 1000 
m cu .1:31,61 șl două medalii de bronz, la 1500 
m eu 2:22,05 $1 la 30fl0 m cu 4:59,91. In actualul 
sezon însă, olandeza s-a dovedit imbatabilă (în 
ceea ce privește tetratlonul), devenind mai în
tîi campioană a Europei, la Brandbu (Norvegia) 
șl apoi campioană mondială, la Kristineham 
(Suedia). Deși a avut de fiecare dată de su
portat asaltul viguros al mai tinerelor sale ad
versare din Olanda, U.R.S.S., R.D. Germană, R.F. a Germaniei, S.U.A., Sue
dia. Norvegia și Finlanda, Deelstra a cîștigat trei curse (din patru) la C.E. 
tn cadrul recentului campionat al lumii, ea nu a obținut decît un singur 
loc I (în proba de 1000 m), dar a urcat pe podiumul de premiere și la cele
lalte trei, acumulînd cel mai bun punctaj.

întrebată de ziariști, cît timp va mai 
răspuns : Voi participa In continuare la 
mele adversare vor reuși să patineze mai 
însă nu se pune această problemă...".

continua să patineze, olandeza a 
întreceri pini elnd mal Hnerele 
repede decît mine. Deocamdată

I

CONCURS INTERNATIONAL
DE PATINAJ VITEZĂ

LA INZELL
Mt'NCHEN. 6 (Agerpres). Con

cursul internațional feminin de pa
tinaj viteză de la Inzell s-a în
cheiat cu victoria cunoscutei cam
pioane olandeze Atje Keulen-Deel- 
stia, care a totalizat la multiatlon 
182,065 puncte. Pe locul secund s-a 
clasat canadiana Sylvia 
183,430 p, urmată de 
Sheila Young — 183,650 p și vest- 
germana Monika Pflug

Burka — 
americana

j — 185,020 
p Proba de 500 m a fost cîștigată 
de Sheila Young, cu timpul de 
43.98 sec, iar în cursa de 1000 m 
pe primul loc s-a situat Atje 
Keulen-Deelstra, cronometrată în 
1:37,70.

TENISMENI ROMANI IN EGIPT
CAIRO. « (Uerpresv

petiția interni 
tru „Cupa N; 
la Ca:n> cu ’ 
ței„ învingă:» 
susținută cu 
minguez l-a îi 
Korotkov, iar 
6—2. 6—3 de 
chipei U.R.S.S. a fost real, 
proba de dublu, unde cupl-. 
rotkov — Lihaciov a W»« 
6—4, 6—3 perechea Proisy - 
minguez.

Au început și întrecerile indivi
duale din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Republicii 
Arabe Egipt. Iată primele rezultate i 
simplu bărbați (primul tur): Lloyd 
(Anglia) — Gulyas (Ungaria) 6—X 
3—6. 6—3; Korotkov (U IUS.S.)—Go- 
ven (Franța) 7—5, 6—0; Pohman.-'. 
(R.F.G ) — Ball (Australia) 6—3, 
6—2; simplu femei: Odille de Rou- 
bin (Franța) — Tiu Parma (URSS)

▼jC^tKT.a ccmp1?- *
cu 3—1 h> f:

forma::a U ÎLS-Sl
învins c□ t—3. 6—-
r Prots?r a dîsprj!
* ÎXcK’-..-'•a

□r*.- 
ae- ai

’ Ko

Do-

chs (Franța)— 
Arabă Egipt) 
ărbaț: : Poh- 

(R.F.G.) — 
ublica Arabă 
ur.cki, Niedz- 
- Deb’icker,

6—3. C opiul 
mu 5 »»re4 Mareo — Dumitru

Hărădăa a c*șăcat prin ne prezen
tarea prrrtte Kiliadis — Caraman- 
gltoias (Grecia).

R<sant> (»

Df „ZIUA IIMIII"
PRAGA, 6 (Agerpres). — I". 

sul Pisek se va desfășura, ț-, cins
tea zilei de „8 Martie". tradiți«a- 
la competiție internațională de gim
nastică artistică la startul căreia 
vor fi prezente 29 sportive din 13 
țări i Austria. Bulgaria. Belgia, 
Cuba, R.D. Germană. Iugoslavia, 
Franța, Polonia, Ungaria. Suedia. 
Olanda. România și Cehoslovacia.

ora-

EDDY MERCKX DECORAT ÎN ITALIA
BRUXELLES, 6 (Agerpres).

Ciclistul belgian Eddy Merckx 
adăugat o nouă victorie în bogatul 
său palmares, cîștigînd, la Gând, 
proba de circuit ,,Het, Volk“, care 
deschide sezonul de șosea în Bel
gia, Merckx a parcurs cei 198 km ai 
cursei în 4h 37 min, urmat la cîteva 
lungimi de bicicletă de belgianul 
Roger de Vlaeminck.

★ 
Roma se 
i belgian 

remisă, 
italian

$i-a

anunță că 
Eddy Merckx 

din i 
Giulio 

„Ordinul

oficială a celui de-al 56-!ea Tur 
ciclist al Italiei, al cărui start se 
va da anul acesta din localitatea 
belgiană Venders. Este pentru a doua 
oară cînd plecarea în prima etapă 
a Turului Italiei se dă dintr-o lo
calitate situată în afara hotarelor 
țării.

Din J 
rutierului 
i-a fost 
premierului 
dreotti, distincția 
cavaler al Republicii", cu prile
jul unei festivități desfășurate luni 
la Roma.

Campionul belgian a asistat apoi, 
împreună cu cicliști și oficialități 
ale sportului italian, la prezentarea

partea
An- 

I de

Boeing 7
ei.
Au urmai 
a-ți 15—20 
tru ore de 
a străbate 
ia Leeds.

După o călătorie de 14 ore înche
iate. cînd toată lumea aștepta să 
pună capul pe pernă, gazdele ne-au 
confirmai că echipa va fi cazată la 
hotelul Majestic din Harrogate, o 
mică localitate situată la 27 km de 
locul unde se va desfășura meciul.

Am descris tot acest traseu pen
tru a motiva, intr-un fel. absența 
unei corespondențe pe care cu si
guranță cititorii au așteptat-o' în 
ziarul nostru de ieri. Ne-a fost însă 
impasibil să o facem pentru că în 
hotel am intrat abia la ora 24 (ora 
Bucureș țiului).

Dar oboseala a trecut, după o 
noapte de somn „fără vise". Fotba
liștii noștrii și-au refăcut forțele 
(condițiile de cazare sînt excelente) 
-i au intrat în programul prevă
zut pentru miercuri seară. De la 
Londra, ploaia și ceața ne-au luat 
în primire, iar la ora acestei con
vorbiri, la Harrogate plouă și ful- 
guiește cu intermitență. Timpul de 
alei este destul de capricios.

Ca în toate oraișele Angliei, și în

acest centru industrial 
și confecții (cu peste 
milion de locuitori) fotbalul este la 
Ioc de cinste, iar spectaculoasa re
venire a echipei care luptă acum (să 
vedem cu ce succes !) pe trei fron
turi — in campionat, în Cupa An
ii..ei și Cupa cupelor — suscită un 
interes deosebit.

Colegii ziariști din Leeds ne spu
neau, 
36 000 
nului 
elevii 
și că 
ficilă.
cătorii și antrenorii din Giulești. 
Optimismului de aici i-a dat apă la 
moară victoria de sîmbătă asupra 
campioanei Derby County, dar ci
neva ne... destăinuia un amănunt : 
United a avut și noroc, nu numai 
de două penalty-uri din care a 
egalat, dar și de o pasă trimisă de 
un fundaș acasă pe care Clarke 
a exploatat-o. Oricum ..Evening 
Post", ziarul din Leeds, ne averti
za că : „Victoria cu Derby a adus 
la United o bună stare de spirit".

Dar Rapid ce face ? Mai întîi l-a 
lăsat acasă și pe Petreanu, care 
nerefăcut, după un accident, s-a a- 
dăugat indisponibililor Dumitriu II 
și Angelescu. Bazil Marian are la 
dispoziție 15 jucători, cu care marți 
după-amiază a făcut un antrena
ment de 75 de minute, pe un teren 
alăturat „centralului'1 de pe United 
Stadium, pe care gazdele au ținut 
să-1 menajeze pentru meci. For
mația Rapidului va fi următoarea.: 
Răducanu — Mușat — Pop, Grigo- 
raș, M. Florin, Codrea — M. Ste- 
lian. Savu — Năsturescu, Neagu, 
Dumitriu III. Deci giuleștenii vor 
juca cu libero (Mușat) și trei vîr- 
fi.iri, cu un debutant în meciurile 
oficiale — Marin Florin.

Gazdele, deși după meciul 
Derby anunțau unele accidentări, 
ne-au făcut cunoscută următoarea 
formație : Harvey — Reaney, Ma- 
ileley, Hunter, Cherry — Bremner. 
Giles — Gray, Jones, Clarke, Lori
mer. Deci cea mai bună formație 
ce o poate alinia la ora actuală 
Don Revie. .

la sosire, că s-au vîndut 
de bilete (capacitatea stadio- 
este de 46 000 de locuri), că 
lui Don Revie sînt optimiști 
Rapid va avea o misiune di-
O ștm cu toții, inclusiv ju- 

și antrenorii

Neagu, cel mat in formă atacant 
rapidist, se va afla astă seară 
fața puternicilor fundași ai 

Leeds'

in 
lui

pe
CU

Meciul, care se va desfășura 
United Stadium la lumina reflec
toarelor, va începe la ora 19.30 
(21,30, ora României), va fi condus 
de arbitrul cehoslovac BohumiJ 
Smejkal (care n-a sosit pînă la -ora 
convorbirii noastre) și va fi trans
mis la posturile noastre de radio 
în direct.

Constantin ALEXE

LA AMSTERDAM,
„OSTILE- SINT

FATA-N FATA I
deAMSTERDAM, 6 (prin telefon, 

trimisul nostru). —
După finala de anul trecut a cam

pionatului european, încheiată cu 
victoria atît de netă a echipei lui 
Helmut Schon, iubitorii fotbalului 
din Europa visau o confruntare : 
cea dintre echipa R.F. a Germaniei 
și Olandei, și iată că, la numai 
cîteva luni, această confruntare are 
loc, sub alte nume, miercuri seara, 
pe stadionul olimpic din Amster
dam. Interesul pentru acest meci a 
crescut la proporții de neînchipuit. 
S-ar putea spune că, în aceste ul
time zile, Amsterdamul a fost punc
tul spre care s-au îndreptat toți 
cei legați, într-un fel, de fotbalul 
european. Numeroși antrenori de 
echipe naționale (Kubala, Boulogne 
etc.), toți antrenorii din prima ligă 
a R E. a Germaniei, nenumărați im
presari și foarte multi amatori de 
fotbal.

Acum, „oștile" sînt față-n față. 
Bayern a sosit luni seara. Ajax se 
odihnește pe malul mării la Schwe- 
ningen, unde-și tămăduiește rănile. 
Cruyff este optimist. Iată cîteva 
rînduri din declarațiile lui apărute . 
în ziarul „Het Parool" i „Primul 
examen s-a încheiat cu succes. Mă 
bucură faptul că echipa a învins 
nenumăratele dificultăți, ivite îna
inte de meci. Nu e puțin lucru 
să joci cu o linie de mijloc avînd 
cel mult 60 la sută din posibili-

ELOGII PEVTRU HOCHEIȘTII CHINEZI

CORRltRE DELLA SERA

tentei sae cocacvuan. ziarul mua- 
nes •Corriere de4ta Sera* publică 
o sene de aprewen și date mterv- 
sanse despre evoluția surprinzătoare 
și progresul hochetștilor chinez: in 
această atît de rte^dndită discipli
nă sportivă i

Jocul chinezilor ne-« apărut de 
• deosebită vakxre tehnică. Tiaind 
seama de diferența de talie, chi
nezii își bazează jocul pe e rapidi
tate ieșită din comun. Deși handica
pată de dimensiunile reduse ale 
patinoarului milanez, echipa chi
nezi a stăpinit cu autoritate ampul 
de joc. marcind cinci puncte in 
poarta italienilor Și primind doar 
trei. Iuiodu-»i astfel o splendidă 
revanșă pentru partida pierdută cu 
7—1. contra --arzurilor", la campio
natele mondiale de anul trecut, din 
România.

Trebuie 
pe gheață 
in China, 
(ională. hocheiștii chinezi 
putat-o in 1953. Cu toată 
experiență și de tradiție, 
chinez se află intr-o continuă ascen
siune. Anul acesta toate 
rile converg spre a face 
zentativa chineză echipa 
campionatul mondial ai

ia sur

să remarcăm că hocheiul 
este un sport foarte tânăr 
Prima partidă intern *- 

au dis- 
lipsa de 
hocheiul

pronosilcu- 
din reore- 
favorită la 
grupe’ C.

ECHIPA SBUfllCĂ Dl HOCHEI PE CHETEI SIISTIAE

MUNCHEN, 6 (Agerpres)- — 
Circa 4 000 de spectatori au urmă
rit în localitatea vest-germană Kre
feld întîlnirea internațională ami-

cală de hochei pe gheață dintre e- 
chipa E.V. Fussen și reprezentativa 
U.R.S.S. Net superiori, hocheiștii 
sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 13—2 (5—0, 4—2, 4—0).

tățile sale. Publicul nostru a avut, 
poate, dreptul de a fi nemulțumit 
de jocul nostru din repriza a doua, 
îi datorăm un mare spectacol. Și 
cred că asta se va întîmpla 
miercuri seara cu Bayern Miinchen".

Ajax va alinia echipa standard: 
Stuy Suurbier, Blanckenburg,

Va rezista Beckenbauer, timonierul 
apărării 
moșului

lui Bayern, asaltului fai- 
cuplu Cruyff — Kaiser ?

Kroll. — Haan, Neeskens, 
— Rep, Cruyff, Kaiser.

Hulsoff,
Muhren

în tabăra vest-germană, lucrurile 
sînt destul de limpezi. Deși antre
norul Udo Latek nu a comunicat

formația, numerosul anturaj de pre
să al echipei lui Beckenbauer dă ca 
sigur următorul „11“; Mayer — 
Hansen, Beckenbauer, Schwarzen- 
beck, Breitner — Zobel, Hoeness — 
Krauthausen, Schneider, Gerd Mul
ler, Hoffmann. Este posibilă utili
zarea lui Tiirenberger pe extrema 
dreaptă.

Echipa vest-germană manifestă 
mult optimism. Ziariștii vest-ger- 
mani recunosc că Gerd Miiller nu 
este în momentul de față în pleni
tudinea forțelor. Trebuie să admi
tem .însă, că și Cruyff este, oare
cum, în aceeași situație. Aici, la 
Amsterdam, în babilonul presei, 
care și-a fixat cartierul general la 
restaurantul Osterbaar, patronat de 
socrul lui Kaiser, pronosticul gene
ral este o viteorie a lui Ajax la 
un punct diferență.

Tn ciuda pronosticului minim, se 
apreciază că Ajax își poate păstra 
șansele și pentru meciul retur, fiind 
recunoscută ca o echipă care a în
ceput să joace mai bine în deplasare 
decît acasă, ținind seama de efica
citatea deosebită a contraatacurilor 
sale. Iată acum o scurtă declarație 
a lui Ladislau Kubala. antrenorul 
echipei Spaniei i „Am venit aici ca 
la un curs de înaltă perfecționare 
Cred că vom asista Ia asemenea 90 
de minute pe marginea cărora von 
putea medita un an întreg".

loan CHIRILA

DE CE PROTEJAM E. I. E. A
PE RASIȘTII

care se va disputa în Olanda, în 
luna martie.
acordată 
atît mai 
Chineză 
național 
numai competiții regionale, mai ales 
în zona nordică a tării. Meciurile 
se dispută între selecționatele ora
șelor si provinciilor, fără a se al
cătui un clasament propriu-zis.

Este îmbucurător faptul că o- 
rașului Milano i s-a oferit privile
giul unui contact direct cu acești 
sportivi atît de simpatici. După cum 
a spus în cuvîntul său inaugural. 
Enrico Crespi, președintele Uniunii 
presi sportive: „Asemenea întîlniri 
pot îmbrățișa în viitor și alte disci
pline sportive, contribuind astfel e- 
fectiv la înscrierea sportivilor din 
Republica Populară Chineză pe or
bitele marilor competiții sportive 
internaționale".

Unanima preferință 
echipei chineze este cu 
meritorie cu cit în R.P. 

nu există un campionat 
de hochei pe gheată, ci

La sediul F.I.F.A. din Zurich, a 
fost dat, nu de mult, publicității un 
comunicat, care a stârnit vii reac
ții Și proteste ale opiniei publice și 
ale unor federații afiliate la această 
organizație sportivă. Despre ce este 
vorba ? în comunicat se anunță că 
„membrii Comitetului executiv al 
F.I.F.A. și-au dat consimțâmîntul 
în scris, cu privire la organizarea 
unui turneu internațional de fotbal, 
în aprilie. în Republica Sud Afri
cană". După cum se Știe, regimul 
rasist din Republica Sud Africană 
organizează cu prilejul „Jocurilor 
sportive" și un turneu fotbalistic 
la oare au fost invitate, printre alte 
echipe, reprezentativele Braziliei, 
Angliei și R.F. a Germaniei. Sur
prinzător este și faptul că acestei 
invitații i-au și dat curs forurile

SUD-AFRICANI ?
de specialitate din Anglia și Bra
zilia, în timp ce R.F. a Germaniei 
a refuzat invitația. O asemenea ho- 
târîre a F.I.F.A., ca și atitudinea 
unor federații naționale surprinde 
cu atît mai mult cu cît se știe că 
F.I.F.A. a eliminat- la Congresul din 
1964 din rindurile sale Republica 
Sud-Africană pentru motive bine cu
noscute.

Reacțiile și protestele n-au întîr- 
ziat să vină la sediul central din 
Zurich. Președintele Uniunii spor
turilor din întreaga Africă a decla
rat că „hotărirea F.I.F.A. este ile
gală" și că va interveni personal 
la președintele Stanley Rous. 
„F.I.F.A. redeschide. prin această 
hotărîre, porțile Republicii Sud A- 
fricane, promotoare a rasismului, 
în această organizație cu caracter 
sportiv", a declarat domnia sa. O- 
pinia publică se întreabă cu legi
tim drept i de ce o asemenea mă
sura proteguitoare din partea 
F.I.F.A. pentru rasiștii din Repu
blica Sud Africană ? Răspunsul ar 
trebui dat neîntîrziat...

TELEX • TELEX ® TELEX
Tradiționala competiție internațională de 
spadă dotată eu „Trofeul Martini* s-a 
desfășurat tn acest am la Londra, cu 
participarea a M de scriraeri dm ÎS țâri, 
victoria a revenit sportivului sovietic 
Serghe: Paramanov. Învingător cu 14—4 
în finala susținută eu compatriotul său 
Boris Lukomski. în Inîfinirea pentru 
lozurile 3—i. elvețianul Daniel Giger a 
dispus cu ÎS—7 de Igor Valetov (URSS).

A Itut sfirșit turneul internațional de 
tenis de la Chicago, disputat in cadrul 
campionatului mondial al jucătorilor 
profesioniști din gruparea WCT. In pro
ba de simplu, victoria a revenit jucă
torului american de culoare Arthur Ashe, 
care a dispus în finalâ cu 3—6. 7—6, 7—6 
de englezul Roger Taylor, tn finala pro
bei de dublu, cuplul australian Fred 
Sto'Je _ Ken Rosewall a învins cu 6—7, 
6—4. 6—2 perechea Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă) — tsnaU el Shafei (Republica 
Arabă Egipt).

Turul ciclist al Levantului s-a încheiat 
la Valencia cu victoria rutierului spaniol 
Gonzalez Linares. L-au urmat In clasa
mentul final compatriotii săi Fuente — 
la 6 sec.. Abilleira — la 8 sec. si Oliva

— ’.a 12 sec. Primul clasat dintre concu- 
renții străini a fost belgianul Van der 
Leuws. care a ocupat locul 11, la 23 sec. 
de Învingător. Ultima etapă a cursei, 
desfășurată în circuit la Valencia, a fost 
ciștigată de belgianul Van Looy, crono
metrat pe distanta de 60 km 
de ih 27:06.

cu timpul

turneului 
____________ , de la Fort 
Lauderdale (Florida) a fost ciștigată de 
americana Chris Evert. învingătoare cu 
6—1. 6—2 in partida finală susținută cu 
jucâtoarea engleză Virginia Wade, 
finala probei de dublu, perechea Virginia 
Wade (Anglia) — Gail Chanfreau (Aus
tralia) a întrecut cu 4—6. 6—3, «_3 cu
plul australian Evonne Goolagong — Ja
net Young.

Proba de cimplu din cadrul 
internațional feminin de tenis

in ziua a treia a turneului internațional 
de polo pe apă de la Kainpcn (Olanda), 
selecționata Olandei a învins cu scorul 
de 6—5 (1—l, 2—0. 2—2. 1—2) reprezenta
tiva Spaniei. In alte două partide dis
putate s-au înregistrat următoarele re
zultate : Italia — Suedia 6—4 
3—1. 1—2); R.F. a Germaniei 
12—2 (3—1. 6—0, 2—1, 1—0).
ment. continuă să conducă, 
echipa Olandei.

(2-0. 1-1,
— Anglia 
In clâsa- 
nelnvlnsâ,

Tn
de sală

la

La IS martie se va desfășura la Rich
mond (Virginia), meciul internațional de 
atletism pe teren acoperit dintre selec
ționatele feminine ale URSS și SUA. Tn 
vederea acestei intilnlri, federația ame
ricană de specialitate a alcătuit un lot 
de 26 de atlete in frunte cu Kathy Ham
mond. medaliată cu bronz în proba de 
400 m la J.O. de la Miinchen.

In cadrul concursului atletic _
rezervat profesioniștilor, desfășurat 
Pocatello (Idaho), în prezența a peste 
10 000 de spectatori, sportivul american 
John Radetich a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu performanța de 2,23 
m. Cunoscutul recordman Bob Seagren 
și-a adjudecat victoria în proba de să
ritură cu prăjina cu 5,33 m, iat\ sprinte
rul Warren Edmondson a fost cronome
trat în cursa de 100 m plat cu timpul 
de 10,2 sec. Fostul campion olimpic Bob 
Beamon s-a clasat pe primul loc în pro
ba de săritură în lungime, cu 7.94 m, 
urmat de Henry Chines _  7.87 m. Alte
rezultate : 600 m : Lee Evans — 1:16,7; 
aruncarea greutății : Brian Oldfield — 
20,56 m; o milă : Van Ruden — 4:09,6.
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