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MARGINALII LA RELUAREA DIVIZIEI A LA FOTBAL

DE LA REALITĂȚI ALE CALENDARULUI INTERN,
LA UNELE PROBLEME PRIVIND LOTUL NATIONAL

HOTÂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ

A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

ESENȚIALĂ ESTE, ACUM, ACTIVITATEA PRACTICĂ, 
SUSȚINUTĂ, IN SPIRITUL INDICAȚIILOR PARTIDULUI

Primită, pretutindeni, cu o mare bucurie și 
profundă recunoștință, Hotârîrea Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului a declanșat — încă din primele 
ore ale zilei în care ea a fost dată publici
tății — un interes general, preocupări atente 
și responsabile pentru studierea și însușirea 
temeinică a prețioaselor indicații și orientări 
stabilite de partid, a tuturor prevederilor 
menite să sporească, pe măsura cerințelor 
actuale, contribuția acestor activități, a în
tregii mișcări sportive, la formarea multila
terală a omului societății socialiste.

Esențial este ca acum, așezînd la locul 
cuvenit toate aceste gînduri și sentimente, 
să se treacă — peste tot — la acțiune prac
tică, în spiritul indicațiilor de partid, pentru 
traducerea în viață a măsurilor cuprinse în 
Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R.

în această direcție, ne este imbold între
gul conținut al Hotărîrii și cu deosebire par
tea sa finală în care se arată : „Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. își exprimă con
vingerea că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, mișcarea sportivă 
se va afirma tot mai puternic, _ sporindu-și 
contribuția la dezvoltarea armonioasă a ti
nerei generații, a întregului popor". Este 
sarcina de căpâtîi pe care partidul o încre
dințează mișcării sportive, este obiectivul 
fundamental pentru îndeplinirea căruia vor 
trebui, desigur, concentrate toate eforturile 

* viitoare, întregul potențial uman și material 
de care dispunem astăzi în acest domeniu.

Avînd pe masa de lucru un asemenea 
document de partid de excepțională însem
nătate teoretică și practică, constituind un 
vast program de acțiune și orientare pe o 
lungă perioadă de timp, organele și orga
nizațiile sportive trebuie, acum, să treacă 
la o muncă organizatorică practică, la acti
vitate concretă, desfășurată operativ, cu răs
pundere și eficiență, la toate nivelele, pen
tru aplicarea hotărîrilor stabilite de înaltul 
forum ol comuniștilor.

Este momentul în care faptele, realiză
rile, succesele și victoriile autentice vor tace 
deplina dovadă a adeziunilor exprimate, a 
hotărîrii unanime prin care activul mișcării 
sportive se angajează să ridice activitatea de 
educație fizică și sport la nivelul rolului pe 
care partidul și statul nostru i-l conferă în 
cadrul general aî mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate.

în baza prevederilor Hotărîrii, „Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport, 
organ central cu autoritate deplină în toate 
domeniile activității sportive, răspunde de 
înfăptuirea unitară a politicii partidului și 
statului privind educația fizică și sportul", 
îndeplinirea acestor atribuții de mare răs
pundere presupune, desigur, un proces com
plex, desfășurat în timp, în cadrul căruia

urmează a fi stabilite obiectivele majore 
ale activității de educație fizică și sport, 
obligatorii pentru toate organizațiile și 
instituțiile cu atribuții în mișcarea spor
tivă. De asemenea, în îndeplinirea atri
buțiilor ce revin în mod direct Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Comunist, Ministerului Educației și învâ- 
țămîntului, Organizației Pionierilor și altor

• Deplină adeziune, recunoștință 

profundă, angajamente ferme 

de acțiune, de muncă susținută!

• îndeplinirea maximală 

a sarcinilor Hotărîrii, 

obiectiv fundamental

al întregii mișcări sportive!

organizații de stat și obștești pentru buna 
organizare și desfășurare a educației fizice și 
sportului de masă este necesară o analiză 
profundă a mijloacelor de îmbunătățire a 
muncii, în vederea elaborării măsurilor cores
punzătoare.

Este, desigur, de așteptat ca și in codrul 
acestor obiective generale sâ se manifeste 
spirit de acțiune practică, de mobilizare ime
diată a forțelor și capacităților existente, de 
desfășurare a unei munci politice susținute 
pentru valorificarea deplină a tuturor resurse
lor in vederea înfăptuirii consecvente, a sar
cinilor trasate de partid.

Printre prevederile Hotărîrii Plenarei Co- 
mitetului Central al P.C.R. se înscriu și 
o serie de sarcini pentru îndeplinirea că
rora au fost stabilite, forme, perioada și 
chiar termene precise — organizarea com
plexului „SPORT Șl SANATATE" și a unei com
petiții de masă cu caracter republican, 
pentru pionieri, elevi, studenți, militari, ti

neri muncitori și țărani, elaborarea nor
melor și probelor de apreciere anuală a 
pregătirii fizice a elevilor și studenților, a 
normelor de activitate și clasificare spor
tivă, obligatorii pentru sportivii de mare 
performanță, alcătuirea unui plan special 
de pregătire a sportivilor pentru Jocurile 
Olimpice din 1976, elaborarea planurilor 
de dezvoltare pînă în 1980 pentru fiecare ra
mură de sport în parte etc.

lată un vast domeniu în care este ne
cesar sâ se manifeste larg inițiativa, opera
tivitatea, organizarea eficientă a muncii de 
rezolvare la timp si in cele mai bune condi
ție ni a sarcinilor stabilite.

Cu atît mai mult trebuie să se treacă Ia 
o activitate imediată, cît se poale de con- 
:retă, pentru îndeplinirea acelor prevederi 
tare nu reclamă elaborarea unor măsuri 
specifice de aplicare a Hotărîrii cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului. Este cît se ooate de clară și 
precisă sarcina ca, în viitor, educația fizică 
si sportul de masă să fie orientate cu prio
ritate spre folosirea formelor simple, acce 
sibile, desfășurate în aer liber, Hotârîrea 
precizînd, de altfel, și o serie de mijloace 
de verificată eficiență — activitățile spor
tive și turistice care au o influență deo
sebit de favorabilă asupra stării fizice și 
sănătății populației. Factorii de resort — 
între aceștia, firește, toate asociațiile spor
tive — sînt chemați să acționeze imediat, 
fără să mai aștepte alte măsuri, alte in
strucțiuni etc. Aceeași acțiune practică, ime
diată, o cer și obiectivele stabilite de Ho- 
tărîre cu privire la extinderea unor spor
turi cum sînt atletismul, gimnastica, turis
mul, înotul, schiul, patinajul etc Este de la 
sine înțeles că organele sportive, asocia
țiile care au neglijat dezvoltarea acestor 
ramuri au datoria să treacă neîntârziat la 
organizarea unei activități corespunzătoare, 
potrivit măsurilor stabilite prin Hotărîre. 

Asemenea sarcini care cer o soluționare 
neîntârziată, pe deplin posibilă datorită o- 
rientărilor precise și mijloacelor cuprinse 
în conținutul Hotărîrii, pot fi desprinse și 
din analiza măsurilor privind dezvoltarea 
sportului de performanță, utilizarea judi
cioasă și întărirea bazei materiale, per
fecționarea organizării și conducerii acti
vității sportive.

Mișcarea noastră sportivă a primit, cu 
prilejui apariției Hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al P.C.R., un sprijin de ines
timabilă valoare. Este datoria de recu

noștință a tuturor celor care activează 
în domeniul educației fizice și sportului să 
răspundă grijii părintești a partidului cu 
noi și însemnate înfăptuiri care să-și afle 
exprimarea, într-o dezvoltare și un progres 
pe măsura acestui ajutor, a înaltei înves
tituri primite de mișcarea sportivă.

Roșu, bine servit de Dobrin, șutează puternic clin afara careului spre 
poarta lui Vidac. Mingea va poposi in plasă și scorul va deveni în final

unei competiții europene fără a avea 
„în picioare" măcar două-trei jocuri 
de campionat (cazul U.T.A., Steaua, 
anul trecut sau al lui Rapid în acest 
sezon), dar — iată — anul acesta, 
un martie mai hibernal decît trecu
tul februarie (care prin blîndețea lui 
impulsiona gîndurile inovatoare) ne 
invită la circumspecție. Cu atît mai 
mult, cu cît pe lîngă prima etapă a 
returului, vădit afectată de intempe
rii, există neplăcuta perspectivă ca 
și etapa sau etapele următoare să 
suporte niște rigorii foarte aspre —- 
sub aspectul stării cîmpurilor de joc 
— din cauza zăpezii neobișnuit de 
mari din aceste zile. Or, dacă acti
vitatea ar fi fost, să zicem, reluată 
din februarie, n-ar fi fost deloc ex
clus ca, în condițiile atmosferice de 
ieri din Capitală și din alte nume
roase orașe cu echipe de Divizia A» 
să se înregistreze întreruperi ale 

competiției, amînări de jocuri sau 
programări forțate, deci tocmai per
turbările nedorite, cu repercusiuni; a- 
supra formei sportive.

Cu toate condițiile vitrege, dumi
nică a fost — în ansamblu — o eta
pă reușită, cel puțin din punctul de 
vedere al pregătirii fizice majoritatea 
echipelor prezentîndu-se bine. Mai 
mult chiar, n-a lipsit acestei a 16-a e- 
tape a Diviziei A nici farmecul sur
prizelor, nici dinamismul sau chiar 
dramatismul sportiv (la Petroșani, pe 
stadionul Republicii din Capitală), 
nici mult discutata „sare a fotbalu
lui", golurile, cu care etapa inaugu
rală a stagiunii ne-a răsfățat, ser- 
vindu-ne 31, cifra record a actualei 
ediții. Să mai notăm, printre ele
mentele de interes ale primei reun
iuni oficiale a anului, „răvășirea" 
clasamentului (doar trei din cele 16

Tinerețea sportivă înfruntă răbufnirea iernii
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Cu ultimile puteri, iarna îș> 
scutură cojoacele... Ninge, pe 
alocuri viscolește, decorul este 

alb. Dar această răbufnire târzie și 
vehementă nu i-a speriat pe tinerii 
amatori de sport. în cele mai multe 
orașe ale țării, întrecerile în aer 
liber, programate să se desfășoare 
duminica, nu au fost contraman
date. Și, în ciuda vremii nefavora
bile, participarea a fost numeroasă, 
iar atmosfera veselă și entuziastă.

Un loc important pe agenda zilei

l-au deținut, desigur, schiul și să- 
niușul. (în special copiilor, recru
descența hîvemală le-a mers la 
inimă). Dar nici crosiștii nu s-au 
lăsat intimidați, socotind că o cursă 
la întrecere cu vîntuî și sub dan
sul mirific al fulgilor este nu nu
mai plăcută, dar și foarte utilă.

In ziarul nostru de ieri am publi
cat relatări de la unele competiții 
de masă desfășurate duminică. As
tăzi facem loc altor corespondențe 
sosite la redacție.

La Craioce 
grupa fe
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„ZIUA CROSULUI", LA CRAIOVA

enți din 
:ea. Hu- 
tele șco- 
e.

Cu tot timpul nefavorabil, Parcul 
Poporului din Craiova a cunoscut, 
din primele ore ale dimineții de 
duminică, o animație deosebită. Pe 
aleile sale s-au desfășurat finalele 
campionatului municipal de cros, 
la care s-au aliniat peste 400 de ti
neri și tinere. Bine organizat de 
Comitetul municipal U.T.C. (cu spri- 
jinu1 C.J.E.F.S. Dolj) concursul a 
constituit o bună propagandă fă
cută atletismului, căruia — să nu 
uităm — Craiova i-a dat asemenea 
nume ca Argentina Menis, Virginia 
Bonei, Natalia Andrei ș.a.

Rodica Zănescu (15—17 ani), Ro-

dica Dumitrescu (17—19 ani), Vio
rica 
pectiv S. Isac, V. Gavra și L. Pîr- 
van au intrat în posesia titlurilor.

Paralel a avut loc un cros al ele
velor de la Liceul N. Bălcescu or
ganizat în cinstea zilei de 2 Mar
tie. Din cele 200 de fete prezente la 
start prima a sosit Emilia Fîntînă 
din anul III E.

Ciomagă (peste 19 ani), res-

350 DE CONCURENȚI LA 
TG. JIU

Finalele concursului interj udețean 
de cros, desfășurate la Tg. Jiu, au

Marian Burchi a progresai mult în ultima perioadă laiă-l 
surprins într-o poziție caracteristică de fotoreporterul nostru. 

Paul Romoșan

reunit pes:e 350 de concu 
județele Caraș-Severin. VI 
nedoara Gorj și sdecțio-u 
Iilor și liceelor din localitâ

Cu o echipă omogenă și bine 
pusă la punct, reprezentativa Hune
doarei a cucerit trofeul. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine t 
Vilcea, Gorj și Caraș-Sevenn.

M. BALOI eoresp.

„CUPA REȘLTEI- LA SCHI

Pîrtiile de pe muntele Semenic, 
acoperite de o zăpadă abundentă, 
au fost locul de desfășurare a unei

(Continuare tn pag a l-a)

ZĂPADA ABUNDENTĂ OFERĂ 
CONDIȚII EXCELENTE 

ÎNTRECERILOR DE SCHI
Ninge I Dacă iubitorii Întrecerilor de schi 

duceau, pînă nu de mult, dorul zăpezii, iat-o 
acum din belșug oferind condiții excelente 
desfășurării competițiilor. Pentru tineri și 
vîrstnici se organizează, la toate nivelele. în
treceri la care oarticipă sute și sute de spor
tivi.

(Citiți in pag. a II-a relatări de la concursu
rile desfășurate in țară).

3—0 pentru gazde.

La Pitești,

0 nouă unitate 
sportivă 

specializată
Zilele trecute, Biroul C.N.E.F.S., 
în urma consultării cu reprezen
tanți ai Ministerului Educației și 
Invățămîntului, a aprobat înfiin
țarea unui centru special de pre
gătire a juniorilor la box și lupte. 
Această viitoare pepinieră pentru 
sportul de performanță în două 
dintre cele mai importante disci
pline olimpice va ființa pe lîngă 
Grupul școlar al Uzinelor de auto
turisme „Dacia" din Pitești, unde 
învață peste două mii de elevi. 
După ce specialiști din cadrul fe
derațiilor respective și M.E.I. au 
studiat, împreună cu organele lo-
cale, condițiile existente pe care 
le-au apreciat ca deosebit de fa
vorabile, au luat hotârîrea de a 
sprijini activitatea acestei noi u- 
nități sportive cu cadre de spe
cialitate și de a o dota cu echi- 
mentul și materialele necesare.

Data „nașterii" centrului de la 
Pitești este 1 martie. Incepînd de 
la 1 septembrie 1973, cele două

(Continuare fa pag a 2-a)
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in pogino o 4-a : Corespondențâ speciala din Moscova

ÎNOTĂTORII UNIVERSIADEI ’73 VOR CONCURA
INTR-UN NOU PALAT AL SPORTURILOR NAUTICE

Foto i V. ONESA1

Reluarea campionatului de fotbal 
s-a făcut în condiții metorologi- 
ce neobișnuite. Majoritatea par

tidelor s-au disputat pe terenuri 
foarte grele, unele Ia limita imprac- 
ticabilității, în multe locuri a nins 
abundent și în timpul jocului.

Iată deci cît de complicată apare 
problema restructurării calendarului 
competițional, abordată în ultima 
vreme de specialiștii federației care 
preconizează o adaptare a sa la di
namica altor campionate din Euro
pa, unde pauza cea mai lungă este 
cea de vară, în timpul iernii jucîn- 
du-se „non-stop" sau cu o întrerupe
re foarte scurtă.

Fără îndoială, este un real deza
vantaj să abordezi turul al treilea al

echipe au rămas pe locul anterior !), 
schimbarea de lider precum și sti
mulul pe care l-a adus unei „semi- 
pierdute", Sportul studențesc, atît 
prin punctul cucerit de ea în mod 
neașteptat la Bacău, cît și, indirect, 
prin confirmarea regresului accen
tuat al echipei Farului, devenită, la 
această oră. o direct amenințată de 
retrogradare.

Dincolo însă de implicațiile etapei 
în legătură cu clasamentul, cu extre
mitățile acestuia, competiția ne in
teresează in mod direct și acut din 
punctul de vedere al echipei naționa
le. Antrenorul Valentin Stăneșcu, a

Radu URZICBANU

(Continuări în pag. a 3-a)

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH

GHiZDAVU Șl TAIMANOV
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

Gheorghiu și Partoș

in imediata apropiere

a liderilor

3^
Tinărul maestru 
național român 
tru Ghizdavu a 
un start bun în 
conducind din 

rundă.

inter- 
Dumi- 

luat 
turneu 
prima

ii
a progra-Reuniunea de aseară a progra

mat cîteva întâlniri între jucătorii 
aflați la mici diferențe de puncte 
pe tabel. Marele maestru Flo
rin Gheorghiu, care a făcut pînă 
acum o suită de 5 remize (!), l-a 
avut în față pe tenacele șahist 
iugoslav Ostoici. Ghizdavu, autorul 
unui start foarte bun. a jucat cu 
Honfi, campionul nostru național, 
Partos. l-a întâlnit pe unul din 
lideri, marele maestru sovietic Tai
manov. Era de așteptat, ca re
zultatele de la aceste mese să pro
ducă unele clarificări, acum, cînd 
competiția se apropie de jumătate.

Dar, Taimanov și Ghizdavu (am
bii cu negrele) nu au vrut să 
meargă la riscuri și complicații, 
mulțumindu-se cu remiza. Gheor
ghiu, în schimb, a jucat energic

t H
și activ, atacîndu-1 vehement pe 
Ostoici. într-o poziție foarte 
grea, cu regele aflat în plasă de 
mat. maestrul iugoslav a depășit 
timpul de gîndire.

Celelalte rezultate ale serii: Stan- 
ciu — Fichtl 0—1, Pytel — Ghi- 
țescu 1—0, Rukavina — Ungureanu 
(partidă amînată din prima rundă) 
1—0. întîlnirea Stoica — Knaak s-a 
întrerupt intr-un final complicat de 
patru turnuri. Stoica și Spiridonov 
au convenit asupra remizei în par
tida lor întreruptă în runda a 3-a.

După 6 runde în clasament con
duc Taimanov și Ghizdavu cu 1 p, 
urmați de Gheorghiu și Partos cri 
3V2, Rukavina (1) și Honfi cu 3 p 
etc. Astăzi, este zi de odihnă. 
(V. CH.).

IN LUMINA HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R

ATLETISMUL TREDUIE SĂ DEVINĂ 0 AMPLĂ MIȘCARE DE MASE!
Recenta Hotârire a Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă 

□ educației Fizice și sportului trasează sarcini importante pentru amplificarea 
activității, la nivelul maselor ți la cel al performanțelor, intr-o serie de ramuri 
sportive, intre care pe un loc fruntaș, este situat atletismul. Se cunoaște, în ge
neral, că prin aria largă a probelor sale, prin audiența directă pe care o oferă 
tineretului, in special celui școlar, atletismul poate fi practicat - pînă la un 
anumit nivel, desigur — oriunde, orlcind in decursul anului, cu cheltuieli minime, 
dar cu o eficiență cu totul deosebită.

ANALIZA TEMEINICA TN PLENARA COMITETULUI FEDERAL

Ideile prețioase ale Hotăririi C.C. 
al P.C.R. și sarcinile concrete puse 
to fața atletismului, a activiștilor 
săi din comitetul federației, din 
comisiile județene, din cluburi și 
asociații, a antrenorilor și profeso
rilor de educație fizică, a activiști
lor mișcării sportive, din C.J.E.F.S.- 
uri sau din organele cu atribuții în 
domeniul sportului, au stat practic 
la baza dezbaterilor plenarei comi
tetului federal de atletism, ale ca

ret lucrări s-au desfășurat dumi
nică to Capitală.

în mod concret, plenara a ana
lizat situația atletismului în de
cursul anului trecut, pe baza unei 
dări de seamă prezentată de biroul 
federal și a adoptat un plan de 
măsuri pînă în 1976, anul Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, care să 
conducă, în mod nemijlocit, la c 
sensibilă îmbunătățire a activității 
acestui „sport al sporturilor", a-

preciat a fi la baza sistemului de 
educație fizică din țara noastră. 
Ideea principală a dării de seamă 
și a discuțiilor a fost aceea de 
A TRANSFORMA ATLETISMUL 
INTR-O AMPLĂ MIȘCARE DE 
MASE, ÎN AȘA FEL CA EL SĂ 
DEVINĂ — ÎN MOD PRACTIC 
- SPORTUL NUMĂRUL UNU ÎN 
TOATE ȘCOLILE, ÎN TOATE JU
DEȚELE ȚARII.

In decursul anului trecut, au fost 
înregistrate, ce este drept, unele 
succese in privința dezvoltării atle
tismului pe plan național, au fost 
obținute cîteva performanțe de 
certă valoare internațională, dar 
toate aceste realizări sînt încă de
parte de cerințele care stau în fața 
acestui sport și nu reflectă, decît 
intr-o măsură cu totul neînsem
nată. largile posibilități și condiții 
de activitate care i-au fost create

in ultimii ani. ATLETISMUL. DEȘI 
ARE CADRUL ORGANIZATORIC 
CORESPUNZĂTOR, N-A DEVENIT 
ÎNCĂ UN SPORT AL MASELOR, 
IAR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
VALOAREA VÎRFURILOR SALE, 
CU UNELE EXCEPȚII, ACEASTA 
ESTE MULT DEPARTE DE STAN
DARDUL ACTUAL EUROPEAN ȘI 
MONDIAL. De altfel, evoluția atle- 
țllor noștri fruntași la Jocurile O- 
llmpice de la Mitochen a fost con
siderată — în ansamblul ei — ca o 
nereușită, medaliile cucerite și 
punctele totalizate de aceștia fiind 
sub plafonul atins la precedentele 
Olimpiade.

Vorbitorii au subliniat, la modul 
general, dar și furnizînd exemple

Romeo VILARA

(Continuare in pag. aia)



Pag. e 2-a Sportul Nr. 7351

La Brașov DUPĂ JOCURILE DIN CAPITALĂ
ÎN „CUPA 8 MARTIE4*

biatlon 
reunit Ia

INTENSA ACTIVITATE COMPETITIONALĂ
La sfîrșitul săptămînii, C.J.E.F.S. 

Brașov și Asociația sportivă Bucegi 
au organizat în valea cetății Rîșnov, 
campionatul județean de 
pentru juniori, care a
start cele mal talentate elemente 
din școli, asociații și cluburi. Des
fășurată pe o zăpadă mare, după 
o ninsoare abundentă, întrecerea a 
avut un grad sporit de dificultate, 
prilejuind o luptă pasionantă pentru 
cele cfteva mii de spectatori rîșno. 
veni, care au urmărit-o.

Rezultate tehnice: juniori mari, 
ÎS km + 3 trageri : 1. Ioan Lăză- 
roiu (A.S.A. Brașov) 14:02,17 (2 
rriin. penalizare), 2. Dumitru Dră- 
ghici (Bucegi Rîșnovî 14:10,08 (11). 
3. Ștefan Urs (Dinamo Brașov) 
14:14.12 (11); juniori mici: 9 km 
+ 2 trageri: 1, Gheorghe Dudu 
(Sc. sp. Rîșnov) 54 : 59 (8), 2. Zol- 
tan Kinss (Steagul roșu) 55 :14 (9). 
3. Romeo Zaharia (Bucegi Rîșnov) 
56:22 (8) Ștafetă; 4x6 kțtt. 1. Steagul 
roșu: lh58:29 (D. 2. Brașovia 2h02:49 
(8), 3, Bucegi tRîșnov 2h04:25 (2).

★
La Brașov au avut Ioc sîmbătă 

întreceri de sărituri pentru copii 
și juniori mici în Cartierul Schei,

la punctul numit Fîntînița Popii A 
participat un număr impresionant 
de concurenți, ceea ce a demon
strat larga audiență de care se bu
cură această probă în rîndul copii
lor și școlarilor, ca și necesitatea 
repetării unor competiții asemănă
toare într-un program alcătuit spe
cial pentru ei.

★
Tot sîmbătă, în „Cupa Ghiocelul'’ 

ta copii, au cîștigat următorii : 1. 
Mihai Ducaru (Dinamo). 2. Dumitru 
Prahoveanu (Șc, sp. Rîșn-ov), 3. O- 
vidiu Roman (Viitorul). în aceeași 
competiție pentru juniori mici, pri
mele trei locuri au revenit: 
rin Mitrofan (Viitorul), 2. 
Veleanu (Dinamo), 3. Eugen 
(Bucegi).

1. So- 
Mihai 
Sfetea

★
Duminică, la campionatul 

țean de sărituri, desfășurat pentru 
aceleași categorii de vîrstă, rezul
tatele au fost următoarele : copii: 
1. Mihai Ducaru (Dinamo), 2. Du
mitru Prahoveanu (Șc. sp. Rîșnov), 
3. Ovidiu Roman (Viitorul) ; ju
niori mici : 1. Sorin Mitrofan (Vii
torul). 2. Mihai Veleanu (Dinamo), 
3—t. Dumitru Plotogea (Tractorul) 
și Eugen Sfetea (Bucegi Rî.șnov).

jude-

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE
EO1ANA BRAȘOV, 

fon). Aproape 200 de 
buni școlari-schiori ai

12 (prin tele- 
elevi. cei mai 

----- --------- ----- țării, calificați 
de la cele cinci concursuri de zonă, 
au început de luni. în Cristianul Ma
re, campionatele naționale școlare. 
Beneficiind de o zăpadă abundentă, 
dar si de... o ninsoare cu viscol și ceată, 
misiunea tinerilor concurent) s-a com
plicat considerabil, prin reducerea 
vizibilității si prin grosimea stratu
lui de zăpadă, mereu în creștere. în 
prima z! a campionatelor (ele vor 
dura trei zile). concurențH speciali
zați la probe alnlne au luat startul 
Iti cursa de slalom. Traseul a fost 
ales de Ia cabană spre Poiana Rula, 
în lungime do 300 de metri, 150 m 
diferență de nivel, și a cuprins cite 
două manșe separate, pentru băieți* * ‘ - - - 36 de

REZULTATE TEHNICE : slalom 
special, feteî 1. Nuti Degeratu 

86,1, 2. Neia Simlon 
86.7, 3. Eva Mezei 

91.9. 4. Cristina Ene 
92.3. 5. Angela Manole 
95.6. 6 Ioana 'Dorica

(Lie. 
(Lie. 
(Lie. 
(Lie. 
(Lie. 
(Lie 
Sza-

Predeal)
Predeal) 
Predeal) 
Predeal)
Predeal) . __________
2 Brașov) 96.5; băieți 1. Nandor__
bo (Lie. Unirea Brasov) 74.5, 2. Călin 
Narea (Lie. Predeal) 77.6. 3. Tamas 
Mersei (Lie. Baia Mare) 84.7. 4. La- 
dlsjau Szabo (Lie. Predeal) 84.8. 5. 

industrial
Boncu

Helmuth Koneschi (Lie. 
Reșița) 85.1, 6. Constantin 
(Lie. M.I.U. Brașov) 86.8.

Mihai BIRA

REZISTENȚA, 0 PROBLEMA RID CA^ DE TURNEELE DIVIZIEI
in clasamente, modificări pufine

S-a încheiat încă un turneu al 
campionatului republican de bas
chet masculin, al treilea din cadrul 
returului acestei competiții, turneu 
care a cuprins destul de multe me
ciuri echilibrate, interesante, în 
care echipele s-au străduit, în majo
ritatea cazurilor, să realizeze între
ceri de calitate, spectaculoase și, 
bineînțeles, victorii care să Ie îm
bunătățească situația in clasament. 
Sub aceste aspecte, vom remarca.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
MASCULIN

1. DINAMO 20 20 a 1S65—1299 40
2. Steaua 29 18 2 1762—1364 38
3. ,U- Cluj 26 13 7 1536—1318 M
4. Univ. Tîms. 26 13 7 1536—1336 33
5. I.C.H.F. 20 12 > 1448—138 32«. I.E.F.S. 20 16 10 1428—14^2 30
7. Farul 20 a 11 1241—141. 29«. Pol it. Buc. 20 8 12 1357—1535 28
9. Rapid 20 7 13 1303—1435 27

10. PoliL Cluj 20 15 1249—1422 25
11. Voința 26 4 16 1156—1400 N
12. Acad. Mii. 20 1 1» 1273—1777 21

FEMININ
1. politehnica 12 11 1 901-651 23
2. I.E.FS. 12 11 1 846-591 23
X Rapid 12 8 4 737-667 20
4. Univ. Tîms. 12 6 6 763-750 18
X Voința Buc. 12 8 6 794-722 18
6. Crisul 12 5 7 721-728 17
7. -U- Cluj 12 5 7 6S6-783 17
X Constructorul 12 3 9 582-708 15
9. Sănătatea 12 3 9 650-853 15

IA Voința Tg M. 12 2 18 766-913 14

A VERONICA STROE. FRAȚII CODREANU ȘI VIRGIL AÎANASIU

PERFORMERII ULTIMELOR PRODE ALE COMPETIȚIEI

două manșe separate, pentru 
și fete, cu cite 45 ș! respectiv 
porțî.

Concursul a durat aproape 
ore, suplinind pe participant! 
mod deosebit, pe arbitri la eforturi 
serioase. Ca o primă constatare, se 
observă detașarea din masa coneuren- 
țîlbr, prin pregătire si valoare teh
nică, a elevilor Liceului experimen
tal de schi de Ia Predeal.

SIMBATA Șl DUMINICA LA

CAMPIONATUL
SINAIA

NATIONAL

SA

șapte 
și In DE BIATLON (juniori)

oâptămini,La sfîrșitul acestei
17 și 18 martie, se 
la Sinaia (Cumpătul 
național de biatlon pentru juniori 
Sîmbătă vor avea loc probei? indi
viduale, iar duminică, ștafetele.

la 
va desfășura 
campionatul

însemnări de la turneul internațional

REMIZA MARILOR MAEȘTRI
Deși a durat numai 17 mutări, par- 

dintre marii maeștri Florin 
Taimanov. ter- 
nu poate fi 

______  __ „___ așa-ziselor -re
mize de salon" Dimpotrivă, a fost 
o luptă interesantă, cu numeroase 
subtilități poziționale. Florin a dorit 
mult să ciștige. pentru a-șl lua re
vanșa pentru o înfrîngere suferită cu 
ani în urmă, cînd era foarte tînâr, 
la șahistul sovietic. Motiv pentru 
care avînd albele, a ales -deschide
rea engleză" care duce la un joc vîu 
șj

1-C4e5. 2Cc3 Cc6. 3.Cf3 Cf6. 4.^3 Nc5 
(Continuare recomandată de K?-o< 
Mal modern se joacă 4 . Nh4l 5.Ng2, 
(Aici se putea 5.C:e5 N:f2 +, 6.R:f2 C:e5. 
7.e4 c5 1. dar Florfn Gheorghiu n-a 
vrut să intre In niște complicații, 
probabil bine studiate și pregătite de 
adversarul său, de vreme ce a ales 
această variantă) 5. . .dfi, 6.0—0 0—0.
7. d3 (în continuare, mutările de apă
rare ale negrului sînt aproape for
țate) 7. .aS (Se amenința 8.Ca4
8. a3 Te8 9.Ng5 h6, 1O.N:F6 (Foarte 
tentantă părea mutarea 10.Nh4 ’ ? g5, 
II.C:g5 h;g5. !2.N:g5 cu atac cîstigă- 
tor pentru alb. Dar, dună 10 NM, 
Taimanov avea la dispoziție exce
lenta mutare de apărare 10.. .Cd4 !, 
prin care amenința să schimbe calul

tida
Gheorghiu și Mark 
minată la egalitate, 
asimilată categoriei

foarte activ de la f3 st să captureze 
apoi nebunul „întemnițat** la h4. A- 
ceasta l-ar fi obligat pe alb la con
tinuarea lI.N:f6 Drf6, după care se 
ajungea In principiu la aceeași pozi
ție, dar cu doi timpi în plus pe-tru 
negru). I0.. D:fS, ll.Tbl Ne«, 12X32 
Dd8! (O excelentă și absolut tece- 
sară retragere), IX Cde4 Dd7 (Negrii 
își face -bateria- pe diagonala c*-h3) 

c5 dr5.
ia ea i& . >a4 

poziția). tă_Ce7. tAC»5 
(încercarea de a pfc:-» 
duce ta avar ta, : !7^e4
I8.dx6 Crc6 poziția ?e-

14.Cd5 N:d5, 15.c:d5 (La lâ.C?
16. N:d5, negru] o 
si echilibra 
dxS, 17-Drt 
centru) nu 
c6! și după 
grului este 
siunii pe care o exercită asupra pio
nului slab din d?), 17.. .C^5 si in 
această poziție Taimanov a prepus 
remiză, pe care Gheorghiu a acceo- 
tat-o. într-adevăr, după iS.Dzrt ct, 
19.b4, negrul nu joacă 19 ^:b3. 
20T:b3 cu mare presiune pe flancul 

alb, ei râsp: 
dupâ

superioară

damei pentru 
piu 19.. .Cc7 !, 
perfect egală.

*

Concursul feminin

de selecție
Tlmîșoreanca Suzana Makai a dominat 

ultimele două runde ale turneului fe
minin de selecție și, cîștigind consecu
tiv Ia Elena Râducanu și Lia Bogdan, 
a trecut în fruntea clasamentului. Fos
ta lideră. Rodica Reicher, a remizat cu 
Vera Szlgmond și E’eonora Gogâlea. 
Două puncte a înscris, in rundele a 
3-a șt a 4-a. proaspăta campioană u- 
niversitară, clujeanca Margareta Junru. 
Ea le-a învins consecutiv pe Lia Bog
dan și Gertrude Baumstarrk. Ultima, 
maestră internațională, calificată în tur
neul interzonal, a remizat în runda 
a 3-a cu Gabriela Olteanu și ocupă un 
loc precar (penultimul) în clasament.

Alte rezultate : Maria Pogorevicî — 
Envlia Chis 1— e. Eleonora Gogâlea — 
Anca Gheorghe *'? (r. 3). Gabriela 
Olteanu — Vera Sziemond 1—0. Anca 
Gheorghe — Maria Pogorevicl Vj**1.?» E- 
lena Răducanu — Emilia Chis V2—(r. 41.

CLASAMENTUL, după 4 runde, este 
următorul : SUZANA MAKAI 31',, Ro- 
dîca Beiclier 3. Margareta Juncu. Marfa 
Pogorevici. Gabriela Olteanu Eleo
nora Gogâfea, Anca Gheorghe. Elena 
RS.ducanu 2. Vera Zsigmond. Emilia 
Chis tl/2. Gertrude Baumstarck 1, Lia 
Bogdan 0 p. (T.N.)

13 mutări, tn poziția din d-treamâ. 
Partos a conifouat puternic:

I

doua echipă trecind pe locul 11, care 
aduce retrogradarea.

La fete, după etapa a 
turului, Politehnica și 
rămas singure in cursa 
lu, a treia pretendentă, 
mînd ca, de acum înainte, 
apere locul 3 și să-și refacă forțele 
pentru ca, la ediția următoare a di
viziei A, să poată reveni în lupta 
pentru primul loc. In ceea ce pri
vește retrogradarea, candidate au 
rămas Voința Tg. Mureș, Sănătatea 
Satu Mare - 
rești.

Revenind la întrecerea băieților, 
vom aminti
6 mai (cînd va începe turneul de 
la Timișoara) 

vor activa, în în- 
tîlniri internațio
nale, doar com- 
ponenții loturilor 
de seniori și de 
tineret. Ceilalți 
jucători vor be
neficia de un

III-a a
I.E.F.S. 
pentru 
Rapid,

re- 
au 

tit- 
ur- 

să-și

și Constructorul Bucu-

că de acum și pînă la

latind pe Dinamo) sînt restante 
capitolul rezistență, ele nereușind 
să suporte efortul solicitat de trei 
meciuri, mai ales cînd acestea sînt 
echilibrate și solicită strădanii deo
sebite. Chiar șt Steaua, care venea 
după pregătirea specială necesitată 
de jocurile susținute în cadrul Cu
pei cupelor, a slăbit ritmul spre 
sfîrșitul întîlnirilor, așa cum a fă
cut în meciul cu Universtiatea Ti
mișoara, pierdut în final. Am ales 
exemplul echipei Steaua pentru că 
de la ea se pretinde (în mod justi
ficat, dacă ținem seama de valoa
rea oomponenților lotului și de con
dițiile superioare de pregătire) mai 
mult decît de la celelalte divizio-

Tradiționala întrecere dotată cu 
..Cupa 8 Martie**, care a marcat în
ceperea noului sezon de tir în aer 
liber la armele cu glonț, a reunit, 
timp de trei zile, pe poligonul Di
namo din Șoseaua Ștefan cel Mare 
paste 100 de țintașl bucureșteni, 
printre care și numeroși fruntași. 
Competiția, deși nu s-a bucurat de 
un timp favorabil, s-a încheiat to
tuși cu un bilanț satisfăcător, mulți 
dintre competitori obținînd rezultate 
bune.

La proba de armă standard se
nioare. o impresie bună a lăsat J* 
namovista Veronica Stroe. care, 
toate că n-a realizat o cifră 
mare valoare, a dovedit constanță, 
detașîndu-se cu un avans consistent 
față de următoarele clasate.

Seniorii au concurat la o probă 
redusă la armă liberă, 3 X 20 focuri. 
Lupta pentru primul loc s-a dat 
între frații Codreanu. Constantin (de 
la Dinamo) și Ilie (de la Steaua). 
Ambii au realizat același punctaj 
— 568 — dar primul avînd o cifră 
mai valoroasă Ia ultimele 10 focuri 
a ocupat primul loc.

în ultima probă, cea de pistol li
ber, concurenții au avut de înfrun
tat condiții meteorologice cu totul 
ostile tirului, vizibilitate redusă, 
frig, ninsoare abundentă. Totuși pri
mii trei clasați, pistolarii clubului 
Steaua, au țintit cu multă preci
zie și au înscris în palmaresul lor 
pentru început de an comnetitional 
rezultate bune. Pentru primul loc 
au luptat V. Atanasiu și C. Fecio- 
rescu. După calcularea țintelor, Ata
nasiu a cucerit trofeul, fiind mai 
bun cu un punct decît colegul său 
de club.

Tînăra generație de trăgători a 
fost masiv reprezentată la compe
tiție și unii dintre juniori au re
ținut, prin buna lor comportare, a-

di-
cu
de

specialiștilor. S-au evidențiat,
■ juniorii Dumi- 

M. Teodora
tenția i_ 
în mod special, 
tra Matei (Dinamo), 
(Steaua), L. Stan (Metalul), iar do 
la începători Ștefania ivanovici $i 
E. Dumitrescu (C.P.M.B.).

REZULTATE TEHNICE: armă 
standard 3 X 20 f. senioare : 1. Ve
ronica Stroe (Dinamo) 558 p (p« 
poziții: 197—169—192), 2. Melania 
Petrescu (Dinamo) 553 p, 3. Magda 
Borcea (I.E.F.S.) 550 p, 4. Ioana 
Șerbănescu (Dinamo) 545 p, 5. Flo- 
rica Romano (Olimpia) 544 p, 6. Iu- 
liana Herlea (Metalul) 531 p ; ju
nioare : 1. Dumitra Matei (Dinamo) 
546 p, 2. Angela Tudorică (Dinam-o), 
532 p.
530 p ; 
(Steaua) 
(C.P.M.B.) 
(I.E.F.S.) 545 
f. seniori : 
namo) 566 p 
tirna decadă 
(Steaua) 566 , 
Adam (Metalul) 562 p, 4. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 561 p, 5. M. An
tal (I.E.F.S.) 559 p, 6. C. Manela 
(Steaua) 555 p. Pistol liber 60 7. 
seniori: 1. V. Atanasiu 547 p, 2. C. 
Feciorescu 546 p, 3. T. Mihai 542 p 
(toți de la Steaua), 4. M. Roșea 
(Dinamo) 536 p, 5. N. Ciotloș 
(Steaua) 536 p, 6. Al. Gered (Steaua) 
535 p. Juniori : 1. L. Stan 523 p, 
2. M. Trușcă 514 o. 3. M. Vierii 
500 p (toți de la Metalul).

La începători, pe primele locuri 
s-au clasat : Ștefania Ianovîcl 
(C.P.M.B.) la 3 X 10 f. „standard" cu 
241 p; E. Dumitrescu (C.P.M.B.), 
la aceiași probă băieți, cu 267 p î 
N. Răcăreanu (I.E.F.S.) la pistol vi
teză 30 f. cu 260 p, la pistol liber 
30 f. cu 233 p.

3. Elena David (Olimpia) 
juniori : 
550 p,

547 p,
p. Armă liberă 3 X 20
1. C. Codreanu (Di- 
(197—177—192) — ul-
96 p. 2. I. Codreanu 
p (u.d. 93), 3. Gh.

1.. M. Teodoru
2, I. Vochin
3. M. Mirea

T. RABȘAN

recent

a ocupat locul 2

3
“Si

E. ALMER- RECORD LA 200 ■

a Ungariei, 
constituit o exce- 
a spadasinilor noș- 
vederea principale- 
sportive din aăcst

Echipa României A

ri jucătorii de bază ai echipei Dinamo. 
Dinamo—Universitatea Cluj.

Trofeul memorial M. Savu”
PE LOCUL I—SPADASINII U. R. S. S

< . NATĂȚIE.
unJoasd pătrundere efectuata de Dragomi- . .. ...... - -
ul

Fard din meciul DELFIN: 2;1L 3

deosebi, victoriile lor în fața redu' 
labilei formații

Concunsul a 
lentă verificare 
tri fruntași în 
lor confruntări 
6ezon și în special Cupa Europei 
(Heidenheim, aprilie) [t. st.1.

Ediția a 5-a a concursului inter
național de spadă „Trofeul memo
rial Mihai Savu“ a fost cîștigată 
de scrimerii Uniunii Sovietice. în 
ultimul meci, ei au dispus cu sco
rul de 8—0 de prima formație a 
țării noastre. Scorul pare sever la 
prima vedere. Trebuie menționat, 
însă, că nu mai puțin de 4 asalturi 
s-au încheiat la limită, iar in alte 
două (Kriss — Bărăgan și Vîtebski 
— Duțu) s-au înregistrat duble in
fringer! Cel mai eficace trăgător 
sovietic a fost, de data aceasta, A- 
nikin (3).

Remarcabilă a fost victoria spa
dasinilor din echipa României B în 
fața „4“-ului Ungariei, cu 9—6. Zi
darii și Podeanu au obținut cite 3 
victorii, Angelescu două și P. Szabo 
una. Scorul putea fi și mai conclu
dent, dar ultimul asalt nu s-a mai 
tras, fiindcă oricum victoria .se
cunzilor** noștri era asigurată.

In urma rezultatelor din grupa 
finală, clasamentul general al -Tro
feului** se prezintă astfel : I.U.R.S.S., 
2. ROMANIA A, 3. România B, 
4. Ungaria, 5—8 (ex aequo) : Ceho
slovacia. România C, R. D. Ger
mană, Bulgaria.

De remarcat, pozițiile bune ale e- 
chipelor noastre de spadă și, în-

frumos a cor.d 
sa eu mae»>.- 

s

V. CHIOS'

t>4.
NcS. 17.CM!
Xe7. IVTfeî CtfT.

Sh4— sxn 
< b*. Sfc. 
Ce7. 3L M

:de sin» 
care poziția est<

Un atac pozițional 
Partos în întiinirea 
internațional cehoslovac FichtL 
jucat o veche variantă a gambi 
damei acceptat, utilizată intr-o 
tidă Reti-Rubinstein, în 
schimbul precoce al damei 
tarea a 5-a. Profitînd de 
țări pasive ale adversarului să 
pionul nostru și-a creat o poziție 
perioară pe aripa damei, unde s-au 
desfășurat operațiunile ofensive. După

(Urmare dm jiay r)

secții își vor desfășura activita
tea în cadrul clubului ce va lua 
ființă pe lingă Grupul școlar al 
U.A.P.

Măsura înființării unei astfel 
de unități sportiva vine în întîm- 
pinarea unei mai vechi dorințe 
a antrenorilor, aceea de a avea mai 
multă vreme in pregătire pe tine
rii de a căror inițiere se ocupă. 
După absolvirea școlii, tineri) spor
tivi vor intra în producție în ca
drul aceleiași unități, rămînînd mai 
departe sub îndrumarea primilor

AGENDA ÎNTRECERILOR DE
(Urmare dm pap 1)

reușite competiții de schi, dotată cu 
„Cupa Reșiței"

Pentru prima dată, a fost experi
mentată o cursă de slalom paralel, 
cu 24 de porti, mult gustată de pu
blic și primită cu interes de cei 
peste 50 de concurenți. La seniori 
a cîștigat Gh. Baloga — 58,1 sec, 
la juniori I, Latirențiu Nagler — 
56,5 sec, iar la juniori It, Mihai Ju- 
has în 72,1 sec în cursele 
copiilor au învins Mariana Micu 
(78 sec) și Dan Munteanu (59,9 sec).

Proba de coborire i-a revenit lui 
Corne) Ruszîcska — 37.7 sec. iar 
cea de slalom (2 manșe) lui Helmut 
Konecsny — 90,8 sec. Au avut loc, 
de asemenea, probe de fond, pe Ca
tegorii de vîrstă, pe 1,5 3,5 și .10 
km.

Dorii GLAVAN, coresp. județ.

învingătorii : cl V — Emilia Nadov- 
lcci și Radu Ștefănescu ; cl. VI — 
Eugenia Șerbănescu și Dan Herchi ; 
el. VII — Liza Dobrescu și Marian 
Barbu ; cl. VIII — Ele.ia Neacșn 
și Adrian Sirbu. Pe echipe a învins 
Școala generală nr. 2.

★
Aflată la a III-a ediție, competi

ția de cros din Galați, dotată cu 
„Cupa mărțișorului**, s-a desfășu
rat anul acesta pe faleza Dunării. 
Peste 1 500 de concurente ( !), din
tre care 30 invitate din comuna Mo
vila Miresii. puternic centru să
tesc de atletism. La cursa junioare
lor II, oaspetele au ocupat primele 
2 locuri (Eugenia Manea și Lenuța 
Coadă). Celelalte învingătoare : 
Ioana Șerb (j. III), Eugenia Cozma 
(j. I) și Doina Teodoropol (senioa
re).

Foto: Dragoș NKAGU

za.Tnel Tir:

lor anirenon. situație care ie asi
guri continuitatea în pregătire eu 
aceleași cadre de speoalxșzi.

S~a z itx ca, m tiii - pul selec*
țjei tinerelor elemente. Centrul de 
medicină sportivă din Capi; să~i 
sprijine pe antrenori, secuiijt prin 
controale medicale riguroase. De a- 
semenee, specialiști a: federațiilor 
ti vor ajuta pe antrenori in desfă
șurarea procesului de antrenament.

În5ințarea centrului specia! de 
pregătire pentru box și lupte este 
o măsură foarte utifă. ale cărei re
zultate — sperăm cit mai bune — 
le așteptăm cit mai curînd.

aml să poată fi
îr“ ’ '-zris-te cteșmzțai

—■ora - -
fd"** *T"1

eu ntatul
Usa

frn! de «cccrxir, 
cotrșețfticai

atmatiTe a fo
‘ zi* *oaTe
st eea a re-

•mtet nec-<ire inen s a trei
12 a ti tea zîîe. ?»Î3: con-

? a . e
găzduite s&ptâirlina trecutăde sala Flcreasea au dezvălui» că

tzpeîe frunitașe (exeep-

nare A. Dar observația este vala
bilă în aceeași măsură și pentru 

team-urilor. ale căror fluc- 
s-au datorat în cea mai mare 

Lcîentei capacități de 
efortului a trei partide, 
insă, că la Timișoara 

data îmbunătățiri substan
țiale în domeniul rezistenței, fapt 
care. în ipoteza că va fi realizat, 
va contribui la ridicarea calitativă 
a întrecerilor.

D STANCUIESCU

într-un concurs de verificare ■ 
pregătirilor efectuate de înotătorii 
din Reșița, Eugen Aimer a corec
tat recordul republican în proba 
de 209 m delfin, parcurgînd dis
tanța (în bazin de 25 m) în 2 :11,3 
(v.r. : 2 :12,9, deținut tot de Aimer). 
Alte rezultate din cadrul aceluiași 
concurs : 200 m liber (m) : D. Wet- 
ternek 2 :05,6 ; 200 m liber (f) t 
Lavinia Donia 2 :28,4 ; 200 m spa
te (f) : Iudith Huniadi 2 :58,7 ; 100 
tn spate (f) : Dorina Anghel 1 :39,8.

D. GLAVAN — coresp.

REZULTA 1EJ DIVIZIEI B
(îuru; 'll) a diviziei 
■si inreîistrate urmă- 
MASCITJN : A.S.A.

■ C F.K. Gatzt* n («7— 
a TîraKoara - OLmpia Sibiu 

— fostul internaționa) N- 
înscris p : UnirrrsitMea

(«■ini _ Procrwal București 5S—C 
-TI> — iro rezu’iat prin care 

suî tși cre*azâ posibilitatea 
*a In divizia A : au tnscr 

Tvancv 17. Olteanu n.
Lorhescj 5. Soinu « 

respectiv Andreitu 15. 1 
Anehe’ 13. Pituîescu

• 4. Tue J : Mure*u! Tț. Mureș —
SAOtstea Satu Mare Q—73 (j*—
C.S.M. Iasi — Pe^tebnHa Galati «7—« 
<TS—T7>. Politehnica KaM — ’’n*r?rsit?tea 

tl—€• (44—Clujean 3 _ Me- 
#*^ua Tț. Mure* 47—» (35—IC). Vo«nta

— Cr<sul Oradea 73—77 (M—’1. 73—
— lo** d^^sebtt de disputat în-heiat. 

djră prelungiri, cu pri»*ia infringere oe 
teren oropriu a Voinței rare a greșit. 
neanihfflndu-1 ce Hoffman auter a 33 p: 
V-'iversHatea Craiov* — știința Mrdiaa 
——’4 Oî— 33) CoRNțrurtorr»! Xrad —
C-SM. R-^ita 9 (nenrezentare) FE- 

: Tomistex Constanta — C S.U. 
Galați St <T5—•). Universitatea Rum- 
rest-: — P.T.T. 35 Hf—H) — au to- 
srrîs Gorsan 4. Dumitrescu s Dinu 3. 
B-Xr»ieă 17 oentru P T T . resneetiv Ba- 
cesa 5 Orban 4. Gbenio«rhi 1. Fo^dea 
!3 : Conf*'Ctia Dorohoj — Confecția Fo< 
san» dtsoutat ia Botc«an!> 53—4a <24-
îP. MetaTul SafoRta __ Crinii yy O«*a'**a 

M (54—2?). Voința Oradea — Ști
ința Sf. Gheorehe S3—62 (33—T7). A^hl-
♦*ctu«*a — OVmpia București r*“—
î?» Universitatea Ura:ova — Constructo
rul Arad A7—?n (45— 1D.

Rezultatele au fost transmise de o 
resnondentil T. Costin V. Sere. F. Dar* 
vaxxv s. T^anflt R C. Bnp. G- Tamas. 
St. larob. î. Ian'ni. C. Cretu. M Bontoiu, 
L Pocol. C. AIbu, D. Diaconescu.
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MASA A FOST BOGATA

n

ATLETISMUL TREBUIE SĂ DEVINĂ
0 AMPLA

' Urmare din pay l)
activitatea locală,

MIȘCARE DE MASE!

„CROSUL MĂRȚIȘORULUI'' 
LA PITEȘTI, BRĂILA Șl 

MOINEȘTI
Peste 500 de elevi și eleve din 

școlile generale ale Piteștiului au 
participat la tradiționalul „Cros al 
mărțișorului" în parcul „Ștrand". 
S-a alergat pe grupe de clasă. Iată

*
Crosul organizat la Grupul șco

lar petrol Moinești a fost cîști
gat de Maria Dochi de la Școala 
generală nr. 4 din localitate.

SCHI LA PIATRA NEAMȚ
Profitînd de zăpada căzută în ul

tima vreme, la Piatra Neamț a fost 
organizat un concurs popular de

Concurentele așteaptă semnalul plecării in cursa junioarelor II, disputată 
pe frumoasa faleză brăileană

Foto: I. ENACHE

concrete din
unele explicații ale acestei stări de 
lucruri și au supus focului criticii, 
modul defectuos, formal, în care sînt 
;ra*-aie chiar și problemele de bază 
ale atletismului nostru. Unul din
tre veteranii acestui sport, care a 
ridicat, cu ani în urmă, generații 
de atleți 
mișorean 
exprima 
mișoara. 
dejde ia 
are astăzi nici tradiție atletică și. 
firește, nici atletism ! Cauzele sînt 
mimai de natură locală și pentru a 
se reciștiga galoanele pierdute, la 
Timișoara trebuie pornit, cu hotă- 
rire. de la A, punînd vîrtos umă
rul toți cei interesați, și în primul 
rind C.J.E.F.S. Timiș, care nu prea 
ia în serios acest sport. Liceul cu 
program de educație fizică, care ar 
trebui să dea cadre de nădejde io
tului de juniori, nu-și mai reali
zează obiectivul constatîndu-se. de 
fapt, că in cadrul său atletismul 
este practic asemănător unei cenu
șă rese.

EUGEN ROMANȚ.AN. președin
tele comisiei de atletism din Cluj, 
sublinia situa*ia necorespunzătoare 
in care se găsesc unii antrenori 
preocupați doar de oregătirea u- 
nuia. sau cel mult a doi atleți frun
tași, negii jind total creșterea de co
pii și juniori. La Cluj, din 22 de 
antrenori doar 2—3 a a practic în 
preocupări pregătirea unei grupe de 
atleți, ceea ce. evident, are impli
cații asupra situației atletismului 
nostru și chiar asupra viitorului lor 
profesional, în momentul în care 
vârfurile actuale cu care lucrează își 
vor încheia activitatea competițio- 
nală. Ideea a fost abordată și în 
cuvîntul lui GUNTER WAGNER, 
președintele comisiei din 
care a propus ca fiecare 
și antrenor să aibă in grijă 
de atleți de performanță 
formată din începători, 
muncii urmînd a fi făcută în func
ție de rezultatele pe care elevii lor 
le obțin în concursuri importante. 
Liceele de educație fizică ar trebui 
să aibă, la concursul de admitere, 
locuri stabilite pe secții, în funcție 
de nevoile

cu renume, profesorul ti- 
CORNEL IOVĂNESCU, 

sincerul său regret că Ti- 
altădată un centru de nă- 
această disciplină, nu mai

lui in școli să se facă chiar din 
clasa I și nu mai tirziu. UN LC- 
CRU ESTE CERT : ATLETISMUL 
NU POATE EXISTA ÎN AFARA 
ȘCOLILOR, A LICEELOR I

Mai mulți participant! la plenară. 
NICOLAE MANTA (Tg. Jiu), CA- 
MIL MORȚUN și ION NAE (Bucu
rești), IVAN CEAPĂ (Brăila). ȘTE
FAN ZIGLER (Arad). DUMITRE 
ZGAVÎRDEA (Caraș Severin), DU
MITRU TRONCIU (Suceava). ILIE 
TlLVÎC (Satu Mare), au arătat as
pecte din activitatea desfășurată pe 
olan local, 
minus urile 
mai multe 
trlbuie la
De altfel, multe dintre aceste propu
neri au și fost reținute de biroul 
F.R.A., care le-a inclus în planul 
de măsuri adoptat

Maestra emerită 
LANDA BALAȘ, a 
supra nevoilor de 
bază materială 
pentru marea performantă și a ce-

IN ARGEȘ, ATLETISMUL CUCEREȘTE TOT MAI MULT TEREN

performe- 
mare 

necorcspun- 
Se constată, 
sc muncește 
multe locuri.

Brașov, 
profesor 
o grupă 
și una 

aprecierea

cu plusurile și mai ales 
ei. oferind s*>re studiu 
soluții, posibile să con- 
dezvoltarea atletismului

schi dotat cu Cupa ziarului local 
„Ceahlăul. La întreceri s-au pre
zentat peste 100 de tineri și tinere 
din municipiu și din centrele re. 
cent dotate cu echipament 
acest sport : Bicaz Chei, 
Toaca, Hanga, Ceahlău, 
Emil Bucureșteanu (cat.

pentru 
Dămuc, 
Pipirig.
copii),

Emil Catrimu (juniori) și Cornel 
Munteanu (avansați), respectiv Ma
rina Olteanu, Carmen Medar și 
Lăcrămioara Florescu au figurat 
pe listele învingătorilor în proba 
de slalom disputată pe pîrtia Cozla.

C. NEMȚEANU, coresp.

ȘCOALA,
A

generale.
PRINCIPALA SURSĂ 

ATLETISMULUI
GAVRILA, președinteleOVIDIU

comisiei de atletism Vrancea, apre
cia că pentru ca atletismul să de
vină, într-adevăr sportul ccl mai 
important, va trebui ca predarea

rut tuturor să activeze cu mult mai 
multă eficiență pentru întărirea dis
ciplinei, pentru îmbunătățirea edu
cației, in paralel cu pregătirea 
sportivă. Antrenorul emerit OLIM
PIU CONSTANTINESCU-NEHOI, 
din Roman, aprecia că multe din 
rămânerile în urmă ale
î-ilor noștri sînt cauzate, în 
măsură, de activitatea 
zătoare a antrenorilor, 
din păcate, că încă nu 
suficient, că lipsește. în
o exigență fermă pentru lucrul de 
calitate, pentru disciplină. Ba mai 
mult, au fest sancționați tot acei 
antrenori care înțeleg să-și facă da
toria. în timp ce pe cei care, pur 
și simplu, nu fac nimic sau fac 
prea puțin, nimeni nu-i trage la 
răsoundere : federația, C.N.E.F.S., 
inspectoratele școlare etc.

Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că în munca sa a simțit în prea 
mică măsură ajutorul Centrului de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S., în 
privința procesului instructiv.

care
de plenară.
a sportului 10- 
atras atenția a- 
a se asigura o 
corespunzătoare

GHEORGHE CREȚU, președintele 
C.J.E.F.S. Argeș, a informat plenara 
despre unele din măsurile luate, pe 
plan județean, pentru impulsiona
rea activității atletice, pentru in
troducerea ei în toate școlile, ca și 
despre măsurarea și testarea tu
turor elevilor sau selecționarea pen
tru performanță a celor mai dotați 
dintre aceștia. De asemenea, a ară
tat preocuparea existentă de a lărgi 
la maximum calendarul competi
țiilor de cros, prin organizarea lu
nară a tot felul de concursuri a 
tractive.

Vorbitorul a arătat că conducerea 
C.N.E.F S. n-a tras la răspundere pe 
nici unul dint/e președinții consiliilor 
județene sau municipale de educa
ție fizică și sport, dintre care prea 
puțini au înțeles să aducă la în
deplinire sarcinile care le aveau 
pentru dezvoltarea atletismului, po
trivit chiar unuia din planurile de 
măsuri mai vechi, al forului nostru 
sportiv central. De aceea. în bună 
măsură, au ș> anărut situa*'*1? cri
ticate astăzi, cînd tocmai C.J.E.F.S.- 
urile nu acordă importanța cuve
nită atletismului și nu contribuie la 
dezvoltarea Iui prioritară. încă o 
dată, deci, se dovedește că stă la 
îndemîna activiștilor mișcării spor
tive ea atletismul să progreseze și 
să atingă valoarea așteptată, or, 
dimpotrivă, ca el să bată pasul 
pe loc !

Tovarășul MARIN BÎRJEGA, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., a abor-

dat în cuvîntul său unele chestiuni 
de interes general, insistînd cu 
precădere pe îmbunătățirea stilului 
și a metodelor de muncă în atle
tismul nostru, pe combaterea fer
mă a oricărei tendințe de forma* 
lism în activitatea de conducere, de 
organizare de 
de selecție, de 
cație. Se cere 
genței față de 
lor care reies din Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R., în așa fel ca 
atletismul nostru să ajungă la dez
voltarea dorită, la nivelul masei și 
la cel al marii performanțe.

Tovarășul MIHAIL FLORESCU, 
președintele F.R.A., a arătat în con
cluzie. că pentru a putea răspunde 
sarcinilor de onoare pe care Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. le-a 
stabilit neutru atletism, este nevnJe 
de o muncă continuă, bine organiza
tă la toate verigile, de o colaborare 
rodnică a tuturor factorilor. TRE
BUIE ACȚIONAT CU HOTArTRE 
5’ENTRU A FACE DIN ATLETISM 
O AMPLA MIȘCARE DE MASE, 
pentru a selecționa elementele cele 
mai talentate, pentru a Ic putea 
pregăti în mod corespunzător pen
tru marile competiții internaționale 
și în special pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice.

competiții, a muncii 
pregătire și de edu- 
tuturor sporirea exi- 
indeplinirea sarcini*

★
In încheierea lucrărilor plenarei, 

biroul F.R.A. a acordat placheta 
comemorativă si diploma de onoare 
unui număr de vechi activiști al 
atletismului,
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ETAPA INTIIA A RETURULUI

CITEVA SEMNE (BUNE) ALE STARTULUI
SCENA APE PRIMA FOTBALULUI NOSTRU

Reîntîlnirea cu campionatul pri
mei divizii ne prilejuiește cîteva 
constatări. Departe de a constitui 
concluzii definitive, tocmai pentru 
că vin după prima apariție în a- 
renă a celor 16 formații din plu
tonul fruntaș al fotbalului nostru, 
ele ne îndeamnă să stăruim asu
pra lor, tocmai pentru că au repre
zentat unele dintre subiectele dina-

in tea sezonului, fiind în ateptia 
F.R.F. de multe săptămîni ; forul 
de specialitate le-a și dedicat o se
rie de acțiuni profilactice, să le nu
mim așa, și există unele semne eă 
acestea nu s-au inițiat în zadar.

Să ne oprim, așadar, asupra 
cîtorva dintre aspectele pe care cele 
opt întîlniri de duminică ni le fur
nizează...

TENDINȚA DE ANGAJARE TOTALĂ

de start a echipe- 
satisfăcătoare. In 
noștri n-au mai 

meciuri acele de- 
de acalmie care

Accentuată tocmai de starea te
renurilor, peste tot nefavorabilă ca 
urmare a condițiilor meteorologice, 
capacitatea fizică 
lor a apărut ca 
general, jucătorii 
lăsat să apară în 
zolante perioade
fac ca tribunele să dormiteze și să 
regrete timpul pierdut. Asta ca să 
amintim de inconvenientul de supra
față, despre aspectul spectacular al 
problemei. Fiindcă fondul acestei 
cheltuiri cu lingurița a efortului e 
altul și mult mai grav, mai pre- 
judiciabil intereselor generale ale 
fotbalului nostru. E vorba de frina 
pe care neangajarea la efort pe 
toată durata unei partide o pune 
dezvoltării de ansamblu a acestui 
sport. Din atîtea și atîtea izvoare, 
care stau cu prisosință la îndemîna 
iubitorilor fotbalului, ca să nu mai 
vorbim de posibilitatea de Infor
mare a factorilor interesați (antre
nori, jucători, conducători de clu
buri etc.), se știe că nivelul perfor
manței presupune automat, o ca-

paritate fizică superioară, așa cum 
unui membru al unei orchestre sim
fonice i se cere să poată executa, la 
prima citire, orice partitură. Ma
rile finale, marile dueluri pe care 
le urmărim direct sau de la dis
tanță sînt fiecare o demonstrație 
a acestei probe pe care fotbaliștii 
de renume o absolvă, paralel cu cea 
specifică jocului.

E, prin urmare, cu atît mai încu
rajator cînd constatăm că duminică 
marea majoritate a titularilor for
mațiilor noastre de A au fost ca
pabili nu numai să reziste obstaco
lelor puse de starea terenurilor ci 
să și imprime jocului un ritm alert 
pe toată durata întâlnirilor. învin
gători sau învinși au termina: me
ciurile cu rezerve ; și dacă ar f 
să amintim doar exemplul acestei 
energice formații care a devenit Pe
trolul Ploiești, spunem. erE-dev

mult. Ripostele sale față de an ad
versar care a făcut o partidă re
marcabilă. nu au încetat nici o 
clipă ; nici La 0—2 și nici la 1—3, 
combativitatea elevilor lui Ilie 
Oană nu s-a stins, n-a intervenit 
acea „împăcare cu propria soartă' 
care arunca atîtea jocuri în medio
critate din clipa cînd unul dintre 
combatanți se desprindea pe tabela 
de marcaj. Ș: pildele nu se opresc 
La partida din șeseaua Ștefan cel 
Mare, ele merg și către multe alte 
echipe (Sportul studențesc. _U“ Cra
iova. C.F.R. Cluj. CS.M. Reșița, 
Steagul roșu etc.), cum vedeți un 
pluton compus și din victorioase și 
din învinse, ceea ce e cu atît mai 
elocvent.

Fructele unei perioade pregăti
toare intense »-*u arătat de timpu
riu. Dar să nu f:e doar produsul 
unei concentrări ce o etapă, de un 
meci, de un 
seamă, să nu 
țum.ree unei 
cum atragem 
cclului srjrțar.i acestor acumulări 
pr.n supapele pe care programele 
deacxriona^. cu consum fără limită 
de alcool sau cu escapade nocturne, 
îe pot deschide. Și atunci ne vom 
mira că fotbaliști plini de vigoare, 
combativi ri energici ta etapa inau
gurală devin, tnc nu știi cind. niște 
!jcâ'.oct sleit; de poteri, capabili să 
joace la ritmul unei pa 
doar ci sfert de oră—

moment $i, mai c j 
se coQS jme în mul- 
pr.me reunite; după 
a-.er.-.a WpVQ

tide de A

SPORTIVITATEA ONORATĂDOAR CULDA A UITAT DE EA

cunoscut la noi și peste hotare pen
tru corectitudinea lui, apare discor
dant. Credem că tocmai Culda va 
aprecia singularitatea actului său și 
își va face cu atît mai mult o .mal 
aspră auto-judecată.

BUN VENIT TINEREȚII In ciuda plonjonului disperat, Mihai Ionescu n-a 
Uzat Radu Nunweiller, printr-un șut de la marginea 
lung. (Fază din meciul Dinamo—Petrolul).

putut evita înscrierea unui nou gol (al doilea). L-a rea- 
careului de 16 m, care a trimis mingea pe jos, în colțul

Foto: Dragoș NEAGU

CAMPIONATUL ECHIPELOR
OE TINERET-REZERVE

1.
2-3.
2—3.

4.
5. U.T.A.
6.

•C“ CLUJ 
Petrolul 
Dinamo 
Univ. Cv.

Steaua
7. C.S.M. Reșița
8. Sp. studențesc
9. Farul

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

F. C. Argeș 
Steagul roșu 
Jiul
Rapid
C.F.R. Cluj
A. S. Armata 
S. C. Bacău

16 9
16 7
16 7

8
7
7
6
6
7
5
5
6

16 6 1
16 5 3
16 4 5
16 5 1

16
16
16
16
16
16
16
16
16

2 
t 
t
2
4
3
5
4
2
4
4
2

5 31-17
3 25-17
3 25-17
6 24-21
5
6
5
6
7
7
7
8
9
8
7

10

15- 12
36-20
21-23
23-24
23- 25
18*19
16- 19
18-28
20-30
24- 33
16-29
30-39

■
29
20
11
ÎS
17
17
IA
16
14
14
11
13
13
13
11

PROCRTS1JI BUCUREȘTI

Au existat semne bune H periTTJ 
creșterea nivelului sportivității, 
spiritului de abordare al întrecer— 
o veche și gravă meteahnă a cam
pionatului nostru. Se șue eă peri
colul acesta pândește fotbalul pe 
planul mondial al acLvrtă;.. sa.e » 
intervențiile forurilor intemar./male 
(FJ.F_A_ și V£-FJL) as demerit Set 
mai energice, așa că unele dmme 
sancțiunile acestora, dictate Împo
triva unor jucători de-ai noștri ni 
se păreau prea drastice Raportate, 
bineînțeles, la uitările oficialilor 
noștri, la atitudinea de închidere a 
ochilor care a apărut adeseori față 
de incorectitudinile înregistrate în 
campionatul primei divizii. Avertis
mentele directe ale F.R.F., înain
tea sezonului, plus declarațiile fo
rului nostru, repetate și energice, că 
nu va mai înțelege să procedeze eu 
blîndețe 
țeleasă), 
ducative 
avut — 
pozitive.

La Cluj, spre exemplu, o’decizie 
de penalii împotriva Farului, la o 
fază nu tocmai evidentă pentru 
toată lumea, n-a mai declanșat a-

or
■zt -sțtri ta

(care se dovedea rău în- 
împreună cu acțiunile e- 
declanșate de cluburi, au 
în prima etapă — efecte

U se

PARTIDELE U.T.A.-RAPID Șl SPORTUL
în ciuda unui teren greu, alune

cos, îmbibat cu apă, confruntarea 
de duminică dimineață de pe sta
dionul din str. dr. Staicovici, din
tre cele două formații bucureștene, 
Progresul (Divizia B) și Șoimii 
TAROM (Divizia C) a oferit o 
dispută interesantă. Deși au domi
nat mai mult, grație unei pregă
tiri fizice superioare și a unei mai 
bune organizări a jocului, elevii an
trenorului Eugen Iordache au fost 
deficitari în fazele de finalizare. 
..Aviatorii" s-au arătat a fi bine 
pregătiți fizic, dar, ca și Progresul, 
manifestă lacune în privința efica
cității. (Aurel PĂPĂDIE).

STUDENȚESC - A. S. A. Tg
SE VOR DISPUTA, PROBABIL,

Dacă starea vremii se va îmbu
nătăți (așa cum speră la această 
oră toți iubitorii fotbalului, și nu 
numai ei !), e posibil ca două din
tre partidele etapei a XVII-a să se 
dispute sîmbătă 17 martie. E vorba 
de meciurile U.T,A. — Rapid (în-

MUREȘ
SiMBĂTĂ

trucît giuleștenii vor susține la 21 
martie returul partidei cu Leeds) ți 
Sportul studențesc — AAA. Tg. 
Mureș, pentru că tot la 21 martie 
formația mureșană va debuta în 
„Cupa Balcanică", intîlnind team-ul 
iug<»lav Sutjeska NikșieL

Parcă mai mult decît orice start 
sau reluare de campionat, primă
vara lui 1973 a venit cu numeroși 
debutanți și, după întîiele probe, 
debutanții care aduc destule argu
mente în favoarea includerii lor în 
primul campionat al țării. Vom da 
prioritate trioului lansat de Nicolae 
Proca, compus din Hîrlab. Ma- 
teescu și Paraschivescu, operație 
care anunță o masivă remaniere la 
poalele Tâmpei ; mai departe, Ne- 
goescu la Farul, Sebestyen la C.F.R. 
Cluj, Chihaia la Sportul studențesc 
și Curcă la Petrolul sînt alte de
buturi petrecute în etapa nr. 1 a 
returului. Dați-ne însă voie să mai 
amintim de cîțiva tineri care urcă 
cusîrg : Purima și Condruc (U.T.A.), 
Uncheaș (A.S.A. Tg. Mureș), Anghel 
(Steagul roșu). Pisau (Petrolul) etc., 
figuri destul de noi ale Diviziei A 
(toți au debutat în tur) dar remar
cați și ei 
duminică, 
dență că 
satisfacția 
ționare în
21 de ani ?

încheind, am 
semnele bune ale primei prezentări 
la strat nu vor rămîne o singura
tecă rândunică a primăverii pe care 
o așteptăm. Și că stoluri și stoluri 
ce alte semne și fapte șl elemente 
le vor urma ; altminteri, iarăși vom 
apela în rindurile noastre la leitmo- 
tivul rîndunicii care nu poate face, 
singură, 
nostru.

pentru randamentul lor, 
Să fie numai o coinci- 
majoritatea au și avut 
de a 
lotul

fi obținut o selec- 
de tineret pînă la

vrea să credem că

primăvară în fotbalul

Eftimie IONESCU

DE IA REALITĂȚI ALE CALENDARULUI INTERN I

LA UNELE PROBLEME PRIVIND LOTUL NAȚIONAL
(Urmare din pog l)

restructurat lotul cu care a fost în 
turneu, constituind unul mai larg, 
dar pe care F.R.F. nu l-a dat încă 
publicității, așteptîndu-se. desigur, 
unele confirmări.

Este însă cunoscut că unii membri 
ai lotului care au făcut pregătirea 
comună (Adamache, Lucescu, De- 
leanu ș.a.) nu mai figurează acum 
pe noua listă și că în schimb, în afa
ra nucleului cunoscut, se au în vede
re numele lui Iordache, N. Ionescu, 
Smarandache, Anca. Antonescu, Gri- 
goraș, Cristache, Ivan II, Dumitriu 
IV. Radu Nunweiller, l’aniea, Neagu, 
Mureșan („U“ Cluj), Marcu. Cîteva 
nume de pe această listă pot fi pri
vite cu oarecare reticență, o reticen
ță pe care probabil că etapa de du
minică o accentuează, pentru că unii 
dintre cei vizați n-au avut alaltăieri 
(cel puțin după relatările trimișilor 
noștri la jocurile etapei) evoluții con
vingătoare. Lucruri bune se pot spu
ne, totuși, despre Radu Nunweiller, 
N. Ionescu, Dumitriu IV, Antonescu, 
Marcu. (După cum remarcați, ne li
mităm la lista acestor „posibili”, fă- 
cînd abstracție de titulari ai lotului 
ca Dinii, Dumitrache, Sătmăreanu, 
Beldeanu, Haj nai și alți cîțiva, ale 
căror nume au apărut în cronicile 
de ieri cu majuscule sau care, mîi- 
ne, în revista „Fotbal", vor fi men
ționate cu note mari).

Nu ni se pare însă lipsit de inte
res să abordăm, după această pri
mă etapă de campionat și la relativ 
puțină vreme înainte de meciul re
vanșă cu selecționata cluburilor din 
Israel, chestiunea posturilor pe care 
unii sclecționabilî apar în echipele 
lor de club și care nu concordă cu 
enunțurile (eventual cu necesitățile) 
legate de echipa națională.

Astfel, se vorbește despre „soluția 
Hajnal" ca fundaș stînga al echipei 
reprezentative, dar duminică el a ju
cat — chiar foarte bine ! — pe ari
pă. Cornel Dinu devine indispensabil 
în 
Ia 
să 
de

națională ca fundaș central, dar 
club el continuă să joace — și 
se evidențieze — în linia de trei 
la mijloc. La F.C. Argeș, Dobrin 
folosit în națională la mijlocul te

renului — a jucat duminică atacant 
central. în schimb, clujeanul Mure
șan (chemat ta lot ca o posibilă so
luție pentru postul de atacant cen
tral, grație evoluției sale promițătoa
re din selecționata de tineret, la 
Viareggio) a jucat la „U", în meciul

de Ia Petroșani, mijlocaș dreapta. 
S-ar mai putea constata că extremul 
stînga al naționalei în toate cele trei 
meciuri din Franța și Spania, Ior- 
dănescu, a trecut din nou, la club, 
atacant central. Chestiunea este, să 
recunoaștem, delicată. Ea comportă 
o discuție legată atit de interesele 
clubului, aflat într-o întrecere pentru 
puncte (în unele cazuri, pentru tit
lu sau pentru menținerea în Divi
zia A), cit și de cele ale unei optime 
reprezentări a fotbalului nostru pe 
plan internațional. Este însă un do
meniu în care se poate obține — în 
mod practic — o aplicare reală a 
principiului colaborării dintre con
ducerea tehnică a lotului reprezenta
tiv și antrenorii de club, după cum 
este și un domeniu în care se poate 
face simțită autoritatea Biroului fe
deral. Analiza lucidă, de la caz la 
caz, a acestei stări de lucruri poate 
duce la soluții acceptabile. Care vor 
fi acestea, ne vom putea da seama 
atît în etapa viitoare cit și după ce 
noul lot va fi anunțat oficial.

PROGRAMUL RETURULUI

LA 21 MARTIE

A.S.A. TG. MUREȘ DEBUTEAZĂ
IN „CUPA BALCANICĂ"

Datorită locului fruntaș ocupat la 
finele campionatului trecut, A.S.A. 
Tg. Mureș va reprezenta fotbalul 
nostru in „Cupa Balcanică" inter- 
cluouri, ediția 1973. Este pentru 
prima dată cind echipa de pe ma
lurile Mureșului participă la o com
pel:;:» internațională. Reamintim că, 
ta urma tragerii la sorți a echipe
lor, A-S A. face parte dintr-o serie 
c- Sutjeska Niksici (Iugoslavia) și 
Labinoti Elbasan (Albania). Primul 
mec; este prevăzut să aibă loc la 
21 martie. Ia Niksici, cu Sutjeska.

în vederea participării la „Cupa 
Balcanică", in care formațiile româ- 
nești au avut de regulă o compor
tare frumoasă, culminînd chiar cu 
cucerirea trofeului în două rînduri, 
A.S.A a făcut pregătiri care s-au 
îmbinat cu cele ce au avut loc în 
vederea returului campionatului. 
Rezultatul de duminică (victorie cu 
1—5 in fata liderului de toamnă,

PRIMELE REZULTATE

DIN CAMPIONATELE REPUBLICANE PE ECHIPE
Inaugurarea ediției din acest an 

a campionatelor naționale pe echi
pe s-a făcut sub auspicii puțin 
favorabile. Două pane de curent 
electric au dus la întreruperea 
partidelor programate în prima 
atît în reuniunea de dimineață cît 
și în cea de după amiază. Din 
cest motiv, din cele 16 meciurj 
xate să se desfășoare ieri, în sala 
Floreasca, nu s-au disputat decît 
șase (două la fete și patru Ia băieți).

în general, jocurile s-au încheiat 
cu rezultate scontate, favorițij cîș- 
tigînd în serie. Doar în partida 
masculină Progresul București — 
Politehnica București. întreruptă 
la scorul de 5—0 pentru prima for
mație, s-a înregistrat un rezultat 
neașteptat: Virgil Sîndeanu 
vins pe campionul țării, 
Gheorghe cu 2—1.

Rezultate tehnice, echipe 
bați : Voința București 
3 v, Bodea 2 v. Stamatescu 2 V, 
Podgoreanu 1 v, cuplul Panait — 
Bodea 1 v) — Comerțul Tg. Mu-

zi,

a- 
fi-

l-a în- 
Teodor

băr-
(Panait

reș (Singeorgian 2'v, Naftali 1 
Valics, Sentivani) 9—3, Școala spor
tivă Buzău (Popovici 3 v, Teodo- 
rescu 3 v, Romanescu 2 v. Ancei 
1 v) — Universitatea Craiova (Fi- 
rănescu 2 v. Arjoca 1 v, Roncea, 
Andronie. cuplul Firănescu-Coițes- 
cu 1 v) 9—4, C.S..M. Cluj (Bozga 
3 v, Giurgiucâ 2 v, Doboși 2 
Barbu 1 v cuplul Giurgiucă-Do- 
boși 1 v) — I.E.A B.S. București 
(Coman 1 v, Hosu. Brehariu. Con- 
stantir.escu) 9—1. I-ocomotiva Bucu
rești (Macovei 2 v. Gheorghiu 2 v, 
Păuna 2 v. Buga 2 v, cuplvl Ma- 
covei-Buga 1 v) — C. S. Arad 
(Simin 1 v, Stunper. Olariu, H. 
Truppel) 9—1 : echipei femei : Pro
gresul București (Alexandru 2 v, 
Moldovan 2 v. Lunțeanu 1 v) — 
Politehnica București (Toma. Spi
ridon, Gheorghiu) 5—0. C.S. Arad 1 
(Lesai 3 v, Vlaicov 2 v M. Co- 
rodi) — Spartak București (Ilie 1 v, 
Condicaru 1 v. Feldman) 5—2.

întrecerile continuă, azi, de la 
ora 8.30, tot în sala Floreâscă.

v,

AUREL PUIU Șl ION DRĂGOI AU CÎȘTIGAT „RALIUL ZĂPEZII0
B=

(•AUTOMOBILISM ț,
Și în acest an, „Raliul zăpezii" — 

în organizarea Filialei A.C.R. Brașov 
— a fost o reușită. Cele 24 de echi
paje, care au luat startul, au avut 
de străbătut un traseu foarte greu 
(peste 350 km) pe care concurenții 
au întîlnit porțiuni acoperite cu ză
padă, gheață, noroi, asfalt uscat ca 
și condiții meteorologice vitrege. De 
altfel, 7 echipaje au abandonat.

Cîștigător al „Raliului zăpezii", este

echipajul Aurel Puiu — Ion Drăgoi 
pe o mașină Dacia 1300. Interesant 
de menționat faptul că Aurel Puiu 
este cîștigător pentru a treia oară 
consecutiv a acestei competiții, in 
fiecare an însă cu alt partener. Pe 
locurile următoare : Francisc Nagy — 
Mihai Mureșan (începători) din Cluj 
pe Dacia 1300 ; Mircea Vațian — Con
stantin Tiț (Timișoara) pe Dacia 1100. 
Concurenții au primit diplome, pre
mii, printre care și truse de scule — 
oferite de Uzina de scule din Bra
șov,

ILEANA ILIESCU

I
I
I
I
I
I
I

Steaua București) i-a ambiționat pe 
mureșeni. După cum ne-a declarat 
tov. colonel Alexandru Florescu, 
președintele A.S.A., jucătorii sînt 
dornici să demonstreze că rezulta
tele bune obținute pe plan intern 
pot fi continuate printr-o compor
tare la fel de bună și tn „Cupa 
Balcanică".

După cum am arătat, primul meci 
va avea loc la 21 martie. în ve
derea acestei partide, A.S.A. — care 
dispută probabil sîmbătă meciul său 
de Ia București cu Sportul stu
dențesc — va pleca duminică, cu 
trenul, la Belgrad, de unde își va 
continua drumul cu avionul pînă 
în apropierea Mării Adriatice, unde 
se află orașul Niksici. Vor face 
deplasarea 16 jucători, lotul de bază 
a! echipei, împreună cu antrenorul 
Tiberiu Bone.

Iată, în continuare, programul e- 
chipei militare în „Cupa Balca
nică" intrecluburi : XI aprilie, la 
Tg. Mureș, cu Labinoti Elbasan : 
la 23 mai, la Tg. Mureș, cu Sut
jeska Niksici ; la 30 mai, la El
basan (Albania) cu Labinoti.

Sutjeska Niksici este o echipă 
puțin cunoscută în România. Cu 
toate că în clipa de față ocupă 
penultimul loc în clasamentul cam
pionatului iugoslav, antrenorul for
mației, Bojidar 
timist în ceea 
echipei sale de 
parte în prima 
promovat pentru prima dată în A 
în campionatul 1964/65, dar după 
doi ani a retrogradat și a revenit 
în 1971/72. Iată cum arată forma
ția sa standard : Rației — Stanisici, 
Gadrun. Zekovlci. Grahovaț — Ra
dovici, Kovacevici — Perovici, Ti- 
blajs. Hagiabdici, Samatovici.

Drenovaț, este op- 
ce privește șansele 
a rămîne mai de- 
divizie. Sutjeska a

CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, 
EDIȚIA 1972-’73 (SERIA AII-A)
ETAPA A XVI-A, 25 MARTIE 1973

Minerul B. M. — Olimpia oradea (1—1) 
Nitramonia Făgăraș — C.F.R. Tim. (0—1) 
Olim. S.M. — Met. Drobeta Tr.Sv. (1—0) 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad " “
Corvinul Huned. — Metrom Bv. 
Polit. Tim. — Electroputere Cv. 
Metalurg. Cugir — Gloria Bistrița 
F.C. Bhor — Minerul Anina

ETAPA A XVII-A, 1 APRILIE 1973
Electroputere Cv. — Corvinul H. (0—1) 
Minerul Anina — Metalurg. Cugir (0—1) 
Olim. Oradea — Nitromonla Făg. (0—3) 
C.F.R. Tim. — Olimpia S. M. (0—2)
C.F.R. Arad - F.C. Bihor (2-5)
Met. Drobeta Tr.Sv. — Polit. Tim. (0—3) 
Metrom Brașov — Minerul B. M. (1—2) 
Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu (1—2)

ETAPA A XVIII-A, 8 APRILIE, 197S
F.C. Bihor — C.F.R. Timișoara (0—0) 
Olimpia S. M. — Olimpia Oradea (1—1) 
Polit. Timișoara — C.F.R. Arad (2—2) 
Nitramonia Făgăraș — Metrom Bv. (1—2) 
C.S.M. Sibiu — Metalurg. Cugir (0—0) 
Minerul Anina — Gloria Bistrița (0—2) 
Me. Drobeta Tr.Sv. — Cr. Huned. (1—2) 
Electroputere Cv. — Minerul B. M. (1—3)

ETAPA A XIX-A, 15 APRILIE 1973
Metal. Cugir — Met. Drobeta Tr.Sv. (0—3) 
Minerul B. M. — Politehnica Tim. (0—2) 
Gloria Bistrița — Nitromonla Făg. (0—2) 
Corvinul Hund. — C.F.R. Arad (0—0) 
Metrom Brașov — Olimpia Oradea (0—1) 
Olimpia S. M. — Electroputere Cv. (0—2) 
F.C. Bihor _ C.S.M. Sibiu (1—2)
C.F.R. Timișoara — Minerul Anina (0—3)

ETAPA A XX-A, 22 APRILIE 1973
C.F.R. Arad — Gloria Bistrița (0—2) 
Minerul Anina — Olimpia S. M. (1—3) 
Minerul B. M. — Metalurg. Cugir (0—1) 
Olimpia Oradea — Politehnica Tim. (0—2) 
Nitramonia Făg. — Electrop. Cv. (0—2) 
Corvinul Huned. — F.C. Bihor (0—1) 
C.F.R. Tim. — Metrom Brașov (0—3) 
C.S.M. Sibiu — Met. Drobeta Tr. ~ ”

ETAPA A XXI-A, 29 APRILIE 1973
Polit. Tim. — Nitramonia Făg. (1—3) 
Metalurgistul Cugir — F.C.’ Bihor (0—2) 
Electroputere Cv. _ C.S.M. Sibiu (0—3) 
Metrom Bv. — Minerul Anina (2—3)
C.F.R. Arad — Olimpia S. M. (0—3)
Gloria Bistrița — C.F.R. Tim. (1—2)
Olimpia Oradea — Corvinul Huned. (0—1) 
Met. Drobeta Tr.Sv. — Min. B. M. (1—5)

ETAPA A XXII-A, 6 MAI 1973
Metalurg. Cugir — Electroputere Cv. (0—1) 
Nitramonia Făg. — Corvinul Hund. "" *' 
Minerul B. M. — C.F.R. Arad 
F.C. Bihor — Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu 
Minerul Anina — Olimpia Oradea 
Metrom Bv. — Met. Drobeta Tr.Sv. 
Olimpia S. M. — Polit. Tiînlșoara

ETAPA A XXlIt-A, 13 MAI 1973
Olimpia S. M. — Metrom Brașov 
Minerul B. M. — Gloria Bistrița 
F..C Bihor — Olimpia Oradea

(0-2) 
(0—0) 
(1-0) 
(0—1) 
(0-1)

C.F.R. Arad — Minerul Anina 
Electro, Cv. —. Met. Drobeta Tr. Sv. 
C.F.R. Tim. — Politehnica Tim. 
Corvinul Huned. — Metalurg. Cugir 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia Făg.

ETAPA A XXIV-A, 20 MAI 1973 
Minerul Anina — C.S.M. Sibiu 
Met, Drobeta Tr. Sv. — F.C. Bihor 
C.F.R. Arad — C.F.R. Tim. 
Nitramonia Făg. — Minerul B. M. 
Polit. Tim. — Corvinul Huned. 
Gloria Bistrița — Olimpia S. M. 
Metrom Bv. — Electroputere Cv. 
Olimpia Oradea — Metalurg. Cugir

ETAPA A XXV-A, 27 MAI 1973 
Gloria Bistrița Olimpia Oradea 
Minerul B.M. — Corvinul Huned. 
F.C. Bihor — Metrom Brașov 
Metalurgistul Cugir — Olimpa S. M. 
C.F.R. Tim. — Met. Drobeta Tr. Sv. 
Nitramonia Făg. — C.F.R. Arad 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Tim. 
Electroputere Cv. — Minerul Anina

ETAPA A XXVI-A, 3 IUNIE 1973 
Olimpia S. M. — Minerul B. M . 
Olimpia Oradea — Electroputere Cv. 
Minerul Anina — Nitramonia Făg. 
Politehnica Tim. — F.C. Bihor 
Corvinul Huned. _ C.S.M. Sibiu 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Tini. 
Metrom Brașov — Gloria Bistrița 
Met. Drobeta Tr. Sv. — C.F.R. Arad

ETAPA A XXVII-A, 10 IUNIE 1973 
Metrom Brașov — Politehnica Tim. (1—1) 
Minerul Anina — Corvinul Huned. (0—2) 
C.S.M. Sibiu — Olimpia Oradea 
Gloria Bist. — Met. Drobeta Tr. Sv. (0—1) 
F.C. Bihor — Olimpia S. M. 
C.F.R. Arad — Electroputere Cv. 
C.F.R. Tim. — Minerul B. M.

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

<1—1>

s.

(0—4) 
(1-D 
(0-0) 
(0-1) 
(1-1) 
(0—l) 
(0-2)

(0-1)
(0—1)
(2-1)

(0-0) 
(0—2) 
(0—4) 

Nitramonia Făg. — Metalurg. Cugir (0—1)
ETAPA A XXVII1-A, 17 IUNIE 1973 

Olimpia S. M. _ Nitramonia Făg. 
Eleettoputere Cv. — F.C. Bihor 
Met. Drobeta Tr. Sv. — Min. Anina 
Olimpia Oradea — C.F.R. Arad 
Minerul B. M. — C.S.M. Sibiu 
Corvinul Huned. — C.F.R. Tim. 
Metalurgistul Cugir — Metrom Bv. 
Politehnica Tim. — Gloria Bistrița

ETAPA A XXIX-A, 24 IUNIE 1973
Minerul Anina — Politehnica Tim. 
Met. Drobeta Tr. Sv. — Nitram. Făg. 
Metalurg. Cugir — C.F.R. Arad 
Olimpia S. M. _  Corvinul Huned.
C.F.R. Tim. — Olimpia Oradea 
Gloria Bistrița — Electroputere Cv. 
F.C. Bihor — Minerul B. M. 
Metrom Brașov ~ C.S.M. Sibiu

ETAPA A XXX-A, 1 IULIE 1973
C.F.R. Arad — Metrom Brașov 
Electroputere Cv. C.F.R. Tim. 
Corvinul Huned. — Gloria Bistrița 
Politehnica Tim. — Metalurg. Cugir 
Minerul B. M. — Minerul Anina 
Olim. Ord. — Met. Drobeta Tr. Sv. 
C.S.M. Sibiu — Olimpia S. M. 
Nitramonia Făg. — F.C. Bihor

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

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

(0—4) 
(0-4) 
(1—3) 
(0—0) 
(0-1) 
(0-.0) 
(0—2) 
(2-7)

I
I
I

Cîștigătorii autoturismelor și ai excursiilor de la tragerea
specială LOTO a Mărțișorului din 2 martie 1973

Categoria M (3 autoturisme DA.
CIA 1300) : 1. Moldovan Mihai — I Gherla jud. Cluj ; 2. Marcu loan
— Burdujeni jud. Suceava ; 3. Si- 
mota Dragoș — Rădăuți jud. Su
ceava. Calcgoria N (6 autoturisme 
TRABANT 601) : 1. Vereș Alexan
dru — Oradea ; 2. Malnași Laszlo
— Cluj ; 3. Racz Ludovic — Hăl- 
magiu jud. Arad ; 4. Neiu Gavril 
și 5. Năstase Constantin din Bucu
rești ; 6. Dinu Filip 
Ilfov. Categoria G.
TRABANT 601) : 1. 
nia — București.

Categoria H (7 excursii în GRE
CIA) : 
rat; 2. 
ța ; 3. 
șoara ;
tea Coralia ; 6. Bălăceanu Ana și

I
I
I
I
I
I

— Tunari jud. 
(un autoturism 
Tenter Petro-

1. Gârbă Romeo — R. Să- 
Vîrtejanu Păun — Constan- 
Korhulu Nicolaie — Timi- 
4. Fridman Moisa ; 5. Gus-

GRE-
Bacău ;

Gh. Gheor- 
3. Horvath

4.
Reșița jud. Caraș 

Alexandru — 
Hociota Nico
7. Tudorache 

Danciu Petru
9

7. Stan Traian toți din București. 
Categoria 0 (18 excursii în 
CIA) 1. Botez Toader —
2. Csakany S. Ferencz 
ghiu Dej jud. Bacău
Andrei — Coseni jud. Covasna : 
Beschiu loan
Severin ; 5, Dobocan 
Gherla jud. Cluj ; 6. 
laie — Constanța ;
Ioana — Galați ; 8.
— Săbișa jud. Maramureș ;
Szabo Odbn — Reghin ; 10. Popa 
Nicolaie — Tîrnâveni jud. Mureș ; 
11. Florea Ion și 12. Popescu Gheor. 
ghe din Ploiești ; 13. State Floarea
— Breaza jud. Prahova; 14. Fautu 
Etelca — Filipeștii de Pădure jud. 
Prahova ; 15. Konnerth Martin — 
Sibiu ; 16. Lepădatu Costache — 
Adincata jud. Suceava; 17. Marin

Radu și 18. Dumitru Tache din 
București (urmare în numărul de 
miercuri).
CÎȘTIGURILE CONCLUSULUI 

EXPRES NK. 10 DIN 7 MARTIE
PHONO* 

1973

Extragerea I: 1 variantâ I0'1'.,
100 000 lei ; Cat. 2 ; 6 variante 10%
12 712 lei ; Cat. 3 : 15 a 5 085 lei : Cat.

: 68. a 1 122 lei : Cat. 5 : 162,60 a 469
6 : 5 294.20 a 40 lei.

1 090 708 lei. 
Cat. B :

C : 49,

a
a
4 
lei ; Cat.

Report categoria 1 :
Extragerea a H-a : Cat. B : 11,15 va

riante a 8 807 lei : Cat. C : 49,35 a 1 990 
lei : Cat. D : 2 099.73 a 60 lei ; Cat. E : 
114.10 a 200 lei : Cat. F : 2 989.20 a 10 lei.

Report categoria A : 473 97.9 lei.
Cîștigul de. categoria 1 (lO"o) a revenit 

participantului VIRGIL MOR UT din ju
dețul Bihor — comuna iza, care cîștigâ, 
la alegere. 1 autoturism „Dacia 1300“ și 
diferența în numerar sau suma integra
lă.

Rubrică redactată de 
LOIO PRONOSPORT



„TROFEUL IAȘI" LA HANDBAL FEMININ

PARTIDELE INAUGURALE
ATRACTIVE, DÎRZ DISPUTATE!

IAȘI, 12 (prin telefon). In frumoa
sa Sală a sporturilor din localitate 
a început astăzi (ieri — n.r.) un in
teresant turneu internațional de 
handbal feminin, dotat cu „Trofeul 
Iași", la care participă șase echipe : 
I.E.F.S. București (lidera diviziei A), 
Rulmentul Brasov, Textila Buhuși. 
V.I.F. Sofia, ISCOJ Chișinău, pre
cum șl divizionara B, Universitatea 
Iași.

După festivitatea de deschidere, 
cei peste 1 000 de spectatori prezenți 
în tribune au avut prilejul să asiste 
la trei partide atractive, dîrz dispu
tate și presărate cu multe faze frumoase.

UNIVERSITATEA IAȘI — 
LA BUHUȘI 14—14 (7—9)1 _ , 
primă repriză In care handbalistele 
din Buhuși au reușit să se 
dă de adversarele lor cu prețui .- :r 
eforturi susținute (din formația Tex
tila lipsesc 4 titulare), îr> partea a 
doua a întîlnirii, jucătoarele c;- 
Isși au atacat cu mai mult curaj, as 
reușit să și conducă de două 
(min. 34:11—10. min. 37: 12—11). dar 
experiența textilistelor și-a spus 
vîntul. Ele au preluat din nou ct»- 
ducerea și se părea că vor 
însă, în ultimele secunde ale parri- 
dei, ieșencele au egalat spectaculos 
obținînd un rezultat foarte bor. Pric-

TEXTI- 
□upă o

4. ISCOJ CHIMxAl — RILMi STt l 
BRVSO» U—13 Ș—SL Dună orimul 
sierr âr ---» *. partiaei. echipa so- 
rtetseă te de 'eaenul braso-
tem ia are» diferență : 5—2.
K dkvțpc. emtaa firă cea

w®—Ml JarMoare (Oancea) 
k Inaral erana ne wdan dar In ti-

ie <emi- 
ib. aii-edbn -«c
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A LUAT SFIRȘIT COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ
DE HOCHEI „CUPA DUNĂRII9T

Echipa de juniori a

După cum am anunțat, selecțio
nata de juniori la hochei a țârii 
noastre, pregătindu-se pentru a 
participa la întrecerile grupei B a 
campionatului european, ce va avea 
loc la sfîrșitul lunii în Olanda, a 
luat parte la o tradițională compe
tiție, „Cupa Dunării", ce se orga
nizează anual la Bratislava. La a- 
ceastă dispută sînt invitate să joace 
cele mai puternice echipe de club 
din Cehoslovacia, precum și unele 
selecționate naționale de peste ho
tare. Anul acesta, alături de forma
țiile cehoslovace, au 
reprezentativele R.
României, Elveției și

Juniorii români au 
grupă preliminară alături de selec
ționata R.D.G. și de puternicele for
mații de club TJ Gotwaldov și ZKL 
Brno. Ei au ocupat locul IV în a- 
ceastă serie cu 3 puncte. Apoi, în

fost invitate 
D. Germane, 
Ungariei.
evoluat într-o

României pe locul VII

turneul final, au terminat la egali
tate cu Jednota Trencin : 4—4 (O—1. 
2—2, 2—1), pentru echipa noastră 
marcînd : Kedves, V. Huțanu Xis- 
tor și Șandor și au învins pe Dukla 
Praga cu 3—1 (1—0, 0—0, 2—1). 
prin punctele înscrise de V. Huțanu 
(2) și Antal.

în meciul final echipa Slovan 
Bratislava a învins, după o 
santă dispută, pe TJ Gotwaldov ™ 
10—6 (3—1, 1—1, 6—4).

Iată și clasamentul final al aces
tei ediții a „Cupei Dunării* : 1.
Slovan Bratislava 10 p. : 2. TJ Got
waldov 8 p. ; 3. Selecționata R D 

. Germane 8 p. ; 4. ZKL Brno 6 p .
5. LVS Poprad 6 p. ; 6. Jednota
Trencin 3 p. ; 7. Selecționata Ro
mâniei 3 p. ; 8. Selecționata El 
ției 2 p. ; 9. Dukla Praga O p. : 
Selecționata Ungariei 0 p.

» <r~

■-

&

lată-l pianină deasupra marei trambuline de la Oberstdorf pe rz..'. 
campion mondial de zbor cu schiurile, excelentul sportiv din RD. Ger
mană, Hans-Georg Ascheribach. Titlul a fost atribuit pe baza rezultatei 
înregistrate in primele două manșe, în care Aschenbach a totalizat 412.5 
puncte, avînd sărituri de 157 m și 152 m A treia manșă a competiției, 
programată pentru duminică, a fost anulată din cauza timpului nefavo
rabil.

■ftoMMre: Cbjocârițâ 5 
r^oe-etlv Bilă cea nu

Corespondența specială pentru SPORTULIRIMIC1UC — LOCUL I
ÎN TURNEUL DE LA SOEIA ÎNOTĂTORII UNIVERSIADEI '73 VOR CONCURA 

INTR-UN NOU PALAT AL SPORTURILOR NAOTICE
După întilnirea dintre reprezen

tativele 
României 
noștri cu 
Sofia și un turneu individual cu 
participarea trăgătorilor fruntași 
din cele două țări.

Dan Irimiciuc a 
gător, domini nd cu 
în care a cîștigat 
salturi susținute. în finala turneu
lui au mai evoluat Dan Popescu 
precum și tinerele speranțe Ion Pop 
și Cornel Marin. Iată cum se pre
zintă clasamentul final 
lui: 1. Dan Irimiciuc 
Hristov (B) 4v ; 3. D. Popescu (R) 
3v ; 4. I. Pop (R) 2v : 5. C. Marin (R) 
lv ; 6. Ivanov (B) Ov.

de sabie ale Bulgariei și 
(cîștigată de sportivii

10—6), s-a desfășurat la

â

terminat învin- 
autoritate finala 
toate cele 5 a-

al concursu- 
(R) 5v; 2.F F

SCRIMERII ROMANI
VOR PARTICIPA LA NOI vară.

va găzdui întrecerile înotătorilor 
Foto : TASS

Fațada principală a Palatului sporturilor nautice din Moscova 
la viitoarea ediție a Universiadei de

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
CenceaL M. Mustață. I. Pantelimo- 
nesc_. M. Frunză. G. Duția. SPADA : 
F Sz—bo. O. Zidaru. I. Popa, L. An- 
geiescu. C. Manta.

Sabrerii. care au avut pînă acum, 
cea mai încărcată agendă de întîl- 
■ - s. turnee internaționale (două 
ri Sofia s: una la Bruxelles) sînt 
aștepta;: să evolueze și pe plan- 
se e săh: de sport a orașului Erfurt 
•R D Germană). Aici are loc un 
turneu la 
<~al;ș:i ai 
Deci, un 
tragktoni 
lui care 
spre orașul gazdă al turneului este 

nă oarea : C. Nicolae. G. Culcea, 
A„ Nilcă, Al. Csiki și Ș. Vlad.

>_oă
za

Tir
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N. Alexe.

A

care au fost invitați spe- 
probei din mai multe țari, 
nou examen util pentru 
noștri. Componența lotu- 
urmează să plece mîine

în anul 1948, un tînăr moscovit 
în vîrstă de 22 ani, pe nume Efim 
Keznik, imagina un plan îndrăzneț. 
El era acela care, cu un entuziasm 
nemărginit și o energie clocotitoare, 
a luat hotărîrea să construiască un 
nou complex sportiv, așezat pe un 
teren viran din strada Mironov, la 
marginea Moscovei. Au apărut pla
nuri interesante, multe organizații 
obștești s-au angrenat în această 
acțiune, au trecut anii... Astăzi, ma
joritatea acestor planuri au devenit 
realitate : strada Mironov s-a a- 
propiat de centrul capitalei sovie
tice, și s-a înfrumusețat cu un uriaș’ 
Palat al sporturilor nautice. Am 
vrut să începem mica noastră po
vestire cu scoaterea în evidență a 
meritelor în construcția acestui mo
dern combinat sportiv ce revin ac
tualului său director Efim Reznik, 
distins cu titlul de ..Lucrător eme
rit al culturii R.S.F.S.R.".

Palatul sporturilor nautice din

V

ALEXANDRA NICOLAU CONTINUA 
SERIA VICTORIILOR

BELGRAD 12 Agerpres). — în 
turneul internațional feminin de 
șah la Belgrad, Alexandra Nicolau 
continuă seria victoriilor. în runda 
a 6-a. jucind cu piesele albe, maes- 
•ra româncă a învins-o pe Kozlov- 
ska (U.R.SB.), mărindu-și la douăTelefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONATE CAMPIONATE

1. Espanol

Eictrirbt Friakiir.

conduce

JOACHIM NEUSSER

c. 
•0 ;

telex, de
Etapa a 
cele mai

Bruges— 35 p ; 2.

DUSSELDORF, 11 (prin 
la corespondentul nostru. 
24-a a înregistrat una din 
mari surprize ale campionatului: Bo-

— Coruna 2—0; Espanol Barcelona
— Granada 2—1; Atletico Bilbao

Malaga

I. Bare: 
î. Fortu
3. Borm
4. wuppertaler S.V.
5. F.C. Koln

SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL 
VEST-GERMAN

In clasament
Muller cu 34 
1» g.

Scciedad — 
Real Ma- 
Clasament: 
C.F. Bar- 
Madrid —

— C.F. Barcelona 0—1;
—- Las Palmas 0—1; Celta Vigo — 
Gijon 3—0; Real
Atletico Madrid

BULGARIA (etapa a 20-a) : Sla
via Sofia — Spartak Pleven 1—0 ; 
Levski Spartak Sofia — Trakia 
Plovdiv 2—1 ; Lokomotiv Plovdiv — 
J.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia 
0—1 ; Akademik Sofia — Laskov 
larnbol 4—1 ; Etir Timovo — Lo
komotiv Sofia 1—1 ; Pernik — Volov 
Sumen 4—1 ; Spartak Varna — 
Cerno More Varna 1—3; Botev 
Vrața — Beroe Stara Zagora 3—1 ; 
Cernomoreț Burgas — Dunav Ruse
1— 0. Clasament : 1. Ț.S.K.A.
28 p ; 2. Levski Spartak Sofia 
27 o; 3. Slavia Sofia — 26 p.

OLANDA (etapa a 24-a: F.
Utrecht — A.Z. 67 Alkmaar 2—< 
Haarlem — M.V.V. Maastricht 
3—2; F.C. Amsterdam — Sparta 
Rotterdam 4—2; Go Ahead De
venter — Excelsior Rotterdam
2— 1; P.S.V. Eindhoven — F.G, 

den Haag 0—0; N.E.C. Nijmegen
den Bosch 7—0; FiG, 
— Feyenoord Rotterdam

- F.C.
N.A.C.

Ajax 
38 (un 
Sparta

— F.C.
Twente
3—1; Ajax Amsterdam — 
Groningen 2—0; Telstar — 
Breda 1—0. Clasament; 1.
— 42 p; 2. Feyenoord — 
(joc mai puțin disputat); 3.
— 35 p.

PORTUGALIA (etapa a 
Beira Mar — C.U.F. 2-—1; 
vista — Unio de Coimbra 
Leixoes — Sporting 2—2; 
tijo — 
Lisabona 
ifica Lisabona 
3—0; Guimaraes —F.C. Porto 1—1; 
Farense — Unio Tomar 2—0. 
Clasament: Benfica Lisabona 46 p 
(virtuală campioană), Belenenses
— 32 p.

UNGARIA (etapa a 17-a): Vasas
— Zalaegerszeg 2—1; Csepel — 
Salgotarjan 0—0; Ferencvaros
— Pecs 4—1; Ujpesti Dozsa *~
Diosgyor 7—0; Videoton —
Egyetertes 3—0; Komlo —
Honved 0—0; Szeged — M.T.K. 
2—1; Raba Eto — Tatabanya 2—0. 
Clasament; 1. Ujpesti 
27 p ; 2. Ferencvaros
3. Vasas — 23 p.

GRECIA (etapa • 22-a): A.E.K. 
—• Olympiakos Volos 2—0 ; Atro- 
mitos — Aris 0—0; P.A.O.K. — 
Aegaleo 4—1; Panahalki — Pa- 
nionios 2—0; Kavala — Kalamata 
1—1; Heraklis — Olympiakos Ni 
cosia 1—0; Serrai — Fostir 0—0; 
Trikala — Ethnikos 2—2. Partida 
dintre echipele Olympiakos Pireu 
și Panathinaikos s-a întrerupt în 
minutul 84, la scorul de 3—2 pen
tru Olympiakos. Clasament: 1.
P.A.O.K. — 59 p; 2. Oljympiakos 
Pireu _ 56 p; 3. Panathinaikos — 
56 p. (ambele din 21 de jocuri).

SPANIA (etapa a 24-a); Ovideo 
— Valencia 3—1; Betis, Sevilla

23-a); 
Boa- 
1—0:

Mon-
Barreirense 1—0; Atletico 

— Belenenses 0—0; Ben- 
Vitoria Setuba! 
- F.C. Porto 1

Ternar

0—1; 
drid — Saragossa 0—0.

34 p; 2. 
selona — 34 p; 23. Real 
31 p.

BELGIA (etapa a 23-a) : Lierse
— Crossing 6—0 ; F.C. Malines — 
St Trond 1—1 ; Racing White — 
F.C. Liege 3—0 ; Beerschot — Be- 
ringen 1—0 ; F.C. Bruges — Union 
St. Gilloise 2—0 ; Cercle Bruges — 
Standard Liege 2—2 ; Diest — SC 
Anderlecht 0—0. Clasament: F.C.

Standard Liege
— 30 p ; 3. Racing White — 30 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 17-a) : 
Tatran Preșov — Sparta Praga 
3—1 ; Slavia Praga — Skoda Plsen 
2—2 ; AC Nitra — Lokomotiv Ko
sice 3—0 ; TJ Trjinec — Banik Os
trava 1—1 ; VSS Kosice — Zbro- 
jovka Brno 3—0 ; SKLO Union Te- 
plice — Slovan Bratislava 1—0 ; 
Dukla Praga — Spartak Trnava 
1—0. Clasament: 1. Spartak Tma- 
va 23 p ; 2. Tatran Preșov 23 p: 
3. ZVL Jilina 20 p.

BELGRADUL SE PREGĂTEȘTE PENTRU
ORGANIZAREA FINALEI C.C. E

Dozsa — 
- 24 p;

La sfirșitul lunii februarie, se
cretarul general al U.E.F.A., dr. 
Hans Bangerter a fost oaspetele fe
derației de fotbal din Iugoslavia. 
In afara vizitei de curtoazie, secre
tarul general a avut misiunea să 
viziteze stadionul Steaua roșie, pe 
al cărui teren se va desfășura, la 
30 mai, finala din acest an a „Cu
pei campionilor europeni" și să-și 
dea avizul oficial asupra condițiilor 
de joc pe care le oferă acest sta
dion. Pe deplin satisfăcut de cali
tatea gazonului, ca și de instala
țiile anexe, dr. Bangerter a acordat 
Belgradului, cu acest prilej, dreptul 
oficia! de organizare a finalei, ex- 
primîndu-și convingerea că „echi
pele vor găsi pe stadionul Steaua

roșie ambianta care le va ajnta să 
facă din finala C C.E nn eveniment 
de seamă al sezonului in fotbalul 
continental**.

Intrerupt la 16 aprilie 1972, 
campionatul de fotbal al Re
publicii Democrate Vietnam 
a fost reluat cu meciul dintre 
echipele reprezentative ale 
orașelor Hanoi și Haifong, 
partidă disputată la Hanoi. 
Peste 20 000 de spectatori au 
ținut să asiste la acest meci 
simbolic, terminat cu rezul
tatul de 2—0 in favoarea fot
baliștilor din Haifong.

ȘTIRI, REZULTATE
■ La Paris. In cadrul campionatului 

european de fotbal (Tineret) s-au tntll- 
nlt echipele Scoție! șl Tranțel. Oaspeții 
au dominat jocul, dștiglnd —------- * *-
3—0 (1—0). prin punctele 
Gray, Monleol și Steele.

• La Elbasan (Albania) _ . -----
meciul dintre echipa locală Labinoti șl 
formația iugoslavă Sutjeska. contlnd pen
tru „Cupa Balcanică**. Fotbaliștii alba
nezi au terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (0—0).

• Echipa suedeză Hammarby Stock-

eu «corul de 
marcate de

«-a disputat

holm și-a Început turneul In R. D. Ger
mană, juclnd la Berlin cu echipa locală 
Dynamo. Gazdele au practicat un joc 
foarte bun, obtinlnd victoria cu scorul 
de 8—2 ' “(2-0).

Salonic, Intr-un meci contlnd• La Salonic, într-un meci contlnd 
pentru „Cupa Balcanică**, echipa locală 
Aris a întrecut cu scorul de 4—2 (1—1) 
formația Besiktaș Istanbul, Golurile e- 
cblpei învingătoare au fost marcate de 
Spyridon (2). Alexiadis și Kokoris. Par
tida a fost urmărită de circa 15 000 de 
spectatori.

întrecut cu scorul de 4—2 (1—1)

puncte avansul față de a doua cla
sată. Alte rezultate ale rundei : 
K. Jovanovici -rr„ Milivojevici 1—0 ; 
— Kalhbrener 1—0; G. Jovanovici — 
Erenska — Pihailici 1—0; Veroczi 
Sul 1—0 ; Gheorghieva — Vasnecki 
1—0.

Clasamentul : 1. Nicolau (Româ
nia) 51Ș puncte ; 2. K. Jovanovici 
(Iugoslavia) 3’/a p ; 3. Veroczi (Unga
ria) 3 p (2); 4. Kozlovska (U.R.S.S.) 
3 p (1) ; 5—6. Gheorghieva (Bulga
ria), Kalhbrener (Iugoslavia) 2‘/s p. 
(1) ; 7. Erenska (Polonia) 2 p (3) ;
8—10, Șui (U.R.S.S.), Milivojevici, 
G. Jovanovici (ambele Iugoslavia) 
2 p (1) ; 11. Vasnecki (R.F.G.) I1p ; 
12. Pihailici (Iugoslavia) ' , p.

Moscova a devenit de curînd gazda 
unor 
înalt 
s-au desfășurat întrecerile pentru 
titlul 
a Spartachiadei popoarelor U.R.S.S. 
din anul 1971. Vechiul bazin de 
înot, construit în 1933, a fost supus 
unor, renovări serioase, pentru ca, 
în 1958, la cele două bazine să se 
adauge încă cinci și patru săli spor
tive. întreaga capacitate a clădirii 
este acum de 75 000 cmc.

Astăzi, bazinul este îndreptățit să 
poarte cu cinste titlul de Palat al 
sporturilor nautice. Dar constructo
rii nu s-au mulțumit numai cu a- 
ceasta și iată că pentru ultima 
Spartachiadă a popoarelor U.R.S.S. 
a fost construit și un hotel. Noul 
complex nautic are tribune pentru 
2 000 de spectatori, iar pentru um
plerea bazinului au fost săpate pu
țuri pînă la adîncimea de 1 500 m. 
apa din bazin puțind fi asemuită 
cu apa de mare de la țărmurile 
Crimeei.

Actualmente, lucrătorii Palatului 
se pregătesc pentru Universiada ’73. 
7 rei bazine, un manej și două săli 
își vor deschide porțile în fața iu
bitorilor sporturilor nautice. O ta
belă electronică, aparate de calculat 
rezultatele, locuri speciale pentru 
ziariști, de unde aceștia să-și poată 
trimite în condiții ootime informa
țiile, precum și instituirea unor pre
mii speciale pentru cea mai bună 
'nformare a suporterilor, iată cîteva 
din atuurile bazinului „Neptun" 
(astfel se numește bazinul descope
rit al Palatului sporturilor nau
tice).

Vizitatorii au la dispoziție 2 km 
de „drumuri nautice". 7 000 de ti
neri și bătrîni pot practica sportul 
preferat, căli-ndu-și trupurile. Iar 
copiii, care fac sport aici, aduc Pa
latului, în fiecare an, locuri frun
tașe la înot și la sărituri de la 
trambulină.

Pe agenda Palatului de sporturi 
nautice se află multe competiții.

dispute sportive de cel mai 
nivel. Pe „stadionul de apă"

de campioană la polo pe apă

Colectivul său este obișnuit să le 
socotească drept trepte ale desă
vârșirii acestei construcții sportive, 
ei pregătindu-se de pe acum pen
tru anul 1980 ! Către această data, 
obiectivul va fi transformat într-un 
centru olimpic de antrenament. Va 
intra în funcțiune un nou complex 
de bazine acoperite, mai precis un 
bazin olimpic cu tribune de 3 000 
de spectatori. Se va mai construi 
și o sală de atletism.

Astfel, 14 bazine de înot, două 
săli mari, șase săli mici, un hotel, 
un restaurant, un centru medical 
și de. refacere a forțelor, precum și 
un club al maeștrilor pistelor de 
apă — vor fi gata să slujească să
nătății fizice și morale a oamenilor.

Cu imensă bucurie sînt așteptați 
pe str. Mironov participânții la Uni
versiada ’73, toți prietenii noștri.

GRIGORI BERLEAND
„Sovietski Sport** — Moscova

PE TERENURILE 

DE TENIS 
/. N ĂST ASE—LOCUL 3 

LA PIRAMUS
Turneul internațional de tenis de 

la Piramus (New Jersey) a fost 
cîștigat de americanul Jimmy 
Connors care obține a treia victo
rie consecutivă în circuitul „indoor" 
din S.U.A. în finală, Connors l-a 
întrecut cu 6—1, 6—2 pe compa
triotul său Clark Graebner. în 
partida pentru locul trei, Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—2, 7—6 pe spa
niolul J. Gisbert.

■ 1ERARBIZ1M «ItlLISTII EUROPENI?
3

Un interesant clasament publicat de revista

italiană
Primul trimestru al anului 1973 

a intrat în ultima treime și totuși 
tentativele de ierarhizare continuă 
încă. Iată, cunoscuta revistă ita
liană de specialitate „Boxe Ring" 
aduce, în ultimul său număr, sub 
semnătura expertului Giuliano 
Orlando, rioi tabele de clasificare 
a boxerilor amatori europeni, ca 
o replică la tradiționalele liste ale 
polonezilor Jerzv Zmarzlik și 
Lucjan Olszewski.

Este cunoscut că defectul clasa
mentelor tradiționale constă în 
aceea că ele iau în considerare 
exclusiv rezultatele ultimei mari 
competiții (în speță, pentru 1972 — 
turneul olimpic de la Miinchen) 
și nu admit la fiecare categorie 
decît cîte un singur reprezentant 
de țară. Giuliano Orlando încear
că să remedieze lucrurile, evitînd 
judecata unilaterală și tinînd sea
ma de rezultatele tuturor comne- 
tițiilor internaționale ale unui an.

de specialitate „BOXE RING"
Rezultatele acestei încercări 

se materializează în următoarele 
poziții continentale ocupate de 
pugiliștii români : Turei — locul 
5. Gruiescu — 5 și Condurat — 10 
(ambii la categoria muscă). Lazăr
— 6, Pometcu — 4 și A. Dumitrescu
— 8 (ambii la categoria pană). 
A. Vasile — 6. C. Cuțov — 3 si 
Dobrescu — 7 (ambii ca categoria 
ușoară). Năstac — 7, Culineac — 
7 și Alexe — 2. în schimb, după 
cum se observă, boxerii români — 
cu prezență tradițională la toate 
categoriile în ultimii ani — nu 
mai figurează acum deloc printre 
primii 10 pugiliști europeni la ca
tegoriile semimijlocie și mijlocie 
mică.

în finalul comentariului său. 
Orlando propune pentru anul 1973 
publicarea unui clasament euro- 
tului.

Proba de simplu a turneului de 
ia San Juan (Porto Rico) a fost ciș- 
tigată de jucătorul sovietic Alek
sandr Metreveli, care a dispus în 
finală cu 6—4. 6—4, 0—6, 7—5 de 
englezul Roger Taylor. !n finala 
probei de dublu, perechea Parun 
(Noua Zeelandă) — Jauffret (Fran
ța) a învins cu 7—6, 7—5 cuplul
Koch (Brazilia) — Fiilol (Chile).

Echipa de tenis a Australiei con
duce cu 3—2 în meciul pe care-1 
susține la Hartford cu formația 
S.U.A. în ultimele două nartide 
disputate, americanul M Riessen 
l-a întrecut cu 6—3, 5—7. 6—4 pe 
J. Newcombe, iar perechea austra
liană Rosewall — Alexander a 
dispus cu 3—6, 6—1, 7—6 de cu
plul Smith — Lutz.

Finala turneului feminin de la 
Chicago se va disputa între Billie 
Jean King (S.U.A.) și Margaret Court 
(Australia). în semifinale, King a 
eliminat-o cu 6—1, 6—2 pe Melvil
le, iar Court a dispus cu 6—2, 6—4 
de Casals.

în semifinalele turneului feminin 
de la Dallas (Texas), Virginia Wade 
(Anglia) a învins-o cu 2—6. 6—3, 
9—7 pe americana Chris Evert. îh 
finală, Virginia Wade o va întîlni 
pe australiana Evonne Goolagong, 
învingătoare cu 6—2, 6—2 în parti
da susținută cu tenismana japone
ză Kazuka Șawamatsu.

TELEX O TELEX ® TELEX
In ziua a doua a turneului final al „Cu
pei campionilor europeni* la volei fe
minin, competiție care se desfășoară in 
localitatea olandeză Apeidoorn. echipa 
M.I.M. Budapesta a obținut o nouă vic
torie. De data aceasta, voleibalistele ma
ghiare au întrecut cu scorul de 3—0 
(16—14, 15—9. 15—4) formația Dynamo
Berlin, tntr-un alt joc. Dinamo Moscova 
a dispus cu 3—0 (15—11. 15—9, 15—13) de 
echipa poloneză Start Lodz. în clasa
ment conduce M.I.M. Budapesta cu 4 
puncte, urmată de Dinamo Moscova — 
3 puncte (setaveraj 3—3). Start Lodz — 
3 puncte (3—4) și Dynamo Berlin — » 
puncte.

mianovici (Iugoslavia) 1—0 ; Spasov — 
Cobo (Cuba) 1—0 ; Kuzmin — Paoli (I- 
talia) 1—0 ; Donner — Peev (Bulgaria) 
remiză.

După consumare* * 14 runde, in turneul 
internațional de șah de la Tallin, con
duce marele maestru sovietic Mihail Tal, 
cu 11 puncte șl o partidă Întreruptă, 
urmat de Polugaevski 8 puncte (2), Spas
ski și Bronstein t'h p. Keres, Balașov 
TI, p (1). în runda a 14-a s-au termi
nat doar două partide : Spasski — Bron
stein și Popov — Przybll. ambele re
mize.

După disputarea a 18 runde, tn turneul 
internațional de șah „Memorialul Capa- 
blanca” conduce marele maestru Wolf
gang Uhlmann (R. D. Germană), cu 12*\ 
puncte, urmat de Smîslov (U.R.S.S.) — 
12 p. Spasov (Bulgaria). Donner (Olan
da) și Kuzmin (U.R.S.S.) — cu cîte 10'- 
p. Rezultate din runda a 15-a : Uhlmann- 
Barreras (Cuba) 1—0 ; Smîslov — Da-

„Cupa Europei* ța schi a programat o 
nouă probă masculină de coborire, des
fășurată la Zell am See, in cadrul ..Me
morialului Tony Mark”. Victoria a re
venit austriacului Werner Grissmann cu 
timpul de 1:51.96, urmat de compatrioțli 
săi Relnulf Lemberger — 1:52,91 și Peter, 
Feyerslnger — 1:53.27. Cursa s-a dispu
tat pe o pirtle in lungime de 2 870 m, 
cu o diferență de nivel de 788 m. In ur
ma rezultatelor Înregistrate In acest 
concurs, situația In clasamentul indivi
dual masculin al ..Cupei Europei" te 
prezintă astfel : 1. rausto Rădici (Italia) — 
89 p ; 2. — Adolf Roesti (Elveția) — 72 p; 
8. Gustavo Thoeni (italia) — 70 p.

tn prima rundă a turneului Internațio
nal de șah de la Olot (Spania), marele 
maestru iugoslav Bojan Kurajița l-a În
vins pe Antonio Medina (Spania), 
Csom (Ungaria) a cîștigat la Torre 
(Fillpine), iar Bukici (Iugoslavia) la 
Martin (Spania). A fost consemnată re
miza In partidele Gipslis (U.R.S.S.) — 
Pomar (Spania) și Pijoan (Spania) — 
Pujal (Spania). La acest turneu parti
cipă și campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili (U R.S.S.) care, in prima par
tidă susținută, a cedat în 48 de mutări 
la argentinianul Miguel Quinteros.

Cea de-a doua etapă a celei de-a 7-a e- 
diții a competiției internaționale ciclis
te ..Marele premiu Annaba" a fost do
minată de rutierii polonezi. Prima se- 
mietapă. desfășurată pe traseul Hammi- 
me — Guelma (108 km) a fost cîștigată 
de Szurkotvski. iar cea de-a doua (Guel
ma — Annaba — 64 km) a revenit lui 
Novicki. în clasamentul general indi
vidual, pe primul loc se află ciclistul 
sovietic Vladislav Neliubin.
n
Atletul Rod Dixon (Noua Zeelandă), 
medaliat cu bronz la 3.0. In proba de 
1 500 m plat, a ctștlgat titlul de cam
pion de cros al Angliei. în cadrul »- 
ceste! competiții, disputate ta Parlament 
HUI Fields (nordul Londrei), el a parcurs 
14 km tn 43:42 min. După 30 min a sosit 
marele favorit, englezul David Bedford, 
urmat de Roger Clark.
«I
Concursul Internațional feminin de gim
nastică artistieă desfășurat la Pisek (Ce
hoslovacia) In cinstea zilei de ..8 Mar
tie". a fost cîștigat de sportiva bulgară 
Filioova. eu 28.30 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat compatrioata «a Robeva 
— 27,83 puncte, urmată de Zahratkova 
(Cehoslovacia) — 27.80 puncte.
n
Proba de cobortre din cadrul concursului 
de la Zell am See, pentru ..Memorialul 
Tony Mark- a fost cîștigată de schiorul 
austriac Reinulf T.emberger — 1:52.80, 
urmat de Werner Grissman (Austria) — 
1:55.37.
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