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Agerpres, C.
Miercuri după-amiază a părăsit 
Fraga, îndreptîndu-se spre patrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia care, la invitația tovarășului 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a făcut 
o vizită neoficială, de prietenie, în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au înapoiat în patrie 
tovarășul Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv al

I — Corespondentul 
Prisăcaru, transmite:

C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, ministrul 
comerțului exterior, și Ștefan An
drei, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român.

Pe aeroportul Ruzyne au venit 
să-și ia rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la persoa
nele oficiale care l-au însoțit în 
vizita sa, tovarășii Gustav Husak. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Vasil Bilak. membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Vaclav Hu
la. membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din

s.

Cehoslovacia, vi-

cepreședinte al guvernului R. 
Cehoslovace, președintele Comisiei 
de stat a planificării, Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Praga, 
ai ambasadei
nomice

La urcarea
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
cordial de tovarășul Gustav Husak 
ș> de ceilalți conducători de partid 
și de stat

Pionieri
au oferit 
Ceaușescu. 
mâne, buchete de flori

Teodor Haș, membri 
și ai agenției eco-

în avion, tovarășul

cehoslovaci.
cehoslovaci și români 

tovarășului Nicolae 
persoanelor oficiale ro-f:

SOSIREA LA BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a înapoiat, miercuri 
seara, din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, unde, la invitația to
varășului Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacii, a făcut o vizită neoficia
lă. de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului

al P.C.R.,Executiv al C.C. 
președinte al Consiliului 
niștri, ministrul comerțului 
rior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., de consilieri.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mâ- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Petre Lu-

vice- 
de Mi- 

exte-

pu. Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec, Icsif Banc, Con
stantin Bâbălău. Petre Blajovici. 
Cornel Burtică. Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea. Aurel Duca, 
Mihai Gere, Ion Ioniță. Vasile Pa- 
tilineț. Ion Stănescu. de membri ai 
C.C. al P.C.R_ ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de conducă
tori ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești.

Erau prezenți Miroslav Sulek. 
ambasadorul R-S. Cehoslovace la 
București, și tne^bri ai ambasa
dei.

începe returul diviziei A de rugby

k

RELUAREA
ACT1VITAT11
SUB SEMNUL

EXIGENTEI
SPORITE

a’ Campionatul nostru de rugby 
ajuns la o vîrstă venerabilă. Din 
1914, cînd Tenis Club Român cuce
rea titlul în prima ediție a compe
tiției naționale, s-au încheiat 55 de 
campionate, de o amploare și va
loare (în general) crescînde. Dar, 
în rîndurile de față nu ne propunem 
să facem o incursiune retrospectivă, 
ci vom încerca să apreciem cum 
s-au desfășurat lucrurile astă toam
nă și cum s-au prezentat cele 14 di
vizionare plecate, pline de optimism, 
în cea de-a 56-a mare cursă a rug- 
byului, cursă aspră, dar totodată 
frumoasă. Acum, în preajma reluării 
partidelor returului, socotim că 
pot face unele considerațiuni de 
samblu, avindu-se în vedere că 
aflăm la jumătatea drumului...

Odată cu ediția actuală a campio
natului s-a experimentat o nouă for
mulă, cu 14 echipe, soluție superioa
ră, firește, celor precedente prin 
faptul că in principala întrecere din 

yțară au fost angrenate două formații

se 
an
ce

Ieri, în divizia

RAPID A ÎNTRECUT
7 (prin telefon).
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AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

CONTINUITATE A Șl VARIETATEA - PRINCIPALfII PREMISE AEE SUCCESULUI
• Idei și inițiative e Bai de... cros, pe plaja mării • La ordinea zilei — zăpada © Cinci concursuri

Amp’a acțiune lansată în acest an, 
de a începe mai devreme întrecerile 
sportive de masă în aer liber, de a 
le asigura 
și o mare 
sub semnul unui succes remarcabil, 
care era altminteri de așteptat. Expe
riența primelor săptămîni constituie 
un imbold de a se persevera, de a 
se căuta mereu forme noi, cit mai 
atractive, accesibile cetățenilor de 
diferite vîrste și ocupații, care să 
răspundă tuturor gusturilor, tuturor 
preferințelor. Ceea ce, din veștile 
care ne sosesc de pretutindeni, pare 
că se face.

o continuitate riguroasa 
varietate, se desfășoară

PLAJA ÎNCEPE Să DEVINĂ UN 
LOC TRADITIONAL DE 

INTiLNIRE A CROSIȘTILOR

Rugbyul va intra începînd de duminică din nou in actualitate: se reia 
campionatul diviziilor A și B. In imaginea noastră, o dispută intre par-he 
tele de înaintași ai Grivițet Roșii (in alo) și Stelei, două dintre frunta- 

cu balonul ovalșele sportului 
In plus, dîndu-se astfel posibilitatea 
rugbyștilor fruntași de a disputa un 
număr sporit de meciuri (26), ceea 
ce este, desigur, în avantajul lor, 
căci ele au astfel un surplus de po
sibilități pentru acumularea unei 
experiențe superioare.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare ta pas a t-a)

A de volei masculin

UNIVERSITATEA CRAIOVA
în 
de 

Ra-

CRAIOVA, 
cadrul Diviziei A (masculine) 
volei: Universitatea Craiova — 
pid București 2—3 (15—4; 15—17 ; 
17—15 ; 11—15; 15—17). Partidă 
pierdută de craioveni în setul cinci

cînd au condus cu 12—3 Excelent 
jocul coordonatorului rapidist Drâ- 
gan — despre care se poate spune 
că este autorul principal al victo
riei.

Șt GURGUI, coresp, județean

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

PARTIDE DISPUTATE

Tradiționala ceremonie atragerii 
la sorți, desfășurată ieri dimineața, 
a precedat deschiderea celui de al 
13-lea turneu internațional de șah 
a României.

Din partea organizatorilor, secre
tarul general al F.R.Ș., Fr. Hart
man. a urat bun sosit oaspeților 
și le-a mulțumit pentru amabilita
tea de a fi răspuns invitației ce 
le-a fost adresată. Apoi, arbitrii 
M. Anghel și I. Lehacî au intro
dus într-o urnă cele 16 bilețele 
care vor indica locul fiecărui con
curent pe tabela de concurs. Iată 
ce a decis Fortuna : 1. N. Spirido
nov (Bulgaria), 2. T. Stanciu (Ro
mânia). 3. V. Stoica (România), 4. 
R. Knaak (R.D.G.). 5. J. Fichtl 
(Cehoslovacia), 6. R. Hernandez 
(Cuba), 7. M Taimanov (U.R.S.S.), 
8 O. Ghizdavu (România), 9. P, 
Ostoici (Iugoslavia), 10. Th. Ghi
țescu (România), 11. Em. Ungurea- 
nu (România). 12. K. Pytel (Polo
nia). 13. Fl. Gheorghiu 
14 K. Honfi (Ungaria), 
tos (România). 16. I. 
(Iugoslavia).

Cîteva particularități
mului de alcătuire a rundelor: nu
mărul 1 joacă în primele două cu

„Cred că nu 
superstițios, 
rinpare 
spunj Mark 
manov lui
Gheorghiu, după 
ce acesta 
pe tabela de tur
neu 'Tocul cu nu

mărul 13

a tras

Fotoi S.BAKCS1

(România).
15. C. Par- 

Rukavina

ale siste-

Cui i-o fi venit în minte să orga
nizeze primul cros pe plajă, la Con- 
stanța. nu știm, dar a fost o idee 
excelentă. Și iată că duminica tre- 
cută, liziera de nisip de la „Modern" 
a f pentru a treia oară „arena" 

- foarte frumoase întreceri. 2 400 
de tinere, incepînd cu școlărițe de 
10—11 ani și pină la senioare, și-au 
disputat pe trasee frumos (și ușor !) 
marcate, cupele, diplomele și premii
le oferite cu prilejul „Crosului măr
țișorului*. Ziua a constituit un veri- 
■ festival al sportului feminin, 
cu competiții de volei, baschet, ping- 
pong, șah, bowling, gimnastică, na- 
tație și_ fotbal. Intr-adevăr, ama-
toacele de a face sport aveau de 
unde să aleagă.

După cum aflăm de la C.J.E.F.S. 
Constanța, ți la sfîrșitul acestei săp- 
tămi-.i ș:ut programate numeroase 
întreceri. urmărindu-se, în primul 
rind, varietatea programului spre a 
ie sconta pe o afluență cit mai 
mare.

BINE Al VENIT, ZĂPADĂ I

pol însemna o bicicletă !

munte, oferă un prilej excelent de organizare « competițiilor de masă 
Fotoi N DRAGOȘ

Zăpada nu prea i-a răsfățat în 
cest sezon pe iubitorii sporturilor 
iarna. Ne a 
âu câutaî—o 
vacanța lor, urzind tocmai sus, pe 
creste, spre a o găsi; cu cită decep
ție erau as uitate buletinele „meteo" 
cere anunțau -timp frumos, soare, 
dezgheț*- Și iat-o că a sosit ! Mai 
bine mai tîrziu._ A nins abundent 
în localitățile montane (La Brașov 
— 70 cm !), dar nu numai acolo. 
Concursurile se țin lanț și vor mai 
dura o bună bucată de t rente. ■

Festivaluri ale sporturilor de iarna 
s-au desfășurat la Satu Mare, Me
diaș și Rădăuți. Un altul, cu peste 
1000 de concurertți, e»te prevăzut 
Ia Soveja-Vrancea. La Brasov va 
avea loc simbată ..Cupa ghiocelul" 
la sărituri pe trambulina Fintinița

AL DOILEA TICHET PENTRU

a- 
de 

îintim cu cită aviditate 
-,u de mult studenții în 
urdnd

După cum s-a anunțat, cei care 
vor concura la minimum 5 crosuri, 
din cele 9 care se organizează anul 
acesta in Capitală, participă la tra
gerea la sorți a premiilor in obiecte 
oferite de C.M-E-F.S. (biciclete, echi
pament si materiale sportive ș.a.).

Duminică, cu prilejul crosului 
S Martie, există așadar posibilitatea

Zăpada, căzută din abundență la 
în sporturile de iarnă
Popii din Schei. Tot acolo se va 
disputa faza 
lui național 
duminică, în 
Rîșnov, este 
județean de

Organizațiile brașovene 
pentru 15 martie o ieșire în masă 
pe schiuri, Crosul popular, progra
mat în parcul Tractorul, Livada poș
tei (pentru pionieri și școlari) și Va
lea Răcădăului, pentru orice cetățean 
al orașului. Iar astăzi după-amiază, 
sala Tractorul va fi pusă integral la 
dispoziția activităților de masă. Aici 
vor avea lor întreceri -feminine, cu 
înscrieri deschise oricărei doritoare, 
la baschet, scrimă, handbal, volei și 
badminton. In prealabil, amatoarele 
de a practica aceste sporturi vor 
asista la scurte demonstrații explica
tive.
„LOTERIA CROSURILOR"

obținerii celui de al doilea 
Pentru aceasta concurentul 
singură obligație : să termine 
prevăzut pentru grupa sa de

Sfîrșitul săptăm'înii va fi 
în București și de numeroase alte 
competiții . sportive de masă asupra 
cărora vom reveni.

județeană a concursu- 
al copiilor. Sîmbătă și 
Valea Cetății, de lingă 
programat campionatul 

biatlon pentru juniori, 
pregătesc

8 MARTIE „ZIUA FEMEII"

OMAGIUL, DRAGOSTEA
Șl PREȚUIREA DE FIECARE ZI

AZI, IN DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ,

RAPID ȘI
SUSȚIN

9

Cu etapa a XI-a, programată să 
se desfășoare astăzi în Capitală, la 
Tg. Mureș, Oradea și Satu Mare, 
începe seria meciurilor decisive ale 
campionatului național de baschet 
feminin. începutul îl face partida 
dintre 
echipe 
pectiv 
viare, 
majoră, deoarece în ipoteza unui

Rapid și Voința București, 
aflate pe locurile 3 și res- 

4 în clasament Pentru fero- 
rezultatul are o importanță

ducem astăzi — în ziua sim
bol a lui 8 martie, — cal
dul omagiu, de fapt coti
dian, adresat femeii, nepre- 
tovarâșă de viață și de mun-

tichet. 
are o 

traseu) 
vîrstă.

marcat

VOINȚA BUCUREȘTI
DECISIVUN MECI

succes ele rămin in lupta pentru ti
tlu ; altminteri, vor pierde și locul 
3. Cum, însă, Voința aspiră și ea 
la medalia de bronz a competiției, 
este de așteptat ca și jucătoarele a- 
cestei formații să lupte din răspu
teri pentru victorie. Drept urmare 
este de așteptat să asistăm la un 
spectacol atrăgător, așa cum ne-au 
obișnuit, în ultima vreme, frunta
șele baschetului feminin din țara

Florin

ești 
F10- 
să-i 
Tai-

noastră. Amintim că în tur a cîș
tigat Rapid cu 75—71, după o 
dispută aprigă, cu un final drama
tic.

Dintre celelalte partide, vom re
marca pe cea dintre Voința Tg. 
Mureș și Politehnica București, 
fruntașa clasamentului. Sub îndru
marea noului antrenor, Ștefan Hal- 
ber, mureșencele au oferit, săptă- 
mîna trecută, o evoluție remarca
bilă în compania Voinței

Celelalte meciuri ale etapei : 
I.E.F.S. — Constructorul, Crișul — 
„U“ Cluj, Sănătatea Satu Mare — 
Universitatea Timișoara. Programul 
jocurilor din București : sala Gîu- 
Iești, de la ora 18 : I.E.F.S. — Con
structorul, Rapid — Voința.

A
țuită 
că.

Omagiem deopotrivă frumuse
țea și dragostea, hărnicia și spi
ritul de sacrificiu, toate acele 
nobile virtuți care, de milenii, 
conferă femeii un loc de seamă 
în societate. Niciodată, însă, ca 
astăzi, prezența ei n-a fost atît 
de impresionantă, de impunătoare, 
strălucitoare șl multilateral ex
primată în cele mai diverse sfere 
ale vieții economice și politico- 
sociale. Este dreptul cuvenit pe 
care vremurile socialismului l-au 
dat pentru prima oară femeii, este 
întiia concretizate a principiilor 
și faptelor care asigură femeii 
reala egalitate în absolut toate 
planurile vieții familiale și cetă
țenești, posibilitățile unei afirmări 
plenare, ale împlinirii celor mai 
scumpe și îndrăznețe năzuințe.

înalta recunoaștere și prețuire... 
De la tribuna înaltului forum 

al comuniștilor — Conferința Na
țională a partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU spunea : 
„Femeile reprezintă mai mult de 
50 la sută din populația țării ; ele 
se bucură de deplină egalitate în 
toate domeniile activității econo- 
mico-sociale. în tot ce s-a realizat 
este reflectată și munca femeilor, 
așa cum problemele pe care ur
mează să le soluționăm în con
tinuare privesc în egală măsură 
și femeile. De aceea doresc să 
mă refer numai la necesitatea de 
a acorda mai multă atenție unor 
probleme privind condițiile de 
muncă pentru femei și mai cu 
seamă promovării lor în diferite 
munci de conducere de partid și 
de stat".

Aprecierile secretarului gene
ral al partidului se sprijină, ca 
întotdeauna, pe puterea de neclin
tit a faptelor, a acelor minunate 
fapte de muncă șl eroism socialist

ale femeii de astăzi, cunoscute și 
admirate de întreaga țară.

Ne mîndrim din‘toată inima cu 
tovarășele noastre de muncă și de 
viață. Printre ele se află femei 
cărora le-a fost decernat înaltul 
titlu de „Erou al muncii socialiste", 
femei-savanți, directori, ingi
neri și cadre didactice de re
marcabilă competență, muncitoare 
fruntașe în marile șl modernele 
uzine și combinate, pe ogoare și 
șantiere, in laboratoare.

Ne bucură și ni se pare la fel 
de firească și prezența femeii în 
viața sportivă a țării. Sute de mii 
de tinere s-au împrietenit cu 
mișcarea în aer liber, cu practi
carea exercițiilor fizice și a sportu
lui, izvoare ale frumuseții și să
nătății. în multe județe ale țării, 
participarea femeii la activitatea 
sportivă de masă este atît de in
tensă și masivă incit, în afara 
competițiilor obișnuite, s-a simțit 
nevoia organizării unor întreceri 
rezervate exclusiv tinerelor fete. 
„Cupa Diana", „Cupa Fetnina", 
„Spartachiada fetelor", numeroase 
alte concursuri de cros, turism, 
jocuri sportive încep să capete va
loarea și trăinicia tradiției.

Să ne reamintim, în această zi, 
și de acele file de aur pe care 
multe din aceste fete le-au scris 
în noua istorie a sportului româ
nesc. Gîndurile ne poartă Ia Io- 
landa Balaș-Soter, la Lia Mano- 
liu, Viorica Viscopoleanu, Argenti
na Menis, Mihaela Peneș, Valeria 
Bufanu, Olga Szabo, Maria Vicol, 
Elena Leuștean, Sonia Iovan, la 
componentele echipelor naționale 
de handbal și popice, campioane 
sau laureate ale Jocurilor Olim
pice, campioane mondiale și euro
pene.

De „ZIUA FEMEII" — odată cu 
omagiul, dragostea șl prețuirea 
noastră de fiecare zi, să aplau
dăm cu căldură toate aceste pre
zențe și să le sărbătorim cu cele 
mai frumoase flori ale primăve
rii I

— cu negrele.
16, are negrele

albele, numărul 9 
Ultimul, numărul 
la jucătorii din prima jumătate a 
tabelei și albele la ceilalți, șahiștii 
aflați de la numerele 1 Ia 8 joacă 
o partidă mai mult cu albele. în 
sfîrșit, la derbyul marilor maeștri. 
Florin Gheorghiu va avea albele 
cu Mark Taimanov.

Concursul este destul de puter
nic, avînd o medie a coeficientului 
Elo de 2420,9, ceea ce îl situează 
în categoria a 7-a pe tabelele 
F.I.D.E.

La ora 16, după o scurtă festivi- 
fate de deschidere, ceasurile au 
fost pornite și a început prima 
rundă. O desfășurare foarte tăioasă, 
a avut partida Taimanov—Ghițes- 
cu, în care lucrurile s-au precipitat 

engleză, 
jucat o 
duce la 
a obți-

rapid. Intr-o deschidere 
marele maestru sovietic a 
variantă modernă, care 
mari complicații. Ghițescu 
nut un amenințător pion negru pe 
coloana „a“ care a înaintat pînă 
la orizontala a 3-a. Dar Taimanov 
și-a axat contrașansele pe puter
nicul atac declanșat asupra negiu-

lui advers. El a creat teribile a- 
menințări de mat și a cîștigat la 
mutarea a 37-a.

Celelalte rezultate : Spiridonov— 
Rukavina întreruptă, Stanciu — 
Partos întreruptă, Stoica — Honfi 
întreruptă, Knaak—Gheorghiu în
treruptă, Fichtl—Pytel întreruptă, 
Ghizdavu—Ostoici 1—0.

Partida Hernandez — Ungurea- 
nu s-a amînat, deoarece șahistul 
cubanez nu a Sosit încă în Capi
tală.

Vqleriv CHIOSE

IN GALA DE ASEARĂ MULTE
TERMINATE ÎNAINTE DE

Din nou iubitorii boxului din Bu
curești au asistat la o reușită gală 
pugilisticâ in organizarea clubului 
Dinamo. Deși mai sărac ca în alte 
ocazii, programul reuniunii a cuprins 
și cîteva nume cunoscute în boxul 
nostru. Ca o caracteristică putem re
marca multe partide care s-au în
cheiat înainte de limită și acest lu
cru trebuie să dea de gîndit antreno
rilor asupra felului cum sînt aplicate 
procedeele de apărare in ring.

Dintre meciurile vizionate, cele 
mai interesante au fost confruntările 
dintre M. Ștamatescu — M. Cilincă, 
C. Stanef — N. Andrei, E. Chiricuță 
— J. Vancea. La polul opus s-a si
tuat întîlnirea dintre N. Nicolae și 
C. Iancu, care au făcut o proastă 
propagandă nobilei arte prin modul 
cum au evoluat aseară pe ringul din 
sala Dinamo. Amîndoi au primit a- 
vertismente din partea arbitrului, iar 
publicul spectator a dezaprobat vehe
ment comportarea lor.

IATA REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE : Juniori : J. Pleșa (Energia) 
b. p. Gh. Croitoru (Rapid), V. Fieraru 
(Dinamo) b. p. I. Constantin (Energia). 
F. ~ 1 
Al.
cuță 
cea 
mo) 
lonescu (Metalul) b ab. 2 I Copilit 
(Metalul), I. Truță (Viitorul) b. ab, 3

Barbu (Progresul)
Dobrescu (Energia), 

(Viitorul)
(Dinamo),

b. ab. 2 C.

egal cu
E. Chlri- 

egal cu J. Van- 
D. Loloț (Dina- 

Voicu (Metalul), N.

din partida M.
M. Stama-

a revenit primului.

Foto i Vasile BAGEAC

Aspect
Cilincă

tescu tn care victoria

LIMITĂ
MECIURI

C. Petrescu (Metalul), Gh. Matacbe 
(Dinamo) b ab. 1 C. Dumitrescu (Di
namo); seniori: M, Cilin-ă (Progresul) 
b, ab. 3 M. Ștamatescu (Metalul), C.

Stanef (Metalul) b. ab. 1 N. Andrei 
(Metalul), N. Nicolae (Metalul) b. p. 
C. Tancu (Olimpia), T. Nicolae (Meta
lul) b. k. o. 1 FI. Bobi (Olimpia). -
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LA INTERVENȚIA
1 SPORTUL DE MASĂ DIN BACĂU

A

BIROULUI COMITETULUI A ÎNCEPUT să CÎȘTIGE
MUNICIPAL DE PARTID

1 ÎN CONȚINUT SI■> •> DIMENSIUNI
La sfîrșitul lunii decembrie 1972, 

Biroul Comitetului municipal 
P.C.R. Bacău a efectuat o amplă 
și amănunțită analiză a activității 
sportive de masă din acest oraș, 
trecînd în revistă, aportul tuturor 
organelor Ș> organizațiilor cu a- 
tribuții în acest domeniu. Inter
venția Biroului — determinată și 
de unele semnale critice apărute 
în presă — a scos în evidență, pe 
lîngă unele succese, și cîteva as
pecte negative ale muncii diferi- 
ților factori răspunzători de acti
vitatea sportivă din școli. între
prinderi și instituții. Acțiunea nu 
s-a limitat însă, doar la constata- 

fost 
s ar

și a 
pen- 
plus, 

cu

două ori pe săptămînâ. Gimnastica 
din recreația mare (ora 10.40—11), 
în perioada friguroasă, va fi e- 
fectuată la locurile de studiu, în 
clase, ateliere sau laboratoare. 
Bineînțeles, toate geamurile vor 
fi obligatoriu deschise, iar profe
sorul de la ora respectivă va su
praveghea execuția seriilor de 
exerciții adecvate acestor condi
ții. exerciții conduse 
levi special pregătiți 
scop.

de către e- 
în acest

SPORT —PROFESORILOR DE
CÎT MAI MULTE LEGITIMAȚII 

DE INTRARE IN... FABRIC! I
rea unci stări de fapt, ci a 
însoțită, și de stabilirea unor 
cini concrete, pe obiective 
datelor de îndeplinire a lor, 
tru fiecare activist sportiv. în
remarcăm deosebita atenție 
care Biroul Comitetului munici
pal de partid urmărește traduce
rea îri fapt a indicațiilor sale 
stabilite, deseori, pină în cele mai 
mici amănunte.

Cunoscînd inițiativa băcăuană, 
am dorit să aflăm ecourile acestei 
importante acțiuni pentru spoitul 
de masă din oraș. Am efectuat, 
deci, cîteva vizite în unele asociații 
sportive sindicale și școlare, ascul- 
tînd în același timp și părerile 
acelora care lucrează în domeniul 
educației fizice și sportului. Facem 
cunoscute constatările noastre, nu 
înainte, însă, de a aminti faptul că 
acțiunea va fi extinsă, într-o pri
mă etapă, la nivelul celorlalte lo
calități urbane din județ, iar apoi, 
în mediul rural, la cel al comune
lor și satelor.

TOVARĂȘE DIRECTOR, 
NEVOILOR SPORTULUi 

DV ?

RĂSPUNDEȚI 
DIN ȘCOALA

Liceul nr. 1 
avusese loc o

Am aflat că la 
„George Bacovia" 
consfătuire cu profesorii de -'ne- 
cialitate care activeaz.ă aici. Un 
bun prilej, așadar, de a-1 aborda 
pe directorul liceului, prof. Con
stantin Vlad, asupra măsurilor 
luate în. respectiva asociație spor
tivă școlară.

— Am avut unele succese pe 
parcursul primului trimestru dar, 
în referatul Inspectoratului șco
lar am 
criticați, 
a avut 
a celor 
„pentru 
mănunte" — ca să întrebuințez 
chiar cuvintele Iot. Așadar, nu pu
team amîna analizarea 
tuatii din școala pe care 
iar problemele densității 
curs și calității predării 
pat locuri centrale.

— în ce alte direcții 
îndreptat discuțiile 7

— în primul rînd, am pus la 
punct problema gimnast:cti ce 
înviorare din cămine care, d6n 
acel moment, a fost efectuată sub 
controlul șl conducerea profesori
lor de sport. Ei 8-au obligat sâ a- 
siste la program, prin rotație, de

Cu cîteva luni în urmă, vizita
sem asociația sportivă sindicală 
Letea și admirasem frumoasa ei 
bază sportivă construită prin re
surse proprii și cu un entuziasm 
rar întîlnit. Interlocutorii noștri 

de atunci ne mărturiseau, totuși, 
că le era destul de greu să orga
nizeze activitatea sportivă a nu
mărului mare de salariați. după 
un program adecvat. Dar iată că 
de această dată, am constatat 
încă o urmare a acțiuni: din luna 
decembrie a Biroului Comitetului 
municipal <-ie 
cinile 
sport 
ca ei 
tive'e 
treprinderi și instituții, să le aiute 
efectiv 
acțiuni 
tehnică 
noastre 
și Doru 
Grupul școlar al uzinei.
seră de.ia întîlniri cu amatorii de 
sport 
prin 
sport, 
cîteva 
masă contînd pe-tru 
asociației respective.

Despre primele 
bile ale 
specialitate cu activitatea din în
treprinderi ne-a vorbit și Traian 
Chiru. președintele asociației spor
tive Aurora, unde a fost reparti
zat profesorul Viorel Gligore de ia 
Liceul nr. 1. Printre primii care 
au trecut la fapte, se numără și

partid Printre sar- 
trasate fiecărui profesor de 
din scoli figura și aceea 
să intre în contact cu ac- 
asociațiilor sportive din în-

în organizarea d;feritelor 
si sa Ie acorde asistenta 
necesară. La ora ultimei 
vizite. Mircea Morărescu 

Arădăvoaie, profesori Ia 
avuse-

de Ia Letea, și aceasta 
intermediul— sălii de 
în care se desfășura seră 

întreceri Ia șah și tenis de 
campionatul

urmări favora- 
contactului cadrelor de

L-am rugat pe tovarășul Nico- 
lae Guidea, decanul Facultății de 
educație fizică, să ne prezinte si
tuația existentă în cadrul Institu
tului Pedagogic. Iată ce ne-a de
clarat i „Nu puteam rămîne în a- 
fara preocupărilor existente, ac
tualmente în întregul oraș, privind 
impulsionarea sportului de masă. 
Iată pentru ce ne-am alcătuit un 
pian de măsuri care se înscrie în 
spiritul celorlalte, de la 
U.T.C.. al sindicatelor sau 
spectoratului școlar. Pină 
mentul de față ne-am și 
nit cîteva dintre sarcini ț 
amenajat un colț sportiv care cu
prinde fotomontaje, trofee, calen
darul competițional la zi, rezulta
tele înregistrate în diferite între
ceri ; periodic, la stațiile de ampli
ficare a căminelor, sînt transmise 
emisiuni speciale cu subiecte din 
activitatea sportivă a 
responsabilii grupelor din 
ția studenților au fost 
pentru 
de rea 
dntre 
utilate 
corzi, i 
permanent la dispoziția 
lor 
tit 
CUl _ _
repartizați la diferite întreprinderi 
și alti 35 la școli, pentru ca, îm
preuna cu pasionatii de sport din 
aceste unități să poată pune pe 
picioare o activitate variată, 
tinuă. bine organizată, 
privește pe studenții 
alcătuit pentru e' 
competițional intern 
la volei, baschet, tenis de masă și 
de cîmp, șah, tusrisrn. handbal. 
Așa că. pînă la sfîrșitul anului 
universitar, 
fi punctată 
tivă“.

profesorul Ștefan Cosma (Institu
tul pedagogic) care se va ocupa de 
asociația sportivă a întreprinderii 
C.F.I.L. Bacău.

CÎTE NU SE POT FACE 
INTR-UN INSTITUT PEDAGOGIC..

3RSSF

ORDINEA ZILEI

FORMAREA

PERFECTIONAREA

ANTRENORILOR

In timp ce patinatorii așteaptă, la federație, lămuririle celor 
antrenorul G. Florea încearcă să ne convingă: „Dar noi,

în drept, pe gheața ocupată de hocheiști, 
cînd ne antrenăm ?...“ Foto ; V. BAGEAC

In preajma campionatelor internaționale

Tn dorința de a avea un număr 
cît mai mare de cadre tehnice cu o 
pregătire tehnico-pedagogică supe
rioară, Federația română de tir a 
trecut la organizarea unor cursuri, 
în cadrul cărora foști sau actuali 
trăgători de performanță se inițiază 
in tainele meseriei de antrenori, iar 
cei cu un stagiu mai îndelungat In 
activitatea de îndrumător tehnic îșî 
perfecționează cunoștințele. Cursul 
central, care s-a deschis zilele tre
cute la I.E.F.S., este frecventat de 
o serie de țintași cunoscuți, ca de 
pildă Ana Goreti, Vasilica Manea (o 
talentată sportivă din ” 
Petre Șandor, Gheorghe 
Mihai Dumitriu și alții, 
și alți foști trăgători de 
ță care și-au manifestat

nivelul 
al In

in mo- 
îndepli- 
a fost

studenților; 
asocia- 

instruiți 
mobilizarea tinerilor în ve
ac tiunilor următoare; două 
camerele căminelor 

! cu extensoare, 
mingi medicinale și

au fost 
gantele, 
se află 

amatori- 
de mișcare. Dar nu numai a- 
30 dintre studenții de la Fa- 

:atea de educație fizică au fost

con-
In ceea ce-i 
noștri, am 

un calendar 
foarte dens.

fiecare săptămînâ va 
de cite o acțiune spor-

Radu TIMOFTE

CROSE ȘI PATINE (din nou) IN CONFLICT...

fost, pe drept cuvînt. și 
Ședința la care vă referiți 
loc la solicitarea expresă 
cinoi profesori din liceu 

a pune la punct cîteva •- 
ca sâ

unor ft- 
o conduc, 
orei de 

au ocu-

s-au mal

Acțiunea Biroului Comitetului municipal de partid Bacău s-a carac
terizat printr-o justă orientare in aprecierea datelor referitoare 
la activitatea sportivă, prin analiza obiectivă a activității fiecăruia 

dintre factorii cu atribuții în domeniul sportului și a condițiilor speci
fice, prin cleâtuirea amănunțită a unui plan de măsuri și activități pre
cise pentru fiecare persoană cu tangențe Ia activitatea sportivă, orin 
operativitatea dovedită in procesul de aplicare a acestui plan. Foarte 
utilă este, desigur, controlarea permanentă a evclutiei situației chiar la 
nivelul asociațiilor sportive din oraș. In funcție de constatările nou 
făcute. Biroul Comitetului municipal de partid ia imediat măsuri adec
vate.

Apreciind drept pozitive informațiile culese cu prilejul raidului nos
tra ș> acțiunile cunoscute nemijlocit, nu putem sâ nu conchidem că 
sportul șcckjr și șirdicol cTn Bacău se află ccu-n intr-un moment de 
cotituri. ciștip’v’d r-Jt m fT-ectc cor nutului si a dimensiunilor sale 
Răsune co, in continuare, factorii răspunrâteri de sportul de mase sâ 
vole-rfice Io ■ oiim—i soriiuwi prețios of Comitetului municipal c*e 
partid pentru co, in scurt timp, educația fizică si sportul să contribuie 
din plin la formarea și conso&da-ea unor generații de oameni sănă
toși, puternici, capabili să facă tetă ia cel mai înalt nivel sovcinilor ce 
le revin.

Plimbarea pe potecile munților la 
fiecare sfîrșit de săptămină, în va
canță sau concedii, indiferent de a- 
notimp — vară sau iarna — a de
venit un obicei, un fenomen de 
masă, care răspunde nevoii de cu
noaștere și de mișcare, caracteristi
ce omului modern.

Din păcate, numeroși reprezentanți 
ai noilor contingente de turiști, sub- 
apreciind anumite dificultăți pe care 
Ie prezintă muntele, încrezlndu-se 
prea mult In forțele proprii și neso
cotind cele mal elementare norme 
de pregătire ale unei excursii la al
titudine, ca șl sfaturile avizate ale 
cabanierilor, comit Imprudențe, ex- 
punîndu-se unor regretabile șl tragi
ce accidente.

Prudența pe munte șl organizarea 
metodică a fiecărei rute nu este con
siderată lipsă de curaj, ori pisălo
geală, decît de cei care nu cunosc 
muntele. Bravada în munte este o 
imprudență, este expresia_____ ______ . totalei 
lipse de experiență, care adesea se 
plătește în mod tragic. Alții nesoco
tesc legile muntelui pentru că nu le 
cunosc. Or, mai grav, nu țin seama 
de ele. Dar e bine să se știe că mun
tele nu iartă, de multe ori, și este 
posibil ca o simplă 
bucurie de drumeț să 
din nesocotință sau 
tristă experiență.

De aceea, reamintim, pe scurt, 
cîteva reguli elementare în credința 
că ele vor fi de ajutor noilor veniți 
pe munte 1

— In excursie nu se pleacă nici
odată singur ; cu atît mai puțin iar
na. Nucleul minim de participare

șl nevinovată 
se transforme 
frondă tntr-o

pe scurt,

(Urmare din pag. k)

Am subliniat mereu că rugbyștll 
dispută mult prea puține partide șl 
astfel creșterea, dezvoltarea lor ca 
jucători compleți, întîrzie, ba chiar 
este mult îngreunată. Facem aici o 
paranteză pentru a arăta că în ță
rile cu un rugby avansat (Franța, 
Anglia, Irlanda, Tara Galilor, Noua 
Zeelandă, Australia etc.) se joacă 
mult mai mult, aproape duminică de 
duminică, fără întrerupere, fie vara, 
fie iarna, In tot felul de competiții 
gen campionat sau cupă. Iată un gol 
care trebuie grabnio umplut dacă 
vrem ca rugby ul nostru să progre- 
seze, pentru că — s-a spus — una 
dintre cauzele care duc la handica
parea rugbyștilor români, în compa
rație cu cei din țările mal sus ci
tate, este faptul că al noștri sînt 
mai puțin obisnuițl cu mingea, mat 
rudimentari în privința folosirii 
mijloacelor de ordin tehnic specifice 
mînuirii balonului oval.

Dacă ar fi să luăm numai acest 
aspect al problemei și, tată, ne simțim 
datori de a aplauda inițiativa a- 
mintită, fără a mai socoti că în felul 
acesta două noi orașe și cluburi au 
Intrat în eșalonul de elită al rugbyu- 
lul românesc. Desigur, în contextul 
arătat, 26 de partide într-un an în
seamnă încă foarte puțin și este de 
așteptat în continuare ca federația 
de resort să facă eforturi pentru a 
crea noi competiții, în special în 
perioadele de pauză (atunci cînd Io
tul național se pregătește în vederea

Patinoarul acoperit „23 August", 
ora 9,30 dimineața. Este ora la care 
— conform unui program alcătuit de 
forurile de resort și afișat la intra
rea in patinoar — pe gheață se află 
lotul republican de patinaj artistic 
în pregătire pentru apropiatele cam
pionate internaționale. Dar este și 
ora la care Gero Florea, antrenorul 
de hochei ai clubului Dinamo știe — 
sau presupune... — că trebuie să aibă 

cu juniorii săi. Două 
"i diametral

antrenament < 
forțe se află pe poziții 
opuse si intră, inevitabil, în conflict. 
Cine ciștigâ ? Cei mai 
mâți, cu îndrăzneală si..............
dică. la 9,35 exact, Gero Florea „. 
hocheiștii săi. intră pe gheață și o- 
cupă suprafața patinoarului. Tn evi
dentă minoritate, fizică, patinatorii 
se retrag, necăjiți și cu antrenamen
tul neterminat.

Peste puțin timp i-am întîlnlt pe 
toți Ia sediul Federației române de

bine înar- 
crose. A- 

șî

AUTOMOBILISM

RALIUL ZĂPEZII
Activitatea competițională la 

automobilism se inaugurează du
minică, la Brașov, prin tradiționala 
alergare „Raliul zăpezii". Competi
ția, organizată de Automobil Clubul 
Român — filiala Erașov, se va des
fășura pe un traseu de circa 350 
km, prevăzut cu 12 posturi de con
trol și patru probe speciale de vi
teză în coastă, cu o lungime totală 
de 24 km.

Concurenții vor avea de acoperit, 
de două ori, următoarea rută 5 
Brașov — Stupini — Ghimbav — 
Cristian — Vulcan — Tohanul 
Vechi — Șinca Veehe — Șercaia — 
Făgăraș — Șercaia — Șinca Ve
che — Tohanul Vechi — Rîșnov — 
Brașov. Probele speciale vor fi cro
nometrate pe intervalele : Tohanul 
Vechi (km 30) — Poiana Măru
lui (km 36) — In ambele sensuri și 
la fiecare trecere. ’Z

Startul în cursă se va da dumi
nică, începînd de la ora 8,01, din 
fața rectoratului Universității.

AVEMl’RAȚI NEPREGĂTIT^ PE MUNTE!
este de 3 Dersos“e« ceea ce cecre- 
zintă o condiție a reușitei, mai 
atunci efr.d unul tfin membrii grupu
lui, avînd o er.tc-si, o ce
scurt fiind accidentat, are nevoie d 
fie asistat si încurajat de cîneva, tn 
timp ce al treilea pleacă si aolkfte 
ajutorul cel mai apropiat

— Cel puțtn unul d:r. membrt! 
grupului trebuie să cunsasrâ perfect 
ruta turistică aleasă, s-o tna! 3 par
curs înainte, să știe distar.țe'.e, ca
sele de adăpost, marcajele el*. Gru
purile de excursie se constituie 
omogen șî îți programează etapele 
de înaintare după forțele celui Bal 
slab pregătit In general. Iama m 
se aleg obiective turistice eare să 
necesite o durată de mers pe Jos 
mai mare de 3—4 ore.

— O excursie la munte, terna, 
pretinde un echipament adecvat 
Este o mare imprudență să te «ven- 
turezi pe platoul Bucegtlor tn ro
chie, în pantofi de stradă sî ei cran! 
subțiri, în paltoane, ori cu pălărie 
si umbrelă. Echipamentul treb uie să 
fie călduros și ușor si se ecmocne 
din bocanci cu talpă cu profite, dc lă 
perechi de ciorapi, dintre care uns 
de lină, pantaloni groși și alții din 
flanel (dedesubt), pulovă- din lină, 
iar deasupra o haină de protecție 
pentru vînt (hanorac, canadiană) de 
preferință cu glugă. Pe cap cărfuii- 
ță și pe mîinl mănuși din Ură și 
altele, deasupra, din plastic.

— Trebuie total evitate excursiile 
pe ceață, pe furtună, noaptea sau pe 
zăpadă mare. Lipsa de vizibilitate 
schimbă total aspectul muntelui, In-

Jt

trebuie

ex; ere

redor—.ite) se plătesc adesea greu, 
mai ales in excursiile cu mai multe 
etape. Cabana nu este un bar, iar 
noaptea nu poate fi transformată în 
bal. Pentru aceasta nu este nevoie 
sâ urcăm la munte.

Ce am spus este foarte puțin. Poa
te mai puțin deci: alfabetul turistu
lui. Dar cine respectă muntele șl 
vrea să fie râsolălit r.umai cu bucu
rii, trebuie să țină seama de aceste 
recomandări.

Mihai B1RA

CANOTAJ
• mai
răpe

care.
au

65

PRINTRE BALIZE...

ieșene ajcaiuna 
nile destinate ar 

m^surâ 
asigure o mai < 
tonală folosire

sa dinții 
ui este 
de fond, 
în luna

competiție oficială 
campionatul repu- 

prevăzut a se des
ma:. la Timișoara.

• La 23 martie va avea loc șe
dința Comitetului federal care va 
analist problemele cele mai impor
tante ale apropiatului sezon com
petițional intern și international

ÎNCEPE returul diviziei a
întîlnir! Internationale) șl mai 
pentru formațiile 
izolate, încetează 
practic, orice activitate orga-

unor 
ales 
care, 
mod ,_____ , ___
nizată. De altfel, fără o strictă re
gularitate a competiției nu se poate 
vorbi în rugby despre nici un factor 
de progres.

Ne putem oare declara mulțumit! 
de modul cum s-a desfășurat com
petiția în anul care s-a încheiat ? 
Răspunsul nu poate fi decît negativ. 
In primul rînd, lipsa de cursivitate 
a unul campionat care, după ce a 
demarat ca din pușcă (între 20 au
gust și 24 septembrie s-au disputat 
opt etape!), s-a împotmolit apoi, 
pentru celelalte cinci etape fiind ne
voie de un interval de aproape trei 
luni (adică de la 24 septembrie, data 
disputării etapei a VIII-a și pînă la 
17 decembrie, momentul final al a- 
cestul tur de campionat-maraton). 
Este clar că asemenea situații nefi
rești (relevate, de altfel, și de recen
ta dezbatere inițiată de ziarul nos
tru), trebuie curmate de îndată.

Ce ne-a mai arătat, în altă ordi
ne de idei, turul acestui campionat 3 
Mai întîi, startul lansat al liderului 
STEAUA, care păstrează astăzi un 
avans de șase puncte față de prin
cipalii săi urmăritori (Universitatea 
Timișoara și Dinamo). O singură în- 
frîngere la Timișoara — iată o per
formanță demnă de toată lauda, care 
vădește seriozitatea acestui team, ca 
și a antrenorului său, Petre Cosmă- 
nescu. Militarii cu greu ar mal pu
tea pierde titlul asupra căruia au 
și luat o serioasă opțiune. în plasa

provinciale 
atunci, in

liderului au venit studenții timișo
reni, al căror demaraj a fost deose
bit de anevoios (patru înfrîngeri). 
Apoi Universitatea și-a amintit că 
este campioană și a jucat In conse
cință. Puțin cam prea tîrziu. Să-i 
acordăm unele circumstanțe atenuan
te și să o vedem 
râminînd același 
îndeosebi pentru 
poziția a treia — Dinamo (doar cu 
trei înfrîngeri) s-a comportat peste 
așteptări, avînd In vedere lotul său 
redus de jucători și lipsa manifestă 
de grijă din partea conducerii clubu
lui (situație cu atît mai regretabilă, 
cu cît echipa de rugby a făcut în 
multe ocazii cinste clubului Dina
mo). O situație aparte are in acest 
campionat și XV-le Griviței Roșii, in 
proces de completă schimbare și 
întinerire a echipei. E normal ca 
rezultatele să se mai lase așteptate. 
Mina sigură a antrenorilor Viorel 
Moraru și Radu Demian va conduce, 
desigur, echipa spre noi succese, atit 
de dorite. Sportul studențesc, cu 
mulți internaționali în formație, a 
decepționat. In ciuda declarațiilor 
optimiste ale noului său antrenor 
(Teodor Rădulescu) sîntem rezervați 
în ceea ce privește performanțele 
imediate, echipa nefiind încă omoge
nă. In rest, cuvinte de laudă la a- 
dresa Științei Petroșani, Farului, 
C.S.M.-ului din Sibiu, Politehnicii 
din Iași, Rulmentului din Bîrlad și 
tuturor celorlalți care, duminică de 
duminică, ne impresionează prin stră
daniile lor de a onora acest joc 
bărbătesc care se cheamă RUGBY.

Astăzi, In sala Floreasca

UN ATRACTIV „FESTIVAL

DE GIMNASTICĂ MODERNĂ"
în continuare, ea 

outsider periculos 
bucureștent Pe

Astăzl după amiază, Incepînd de 
la ora 18, Iubitorii gimnasticii mo
derne din Capitală au prilejul să a- 
siste la un interesant concurs orga
nizat In cinstea zilei de 8 Martie.

La startul întrecerilor — care pre
văd exerciții liber alese, individuale 
și de ansamblu — se vor alinia cele 
mal bune gimnaste din Capitală, in 
frunte cu campioana absolută a Ro
mâniei, Maria Preda. Alături de ea 
vor mai evolua Sabina Șerbănescu, 
Rodica Pintea, Carmen Bucaciuc, 
Cristina Sima etc.

UN TRADIȚIONAL
Azi după-amiază, pe arena clu

bului bucureștean Constructorul, 
va avea loc tradiționala întrecere 
feminină, „Cupa 8 Martie”. La con
curs, turneu individual, au fost in
vitate o serie de jucătoare frun
tașe atît din Capitală cît și din 
alte orașe. Pe lîngă cele 10 spor
tive bucureștene, majoritatea jucă-

patinaj, inghesuiți în camera de la 
etajul V, în care nu mai aveai loc 
să azvîrli un ac. Patinatori de care 
legăm speranțe în această importan
tă întrecere internațională, ce înce
pe peste două zile. Antrenori ce-și 
pregătesc cu sîrg elevii pentru un 
test în care este angajat prestigiul 
sportiv al tării. I-am ascultat pe 
îndelete. Știm, nu este pentru prima 
dată că hocheiul dă luptă cu patina
jul pentru dreptul de a folosi ghea
ța patinoarului. Chiar acum, cînd 
condițiile de pregătire s-au îmbună
tățit sensibil, s-a mărit numărul pa
tinoarelor artificiale, totuși această 
conviețuire a două sporturi, eare-și 
desfășoară simultan activitatea, ră- 
mîne ’o problemă.

Ne-am deplasat imediat și la pa
tinoar, pentru a verifica la fața lo
cului cele ce ne fuseseră sesizate. 
Stăm de vorbă cu toți cei aflați di
rect în cauză. Concluzia : antrenorul 
Gero Florea a greșit. El a nesocotit 
un program, afișat și scris vizibil, 
în care se specifică, negru pe alb, 
că hocheiștii au antrenament de la 
ora 10. Aceasta este realitatea.

Dar Iată si cele ce spun părțile : 
Gh. RONCEA, antrenor al lotului

republican de patinaj artistic : „Nu 
sîntem lezați numai de faptul că ni 
s-a întrerupt antrenamentul, 
de modul, repetat, cum 
ceasta. 
Făceam 
lor de 
cînd a 
ieșim afară".

Gero FLOREA, antrenorul secției 
de hochei (juniori) a clubului Dina
mo : „Eu am, în mod obișnuit, pro
gram de la ora 9.30. De trei ori, în 
săptămînâ trecută, am fost obligat 
să-mi cedez din ore, dîndu-le altora. 
Dacă se continuă mereu așa, atunci 
cînd mai fac antrenament ?...“

Constantin ENOIU, directorul Com
plexului sportiv „23 August" : „Pro
gramul este făcut cunoscut antreno
rilor și alcătuit cu acordul preala
bil al secretarilor de federații. El 
trebuie respectat întocmai, altfel nu 
se poate desfășura o activitate nor
mală".

Nu vom mai lungi vorba. Știm că 
Gero Florea este 
care muncește, 
lase și pe alții

dar și 
se face a- 

cu abuz și lipsă de omenie, 
tocmai verificarea programe- 
figuri libere pentru concurs, 
trebuit să ne oprim și să

un antrenor harnic, 
El trebuie, însă, să 
să-și facă munca.

Radu VOIA

Focșani),
Sicorschi, 

Aceștia, ca 
performan- 

t___ ___ dorința de
a deveni antrenori, fac cunoștință cu 
cele mai moderne metode de antre
nament la pușcă și pistol, precum și 
cu alte subiecte din bogata tematică 
a cursului întocmit de specialiștii 
de la F.R.T. Și I.E.F.S.

Peste cîteva zile va începe și cursul 
de perfecționare a actualilor antre
nori, care vor audia diferite lecții 
care tratează probleme de tehnică, 
fiziologie, biomecanica, psihologie 
etc. în tirul de performanță.

Printre lectori se află o serie de 
cunoscuți tehnicieni în sportul tiru
lui, ca de exemplu antrenorii M. 
Baia, Gh. Corbescu, P. Goreti, V. 
Manciu, S. Papură, T. Paladescu. pre
cum și specialiști în medicina spor
tivă ca A. Demeter, A. Iliescu ș.a.

Cu ocazia cursurilor, o serie de 
sportivi fruntași, printre care D. 
fuga, P. Sandor și V. Atanasiu. vor 
prezenta referate despre felul cum 
se pregătesc pentru concursuri, ară
tând metodele pe care le folosesc.

O interesantă lecție practică, atît 
pentru actualii cit și pentru viitorii 
antrenori, va avea loc duminică, zi 
în care cursanții vor asista la în
trecerile 
ligonul 
cei mai 
trenorul 
discuta 
care le 
șurarea

„Cupei 8 Martie" de pe po- 
Dinamo. Aici, unul dintre 
experimentați specialiști, an- 
emerit Stelian Papură va 

concret toate problemele pe 
ridică organizarea și desfâ- 
unui concurs de amploare.

★

CONCURENȚI DIN 8
Astăzi sînt așteptați să sosească 

oaspeții celei de a Vll-a ediții a 
campionatelor internaționale de pa
tinaj artistic aie României (juniori 
și junioare, cu limită de vîrstă 12 
ani). După ultimele confirmări, vom 
primi vizita delegațiilor sportive din 
Austria, Cehoslovacia, Franța, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia și Un-

ȚĂRI IAU
garia. In total, urmează să la startul 
30 de patinatori și patinatoare.

Se dispută cele două probe indivi
duale, masculin si feminin. Primele 
intră în concurs fetele, de vineri di
mineața. A doua zi sînt programate 
starturile băieților, pentru ca duml 
r.ică după amiază ambele concursuri 
să ia sfîrșit cu disputarea figurilor 
libere.

DERBYUL etapei inaugurale a 
campionatului primei divizii a fost, 
indiscutabil, meciul de sabie din
tre deținătoarea titlului — Stea
ua — și Politehnica Iași. Am asis
tat la o dispută extrem de echili
brată în care victoria putea reveni 
oricăreia dintre formații. Au cîș- 
tigat ieșenii și aceasta a dat un 
pigment de interes întrecerii la sa
bie. Au pierdut steliștii și aceasta 
pentru e» au fost complexați. O- 
mogenitatea lor, superioară celei a 
ieșenilor, s-a fisurat. însă, în fața 
unei atît de manifeste dorințe de 
victorie cum am putut constata la 
cvartetul ce-I are ca „prim-solist“ 
pe Dan Irimiciuc.

CEL MAI EFICACE trăgător al 
etapei a fost, de altfel, proaspătul 
inginer Irimiciuc care nu 
nici un asalt din cgle 20 
Este o performanță pe 
dori-o repetată la una
rile competiții internaționale ale 
anului. Printre fruntașii eficienței 
mai trebuie amintiți : Pongraț, 
Szabo și Bărăgan (16 din 20) la 
spadă Ileana Gyulai și Magda Bar- 
toș (16/201 la floretă (fem.), Arde- 
leanu (14'20) la floretă (mase.).

DEOSEBIT DE SEMNIFICATIVA 
ni se pare prezența printre virtuo
zii tușelor a doi trăgători tineri : 
Magda Bartoș șl Paul Szabo. Este 
o îmbucurătoare dovadă de matu
rizare tehnică și tactică. Dar pe

a pierdut 
susținute, 
care 
din

am
ma-

ÎNCEPE PESCUITUL SPORTIV

Joia viitoare (15 martie) începe pes
cuitul sportiv tn bazinele amenajate Și 
semlamenajate. în cadrul județelor, ba
zinele piscicole au fost repartizate pe 
filialele asociațiilor județene. Bazinele din jurul Capitalei au fost repartizate 
pe asociațiile de sector ale vinătorilor șl 
pescarilor sportivi.Astfel, pescarii sportivi membri al 
asociație! din sectorul I vor putea pescui 
in bazinele : Tunari, Cretuleasca. ștefă- 
nestt. Bo’tasu, Afumat! I șl II, Moata 
MicșuneștL Dolla. Vărăștl. Mavrodinean- 
ca Ogrezen!. Gălățeni, Gratia. Sîrbenl, 
Itden!. Preajba — JImov șl Țăndărel; 
cel din asociația sectorului III — in ba
zinele : Afumați V, Moara Domnească, 
GăneșM I. II șl in șl Cozlenl, iar mem
brii asociației sectorului V — in bazi
nele : Măriuta, Pasărea I. n. m d IV, 
Săpături I șl H. Ileana I, Chlriceanca, 
Ruși. Valea Porumbelului. Braeadlrti, 
Cernica, Lacul Lupului. Naipu, Făcău, 
Coteni Moșteni (Flăminda) șl Frăslnet- 
GSlătenl.De asemenea, pescarii membri sportivi 
al asociației din sectorul VTn — tn ba
zinele : Pitească L n si HT. Pustnicul 
I Sl n. Frumușica și Rățărie, tn timp 
ce membri! asociației M.A.N. — tn ba
zinele : Măgura I—VI. Căscioarele I si 
n. Căllneșt! I si n și Pîrlite L Pescarii 
sportivi membri! a! asociației DinatnS 
— in bazinele • Brănest! IV. Vadul Anei, 
Perlș, Bercen! I șl H și Roșia.

Pescari! sportivi care vor să practice 
pescuitul st tn alte bazine decît tn cele 
deținute de către asociațiile a! căror 
membri stnt. o pot face In baza unui permis special eliberat de către asociația 
deținătoare a bazinului vizat.

Tot! pescari! sportivi din Capitală. 
indiferent de asociația a! cărei membri 
stnt. vor out*a pescui liber tn baztne’e: 
Buciumeni. Moeosoa’a. Burden!, pante- 
Hmon L StrâulesH. Grtvfta si Snagov.

„CUPA 8 MARTIE"

TURNEU FEMININ
toare în echipe de divizia A, vor 
participa reprezentante ale unor 
valoroase echipe printre care Ce
tatea Giurgiu și Petrolul Bălcoi, 
fruntașe ale diviziei A. Petrolistele, 
de pildă, au surclasat în ultima 
etapă a campionatului, pe arena 
lor din Băicoi, pe Voința București, 
campioana țării.

STARTUL Incepînd de vineri și 
că se va desfășura pe 
namo din Capitală, în

pînă dumini- 
poligonul Di- 

organizarea 
comisiei municipale, tradiționala în
trecere dotată cu „Cupa 8 Martie". 
Tntrucît este primul concurs al anu
lui la probele de armă cu glonț, 
numărul concurențiior este deosebit 
de mare ; s-au înscris atît începători 
cît și fruntași. Se va concura la 
armă standard, pistol sport, pretol 
liber și, probabil,, .pistol viteză.

NOTAȚII LA ÎNCEPUT DE CAMPIONAT
urmele lor au venit și alțî ex
ponent! ai „noului val“ : sabrerul 
Cornel Marin, floretista Aurora Cri- 
șu, spadasinul loan Popa. Chiar și 
în cel mai nou eșalon de trăgători 
am fntîlnit promisiuni evidente ca 
în cazul sabreruluî brașovean D. 
Popoviei, în bună parte autorul 
neașteptatei victorii a Tractorului 
asupra teamului mai experimentat 
aliniat de C.S.M. Cluj.

SATU îțARK cglfru de fru
moasă tradiție tn scrima noastră, 
care ne-a dat o serie de trăgătoare 
de mare clasă, are o poziție ingrată 
si anul acesta în clasamentul pro
bei feminine de floretă : locul VI, 
fără nici o victorie. I-am cerut ex
plicații antrenorului emerit Al. Csi- 
pler care ne-a spus că elementele 
pe care le-a prezentat sînt încă 
lipsite de maturitate si că echipa a 
suportat un mare handicap prin 
absența cu totul neașteptată a Ju- 
ditei Haukier. Surprinzător pentru 
o sportivă pe care o considerăm 
foarte atașată de clubul său!

Regretabilă, de asemenea, absen
ta valorosului sabrer Iosif Buda- 
hazi care, se pare, intenționează să 
abandoneze activitatea pe planșe.

CRONOMETRELE utilizate în 
mod curent la orice competiție o- 
ficială, sînt privite — încă — de 
unii arbitri ca niște accesorii su
perflue. De aceea unele asalturi Iau

proporții de maraton. Și nu este 
firesc, pentru că scrimerii trebuie 
obișnuiți să tragă în condiții regu
lamentare. Chiar și sub acest 
pect (aparent neimportant) al 
ratei.

as- 
du

FE-CLASAMENTE. — FLORETA 
MININ ; 1. Steaua 10 p. ; 2. Pro
gresul 8 p. ; 3. Viitorul 6 p. : 4.
1. E.F.S. 4 p. ; 5. Medicina Tg. Mu- 

«reș 2 p ; 6. C. S. Satu Mare 0 p. 
“FLORETA MASCULIN : 1. Steaua

10 p ; 2. I.E.F.S. 8 p ; 3. C. S. SatU 
Mare 6 p ; 4. Politehnica Timișoa
ra 2 p (37 a.c.); 5. Politehnica Iași 
2 p (30 a.c.) ; 6. Progresul 2 p (27 
a.c.). SABIE: 1. Politehnica Iași 10 p;
2. Steaua 8 p. ; 3. C.S.M. Cluj 4 p 
(37 a.c.) : 4. Tractorul 4 p. (34 a.c.) ;
5. I.E.F.S. 4 p (28 a.c.) ; 6. C. S. 
Satu Mare 0 p.; SPADA : 1. Stea
ua 10 p. ; 2. Medicina Tg. Mureș 
8 p ; 3. C.S.M. Cluj 6 p ; 4. Electro- 
putere 2 
C.S Satu 
276) : 6.
(27 a.c.).

p. (32 ac. ; 299—278) : 5. 
Mare 2 p. (32 a c. ; 311 — 
CI. sportiv școlar 2 p.

Sebastian BONIFACIU

MARATON REDUS [20 ksi]

LA BĂILE FELIX —ORADEA

✓7Z

De reținut că, fiecare bazin de pes
cuit sportiv are un anumit regim de fo
losință, care poate fi aflat Ia sediul 
asociației respective, cu acest prilej, va fi efectuată șl viza anuală a permisului 
de pescuit, pentru a se evita neplăceri 
la prima ieșire pe teren.
VÎNAT0R1 COLECTIVE DE COMBATERE

Asociațiile vlnătortlor șl pescarilor din 
sectoarele ITr șl V ale Capitalei organizează, duminică, vtnătorl colective de 
combatere a răpitoarelor In pădurile 
Brănesti și Cernica și. respectiv. Dărăștl, 
Potlogl. Săhăteni — Baltă, șl Letca.

Informații suplimentare si înscrieri pe 
listele de participare _ la sediile aso
ciațiilor, pină vineri, ora 20.

La Băile Felix din Oradea, pe șo
seaua ce duce la Beiuș s-a desfășurat 
concursul republican de primăvară 
la maraton redus — 20 km. Au par
ticipat 23 de concurenți. Aceștia au 
avut de înfruntat un vînt puternic, 
ce batea în rafale, dar cu toate aces
tea primii clasați au obținut rezulta
te destul de bune. O bătălie pu
ternică s-a dat pe ultimii... zeci de 
metri.

Clasament : 1. M. Păduraru (C. A. 
Roman) lh 22:05. 2. I. Iegher (Dina
mo Buc.) lh 22:11. 3 N. Milea (C. S. 
Pitești) lh 22:16. 4. A. Scolobiuc
(C. S. M. Suceava) lh 23:40, 5. Șt. 
Constantin (Dinamo Buc.) lh 24.10, 6. 
V. Dumitru (Constructorul Buc.) 
lh 26:40.

. I. GHIȘA, coresp. județean

COMPETIȚII

IN CINSTEA ZILEI DE 8 MARTIE
în cinstea zilei de 8 Martie, 

Școala Sportivă nr. 1 București a 
organizat o competiție de tenis de 
masă, pe echipe și individual, pe 
grupe de vîrstă (10 —12 ani și 13— 
15 ani), rezervată, bineînțeles, fe
telor. La această întrecere au par
ticipat 40 de sportive, reprezentînd 
șapte echipe — Școala sportivă 
Craiova, C.S.M. Iași, Voința Sîn- 
giorgiu de Pădure, Școala sportivă 
Odorheiul Secuiesc, Politehnica 
București, Școala sportivă ry. 1 Bucu
rești și Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești. Iată rezultatele. Echipe (10— 
12 ani) : 1. Șc. sp. 1 Buc. (Virgi
nia Popa, Veronica Petrini) — 
antrenor prof. Marius Lăzărescu, 
2. Voința Sîngeorgiu de Pădure, 3. 
Șc. sp. Craiova; echipe (13—15 
ani) : 1. Politehnica Buc. (Doina 
Popa Lăcrămioara Negoescu, Flo- 
rica Ciulei) — antrenor Geta Pi
tică, 2. Voința Sîngeorgiu de Pă
dure, 3. Șc. sp. Craiova ; turnee in
dividuale — categoria 10—12 aniî
1. Virginia Popa (Șc. sp. 1 Buc.),
2. Maria Maziliu (Voința Sîngeor
giu de Pădure), 3. Veronica Petri
ni (Șc. sp. 1 Buc.); categoria 13—

Lăcrămioara Negoescu
2. Doina Popa (Poli.

15 ani: 1. 
(Poli. Buc.), 
Buc.), 3. Gabriela Flenches (Șc sp. 
1 Buc). Prin adițiune de puncte 
(echipe si 
Martie’
nr. 1 București. Primele clasate au 
fost distinse cu cupe, diplome și 
cite un mărțișor...

De asemenea. A S. Spartac, în co
laborare cu C.M.E.F.S.-București. a 
organizat o competiție similară re
zervată sportivelor legitimate și ne
legitimate. Iată rezultatele. Sporti
ve legitimate (pe grupe valorice 
— turneu de 8). Grupa A : 1 Ma
riana Pinciuc (Spartac), 2. Doina 
Popa (Poli. Buc.), 3. Lăcrămioara 
Negoescu (Poli. Buc.). 4. Simona 
Stoia (Progresul): grupa B: 1. Ma
riana Petrovici (Șc. sp. 1 Buc.), 2. 
Veronica Petrini, 3. Carmen Tecles 
(Progresul), 4. Rodica 
sp, 2. Buc.). Sportive 
1. Ana Popoviei (Șc. 
Carolina Hajnal (Șc.
Salomea Răducanu (Șc. gen. 76).

individual) „Cupa 8 
a revenit Școlii sportive

Murariu (Șc. 
nelegitimate: 
gen. 81). 2. 
gen. 81). 3.

Aurel PĂPĂDIE

r
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DUMINICA, ÎNCEPE RETURUL
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

DUMINICA, IN CAPITALA
• Stadionul Dinamo, ora 16 I Di

namo — F.C. Petrolul (Divizia A); 
terenul III, ora 11 i Dinamo — F.C. 
Petrolul (tineret-rezerve) ;

• Stadionul Republicii, ora 161 
Rapid — Univ. Craiova (Divizia A); 
ora 14: Rapid — Univ. Craiova 
(tineret-rezerve);

• Stadionul 23 August (terenul 
IV), ora 13: Centrul Steaua 23 
August — Metalul Plopeni (juniori);

• Terenul B. Văcărescu, ora 13: 
Școala sportivă Energia — Ș.N. Ol
tenița (juniori);

• Stadionul Dinamo (terenul III), 
ora 9,30 i Dinamo — F.C. Petrolul 
(juniori);

• Stadionul Politehnica, ora 10; 
Rapid — Sportul studențesc (juniori)

• Imperativul intrecerii: o instruire superioară. Seri» a V-*
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MĂSURI DISCIPLINARE 
ÎN CURS DE RATIFICARE

Duminică, odată cu disputarea pri
mei etape a returului Diviziei A, se 
reia și întrecerea celor 112 formații 
participante la Campionatul republi
can al juniorilor și școlarilor.

De ce cu două săptămîni mai de
vreme dectt anul trecut ? Pentru a... 
grăbi oarecum returul, în scopul ob
ținerii, după consumarea celor 13 
etape, a unei perioade de timp ne
cesare disputării turneului final. Cum 
se știe, la startul acestui ultim act 
al campionatului se vor alinia 16 
echipe, opt calificate direct (cîștigă- 
toarele celor opt serii), iar alte opt 
în urma disputării mai multor me
ciuri eliminatorii. Dar, pînă la tur
neul final, pînă la desemnarea a- 
celor echipe care vor continua lupta 
pentru cucerirea titlului de campioa
nă națională (ultima ediție a fost 
cîștigatâ de „U“ Cluj), campionatul 
va trebui să parcurgă traseul returu
lui. Un retur pe care-1 dorim cu parti
de de bun nivel tehnic, pasionante, cu 
angajamentul specific elanului și am
bițiilor celor 17 și 18 ani. cu mulți. 
cît mai mulți „actori" bine pregă
tiți și dornici de afirmare, din r:r.- 
dul cărora să fie selectați si promo
vați, într-un viitor apropiat, jucăto
rii de performanță, excelent pregă
tiți, de care are nevoie fotbalul r. 
tru divizionar.

Poate că n-ar fi momentul să mi! 
reamintim acum niște 
cute, evidențiate 
te a 
de pe 
pentru 
acte de 
jucători, 
nici un 
ciuri, gesturile de nesportivitate ale 
unor profesori și antrenori etc. O 
facem totuși cu speranța că, pe par- 
CUFSUl returului, asemenea abateri 
de la regulile competiției v-r 
mai puține, intimplătoare. fără re
percusiuni asupra nivelului general 
al campionatului național.

Iată ce ne spur.ea recent tor. Io-. 
Alexandrescu, secretar general al 
FR.F, In legătură cu această com
petiție :

„An de an, federația investește 
sume foarte mari din bugetul său 
pentru dezvoltarea fotbalului la ni
velul copiilor și juniorilor. Așa sdnd 
lucrurile, sîntem îndreptățiți si pre

lucruri neplă- 
prima par- 

eliminările 
suspendările 

sau diverse

Incampionatului 
teren și 

joc dur 
indisciplină, substituirile de 
avalanșa de contestații fără 

temei, neprezentăriie Ia me-

i

tindem tot mai mult de la centrele 
de copii, de la echipele de juniori. 
Și în mod special de la cele aflate 
în campionatul republican, al cărai 
retur va începe duminică. Este strin
gent necesar ca această întrecere să 
DEVINĂ UN MIJLOC DE INSTRUI
RE SUPERIOARA. CONFORM CE
RINȚELOR ACTUALE ALE FOTBA- 
LULUI, nu o goană oarba dupâ 
puncte. Asociațiile, cluburile, sculiie. 
AU DATORIA - - --------------’-------
MECIURILE PE 
TERENURI din 
iar antrenorii și 
posibilul pentru
PARTIDE ATRACTIVE. DE BUNA 
CALITATE. Federația va arătări a- 
tent desfășurarea campionatul», au 
va face nici un rabat iadrsciplinei. 
căutînd in același timp să stimaleze 
acele asociafii și acei antrenori care 
vor face din echipele lor de jtuuori 
adevărate rampe de lansare a unor 
elemente de certă valoare 
balul de performanță*.

Așadar, peste trei 
terenuri din întreaga țari, 
dă. ger, soare ci- diăți saâ 
plutonul celor 112 echipe ie 
se va pune fa misrare. Pri-eta etacă 
a returului, primele goiurt, prurse.e 
speranțe— Co prnm_Kunea că voaa 
ține ia curent pe cititori, eu desfășu
rarea acestei pasfc-nan» intre.eri. 
vă prezentăm a:vm_ înaintea retaă- 
rii, situația din fr-unteu clasamente
lor celor opt perii ale campeona-
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ANTON FERENCZI: „PREGĂTIREA MORALĂ
A _ _ _

VA HOTĂRÎ PROMOVAREA!“
Două săptămîni după reluarea 

campionatului Diviziei A, cele 32 de 
divizionare B vor intra și ele in fo
cul bătăliei returului. întrecerea eșa
lonului secund a pasionat întotdeau
na prin disputa din fruntea clasa
mentului, zona efervescentă, unde se 
hotărăște numele promovatelor in 
prima divizie. După 15 etape, în se
ria I lucrurile par mai limpezi, In 
cealaltă serie, însă, configurația cla
samentului anunță un duel înverșu
nat între trei sau patru combatante. 
Una dintre ele este F.C. Bihor, la 
cîrma căreia a revenit Anton Fe- 
renczi, omul care a mai promovat 
echipa orădeană acum cinci ani de 
zile, după dirzul baraj de la Timi
șoara. L-am abordat deci, acum, cu
puțin timp înaintea reluării unui
retur furtunos.

— Sînteți mulțumit de
echipei pînă în momentul

— Cele șase luni de 
fost afectate, în special, 
fisurilor morale, întrucît 
chipă, după retrogradare, 
ralizat, s-a dezmembrat

•ra.
d

«ț-

•-

După cum se observă, diferențele 
de puncte sînt minime. Sînt de aș
teptat deci, dueluri pasionante pen
tru ocuparea primului loc în clasa
mentul seriilor ; loc care conferă 
calificarea directă pentru turneul 
final al campionatului.

F. C. ARGEȘ
ÎN TURNEUL DIN ISRAEL

NEÎNVINSĂ

dimineață a revenit din israel, 
a întreprins un turneu de trei

L. DUMITRESCU

Din problemele echipelor de B și C

UN PROGRAM COMPETIȚIONAL MAI INTENS,
CONDIȚIE A PROGRESULUI

Ieri 
unde 
jocuri, echipa campioană a țării, F. C. 
Argeș. Reamintim că piteștenii au jucat 
la 27 februarie cu Hapoel Beersheva (lo
cul V în primul campionat al Israelului) 
și au cîștigat cu 3—0 (1—0) și au în
trecut cu 3—1 (1—0) pe Hapoel Ierusa
lim (locul III în campionat), la 28 fe
bruarie. Ultimul meci al turneului s-a 
disputat marți, la Tel Aviv, cu selec
ționata de tineret a Israelului. F.C. Argeș 
a cîștigat cu 2—1 (1—0) prin golurile
marcate de Dobrin și Troi, respectiv, 
Masuari. In ultimul joc a fost întrebuin
țată echipa : Stan — Pigulea, Olteanu 
(Barbu), Vlad, Ivan — Mustățea, M. Po
pescu — Troi, Dobrin, Roșu (Jercan), 
Radu. Piteștenii își continuă* de azi, 
pregătirile în vederea partidei de dumi
nică, cu U.T.A., din prima etapă a re
turului.
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âei C este 
activitatea 
in acele

tîaereie taJeale. Jucătorii evi- 
- a progresa, au ne-
it mi; mul». Or, cite partide 

o ecfcăfă <îm „C- intr-un 
lătreg ? Si facem tm calcul 
ir ■ totr-un tur. au loc 13 

:*ări Ir czmoîtnat, plus par- 
»Capa RoenSnief* (maxi- 

fooăx Deci, numai 15 me- 
:•-» taBgnl unei toamne in- 
Ib îmăzara. ceăe mai multe

Ir. total, deci, o echipă 
a treia divizie dispută 
30 de întîlniri oficiale,

din cea de 
anual cam 

-------- , acum cînd 
s-a ajuns la un total de 60—70 de 
confruntări în 12 luni. Desigur, ni- 
rr.en.i nu are pretenția ca o echipă 
cin ,.C-‘ să joace atît de mult, dar

V. STANESCU LA LIVERPOOL

realizările 
de față? 

muncă au 
înlăturării 
această e- 
s-a demo- 

_______ aproape. 
Am făcut experimente și remedieri 
din mers, fără a abandona Ideea că 
revenirea în prima divizie reprezin
tă marele nostru deziderat. Abia spre 
sfîrșitul turului, angrenajul a Înce
put' să funcționeze cum trebuie.

Dacă pe parcura, toți fa: lorii »-a: 
fi integrat în noua atznosb 
țațele ar fi fost, desigur. 
re. La capitolul acesta. Agud 
Lucaci ne-au rămas datori și
teptăm fn retur să-și piăteasră da
toria in mod cinstit.

— Care sint ia geaeraL perspec
tivele returului ?

— Cred intr-un randameat o>a! 
bun. pentru că este inqxtsfbfl ca 
acumulările din toamnă pe plan tac
tic și cele din perioada de întreru
pere. pe plan fizic, să nu dea roade. 
Condițiile de pregătire sint exce
lente, mai contez și pe revenirea Ici 
Bule, multă vreme accidentat, și a 
lui Tamas a cărui eclipsă de formă 
pare pe sflrșite. Adaug la
cestea ți programul relativ avanta
jos al returului, cu o singură de
plasare foarte dificilă, Ia Pchtetmi- 
ca Timișoara.

— Ca antrenor ați arat mai tat 
timpul conflicte acme cu conducerile 
echipelor. Care este climatul de mun
că actual ?

— Mă bucsir, acum, de condiții 
bune de lucru, fiindcă colaborez eu 
o conducere care cunoaște și isi res
pectă menirea t se ocupă de proble
mele echipei sub raport organiza
toric, dar nu se amestecă In atribu
țiile mele.

— Coo» credeți că se rar 4es£>- 
»«ra «cE'J|i!e pestra șefia clasa- 
mratolo» 2

■■■ ■ KUt «c 1HU11, viril

cs să folosească la maximum timpul 
calendaristic, asta se poate cere. 
Și cum ?

Tocmai răspunsul la această în- 
t.-ebare frămîntă de cîtva timp Co- 
m;-ia de disciplină și competiții a 
F R. Fotbal. După cum ne-a decla
rat de curînd președintele acestei 
c omisii, Ștefan Socaciu, trebuie ca 
echipele din această categorie să 
joace un minimum de 15—17 partide 
pe sezon. Foarte multe dintre ..ele 
s-au și declarat de acord cu aceste 
cifre. Pentru a se ajunge la un to
tal de 30—34 de partide pe an, nu
mi.-:! seriilor Diviziei C urmează 
să fie micșorat, mărindu-se lă 16 
sau chiar 18 numărul participante
lor în fiecare serie.

Același lucru se poate spune și 
des::re Divizia B, argumentarea 
fiind ți ea cam aceeași.

Iată, socotim noi, un proiect util, 
care va contribui în foarte mare 
măsură la progresul jucătorilor ti
neri din cele două campionate, ju- . 

" are — totuși — primează în 
echipele din ,,B’ și „U“.

Antrenorul echipei noastre na
ționale, Valentin Stănescu, a asis
tat aseară, la Liverpool, la partida 
dintre Dynamo Dresda (în ca
drul căreia evoluează șase dintre 
componenții formației reprezentati
ve a R. D. Germane) și F. C. Li
verpool, programată în sferturile de 
finală ale Cupei U.E.F.A.

Problema disciplinei, a vieții 
sportive, ca o condiție „sine qua 
roti" a profilului sportivului de 
tip nou și a performanței supe
rioare se ridică permanent Și în 
fotbal.

Ea se află în preocuparea orga
nizațiilor sportive, a federației de 
specialitate, a cluburilor și aso
ciațiilor sportive, cu atît mai mult 
actualmente, cînd mai sîret doar 
cîteva zile pînă la începerea retu
rului Diviziei A și cînd echipa re
prezentativă de fotbal se pregă
tește să abordeze un sezon oficial 
plin de obligații din cele mai 
grele, de importante răspunderi.

După cum se știe, în ianuarie, 
la sediul F.R.F. a avut loc o 
dința cu componenții lotului 
țional lărgit, în cadrul căreia 
după o analiză a sezonului
toamnă — au fost luate și unele 
măsuri disciplinare. Amintim, de 
exemplu, că jucătorilor Dumitrache, 
Dobrin 
atunci un ultim avertisment, 
același prilej, s-a pus în vedere 
și altor jucători 
Adamache. Dinu 
sancțiuni similare 
nu voj 
bări d<

De asemenea, 
convocați la sediul federației o se
rie de jucători divizionari A, cu- 
noscuți pentru abaterile lor de la 
normele vieții sportive, practica
rea jocului brutal, indolența în 
pregătire, cărora li s-au dat ulti
me avertismente, în prezența de- 
legaților cluburilor din care fac 
parte.

în aceeași ordine de idei, în șe
dința de vinerea trecută a Birou
lui federal, în cadrul căreia a fost 
analizat turneul de pregătire ăl 
echipei naționale în Franța și Spa
nia, au fost puse în discuție și o 
serie de abateri disciplinare co-

și Răducanu li s-a dat 
Cu

>r interveni
& atitudine.

în
Și

printre oare 
că vor primi 
cazul în care 
la ei schim-

recent, au fost

Răducanu, Adamache) în 
turneului respectiv.

S-a arătat de exemplu, 
Nînaes, după masa comună 
de clubul local, Boc și Dinu au 
părăsit hotelul, ducîndu-se la un 
local de noapte. Dacă Dinu a re
venit (singur) la hotel, ducîndu-se 
în camera sa, Boc — în schimb — 
n-a putut face același lucru, tre-Z 
buind să fie adu? în hol de per
sonalul hotelului și condus apoi 
în cameră.

în aceeași seară, Răducanu si 
Adamache au părăsit grupul care 
se întorcea de la masa comună, 
făcîndu-și un „program special" și 
întorcîndu-se la hotel la o 
zie.

Biroul federal, informat 
acestor abateri, a aplicat 
patru jucători sancțiuni adminis
trative iar în cazul primilor doi a 
luat și alte măsuri. Astfel, Boc a 
fost scos din lotul național și i s-a 
interzis participarea Ia orice fel 
de meciuri internaționale, oficiale 
sau amicale. Iar lui Dinu i s-a 
dat un ultim avertisment.

Aceste măsuri, luate în urma 
abaterilor de la Nînies, n-au fost 
comunicate după ședință presei, 
deoarece ele urmau să fie defini
tivate și date publicității împreu
nă cu alte sancțiuni pe care Bi
roul federal intenționa să le ho
tărască Ia sfîrșitul acestei săptă
mîni, ceea ce așteptăm să se co
munice în mod oficial de către

că la 
oferită

oră tîr-

asupra 
acestor

F.R.F.
Ne exprimăm convingerea- că, 

în continuare, forul de speciali
tate va acționa cu toată hotărîrea 
pentru întronarea în activitatea 
fotbalistică a unui spirit de per
fectă disciplină, de eradicare a ac
telor de abateri de la normele de 
conduită sportivă si morală.

Azi I Olimpia Giurgiu - U. T. A.

îi eferea reluării campionatului 
Diviziei A, echipa U.T.A. va susține 
asMn an joc de verificare în compa- 
r = f:r—r-.e: Olimpia Giurgiu, din 
ompionatul Diviziei C. Partida va 
avea loc la Giurgiu, pe stadionul Fa
ci, r: de zahăr, de la ora 16.

Bucureșteanul D. Ștefan inițiază o acțiune ofensivă a echipei sale (Fazii 
din meciul Progresul București — Universitatea Craiova)

Foto ; V. BAGF.ACSe apropie returul Diviziei B

PREGĂTIRI INTENSE LA FĂGĂRAȘ
Făgăraș, cît și în deplasare. Și cu ele 
nu s-a încheiat încă seria meciu
rilor amicale! Mai sînt prevăzute 
partide cu echipele Carpațl Brașov 
(deplasare), I.C.I.M. Brașov (dublă 
întîlnire), Metalul Copșa Mică (de
plasare) și Steagul roșu (pe teren 
propriu, contînd pentru „Cupa Sil
viu Ploieșteanu"). Deci, cu totul, 
15 meciuri de pregătire 1 

Lotul Nitramomiei Făgăraș
prinde pe : Purcaru, Bătrîna și Bot- 
nărescu — portari ; Armeanu, Mac, 
Stan, Vărzaru, Hodrea, Dumitres
cu și Stoica — fundași ; Ciutac, 
Șerban și Constantin (de la Chimia 
Brazi) — mijlocași ; Feher, Boan- 
tă, Ioniță, Filip, Drăgoi, Nicolae și 
Loncer — înaintași. în plus, au fost 
promovați în lotul primei echipe 
juniorii Boieru, Grecu și Nicolaes-

B Nilramonia Făgăraș 
să îa startul în retu- 

itnlui cu o sporită a- 
e față de anii trecuți. După o 
iâ serioasă a comportării în 
i caoQioaatulul. cu prilejul că- 
s-a hiat hotărîrea de a întări 

permanent disciplina în cadrul sec- 
t.e-, de f jt pal noul antrenor, Em. 
Bataaw a prelnat conducerea echi
pe: șt a alcătuit un program rigu
ros ce pregătire- Pînă în momentul 
ce fa*4. figărășenii au susținut nu 
mai puțin de 10 meciuri de verifi
care: •—* eu Steagul roșu Brașov.

—• cu Metalul Copșa Mică. 3—1 
cu Chiuns oraș Victoria, 2—0 cu 
Traciaral Brașov. î—2 cu Steagul 
ruga • netet-reaerve). 2—1 cu Chi
mia Buzău. 4—2 cu Torpedo Zăr- 
nesti. 4—1 cu Politehnica Galați, 
J—2 și J—* cu Gaz metan Mediaș. 
Aceste partide loc atît la

cu-

PROGRESUL BUCUREȘTI - UNIVERSITATEA CRAIOVA
3-5 (0-3), IN MECI AMICAL

Universitatea Craiova a efectuat 
ieri după-amiază, pe stadionul Pro
gresul din Capitală, un ultim test 
în vederea reluării camiponatului 
Diviziei A. Atît craiovenii cît și 
jucătorii de la Progresul au evoluat 
cu multă ambiție, oferind sutelor 
de spectatori multe faze frumoase 
și un număr destul de mare de go
luri. Elevii antrenorului C. Cernă- 
ianu au evoluat, în special în pri
ma parte, la un nivel bun, au im
primat jocului un ritm vioi, iar 
înaintașii au șutat mult și cu preci
zie. Studenții au început „tare" și 
după două minute o combinație 
Țarălungă — Marcu a prins pe pi
cior greșit apărarea adversă și ex
trema stingă craioveană a înscris

spectaculos. In continuare, oaspeții 
au avut inițiativa și pînă la pau
ză. Ivan (min. 9) și Oblemenco 
(min. 30) au ridicat scorul la 3—0 
în favoarea Universității. în re
priza a doua, antrenorul C. Cernă- 
ianu a efectuat unele modificări în 
formație, schimbările scăzînd forța 
ofensivă și în acest fel jocul s-a 
echilibrat, iar în unele perioade 
bucureștenii au dominat cu auto
ritate. Totuși, în primele 20 de mi
nute ale reprizei secunde, studen
ții au mai punctat de două ori 
(Marcu — min. 54 și Bălan — 
min. 65), iar Progresul — o dată 
(D. Ștefan — min. 46). Pînă la 
sfîrșitul partidei, jucătorii Progre
sului au avut inițiativa și au re
dus din handicap prin I. Sandu 
(min. 69) și Pîslaru (min. 74). 
A arbitrat bine M. Popescu.

PROGRESUL : Giron (Vintilă, 
min. 20) — Condurache, Măndoiu, 
Drăgan (min. 56, Manea), Ad. Con- 
stantinescu — Ticheli, Bora — I. 
Sandu, D. Ștefan, Pîslaru, Filipes- 
cu.

UNIVERSITATEA : Manta — 
Niculescu, Bădin. Deselnicu, Velea 
— Strîmbeanu (Bondrea. min. 63), 
Ivan (Mincioagă, min. 46) — Tară- 
lungă. Pană, Oblemenco (Bălan, 
mjn. 60), Marcu (Niță, min. 63).

VasUe SERE

CUPA ORAȘULUI ALEȘD

SIRIOPOL, coresp. județean.

UN PORTAR... DE VIITOR

care 1.490.216 lei

I : 34 5 42 10 26

FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC

îl

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 10 

DIN 7 MARTIE 1973

„PRIETENII CROSEI" 
DIN JUDEȚUL HARGHITA

„CUPA 6 MARTIE” LA JUDO 
COPII

H MARTIE 73
TRAGERE SPECIALĂ

-------- 1PRONOEXPRES

• Tg. Mures, a doua ediție a Cupei tinerelor speranțe la 
gimnastică. La i ir* C3re 75
fete, 81 baie Dl ăe fete
și 12 de baie

Poate mai puțin cunoscută în 
restul țării, Cupa orașului Aleșd, 
la tenis de masă, este o competi
ție care s-a impus prin aceste 
locuri. Dovadă că ea a ajuns la 
cea de a cincea ediție și că în 
aceasta, ultima, participarea a fost, 
ca de obicei, numeroasă; peste 60 
de jucători din oraș și împrejurimi. 
După disputarea întrecerilor — 
sistem turneu, pe grupe — pe pri
mele locuri s-au clasat : Mircea 
Cipău (simplu), Mircea Bădescu— 
Valeriu Czenter (dublu). Trofeul 
competiției a fost înmînat lui Mir
cea Cipău.

Ilie GHIȘA, coresp. județean

SUPĂRAT PE TOȚI...

manifestări științifice, tehnice, cul
turale dedicate acestui important 
jubileu, se înscriu și manifestările 
sportive pentru trofeul „A XX-a 
aniversare a F.R.B.“. întrecerile 
ce se vor desfășura cu acest pri
lej la volei, handbal, fotbal, cros, 
șah, ciclocros ș.a. sînt organizate 
de către consiliul asociației spor
tive Rulmentul. Disputa voleibaliș
tilor s-a și încheiat. Din cele opt 
echipe participante, pe primul loc 
s-a situat secția strungărie. Du
minică 4 martie a început între
cerea handbaliștilor.

Eliade SOLOMON, coresp.

în 70 de asociații sportive de 
pe cuprinsul județului Galați a 
demarat recent o interesantă ac
țiune sportivă sub numele de Fes
tivalul sportului muncitoresc. între
cerile — care urmează să se ter
mine pînă la 23 August — vor 
avea loc la disciplinele ciclism, vo
lei. tir, șah, box, fotbal, popice, 
tenis de cimp, atletism și turism.

Dar pe agenda de lucru a Con
siliului județean ai sindicatelor și 
a Comitetului județean U.T.C. mai 
figurează organizarea — tot pînă 
ia 23 August — a 10 duminici cul
tural-sportive, concursuri „Cine știe 
sport ciștigă". numeroase întîlniri 

sportivi, cu antrenori fruntași 
a.

BANI,
AUTOTURISME 

Șl EXCURSII ÎN

Polonia 
șiGrecia

în sala Petrolul se desfășura un 
triunghiular de lupte între Petro
lul Ploiești, Progresul Brăila și 
Nicolina Iași. Atmosfera sportivă, 
întreceri disputate, totul plăcut 
pînă la un moment dat . Cînd a 
început să „evolueze" antrenorul 
echipei Nicolina Iași. Cum ? Plin 
proteste la adresa adversarilor,'prin 
vociferări la deciziile arbitrilor, ba 
pînă la urmă prin părăsirea scau
nului rezervat antrenorului. După 
o ceartă cu sportivii săi, acesta, 
supărat, refuza să le mai acorde 
asistență tehnică. Ce o fi avut an
trenorul de la Nicolina ?

Vasile ALBU. coresp. județean

20 DE ANI DE LA PRIMUL 
RULMENT

în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a organizat Cupa 6 Martie 
Ia judo-copii. Au participat repre
zentanții a 7 asociații sportive și 
invitați de la Școala sportivă din 
Iași. Cei peste 70 de copii angre
nați în această întrecere — care 
și-au însușit numeroase elemente 
de tehnică individuală — au fost 
îndelung aplaudați de cei prezenți 
la concurs. Cupa pusă în joc a 
revenit Școlii generale nr. 5 șt ju- 
dokanilor : Vereș Laszlo, Robert 
Sîrbu, Viorel Isache, Dan Crăciun, 
Aurel Stoica și Nîeolae Fîrvu. Pro
fesorilor de educație fizică Flo- 
rică Georgescu și Gheorghe Iacob 
le revin principalele merite in or
ganizarea acestei reușite competiții. 

Gh. GRUNZU. coresp.

O competiție devenită tradițio
nală In rîndul elevilor iubitori ai 
hocheiului din județul Harghita: 
„Prietenii crosei" — campionat al 
școlilor generale din mediul rural 
al județului Harghita. La întrece
rile din acest an — desfășurate în 
comuna Lăzarea — au participat 
8 echipe. în finală, echipa din 
Ciumani a învins-o pe cea din Dă- 
nești cu 8—2. Clasament final: 
Ciumani. Dănești, Sinsimion, Lă
zarea, Joseni, Remetea, Suseni, Mă- 
dăraș.

Cs. MALNASY. coresp.

LA BUZĂU CROS, INSĂ...

La 1 mai 1973 se împlinesc doua 
decenii de cînd în Fabrica de rul
menți de la Bîrlad s-a executat 
primul rulment. în multitudinea de

Secția de atletism a Școlii spor
tive din Buzău a organizat pe alei
le parcului Crîng o reușită între
cere de cros. Din păcate însă, com-

petiția, dotată cu Cupa școlii spor
tive, care a urmărit și selecționa
rea unor atleți pentru Școala spor
tivă, nu și-a atins decit parțial 
scopul, datorită unei slabe parti
cipări. De la liceele de cultură 
generală și de specialitate, de pil
dă, nu a participat nici un con
curent. Primii clasați au fost: Car-

men Ușatinco, Vicențin Rebragea, 
Elena Crăciun, Marian Spitcă, Ma
riana Panait și Otiliu Șerbănoin. 
In fotografia realizată de C. Stoi- 
cescu, un grup — formind plutonul 
fruntaș în întrecerea juniorilor — 
întrecindu-se pe aleile parcului.

• Curs de arbitri-elevi la Ha
țeg. Iau parte 22 de elevi de la 
școala generală și liceul din lo
calitate. Pregătirea este făcută de 
loan Cioară, președintele cole
giului orășenesc de arbitri de 
fotbal.

Nicu SBUCHEA, coresp.

Deși are doar 16 ani, elev în cla
sa a Vil-a a Liceului Ștefan Lud
wig Roth din Mediaș, Mircea Winds 
este candidat la postul de portar 
(titular) al echipei de fotbal Gaz 
Metan Mediaș, lideră a seriei a 
Xl-a din divizia C. Datorită ca
lităților sale fizice excelente — 
1,86. m înălțime, 62 kg — elevul 
medieșean. produs al centrului de 
copii și juniori Gaz-Metan, a fost 
promovat în lotul divizionarei C. 
Conștiincios, atît la școală (unde 
are note bune) cît și pe terenul 
de sport. Un element cu care cen
trul de copii care l-a lansat se mîn- 
drește.

FOND GENERAL DE PREMII : 
2.646.359 lei din 
report.

EXTRAGEREA
25.

4
EXTRAGEREA 
40.

a II-a: 33 7 36

se va face în Ca-Plata premiilor
pitală de la 15 martie pînă la 21 
aprilie; în țară de la 19 martie 
pînă la 21 aprilie 1973, inclusiv.

C. TEODORESCU, coresp.
Foto și text:

Zamfir RÎȘNOVEANU, coresp.
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



C. E. DE ATLETISM DE LA ROTTERDAM
-.'•s'-’C:

SĂRITURILE, CAP DE AFIS 
AL „EUROPENELOR' 
BUFANU o va întâlni pe EHRHADT, 

CORBU pe DREHMEL și SANEEV

• I •
If]

fi.-..

/N TURNEUL DE LA NEUBRANDENBURG
i
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< s X

Este un fapt dovedit că In com
petițiile pe teren acoperit săriturile 
se află mai la ele acasă decît ori
care dintre celelalte probe ale atle
tismului, alergări și aruncări (cu 
excepția greutății). Tocmai de a- 
ceea, beneficiind de condiții de con
curs dintre cele mai bune, fără a fi 
influențate de starea vremii, de cu- 
renți de aer, săriturile au consti
tuit pentru fiecare competiție de 
sală punctul principal de atracție 
și, de fiecare dată, ele au pri
lejuit rezultate strălucite. Așa a 
fost, de pildă, și anul trecut la C.E. 
de la Grenoble, unde săritorii s-au 
aflat în centrul atenției generale 
grație întrecerilor lor, ca și a perfor
manțelor pe care le-au înregistrat. 
De altfel, Ia încheierea competiției 
cele două cupe, pentru cei mai va
loroși atleți, au fost cucerite de doi 
săritori : Rita Schmidt și Istvan 
Major, ambii specialiști ai înălți
mii.

La fel se vor petrece, probabil, 
lucrurile și la apropiatele „euro
pene" de la Rotterdam, unde, fără 
discuție, săriturile în înălțime și 
lungime, cu prăjina și triplusaltul 
își vor tăia partea leului. Vedeți 
dv, sprinterii nu pot concura 
decît pe o distanță de 60 m, 
ceea ce, ca rezultate, nu spune 
totuși prea mult ; semifondiștii 
vor acoperi, e drept, distan
țele lor obișnuite de 800 m, 
1500 m și 3000 m, dar pista redusă, 
cu turnante de „velodrom", oferă 
înainte de toate o bătălie tactică și

mal puțin una pentru rezultate, în 
timp ce săriturile au condiții chiar 
mai bune de desfășurare decît cele 
de pe un stadion în aer liber.

Capul de afiș la Ahoy din Rot
terdam vor fi întrecerile săritorilor 
care vor și reuni numele cele mai 
sonore ale atletismului continental : 
Iordanka Blagoeva, Rosemarie 
Witschas (1,91 m în acest sezon de 
sală), Iuri Tarmak, Kestutis Sapka. 
Istvan Major, Carol Corbu, Heidi 
Rosendahl, Diana Iorgova, Kjel 
Isaksson, Christos Papanicolau etc. 
Cei mai de seamă atleți europeni 
vor fi prezenți și la aruncarea gre
utății, în frunte cu campionii o- 
limpici Wladislaw Komar și Nadej- 
da Cijova.

„Europenele" de sală de la Rot
terdam vor prilejui în afara unor 
așteptate revanșe postolimpice (în 
fond, acesta este primul mare pri
lej de confruntare după Munchen ’) 
și o bună ocazie de afirmare pen
tru numeroși atleți tineri care țin
tesc, încă de pe acum, marea con
sacrare la C.E. în aer liber de la 
Roma — 1974 și mai ales la J.O. 
de la Montreal — 1976. In ceea ce-i 
privește pe atleții români, aștep
tăm cu interes disputa Valeriei Bu- 
fanu, la 60 mg, cu campioana olim
pică Ehrhardt, confruntarea dintre 
Corbu — Drehmel și. probabil. Sa- 
neev la triplu, ca și evoluția celor
lalți componenti ai lotului nostru : 
Viorica Viscopoleanu. Csaba Dosa.
Dorel Cristudor și Nicolae Perța,

telex) 
elita 

feminin

NEUBRANDENBURG, 7 (prin 
Începînd de marți seara, 

mondială a handbalului 
se află la primul test oficial al se
zonului. La tradiționalul turneu (a- 
juns la a IV-a ediție), organizat de 
federația de specialitate din R.D. 
Germană în cinstea zilei de 8 Mar
tie, s-au aliniat ceie mai bune echi
pe din lume și, alături de ele, for
mațiile Olandei și Bulgariei, aflate 
în al doilea eșalon valoric.

De la bun început trebuie să pre
cizăm că formația României a pre
zentat la startul acestei competiții 
un lot cu multe jucătoare tinere.

în aceste condiții handbalis
tele românce au avut de făcut 
față, chiar de la primul joc susținut, 
uneia dintre cele mai puternice e- 
chipe — reprezentativa Ungariei.

Deși în finalut partidei tabela de 
marcaj a consemnat victoria redu
tabilei noastre adversare, cu sco
rul de 14—11, aspectul lntfburii a 
fost cu totul altul decît arată re
zultatul.

Handbalistele antrenate de Ga
briel Zugrăvescu au păstrat, la în
ceputul partidei, tempo-ul impus 
de* jucătoarele maghiare, condurind

DUPĂ TURNEELE DE LUPTE LIBERE DIN BULGARIA, R. D. GERMANĂ Șl R. P. MONGOLĂ

chiar cu 2—1 in min. 8. Tabela de 
marcaj consemnează, apoi, egalitate 
(2—2. și 4—4). după care, începînd 
din min. 14. elevele lui Bodog Td- 
rok se distanțează, profitînd de lip
sa de inspirație a portarilor noștri 
și de neatenția manifestată de în
treaga echipă în apărare. Pină la 
pauză scorul ajunge 10—7 în fa
voarea formației Ungariei. între 
t.rr.p jucătoarele românce ratînd și 
o aruncare de la 7 m (Doina 
Furcoi).

Tn partea a doua a meciului, e 
rîndu 1 adversarelor noastre să ra
teze o aruncare de pedeapsă, pen
tru ca in min. 37 echipa României 
să primească aplauze Ia scenă des- 
c’.isă pentru dirzenia cu care lupta 
și pentru egalitatea pe care o reu
șise din nou : 11—11 ! Ultimele mi
nute ale intHnirii aparțin. însă, ju
cătoarelor maghiare, care fructifică 
două aruncări de Ia 7 m și un con- 
t.-aatac, pecetluind astfel rezultatul 
final. De notat că. în această a 
doua repriză, apărarea noastră a 
fost la înălțime, dar acțiunile o- 
fensne nu au mai avut aceeași in
cisivitate ca pină atunci.

Art: tri. School și Kluge (ambii 
din KJ). Germană) au condus ur
mătoarele formații:

ROMANLA : 
(Lzdia Star.) 
Viorica Vteru, 
Rac a Emilia
Iile. Magca Miklos. Irene Oancea 
ș. Maria Bost.

UNGARLA: Bujdoso

Harsany, Tavasi, Sterbinski, Fleck, 
Szoke, Takacs, Vadasz, Nyari, Lel- 
kes și Nemeth.

Cu ocazia acestei partide Simona 
Arghir a primit din partea condu
cătorului delegației noastre, Paul 
Caramangiu, un trofeu comemora
tiv, cu ocazia celui de al 100-lea 
meci susținut în echipa națională.

Iată și celelalte rezultate înregis
trate în prima zi : R.D. Germană A 
— Olandă 20—4 (10—1) ; Iugo
slavia — U.R.S.S. 18—14 (9—9).

Primul joc, în cea de a doua zi, 
a opus echipei României, formația 
Olandei. După cum se știe, hand
balistele olandeze fuseseră surcla
sate în ziua precedentă de repre
zentativa R.D. Germane, așa încît 
se prezentau la startul 
formația țării noastre 
mari speranțe.

Jocul a și început în
minare a echipei române, 
reușit în prima repriză să conducă 
în permanență, pauza găsind-o cu 
un avantaj de două goluri : 8—6. 
în partea a doua a jocului echili
brul se face simțit însă, în 
și, spre stupefacția generală, 
naiul partidei handbalistele 
deze reușesc să egaleze și să 
conducerea, obținînd 
scorul de 13—12 !

Au marcat: Arghir (4), Boși (3), 
Iiie (2), Oancea. Furcoi, și Florea 
pentru echipa României, respectiv 
Martens (3). Baaistra (3), van Has- 
trecht (2), Puts (2), de Kok, Slan- 
gen, și Straatmeyer. A arbitrat cu
plul Siebert — Singer (R. D. Ger
mană).

în altă partidă t Iugoslavia — 
R.D. Germană B 11—6 (5—1).

întîlnirii cu 
fără prea

nota de do
care a

teren 
în fi- 
olan- 
preia 

victoria cu

*

Eh sa beta Ionescu 
— Simona Arghir, 
Doina Furcoi. Doina 

Munteanu. Constanța

SE CONTUREAZĂ LOTUL PENTRU C. E. Toth

La campionatele mondiale de să
niuțe de la Oberhof (R.D.G) a par
ticipat pentru prima oară și un 
concurent român: Nicolae Stava- 
rache (pe care-l vedeți, în fotogra
fie, la unul din antrenamentele 
premergătoare concursului oficial). 
Prezența sa a fost simbolică, în 
vederea introducerii acestui sport 

olimpic și în țara noastră

TELEX

VIZITA
SPORTIVE

DELEGAȚIEI
SOVIETICE

După 11 runde șl disputarea partidelor 
Întrerupte, tn turneul internațional de 
șah de la Tallin, conduce marele maes
tru sovietic Mihail Tal, cu 8,5 puncte, 
urmat de Spasski și polugaevski — 1 
puncte fiecare, Keres 6,5 puncte, Bron
stein 6 puncte etc. Rezultate din parti
dele Întrerupte 5 polugaevski — Keres 
l_0: Timann — Andersson 1—0; Spasski 
— Popov remiză; Keres — Przybll re
miză.

IN SUEDIA
7 (Agerpres) — De- 
sovietică în frunte

STOCKHOLM, 
legația sportivă 
cu Serghei Pavlov, președintele Co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o vizită 
de’ 6 zile în Suedia. Cu acest prilej, 
au avut loc convorbiri între reprezen
tanții mișcării sportive din cele 
două țări' și s-a semnat un protocol 
cu privire Ia contactele sportive pe 
următorii 5 ani. Vor fi dezvoltate 
îndeosebi întrecerile dintre sportivii 
sovietici și suedezi la volei, scri
mă, baschet și haltere, discipline 
căre nu figurau pînă In prezent în. 
programul de colaborare. _

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme ale mișcării olimpice cum 
ar fi lupta împotriva discriminării 
rasiale în sport, profesionismul șl co
mercializarea sportului.

'. .

Turneele internaționale de lupte 
libere ale Bulgariei, R.P. Mongole 
si. îndeosebi, al R.D. Germane au 
constituit pentru sportivii noștri ul
timele verificări, în compania unor 
adversari de peste hotare, înaintea 

. campionatelor europene ce vor avea 
Uoc, la sfîrșitul acestei luni, în Elve
ția. Cei mai mulți dintre luptătorii 
rcrnâni vizați să participe la confrun
tările continentale au luat parte la 

’competiția din R.D. Germană, desfă
șurată la Jena. Cum la acest turneu 
‘a fost prezent șl antrenorul federal 
Ion Crîsnic l-am solicitat, la înapo
iere, un interviu.

— Cu puține excepții, la Jena a 
fost aliniat lotul pentru apropiatele 
campionate europene. Cum au luptat 
cei ce speră să fie selecționați ?

— As vrea să menționez, mal ta
tii, că atît turneul de la Jena, cît și 
celelalte două — după cum mi-au 
spus antrenorii ce au însoțit loturile
— au prilejuit verificări deosebit de 
utile înaintea competiției continenta
le. De bună seamă că în ce ne pri
vește, cel de la Jena, s-a situat pe 
primul plan.

După cum se știe, majoritatea 
luptătorilor care au concurat la tur
neul din R.D. Germană s-au clasat 
pe primele locuri, deși — subliniez
— acest aspect mă interesa mai pu
țin. Tn lotul deplasat la Jena au fost 
cîțiva tineri asupra căror mi-am în
dreptat atenția în vederea înlocuirii 
unora dintre luptătorii ajunși Ia li
mita potențialului lor. De pe acum 
pot spune că tinerii Grigore Conrad 
(cat. 57 kg) și Ladislau Șimon (cat. 
u 100 kg) au trecut cu succes exame
nul selecționării, cu toate că Ia sflr- 
șitul săptăminii viitoare va mai a- 
vea loc o verificare a lotului, prile
juită de turneul diviziei A pe cate
gorii. Conrad a luptat deschis, a 
căutat soluțiile cele mai prielnice 
pentru finalizarea tușului și nu s-a 
lăsat „prins" în situații dificile. 
Deci în locul lui Nicolae Dumitru n 
lupta Ia europene Grigore Conrad. 
Greul Ladislau Șimon ii va lua, in 
sfîr.șit, locul lui Ștefan Stîngu. Acest 
tînăr a avut în finală un adversar 
dificil : Peter Wiertelak (R.D. Ger
mană), clasat pe locul 4 la campio-

natele europene de anul trecut. De
cizia a fost de victorie la puncte 
(6—2) tn favoarea luptătorului nos
tru, . dar de două ori Wiertelak s-a 
aflat In poziții clare de tuș. Ceilalți 
doi tineri, insă, Emilian Cristian 
(cat 63 kg) și Ion Dumitru (cat. W 
kg), tn care mi-am pus multe spe
ranțe, n-au corespuns. Cristian a 
fost de nerecunoscut. A pierdut un 
meci la puncte, unul prin tuș șl a 
cîștigat
Desigur, după cum am mal spus, nu 
rezultatele m-au interesat în mod 
deosebit, dar Cristian a luptat fără 
nici un orizont. De aceea mă văd 
nevoit să apelez pentru europene tot 
la un luptător cu atate vechi de ac
tivitate, Petre Poalelungt Acesta din 
urmă va trebui să se pregătească. In 
timpul care a mai rămas, cu maxi
mă exigență-

Lipsit de rezistență șt cu ua sal 
de luptă defectuos Ion Dumitru a 
lost departe de comportarea sa de 
unul trecut. Sele-cțiov.area sa va de
pinde numai de modul cura se va 
pregăti pînă ta ajunul piecăru-

— Ce părere aveți despre titalarii 
unor categorii ?

— Petre Coniaa (cat. 62 kg) a 
luptat foarte bine, Invingindu-si toți 
adversarii. Totuși, el se ferește să 
aibă inițiativa în prima -parte a me
ciurilor, fiind nevoit, de cele 
multe ori, să depună mari efor 
pentru a reface terenul pierdui 
apoi să forțeze victoria. După fru
moasa comportare a tlnărului A«- 
dtone. Petrone în R.P. Mongolă voi 
face un test între acești doi luptă
tori si, firește, cel mai bun va mer
ge la C.E. '

Nici Ludovic Ambruș (ca 
șt nici Vosile lorga (cat 
s-au clasat pe primul loc. 
a luptat, Insă, nesperat de 
numai unele greșeli de arbitraj 
dus la înfringerea sa in meciul 
cu W. Hempel (RD. Germană). In 
schimb. Iorga a fost surprins ea prea 
multă ușurință și a pierdut un 
Desigur, selecționarea lor nu 
fi pusă la îndoială.

La primele două categorii de 
tate am. Insă, dificultăți mai 
lancu Vangheliei (cat. 48 kg) s-a ac-

doar o partidă ia puncte.

va

^PARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE

M. SOHOR (Cehoslovacia) INVINGATOR IA SLALOM URIAȘ
DAN CRISTEA PE LOCUL 5

PAMPOCOVO. 7 (prin telefon, de

D-pă țret zGe de ino-ecer-.. pe 
o vretae nefavorabilă, azi (a-r. 
.enj a apărat soarele printre mun- 
*... ee toeoeșeară stai.mea care

despateie celei de a IV-a 
ee lamă aa

La sărbătorirea semicentenarului F. L D. L

PREGĂTIRI PENTRU OLIMPIADA

armatelor prietene". Ziua slalomu
lui uriaș a început cu reamenajarea 
traseului, deoarece zăpada de peste 
r.capte se așternuse într-un strat 
ce a necesitat o nouă bătătorire. 
Startul a fost amînat cu aproxi
mativ 60 de minute, iar la ora 11 
cei 34 de schiori, împărțiți în trei 
grupe, au pornit în cursă.

Traseul lung de 1330 m, 
diferență de nivel de 330 
marcat cu CI de porți, a pus 
prebleme coocurenților. După

meci, 
poate

greu- 
rr.art.

NISA 74

Asistăm la o continuă 
probelor atletice de sală.

PARI* 
a sv 
<x ga:

RECORDUL OREI PE GHEATA...

Nici u,nul din marii campioni de pati
naj viteză nu s-a gindit la un record 
care deocamdată, stă mal curînd la 
îndemina diletanților. Este vorba de re
cordul orei, care are mult mal multă 
căutare în lumea atletismului și a ciclis
mului.Recent, în localitatea Assen, un olandez 
în vîrstă de 36 de ani, Jan Rolof Kruithoî 
a alergat, cu patinele pe gheață, într-o 
oră, distanța de 35,246 km, ceea ce în
trece cu ceva mal mult de un kilometru 
performanța maximă anterioară, stabilită 
în 1968 de compatriotul său Tony 
Ferwerda.Este absolut sigur că orice patinator 
de clasă, dacă și-ar pune mintea cu acest 
record, l-ar pulveriza din prima încer- 
care.
ARUNCAREA „FIERULUI DE CALCAF'

proliferare a
_____ _____ __ ____  E și normal, 

cită vreme specialiștii anumitor probe 
stau inactivi, privindu-și colegii între- cindu-se în tentante concursuri indoor.

iată, la 16 martie, cu prilejul unui mi
ting atletic la Richmond, organizatorii 
vor inova, incluzînd în programul între
cerilor trei noutăți care vor bucura pe 
fondiști, pe poliatloniști și pe aruncă
tori. Este vorba de introducerea — în con
cursurile de sală — a probelor : o aler
gare pe 3 mile (4827 m). un hexatlo'n (6 probe) șl aruncarea greutății. Aceasta 
din urmă nu este tradiționala lansare a 
bilei, ci o probă dedicată mai curînd aruncătorilor de ciocan, pentru că „greu-

74 kg)
82 kg) r.u 

Ambrus 
bine și 

au 
final

lernațtccz
La con 

parte Mm 
a! prim 
Bakker. 
Recul 
ției fra- 
piadă de șah 
trooaiol c*
F rancere. Georges Pd

tatea* seamănă mal curtad cu un r.er 
de Călcat (rotunjit) de croitorie și c4n--i- 
rește 15.890 kg.Aruncarea acestui „fler" este unul oui 
sporturile populare tradiționale ameri
cane, pe care așii aruncării ciocani;.ui 
siarlold Connollv sau George Frenn 1: fo
losesc de mal multă vreme, ca mijloc de 
pregătire pentru sezonul In aer liber.

VALERI BORZOV 
IȘI PREGĂTEȘTE ASPIRANTURA

Celebrul atlet sovietic, Vcieri Borzov 
dublu campion olimpic la 100 și 300 m. 
ia 24 de ani este profesor de educație 
fizică la Institutul de cultură fizică din 
Kiev, unde, tn prezent, lșl pregătește lu
crarea de aspirantură. Subiectul ales de 
cel mai rapid alergător al anului 1973, 
pentru obținerea înaltului titlu științific, 
este strict legat de activitatea sa sportiv*. 
Lucrarea se intitulează „Studiul alergă
rilor pe distante scurte, instruirea tineri
lor atleți tn probele de viteză-.
SHANE GOULD LA HOLLYWOOD!

După remarcabilele sucese obținute de 
lnotătoarea australiană Shane Gould, 
multiplă campioană olimpică, în cam
pionatele țării sale și mai recent tn 
piscinele americane, se pare că în cariera 
acestei sportive încărcate de glorie va interveni un moment crucial. Gould și-a 
schimbat In primul rînd domiciliul, pără
sind școala sa din Sidnev pentru un colegiu din Los Angeles. Dacă antrenorul 
Forbes Carlyle, care se ocupă de pregă
tirea sa, a dat ca sigură participarea la 
campionatele mondiale de la Belgrad,

~. Zi ‘-Î
1 ecxîie Cki£»J
rțs» incertă
voi fi pe

A Moatrea
Si |U=3âUtse
uaei afix de

p;c de u 
trei ata 
trecerea 
de. eu n u mă ierarhiei mondiale a nu

Fapeul că la ora ac. 
*e aCâ foarte aproape de 
Iul american, HoUyrood. a :a matte ecmentaril. mal ales că 
Gould, tatăl înotătoarei a deca.-at e 
carieri de arrijt* de cinema ar fl cri 1 
fericit vîrf al gloriei «porttve a Iacei 
sale. ^Hu-od rol ceda stat-tri meu de 
sportivă amatoare nici pentru un ea 
de dolari- — a replicat camnioana 
schimb se vorbește mult de legări 
romantică dintre Shane șl un tinâr s" 
tiv austriac, cunoscut la Jldnch.en Film 
sau căsătorie 3 Poate numai noi și stră
lucite recorduri.-

OPTIMISMUL LUI RECKNAGEL
Campion olimpic al săriturilor de la 

trambulină la Squaw Valley, ta I960. 
Helmuth Reckangel (R.D.G.), ta prezent 
medic veterinar la un Institut de cerce
tări din Berlin, a declarat zilele trecute unul redactor al agenției PAP : „Con
sider că in doi-trei ani săritorii de la 
trambulină vor depăși 200 de metri, fără 
să folosească mijloace tehnice ajutătoare, 
ci doar prin îmbunătățirea tehnicii de 
concurs și prin perfecționarea trambu
linelor". - - — ---- --- -j a

_ ■ ani. ca arbitru
la concursul de sărituri de

Declarația lui Recknagel — care 
debutat recent, la 37 de crt. ~ ) 
Internațional 1- —-- — Z— -- ’.f

Pe apele înghețate 
lacului Eib (R. F 
Germaniei) s-a desfășu
rat, de curînd, într-o 
premieră mondială, un 
concurs de motociclism 
pe gheață pentru echi
paje cu ataș tn foto
grafie, un aspect al 

probei de 500 cmc 
Teleioto i

A.P.-AGERPRES

ale 
a

Ia Oberhof — a surprins pe specialiști, 
marea lor majoritate socotind drept „o 
întîmplare fericită" săritura record 
(165 m) de la Planica, realizată de 
Manfred Wolf în 1970.

HRANA STELELOR

Telespectatorii, râsfățațl de transmisiile 
patinajului artistic din ultima vreme, 
și-au pus desigur întrebarea, care este 
alimentația acestor vedete ale gheții, de 
vreme ce reușesc să facă față ia un 
consum atlt de mare de energie, păstrînd 
și o elegantă linie sportivă. Patinajul, 
care se necesită 
gimului 
cere ca 
puțin trei ore înainte de evoluția sa. 
Pentru întreținere, marii campioni ai 
gheții beau la fiecare 35—40 de minute 
sucuri de fructe bine îndulcite sau pastă 
de fructe, pină la sosirea la patinoar. In 
pauze se consumă altlne (bogat in gră
simi și ușor sărate), băuturi calde (nea
cidulate) șl fructe uscate, aliment bogat 
în zahăr și potasiu. Imediat după con
curs. toți marii campioni ai stadioanelor 
de gheață consumă băuturi nealcooliza
te, dar bine îndulcite șl vltaaainizate.

practică într-o atmosferă rece, 
o supraveghere continuă a re- 
alimuntar. Pentru concurs se 
patinatorul să fi mîncat cu cel

CU o 
m și 
multe 
man

șa I Dan Cristea s-a clasat pe 
poziția a cineea. iar Gheorghe Vul
pe se afla pe locul 11. In următoa
rea eoborire. sportivii noștri au în
cerca" să-și amelioreze situația în 
r asamentul general, dar acest lu- 
ru nu l-a reușit decît Vulpe, care 
ătorită unei curse curajoase, ris- 
ar.te. a reușit, totuși, să mai cîș- 

tige 3 locuri, ocupind în 
ni 8. Dan Cristea. deși 
1 maniera sa cunoscută, 
ă se mulțumească, la 

cursei, cu locul 5.
întrecerea a fost dominată de 

reprezentanții Cehoslovaciei și Po- 
I niei. care au ocupat primele 4 
locuri ale clasamentului general, 
rare se Drezintă astfel: 1. Miroslav 
Sobor (Cehoslovacia) 3:29,52, 2. Ris-

zard Țvila (Polonia) 3:33,56. 31 Ka
zimir Bujikovski (Polonia) 3:33,59, 
4. Martin Voitek (Cehoslovacia) 
3:33,67, 5. Dan Cristea 3:34,41, ...8. 
Gheorghe Vulpe 3:35,26, ...12. Con
stantin Văideanu 3:36,06, ...21. A- 
lexandru Manta 3:40,61, ...27. Paul 
Ivănescu 3:50,13, ...29. Nicolae Stin
ghie 3:50,79. Clasamentul pe țări J 
1. Cehoslovacia 80 p, 2. Polonia 74 
P, 
60
6

La Fukuoka (Japonia)' s-a disputat meciul de box dintre mexicanul Ricardo 
Arrendondo, campion mondial la cate
goria ușoară și șalangerul său, japonezul 
Apollo Yoshio. La capătul celor 15 re
prize. a fost declarat învingător la puncte 
pugllistul mexican.
W
S-au încheiat întrecerile marelui concurs internațional de seht-fond desfășurat tn 
localitatea finlandeză Lahti. Cursa „ma
raton" de 69 km a revenit norvegianului 
Oddvar Braa; cronometrat ta 2h 34:91. 
L-au urmat Tvar Formo — 2h 36.10 si 
Magne Mvrmo — 2h 36:39. Concursul de sărituri de Ia trambulina mică a fost 
cîștigat de sportivul finlandez Tauno 
Kaeyhkoe. cu 228,3 puncte. Clasat pe locul secund cu 224 puncte, elvețianul wai
ter Steiner a realizat cea mal. lungă să
ritură a concursului t 80,50 m. Locul trei 
a fost ocupat de japonezul H. Itagakl — 
215.8 puncte.w
Turneul Internațional de polo pe ană de Ia Kamnen (Olanda) a fost cîștigat 
de echipa Olandei, cu 9 puncte, urmată 
de formațiile R.F. a Germaniei — 7puncte (24—12), soaniei — 7 puncte 
(26—20). Italiei — 5 puncte, Suediei — 2 
puncte și Angliei _  0 nuncte. în ultima
zi a competiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate 'ț Spania — Suedia 6—2 
<0—1, l—o, 2—î; 3—0) ; Italia — Anglia 
5—3 (3—1. 0—0, î—L 1—1); Olanda — 
r.f.’ a Germaniei 2—2 <1—1, 0—0, 0—1,

W M ___
A luat sflrsit turneul Internațional feminin de tenis de Ia Detroit (Mlchieanl. 
Proba de simplu a revenit jucătoarei 
australiene Margaret Court. învingătoare 
cu 7—6, 6—3 în finala susținută cu com
patrioata sa Kerry Melville. în fina1 a 
probei de dublu, perechea americană. BlUIe Jean King _ Rosemary Casals a 
dlsnus cu 6—3. 3—6. 6—1 de perechea 
Betty.Stove (Olanda) — Karen Krantz- 
cke (Australia).’

4. Bulgaria
6. Ungaria

3. România 65 p,
p, 5. U.R.S.S. 40 p,

P-
Joi se dispută cursa 

de biatlon pe 20 de km, în care 
antrenorul nostru. Marcel Stuparu, 
va trimite următorii sportivi: Ni- 
colae Veștea, Victor Fontana, Du
mitru Soiu și Gheorghe Gîrniță.

Theo MACARSCHI

In med retur) eonttnd pentru semifina
lele „Clinei Korad*1 la baschet masculin, 
echipa Italiană Forst Cantu a învins cu 
scorul de 112—82 (54—40) formația sna- 
nlolă Wc.adero Barcelona. învingători si 
în prima partidă, cu scorul de 82—81. 
baschetballștil Italieni s-au calificat pen
tru finala competiției.’ ’ • /

individuala

final lo- 
a coborît 
a trebuit 

sfîrșitul

10 SCHIORI FRANCEZI 
SUSPENDAȚI

Consiliul de disciplină al Federației 
franceze de schi, luînd din nou în dis
cuție cazul schiorilor care au dat do
vadă de indisciplină la recentele cam
pionate ale Franței, a suspendat pe ter
men de 15 zile un număr de 10 schiori, 
printre care Duvillard, AUgert, Orcel. 
Suspendarea expiră la 9 martie; astfel 
că schiorii francezi vor putea lua star
tul Ia viitoarele concursuri pentru ,-,Cupa 
Mondială". Inițial, federația franceză se 
dovedise mai severă, declarînd că respec
tivii schiori vor fi suspendați ta tot 
timpul actualului sezon.

La Cairo au continuat campionatele In
ternationale de tenis ale Republicii Ara
be Egipt. In 16-tmile de finală ale com
petiției individuale masculine nu fost 
înregistrate următoarele rezultate : No
wicki (Polonia) — N’Godrella (Franța) 
6—4, 6—4; Deblicker (Franța) — Kukal 
(Cehoslovacia) 6—4. 6_ 3; Lihadov (URSS)
— Gilttaan (Ausp-ia) 10—8. 6—3; Kakuiia 
(URSS) — Fibăck (Polonia) 8—8. 6—3; 
Dominguez (Franța)' — Ahnțed Hassan 
(Republica Arabă Frint) 8—2. 6—2; Ibra
him Mahmud (Republica Arabă Egipt)— Rybarczyk (Polonia) 6—1, 8—

a Început turneul de șah de la belgrad
BELGRAD 7 (Agerpres). 

prima rundă a turneului 
tional feminin de șah de 
grad. organizat în cinstea 
8 martie, maestra română

— In 
interna
ls Bel- 
zilei de 
Alexan-

dra Nicolau a cîștigat la Gordana 
Jovanovici, în timp ce partida 
Verdczi — Gheorghieva s-a termi
nat remiză. Restul partidelor s-au 
îîntrerup't.

Desfășurate la Blackwelrj campionatele 
de cros ale Țării Galilor g-au încheiat 
cu victoria Iul Malcolm Thomas, care 
cîștigă' pentru a patra oară consecutiv 
această competiție. Malcolm Thomas a 
nareurs 12 km In 38:42. fiind urmat de 
B. Plata — 39:04 șl D. Hopkins — 30:08.

Echipa masculină de baschet a Algeriei; 
aflată în turneu în Ungaria, a jucat la Budapesta în compania reprezentativei 
de tineret a Ungariei. Victoria a revenit 
tinerilor baschetbalistl maghiari cu scorul de 76—61 (40—15).'
n.
La 
pe 
la _______ _______ _ ____
dam. Ungaria va fl reprezentată de un 
lot de cinci sportivi. în concursul femi
nin vor lua startul Ilona Bruzsenyak (60 m plat șl 60 m garduri), Erika Rudolf și 
Andrea Matay (săritura în înălțime). La probele masculine vor participa doi 
atleți: Istvan Major (săritura în înălți
me) și Andras Zsinka (800 m).

campionatele europene de atletism 
teren acoperit,, care se vor desfășura 
sfîrșitul acestei săptămînt la Rotter-

■ ULTIMELE STIRIJ ULTIMELEREZULTATE» ULTIMELE ȘTIRI

ieri, In SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI CUPELOR LA FOTBAL

LEEDS UNITED-RAPID BUCUREȘTI 5-0 (3-0)
telefon de la tri-LEEDS, 7 (prin 

misul nostru).
în fața a peste 35 000 de spec

tatori aflați pe United Stadium, 
Rapid n-a putut reuși un rezultat 
mai strîns în fața celei mai in 
formă echipe a campionatului An
gliei, Leeds United. A încercat, dar 

a reușit, atît datorită diferen
de valoare și de pregătire 
cele două formații (Leeds 
plin campionat; Rapid 

după o vacanță în care nu a 
șit, întocmai ca U.T.A. anul trecut 
înaintea meciului cu Tottenham, 
să aibă un program cît de cit mai 
bogat), cît și a deficiențelor din 
11-le giuleștean, cu o formație in
completă din cauza indisponibili
tăților.

în cea mai mare parte din timp, 
jocul nu a avut altă direcție decît 
spre poarta Iui Răducanu, în ciuda 
faptului că primul șut al meciului 
a fost expediat de Neagu în min. 3. 
Apărarea echipei antrenată de B. 
Marian a luptat mult, dar nu a 
putut să stăvilească atacurile lui

din- 
este 
vine 
reu-

Leeds. Cu greu poate face față o 
apărare, chiar în plină formă a- 
flată ea, unei linii ofensive ca a- 
ceea a formației engleze. Acțiunile 
acesteia au cursivitate, viteză, 
deosebit de incisive. Rareori’ 
ajuns înaintașii alb-vișinii 
porții lui Harvey.

Golurile au fost marcate
Ies (min. 14), Clarke (min. 
rimer (min. 32, 56) și Jordan (min. 
65).

în

sînt 
au 

fața

de
25),

Gi-
Lo-

cehoslovac Bohumil 
condus echipele i 
Harvey — Reaney,

Arbitrul
Smejkal a

LEEDS!
McQueen (min. 831 Horath), Hun
ter, Cherry — Bremner, Giles — 
Lorimer, Clarke, Jordan, Madeley.

RAPID i Răducanu — Mușat — 
Pop, Grigoraș, Marin Florin, Co- 
drea — M. Stelian, Savu — Năstu- 
rescu (min. 74 • Naom), Neagu, 
Dumitriu III.

Constantin ALEXE

SFERTURILE DE FINALĂ

ALE CUPELOR EUROPENE INTERCLUBURI
Ieri s-au disputat meciurile tur din cadrul „sferturilor1 

din cele trei cupe europene intercluburi. lată 
tele

rezulta-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Ieri, la Istanbul, in meci amical 
de fotbal 

DINAMO BUCUREȘTI — 
FENERBAHCE 2—0 (2—0)

i
Echipa Dinamo București a jucat ieri la Istanbul, în compania cunoscutei 

formații turce Fenerbahce. După un joc 
aprig disputat — pe ploaie și pe un te
ren desfundat, care a solicitat echipele 
la maximum — fotbaliștii bucureșteni au 
repurtat o frumoasă victorie, cu scorul 
de 2—0 (2—0). Golurile au fost marca
te de către Dumitrache (min. 16) și Sălceanu (min. 44). La meci au asistat 
aproximativ 5 000 de spectatori.

Ajax Amsterdam 
Juventus 
Spartak 
Dinamo

Torino 
Trnava 
Kiev

04Schalke
Hibernian Edinburgh
Spartak Moscova

1 F. C. Kaiserslautern 
O.F.K. Beograd 
Tottenham Hotspur 
F. C. Liverpool

Partidele retur vor avea

Redacția și administrația ; București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane 1 centrala 11.10.05, șecfia corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286; telex 1

Bayern Munchen 
Ujpesti Dozsa 
Derby County 
Real Madrid

CUPA CUPELOR

Sparta Praga 
Haj’duk Split 
A. C. Milan

CUPA U.E.F.A.

Borussia Monchengladbach 
F. C. Twente Enschede 
Vitoria Setubal
Dynamo Dresda

Ioc la 21 martie.
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