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Partidul și statul nostru acordă educației 
fizice și sportului un rol tot mai important în 
formarea multilaterală a omului societății so
cialiste. Educația fizică și sportul, activități de 
interes național, reprezintă o parte compo
nentă a procesului de educare comunistă a ti
neretului, a maselor largi de oameni ai muncii.

Sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, în anii construcției socialiste, odată 
cu dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
cu ridicarea continuă a bunăstării poporului, 
s-au obținut progrese și în domeniul educației 
fizice și sportului. A crescut numărul cetățe
nilor care practică exercițiile fizice, sportul și 
turismul. într-o serie de ramuri sportive s-au 
obținut rezultate valoroase în competițiile in
ternaționale.

Cu toate acestea, rezultatele nu sînt pe mă
sura cerințelor societății noastre, a posibilită
ților și condițiilor de care dispune mișcarea 
sportivă. îndeplinirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
presupune ca educația fizică și sportul, inte- 
grîndu-se organic în ansamblul muncii educa
tive, să contribuie mai activ La formarea tine
rei generații, la menținerea și întărirea sănă
tății, la asigurarea unor forme variaie și atrac
tive de recreare a maselor, la creșterea capaci
tății lor de muncă.

Pentru continua îmbunătățire a întregii acti
vități de educație fizică și sport, Plenara Co
mitetului Central aî Partidului Comunist Român 
hotărăște;

facultățile de educație fizică vor selecționa ti
neri talentați, cu reale aptitudini pentru a 
deveni sportivi de performanță, vor asigura 
pregătirea ior diferențiată în strînsă legătură 
cu cerințele predării și practicării educației fi
zice și sportului. în acest scop vor fi îmbună
tățite planurile, programele, procesul de învă- 
țămînt în vederea pregătirii absolvenților atît 
pentru activitatea didactică cit și oentru cei 
sportivă.

III. IN DOMENIUL SPORTULUI
DE PERFORMANȚĂ

Tinerii schiori din Cimpulung Moldovenesc sint gala să pornească la o nouă întrecere
Foto l N. DRAGOȘ

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

I. IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI DE MASĂ '
1. în ansamblul mișcării sportive, cea mai 

largă formă de participare a întregului tineret, 
a populației, la practicarea sistematică a exer
cițiilor fizice și sportului trebuie să o repre
zinte sportul de masă, mijloc de bază pentru 
fortificarea organismului și dezvoltarea capa- 
ci lății fizice a tuturor cetățenilor patriei.

I 2. Activitatea de educație fizică și sportul 
'de masă vor fi orientate cu prioritate spre fo
losirea formelor simple, accesibile, desfășurate 
în aer liber. O deosebită atenție se va acorda 
activităților sportive și turistice care se pot 
practica tn mod organizat sau independent și 
au influență favorabilă asupra stării fizice și 
sănătății, extinderii atletismului, gimnasticii, 
excursiilor, înotului, mersului pe bicicletă, 
schiului, patinajului, precum și altor ramuri 
sportive.

3. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
șl Sport răspunde de realizarea unitară a sar
cinilor stabilite în domeniul educației fizice și 
sportului de masă.

Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea 
Tineretului Comunist, Ministerul Educației și 
învățămîntului, Organizația Pionierilor și cele
lalte organizații de stat și obștești cu atribuții 
în mișcarea sportivă răspund de organizarea și 
desfășurarea educației fizice și a sportului de 
masă în domeniile lor de activitate, asigurând 
ca întregul tineret, masele oamenilor muncii 
să practice sistematic exercițiile fizice și 
sportuL

4 Sindicatele, organizațiile de tineret și aso
ciațiile sportive din întreprinderi și instituții 
vor extinde formele de practicare a exerciți
ilor fizice, organizarea de activități sportive, 
turistice și întreceri pentru cucerirea titlului 
de fruntaș pe unitate în diferite ramuri spor
tive care să cuprindă masa largă a salariaților, 
baza activităților constituind-o atelierul, secția, 
sectorul.

5. în mediul rural, organizațiile U.T.C„ cu 
sprijinul conducerilor unităților agricole și con
siliilor populare, vor extinde și permanentiza 
pe sate, comune, grupe de comune, concursuri, 
întreceri care să desemneze pe cel mai bun 
sportiv Ia diferite ramuri și probe, festivaluri, 
serbări și duminici cultural-sportive.

6. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, împreună cu organizațiile de stat și 
obștești cu atribuții în domeniul sportului, vor 
orgaMza complexul polisportiv, denumit „Sport 
și sănătate", precum și o competiție de masă 
cu caracter republican pentru pionieri, elevi, 
studenți, militari, tineri muncitori și țărani, 
care va începe cu unitățile de bază. Această 
competiție se va desfășura pe etape comunale, 
orășenești, județene, interjudețene și se va 
încheia Ia fiecare doi ani cu finale pe țară.

7. Consiliile populare, împreună cu consiliile 
pentru educație fizică și sport și cu concursul 
asociațiilor de locatari, se vor preocupa de 
organizarea unor activități sportive variate în 
cartiere și zonele de agrement ale localităților, 
extinzîndu-se centrele pentru deservirea spor
tivă a populației.

8. Ministerul Apărării Naționale șl Ministe
rul de Interne vor îmbunătăți și diversifica 
formele și mijloacele destinate pregătirii fizice 
a militarilor, prin extinderea activităților spor
tive tehnico-aplicative.

9. Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, împreună cu Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Educației șl învățămîn
tului, Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor, Ministerul Sănătății și Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport vor asigura 
creșterea ponderii exercițiilor fizice și spor
turilor tehnico-aplicative în cadrul pregătirii 
tineretului pentru apărarea patriei.

II. IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE, AL SPORTULUI ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
1. Școala, care cuprinde majoritatea tineretu

lui, constituie factorul principal în procesul de 
formare și pregătire a unui tineret sănătos, 
apt să îndeplinească în cele mai bune condiții 
îndatoririle ce revin cetățenilor patriei noastre. 
Conducerile școlilor și institutelor de învăță
mînt superior, cadrele didactice vor lua măsuri 
pentru ca școala să-și îndeplinească în între
gime rolul ce-1 are în sistemul educației fizice 
șl sportului, situînd pe prim plan promovarea 
gimnasticii, atletismului, turismului și îno
tului.

O atenție deosebită se va acorda îmbunătă
țirii calității și eficienței procesului de învă
țămînt în cadrul orelor de educație fizică din 
școlile de toate gradele. în acest scop, progra
mele de educație fizică vor fi orientate în așa 
fel îneît să asigure un conținut adecvat pre
gătirii temeinice a elevilor și studenților : cea 
mai mare parte a activităților se va desfășura 
în aer liber Planul de învățămînt pentru uni
tățile preșcolare va cuprinde, zilnic, jocuri 
exerciții fizice adecvate vîrstei copiilor.

2. Ministerul Educației și învățămîntului 
Consiliul Național pentru Educație Fizică 
Sport vor stabili norme de pregătire fizică 
categorii de vîrstă a elevilor; aprecierea gra-
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dului de pregătire fizică și sportivă a elevi
lor se va face in funcție de îndeplinirea acestor 
norme. în învățămîntul superior se vor stabili 
probe de apreciere anuală a pregătirii fizice 
a studenților. Criteriul principal de măsură a 
muncii cadrelor didactice de specialitate îl vor 
constitui rezultatele obținute de către elevi și 
studenți în îndeplinirea normelor și probelor.

3. Pe baza programelor unice de activități 
sportive de masă, organizațiile U T.C., de pio
nieri, asociațiile studenților, cu sprijinul direct 
a! conducerilor școlilor, institutelor și al ca
drelor didactice, vor organiza cu regularitate, 
în afară orelor de învățămînt și la sfîrșit de 
săptămînă, în taberele școlare și studențești, 
campionate și competiții interne pe clase, școli, 
ani de studii, facultăți, crosuri de masă, mar
șuri, excursii și drumeții, turism, precum și alte 
activități sportive cu o largă sferă de cu
prindere.

4. începînd cu anul școlar 1973—1974, Minis
terul Educației și învățămîntului va lua măsuri 
de pregătire prin unitățile sportive școlare a 
elementelor cu calități deosebite pentru diferite 
ramuri sportive, la nivelul cerințelor sportului 
de performanță.

5. Institutul pentru Educație Fizică și Sport,

1. Alături de dezvoltarea educației fizice în 
rîndul oamenilor muncii un loc important tre
buie să-l dețină sportul de performanță, în 
vederea afirmării pe o scară tot mai largă a 
talentelor, îmbunătățirii continue a rezultatelor 
și reprezentării cu demnitate a sportului ro
mânesc în competițiile internaționale.

2. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport va elabora norme de activitate și cla
sificare sportivă obligatorii pentru sportivii de 
mare performanță, pornind de Ia nivelul ce
rințelor mondiale. Activitatea cadrelor tehnice, 
•cluburilor, unităților sportive din învățămînt 
și federațiilor va fi apreciată după felul în 
care sportivii vor îndeplini aceste norme. In 
același timp vor fi luate măsuri pentru îmbu
nătățirea sistemului și nivelului competițiilor 
republicane, stabilindu-se parametri cit mai 
apropiați de cei realizați la competițiile inter
naționale.

3. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport va întocmi pentru fiecare ramură de 
sport un plan de dezvoltare, pîr.ă in 1980, care 
va cuprinde măsurile și ssrcmrile teceratulor 
organizațiilor «i instituțiilor cu atrrr_ri .'n mi 
carea sportivă, ale județelor, cluburilor și uni
tăților sportive din învățămînt

4. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, organizațiile și instituțiile cu atribuții 
în domeniul sportului, federațiile șj duhurile 
sportive își vor concentra principala atenție in 
vederea dezvoltării ramurilor sportive care eu 
posibilități și perspective reale de afirmare, cu 
o pondere însemnată in programul Jocurilor 
Olimpice, al campionatelor mondiale ți euro
pene : atletism, lupte, caiac-canoe, canota', 
gimnastică, box, tir, scrimă, înot, haltere, judo.’ 
De asemenea, vor fi luate măsuri pentru’ afir
marea pe plan internațional a echipelor roma
nești la jocurile sportive — handbal, fotbal, 
volei, tenis de cimp, polo, baschet, tenis de 
masă, rugby, popice, șah, precum și & sportu
rilor de. iarnă — schi, biatlon, bob, patinaj, 
hochei.

Pînă Ia data de 30 aprilie a.e. se va elabora 
un program special de pregătire a sportivilor 
pentru Jocurile Olimpice din 1976, concentrîn- 
du-se eforturile spre acele sporturi și probe 
unde există perspectiva unei participări de 
prestigiu.

5. Consiliul Național pentru Educație Fiz.că 
și Sport, în colaborare cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Ministerul Educației și învăță
mîntului, Ministerul Apărării Naționale, Minis
terul de Interne și Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești vor lua măsuri pentru 
asigurarea unor cluburi puternice, in scopul 
desfășurării procesului de instruire la nivelul 
cerințelor internaționale. La principalele dis
cipline se vor consțitui cluburi pe ramuri 
de sport.

6. Se va institui un sistem organizat de se
lecție a valorilor sportive de pe întreg cuprin
sul țării; cluburile, județele, organizațiile s: 
instituțiile cu atribuții în domeniul sportului 
vor asigura tinerilor cu aptitudini deosebite 
condiții de pregătire și de afirmare în sportul 
de mare performanță.

7. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, Ministerul Educației și învățămîntului 
șl Ministerul Sănătății vor lua măsuri în ve
derea îmbunătățirii activității de cercetare ști
ințifică în domeniul educației fizice și sper-

(Continuare in pag a 3-a)

MIE SIMPLI, LARG ACCESIBILf, CÎȘTIGĂ Tffl
Experiența ultimelor săptăraîni, 

în care activitățile sportive dedicate 
maselor de iubitori ai sportului au 
cunoscut o puternică ^relansare, a 
dovedit încă' o dată că formele sim
ple, larg accesibile, se situează pe 
primul plan al preferințelor, tn ca
drul material existent, fără prea 
mari implicații organizatorice și 
tehnice, dar cu o muncă susținută 
de popularizare, au putut fi atrași 
printre participant (lucru esențial) 
sau spectatori (acesta este un pas 
important spre treapta următoare, a- 
ceea de concurent), un mare număr 
de tineri și virstnici in concursuri 
sau competiții care nu și-au propus, 
decft să ofere celor dornici un pri
lej plăcut de mișcare în aer liber.

O DUPA-AMIAZÂ AGREABILĂ, 
LA „TRACTORUL"

în sala brașoveană „Tractorul", 
după-amiaza de joi a fost consacra
tă integral manifestărilor sportive 
de masă organizate în cinstea Zilei 
Femeii. Aproape 100 de sportive, 
de la categoria fetițe și pînă la se
nioare au răspuns invitației ce U 
s-a adresat contribuind la reușita 
demonstrațiilor.

Cele mai active au fost reprezen
tantele asociației „Bratex", a Fabri
cii de stofe, de la Tractorul și Vo
ința. în program au figurat partide 
demonstrative de badminton (o pre
mieră pe oraș), „asalturi11 între mi
cile floretiste de la Tractorul (ele
vele harnicului instructor Richard 
Luk), jocuri de handbal, volei și 
baschet. Nu a lipsit nici fotbalul (fe
minin, bineînțeles), meciul dintre 
două echipe ale clubului Tractorul 
fiind foarte gustat. Baschetbalistele 
profesorului Gh. Roșu au făcut o 
demonstrație a pregătirii lor multi
laterale, arătînd procedee tehnice 
din diferite jocuri sportive ca fot
bal, volei, handbal și. bineînțeles 
baschet. (C.GRVIA și C. BOGDAN — 
coresp.),

NUMEROASE ÎNTRECERI 
IN JUDEȚUL SĂLAJ

Crosul „8 Martie" s-a bucurat de 
un frumos succes la Zalău și Șimleul 
Silvaniei. Peste 4 000 de tineri și ti
nere s-au întrecut în etapele pre
liminare, cei mai buni 450 de con- 
curenți participînd, apoi, la faza 
orășenească. Cupa „8 Martie" ia

volei fete a revenit Liceului de cul
tură generală din Zalău. Pe muntele 
Meses, acoperit cu un strat gros de 
zăpadă, s-a desfășurat un reușit 
concurs de schi și săniuțe, cu par
ticiparea a 150 de elevi din Zalău. 
(M. BONȚO1U, coresp.).

BOGAT SFIRȘIT DE 
SAPTĂMINA IN CAPITALA

Activitatea sportivă de masă va 
avea la București un sfîrșit de săp- 
tămînă bogat în competiții. Dumi
nică dimineața, de la ora 9,. se va 
desfășura faza pe sectoare a. crosu
lui- „8 Martie". întrecerile, sînt pro
gramate la stadionul Tineretului 
(sectorul 1), Colentina—Fundeni (2). 
Olimpia (4 — numai pentru fete). 
Electra (7), Străuiești (8) și pe aleile 
din jurul stadionului ,;23 August" (3).

Sărbătorindu-și aniversarea a 15 
ani de activitate. Clubul sportiv șco
lar organizează sîmbătă și duminică 
un concurs de atletism în sala din 
parcul „23 August" cu participa
rea juniorilor din toate secțiile Ca
pitalei, iar duminică un cros. Luni, 
va avea loc concursul de atletism al 
„Mărțișorului", numai pentru fete.

MIIME ÎNCEPE RETURUL DIVIZIEI A

2

Fotoolul vă invită, de miine, stimați iubitori de sport, la reprezentația de 
gc ă care se vo încheia in iunie și în care va prezenta — duminică de dumi
ri că — distribuția sa cea mai bună, cele 16 echipe core au cucerit, mai de 
mult sau mat de curînd, poziții în frontul Diviziei A. Returul ediției 1972/1973 

avă propune cele

BUCUREȘTI : 
BUCUREȘTI : 
BRAȘOV : 
TG. MUREȘ 
PITEȘTI : 
CLUJ : 
BACĂU : 
PETROȘANI :

opt meciuri ale etaoei

DINAMO 
RAPiD 
STEAGUL ROȘU 
A.S.A.
F. C. ARGEȘ 
C.F.R.
SPORT CLUB 
JIUL

* * F.R. Fotbal că în
depuse 

~ ~ nu s-a reușit programarea ce
lor două partide din Capitală in 
zile sau ore diferite, astfel că me
ciurile Dinamo — Petrolul și Ra
pid — „U“ Craiova se vor dispu
ta duminică La aceiași oră și pe 
terenuri diferite. Soluționarea a 
fost imposibilă din cauză că echi-

Aflăm de la FR. Foi 
ciuda străduințelor

XVI-a, adică î

— PETROLUL
— „U" CRAIOVA
— C.S.M. REȘIȚA
— STEAUA
— U.T.A.
— FARUL
— SPORTUL STUDENȚESC
— „U" CLUJ

Rapidului a avut o înapoiere 
din

Rusu (tricou alb) încearcă să treacă în dribling de Purcăreanu. Fază din meciul 
Țarul-Politehnica București

foto; JP. NgAGU

TURNEUL DIVIZIONAR MASCULIN DE BASCHET

pa
foarte dificilă de Ia Leeds, 
cauza perturbării traficului aerian 
european, jucătorii sosind foarte 
obosiți, după o noapte de nesomn. 
Astfel, jocul Rapidului n-a putut 
să fie programat mai devreme de 
duminică după amiază. Pe de altă 
parte, cealaltă partidă, Dinamo — 
Petrolul, fiind inclusă în programul 
Pronosport n-a putut fi de asemenea 
reprogramată sîmbătă după amiază 
sau duminică dimineață. începînd

semnificațiile propriu zise, de com
petiție. returul Diviziei A apare cu 
obligații speciale provenind din ma
rea sa misiune, de principal motor 

performanță 
E vorba 

forme ra
pide și convenabile selccționabili- 
lor noștri chemați foarte curînd în 
fața unor foarte grele examene. E 
vorba, mai cu seamă, de întrona
rea unei atmosfere generale de dis
ciplină, în meciuri și pregătiri, în 
viața de fiecare zi a Jucătorilor. E 
vorba de mărirea eforturilor si 
preocupărilor pentru ducerea fot
balului nostru la gradul de valoare 
care să-I înarmeze cu mijloacele jo
cului modern ; fiecare confruntare 
cu echipele de mare faimă și po
tențial ue arată cit de esențială este 
această cursă permanentă de per
fecționare in care, din nefericire, 
nu se poate spune că am aruncat 
toate energiile și posibilitățile 
noastre.

Sub aceste comandamente se pro-

al eșalonului de
al fotbalului nostru.
de asigurarea unei

l

IN DERBYUL STUDENȚESC
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA CLUJ 82-80

Campionatul de baschet 
masculin a fost reluat ieri, in 
sala Floreasca, prin meciurile 
etapei a XVII-a. Iată rezulta
tele :

STEAUA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 86—67 (30—38!) 
Baschetbaliștii de la Voința 
au început partida 
bine. Timp de 11 
ei au jucat de la 
egal cu redutabilii 
versari

foarte 
minute, 
egal la 
lor ad- 

și, mai mult chiar, 
în a doua jumătate a primei 
reprize s-au distanțat, acumu- 
lînd un avans de 8 puncte, 
datorită în special apărării

prin care și-au stînjenit în 
mod vădit adversarii. La re
luare, însă, echipa Steaua a 
evoluat la un nivel superior 
și s-a impus net. Au înscris : 
Tarău 12, Grădișteanu 6, Ba
ciu 8, Savu 6, Pîrșu 8. Gheor- 
ghe 6, Poleanu 10, Dumitru 8, 
Oczelak 14, Dimancea 10. 
pentru Steaua, respectiv. Teo- 
doru 14, Kiss 8, Giurgiu 6, 
Dumitru 8, Duță 2. Huzum 
12, Bradu 17. Au arbitrat bi
ne A. Atanasescu și E. Sa- 
rossy.

RAPID — ACADEMIA MI
LITARĂ 103—19 (33—37). Fe-

roviarii s-au comportat re
marcabil, cîștigind la un scor 
concludent. Au înscris: Stă- 
nescu 24, Cr. Popescu 20, Vin- 
tilă 7, Tursugian 12, Simules- 
cu 19, Vlădescu 12, Andrones- 
cu 10, Predulea 2, Florea ?, 
pentru Rapid, respectiv. Ro- 
nay 5, Milea 2, Papo 6, Nico- 
lescu 9, Teodorescu 6, Mari
nescu 2, Țurcanu 12, Neagu 
9, Mărgineanu 28. Au arbi
trat bine C. Negulescu și I. 
Știrbu. (A. VASILESCU).

9
Aspect din 
toamnă, la

timpul partidei Farul — Sportul studențesc, disputată, tn 
București. Ion Vasile, portarul formației studențești, culege 

o minge urmărit de constănțeanul Tănase
XVII-a F.R. Fotbal va
pentru premtîmpinarea

(Gonit nuar» in pag, a ia)

cu etapa a 
lua măsuri 
programărilor meciurilor la concu
rență.

Prima etapă a returului progra- 
ffig&A jQfilKî ÎBterfiSiante dar pejtg

duce primul sunet de gong al:sta
giunii fotbalistice !

(Citiți in pagina, a 3-a, avancro
nicile primei etape a returului ți 
alte materiale dedicate inaugurării 

fotbalistici,
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PATINAJ ii jș Concursul international al juniorilor

ROMANA GACNIK (Iugoslavia) A PRELUAT CONDUCEREA

IN ÎNTRECEREA FETELOR

Concursul internațional de pa
tinaj artistic deschis celor mai 
buni Juniori și junioare, reprezen
tanți ai șapte țări europene (Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană. 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Ro
mânia) a fost inaugurat, ieri di
mineață, la patinoarul acoperit „23 
August”, odată cu disputarea figu
rilor obligatorii, rezervate fetelor.

în lupta pentru întîietate au in
trat 13 sportive, care și-au măsu
rat forțele în fața unui juriu de 
arbitri, pe cit de Sever pe atît de 
competent. Fiecare desen în parte, 
creionat pe luciul gheții de patina
toare. a fost îndelung cercetat, cîn- 
tărit și măsurat (din ochi) de că
tre cei puși să acorde note, iar 
notele pentru nici una dintre 
concurente n-a depășit 3,8.

Sportivele au avut de executat 
bucla înainte-în afară, optul pe 
un picior înainte și serpentina cu 
trei în afară, „figuri. în anarență 
simole, dar de maximă dificultate, 
atunci cind privirile tuturor sînt 
îndreptate asupra ta“. Aceasta 
ne-a declarat-o antrenoaj’ea ceho
slovacă Agnesa Burkova, asisten- 

» ta tinerei Galina Drahova cînd, 
dună figura a treia, eleva sa a 
pierdut cu nutin în fața renrezen- 
tfintei Iugoslaviei, Romana Gacnik.

De altfel, luntn dintre aceste 
două sportive a fost deosebit de 
interesantă, ținînd treaz interesul 
tuturor celor nrezenti în tribunele 
patinoarului, chiar de la primele 
exerciții pe gheață. Gacnik și Dra-

hcva au condus pe rînd în clasa
mentul „obligatoriilor", în final 
victoria revenindu-i patinatoarei 
mai calme, mai puțin emotive, iar 
aceasta a fost Gacnik. Cîștigătoa- 
rea primei întreceri a acestui con
curs locuiește în Zagreb, are 10 
ani și jumătate și este elevă în 
clasa a IV-a. Patinează de cinci 
ani și este antrenată de tatăl ei. 
Vînko Gacnik, inginer constructor, 
fost în tinerețe... schior. Deși foarte 
tînără. Romana Gacnik are în pal
maresul ei numeroase succese, 
printre care și un titlu de campi
oană de junioare a Iugoslaviei.

Dintre sportivele românce, cea 
mal frumoasă comportare a avut-o 
Dana Rădulescu. ocupanta locului 
VI în clasamentul „impuselor". 
Dana are 10 ani și este campioana 
tarii 1a categoria copii I.

Iată clasamentul ..obligatoriilor": 
1. Romans Gacnik (Iugoslavia) 
7—51.5, 2. Galina Drahova (Ceho
slovacia) 9.5—50.8. 3. Karin Enke 
(R. D. Germană) 16.0—48.8. 4.
Anne Sophie Kri stiffy (Fran’a) 
26,5—47.4. 5. Daria Domanska (Po
lonia) 36,5—44.9, 6. Dana Radules
cu (România) 30.0—46.6. 7. Irina 
Nichiforov (România) 33.0—45.7. 8 
Monika Suîtesz
45.9, 9. Monika 
nia) 37.0—45,4.
rescu (România)
men Ganeev (România) 
12. Dana Nigrim (Ro mâni

(Ungaria) 33.0—
Kowalska

10. Simona
50.0—42.9. 11. Car-

.5 42.0,
I 50.5—

CPoIo- 
Grigo-

Turneul internațional

(IM L A iMIVS I VilRIAM PE TAIMANOV ?

Gheorghe 5TEFAMESCU

Romana Gacnik, 
în timpul pro
gramului figuri
lor obligatorii, 
care-i va aducea 
frumoasă victorie 
internațională

Foto« 
N. DRAGOS

după-amiază, de la ora 17, fe- 
!e să-și continue întrecerea cu 

programul de „libere".

AZI’ ȘI MIINE, IN CAMPIONATELE REPUBLICANE

PARTIDE INTERESANTE IN 
ETAPA A XVII-A

simbătă în sala Progresul, de ia era 
18) și I.E.F.S. — Universitatea Cra
iova (sala Dinamo, era 9.30; FEMI
NIN; Univ. Timișoara — C.S.M. Si
biu, Farul — Medicina, Constructo
rul — Dinamo (simbătă, sala Con
structorul, ora 18). Rapid — _V-
Cluj (sala Giulești. era 9.50). U.F.S. 
— Universitatea București (simbătă. 
sala Constructorul, c

START ÎN DIVIZIA DE 
GRECO-ROMANE

Nr. 7348

'NTRECERILE „CUPEI 8 MARTIE" AU INAUGURAT SEZONUL ÎN AER LIBER

BADE V’IDDAStE A REALIZAT O MARE SURPRIZA
CiȘTIGtND PROBA DE PISTOl VITEZA LII 591 P!

Ieri, odată cu disputarea primelor 
probe din cadrul tradiționalei între
ceri dotate cu „Cupa 8 Martie", s-a 
inaugurat activitatea competițională 
de tir în aer liber. La concursul de 
pe poligonul Dinamo — organizat 
de comisia municipală de tir — 
participă un număr mare de trăgă-

tori, printre care și maeștri ai spor
tului și începători, fete și băieți.

Proba de pistol viteză a fost punc
tul de atracție al primei zile, la care 
au fost prezenți majoritatea pisto
larilor de elită din Capitală. Spre 
surprinderea generală, locul I nu a 
revenit nici unuia dintre favoriți

ținînd 
dintre

Etapa de azi și mîine a campiona
telor primei divizii la volei are cî
teva puncte de atracție, cărora iu
bitorii acestui sport le vor da fi
rește atenția cuvenită. După ce echi
pa „bancarilor”, condus® de Horațiu 
Nicolau, a stîrnit senzație duminica 
trecută în sala Floreasca, prin vic
toria de loc scontată în fața Stelei, 
multi așteaptă de la ea 0 nouă sur
priză, în compania liderei, Dinamo 
București, pe care o va Intîlnl In fie
ful propriu. Iată de ce presupunem 
că, la acest meci, numărul spectato
rilor va fi mai mare. întîinîrile 
masculine Inter-studențești (I.E.F.S. 
— Universitatea Craiova șl C.S.U. 
Galați — „U“ Cluj) se situează pe 
aceiași plan al interesului, 
con1 de apropierea valorică
echipe. De asemenea, este de aștep
tat ca. la Bacău, băieții profesorului 
V Petrișor, încurajați de exemplul 
Progresului, să încerce și ei să pro
fite de 0 eventuală eclipsă prelun
gită a steliștilor.

Aparent sarcinile Rapidului șl 
Tractorului sint mai ușoare, ele pri
mind vizita codașelor clasamentului, 
Electra București șl, respectiv. Voin
ța. Arad. Nu-1 mai puțin adevărat, 
însă, că adesea meciurile disperării 
dau naștere Ia mari surprize.

In campionatul feminin, etapa a 
XVII-a — cea dinaintea marilor con
fruntări pentru stabilirea situației în 
extremele clasamentelor — are cap 
de afiș partida de la Constanța, în 
care formația locală urmărește din 
nou un rezultat pozîtiv In fața uneia 
dintre formațiile primului pluton i 
Medicina București.

Dar iată programul complet al în- 
tîlnirilor din etapa a XVII-ai MAS
CULIN i Viitorul Bacău — Steaua, 

■C.S.U. Galați — „U” Cluj, Tractorul 
Brașov — Voința Arad. Progresul — 
Dinamo, Electra — Rapid (ambele

VASILICA MARTIN
ConstructorulClubul sportiv

București a organizat și în acest 
început de primăvară, ca și în alți 
ani. tradiționala competiție de po
pice, „Cupa 8 Martie", rezervată 
jucătoarelor fruntașe. Da întrece
rile disputate pe arena cu patru 
piste din „Pantelimon”, au parti
cipat o serie de sportive din echi
pe divizionare, ca de pildă, Gloria, 
Frigul, Laromet și Voința din 
București, Petrolul Băicoi precum 
și formațiile din campionatul de 
calificare — Petrolul Ploiești, Con
structorul și altele. S-a jucat sis
tem turneu individual. 100 lovituri 
mixte și majoritatea concurentelor 
au obținut rezultate valoroase (14

/

A TROFEULUI MEMORIAL

ROMÂNIA PARTICIPA
La scurt timp după etapa Inaugurală 

a diviziei A de scrimă, lată că spada
sinii rătnln Încă in actuaUtate. Prilejul 
le este oferit de Trofeul memorial Minai 
Savu, Întrecere cu caracter internațional, 
aflată acum la a 5-a ediție.

Programat în ajunul unor importante 
confruntări sportive _ „Cupa campio
nilor europeni", Turneul țărilor socialiste 
etc. — Trofeul memorial Mlhai Savu 
reprezintă totodată un binevenit test 
pentru C.M. Prezența la actuala ediție 
a unor trăgători cunoscuți din U.R.s.s., 
ungaria. R.D. Germană. Bulgaria șl Ce
hoslovacia va însemna. într-adevăr, pen
tru sportivii noștri, un prilej util de a-șl 
verifica stadiul de pregătire.

Ca în toate edițiile .Trofeului" fede
rația de resort a Uniunii Sovietice va 
trimite la București cîțiva dintre cel 
mai rep tați spadasini. Lista concuren- 
ților n-a fost oficial transmisă forului 
nostru de specialitate, dar este foarte 
probabil să-i revedem la „Floreasca" pe 
bine cunoscut!! trăgători Kriss. Vitebsk! 
și naramonov. De notat faptul că Vîtebs- 
kl a fost Câștigătorul ediției 1972 a com
petiției.

Valoros apare și lotul Ungariei. El cu
prinde pe Ostries, Erdos și Muskowskî, 
spadasini care au mal evoluat — cu 
rezultate remarcabile tn „Trofeu* și tn 
alte concursuri internaționale organizate

SE PORNEȘTE LA DRUM...
Mîine. lore pe retur-1 ra-p8r.2lL:i 

divizie! A de r-gbv, edxția 1VTZ__îtvx Le 
București. Iași. T-.rr!țoars și Sibiu. 14 
echipe de rughy vor porra tn întrecerea 
lor băcbâteascâ in partea a doaa a celei 
de a 56-a ediții a ca_-npionaiu:ui. Va fi. 
sintem siguri, o cursâ grea. Ca toți lo- 

' bitorti sportului cu baionul ovaț dor-— 
și noi ca aceasta întrecere, dtn retur, sa 
fie un pas hotârft. cu totu. reanarcabtL 
pe calea redresării rugbynltn din țara 
noastră. Că sînt speranțe te această 
direcție ne-o spunea Silele trecute an
trenorul formației Steaua. Petre Cosma- 
nescu : „Am luat parte, acum. Inaietea 
Începerii campionatului la o «edinti m 
toți antrenorii echipelor ee aetireazâ In 
Divizia A. M-a bucurat un lucru : se 
simte ca toti stnt dispuți să faci mal 
mult, dorința tuturor de a pune emirul 
la ridicarea valorici a regbyuluf nostru. 
Va ti un campionat disputat. Cele 6 
puncte pe care le avem avans eu io- 
seamna mare lucru. Pentre titlu caadt- 
dează tn atarâ de Steaua. Universitatea 
Timișoara. Dlnamo ți Stiinta Petrosam*.

Meciurile primei etape a returehzi. 
de fapt a 14-a a campionatului, progra
mează trei partide care tnîeresearâ ha 
mod deosebit. De pildă, la tați Politeh
nica primește vizita lui Steaua care do
rește neapărat victoria, in timp ce stu
denții vor să se mențină in plutonul 
fruntaș, ce va fi ? Este posibil ca rutina 
militarilor să-și spună cuvintul în favoa
rea țelului propus. Si la Timișoara, 
mecî disputat Intre două formații stu
dențești : Universitatea și știința Petro
șani. Forțe egale ee pot da naștere, fi
rește. la rezultat egal. Un alt loc Inte
resant : Grivita Roșie — Farul Constanta, 
In care gazdele apar favorite. In conti
nuare, patru întîlniri In care, invariabil, 
gazdele nu prima sansă : Dinamo — Pre
cizia Săcele: Gloria București — C.S.M. 
Suceava; C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bir- 
iad; Sp. Studențesc — Vulcan.

Clasamentul turului campionatului:
1. Steaua 13 12 0 1 200— 58 37
2. Univ. Timișoara 13 9 0 4 183— 52 31
3. Dlnamo 13 8 2 3 143— 76 31
4. Stiinta Petroșani 13 7 2 4 133— 61 29
5. Politehnica Iași 13 6 3 4 77— 85 28
6. vulcan 13 7 0 6 86—123 27
7. Farul 13 6 2 5 M8_ 93 27
8. C.S.M. Sibiu 13 6 1 6 64— 59 26
9. Rulmentul Bîrlad 13 6 0 7 68-116 25

10. Sp. stud. BUO. 13 5 2 6 98—123 25
11. Grivița Roșie 13 4 3 6 135— 97 24
12. Gloria 13 15 7 67—116 20
13. Precizia Săcele 13 13 9 44—192 18
14. C.S.M. Suceava 13 1 1 11 60—236 16

19. f5 ! (Fixează definitiv slăbi
ciunea pe cîmpurile albe) 19... Ce5. 
20. C:e5 d: e5, 21. c5 I (Nebunul 
alb va domina total diagonala „fa
tală" a2-g8) 21... Td8, 22. Cbl Rh8, 
23. Cr!2 g:f5, 24. e:f5 Nd7, 25. Cc4 
Ne8. 26. Nc 4 Td7, 27. T:d7 C:d7, 
28. Na2! (Apare teribila amenin
țare de mat pe g8, după Db3 sau 
c4) 28... b5, 29. Db3 Nh5, 30. g4 ! 
b:a4. 31. Dc4 Db7, 32. g :h5 116,
33. Tf2 și la mutarea 41. după ce 
a mai pierdut o piesă. Taimanov 
s-a recunoscut învins. O excelentă 
realizare a maestrului Emil Un
gureanu.

Mliae se dă startul in campio
natul national de lupte greco-ro- 
raane pe echipe. Cere 27 de forma
ții angajate in lupta pentru titlul 
de cascptoană se vor îrttTmi în nouă 
orașe din țară. Cum regulamentul 
de disputare a diviziei oferă pos:- 
b litalea proaspetelor promovate să 
înceapă camți-snatul pe teren pro
priu. cele 9 triunghiulare ce se or
ganizează duminică vor avea ioc in 
kcalităti in care in anii trecuți nu 
s-au nui disputat partide de cam
pionat la greco-romar.e. Iată pro- 
graurji oxcpîet al etapei de mîine :

Alumina Slatina — C.S. Pitești ; 
SINAIA : Carpați Sinaia — Metalul 
Etocurești — Electroputere Craiova; 
ClMPULUNG MUSCEL : Muscelul 
Cîmpulung — Steagul roșu Brașov 
— Rapid.

POLITEHNICA — RAPID, 
tradiționalul derby feminin

SEKIA I

BAC AC : S.G Bacău — A.S.A. 
Bacău — IPROFTL Rădăuți ; CON
STANTA : Farul Constanța — Pro- 
•raaul București — Pescărușul Tul- 
cea: LAȘI: Nxwiina Iași — Dună
rea GaLa;i — Dlnamo București.

SERIA A II-A
TG. MUREȘ : 

res — CS. Satu 
Oradea; ARAD : 
Cluj — C.F.R.
TA : CAM Reșița — Vulturii Tex
tila Lugoj — Steaua.

Mureșul Tg. Mu-
Mare — Crișul 

C.S. Arad —A.S.A. 
Timișoara; REȘI-

SERIA A III-A

Tradiționalul derby al baschetului 
nostru feminin, meciul Rapid — Poli
tehnica București, se dispută mîine 
după amiază (ora 17), în sala Flo
reasca, suscltînd, ca întotdeauna, un 
mare interes. în primul rînd prin 
șansele ambelor echipe de a cuceri 
titlul (deținut actualmente de Ra
pid), prin poziția actuală In 'clasa
ment, prin dorința studentelor de a 
se revanșa pentru înfrîngerea (sin
gura) suferită în tur. Tn al doilea 
rînd, prin faptul că în cele două for
mații evoluează multe din componen
tele lotului național, deci baschetba
liste do certă valoare care, prin com
portarea lor pot face o frumoasă pro
pagandă acestui sport. Tn perspectivă, 
deci, o întrecere spectaculoasă, între 
două team-uri care au manifestat în 
etapa intermediară de joi o formă 
remarcabilă.

Celelalte partide ale etapei a III-a 
a turneului secund ai Diviziei A sînt: 
IEFS — Sănătatea S3tu Mare. Voința 
București — Constructorul, Universi
tatea Cluj —• Voința 
versitatea Timișoara

Clasamentul
1, Politehnica
2. I.E.F.3.

Rapid
Voința Buc.
Crișul
univ. Timișoara 
„U" Cluj

8. Sănătatea
9. Constructorul 

10. Voința Tg.

Cine s-ar fi așteptat ca partida 
clou a rundei a 2-a să fie întîlni- 
nirea dintre Emil Ungureanu și 
Mark Taimanov ? Chiar și pro
nosticurile cele mai optimiste acor
dau puține șanse maestrului român 
(care în ultima vreme a traversat 
o perioadă de formă slabă) în,fața 
faimosului campion sovietic, parti
cipant la meciurile candid.iților din 
cadrul trecutului ciclu al campio
natului mondial, calificat în tur
neele interzonale ale competiției.

Și totuși, mobilizat de renumele 
adversarului său, cu încrederea în 
propriile forțe nezdruncinată de 
unele insuccese anterioare, Ungu
reanu s-a întrecut joi seară pe
sine, conducînd admirabil o parti
dă care a relevat și revenirea sa de 
formă.

S-a jucat o variantă teoretică 
bine cunoscută din „indiana rege
lui" (Ungureanu — alb; Taima
nov — negru), în care mînuitorul 
negrelor a comiș cîteva mici și 
imperceptibile inexactități. De fapt, 
este foarte greu de stabilit care a 
fost eroarea lui Taimanov. El n-a 
făcut, propriu-zis, o greșeală 
intrat, treptat, într-o poziție 
vă, în care piesele albe s-au 
vat dintr-o dată hotărîtor.

1. Cf3 Cf6. 2. c4 g6. 3. Cc3
4. e4 0—0, 5. d4 c!6. 6. NeZ c6, 7. 
0—0 a6, 8. a4 a5. (Această aparen
tă pierdere de tempo este nece
sară. Albul amenința după 9. a5 
să determine o slăbiciune cronică 
de
10. Nd3 C<17, 11. Dd2 TeS, 12. Tadl 
Dc 7, 13. Ch2 e5 14. M ! (Superio
ritatea de spațiu a poziției albe 
este evidentă, dar acesta este ris
cul pe care și-l asumă negrul în
tr-un asemenea sistem) 14... 0: ti!, 
15. N: dl f6 (Abandonarea în acest 
fel a centrului nu noate, oricum, 
prevesti ceva bun. După cum se 
va vedea, negrul va întîmpina mari 
greutăți pe cîmpurile albe, pe care 
adversarul său va pune stăpînire 
totală) 16 Cgl Oc5. 17. Dc2 Cefi, 
18 Ne3 'CefS (S-au făcut 18 mu
tări, și o singură piesă neagră 
— pionul a — a atins orizintala 
a 5-a ! Ungureanu a refuzat în a- 
ceastă poziție propunerea de re
miză a partenerului său, conti- 
tiuînd foarte energic).

TAIMANOV

★
în celelalte partide ale rundei, 

am remarcat lupta foarte tăioasă 
care s-a dat între Honfi și Knaak. 
Mai abil în criză de timp, repre
zentantul R.D. Germane a obținut 
victoria. Pytel a greșit într-un fi
nal simplu de patru nebuni și a 
pierdut la Rukavina.

Valeriu CHIOSE

— Eoșca, Tripșa, Atanasiu — ci 
unui țintaș tînăr, Radu Vidrașcu — 
recent transferat de la Dinamo la 
Steaua — care în manșa a II-a a 
probei a „mers" foarte bine cîști- 
gînd destul de detașat confruntarea. 
El a realizat 591 p, ceea ce repre
zintă un nou record personal 
al lui Vidrașcu. Pentru locurile 
2—3 au tras baraj Ion Tripșa și 
Virgll Atanasiu. Primul, mai bun 
cu un punct în lupta pentru depar
tajare, a ocupat locul secund.

Iată clasamentul probei de pistol 
viteză 30+30 focuri : 1. R. Vidraș
cu (Steaua) 591 p (294—297), 2. I. 
Tripșa (Dinamo) 588 p (baraj 147),
3. V. Atanasiu (Steaua) 588 p (146),
4. M. Roșea (Dinamo) 585 p, 5, Al. 
Gered (Steaua) 585 p.

La armă standard 60 focuri cul
cat, datorită numărului mare de 
concurenți s-a tras în mai multe 
serii. Rezultate bune, avînd în vede
re că sîntem la început de sezon, 
au realizat C. Codreanu (Dinamo) 
și Gh. Adam (Metalul), care din 
600 puncte posibile au pierdut doar 
patru. Deci, după consumarea pri
melor serii la seniori conduceau C. 
Codreanu, Gh. Adam fiecare cu 
cite 594 p, ei fiind urmați de Gh. 
Vasilescu (Olimpia) cu 590 p. 
senioare, după seria a II-a în frun
te se afla Melania Petrescu (Dina
mo) — 583 p. Dintre juniori rezul
tate bune au înregistrat M. Teodo
rii 584 p și M. Burcuș, ambii de Ia 
clubul Steaua, cu 584, respectiv, 
581 p.

întrecerile continuă. #
T. RABȘAN

pion pe b7).

ci a 
pasi- 
acti-

Ng7.

9. h3 Cad,

UN PUTERNIC
CONCURS FEMININ

MEDGIDIA : I.M.U. Medgidia —

„CUPA 8 MARTIE4PE PRIMUL LOC
au fost notate pe foile de 
cu punctaje de peste 400).

sportive 
arbitraj 
Trofeul a revenit unei reprezentan
te a clubului Constructorul, și 
anume, Vasilicăi Martin, care a 
evoluat cu multă precizie. De alt
fel. sportivele clubului organizator 
au dominat întrecerile.

REZULTATE TEHNICE: 1. Va- 
silica Martin (Constructorul) 470 
pd (6 lovituri în gol), 2. Ana Pe
trescu (Gloria) 465 pd (3), 3. Pe- 
trnța Dumitru 459 pd (6). 4. Elena 
Bălătică 455 pd (6) — ambele de 
la Constructorul, 5. Constanța Ma- 
rincea (Voința) 451 p d (6), 6. Sil
via Maxim (Laromet) 442 pd (5).

A V-A EDIȚIE

„MIHAI SAVU“

CU LOTUL

LA SPADA

COMPLET
la noi. Ceilalți scrimerl din lotul ma
ghiar sînt Pakai șl Nagy.

Spadasinii din R.D. Germană vot veni 
la București cu un lot integral schimbat, 
întinerit, format din Berger, Bollack, 
Kallik, Glasser și Glasshen.

Nume noi dar și mal puțin noi, tn‘-H- 
nim tn lotul Bulgariei. Din prima cate
gorie fac parte Vatev și lordanov, din 
cea de a doua consacrațll Dimitrov, je- 
kov și Paiiiowski.

Mai puțin cunoscuți. spadasinii ceho
slovaci Adam, Bribacek, Totusek, Joruka 
și Wlasek vot să dovedească cu acest 
prilej că tn țara lor a intervenit. In ul
tima vreme, o «vitalizare a acestui 
sport olimpic.

Alături de cei 25 de trăgători străini 
vor evolua 47 de spadasini români, prin
tre ei. așii probei — Anton Poagraț, Al. 
Istrate, C. Bărăgan. C. Duțu, O. Zidaru, 
p. Szabo, I. Popa, C. Manta, D. Podeanu 
și L. Angelescu. Sportivii noștri nu au 
o misiune prea ușoară. Dar CU ambiția 
ce le este caracteristică, ne gîndim că 
îi vom putea revedea — ca Ia ultimele 
ediții — pe primele locuri (1971 — Pon- 
grat locul 2 ; 1972 - Zidaru - locul 3).

Programul a fost alcătuit astfel : sîin- 
bătă, întrecerile individuale (de ta ora 
8 tururile preliminare, de la ora 18 ti" 
naia) și duminică — nonstop de la 
8—29, — turneul pe echipe. România va 
participa cu 3 formații — selecționatele 
A, a șl de tineret, (t. st.).

3.
4.
5.
6.
7.

Zilele trecute s-a desfășurat in 
Bucegi. pe piftiile din jurul hotelu
lui Alpin (Cota 1400), cea de a 
XXII-a ediție a „Cupei Drumarilor" 
la schi. Competiția, devenită tradi
țională, a atras la start peste 300 
de schiori și schioare dn București. 
Organizarea asigurată de asociația 
sportivă „Proiectantul" a fost din
tre cele mai bune și cu toată vre
mea nefavorabilă (ceață, viscol, ză
padă mare) întrecerile s-au bucurat 
de o mare popularitate, fiind urmări
te cu doesebit interes de un mare 
număr de turiști. Organizatorii, cu 
sprijinul Consiliului municipal al

NUMEROASE ÎNTRECERI
PENTRU TOATE

CATEGORIILE DE SCHIORI
Condițiile favorabile practicării 

sporturilor de iarnă au constituit un 
îndemn printre organizatorii între
cerilor de acest gen. Nu există sta
țiune In care la sfîrșit de săptâmî- 
nâ să nu se desfășoare diferite 
competiții de schi pentru toate ca
tegoriile de sportivi. Din multirudi- 
nea concursurilor vom aminti pe 
cele mai importante. Cubul Stea
gul roșu din Brașov organizează, 
pentru prima dată în acest sezon, 
o probă de cobcrtre pe Pirtia Lupu
lui (Poiana Brașov). Întrecerea este 
deschisă celor mai buni schiori din 
țară și avem convingerea că cei 
ce vor asista la aceasta întrecere 
vor viziona un frumos spectacol 
sportiv. Proba se va desfășura de 
la cabana Cristianul Mare (startul) 
și pină la Drumul Albastru (sosi
rea), fiind dotată cu „Cupa Valea 
Lupului".

La Predeal va avea loc. simbătă 
și duminică, „Cupa Trei Brazi" la 
fond pentru copii, la care vor par
ticipa cei mai buni tineri îondiști 
din 9 județe ale țării. în prima zi 
se vor disputa probele individuale, 
iar în a doua ștafetele.

Pe trambulina de la Borșa sări
torii și-au măsurat forțele într-o 
serie de concursuri menite să-i 
pregătească pentru finala campio
natului național care va avea loc 
duminică. Tot pe această trambuli
nă va avea loc și campionatul re
publican pentru juniori mari.

La Rîșnov, biatloniștii juniori se 
vor întrece în cadrul campionatu
lui județean.

La toate acestea se vor adăuga 
și numeroasele competiții de masă 
organizate în toate zonele care dis
pun de zăpadă.

E

ACTUALITĂȚI
® Echipa de haltere a clubului 

Steaua a plecat în R.D. Germană 
unde urmează să întîlnească for
mația Vorwărts. Au făcut deplasa
rea următorii sportivi; V. Rusii, 
S. Dinică, Z. Fiat, F. Balaș, C, Du
mitru, M. Parapancea, V. Dcac. Hal
terofilii bucureșteni sînt însoțiți de 
antrenorul Ștefan Achim,

• Reprezentativa de juniori a 
țării noastre urmează 6ă se depla
seze în R.P. Polonă, unde în pe
rioada 16—19 martie, va susține un 
concurs în compania Selecționatei 
similare a Poloniei.

• între 14 și 21 martie, la Taș- 
kent, va avea loc un mare concurs 
internațional la care vor participa 
mulți dintre cei mai valoroși halte
rofili "din Europa. Printre concu
renți se vor număra și sportivii 
români I. Hortopan (Olimpia Bucu
rești), M. Grigoraș (Petrolul Plo
iești) și Gh. Mîinea (Rapid). între
cerile de la Tașkent constituie cel 
mai bun prilej de verificare a sta
diului de pregătire a halterofililor 
în vederea participării la campio
natele europene de la Madrid.

, HALTERE
în sala Constructorul din Capi

tală a început un puternic turneu 
de selecție reunind — cu excepția 
campioanei țării, Elisabeta Poli- 
hroniade, a Alexandrei Nicolau și 
Margaretei Teodorescu (ultimele 
două angajate în competiții peste 
hotare) — principalele forțe 
eșichierului nostru feminin.

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine; 1. Margareta Jun- 
cu (M.), 2. Suzana Makai (M.I.), 3. 
Lia Bogdan (C.M.), 4. Gertrude 
Baumstarck (M.I.), 5. Vera Zsig-
mond (C.M.) 6. Eleonora Gogâlea 
(M.), 7. Maria Pogorcvici (M.I.), 8. 
Emilia Chîș (C.M.), 9. Anca Gheor
ghe (C.M.), 10. Rodica Reicher 
(M.I.), 11. Gabriela Olteanu (cat. 
I), 12. Elena Răducanu (M.).

în prima rundă au fost decise 
2 partide: Reicher a cîștigat la 
Bogdan, iar Răducanu la Juncu, 
ambele cu negrele. Celelalte parti 
de încheiate au fost remize: 
Baumstarck — Gheorghe, Zsigmond 
— Chîș, Gogâlea — Pogorevici. în 
trei partida terminate in ruda a 
2-a a fost înregistrat rezultatul de 
egalitate: Juncu — Makai, Rădu
canu — Pogorevici și Chiș — Go
gâlea.

în clasament conduce Elena Ră- 
dticanu cu l1/- p.

ale

după eiyem
C.S.M. Sibiu - Dinamo Brasov 11 — 9

Tg. Mureș, Uni- 
— Crișul. 
jocurile de joi:

10 1 832—593 21
10 1 774—531

B 3 681—598
6 S 746—873
5 S 666—669
5 6 684—695
4 7 607—728
3 3 610—781
2 9 533—660

2 9 651—634 13

„CUPA DRUMARILOR" - UN

sindicatelor București, au oferit 
laureaților competiție: diplome, cupe 
și numeroase premii in obiecte și 
materiale sportive.

REZULTATELE ÎNREGISTRA
TE. — Slalom special — femei: 1. 
Arlete Erețian (Proiectantul), 2. Eda 
Streîfert (IPRAN). 3. Cristina Daubnig 
(ISPGC) ; slalom uriaș — fete : 1. 
Arlete Erețian, 2. Cristina Daubn’g. 
3. Ștefania Atanasiu (Proiectantul); 
slalom special — bărbați : I. Ion 
Grecu (IPRAN). 2. Hari Esterka 
(Proiectantul), 3. Romeo Nedelcu 
(Proiectantul) ; slalom uriaș — băr
bați : 1—2. Ion Grecu și Hari Es
terka, 3. Romeo Nedelcu : combina
tă — fete : 1. Arlete Erețian. 2. Cris
tina Daubmg. 3. Alix Erețian ; com-

Joi seară, în

numAr record

LA UN CONCURS DE
Chiar dacă Jcl a fost 8 Mar 

chiar dacă această zi aparține 
Wtfleemts seroltt! frames, nimeni nh 
ne poate convinge că umplerea ia 
maximum a tribunelor sălii FI creas
ta. m oearia .Festivalului de gim
nastică Etoderaă” a constituit un 
gest de._ politețe din partea cîîorva 
mii de bacureșteni! Și spunem lucrul 
acesta pentru că gimnastica modernă 
este Drimită in ultimul timp — si la 
boi 
nu numai o întrecere 
dar și un pi 
în programele de 
show-urile ~

Iată de 
municipal pentru educație fizică și 
sport ds a organiza ca „sho-v* desti
nat în exclusivitate gimnasticii mo
derne (și, implicit, fetelor, cu prile
jul zilei lor) a adunat în tribunele 
sălii Floreasca din Capitală un nu
măr foarte mare de spectator!, nu
măr record pentru o întrecere la a- 
ceastă disciplină. Iar organizatorii au 
știut să facă totul pentru a oferi un 
adevărat festival de muzică și poe
zie în mișcare !

Ne este foarte greu să r.e oprim 
asupra unora dintre cele 35 (!) de 
puncte ale programului, pentru că 
toate au fost Ia fel de frumoase.

Alături de valorile noastre consa
crate — Maria Preda. Sabina Șerbă- 
nescu, Cristina Sima, Carmen Buca- 
ciuc și Rodica Pintea — o adevărată 
constelație de., steluțe ne-a uimit cu 
mișcări rotunde, șlefuite sau zvlcnite, 
transpunind coregrafic caligrafii de 
o ad'încă și mereu nouă frumusețe. 
Aplauzele, risipite cu mărinimie de 
spectatori, au răsplătit fetițe de-o 
șchioapă, care uitaseră parcă de slin- 
găcia mișcărilor și pluteau ireal dea
supra covorului, cu eleganța $i grația

Ie ți 
din-

primită în ultimul timp — și la 
— cu an val de simpatie, fiind 

" 2 atrigăteare,
:t inclus tot mai des 

.Varietăți” și In 
Televiziunii.
ce inițiativa Consiliului

’SUCCES OE PARTICIPARE
binată — bărbați : 1. Ion Grecu, 2. 
Hari Esterka, 3—4, Ion Cosma (Pro
iectantul) și Fr. Orendi (Proiectan
tul) ; începătoare : 1. Doina Rosetti 
(ISPGC), 2. Ileana Oprescu (IPC), 
3. Badina Radovici (ISPE) ; înce
pători : 1. Costin Lazăr (Proiectan
tul). 2. ■
(ISPE), 3. Nicolae Popa (ISPGC) ; 
proba specială (peste 40 ani) : 1. Ra
du Moto! (ICTCM). 2. Nicolae SO- 
neriu (IPCM), 3. Ștefan Tîrzîu 
(IPCM). Clasamentul general pe 
echipe (au participat 30 formații 
din 24 asociații Sportive) : 1. Pro
iectantul I 439 p, 2. ISPGC 656 p, 
3. ISPIF 797 p, 4. ICTCM 1057 p, 
5. ÎPA 1097 p. 6. ISPE 1136 p.

Lucian MARENCO — coresp.

Nicolae Cîrciumăre&cu

Sala Floreasca :

DE SPECTATORI

GIMNASTICA MODERNA I
vă-marilor vedete ale baletului. Am 

vut ansambluri de o rară frumusețe 
(le vom aminti doar pe oe’e ale $c. 
so. 1, I.E.F.S., Șc. sp. 3, Clubului Șco
larul șl Clubului Cutezătorii), tot așa 
cum am văzut și am aplaudat evolu
țiile Individuale’ de o mare sensibili
tate (Cristina Sima, Mihaela Tîrno- 
veanu, Anca Ilie, Eliza Pavel etc.).

Mai presus de toate acestea — și 
credem noi, mai semnificativ chiar 
— este că la sflrsitul spectacolului 
am văzut numeroase fetițe eobcrir.d 
din tribune și cerîad sfioase antre- 
noarelor să le primească la gimnas
tică modernă—

Ho do ALEXANDRESCU
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NUMERELE EXTRASE

DIN 9 MARTIE 1973

EXTRAGEREA 1 :
1 3 78 23 31 42 71
EXTRAGEREA a ll-o :

i 73 82 33 34 69 47

DE

Plata premiilor se 
pitală incepind din 
la 23 aprilie ; in țară, incepind apro
ximativ din 21 martie, pină Io 23 a- 
priîie 1973, Inclusiv.

Pe ringul instalat în sala Școlii 
sportive din Sibiu a avut loc întîl- 
nirea amicală de box dintre forma
țiile C.S.M. din localitate și Dina
mo Brașov. Evoluțiile pugiliștilor 
au fost deseori aplaudate de nume
rosul public prezent la reuniune. 
Multe partide s-au ridicat la un 
bun nivel tehnico-tactic, furnizînd 
un frumos spectacol sportiv. O sur
priză de proporții s-a înregistrat 
în meciul semimuștelor, dintre 
Mircea Iliuț (Sibiu) și campionul 
european de tineret, Alexandru Tu
rei (Brașov), în care localnicul, 
boxînd excelent, a reușit să termi
ne la egalitate, după o dispută tn 
care puțin a lipsit ca Turei, să pă
răsească ringul în postură de în
vins. Iată celelalte rezultate înre
gistrate (primii sînt trecuți boxerii 
sibieni) ; cat. muscă : N. Lazăr b.p. 
Fr. Molnar(!); cat. cocoș : I. Ke- 
rekes m.n. cu I. Sulă ; cat. pană : 
M. Fodor p.p. D. Gorea; cat. semi- 
ușoară : M. Prie b.ab. 3 D. Iones- 
cu ; cat. ușoară : I. Simuleac b. 
dese. 2 A. Radu ; cat. semimijlocie: 
M. Tănase m.n. cu Gh. Agapșa; cat. 
mijlocie mică : M. Pachițaru pab. 
1 I. Tirîlă ; cat. mijlocie: M. Iagă- 
ru b.p. M. Imre ; cat. semigrea : A. 
Klein p.ab. 1 I. Peter. Scor final: 
11—9 pentru gazde.

Gh. TOPlRCEANU cores p.

Luni, 13 martie 1973, orele
12,30, in Sala Dalles:

„SARCINILE Șl OBIECTIVELE 
EDUCAȚIEI IN SPORTUL DE 

PERFORMANTA"

Ce.-.trul de cercetări științifice 
și documentare tehnică al CNEFS, 
Consiliul municipal București pen
tru educație fizică șl sport, în 
colaborare cu Universitatea popu
lară București, anunță lecția din 
cursul de reciclare cu titlul : 
■ SARCINILE Șl OBIECTIVELE E- 
DUCAȚ1EI IN SPORTUL DE PER
FORMANȚA”.

Expunerea va fi făcută de prof. 
Tudor Vasile, președintele Consi
liului municipal București pentru 
educație fizică și sport, In sala 
Dalles (bd. N. Bălcescu nr. 18), 
luni. 13 martie 1973, ora 12.30.

Va urma un film artistic.

FOND GENERAL
1.014.035 lei.

PREMII ;

fcce in Ca- 
martie pine

va
17

TRAGEREA SPECIALA 
PRONOEXPRES 

atribuie
BANI. 
AUTOTURISME 

SI EXCURSII ÎN

Polonia 
șiGrecia

flMARTIE’73

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCUCAREA BILETELOR

SÎMBATA
BASCHET : Sala Floreasca, 

la ora 12.30 : voința — Dlnamo, 
Politehnica Cluj — Rapid, Poli
tehnica București — Academia 
Militară, I.E.F.S. — Universitatea 
Timișoara. Universitatea Cluj — 
Steaua, I.C.H.F. _ Farul, meciuri 
în cadrul campionatului național 
masculin ; sala Arhitectura, de 
ia ora 17 : Universitatea — Pro
gresul București (mB), Universi- 

’ ‘ Arhitecturatatea — P.T.T. (IB), 
— Olimpia (IB).

PATINAJ Patinoarul 
gust”, de la orele 8—12 
concurs Internațional.

ȘAH : Aula B.C.U., __ __
16 : turneu internațional (runda 
a rv-a).

SCRIMA : Sala Floreasca II. de 
la oră 8 : „Trofeul memorial Mlhai 
Savti", spadă (turneu individual).

TIR, : Poligonul Dlnamo, de la 
ora 9 : Întreceri In cadrul „Cupei 
8 Martie".

VOLEI : Sala Constructorul, de 
la ora 13 : Flacăra roșie — Pro
gresul (Bf). I.E.F.S. — Universi
tatea București, constructorul — 
Dlnamo (Af): sala Progresul, de 
la ora 18 : Progresul — Dlnamo, 
Electra — Rapid (Am); sala Giu- 
Iești, de la ora 16.30: Spartac — 
Viitorul (Bp, Locomotiva —. Au
rora (B m).

DUMINICA

■23 Au-
Ș! 17—19.30:

de la ora

TIR. : Poligonul Dinamo, de lâ 
ora 9 : întreceri în cadrul .Cupei

ATLETISM: Stadionul Olimpia, 
de ia ora 9.30 : „crosul fetelor”.

BASCHET : Sața Floreasca, de 
la ora 8 : Politehnica Cluj — Po
litehnica București, steaua — 
Universitatea Timișoara, Dlnamo 
— Universitatea Cluj, Farul — 
Voința, I.E.F.S. — Rapid. Acade
mia Militară - I.C.H.F., meciuri 
In cadrul campionatului național 
masculin ; ora 17 : Politehnica — 
Rapid (fA); sala Constructorul, 
de la ora 9 : P.T.T. — Știința Plo- 

- Sănătatea 
— Con- 

ri —

iești (mB), LE.F.S. 
Satu Mare (fA), Voința 
strttctorul (fA), I.E.F.S. 
C.S.U. Pitești (mB).

FOTBAD : Stadionnl 
ora 16 : Dinamo _ F.C. 
(Divizia A); terenul iii, 
Dlnamo — F.C. Petrolul ,_____
rezerve): Stadionul Republicii, Ora 
16 : Rapid - Univ. Craiova (Di
vizia A); ora 14: Rapid - Univ. 
Craiova (tineret-rezerve); Stadio
nul 23 August (terenul IV). ora 
13 : centrul Steaua 23 August — 
Metalul plopenl (Juniori); Terenul 
n. Văcărescu, ora 13 : Școala 
Sportivă Energia — s.N. Oltenița 
(juniori): stadionul Dlnamo (te
renul ni), ora 9.30: Dinamo - 
F.C. Petrolul (Juniori); stadionul 
Politehnica, ora 10 : Rapid — 
Sportul studențesc (juniori); sta
dionul Progresul, ora 10.30: Pro
gresul — șoimii TAROM (meci 
amical).

PATTNAJ! Patinoarul „2S Au
gust”, de la ora 15: concurs In
ternațional.

RUGBY: Teren Constructorul, 
ora 10.30: Sportul studențesc - Vul
can: teren Parcul copilului, ora 
9 : Grivița Roșie — Farul Con
stanța; teren Gloria, ora 10.30: 
Gloria — C.S.M. suceava.

$AH : Aula B.C.U., de la ora 
10: turneu internațional (runda a 
V-a>.

SCRIMA : Sală Floreasca II, de 
la ora 8: „Trofeul memorial Mihai 
savu” — spadă (turneul pe echi
pe).

TIR : Poligonul Dlnamo, de la 
ora 9: întreceri în cadrul „Cu
pei 8 Martie".

VOLEI : Sala Giulești, de Ia ora 
8.30 : A.S E. — Voința constanța 
(B.f). Rapid - „U“ Cluj (A.b), 
r.T.B. — Universitatea Iași (B.D î 
sala Dlnamo, de la ora 8.30: Me
dicina — Farul Constanța (B,m). 
MÎ.F.S. —- Universitatea Craiova 
(Am), C.P.B. — Dacia Pitești 
(B.f).

DinantO, 
Petrolul 
ora 11 : 
(tinereț
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tutui, sporind contribuția institutelor de cer
cetări și de învățămînt la perfecționarea pro
cesului de pregătire a sportivilor in concor
danță cu eeie mal bune rezultate obținute pe 
plan internațional, pentru progresul continuu și 
rapid al mișcării sportive din patria noastră.

8. Ministerul Sănătății, împreună cu Consi
liul Național pentru Educație Fizică și Sport, 
vor lua măsuri pentru îmbunătățirea asistenței 
medico-sportive și creșterea contribuției medi
cinii sportive la pregătirea sportivilor de per
formanții.

9. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, federațiile, cluburile și ceilalți fac
tori cu responsabilități în domeniul sportului 
vor întreprinde măsuri care să asigure in rin- 
durile sportivilor o disciplină fermă și o ordine 
exemplară, ca o condiție de bază pentru dez
voltarea ascendentă a întregii mișcări sportive, 
în toate unitățile sportive se va întrona un 
climat sănătos, combativ față de orice mani
festare care contravine eticii socialiste, norme
lor de conduită cetățenească și ale vieții spor
tive, dezvoltîndu-se o opinie puternică com
bativă împotriva manifestărilor de vedetism 
șl a tendințelor de căpătuială, care să con
ducă la formarea unor sportivi cu o înaltă 
ținută morală si cetățenească.

IV. CU PRIVIRE IA UTILIZAREA 
JUDICIOASĂ Șl DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

1. Consiliul Național pentru Educație Fizici 
ș! Sport și organele cu atribuții îr. domeniul 
sportului vor asigura folosirea intensă a tirtu- 
ror bazelor sportive șl accesul org-rrvit -.1 
întregului tineret la terenurile si sâîtle de 
sport Elevii șl studenții vor avea accesul Ers- 
tuit pe baze sportive pentru desfășurarea pro
cesului de învățămînt și practicarea ur.oc dis
cipline sportive.

2. Din fondurile alocate de stat și de o-șa- 
nizâțiile obștești se vor realiza construe', ;le 
sportive prevăzute în actualul cinema! ș; ta 
perspectivă, luîndu-se măsuri pentru executa
rea lor în termenele stabilitei c-j soluții ilmpia 
sl economicoase și cu posibilități multiple de 
folosire, *

3. Comitetele executive ale consiliilor popu
lare,- sindicatele, organizațiile de tinerel ?• cele 
sportive vor Intensifica acțiunea de amenajare 
a bazelor sportive simple, a zonelor de agre
ment. a spațiilor de joacă și sport pentru copii 
si tineret, tn proiectele de sistematizare a 
localităților, consiliile populare vor prevedea 
amenajări sportive și zone de agrement

4. Organele centrale și unitățile economice 
producătoare de material sportiv vor îmbu
nătăți calitatea materialelor, echipamentului și 
instalațiilor pentru sport, turism și agrement 
și vor diversifica și spori producția acestora, 
îndeosebi a articolelor sportive de tip popular.

V. CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA 
ORGANIZĂRII Șl CONDUCERII 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

1. Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, organ central cu autoritate deplină 
in toate domeniile activității sportive, răspunde 
de înfăptuirea unitară a politicii partidului și 
statului privind educația fizică și sportuL 
Consiliul Național va stabili obiectivele 
și sarcinile majore ale activității de educație 
fizică și sport, obligatorii pentru toate orga
nizațiile și instituțiile cu atribuții în mișcarea 
sportivă.

2. Pentru a-și exercita în mai bune condiții 
rolul de organ de decizie, control si îndrumare 
unitară. Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport va avea în componenta sa 
miniștri și președinți ai organizațiilor centrale 
cu atribuții în domeniul sportului, alte cadre 
cu munci de răspundere, specialiști, reprezen
tanți ai organizațiilor sportive, sportivi frun
tași șt cadre cu experiență in activitatea prac
tică. De asemenea. va fi îmbunătățită com
ponența consiliilor toesle pertru eduratie fizică 
și speri.

1 Se va acorda o deosebită atenție selecțio
nării și utili zării ta UE te organismele sportive 
* cadrelor care dovedesc dragoste si pastor.- 
pentru areart* activitate, animate de o înaltă 
princtpiaîtta te partinici *1 cn dezvoltat simț al 
respoe«ab>btățfl; se va extinde munca obște ns- 
eâ în mtamrea «portlrl «pnrindu-se certr be
ția întregului activ la rezolvarea procteme'x 
educației fizice și sportuîuL

4 Consiliul Nâtiocaj pentru Scacatie rute* 
ți Sport îți va îmbe-; tati radical sti'ai ti me
todele ce munc*. manifestind mofrUtaJe ți 
receptivitate tată de noile teecicțe st teacv-e- 
r.e din mișcarea spcrrvs. va croenc-.» acoser- 
vest în activitatea sa principt-al socvâjrer'i co
lective ti re întări V-țrt urr> ea ■i«Tirli spor
tive. cu masele -‘te de anw: ai «-wr*» care 
practică exercit:le fizica și sporul.

5. Cluburile. asociative ti oenitĂs de ee£- 
cin* sportiva vor fi suberdoe-afe atit m'.-aste
rs lor, organizațiilor centrale, rit «6 Com ort 
Național pentru Educație Fizică si Speri.

6 Se va organiza în acest aa Cwaferm}a oe 
țară a mișcării sport ve, care pe bsza pre
zentei hotărirt. va elabora ți torcea pQMtra- 
mul de dezvoltare pin* ia asul IS9G a acâțcărti 
sportive din Româna

VI. CU PRIVIRE LA CONDUCEREA
OE CĂTRE ORGANELE
Șl ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
A MIȘCĂRII SPORTIVE

1. îndeplinirea sarcinilor importante ce stau 
în fața mișcării sportive impune să se mani
feste, mai activ, rolul organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea <i îndrumarea 
întregii activități de educație fizică și sport 
— componentă oe seamă a muncii de educare 
socialistă a maselor

2. Organele ș> organizațiile de partid au 
obligația să sprijine conducerile organizațiilor 
sportive, cluburile 5: esoeiatliie sportive, orga
nizațiile de stat și obștești pentru a-și înde
plini întocmai atribuirile și sarcinile ce le 
revin, să exercite un control permanent asupra 
mișcării sportive; vederea ridicării acesteia 
la nivelul înaltelor exigențe ale societății 
noastre.

3. Organele și organitațiile de partid trebuie 
să asigure ea ta eaedurerea organizațiilor 
sportive să fie siese ca-ire bice pregătite din 
punct de vedere politic și profesional; acestea 
vor raporta periodic despre munca desfășurată 
pentru dezvoltarea educației fizice ți sportului.

4. ta spiritul programului de educație socia
listă a maselor, organele și organizațiile a a 
partid vor acorda o atenție deosebită muncii 
ideologice tn riadul sportivilor și cadrelor 
tehnice, pregătirii lor politice, formării și dez
voltării cocstiss‘ei socialiste. a calităților mo
rale înaintate, tatftrirfl sentimentului de înaltă 
responsabilitate tată de reprezentarea cu cinste 
• (Brii noastre ta confruntările sportive inter- 
națior-s**

5 ta cursul s-aiul 1*73, comitetele județene 
ds partid vev analiza activitatea sportivă <t 
vor stabili aaăaori cere să asigure dezvoltarea 
tpprtuM de masă te teste loeaîitățile, 1n între
prinderi, tastitațu p unitățile de învățămînt și 
Gss:e.~-. . scesta î la promovarea de
noi talente ta sportul de performanță.

5. Presa central* si locală, radioul și tele- 
riziunea snr desCksura o largă acțiune de sti- 
■ataro a populației in vederea practicării sis- 
tenstete a netcMBnr fttiee și aportului, acor-

■ — jl. ~--e t ten ti? abordării picblemelor 
edaațfei Brice; sportului de masă șl de perfor-

i t ■ ■■ . ■ ț .e.--.-. pozitivei mun-
de a x-r • -. rind.il sportivilor, creării 

nari aăteosfcre da comtntiviîate față de orice
— :s tarea sportivă.
★

- C -.-..-al al P.C.R își ex-
prte* caeviapesea că sub conducerea organe
lor si crgaatatSor de partid, mișcarea spor
tiv* ae ea afinaa tot mai puternic, sporindu-și 
crctrtbcțta ia dezvoltarea armonioasă a tine
rei genentil, a Întregului nostru popor.

Așadar, de mîine începe ! Mai corect spus, reîn
cepe întrecerea în campionatul Diviziei A, iar a- 
ceastă deschidere a noului sezon fotbalistic ne 
prilejuiește rîndurile de față.

Ar părea prematur — în puținele ore care ne 
mai despart de startul stagiunii ds primăvară — 
ca rubrica noastră-imperativ să procedeze la re
comandări de natură tehnico-tactică mai înainte 
de prima rostogolire oficială a mingii pe ’73, 
deși, în neplăcut contrast cu acel 0—5 de la 
Leeds, majoritatea celorlalte echipe lipsite și ele 
de o activitate competițională regulată, pe timpul 
iernii, au obținut remarcabile rezultate în sfer
turile de finală ale Cupelor europene, dovedind 
că sînt puse la punct pe toate planurile procesu
lui de instruire antrenament.

Să amînăm deci pentru etapele care urmează 
referirile așa-zis specifice și să solicităm din 
nou divizionarelor A, acum, în ajunul disputelor 
programate în șapte orașe ale țării, să aplice din 
plecare o indicație de stringentă actualitate și 
anume aceea privind DISCIPLINA.

O disciplină exemplară, sub toate aspectele, de 
respect față de coechipier, adversar, arbitru și 
spectator.: un coleg de echipă neadmonestat va 
depăși mai ușor, din punct de vedere psihic, han
dicapul unei eventuale greșeli săvîrșite în joc ; un 
adversar menajat intr-un inevitabil șoc îți va 
răspunde cu aceeași monedă ; un cavaler al fluie

DE AICI SE REIA ÎNTRECEREA:

ORA DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

1. STEAUA 15 3 4 3 27—12 20
2, Dinamo 15 8 3 4 23—15 19
3. Jiul 15 8 2 5 22—19 13
4. Petrolul 15 7 4 4 14—11 12
5. Univ. Craiova 15 5 7 3 23—19 17
6. C.F.R. Cluj 15 6 5 4 16—14 17
7. S. C. Bacău 15 7 3 5 19—19 17
8. Rapid 15 5 5 5 15—11 15
9. U.T.A. 15 4 6 5 17—17 14

10. Steagul roșu 15 5 3 7 16—11 13
11. F. C. Argeș 15 5 3 7 21—17 13
!2. A.S.A. Tg, Mures 15 6 1 8 21—26 13
13. Farul 15 5 3 7 9—16 13
14. „U" Cluj 15 5 3 7 15—27 13
15. C.S.M. Reșița 15 3 6 6 13—20 12
16. Sportul stud. 15 2 4 9 14—31 3

Toate partidele primei etape încep Ia ora IU.
Excepție tace tocul de la Pitești, dintre F.C. Argeș și U.T.A., caro 

va avea lovitura de începere la ora 14, fiind televizat în direct.

Decu Crîngașu (în tricou de culoare închisă), 
unul dintre titularii Petrolului, în luptă pen
tru balon ll vom revedea mîine, tn echipa 
ploieșteană care înfruntă la București, for

mația Dinamo 

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
9 GOLURI : ROZN’AI (Jiu!).
3 GOLURI: Năstase (Steaua).
7 GOLURI : lordănescu (Steaua), Du- 

m'.trache (Dinamo). Pescaru (Steagul 
roșu) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Troi (F.C. Argeș), Marcu 
(Univ. Craiova). Dumitru (Steaua), M. 
sandu (Sportul studențesc), obîemenco 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 tn. Luceseu

(Dinamo) — 1 din 11 tn, Naghl (A.S.A.) 
— 2 din 11 tn.

5 GOLURI : Mureșan (A.S.A.), I. Con
stantin (Petrolul), Țegean (C.F.R. Cluj), 
Dembrovschi (Sport Club Bacău) — 1 
din 11 m, Mulțeseu (Jiul) — 1 din 11 m. 
Adam (C.F.R. Cluj) — 2 din 11 m.

4 GOLURI 1 Radu (F.C. Argeș), Kun 
(U.T.A.), Munteanu („U“ Cluj), Hajnal

rului respectat în misiunea lui nu-ți va arăta... 
cartonașul galben; în sfîrșit, un public îneîntat 
de, falr-play-ul de pe cîmpul de joc va reveni cu 
plăcere în tribune șl în duminica următoare.

Promiseserăm să ocolim aspectele pur tehnice 
și iată cum, vrînd nevrînd, ne întoarcem la ele. 
Pentru că implicațiile unei ATITUDINI SPOR
TIVE In teren duc, într-o buna măsu
ră, LA UN PLUS DE CALITATE A PARTIDEI.

Printr-o preocupare exclusivă pentru joc — și 
nu pentru tibiile partenerilor de întrecere —, cu 
atenția concentrată, în întregime, spre acest 
obiect al jocului care este balonul, respectiva 
partidă va putea cîștiga în cursivitate și dina
mism, întrucît — a nu se uita! — și desele în
treruperi, cauzate, de pildă, de faulturi, fragmen
tează un meci, coborindu-i nivelul lui tehnic.

într-o serie de țări cu fotbal avansat, federa
țiile de specialitate răsplătesc echipa cea mai dis
ciplinată, decemîndu-i, într-un cadru festiv, o 
„Cupă a tair-play-ului". .Sugerăm și noi federa
ției să purceadă la o asemenea inițiativă. Pe lîn- 
gă faptul că ar stimula comportarea echipelor în 
această direcție, ar marca și mai mult, în acest 
fel, o preocupare actuală care îi aparține și ei.

întreaga atenție, deci, disciplinei, o condiție sine 
qua non a fotbalului de calitate, de performanță!

G. NICOLAESCU

(A.S.A.). D. Popescu (Dinamo), Duml- 
trlu III (Rapid), Țară!ungă (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m, Beldeanu (C.S.M. 
Reșița) — 2 din U m.

3 GOLURI 1 ROȘU (F.C. Argeș), Axente 
șl Broșovschl (U.T.A.). Varodl (A.S.A.), 
Rugiubel și Pană (Sport Club Bacău), 
Voinea (Steaua), Tufan (Farul), Pușcaș 
(C.S.M. Reșița), Boc (Rapid) 1 din 11 na.

DINAMO - PETROLUL Șl A.S.A. - STEAUA, „CAPETELE DE AFIS“ ALE ETAPEI INAUGURALE A SEZONULUI
J

DINAMO (2) - PETROLUL (4) STEAGUL ROȘU (10) - C.S.M. REȘIȚA (15) F.C. ARGEȘ (11) - U.T.A. (9)
ultimele rezultate din

tre ELE : 1070/71 : 2—2, 1—2 ’ 
1971/72 : 1—1, 0—2 5 1972/73 : 1—1, ’

dumitrache fața in fața 
cu o aparare valoroasa. 
Va fi, apreciem noi în funcție de 
antecedente, un duel cvasl-perma- 
nent între ofensiva dinamovistă și 
defensiva Petrolului, bine pusă la 
punct în sezonul trecut (împreună 
cu aceea a Steagului roșu și a Rapi
dului, a primit cele mai puține go
luri). Și cînd spunem defensiva Pe
trolului ne gîndim la întreaga e- 
chipă, întrucît Ilie Oană a rezol
vat pînă acum, unitar și metodic 
momentul acțiunii de apărare.

Cine va obține Cîștig de cauză Jn 
cele d!n urmă ?

lată întrebarea sinteză a previ
ziunilor noastre și al cărei răspuns 
11 vom cunoaște, firește, la sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc.

ARBITRUL PARTIDEI : Grigo- 
re Birsan (Galați).

FORMAȚII PROBABILE : Dina
mo : Rămureanu — G. Sandu (Che- 
ran), Dobrău, Sătmâreanu 11. De- 
leanu — Moldovan, Dinu, R. Nun- 
Welller — Sălceanu, Dumitrache, FI.

JIUL (3) - „U“ CLUJ (14)
ULTIMELE REZULTATE DIN

TRE ELE : 1970/71 : 0—0 și 0—3 ; 
1971/72 : 3—0 și 0—1 ; 1972/73 :
2—2.

VA FI UN DUEL PERMANENT 
INTRE ÎNAINTAȘII JIULUI ȘI A- 
PARAREA STUDENȚILOR ? Cu 
ambiția șl cu dorința de a-și păs
tra locul fruntaș, beneficiind de 
altfel și de încurajările miilor de 
suporteri, elevii antrenorului Coidum 
sînt favorițif întîlnirii. Reprezen
tanții minerilor doresc să ofere 
Simpatlzanțllor lor nu numai o 
victorie, ci și un joc de bună cali
tate. cu faze spectaculoase.

Dar, oare, studenții pot fi consi
derați dinainte învinși ? Nicidecum. 
Cu zestrea lor săracă de puncte, 
clujenii vor să infirme toate pro
nosticurile defavorabile lor. deși 
„repetiția generală" de joi nu a 
atins nivelul dorit. Ei vor arunca 
în luptă toate forțele ți speră să 
repete figura din toamnă, a actua
lelor gazde, adică să se înapoieze 
acasă cu un punct.

ARBITRUL ÎNTiLNIElI ; Con
stantin Petrea (București).

FORMAȚIILE PROBABILE: Jiul:

Dumitrescu. Petrolul: Mihai Icaes- 
cu — Nae lonescu, Tudorie Cup:- 
tu, Gruber — Dincuță, Cozaree, 
Crîngașu — Curcă, Ion Constan: n, 
Pisău (Oprișan). G. N.

I. O AN A — „Dacă scapără, e 
de rău ! 1 /"

I. Gabriel — Georgescu, Tonca, 
Stocker, Onuțan — A. Naghl, Li- 
bardi — G. Stan, Roznai (Mulțes- 
cu). Stoian, Naidin. „U“ Cluj : Ște
fan — Crețu, Pexa, Solomon, Cîm- 
paanu — Anca, Mureșan — Uifă- 
leanu, Munteanu, Barbu. Șoo.'

Pompiliu VINTILA Dembrovschi — Rugiubei — Pană

C. F. R. CLUJ (6) - FARUL (13)
ULTIMELE REZULTATE DIN

TRE ELE : 1970/71 3—2 și 0—2 ;
1971/72 3—1 și 0—1 ; 1972/73 0—1.

DEBUTUL MULT DISPUTATU
LUI NEGOESCU ! Dacă la gazde, 
titularizarea lui Vișan este incertă, 
Farul va prezenta, în schimb, o 
linie ofensivă inedită, cu Negoescu 
(fost la Gloria Buzău) în postură 
de atacant central. „Puncheur" prin 
excelență, noul venit l-a împins pe 
experimentatul Tufan în linia me
diană. în condițiile acestea, forța 
de șoc a Farului ne apare mai con
sistentă, structura actuale! echipe 
îndreptățind o predilecție pentru 
jocul în atac. Cum va replica

CTIHELE REZULTATE DINTRE 
ELE : *—a. la turui actuai.-.zl eara- 
pzxat, in anii •..recv„ CSM acri- 
virtd ta Divizia B

TO ATE- D< EMI RI LE DCC 
SPRE V ICTORIA GAZDELOR. Șl 
P-oea și Reinharxh au probleme de 
foroatie. Ta apărarea rtegarikx 
i-ar un s ul— jueEior se po&e rc- 
sidera titular - Pesea-u. Pentru 
ceteialte potinri eoaccreuă. re șan
se ega’e. Rusa. Aieex Jeee-. Iviș- 
cescu AnRhehai» Nazhi AseRiăaă- 
ter se pcwmtâ lucrurile ti în cele
lalte eorapartimesrte ta care ortx 
variant* tie trio-url are axu-unie 
și siăoîcizn.le ei. Vzavt, d= rlndu-

S.C.BACAU(7)-SPORTULSTUDENȚESC(16):
ULT1MELE REZULTATE DIN

TRE ELE: 2—0 ta turrt actualului 
campionat, ta ar.3 trecut Sportul 
studențesc activînd în Divizia B.

DEȘI PĂSTREAZĂ SANSA A 
DOUA. STUDENTTI S1NT PUNI 
DE AMBIȚII. Bandicapati ue ab
sența lui Cupe—an ț O. loneecu. 
ambii indisponibil:, studenții vor 
încerca totuși ta medul inaugural 
al returului să obțin* un rezultat 
cit mai bun. Dar dorința loc de a 
părăsi „lanterna roș e”, mizind to
tul pe o singură carte ti anume re
nunțarea la defensivi, așa cum ce 
altfel declara ți antrenorul Gh. Ola 
„acum nu mal avem ce p'erde, vom 
ataca continuu", se va lovi de o 
replică viguroasă, fiind bine cu
noscută forța ofensivi a liniei

C.F.R.-ul unui adversar, mai mult 
ca sigur „ireverențios" ta deplasa
re ? Ca întotdeauna, prin țesătura 
de pase lâ mijlocul terenului și 
prin valorificarea pivotului Adam

ARBITRUL PARTIDEI : N
Cursaru (Ploiești).

FORMAȚIILE PROBABILE :
C.F.R.: Gadja — Lupa, Dragomir, 
Szoke, Roman — Cojocaru. M. Bre
lan — Bucur, Tegean, Adam. Pe
trescu. Farul : Pilcă — Ghirea. An
tonescu, Bălosu, Nlstor — Tufan. 
Cbnstantlnescu — Tănase, Negoes
cu, Mihu, Caraman.

Ion CUPEN 

rile reșițenilor, va absenta Beidea- 
-.u (Indisponibil), coordonatorul ac
țiunilor ofensive și catalizatorul 
ambițiilor coechipierilor.

ARBITRUL INTILMRII : Nicolae 
Petiiceana (București)

FORMAȚII PROBABILE : Stea
gul roșu : Adamache — Ivăneescu, 
Pescaru, Alecu (Jenei), Rusu (Ar.~ 
ghriini) — Șerbănoiu, Balint, Ca- 
dar (Mateescu) — Ang'nel (Zotinca), 
Ghergheli (Paraschivescu), Gyărfl ; 
C-S.M.: Gornea — Hădulescu, Geor- 
șevid, Kiss, Gaspar — Grozăvescu, 
Siiaghi, Pușcaș — Atodiresei, Nea- 
gu, Nestorovlci.

Lourențiu DUMITRESCU

— Fierea, mal cu seamă pe te
ren propriu. Ca o noutate în 
formația studenților notăm o ine
dit* linie de apărare în care 
Kraus și S. Mircea (fost cuplu 
de centri atacanți) alcătuiesc nou^ 
pereche de fundași centrali.

ARBITRUL PARTIDEI : Traian 
Moarcâș (Brașov).

FORMAȚIILE PROBABILE : S. 
G. Bacău : Ghiță — Mioc, Catargiu, 
Velicu, Margașoiu — Vătafu, Du- 
țan — Pană, Dembrovschi, Rugiu- 
bei, Florea. Sportul studențesc : 
Suciu (Ion Vasile) — Tănăsescu. 
Kraus, M. Sandu, Manea (Ciocirlan)
— Chihaia, Cazan, Cuîda — Leșea- 
nu, Moldoveanu (Iordache), Lucaci.

Gheerghe NERTEA

GHIȚA — „Dacă te-ai pregătit 
tot ca-n toamnă, ițt dau aceeași 
notă I! F

DOBRI.V — Jf-am ce-fi face A- 
xente > Materialul ăsta îmi ține și 
râie de cald !

i A.S.A. (12) - STEAUA (1)
I .  . ■

ULTIMELE REZULTATE DIN
TRE ELE : 1968/69 : 2—3 ți 1—1 ; 
1969/70 : 10—1 și 2—0 ; 1970 71 :
A.S.A. în Divizia B ; 1971/73 : 1—1 
și 1—0 ; 1972/73 : 2—4.

EXISTA O DIFERENȚA DE PRE
GĂTIRE INTRE CELE DOUA 
COMBATANTE ? Iată întrbarea- 
cheie a meciului, de răspunsul că
reia atirnă rezultatul acestei parti
da Intr-adevăr, în timp ce Steaua 
a putut să se antreneze și să joace 
în bune condiții, pe terenuri us
cate, tn Siria, Liban și Iran, ACS. 
Armata a jucat două meciuri în 
R.D. Germană. Deci, din acest punct 
de vedere, o netă superioritate de 
partea bucureștenilor. Rămîne de 
văzut dacă mureșenii au știut sâ 
profite din plin de zilele de pregă
tire pe care le-au avut la dispoziție 
acasă. Pentru că, privind meciul din 
alt unghi, acela al jucătorilor ofe
riți în iarna aceasta loturilor re
prezentative, cifra este aceeași: trei 
fotbaliști de Ia A.S.A. (Boloni, Haj
nal și Unchiaș) ți tot atîția de la 
Steaua (Sătmâreanu, lordănescu, 
Dumitru). Deci, totul depinde de 
răspunsul Ia întrebarea de mai sus. 
Cei doi foști coechipieri la C.C.A., 
Bone și Constantin, acum antrenori, 
au cuvîntul.
ARBITRUL PARTIDEI : Mircea 

Rotaru (Iasi).
FORMAȚII PROBABILE : AJs.A.: 
Solyom — Szolosy, Unchiaș, Ispir, 
Czako — Varodl, Boloni — Faze- 
kaș, Naghl, Mureșan, Hajnal. 
Steaua: Iordache (Haidu) — Săt- 
măreanu, Smarandache, Negrea, 
Hăljnigeșipu — Dumitru, Vigu (Du-

ULTIMELE REZULTATE DIN
TRE ELE : 1968/69 : 0—2 și 1—2 ; 
1969/70 : 0—3 și 3—2 ; 1970/71 : 4—1 
și 1—6 ; 1971/72 : 0—4 și 2—1 J
1972/73 : 1—2.

UN MECI AL AMBIȚIILOR RE
NĂSCUTE. în primăvara anului 
trecut, la Pitești, în meciul dintre 
formația gazdă și cea a textiliștilor 
arădeni, se hotăra soarta preceden
tei ediții a campionatului. în a- 
ceastă primăvară, cele două echipe 
se întîlnesc de pe poziții cam obscu
re, situate în cea de a doua ju
mătate a clasamentului, de unde 
fiecare va încerca — evident — o 
relansare, chiar din 6tart, către 
partea superioară a ierarhiei divi
zionare. Va fi, credem, un meci al 

mitriu IV) — Pantea, Tătaru, lor
dănescu, Voinea.

Mircea TUDORAN

RAPID (8) - UNIVERSITATEA CRAIOVA (5)
ULTIMELE REZULTATE DIN

TRE ELE: 1970/71 : 1—1 și 0—1; 
1971/72 : 2—0 șl 0—3 ; 1972/73 2
1—2. '

SE ANUNȚA UN MECI DES
CHIS, PENTRU VICTORIE. Rezul
tatele de mai sus confirmă acest 
lucru. Dintotdeauna, cînd s-au în- 
tîlnit, cele două echipe nu s-au îm-

RADUCANV — „Te rog, Marcule, 
fără figuri!“

Desene de Al, CLENC1V 
ți $. NQVAS

ambițiilor renăscute, în care se vor 
confrunta ■— pe de o pare — do
rința de reabilitare a piteștenilor 
(campioni „en titre"), datori pro
priului public după modestele evo
luții din tur, cu tentativa U.T.A.-ei 
de reconfirmare a valorii sale co
lective, sub bagheta antrenorului 
N. Dumitrescu, revenit la cîvma 
formației. Pe de altă pairte, va fi 
un duel aspru între un atac — cel 
al gazdelor — revitalizat de forma 
bună a îtfi Dobrin și Troi, și o a- 
părare — cea a arădenilor — so
bră, precisă și agresivă prin con
traatac. Da aici, va rezulta, spe
răm, o întrecere la nivelul unui 
veritabil derby de etapă.

ARBITRUL PARTIDEI ; Ghcor- 
ghe Limona (București).

FORMAȚIILE PROBABILE I F.C. 
Argeș t Stan — Ciolan (Pigulea), 
Olteanu, Vlad, Ivan — Mustețea, 
M. Popescu — Troi, Roșu, Dobrin, 
Radu. U.T.A.: Vidac — Birău (Pu- 
rin&), Pîrvu, Pojoni, Popovici —> 
Petescu, Domide, Broșovschl — Si? 
ma, Condruc, Kun II.

Mihai ÎONESCU (

păcat cu remiza, au jucat pentru 
victorie, oferind partide disputate, 
pline de ambiții. Cum, Ia Craiova, 
de regulă, a cîștigat Universitatea, 
Rapidul țintește victoria pe terenul 
propriu. Ne-au mărturisit-o jucă
torii săi la înapoierea de la Leeds. 
Dacă ta „Cupa cupelor" victoria 
nu putea fi vizată în fața lui 
Leeds United, Rapid dorește să 
debuteze cu un succes în returul 
campionatului. Se pune însă pro
blema recuperării după dificila de
plasare în Anglia, de unde giuleș- 
tenii s-au înapoiat joi noaptea (la 
ora 1), după ce au stat 14 ore în 
aeroportul din Londra. Universita
tea Craiova, al cărei atac a înscris 
miercuri, în amicalul cu Progresul, 
cinci goluri (dar a primit trei, deci 
atenție în apărare), manifestă ve
leități ofensive.

ARBITRUL PARTIDEI t Otto 
Ănderco (Satu Mare).

FORMAȚIILE PROBABILE: Ra
pid : Răducanu — Pop, Boc, Grigo- 
raș, Codrea — M. Florin, Savu — 
Năsturescu, M. Stelian, Neagu, Du- 
mitriu III (Petreanu). Univ. Craio
va : Manta — Niculescu, Same? 
(Bădiți), Deselnicu, Velea — Strîm- 
beanii, Ivan — Țarălungă, Pană,

Constantin AIEX5 /

rind.il


SPRE UN NOU SUCCES AL SCRIMEI ROMÂNEȘTI

FLORETISTELE CLUBULUI STEAUA
CALIFICATE IN FINALA CUPEI EUROPEI

1 TELEX
La Leipzig s-a disputat prirpul med 
dintre echipele SC Leipzig șl MAI Mos
cova, eontind pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni'* la handbal mas
culin. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 14—11 (9—6). Partida retur se 
va desfășura la Moscova, la 14 martie. 
W
Concursul internațional de schi de la 
Anchorage (Alaska) s-a încheiat cu "pro
ba masculină de slalom uriaș,. tn care 
victoria a revenit austriacului Hansi Hin- 
terseer, cu timpul de 3:45,37, urmat de 
elvețianul Adolf Roesti — 3:47,76. D. ZWi- 
Illng s-a situat pe locul 9. iar G. Thoeni 
— liderul „Cupei Mondiale — a ocupat 
locul 11.TORINO, 9 (prin telefon). — Vi

neri dimineață, în vasta rotondă a 
Palatului sporturilor din Torino, a 
început competiția celor mai bune 
echipe feminine de floretă de pe 
continent — Cupa Europei. Cele 16 
participante au fost împărțite în 
patru grupe, campioana țării noas
tre — Steaua — fiind capul de se
rie nr. 1, în virtutea faptului că a 
cîștigat ediția precedentă. Floretis
tele noastre au evoluat alături de 
formațiile G.S.K. Katowice, C. S. 
Torino și Zaal Amsterdam.

în primele tururi, valorosul cvar
tet al clubului bucureștean a obți
nut victorii comode. Mai întii. el a 
dispus de C. S. Torino cu 14—2, 
punctele victoriei fiind realizate de: 
Suzana Ardeleanu Ecaterina

Stahl — 4, Ileana Gyulai — 4 și 
Ana Pascu — 2. în următorul meci, 
cu Zaal Amsterdam, antrenorul A. 
Vilcea a utilizat-o pe Olga Szabo 
în locul Suzanei Ardeleanu. Flore
tistele noastre au învins cu 13—3 
prin punctele obținute de Szabo —3, 
Gyulai ~ 3, Stahl — 3 și Pascu — 4.

A treia întîlnire din preliminarii 
a echipei Steaua s-a soldat cu o 
nouă victorie la scor (9—1), cu for
mația poloneză GSK Katowice. Au 
punctat : Szabo 3 v, Pascu 1 v (1 p), 
Stahl 3 v, Gyulai — 2 v.

După-amiază au început elimi
nările directe în care clubul bucu
reștean a dat o puternica replică „4“- 
lui Koelner F. K. (RF.G.), întreeîn- 
du-1 cu 9—2. Ileana Gyulai a fost în 
fruntea realizatoarelor victoriei cu

3 v. Au mai contribuit cu cite 2 v 
Ardeleanu, Szabo și Stahl. în urma 
acestui rezultat, Steaua s-a califi
cat în semifinalele competiției în 
care a avut ca adversar formația 
Casa di Risparmio-Milano, alcătuită 
din două componente ale „naționa
lei" Italiei (Lorenzoni și Bersani) și 
două trăgătoare mai tinere (Tonelli 
și Scopigni). Floretistele noastre au 
‘ras ireproșabil și au părăsit planșa 
fără a pierde un asalt. Scor: 9—0, 
prin victoriile realizate de Gyulai 
— 3, Szabo — 2, Ardeleanu — 2 și 
Stahl — 2.

La ora convorbirii noastre telefo
nice, trăgătoarele clubului Steaua 
așteptau rezultatul meciului Dina
mo Moscova — Vasutas Budapesta, 
pentru a ști cu cine iși vor disputa 
finala.

• — —
- Wl

„SPARTACHIADA DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE-

ECHIPA R.D.GERMANE ÎNVINGĂTOARE 
ÎN ȘTAFETA 4 X 10 KM

Arere

Formația țării noastre pe locul 6
de

ex-
vi-

fa

POMPOROVO, 9 (prin telefon, 
Io trimisul nostru).

După o zi in care timpul a fost 
eelent pentru întrecerile de schi, 
neri peste stațiune s-a așternut 
val de ceață, iar din înălțimi a 
ceput să plouă. In aceste condiții
favorabile s-a disputat proba de șta
fetă 4X10 km. Cursa a avut loc in 
Poiana Studeneț la o altitudine de 
1730 m.

în primul schimb al echlne! noas
tre a pornit Moise Stoian, care a fă
cut o cursă slabă și a predat ștafeta 
pe locul 6, Ia o diferență apreciabili 
față de schiorul sovietic I. Pronin, 
care a realizat 39:43, față de 45:51 ci: 
a înregistrat reprezentantul nostru. 
Restul echipei României a făcut efor
turi considerabile pentru ameliora
rea poziției în clasament, dar risipa

UNIVERSIADA 73
SE VA DESFĂȘURA

LA UN ÎNALT NIVEL
Referindu-se la jocurile mondia

le universitare, ce vor avea loc în 
vara acestui an la Moscova, într-un 
interviu acordat ziarului „Trud", 
Konstantin Atanasov (Bulgaria), 
membru al Comitetului executiv al 
Federației internaționale a sportu
lui universitar (FISU), a declarat, 
între altele: „Noi așteptăm de Ia 
aceste jocuri nu numai recorduri. 
Universiada — 19T3 trebuie să de
monstreze tineretului din lumea în
treagă că îmbinarea învățăturii cu 
sportul, pe lingă faptuPTă este po
sibilă, dar este și necesară".

în continuare, Konstantin Atana
sov și-a exprimat convingerea că 
Universiada se va desfășura la un 
inalt nivel sportiv, deoarece bazele 
sportive de Ia Moscova corespund 
exigențelor unei asemenea compe
tiții.

La rîndul său, Teodor Olici (Iugo
slavia), vicepreședintele Federației 
internaționale 
tar (FISU), a 
din Moscova 
participants 
excelente".

a sportului universi- 
subliniat câ „Arenele 
pe care vor concura 
la Universiadă sint

■e-de energie nu a fost răqplătitf cu 
zultate bune.

Lupta pentru primul loc s-a 
intre ștafetele R.D.G. si U_R. 
După ce tn primul schimb sevie 
au avut un oarecare avantaj, .'= 
mâtoarele, sportivii din R D. Germa
nă au mers din ce In oe mai face 
ă au reușit să realizeze un screes 
remarcabil la o diferență =zren±rt_i 
față de a doua cinată. V«5e_i - 
pei din B. D. Germană a fcst A. Les
ser, care a realizat cei sa: bun tise 
pe !0 km: XsC.

Tot ieri a avut ioc și o lertrrttam 
de premiere la care au fost oc-eren;: 
și sportivii re măr.; clasați in primele 
locuri la biation individual și pe 
echipe și la slalom uriaș (ecfafaeK

Iată rezultatele înregistrau in pro
ba de ștafetă 4<H km: 1. R.D. Ger
mană 2h 33D3.8 (Eh. Lesser 40:15, G. 
Drimmer 38?J9, Fr. Spengrer 27 ăl. 
A. Lesser 36ă8>, 1 f.R_S.S. 2h S7d5.4 
(L Pronin 39:43. Dolgan r V
Tarakanov 3833. X Akentiev 38a"
1 Cehoslovacia 2h 39 f)L2 4. P->!ottia
2 h 43ă6.L i Bulgaria 2h CJEă. 6. 
garia 2h 45ă6ă, i România 2h MăîZ.

Sîmbătă are kx- proba de slalom 
special, fa două manșa.

Then MACARSCHI

LUnOPENL DE ATLETISM
ROTTERDAM 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Marea sală (6000 de locuri) a 

complexului sportiv Ahoy, din lo
calitate, găzduiește în acest an în
trecerile ediției a patra a campio
natelor europene de atletism pe 
teren 'acoperit. La startul compe
tiției sint reprezentate majorita
tea țărilor de pe continent, de că
tre unii dintre cei mai reputați 
concurenți. Doar Uniunea Sovietică 
nu-i va putea prezenta în compe
tiție pe cei mai valoroși atleți ai 
săi, care sînt angrenați în meciul, 
de tradiție, cd echipa S.U.A., peste 
Ocean. Aceasta nu înseamnă că de

va avea la 
renume, cum

Bariban

legația sovietică nu 
start atleți de cert 
sfat Sapka, Dudkin, 
alții.

Pista circulară, cu 
„velodrom", măsoară

arete a. o 
ro-tar. pe

și

de
ca

' un dezavantaj pentru toată lumea.
Atleții români, care au ajuns joi 

scara la Rotterdam, au și făcut un 
antrenament de acomodare cu pista 
și îu celelalte instalații de concurs, 
urmînd ca în după amiaza zilei de 
vineri să mai participe la un alt 
antrenament, străduindu-se să le 
afle, ctt mai rapid, „secretele". 
Să sperăm că sîmbătă și duminică, 
în întrecere cu ații atletismului 
european, sportivii noștri vor fi în 
măsură să te comporte cît mai 
bine.

La ora cfad are Ioc această con
vorbire telefonică, delegații echipe
lor participante, reuniți in cadrai 
obișnuitei ședințe tehnice, de stabi
lire a seriilor, a ordinei de intra
re in concurs, a altor detalii teh
nice, încă nu și-au terminat discu
țiile, așa câ nu sintem în posesia 
unor date definitive referitoare fla 
număra! votai al concurențelor șfla 
amănuntele enumerate mai îna
inte. Am avut insă prilejul să în- 
tîinim numeroși antrenori, sportivi 
și ziariști, așa că tot am izbutit să 
aflăm cite ceva în legătură cu în
trecerile din sala Ahoy. Astfel, 
proba cu startul cel man populat 
va fi cursa masculină de 60 m

abîn
Korne- 
creadă

plat (35 de atleți), la care, 
sența sovieticilor Borzov și 
iiuk, specialiștii înclină să 
într-o posibilă victorie a lui Kokot 
(R.D. Germană), sprinter 
start extrem de rapid. 24 
curenți vor fi prezent! 
ștachetei, la săritura în 
(Jiinge, Major, Dahlgren, 
nov. Papadimitriou, Dosa, 
Moravec, Sapka etc). Valeria Bu- 
fanu are ca principale adversare 
pe Ehrhardt, Rabsztyn, Nowak, 
Schuler, Anghelova. La triplu sînt 
înscriși 
Corbu, 
mowski. Spasoevici, 
mod normal, prima șansă, pe baza 
antecedentelor, o deține campionul 
nostru, care are, din nefericire, un 
flegmon. Sperăm, însă, să nu-1 stân
jenească prea mult. La lungime fe
mei, deși Rosendahl — campioana 
olimpiică — lipsește, este prezent 
totuși un Iot extrem de valoros: Ior- 
gova, Nygrinova, Antenen, Schmi- 
del, Visoopoleanu.

întrecerile de la Rotterdam r vor 
fi transmise pe micul ecran 7sîm- 
bâtă în jurul orei 18,30.

cu un 
de con
i' n fața 
înălțime

Bogda- 
Maly,

11 săritori, printre care
Dudkin, Bariban, Joachi- 

Kiigler. în

Campionatele internați anale de tenis ale 
Republicii Arabe Egipt au programat 
ia Cairo sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați. Jucătorul ®ovietî« 
Teimuraz Kakuiia l-a învins cu 6—0, 
6—3 pe francezul Patrice Dominguez, iar 
Ismail ei Shafel (Republica Arabă Egipt) 
a dispus cu 6—3, 6—3 de veșt-germanul 
H. Elschenbroich. S-au mai calificat în 
semifinale francezul P. Proisy (6—1. 6—0 
cu englezul D. Uoyd) și tenismanul so
vietic V. Korotkov (6—3, 6—0 CU com
patriotul său Lamp).
9
în turneu! internațional de tenis de la 
San Juan (Porto Rico). campionul so
vietic Aleksandr Metreveli l-a eliminat 
în două seturi cu 6—4. 6—4 pe neozeelan
dezul Onny Parun. într-o altă partidă, 
portoricanul Charles Pasarell l-a între
cut cu 6—2, 6—1 pe chilianul Jaime 
lol.

Selecționatele de fotbal tineret a!e 
gliei și Cehoslovaciei s-au întîlnit 
tr-un meci amical la Birmingham. Tinerii

, fotbaliști englezi au obținui victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0). prin golul înscris 
'••e Charlie George (min. 3).
a
Aflată tn Italia pentru pregătirile în ve
derea preliminariilor C.M.. echipa na
țională de fotbal a Suediei a susținut 
trei meciuri amicale. La Bologna, fot
baliștii suedezi au fost surnr.inzăto’- în
vinși de echina locală cu 3—1 (2—0). Tn 
al doilea med. discutat la Pisa. în com
pania unei selecționate a orașului, re
prezentativa Suediei a cistigat cu 4-—1 
(2—0). prin golurile marcate de Sand
berg (2) si Steoansk! (2). Două zile mat 
tîrziu. însă, selecționata suedeză a fost 
din nou învinsă. In meciul disnutat la 
Florența, unde Fiorentina a eiștigat cu 
2—0 (0—01. nrin golurile înscrise de 9or- 
mani șl Clerici.

ra

An- 
în-

Hrisfoche NAUM

A DOUA VICTORIE A ALEXANDRE! NICOLAU
IN TURNEUL DE ȘAH DE LA BELGRAD

BELGRAD. 9 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de șah 
ce Ia Belgrad, organizat în cinstea 
zilei de 8 Martie, a continuat cu dis
putarea partidelor din runda a pa
tra. ytaestra româncă Alexandra Ni- 
colau (cu piesele albe) a învins-o 
pe iugoslava Amalia Pihailici, Shul

a cîștigat la Erenska, și Veroczi la 
Gordana Jovanovici. Gheorgfaieva a 
remizat cu Kalhbrener.

In clasament conduce Alexandra 
Nicolau (România), cu 2'!i puncte și 
o partidă întreruptă, urmată de 
Kalhbrener (Iugoslavia) — 2*/» punc
te, Verdczi (Ungaria) — 2 puncte (1).

Tradiționala cursă ciclistă Milano — To
rino a fost cîștigată în acest an de ru
tierul Italian Marcello Bergamo, crono
metrat pe distanta de 205 km în 5h 24:50 
(medie orară 37,846 km). în același timp 
cu învingătorul a sosit un pluton de 
alți 12 cicliști, printre care figura și Eddy 
Merckx (clasat pe locul patru).
■
Desfășurată Ia Madrid, întîlnirea Inter
națională de atletism pe teren acoperit 
dintre echipele masculine ale Spaniei 
șl Angliei s-a încheiat cu scorul de 
64—62 puncte In favoarea gazdelor. Cel 
mal bun rezultat al concursului a fost 
obținut de Geoffrey Vapes, care, cu 
performanța de 20,40 m, a stabilit un 
nou record englez tn proba de arun
carea greutății.

vești din țările socialiste
♦

PENTRU UN FOTBAL MAI BUN
Intre 20 și 29 martie, Finalele cupelor 

europene la baschet

TROFEUL ZIARULUI „SPORTUL":
SPARTAITLENINGRAD SAU SLAVIA PRAGA ?

fete

*< us—n ,54—ie . îs «b* 
fîzerri 23J—1.33 —

-* pzxre az fact mar
je Zmaida Kcoera (Spartak): 28.
- sa rtxu.Lrtelir eonsemziate 

stifmate. finale ■e se vor beefă- 
astfel: C.CK tm) — .Trofeul 

FT uui»L Purii": T-SJCA. Moscova — 
l^rJa Varese — 2 martie la Liege 

-:-șur =? C.CK. (f) — .Tro
leu 1 N brodea Sport — Sofia": Dan
ga a R; a — U-C. ClennoEt Ferrand 
— Î2 ssrt? la Rtea. 29 martie la 
dermoct Ferrand; Cupa cupelor (m); 
Jrofcul Frrcxlad Sportowy — Var- 
șeviu”: Spartak Leningrad — Jugo- 
olas'.ika Split — 20 martie, Iocaiita- 

a i ț;! . Ccpa :
.rd — -Trafeul ziarului Sportul- 

Bocurești": Slavia Praga — Spartak 
Leniugrad — ZZ martie la Praga, 23 
martie la Leningrad.

JK

MECIURILE FINALE ALE TURNEULUI
DE HANDBAL FEMININ DE LA NEUBRANDENBURG

s-a jucat har.c- 
dia Neubrauden- 

ca peste tot de altfel, 
cu toții, gazde și oas- 

ziua de 8 Martie. Jucâtcareie 
8 echipe participante la tur- 
intemațional au primit flori.

NEUBRANDEN5URG, 9 (prin te lei 
de la trimisul nostru)

Joi după ami 
bai la Siadth: 
burg. Aici,
am sărbătorit 
rw>ti_ 
celor 
aeuî 
alături de calde urări de fericire, să
nătate si noi succese In muncă și in 
sport. Și nu numei atit. Toate echi
pele s-au bucurat in această zi și de 
orele petrecute în mijlocul lucrători
lor și lucrătoarelor din întreprinde
rile care le patronează.

Formația României, de pildă, a 
fost oaspete a modernului Centru de 
calcul electronic din localitate, vizi- 
tîhd în cursul dimineții frumoasa 
casă de odihnă și anexele sălii de

sport z întreprinderii, așezate pe nta- 
lul celui mii mare lac d:z R. D. 
Germană. Meuritz. După amtezâ, te- 
rreaga delegație română a fost invi
tată ia sediul gazdelor — un foarte 
modera complex arhitectonic. cu 
aproape 1200 de lucrători (dintre care 
64 la sută sint femei, iar media de 
vlrstâ es:e 28 de ani) — ce! mai mare 
centru de calcul electronic din în
treaga țară.

Așadar, o zi de pauză înaintea ul
timelor meciuri din cele două grupe 
ale turneului. După cum v-am mai 
informat, in relatările anterioare, se
lecționata țării noastre a iocat des
tul âe bine in meciul cu echipa Un
gariei, pierzind intr-un final drama
tic. In partida următoare, insă^deși 
au condus majoritatea timpuhii, ro- 

. mânceie au părăsit din nou terenul

mvinse, de aceas-ă dară de handba
listele olandeze, ia capătul unei neaș- 

căderi în repriza secundă.
Selecționata incompletă, din cauza 

lipsei titularelor de la „U“ Ti
mișoara. pe care antrenorii Ga- 
brie. Zugrăvescu și Pompiliu Simion 
ac aiinia:-o La Neubrandenburg nu 
;-a ridicat pină acum la nivelul unui 
turneu de asemenea amploare și, 
probabil, ea se va clasa în final pe 
unul din ultimele locuri. Cele mai 
mari șanse de a ocupa locul întîi au 
reprezentativele R. D. Germane și 
Iugoslaviei, singurele formații neîn
vinse după două zile de întreceri. 
Ambeie Iși bazează jocul pe un solid 
sistem defensiv și pe un atac rapid, 
viguros, bine orientat tactic. Impre
sionează în specia! disciplina tactică 
cu care acționează aproape tot timpul 
handbalistele din echipa R. D. Ger- 

— mane. în ciuda unor indisponibilități, 
w ele continuă să evolueze la un nivel

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET
(Vrni^re dtn pag. I)

DINAMO - I.C.H.F. 88—<5
{47_ 37). jvieciul a fost, a$a cun)
așteptam, în permanență la discre- 

/ ția campionilor. Au arbitrat I. Pe* 
truțiu și C- Negulescu. Jucătorul 
Popa (Dinamo) a fost descalificat 
de către arbitrul Petruțiu pentru 
repetate proteste Ia deciziile sale. 
Au marcat i Cernea 10. Haneș _ 2, 
Chivulescu 8, D. Niculescu 9, Dia- 
cpnescu 10. Novac 14, Dragomi- 
rescu 9, Popa 26 pentru Dinamo, 
respectiv Antonescu 2. Dickay 8, 
Bulat H. Andreescu 12, FI. Nicu
lescu 6. Tudoși 6, Chiciu 6, Cîm
peanu 24.

FARUL CONSTANȚA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 63-61 
(29—>32) Meciul a fost foarte echi
librat. Nici una dintre echipe nu a 
reușit să se departajeze ciar de 
cealaltă. Totuși, apreciem că vic
toria a revenit. în mod- just._ bae- 
chețbaliștilor constănțeni, gindin, 
du-ne la atacurile lor ceva mai 
bine și mai gîndit construite și la 
precizia sporită în aruncările la 
coș. Au arbitrat foarte bine M.

Aldea și N. Iliescu. Au marcat: 
Popovici 10, Pasca 10, Purcăreanu 
22, Spînu 18, Bănică 3 pentru Fa
rul, respectiv Sell 7, Șerbănescu 4, 
Posa - 20, Dudescu 2, Anastasiu 20, 
Molia 4, Rusu 4 (Radu TIMOFTE).

POLITEHNICA CLUJ — I.E.F.S.
78—68 (48—32). Ținînd seama de 
remarcabilele evoluții avute în ul
tima vreme de studenții clujeni, 
victoria lor nu surprinde și este, 
după desfășurarea meciului, pe de
plin meritată. Ei au zburdat în 
prima repriză în fața unei zone 
răsfirate, acumulînd în min. 20 un 
avans de 13 puncte (48—30). în 
repriza secundă însă, bucureștenii 
s-au apărat — tot zonă — mai or
ganizat, au interceptat deseori, iz
butind ca în min. 33 să conducă 
cu 64—61. Cum însă din formație 
lipsea Cernat (cinci faulturi în 
min. 30). I.E.F.S. nu a rezistat și 
Politehnica s-a impus. Au marcat: 
Roman 24, Moisin 
Banu 9, Moldovan 
pentru Politehnica, 
Molnar 20, Cernat
10, Naghj 6, Roman 6, Doehia 4, 
Szepp 2, Berceanu 2. Au arbitrat 
bine G. Dutka și D. Crăciun.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
L’NTVEESITATEA CLUJ 82—80 
(41—36). După un meciu viu dispu
tai. timișorenii au cîștigat prin co
șul înscris în ultima secundă de 
către Czmor, printr-o aruncare de 
la distanța de 8 metri ! Au mar
cat : Czmor 23, Cîmpeanu 21, Mă- 
năiîă 15, Minius 13, Ionescu 10, pen
tru învingători, respectiv, Demian 
25, Schuller 18, Zdrenghea 14, Riih- 
ring 9, Naghi 6, Vizi 4, Antal 4. 
Arbitrii D. Chiriac și M. Rizea au 
fost prea exigenți în sancționarea 
greșelilor personale. (O. STÂNCU- 
LESCU)

★

22, Barna 15,
4, Vidican 4 
respectiv, A.

18, Braboveanu

întrecerile continuă astăzi în sala 
Floreasca, după următorul program 
(între paranteze, rezultatele din 
tur) : de la ora 12,30 : Voința Bucu
rești — Dinamo (57—80), Rapid — 
Politehnica Cluj (63—62) Politeh
nica București — Academia Milita
ră (79“69), I.E.F.S. — Universitatea 
Timișoara (48—87), ,,U“ Cluj — 
Steaua (52—60), I.C.H.F. — Farul 
(66—65).

foarte ridicat
tn semifinale vor mai juca — pro

babil U.R.S.S. și Ungaria, echipe ca
pabile oricînd să ocupe poziția de li
der al plutonului alcătuit din cele 
mai bune valori ale handbalului fe
minin mondial.

în ultimele partide din cadrul gru
pelor preliminarii aseară s-au înregis
trat următoarele rezultate : R.D. Ger
mană — România 12—7 (7—4). Un. 
g.iria — Olanda 2!—5 (8—2), Iugo
slavia — Bulgaria 13—9 (7—6). Echi
pa română va Intllni în meciul pen
tru locurile 7—8 selecționata secun
dă a R.D. Germane.

Adrian VASILIU

FORMAȚIA SOVIETICĂ 
DE HOCHEI

AVTOMOBILIST SVERDLOVSK 
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI
Săptămîna viitoare va evolua în 

Capitală puternica echipă de ho
chei Avtomobilist Sverdlovsk, par
ticipantă în campionatul diviziei A 
al Uniunii Sovietice. Jucătorii din 
Sverdlovsk vor sosi în București 
luni, urmînd ca marți să susțină 
prima partidă în compania selec
ționatei țări noastre.

i
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Intensa campanie ce se duce pen
tru îmbunătățirea activității fotba
lului în Uniunea Sovietică a de
clanșat luarea unor măsuri inova
toare de către focul unional de spe
cialitate.

Astfel, este de menționat, în pri
mul rind, organizarea pe. baze noi 
a campionatului de fotbal al 
U.ILS.S., cu etape complete la sfîr- 
șit de săptămină și nu cum a fost 
pină acum, ciad zilele de joc erau 
stabilite prin acordul celor două 
echipe in orice zi a săptămînii. în 
prima divizie vor activa 16 echipe, 
iar in cea secundă 20. S-a interzis, 
printr-o decizie ă federației unio
nale, transferul de jucători de la 
o echipă ia arta in cadrul aceleiași 
divizii și de jos în sus. Această mă
sură a fost luată în scopul de a 
obliga echipele să-și crească jucă
tori tineri, care să fie promovați în 
echipa de baza. S-a propus ca 
toate formațiile din prima divizie 
să susțină jocuri amicale, la mijloc 
de săptămină, de preferință miercu
rea, cu echipe din țară sau de peste 
hotare.

Practicarea jocului ofensiv este 
ideea pe care trebuie s-o urmăreas
că fiecare echipă. Desființarea re
zultatului de meci nul în campio
natul unional țintește atingerea a- 
cestui deziderat. După cum se știe, 
dacă un meci se încheie cu un 
scor nedecis după 90 de minute de 
jcc, departajarea se face prin lo
vituri de la 11 m. Dar victoria ob
ținută pe această cale nu este răs
plătită cu două puncte, ca un joc 
cîștigat în limitele celor 90 de mi
nute, ci cu un singur punct.

ORIENTAREA PE SCHIURI

Orientarea turistică pe schiuri 
este un sport relativ nou în Bul
garia, dar într-un scurt timp el a 
reușit să cîștige numeroși admira
tori, mai ales în rîndurile tinere
tului studios. La diferitele compe
tiții, ca și la campionatele republi
cane, participă cîte 300—400 și 
chiar mai mulți concurenți. Popu
laritatea acestui sport în rîndul ti
neretului se datorește, în primul 
rind, faptului că cei care îl prac
tică se deplasează în mijlocul na
turii, în munții, acoperiți de zăpezi, 
unde traversează păduri și pîraie.

Bulgaria este una din primele țări 
care organizează campionate na
ționale de orientare pe schiuri, in 
ciuda faptului că sportul respectiv 
datează abia din anii postbelici. 
Creșterea rapidă a numărului celor 
care îl practică și a participânților 
la campionatul republican a deter- 
mihat efectuarea unei modificări în 
modul de disputare al acestuia, în- 
cepînd din 1973 s-au prevăzut două 
zone preliminare de calificare cu 
centre în munții Rodopi și în Stara 
Pianina. Cei mai buni au luat star
tul la. finala campionatului repu
blican care s-a desfășurat în cu
noscuta stațiune montană Boroneț 
din masivul Rila. în acest an s-au 
desfășurat pentru prima oară și 
campionatele rezervate juniorilor și 
junioarelor. Se mai organizează di
ferite întreceri pe județe ia care 
participă în medie cîte 100—120 de 
concurenți.

„ I.
HOCHEIȘTII

DIN AUSTRIA IN R.D.G.

BERLIN, 9 (Agerpres). — La Dresda 
s-a disputat al doilea meci dintre selec
ționatele de hochei pe gheață ale R.D. 
Germane și Austriei. Victoria a revenit 
din nou hochelștilor din R.D. Germană, 
de data aceasta cu scorul de B—3 (3—1. 
4-0. 1—1).

tn primul joc. desfășurat la Halle, gaz
dele au Cîștigat CU 12—1 (4—0, 3—1, 5—0).

12 t> 286 ; telex; șportrom buc, 188.

HOCHEI LA ABECEDAR.,

decadrul secțiilor 
cluburilor și asa-

O recentă Statistică a mișcării 
cultură fizică din Republica Demo
crată Germană arată că în această 
țară, in cursul anului 1972, un nu
măr total de 5 703 copii sub vîrsta 
de 14 ani au. fost incluși în practi
carea sporturilor pe gheață — hochei

PARTIDE DECISIVE ÎN

și patinaj — în 
performanță ale 
ciațiilor sportive.

în fotografie : 
hocheiști, studiind „abecedarul" con
ducerii pucului pe gheață.

VOLEIUL CEHOSLOVAC

acești trei micuți

Voleiul este, fără îndoială, unul 
din sporturile cele mai îndrăgite 
în Republica Socialistă Cehoslovacă, 
iar cititorii gazetelor de speciali
tate caută întotdeauna rezultatele 
campionatului respectiv, imediat 
după ce au luat cunoștință de cele 
petrecute în lumea fotbalului. Fap-
- UN SPORT DE VIITOR '

Anul trecut, Bulgaria a fost ini- 
țiatoarea desfășurării în jurul sta
țiunii climaterice Iundola, din mun
ții Rodopi, a primului campionat 
european de orientare pe schiuri, 
la care au luat parte peste 60 de 
concurenți din 8 țări. în prezent, 
echipele naționale (bărbați și fe
mei) se află în plină pregătire în 
vederea întrecerilor de la feund- 
vall (Suedia). Din cauza zăpezii in
suficiente, prima parte a antrena
mentelor. începute în luna decem
brie, s-a desfășurat la mari altitu
dini. Antrenorul principal A. Dra- 
ganov, sub conducerea căruia 
desfășoară pregătirile, s-a arătat 
optimist in privința șanselor spor
tivilor bulgari Ia apropiata ediție 
a campionatelor europene.

se

tul că echipele dispută două me
ciuri consecutiv pe terenul adver
sarului — sîmbătă și duminică — 
face ca temperatura jocului să fie 
foarte ridicată și să se înregistreze 
cele mai neașteptate surprize. Ast
fel, Ruda Hvezda din Praga, care 
a primit pe terenul său pe Skoda 
din Budejovice, a cîștigat primul 
meci cu 3—0, pentru a-1 pierde pe 
cel duminical cu 2—3. Lupta pen
tru primul loc în clasament este 
foarte încordată și ea se dă între 
Ruda Hvezda Praga și Dukla Li
berec.

în timp ce în voleiul masculin 
lupta este deschisă, în cel feminin 
situația în liga superioară pare de
plin lămurită, prin seria de victorii 
obținute de echipa Tatran Streso- 
vice, incontestabil cea mai bună 
formație de club din Cehoslovacia. 
Nu numai prin locul ce-1 ocupă, 
dar mai ales prin jocul lor specta
culos, fetele de la Tatran merită 
trate elogiile. Interesant mai este 
și faptul că echipa din Bratislava, 
fostă multă vreme campioana na
țională, nu-și mai poate găsi 
dența și a pierdut contactul cu 
primele locuri.

4

ca-

ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele .
GHIZDAVU Șl KNAAK CONDUC 

IN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
în partidele întrerupte din prima 

rundă, reluate feri dimineața s-au 
înregistrat rezultatele : Stanciu — 
Partos 0—1, Gheorghiu — Knaak 
Va—1/2, Stoica — Honfi V», Fichti 
— Pytel */r—*/:*

După-amiază s-a disputat runda a 
III-a : Ghizdavu — Ungurearfu 1—0, 
Knaak — Partos 1—0, Taimanov — 
Pytel 1—0, Ficth] — Honfi 0—1, Ru- 
kavina — Gheorghiu %—V2. Parti
dele Stoica — Spiridonov și Ostoici

23 MARTIE — TRAGERE LA 
SORTI 

IN CUPELE EUROPENE 
DE FOTBAL

Uniunea europeană de fotbal (U.E.F.A.) 
a anunțat că tragerea Ia sorți a semi
finalelor celor trei competiții europene 
intercluburi, se va efectua la Ztirlch, în 
ziua de 23 martie.

— Ghițescu s-au întrerupt. Stanciu a fost liber.
în clasament, după 3 runde, con

duc Ghizdavu și Knaak cu 2!/> p., 
urmați de Taimanov, 2 p„ Rukavina 
l’A (I), Gheorghiu, Honfi și Partos 
l‘.\ p (toți din 3 partide), 
da a IV-a care programează 
rea derby a marilor maeștri, 
ghiu— Taimanov.

Astăzi, de la ora 16. se joacă run- 
" întîlni- 

Gheor-

TURNEUL DE TENIS DE 
DE LA LENINGRAD

MASA

Proba de simplu masculin din cadrul 
turneului internațional de tenis de masă 
de la Leningrad, a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Sarkis Sarhoian. tn proba 
feminină, pe primul loc s-a clasat jucă- 
toarea maghiară Judith Magos. Iată în
vingătorii celorlalte probe : Dublu mixt: 
Elmira Antonian — Sarkis Sarhoian 
(URSS); Dublu bărbați : Sarhoian — Pi- 
losian (URSS): Dublu femei : Gedraitlte, 
Antonian (URSS),
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