
DECRET
cu privire la instituirea stării de necesitate 

în municipiul București și in unele județe afectate 
de viscol și de căderile masive de zăpadă
In vederea înlăturării urmărilor căderilor masive 

de zăpadă și ale viscolului și pentru asigurarea des-
fășurării normale a producției și aprovizionării popu
lației.

In temeiul art. 64, pct. 9 din Constituție, 
Consiliul de Stat decretează :

Art. 1. .— Se instituie starea de 
necesitate în municipiul București 
și în următoarele județe : Argeș. 
Brăila, Buzău, Dîmbovița, Dolj, Ga
lați, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova. 
Teleorman.

Art. 2. — Se instituie un coman
dament central, avînd sarcina de a 
organiza mobilizarea armatei, a uni
tăților de transport și a întregii 
populații, pentru a asigura înlătura
rea consecințelor viscolului și căde
rilor de zăpadă din județele men
ționate în art. 1.

Comandamentul Central 
mat din :

— Comandantul suprem 
lor armate ale Republicii 
România;

— Primul vicepreședinte al 
stilului de Miniștri ;

— Secretarul cu problemele 
nizatorice al C.C. al P.C.R. ;

— Președintele Consiliului 
trai de Control Muncitoresc al 
vită;:: Economice și Sociale ;

— Ministrul apărării naționale ;
— Ministrul de interne ;
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— Ministrul transporturilor și te

lecomunicațiilor. ■ 1
Pe plan local, în fiecare județ, 

respectiv în municipiul București, 
se instituie un comandament alcă
tuit din : primul secretar al comi
tetului județean al P.C.R., respectiv 
primul secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., coman
dantul garnizoanei militare, inspec
torul șef al inspectoratului. Ministe
rului de Interne, directorii direc
țiilor teritoriale sau regionale de 
drumuri și transporturi.

Comandamentul județean și al 
municipiului București vor lua mă
suri pentru organizarea unor co
mandamente pe fiecare comună, o- 
raș și municipiu și în fiecare uni
tate socialistă din raza teritorială a 
județului, respectiv a municipiului 
București.

Art. 3. — Hotărîrile Comandamen- 
/

tului Central sînt obligatorii pentru 
toate organele și organizațiile de 
stat și obștești și pentru întreaga 
populație.

Sînt, de asemenea, obligatorii, în 
raza teritorială respectivă hotărîrile 
comandamentelor județene, al mu
nicipiului București, locale și din u 
nitățile socialiste.

Art. 4. — Forțele armate, minis
terele și unitățile socialiste vor ac
ționa prin toate mijloacele de care 
dispun pentru deblocarea căilor de 
comunicație, a drumurilor de acces 
la unitățile economice, pentru asi
gurarea aprovizionării populației și 
desfășurarea normală a activității 
tuturor unităților socialiste.

Art. 5. — întreaga populație aptă 
de muncă este obligată să Dariieine 
la toate acțiunile organizate de Co
mandamentul Central și de coman
damentele locale.

OBIECTIV IMPORTANT - FOLOSIREA PRIORITARĂ
J
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Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCL

Comandamentului Central pentru înlăturarea
urmărilor căderilor masive de zăpadă și ale viscolului

Pentru înlăturarea urmărilor că
derilor abundente de zăpadă și ale 
viscolului și asigurarea funcționării 
normale a unităților economice și 
aprovizionarea populației. Coman
damentul Central dispune:

1. — Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și comitetele 
executive ale consiliilor populare, 
cu^prijinul cetățenilor și unităților 
militare, vor lua măsuri imediate 
pentru deblocarea triajelor gărilor 
si căilor ferate în vederea asigură
rii desfășurării normale a traficului 
feroviar.

De asemenea, se va trece imediat 
la deblocarea căilor principale de 
acces și a drumurilor naționale. La 
aceste acțiuni vor fi mobilizate u- 
nități militare, toți cetățenii apți 
de muncă din localitățile situate 
de-a lungul acestor artere de cir
culație. în acest scop vor fi folo
site toate utilajele de care dispun 
unitățile din industrie, agricultură, 
construcții și transporturi.

Ministerul Apărării Naționale va 
disloca efectivele și mijloacele ne
cesare pentru degajarea triajelor 
gărilor și căilor ferate și arterelor 
principale de circulație rutieră.

2- — Ministerul Energiei Electri
ce va lua măsuri pentru asigura
rea alimentării continue cu ener
gie electrică a tuturor instalațiilor 
și localităților și, în primul rînd, 
a unităților industriale pentru buna, 
funcționare a centralelor și rețele
lor, evitarea avarierii liniilor de 
transport Se vor organiza echipe 
de intervenție dotate cu utilaje de 
transport, scule Și materiale, pen
tru repunerea rapidă în funcțiune 
a instalațiilor care au avut de su
ferit din cauza viscolului.

La centralele hidroelectrice se 
vor lua măsuri de supraveghere 
tehnică a barajelor, degajare a căi
lor de acces și evitarea inundațiilor 
în centrale.

3. — Ministerele, conducătorii tu
turor unităților economice și coman
damentele din aceste unități vor 
lua măsuri energice pentru desfă
șurarea normală a procesului de 
producție, în care scop vor asigura : 
deblocarea căilor de acces spre 
toate unitățile economice, aprovizio
narea tehnico-materială, mijloacele 
de transport și prezența la lucru 
a salariaților. Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe va 
iniția măsuri ferme pentru a spri
jini întreprinderile industriale în a- 
provizionarea cu materii prime, ma
teriale și combustibil.

4. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare, conducătorii de 
întreprinderi și instituții, vor lua 
măsuri imediate pentru folosirea ra
țională a combustibilului existent și 
asigurarea în continuare a aprovi
zionării cu cantitățile necesare con
tinuării normale a activității. De a- 
semenea, se vor lua măsuri pentru 
asigurarea combustibilului neceșar 
încălzirii locuințelor.

5. — Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare vor lua măsuri pentru 
buna aprovizionare a • complexelor 
de creștere a animalelor și păsări
lor, și, în primul rînd. cu furaje și 
apă ; se vor lua măsuri pentru a- 
dăpostirea animalelor, burta funcțio
nare a stațiilor de încălzire, îndeo
sebi în complexele avicole. Se vor 
debloca drumurile de acces către 
sere, solarii și răsadnițe, se va cu
răț! zăpada de pe acoperișurile a- 
cestora și se vor asigura condiții 
pentru menținerea temperaturilor

5
necesare evoluției cort 
vegetației.

6. — Ministerul C
rior și comitetele ex 
siliilor populare vor 
tru aprovizionarea n ptă a
populației cu produse alimentare, 
asigurir.d folosirea și repartizarea 
judicioasă a cantităților de mărfuri 
existente în stoc. Laptele se va dis
tribui cu precădere spitalelor., că
minelor și creșelor de copii. Perso
nalul unităților comerciale și ce
tățenii vor participa la deblocarea 
căilor de acces către depozite ș: u- 
nitățile comerciale, in vederea func
ționării normale a acestora.

7. — In municipiul București, 
alte municipii și orașe afectate 
viscol, toți -cetățenii sînt obligați 
participe la curățirea zăpezii 
străzi, pe căile de acces la uni

de 
să 
pr 
lă

ți le economice, comerciale și soctal- 
culturale în conformitate cu măsu
rile stabilite de comandamentele lo
cale.

Toți cetățenii sînt obligați să cu
rețe zăpada din fața imobilelor und-t 
locuiesc ; pentru evitarea pericolelor 
de accidentare se va înlătura t 
pada de pe acoperișurile clăd ’-*

8. — Pînă la restabilirea condi
țiilor normale de circulație, se in
terzice circulația pe drumurile pu
blice și pe străzile orașelor a auto
turismelor proprietate socialistă sau 
personală. Pentru transnort.u! ner. 
soanelor, unitățile socialiste vor fo
losi mijloace de ’•'ansn -rtC.> f 
tracțiune sau mijloacele de trans
port în comun. Ministerul de In 
teme va asigura ducerea la înde
plinire a acestei prevederi.

Comandantul Suprem al forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi, la rubrica dedicată dezbaterilor, măsurilor și 
acțiunilor practice prilejuite de apariția Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, ne pro

punem sublinierea unuia dintre cele mai importante 
obiectiv stabilite in prețiosul document de partid. Este 
sorba de hotărirea potrivit căreia, în viitor, activitatea 
de educație lirică și sport va trebui orientată cu priori
tate spre folos-rea formelor simple, accesibile, desfășu
rate in aer liber, adică tocmai acele mijloace de influen
țare extrem de pozitivă, directă, 
tații tuturor cetățenilor.

D ntre numeroasele direcții și 
sarcinilor privind acest domeniu, 

turistice, care întrunește 
măsură la extinderea 

sportului în aer liber, în mijlocul

vi lății 
a contribui 
exercif ii lor

în mare 
fizice și

a stării fizice și sănă-

căi de îndeplinire a 
ne oprim asupra acti- 
toate posibilitățile de 

practicării

naturii. Necesitatea îmbunătățirii și dezvoltării largi a 
activităților sportive și turistice este, de altfel, preci
zată în mod deosebit în Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. In aplicarea măsurilor stabilite în această direc
ție se pot obține rezultate pe măsura cerințelor prin în
deplinirea planului recent elaborat de U.G.S.R. și Mi
nisterul Turismului pe care-1 considerăm demn de .aten
ția tuturor factorilor de resort din județe și municipii, 
din asociațiile sportive.

La rubrica de astăzi, mai consemnăm citcva din in
tențiile și acțiunile practice manifestate în diferite uni
tăți organizatorice ale mișcării sportive sau în cadrul 
altor organe și organizații cu atribuții, pentru folosirea 
mai largă a formelor 
aer liber, în vederea 
de masă.

simple, accesibile, desfășurate în 
îmbunătățirii activității sportive

0 ACTIVITATE RECREATIVA, UTILA:
TURISMUL PE DRUMUL DEZVOLTĂRII

Planul de măsuri, adoptat de l.G.S.R. si Ministerul Turismului, îi oferă
un cadru propice de afirmare

PROIECTE,
ACȚIUNI,

INITIATIVE—
In toate județele țării — întreceri 

sportive de masă. In așteptarea re
zultatelor și a altor asemenea acti
vități cu largă audiență in rindurile 
tineretului, notăm pe agenda compe
tițiilor de masă, organizate îndeO- 

bi in aer liber, cîteva din știrile 
pr. nite ieri la redacție.

6 000 DE ELEVI LA „ZIUA

SPORTULUI PREFERAF

Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. cu privire 1Ș 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului menționează tu
rismul la loc de frunte printre ac
tivitățile sportive de masă cu *n- 
fluență favorabilă asupra stării fi* 
zice și sănătății. Este firesc, pen
tru că el întrunește anumite atri-

o asemenea

se

CONTRIBUȚIA SPORTIVILOR LA EFORTUL GENERAL

bute esențiale pentru 
activitate: se desfășoară în aer li
ber, este o formă simplă și acce
sibilă celor mai largi mase.

Activitatea recreativă care
bucură de o largă audiență în rin
durile tuturor categoriilor de vîrstă 
ale populației, turismul nu a ajuns 
încă la parametrii optimi de cu
prindere a maselor care, in condi
țiile vieții moderne, au nevoie din 
ce în ce mai mult de repausul ac
tiv in mijlocul naturii, de recrea
rea care menție -sănătatea și ajută

ATENȚIE, EXCURSIILOR DE

la recuperarea capacității de mun
că.

Recent, problema îmbunătățirii 
activității turistice a fost analiza
tă în mod temeinic la nivelul Bi
roului Executiv al Consiliului Cen
trai al Uniunii Generale a Sindi
catelor și al conducerii Ministeru
lui Turismului care au stabilit, în 
final, un plan de măsuri în vede
rea angrenării 
de oameni ai muncii, împreună 
familiile lor, în diferite forme 
excursii.
SFÎRȘIT DE SÂPTĂMÎNĂ

unui număr sporit
cu 
de

Din Botoșani, tov. Viorel Alexoaie, 
șeful secției sport-turism din cadrul 
comitetului județean U.T.C„ ne anun
ță că, duminică, ir. localitate se va 
desfășura „ZIUA SPORTULUI PRE
FIRAT". liste vorba de c frumoasă 
inițiativă pe care o dorim și pe de
plin eficientă. Așteptare îndreptă
țită, mai ales avir.d In vedere faptul 
că Ia această largă manifestare spor
tivă de masă se contează pe partici
parea a peste W00 de elevi ai șco
lilor generale, școlilor profesionale 
și licee!

Po
~1

iersle,

de Înlăturare a urmărilor viscolului
Această neprevăzută întorsătură a 

vremii, care a transformat luna 
martie — tradițional început de se
zon în aer liber — într-o lună de 
vîrf a iernii prin marea cantitate 
de zăpadă căzută, necesită eforturi 
sporite și măsuri operative pentru 
ca activitatea cotidiană să se desfă
șoare norma] în toate localitățile 
unde viscolul și-a făcut mendrele.

In fluxul general cetățenesc, de 
combatere a urmărilor viscolului, 
s-a încadrat și contribuția directă 
și entuziastă a sportivilor din toate 
colțurile țării unde capriciile vremii 
s-au făcut simțite din plin.

PÎRTIA DINTRE CLUBUL

BUCUREȘTEAN PROGRESUL

Șl GRĂDINIȚELE DE COPII 34 Șl S3
Ieri dimineață, 200 de sportivi, 

tehnicieni și antrenori ai clubului 
Progresul aii lucrat intens la desză
pezirea străzilor 
Pasteur, Lister și

Dr. Staicovici, 
Florescu, din

preajma stadionului și sediului clu
bului. Cu acest prilej, tinerii spor
tivi ai clubului au deblocat. In pri
mul rînd, intrările Ia grădinițele de 
copii nr. 34 și 53, la centrul de oii- 
ne nr. 142, contribuind astfel efec
tiv la normalizarea activității în 
cartier. Ea acțiunile de deszăpezire 
au participat, printre alții, președin
tele clubului, Ion Pilug, vicepre
ședintele Dorel Cioară, secretarul 
organizației de partid a clubului. Gh. 
Zărnea, antrenorii E Iordache, V 
Constantinescu, N. Gorgorln, D. Pîr- 
vulescu, A. Schmidt, H. Bădescu și 
sportivii D Ștefan, Măndoiu, Giron. 
Pîslaru, Iordache, Olteanu, Sava, 
Pcrojnicu.

După cum ne-a informat vicepre
ședintele C.M.E.F.S., tov. Ion Nae, 
începînd de marți dimineața majo
ritatea cluburilor bucureștene s-au 
alăturat eforturilor depuse în Ca
pitală pentru înlăturarea calamită
ților vremii După prima zi a visco
lului, cluburile Steaua, Dinamo. Rapid 
și Progresul au mobilizat peste 1000 
de sportivi, antrenori și tehnicieni, 
ieri, acest număr dublindu-se. Clu
burile Voința și Școlarul au primit 
anumite sectoare pentru a fi dega
jate de zăpadă.

activităților cuprinse în
.Zilei sportului preferat* 

>n::uie întrecerile programate 
• desfășoare in aer liber. De alt- 
ceie mai multe înscrieri s-au 

pentru concursurile de schi, 
iuș, orientare turistică și cros.Planul' de măsuri amintit preve

de, totodată, o folosire intensivă a 
cabanelor prin repartizarea cu pri
oritate a acestora la solicitările 
consiliilor județene ale sindicatelor 
în vederea organizării 
colective cu membrii 
sindicate.

O atenție sporită se 
excursiilor preorășenești pentru ca
re consiliile județene ale sindica
telor împreună cu oficiile județe
ne de turism vor stabili 
me privind organizarea in 
permanent, a acestui gen de 
cursie, utiliandu-se autocare 
alte mijloace de transport în co
mun și aplicindu-se sistemul 
cârii directe de la locul de muncă, 
imediat după terminarea progra
mului de lucru.

După cum se vede, diversificarea 
formelor de activitate turistică a

Sebastian BONIFACIU

De la bun început, trebuie re
marcată atenția ce s-a dat excursi
ilor de sfîrșit de săptămînă, cărora 
cele două organisme vor să le asi
gure un ritm susținut, pe toată 
durata anului, indiferent de ano
timp. Aceste excursii, desigur de 
mai mică amploare în timp, tre
buie să devină o obișnuință a ce
lor mai mulți dintre noi. constitu
ind _ o utilă recreare după o săp
tămînă de lucru, un mijloc de re
facere a capacității de muncă și 
de întreținere a stării de sănătate.

In acest scop. Consiliile județene 
ale sindicatelor, sindicatele din în
treprinderi și instituții în colabo
rare cu oficiile județene de turism 
urmează să organizeze sîmbătă du- 
pă-amiază și duminica, în zilele dr 
sărbători legale, excursii cu oame
nii muncii și familiile lor la dife
rite zone de agrement, la obiecti
vele turistice (istorice, politice, cul
turale), la manifestările artistice și 
sportive.

COMPETIȚII REZERVATE

Intrările erau blocate, dar intervenția promptă 
cureștean Progresul a permis ca ieri 
grădinițele nr. 53 și 34.

a sportivilor clubului 
diminea.ță copiii să poată intra in 

Foto i Ion MTHAICĂ
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CĂI DE ACCES LA UZINELE
PLOIEȘTENE „1 MAI"
Șl RAFINĂRIA NR. 1

p/1

sportive Pra 
Ploiești au lu

Membrii asociațiilor 
hova și Rafinorul din 
crat ore întregi, alături de tovarășii 
lor de muncă, pentru înlăturarea ză
pezii din incinta uzinelor 1 Mai și 
a Rafinăriei nr. 1 și pe căile de acces 
care duc Ia acestea.

Pe multe din străzile Ploieștiuluî 
— după cum ne-a spus corespon
dentul nostru A. Vasilescu - au 
putut fi văzuțl în ultimele două zile 
sportivi care lucrau la normaliza
rea circulației. Nici terenurile de 
sport n-au fost neglijate, pentru ca, 
în limita posibilităților, antrenamen
tele să decurgă în condiții cit mal 
apropiate de normal. Astfel, tinerii 
fotbaliști de la F.C. Petrolul, juniorii 
și copiii, în frunte cu antrenorii lor

Fronea. Maroși și Pahonțu au de
gajat zăpada din jurul sălii Victoria 
și au bătătorit zăpada de pe terenul 
de joc din preajmă, 
trăgători, halterofili 
la clubul ploieștean 
rățat ieri o parte 
fotbal, pista P 
din fata sediului

Serimeri, boxeri, 
și luptători de 
Petrolul ati eu- 
din terenul de 
alergări, stradade

i clubului

LA GALAȚI,
MAI TARI

CONCURSURILE
CA ZĂPADA...

Răspunzind chemării Consiliului 
popular municipal, sportivii gală 
țeni de la Dunărea. Oțelul. C.S.U.. 
Ancora, Trefilorul, Școlile sportive 

I și 2 au luat parte la acțiunile 
inițiate 
vremii, 
nicat I

nr.
pentru combaterea capriciilor 
Dar _ după cum ne-a comu- 
Copotu; metodist la C.J.E.F.S..

(Continuare tn pag. a 2-a)

de excursii 
respectivelor

va acorda și

progra 
mod 

ex- 
sau

ple-

FETELOR DIN MEDIUL RURAL

Printre măsurile practice preconi
zate de C.J.E.F.S. Argeș, imediat 
după apariția Hotărîrii, se înscriu 
și cele privind folosirea mai largă 
a formelor simple, accesibile, desfă
șurate in aer liber. Un mijloc - de 
realizare a obiectivelor stabilite in 
această direcție îl reprezintă extin
derea „FESTIVALULUI SPORTU
LUI FEMININ ARGEȘEAN", compe
tiție tradiționala al cărei program 
va fi orientat corespunzător noilor 
cerințe. Președintele C.J.E.F.S. Ar
geș, tov. Gh. Crețu, ne-a informat, 
de asemenea, că pentru îndeplinirea 
hotăririlor privind îmbunătățirea 
educației fizice și sportului de masă 
este necesară o mai măre preocupare 
pentru atragerea elementului feminin

(Continuare tn pag a 2-a) (Continuare tn pag. a 2-a)

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

AMÎNAREA ÎNTRECERILOR
DIN CAMPIONATELE 

REPUBLICANE
Din cauza timpului nefavo

rabil, pentru a nu se crea 
situații inegale în campiona
tele sportive, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sporț a hotărît arnînarea e- 
tapelor tuturor competițiilor 
oficiale din cadrul campio
natelor republicane de seni
ori și juniori, inclusiv meciu
rile etapei a XVII-a a Divi
ziei A la fotbal, care urmau 
să se desfășoare la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Se excep
tează numai competițiile de 
schi, care se vor desfășura 
conform programului anunțat. 
Etapele amînate vor fi re- 
programate de federații.

În meciul de antrenament de ieri
cu echipa Avtomobilist Sverdlovsk: 3-4

Jeri seară formația de hochei Av
tomobilist Sverdlovsk a întilnit. în 
cadrul turneului pe care-1 între
prinde la noi, selecționata țării noa
stre. La capătul unui meci foarte 
rapid și echilibrat, jucătorii sovietici 
au obținut victoria cu 4—3 (0—1, 
2—1, 2—1).

Partida a început cu o plăcută 
surpriză pentru iubitorii hocheiului 
prezenți în tribunele patinoarului 
,.23 August" Chiar în min. 2 Bantaș
— profitînd de un moment de nea
tenție a] apărătorilor sovietici — a 
marcat : 1—0, pentru echipa română. 
Acest gol survenit atit de repede, a 
animat întrecerea de la început, și
— chiar dacă pînă la sfîrșitul re
prizei inaugurale tabela de marcaj 
nu s-a modificat — fazele de poar
tă nu au lipsit

Cînd nu trecuseră decît 40 secun
de, din repriza secundă, o rapidă 
combinație a hocheiștilor din Sverd
lovsk a prins pe picior greșit în
treaga noastră echipă și — cu toată 
intervenția temerară a lui Netedu — 
scorul a devenit egal: 1—1 (autorul 
golului Marko, min. 21) Ifocheiștii ro
mâni au preluat -însă inițiativa și,după 
puțin timp (min. 24), au înscris din'

Iată și faza : o acțiune 
Gheor-

nou: 2—1. 
rapidă Ștefanov — Bașa 
ghiu s-a încheiat cu un șut puter
nic, de la distanță, al lui Bașa, pu
cul strecurîndu-se în poarta adver
să. printr-un pachet de. jucători. In 
același minut, echipa noastră are 
oosibilitatea să-și majoreze avanta
jul, beneficiind de un șut de pena
litate, dar Bantaș a ratat această 
mare ocazie. In min. 30,. Ștefanov 
este eliminat din joc pentru două

minute și experimentata formație 
oaspete a profitat de avantajul nu
meric, egalînd prin Rudakov (min. 
31). 2—2.

în ultima parte a întllnirii, for
mația sovietică a înscris un nou gol, 
în min. 41: 2—3. Finalul meciului a 
aparținut echipei noastre. După! ce 
în min. 51, Tureanu ratează singur 
cu portarul, Bantaș, în aceeași si
tuație. nu mai greșește : 3—3 In
plină dominare a hocheiștilor ro
mâni, Rudakov interceptează o pasă 
„neinspirată" a apărătorilor . noștri 

• și Kraev, din apropiere, pecetluiește 
scorul : 4—3 pentru Avtomobilist
Sverdlovsk.

Au arbitrat M. Presneanu și Gh. 
Mureșan,

Călin ANTONESCU
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TURNEELE PE CATEGORII ÎNCEP 

LA 25 MARTIE„CUPA TINERETULUI DE LA SATE" 
ÎN FAZELE FINALE

Sîntern, la această oră, în pose
sia cîtorva date privind desfășura
rea fazelor județene ale „Cupei ti
neretului de la sate" la schi, dispu
tate recent în condiții foarte bune 
create de zăpada căzută din abun
dență în ultimele zile.

Amatorii de schi din JUDEȚUL 
BIHOR, în număr de aproximativ 
ISO, s-au reunit duminica trecută 
în frumoasa localitate Stîna de Vale. 
După un concurs reușit, bine orga
nizat și aprig disputat, cei mai bine 
pregătiți dintre sportivii săteni s-au 
dovedit a fi Ion Lavrinschi (Șinteu), 
Gheorghe Anderco (Suplac), Corne
lia Mercea (Ciumeghiu), la probele 
de fond, Dan Sabin (Budureasa), 
Melania Măngrău (Dema), Ghizela 
Balogh (Curtuișeni), Simion Bunta 
(Tlleagd) și Ion Szekeli (Boian) — 
la slalom uriaș și coborîre. De alt
fel, toți aceștia fac parte din lotul

județului Bihor care va participa 
la faza finală a competiției.

Din reședința JUDEȚULUI HAR
GHITA, orașul Miercurea Ciuc, 
ne-au sosit știri despre întrecerile 
fazei județene, care au avut loc 7a 
Izvorul Mureșului, unde titlurile âe 
campioni ai acestei etape au fjtyst 
vizate de nu mai puțin de 270 -de 
sportivi ! Au reușit această perfor
manță Marton Micloș (Sîndomfoic) 
și Medve Orlon (Praid), la probele 
de fond, Horia Dobreanu (S/iibce- 
tate) și Stefan Covaeioni (safran To
rn ești),. Gabriela Sandor (Tiișnad- 
Sat) la probele de slalom '■ și de 
coborîre, Ana Zănoagă (Sv/tocetate) 
și Francisc Gyorgy (Sînmurtin), la 
săniuțe. Lotul de schi /care va 
concura la faza finală efȚ-e hotărît 
să apere cu toată dîrze’/na prețio
sul loc doi obținut anuj. trecut la 
această competiție și — de ce nu ?

EVA MEZEI Șl IOAN CAVAȘI (slalom uriaș) VILMA TUDOR Șl MOISE GlRBACEA 

(fond) PE PRIMELE LOCURI

FESTIVALUL SPORTURILOR DE 
IARNA LA SATU MARE

Pe pîrtllle amenajate la Zîmbra 
Oilor ji Izvoarele, amatorii spor
turilor de Iarnă din județul Satu 
Mare au participat la un atractiv 
festival sportiv pe zăpadă. Peste 
200 de tineri și tinere din orașele, 
comunele și satele județului s-au 
întrecut la schi șl 6ăniuș. Cei mai 
iscusiți s-au dovedit a fi Elena 
Trombltaș (slalom special), Adriana 
Dancu (fond), loan Snep (slalom 
special), Zoltan Ves3 (coborîre), 
Ioan Snep II (fond). Ștafeta femi
nină 3X3 km a revenit selecționa
tei orașului Satu Mare, iar cea fe
minină de 3 X 5 km, formației din 
Negrești-Oaș.

La săniuțe, cei mai buni timpi au 
fost înregistrați de Maria Boloni și 
Ștefan Puț.

Ștefan VIDA — coresp.

CONCURS POPULAR DE SCHI 
Șl SĂNIUȚE, LA MEDIAȘ

Dealul Gloria, de la Mediaș, oferă 
în aceste zile condiții excelente 
pentru practicarea sporturilor de 
iarnă. Pe pîrtiile amenajate aici 
(1 000 m lungime) s-a desfășurat un 
reușit concurs de schi și săniuțe, 
la care s-au prezentat peste 300 de 
iubitori ai acestor discipline din 
școlile generale, liceele și școlile 
profesionale ale orașului. întrecerile 
s-au disputat pe grupe de clase.

M. RlȘNOVEANU — coresp.
CURS DE ARBITRI Șl 

INSTRUCTORI, LA CIMPULUNG 
MUSCEL

La Liceul pedagogic din Cîmpu- 
lung Muscel, care nu de mult a 
sărbătorit aniversarea unui cente
nar de la întemeiere, se desfășoară 
o frumoasă și interesantă inițiativă. 
Au loc cu regularitate cursuri de 
arbitri și instructori sportivi pentru 
elevi.

După cum ne relata prof, ion 
Păiuș, director adjunct al liceului, 
rezultatele obținute sînt remarca
bile. Un mare număr de absolvenți 
primesc, o dată cu diploma școlară, 
și carnetul de arbitru sau instruc
tor, putînd desfășura o activitate 
utilă în cadrul sportului de masă.

Cursanții își fac practica tot î» 
cadrul liceului conducînd întreceri 
de atletism, volei, șah, tenis de 
masă, handbal și fotbal, în calitate 
de arbitri sau pregătirea unor echi
pe, ca instructori,

I. FEȚEANU — coresp. județean

CEI MAI BUNI ELEVI ȘAHIȘTI 
DIN CARACAL

Etapa orășenească a concursului 
republican de șah wzervat elevilor 
a prilejuit organizarea la Caracal 
a două interesante turnee. întrece
rea masculină s-a. soldat cu o sur
priză, elevul Cristian Lefter, de la 
Școala generală nr. 6, reușind să 
cîștige competiția, lăsînd în turnă 
nu mai puțin de patru jucători de 
categoria a IL-a ! Turneul feminin 
i-a revenit elevei Carmen Trit* de 
la Liceul nr. 1, care a învins-o în 
partida decisivă pe Doina Gavrilă, 
favorita concursului.

i G. DONCIU — coresp.

— să aspire chiar la mai mult... 
(Consemnăm cu această ocazie fap
tul că harghitenii au inclus, din 
proprie inițiativă, printre întrecerile 
„Cupei tineretului de Ia sate" și o 
interesantă competiție de hochei pe 
gheață Ia care participă opt e- 
chipe sătești).

Și în JUDEȚUL BOTOȘANI, pe 
dealul Manolești, s-a disputat faza 
județeană. S-au remarcat în mod 
deosebit țăranii cooperatori Florea 
Tituleac, din comuna Trușești, și 
Gheorghe Cojocaru, din comuna 
Șendriceni.

Sîmbătă și duminică și-au dispu
tat titlurile de campioni județeni 
la schi, în localitatea Piatra Fîntî- 
neie, și cei 70 de tineri din JUDE
ȚUL BISTRIȚA-NĂSAUD. Primele 
locuri au fost ocupate de către 
Ioana Curtean (Mureșenii Bîrgăuiui) 
și C. Pavel (Bistrița Bîrgăuiui) la 
probele de fond și Ion Mureșan 
(Mureșenii Bîrgăuiui), la proba de 
coborîre. Primilor trei clasați le-au 
fost înmînate diplome și diferite 
premii în obiecte sportive. Printre 
localitățile care s-au făcut remar
cate, atît în privința nivelului de 
pregătire cît și a numărului de par
ticipant! se numără comunele Lunca 
Ilvei, Tiha Bîrgăuiui, Șanț, Rodna, 
Mureșenii Bîrgăuiui.

Pe pîrtiile din localitatea mara
mureșeană Izvoarele s-a disputat 
întrecerea schiorilor din JUDEȚUL 
SATU MARE. Dorin Pusta la sla
lom special șl uriaș, Lazăr Domide 
și Nicolae Mihalca (același timp), 
Ia coborîre, și Nicolae Moiș, la fond, 
au ocupat primele locuri.

POIANA BRAȘOV, 14 (prin te
lefon). — Ziua a doua a campio
natelor naționale școlare a conti
nuat cu disputarea probelor de 
slalom uriaș în Cristianul Mare și 
a celor de fond în Poiana Mică. 
Concurenții au beneficiat, de o vre
me ceva mai bună, deși închisă, 
astfel că întrecerile s-au bucurat 
de condiții oarecum normale, în
greunate. totuși, de grosimea’ stra
tului de zăpadă.

Fentru slalom uriaș a fost ales 
un traseu clasic — nefolosit încă 
în acest an — și anume, de la 
stația telecabinei pînă în Poiana 
Ruia, adică circa 1 300 m lungime. 
250 m diferență de. nivel, pe care 
s-a montat un ansamblu de 35 de 
porți. Șanțurile săpate la trecerea 
repetată a concurenților în stratul 
gros de zăpadă, au constituit un 
impediment, mai ales pentru ulti
mele numere de start, dar nu au 
influențat clasamentul, întrucit cei 
mai buni au fost plasați în prima 
grupă valorică.

După ce luni, la slalomul special, 
loan Cavași fusese descalificat pen
tru ratarea unei porți (greșeală 
repetată de mai multe ori în a- 
ceastă iarnă), marți talentatul ju
nior și-a luat revanșa la slalom 
uriaș (adică tntr-o probă care nu 
constituie specialitatea sa) dovedind 
posibilitățile de care dispune și în 
celelalte discipline alpine. De alt
fel, elevii de la Liceul M.I.U. Bra
șov au obținut și o victorie colec
tivă, întrucit 3 dintre ei au ocupat 
poziții în primele 4 locuri, ca ur
mare a temeiniciei cu care s-au 
pregătit îrr acest sezon.

La fete, Predealul domină cate
goric în continuare, atît la indivi
dual cît și pe echipe, cu tot efor
tul meritoriu Pe care talentata bra- 
șoveancă Anemarie Verhazi l-a fă
cut spre a răsturna o ierarhie a- 
proape prestabilită.

La fond, consemnăm cu plăcere 
excelenta comportare a schiorilor, 
băieți și fete, de la liceul din 
Gheorghenî, prezenți pe podium, sau 
pe următoarele locuri fruntașe, pla
sați uneori chiar înaintea reprezen
tanților unor orașe și școli cu tra
diție. cum sînt cele de la Predeal, 
Rîșnov, Sinaia. După ce ani de 
zile schiorii Harghitei au jucat ro
lul unor sparing-parteneri pentru 
fondiștiî Prahovei și Brașovului, în- 
cepînd din anul trecut și, cu pre
cădere, în acest sezon, elevii din 
Harghita strălucit reprezentați de

1:24,3, 2. Nuți Degeratu (L. exp. 
Predeal) 1:24,6. 3. Nela Simion (L. 
exp. Predeal) 1:27,0, 4. Anemarie 
Verhazi (Lie. ind. St. roșu) 1:29,0,
5. Cristina Ene (Lie. exp. Predeal) 
1:31,1, 6. Angela Manole (Lie. exp. 
Predeal) 1:31,5. băieți: 1. loan Ca
vași (Lie. M.I.U. Brașov) 1:14,4, 2. 
Florin Barbu (Lie. M.I.U. Brașov) 
1:14,5. 3—4. Nandor Szabo (Lie. U- 
nirea Brașov) și Constantin Boncu 
(Lie. M.I.U. Brașov) 1:16,8, 5. Că
lin Nărea (Lie. exp. Predeal) 1:18,3,
6. Sorin Adăscăliței (Lie. exp. Pre
deal) 1:18,4. FOND. 5 km fete: 1.

Tradiționala competiție pugilisti- 
eă intitulată „Turneul pe categorii 
de greutate" se reia anul acesta cu 
reuniuni concomitente în trei orașe 
ale țării : Iași, Pitești și Oradea.

Competiția se va desfășura în pe
rioada 25—31 martie (în loc de 
19—24 martie, cum se prevăzuse 
inițial. Această modificare este de
terminată de starea nefavorabilă a 
vremii).

GONG!

Evident, cel mai important eve
niment internațional baschetbalistic 
al anului va fi ediția a XVIII-a a 
campionatului european de seniori 
(27 septembrie — 6 octombrie, la 
BadaJona și Barcelona), competiție 
pentru care reprezentativa României 
s-a calificat încă din anul 1971, 
ci nd s-a clasat pe locul 8 la „euro
penele" de la Boblingen și Essen. 
Pentru sportivii țării noastre, o altă 
întrecere de amploare va fi ediția 
a XV-a a campionatului balcanic 
(11—16 septembrie, la Ankara). Pînă 
La aceste competiții, însă, lotul re
prezentativ va lua parte la o serie 
de turnee de verificare, dintre care 
amintim pe cele de la Kosice (27 
martie — 1 aprilie), Cluj (11—15 
aprilie) și Sofia (24—29 aprilie).

Deci, în perspectivă un program 
deosebit de bogat, care impune exi
gență maximă, seriozitate și con
știinciozitate deplină în pregătire, 
astfel ca în toamnă echipa de se
niori a României să se claseze, așa 
cum s-a angajat, printre fruntașele 
Europei. Pînă atunci, antrenamente, 
teste și posibile modificări în com-

LOTURILE DE SENIORI PENTRU
ponența loturilor alcătuite zilele 
trecute, imediat după încheierea 
turneului divizionar A disputat la 
București. Precizăm că, în afara se
lecționatei de seniori, a fost alcă
tuită selecționata de tineret, aceasta 
din urmă fiind considerată o re
zervă a primei echipe, în ipoteza 
unor indisponibilități create de ac
cidentări sau de criza de formă a 
unor jucători sau, de ce nu, în ipo
teza afirmării unor tineri baschet- 
baliști. Lotul de tineret va parti
cipa la turneul de la Cluj.

Iată numele celor ce fac parte 
din loturile republicane (între pa
ranteze, talia) :

SENIORI : Diaconescu (1,86), 
Novac (1,96), Georgescu (2,00), 
Popa (1,95, Chîvulescu (1,85) — toți 
de la Dinamo, Savu (1,90), Tarău 
(1,98), Oczelak (2,00), Pirșu (1,84). 
Dumitru (1,86) — toți de la Steaua. 
Zdrenghea (1,92) — Universitatea
Cluj, Mănăilă (1,95) — Universita
tea Timișoara, Cernat (1,94) — Po
litehnica București.

TINERET : Gh. Roman (1,97), 
Barna (1,82) — ambii de la Poli
tehnica Cluj, Scutaru (2,01) — Po-

MARILE COMPETIȚII ALE ANULUI
Utehnica Iași, Gh. Dumitru (2,00) — 
Voința București, Spînu (1,98) — 
Farul Constanța, lancea (1,97) — 
Universitatea Timișoara, Schuller 
(1,96) — Universitatea Cluj, D. Ni- 
culescu (1,90) — Dinamo, A. Mol
nar (1,83) — I.E.F.S., Dragnea (2,02) 
— Politehnica București.

Antrenorii lotului de seniori sînt 
AI. Popescu și E. Sarossy ; cei ai 
lotului de tineret nu au fost desem
nați încă. Ț *

S A H

MOTO
După cum se știe, la 1 mai, în 

Iugoslavia, are loc un concurs de 
dirt-track — contînd ca etapă pre
liminară a campionatului mondial 
— la care vor participa și doi aler
gători români. Evident, Federația 
noastră de motociclism, cluburile, 
au început din vreme pregătirea 
mașinilor, a sportivilor care can-

DIRT-TRACK PE SCURT
didează pentru ocuparea celor 
două locuri.

• în zilele de 11 și 13 aprilie, 
la Sibiu și respectiv București, vor 
avea loc două concursuri interna
ționale de dirt-track la care, pe lin
gă alergători români, au fost invi
tați să concureze și specialiști ai 
probei din Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria și Austria.

ACTIVITATEA TURISTICA A OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pas W

preocupat, în mare măsură, cele 
două organisme ce au acordat a* 
tenție, de altfel, și excursiilor cu 
caracter documentar, în care oa
menii muncii din diferite ramuri 
ale economiei pot efectua utile 
schimburi de experiență.
ESTE NECESARA O STRÎNSÂ 

COLABORARE

Planul de măsuri adoptat de 
U.G.S.R. și Ministerul Turișmului 
impiică, indiscutabil, o strînsă co
laborare, la toate nivelele, între, 
aceste organisme. Această colabo
rare urmează să se manifeste, per
manent și eficient, pe de o parte în 
stabilirea unor programe de acțiuni 
în fiecare județ al țării careșă pre
vadă amănunțit tot ceea ce intere
sează în mod obișnuit pe eventua
lul turist (tipul de excursie, itine
rarul, durata, condițiile de plată, 
facilitățile acordate grupurilor etc). 
Pe de altă parte, consiliile jude
țene ale sindicatelor, sindicatele din 
marile întreprinderi și instituții 
sînt chemate să desfășoare o am

plă activitate de angrenare a oa
menilor muncii și a familiilor aces
tora în acțiunile turistice, folosind 
într-o mai mare măsură mijloace
le de informare și propaganda de 
care dispun. In acest scop, oficiile 
județene de turism vor pune la 
dispoziția sindicatelor materiale 
necesare pentru realizarea de col
țuri turistice, de fotb-montaje în 
întreprinderi și instituții. Tot în 
această direcție vor mai conlucra 
consiliile județene ale sindicatelor 
și oficiile județene de turism, or- 
ganizînd, la cluburi și în casele de 
cultură, vizionări de filme cu su
biect turistic, în primul rînd cele 
aflate în filmoteca Ministerului 
Turismului.

UN COLECTIV CENTRAL DE 
ORGANIZARE A TURISMULUI 

CU OAMENII MUNCII

Avînd în vedere complexitatea 
problemelor pe care le ridică ac
tivitatea turistică de mase, s-a 
hotărît constituirea, în cadrul Co
misiei sport și turism a U.G.S.R., 
a unui „colectiv central de organi
zare a turismului cu oamenii mun
cii". Acest organism obștesc, avînd

sarcina să orienteze și să coordo
neze activitatea în domeniul tu
ristic, cuprinde reprezentanți ai 
U.G.S.R., Ministerului Turismului, 
Biroului de turism pentru tineret 
și ai unor instituții avînd atribuții 
în organizarea turismului. Pe ace
leași principii va funcționa, în fie
care județ, un colectiv obștesc 
format din reprezentanți ai orga
nelor locale cu sarcini în domeniul 
activității fizice, al turismului.

Acest plan de măsuri, judicios 
întocmit și pe deplin acordat la 
marile sarcini pe care recenta 
Hotărîre a Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. le; pune în fa
ța mișcării sportive, poate aduce o 
contribuție substanțială la dezvol
tarea activității turistice a oame
nilor muncii. Fiind vorba de o 
activitate deosebit de plăcută și, 
totodată, cu binefăcătoare implica
ții nu numai sub raport fizic (sta
re de sănătate, recuperarea capaci
tății de muncă), dar și educativ 
(cunoașterea țării, dezvoltarea dra
gostei de patrie), punerea în apli
care a prevederilor acestui plan 
trebuie făcută cu consecvență și 
pasiune de către toți aceia cărora 
le incumbă răspunderi în domeniul 
turismului.

PROIECTE, ACȚIUNI, INIȚIATIVE
(Urmare din pag. 1)

de la sate. De aceea, a fost stabi
lită organizarea unor noi acțiuni, a 
unor noi competiții specifice, prin 
care vor fi angrenate un număr 
sporit de fete în practicarea diferi
telor sporturi, îndeosebi a acelor ra
muri și activități ce pot fi desfă
șurate în aer liber.

PE PRIMUL PLAN — 
EXCURSIILE, CROSURILE, 

ALERGĂRILE
La „Dacia" din București, ne re

latează tov. Virgil Pricope — preșe
dintele asociației sportive, întreaga

activitate va fi orientată spre dez
voltarea sportului de masă. Forme
le simple, larg accesibile, urmează 
a fi mijlocul de bază pentru reali
zarea acestui obiectiv. în afara tu
rismului, a excursiilor care vor cu
noaște o dezvoltare considerabilă, 
în prim-planul preocupărilor vor fi 
situate acțiunile de organizare a cît 
mai multor întreceri de cros, de 
alergări pe diferite distanțe. Prin 
aceasta, ca șl prin practicarea ramu
rilor de largă popularitate în această 
asociație (tir cu arcul, volei, hand
bal etc) va crește numărul salaria- 
ților — îndeosebi al muncitoarelor 
— angrenați în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și sportului 
de masă.

LA FIECARE SFÎRȘIT
DE SÂPTAMINĂ — COMPETIȚII ÎN AER LIBER

în județul Hunedoara, problema 
îmbunătățirii activității de educație 
fizică și sport în spiritul prevede
rilor cuprinse în Hotărire a generat
— ca și în celelalte județe ale țării
— o serie de măsuri concrete. în 
raport cu noile cerințe. Printre a- 
cc-stea, un loc de frunte îl ocupă

cele referitoare la organizarea cu 
prioritate a activităților sportive 
care se pot desfășura în aer liber. 
Astfel. s-a stabilit' ca la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă să aibă Ioc între
ceri de masă în aer liber, una din 
formele cele mai eficiente constitu-

ind-o „duminicile cultural-sportive" 
care vor figura cu mai multă re
gularitate în programul activităților 
desfășurate atît la sate cît și la o- 
rașe. în viitor, „duminicile cultural- 
sportive" de la orașe vor fi în prin- 

■ cipal orientate pe acțiuni progra
mate în aer liber și desfășurate atît 
pe bazele sportive cît și în zonele 
de agrement.

CROSURI Șl CONCURSURI 
DE ORIENTARE TURISTICA
Prevederile Hotărîrii cu privire 

la dezvoltarea sportului de masă 
au început să fie aplicate și în a- 
sociațiile sportive din cadrul Secto
rul 3 al muncipiului București, o 
atenție deosebită fiind acordată și 
aici competițiilor care se pot des
fășura în aer liber, Tov. Gh. Zdrin- 
ca, președintele Consiliului E.F.S.. 
ne-a anunțat și primele acțiuni de 
amploare care se vor desfășura în 
această direcție, imediat ce timpul 
va permite t un concurs de masă 
de orientare turistică (în pădurea 
Pustnicul) și un cros Ia care urmea
ză să participe sute de oameni ai 
muncii din cadrul Sectorului 3.

loan Cavași este unul din elementele de valoare din noul val al schi
orilor alpini.

Foto: N. DRAGOȘ
liceul din Gheorghenî, au asaltat 
grupați șl cu succes locurile frun
tașe și titlurile de campioni. în 
schimb, a dispărut din perimetrul 
performanței campionatelor școlare 
zona de nord a Moldovei (Sucea
va), care, în ultimii ani, ne obișnu
ise cu foarte frumoase rezultate.

La fete, școlile generale din A- 
zuga și din Fundata au tinere ta
lente, mai mici ca vîrstă, dar pe 
care rezultatele obținute,, le reco
mandă pentru selecție și promo
vare în lotul de junioare.

IATA REZULTATELE ZILEI A 
DOUA: slalom uriaș, fete: 1. Eva 
Mezei (Lie. experimental Predeal)

Vilma Tudor (Lie. Gheorgheni) 22:36, 
2. Cornelia Pințoi (Lie. exp. Pre
deal) 23:38, 3. Ioana Gegb (Lie. 
Gheorgheni) 23:46, 4. Elena Ilie
(Lie. Rîșnov) 23:54, 5. Renate Kulm- 
men (Șc. gen. Azuga) 24:08, 6. Mi- 
mi Fisbacea (Șc. gen. Fundata) 
24:17 ; băieți, 10 km : 1. Moise Gîr- 
bacea (Lie. exp. Predeal) 38:49, 2. 
Vasile Apostu (Șc. prof. Sinaia) 
39:17, 3. Ladislau Markos (Lie.
Gheorgheni) 39:36. 4. Ovidiu Gîr- 
bacea (Lie. Rîșnov) 39:57. 5. Iosif 
Tamaș (Grup școlar construcții Era- 
șov) 39:58, 6. Iosif Fiistos (Lie.
Gheorgheni) 40:00.

Mihai BARA

• Timp de trei zile, Sala sportu
rilor din Piatra Neamț a găzduit o 
interesantă .competiție de box pen
tru juniori, care a fost dotată cu 
„Cupa Ceahlăul". La. întrecere au 
participat sportivi de la Ceahlăul 
Piatra Neamț (antrenor Victor Tu- 
dorică), Laminorul Roman (antre
nor Dumitru Bardă), Unirea Foc
șani (antrenor Costache Hogaș) și 
Textila Buhuși (instructor Gheor
ghe Dubenco). Competiția a consti
tuit un excelent prilej de verifi
care, înaintea etapelor de zonă ale 
campionatului național. IATA CIȘ- 
TIGATORII, juniori mici : cat. 45 
kg : Lucian Berescu (Unirea) ; cat. 
48 kg: Vasile Lăcătuș (Unirea) J 
cat, 51 kg: Mihai Răcori (Cea
hlăul) ; cat. 60 kg : Toader Oniga 
(Ceahlăul) ; cat. 67 kg: Petru Scu
taru (Laminorul) ; Juniori mari : 
cat. 51 kg : Ion Mantu (Ceahlăul); 
cat. 54 kg: Mihal Donciu (Cea
hlăul) ; cat. 57 kg: Constantin 
lobașa (Textila); cat. 60 kg : Paul 
Gabor (Cehlătil) ; cat. 63,500 kg : 
Nicolae Dolcan (Ceahlăul) : cat. 71 
kg: Aurel Buruiană (Ceahlăul). lata 
clasamentul pe echipe : 1. Ceahlăul 
Piatra Neamț 26 p, 2. Unirea Foc
șani 18 p, 3. Laminorul Roman 12 p, 
4. Textila Buhuși 11 P- ,

c. NEMȚEANU — coresp.

„TREI MUTĂRI44
Pianist de concert și maestru in

ternațional de șah, artist autentic 
în ambele aceste îndeletniciri, pe 
care Ie practică nu numai cu o mare 
pasiune dar si cu un remarcabil 
succes, MARK TAIMANOV este, în 
același timp, un interlocutor foarte 
agreabil, spiritual si multilateral.

Aflîndu-se „în premieră" la Bucu
rești, prima întrebare pe care i-am 
pus-o a fost, firește :

— Cum vă simțiți în capitala 
României ?

— Excelent ! Am fost primit cu 
multă prietenie și ospitalitate. Ora-
șui este frumos, plin de 
viață. Turneul interesant.

Cum în șah subiectul 
de discuție la ordinea zi
lei îl constituie turneele 
interzonale pentru cam
pionatul mondial, progra
mate în vară la Brasilia 
și Leningrad, n-am putut, 
bineînțeles, să-l ocolim. 
I-am cerut și părerea 
marelui maestru, mai a- 
les că el se numără prin
tre concurenți.

— Drumul spre meciul 
cu deținătorul titlului 
suprem devine din ce în 
Ce mai dificil. Este — 
cum afirmă unii — mai 
greu chiar decit— întâlni
rea finală Însăși. Privind 
componența celor două 
„interzonale" și ținind 
seama că numai primii 
trei clasați din fiecare 
(alături de Spasski și Pe
trosian) vor păși în etapa 
următoare, aceea a me
ciurilor directe, elimina
torii, sînt tentat să Ie 
dau dreptate. Nu-mi ce
reți pronosticuri ! 80 Ia
sută din participant! au 
șanse de calificare. Ar 
trebui să înșir o lis‘5

ÎN ZIUA

CU MARK
supremație. Pentru că, în ceea ce 
privește talentul, vocația și sclipirea 
de geniu nimeni nu le are egale cu 
ale lui Tal. Mișa a reușit din nou 
o serie excepțională cîștigînd, ne
învins, campionatul Uniunii Sovie
tice, apoi marele turneu de la Wijk 
aan Zel, iar acum face ravagii în 
concursul de la Talin, unde conduce 
distantat, învingîndu-1, printre alții, 
pe Boris Spasski. Jocul lui nu a 
pierdut cu nimic din strălucirea de

LIBERĂ :

TAIMANOV...
a doua parte a întrebării, pot să vă 
spun din experiență personală că 
este la fel de greu de jucat atît 
contra lui Fischer cît și împotriva 
lui Tal. Firește, înfrîngerea mea ca
tastrofală de Ia Vancouver a avut 
și unele cauze subiective, pe care 
nu este locul aici să le discutăm. 
Forța Iui Fischer este, indiscutabil, 
uriașă, disciplina și fanatismul lui 
în studiu și pregătire, probabil uni
ce, dar el nu trebuie, totuși, judecat 
numai prin prisma acestui rezultat, 
sau al aceluia de la Keykjawik, unde 
Spasșki s-a prezentat foarte slab 
pregătit. Puterea de a crea la tablă 
a lui Tal, profunzimea gîndirii lui, 
viteza și precizia de calcul nu sînt, 
după părerea mea, cu nimic infe
rioare celor ale lui Fischer. Oricum, 
ar trebui să-l vedem jucînd pe noul 
campion și după ce a cucerit titlul 
spre a ne spune părerea.

— O ultimă întrebare, inspirată 
de scrisoarea unui cititor: ce iubiți 
mai mult, muzica sau șahul ?

— Intrebați-I pe cititorul dumnea
voastră, în caz că are copii, pe care 
dintre ei îl iubește mai mult..., a 
răspuns Taimanov’ și fața i s-a lu
minat de un zîmbet larg și foarte 
duios.

Vaîeriu CHIOSE

• La Craiova s-a disputat „Cupa
Școlilor sportive la box". La în
trecere au asistat peste 1 000 de 
spectatori și au participat tineri 
pugiliști de la Școlile sportive Glo
ria Arad și Olimpia Craiova. Iată 
cîteva rezultate din disputele ju
niorilor mici: cat. 45 kg : P. Dali- 
mon (C) b.p. I. Sîrbu (A) ; cat. 54 
kg : A. Gongea (C) b.ab. 2 D. Olaru 
(A) ; cat. 60 kg : Gh. Bacriș (C) 
b.ab. 2 C. Dobridoreanu (A) ; ju
niori mari : cat. 48 kg : Gh. Peicu 
(A) b.ab. 3 Gh. Pircălabu (C) ; cat. 
51 kg : C. Floriqel tCl b.ab. 2 .W. Se- 
meniuc (A) : A. Tur-
citu (C) b.ab. giaconu (A) ;
cat. 63,500 Ifipcu (C) b.p.
R. Socolovici 6” ks :
Eălășoin (A) Anca (C).

iTjîCQS’HN — coresp.
• La HunedM?a®|3$ut loc „Cupa

Primăverii" participat
boxeri de i%"lfo4£t$Ștorul Hune
doara și Minerul Lujseni. Cei mai 
buni s-au ddv^t“Ai‘ii M. Tugu- 
reanu, Gr. BuțW.^-p. Cușmeniuc 
(Constructorul),,, &L Surubaru și C. 
Dini (Minerul).

I. VLAD — coresp.
• La D robe ta Tumu-Severin s-a 

disputat întâlnirea amicală de box 
o'mtfe formațiile Metalul din loca
litate și U. M. Timișoara. Fără să 
se ridice la un înalt nivel tehnic, 
partidele au plăcut celor peste 500 
de spectatori, care au asistat la reu
niune. Scorul final a fost de 10—10. 
Iată rezultatele (primii sînt trecuți 
severinenii) : cat. 45 kg : N. Muțoi 
b.p. I. Traian ; cat. 54 kg: I. Mun- 
teanu p.p. D. Căprărescu ; cat. 57 
kg : N. Stan m. n. cu N. Iovănescu, 
O. Vultureanu m. n. cu D. Zorilă ; 
cat. 60 kg : I. Argintaru b.ab. 2 
M. Hozo. C. Dumitru p.ab. 2 I. Mă
ciucă-; cat. 63,500 kg: Gh. Benea 
b.ab. 2 M. Iovanovici ; cat. 67 kg : 
V. Bazar b.p. S. Cotigă ; cat. 71 kg : 
M Pășleagă p.p. C. Sprinceană, Al. 
Istrătescu p.ab, 3 I. Fuicu.

Gh. MANAFU — coresp. județean

DUNĂRII"-
0 UTILĂ VERIFICARE A REPREZENTATIVEI DE JUNI&RI

toarte lungă.
— Nu la aceasta 

ne-am gîndit. Altce
va am vrut să vă întrebăm t 
cum se explică formidabila revenire 
a lui Mihai Tal în plutonul frun
taș al marilor jucători ai lumii ?

— Cred, răspunde Taimanov, că 
această întrebare trebuia pusă exact 
invers. Mie unuia mi s-a părut sur
prinzătoare nu ceea ce dv., și alți 
comentatori de șah, denumiți REVE
NIREA lui Tal. ci ABSENTA lui

La mutare, Mark Taimanov...
Foto : B. JIGA

altă dată, apropiindu-și în plus si
guranța și constanța.

— Să înțelegem din aceasta că în 
persoana lui vedeți pe viitorul ad
versar al lui Fischer ? Cum vi s-ar 
părea o întâlnire între acești doi 

•titani ?
— Tai este, indiscutabil, unu) din 

principalii favoriți în cursa șalange- 
rilor, indiferent dacă îl „văd“ șau

temporară de pe orbita luptei pentru nu-1 „văd" eu. In ceea ce privește

După cum se știe, aproape în a- 
celași timp în care selecționata de 
seniori își va apăra șansele în ca
drul grupei B a C.M. de hochei, 
lotul de juniori se va afla. angajat 
într-o competiție de anvergură. Este 
vorba de campionatul european de 
hochei pentru juniori, echipa noas
tră aflîndu-se tot în grupa secundă, 
în vederea participării cu succes la 
această dificilă întrecere, lotul re
prezentativ de juniori a efectuat în 
acest sezon multe și utile jocuri sau 
turnee de verificare, ultimul dintre 
acestea — „Cupa Dunării" — înche- 
indu-se la sfîrșitul săptămînii tre
cute la Bratislava.

La întoarcerea în țară am soli
citat Antrenorului Șt- Ionescu cîteva 
amănunte legate de evoluția tine
rilor hocheiști români.

— Mulțumit de rezultat ?
— Am fi putut ocupa, poate, lo

cul V, dacă' în grupa pi'eiiminară 
nu am fi ratat victoria, pe care o 
meritam, in fața formației care a 
cîștâgat turneul, Slovan Bratislava. 
Am pierdut cu 5—7, la capătul unei 
dispute foarte echilibrate, pe care 
am ratat-o și din cauza formei 
neașteptat de slabe a portarului ti
tular Gh. Huțan. După mai puțin 
de 24 de ore am întâlnit o altă e- 
chipă de valoare, Z.K.L. Brno, în 
fața căreia am cedat cu 0—9, re
zultatul final, mă refer în special 
Ia proporțiile lui, fiind influențat 
de un arbitraj total părtinitor. Așa 
că, am pierdut orice posibilitate de 
a ne clasa pe unul din primele pa
tru locuri ale competiției, așa cum 
am făcut-o Ia ediția precedentă.

— Dincolo însă de aceste rezul-

CONTRIBUȚIA SPORTIVILOR LA EFORTUL GENERAL 
DE ÎNLĂTURARE A URMĂRILOR VISCOLULUI

(Urmare din pag. I)

Galați —, și s-au și adaptat la si
tuație, preconizînd pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni concursuri de să- 
nius si schi pentru pionierii și șco
larii din Galați și Tecuci. Bineînțe
les. că în săli se desfășoară în conti
nuare, în condiții normale, activita
tea de pregătire a sportivilor gă- 
lățeni.

„CEI DE LA ELECTROPUTERE
LA DATORIE..."

„.ne-a relatat telefonic tov. FI 
Zamfir, vicepreședintele C.J.E.F.S. Dolj. 
Sportivii craioveni, aflăm, au aj utat la 
descongestionarea drumurilor de ac
ces spre întreprinderi și magazine, 
ei fiind alături de cei mai harnici 
cetățeni ai urbei. Printre aceștia, 
numeroși elevi, studenți și tineri 
muncitori care au răspuns cu promp
titudine chemării Comandamentului 
local de deszăpezire. Terenul de joc 
și cel de antrenament ale stadionu
lui Central au fost curățate de ză
pada căzută luni, dar viscolul de 
marți noapte și miercuri le-au aco
perit din nou cu un strat gros de

omăt. Lupta cu zăpada a continuat, 
deci, în cursul zilei de ieri, perso
nalului stadionului alăturîndu-i-se. 
tineri sportivi, în special elevi.

LA „LAMINORUL" DIN BRĂILA, 
DAR Șl LA STADIONUL 

„PROGRESUL"
Sute de sportivi din Brăila au 

răspuns la chemările comandamentu
lui pentru deszăpezirea principalelor 
artere ale orașului și căilor de acces 
la marile întreprinderi. Aceștia pu
teau fi văzuți muncind alături de 
ceilalți cetățeni ai orașului la des
congestionarea șoselei (de 3 km) pe 
care se face aprovizionarea cu ma
terii prime a uzinei Laminorul. De 
asemenea, tinerii sportivi au parti
cipat la înlăturarea zăpezii de pe 
stadionul Progresul, la curățirea dru
murilor care duc la lacul de antre
nament caiac-canoe, atelierul de ci
clism, sala de box Voința și alte 
instalații necesare continuării antre
namentelor și găzduirii concursurilor

Duminică un mare număr de spor
tivi vor participa la acțiunile popu
lației pentru deszăpezirea completă 
a orașului.

LA BACĂU, PESTE 1000 DE TINERI 
ÎN ACȚIUNE

Sportivii din Bacău au întreprins 
o largă acțiune pentru deszăpezirea 
stadioanelor și a căilor de acces la 
sălile de sport din localitate. Astfel, 
peste 1000 de tineri și tinere, apar- 
ținînd diverselor cluburi și asociații 
din Bacău au dislocat zăpada de Ia 
stadionul „23 August", complexul 
Știința, .stadionul Libertății și tere
nurile de sport ale fabricii de hîrtie 
Letea. In fruntea acestor acțiuni 
s-au situat profesorii Constantin An- 
ghelache, Doru Arădăvoice, antreno
rii Constantin Chiriță, Petre Gavri- 
lescu, Radu Niculae și alte cadre 
tehnice care au muncit ore întregi 
împreună cu elevii lor.

De asemenea, se cuvine să subli
niem aportul adus de handbaliștii 
din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la deszăpezirea complexului de 
handbal, aflat în toiul pregătirilor 
pentru găzduirea confruntărilor in
ternaționale din cadrul „Cupei țări
lor latinei „

tate, competiția a folosit tinerilor 
jucători ?

— Este neîndoios că participînd Ia 
„Cupa Dunării" am realizat o foarte 
utilă testare, acum cind timpul care 
a mai rămas pînă la campionatul 
european este atît de scurt. Echipa 
s-ă rodat bine, a cîștigat în omoge
nitate, îmbunătățindu-și jocul cu 
corpul.

— Ce jucători s-au evidențiat ?
— Dintre atacanți trebuie evi- 

dențiați, în primul rînd, Pisaru, O- 
lenici și Mikloș care sînt în pre
zent „piesele" de rezistență ale li
niilor noastre ofensive. în apărare, 
însă, lucrurile se prezintă ceva mai 
slab. Dintre fundași s-a remarcat 
doar Antal, care a dovedit și o 
remarcabilă forță de șut, înscriind 
trei goluri frumoase. Cu portarii, 
v-am spus ce am pățit... Titularul 
acestui post, Gh. Huțan s-a com
portat neașteptat de slab, deși el 
a fost, în acest sezon, unul din 
punctele forte ale echipei. înlo
cuitorii săi Al. Iova și Imre Kele- 
men nu l-au putut suplini. Aștep
tăm însă revenirea în formă a Iui 
Huțan, ceea ce va amplifica serios 
puterea de rezistență a apărării.

— Ce program are lotul de ju
niori pînă la plecarea în Olanda ?

— Ne vom continua antrenamen
tele în București, unde sperăm să 
mai disputăm două jocuri cu echipa 
Slovan Bratislava. La 23 martie, 
pornim spre Olanda, unde, fiți con
vinși, vom face totul pentru a ns 
comporta cit mai frumos,



SSîdînd asprimea vremii,

PE TEMELE JOCULUI 

GOLUL N-A FĂCUT 
UITATE.., ERORILE

PROGRAMUL RETURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

SERIA A lll-a SERIA A IV-a

DINAMOVIȘTIIIȘI URMEAZĂ CURSUL PREGĂTIRILOR

Liderul sprintează spre antrenament, 
cade pe scările ce duc

în frunte cu antrenorul A’ria Nuntcriller. G-ubil, Carat 
spre vestiar. Petre Nicola e e gata să-l sp-iyine pe Dumitra".

alunecă fi 
the.
;oș. NEAGU

în cele ce vom discuta în rîn- 
durile de față, vrînd-nevrînd va 
trebui să plecăm de la.„ Fac- 
chetti. De la acest jucător al lui 
Internazionale Milano care, încă 
de la începutul „perioadei Herre
ra", a fost cel ce a creat tipul 
fundașului lateral în accepțiunea 
modernă a postului : și anume pe 
acel apărător multilateral, paznic 
de netrecut în lupta cu adversa
rul direct, dar și realizator de go
luri (altă dată o strictă sarcină a 
înaintașilor), în anumite faze cînd 
echipa lui se afla, firește, în po
sesia mingii.

Mulți au pornit sâ-1 imite, pe 
acs?st jucător exponent de idee 
nouă (pe atunci) în materie de 
dinamică a posturilor, ceea ce, în 
treacăt fie spus deocamdată, a- 
vea să confere fotbalului (bine 
jucat!) un farmec în plus, întru
nit îl scotea din canoanele vechi, 
mai rigide, de pe vremea tangou- 
lui. Și, așa cum se întîmplă ade
sea și în ’ alte domenii de activi
tate, ’ mulți dintre elevii lui Gia- 
cinto Facchetti și-au întrecut, cu 
timpul, profesorul (pe care, fn 
fotbal, anii, dimpotrivă, 11 sanc
ționează) în timp ce alții n-au 
reușit să-l înțeleagă declt numai 
pe jumătate.

De ce scriem, acum, toate aces
tea ?

Pentru că, încă din această pri
mă etapă a returului consumată 
la noi, un meci, anume Rapid — 
Universitatea Craiova, a scos pe 
tapet un asemenea ultim exemplu 
de fundaș lateral i */s „.Facchetti!? 
un exemplu în... recidivă, altfel 
nu l-am fi consemnat, în persoana 
lui Codrea, fundașul lateral stînga 
al Rapidului, fundașul căruia îi 
place să urce în atac, animat de 
bune intenții — chiar duminică a 
reușit să înscrie un gol —, dar 
care își neglijează, adesea, sarcinile 
principale. de apărător, cum 
s-a și întîmplat, tot duminică.

Insuficient de atent cu adver
sarul direct, inabil în efectuarea 
marcajului, mai precis spus a pla
samentului (confirmă și Bazil Ma
rian cele semnalate de cronicarul 
nostru), Codrea a înlesnit mult, 
prin aceste carențe, misiunea ari

pei dreapta a Universității Cra
iova, Țarălungâ, devenit, în aces
te condiții, principala rotiță în 
angrenajul ofensiv al Universită
ții Craiova ; rotița care a declan
șat golul doi, precum și alte nu
meroase acțiuni de atac, întrucît 
Țarălungă s-a putut deplasa pe o 
arie întinsă fără ca să fie prea 
mult stînjenlt de fundașul Co
drea.

Neintenționînd prin acestea să 
diminuăm din meritele extremei 

lui Constantin Cemăianu, care s-a 
priceput foarte bine să exploateze 
greșelile adversarului său, defec
țiunile din jocul lui Codrea ră- 
mîn și trebuie pomenite aici, mai 
ales că, așa cum spuneam, ele 
cunosc precedente.

Nu numai din aceste motive 
semnalăm acum carențele funda
șului rapidist. O .facem, desigur, 
în credința că lacunele din jocul 
lui .Codrea pot fi remediate prin- 
tr-o mai deplină cunoaștere a sar
cinilor specifice postului, prin an
trenamente intense în această di
recție.

Cunoscute fiind, de altfel, ca
litățile fundașului rapidftst (bine 
dotat din punct de vedere al ga
baritului și al calităților fizice, 
tehnician destul de bun, cunos- 
cînd și procedee specifice coechi
pierilor din celelalte linii), în
cercăm să ne închipuim cit ar va
lora Codrea scuturat de tarele de 
care vorbeam. Ar însemna mult, 
ne-am afla în fața unui fundaș 
lateral complet, util echipei sale 
de club și (de ce nu ?) chiar și 
primei reprezentative a țării. Alt
fel, atît Codrea (care ne-a suge
rat rîndurlle de față), cît și cei
lalți fundași laterali din fotbalul 
nostru (care, în dorința de a imi
ta „modelul Facchetti", își negli
jează sarcinile principale, de 
apărători fermi) vor evolua, în 
continuare, cu scăzut randament, 
ceea ce, se înțelege, se va reper
cuta negativ și asupra comportă
rilor de ansamblu ale formațiilor 
din care fac parte. Asemenea fun
dași unilaterali valorează în cele 
din urmă, ' doar... jumătate Fac
chetti !

G. NÎCOLAESCU

Etapa a XlV-a — 25 martie
Vlet Florești—Șoimii TAROM. Buc 
Petrolistul Boldești—Metalul Mija 
Poiana Cimp. — Olimpia Rm. Sărat 
Petrolul Berea — Carpați Sinaia 
Caraimanul Bușteni — I.R.A. Cimp. 
Prahova Ploiești—Chimia Brazi 
Chimia Buzău — Unirea Focșani

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

Etapa a XV-a — 1 aprilie 
Chimia Brazi — Chimia Buzău 
Olimpia Rm. Sărat—Caralm. Bușt. 
Șoimii TAROM Buc.—Petr. Boldești 
Unirea Focșani—Prahova Ploiești 
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina 
I.R.A. Cîmpina—Petrolul Berea 
Metalul Mija — Vict. Florești

Etapa a XVI-a — 8 aprilie 
Caraim. Bușteni—Carpați Sinaia 
Chimia Buzău—Șoimii TAROM Buc. 
Victoria Floreștl—Unirea Focșani 
I.R.A. Cîmpina—Poiana Cîmpina 
Petrolul Berea—Metalul Mija 
Prahova Pi.—Olimpia Rm. 
Petrolistul Boldești—Chimia

Sărat
Brazi

(1-1) 
(0-1) 
(0-D 
(0-1)
(0-«) 
(0-1)(0-3)

(1-2)
(1-4)
(2-8)
(2-0)
(1—2)
(0-2)
(0-1)

aprilie
Berea 

Sinaia—Petrolistul Boldești 
Buzău — I.R.A. Cîmpina 
Fcș—Șoimii TAROM Buc. 
Brazi—Victoria Floreștl 
Cîmpina—Caralm. Bușteni 
Mija—Prahova Ploiești

Etapa ■ XVII-a — 15 
Olimpia Rm. Sărat—Petrolul 
Carpați *’ "" ’ ’
Chimia 
Unirea 
Chimia 
Poiana 
Metalul

Etapa a XVIII-a - 22 aprilie
Petrolistul Bold.—Unirea Focșani 
I.R.A. Cîmpina—Chimia Brazi 

' Vlct. Floreștl—Olimpia Rm. Sărat
Petrolul Berea—Chimia Buzău 
Metalul Mija—Caraimanul Bușteni 
Prahova Ploiești—Carpați Sinaia 
Șoimii TAROM Buc—Poiana Cimp.

Etapa a XlX-a — 25 aprilie
Victoria Floreștl.—I.R.A. Cîmpina 
Olimpia Rm. S.—Petrolistul Bold. 
Carpați Sinaia—Unirea Focșani 
Caralm. Bușteni—Prahova Ploiești 
Șoimii TAROM Buc.—Metalul Mija 
Poiana Cîmpina—Chimia Buzău 
Chimia Brazi—Petrolul Berea

Etapa a XX-a — 6 mai

Prahova Ploiești—Poiana Cîmpina 
Metalul Mija—Chimia Brazi 
Petrolistul Bold.—Petrolul Berea 
Carpați Sinaia—Olimpia Rm. Sărat 
Chimia Buzău—Victoria Floreștl 
I.R.A. Cîmp.—Șoimii TAROM Buc. 
Unirea — • — • —Focșani—Caraim. Bușteni ’ 

Etapa a XXI-a — 13 mai 
Focșani—Metalul Mija
Cîmpina—Victoria Floreștl

(1-1)
(1-1)
(0-3)
(0-0)
(0-1)
(0-1)
(0-0)

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

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

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

Ninsoare abundentă, ieri dimi
neață și în șoseaua Ștefan cel 
Mare. Antrenamentul dinamovișt î - 
lor e pus sub semnul Întrebării.

In cabinetul medical, maso
rul Rada e, totuși, optimist : An
trenamentul de astăzi se va ține! 
11 cunosc pe Nelu Ntmweiller, ii 
cunosc ți băieții—- Primii apar 
Petre Nicolae, Sătmăreanu II și 
Mircea Constantinescx Sătmărea- 
na 11$^ venit pe jos tocmai din 
Balta Albă— „înseamnă că încăl
zirea- »-7și fost făcută f. glumește 
antrenorul Nelu Nunweiller. Apar 
H^-ăc Nunweiller, Deleanu și Doru 
Poppscjț. Apoi Ba tacit. G. Sarici 
Gungiuț pțimitracne. Râmureanu și 
Dobrău. Veritabili oameni de zâ- 
partă Primele cuvinte ale fiecăruia 
sună ca un leit-motiv : -Pe • vreme 
ca, asta, se mai dispută etapa de 
duminică ?!“_ PSe joacă, nu se 
joacă, noi ne urmăm cursul nor
mal de pregătire ccr.chiăe ar.ire- 
norul Nunweiller. viind să uite ți 
el, parcă, de dificultățile intem
pestive apărute în ultimele zile, 
datorită „furtunii albe"...

...Despre derby-ul cu Universita
tea Craiova nu se prea vorbește. 
Forțăm discret discuția, dar dialo
gurile „curg-‘ mai mult spre _ca~-

pionatul fulger de sală- disputat 
între patru echipe ale lotului <fi- 
r.amovist, marți după amiază șî 
ciștigat de formația Rămureanu — 
Dinu, Dumitrache, Deleanu. Cheran. 
Campionatul acela fulger se dis
putase în locul unui y— r:
tehnic-fîzic impasibil de susținut 
pe teren din cauza zăpezi:. „S-ii 
înscris atitea goluri incit e grea 
să mai știm rezultatele exacte di»- 
tre cele patru echipe*, zice De-iea- 
nu, unul dintre.- câmp.:*.:. „Să în
scriem măcar un gvl ți ia j>cal 
cu ■oltenii, și atunci e foarte bîae 

completează prompt Sâtrrirsar.- 
n. Pentru că apărare* prwane să 
*■ piardă acest jac asit de iaapae- 
tant pentru viitorul trton. Fa
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CÎTEVA NEAȘTEPTATE
CARTONAȘE

Cunosc fotbaliștii din prima divi
zie (sâ-i lăsăm, deocamdată, la o 
□arte pe cel din „B“ și ,,C“...) regu- 
.amer.tul de joc ?

Dacă ar fi să facem o anchetă- 
fuIger ș: sâ-i chestionăm pe această 
tt~i pe antrenorii celor 16 team-uri, 

T ar răspunde, probabil, că 
or cunosc nu numai cele 1T 
• jocului, dar și toate amă- 

legate de punerea lor în

elevii 
lefi i

“ieare. 
Să fie

3a p.
bene *)

.--ic

GALBENE...

tTnirea
Poiana
Olim. Rm. S.—Șoimii TAROM Buc. 
Caraim. Bușteni—Chimia Brazi 
Petrolul Berea—Prahova Ploiești 
Chimia Buzău—Carpați Sinaia 
Petrolistul Bold. —I.R.A. Cîmpina

Etapa a XXII-a — 20 mal
Prahova Ploiești—Chimia Buzău 
Șoimii TAROM Buc.—Petr. Betca 
Chimia Brazi—Poiana Cîmpina 
I.R.A. Cîmpina—Unirea Focșani 
Metalul Mija—Olimpia Rm. Sărat 
Caralm. Bușteni—Petrolistul Bold. 
Victoria Florești—Carpați Sinaia

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

DE LA F.R.F.
Din cauza timpului nefavo

rabil, a dificultăților de 
transport și a stării trenuri
lor, etapa a XVII-a a Divi
ziei A. care urma să se dis
pute la data de 18 martie 
a.c., este reprogramată pen
tru duminică 25 martie.

De asemenea, convocarea 
lotului reprezentativ pentru 
19 martie se anulează.

Se recomandă tuturor sec
țiilor cu echipe de fotbal în 
campionatele republicane 
să-și continue pregătirile și, 
totodată, să ia măsuri pen
tru curățirea terenurilor în 
vederea jocurilor din 25 
martie.

c f. tu oe ■j a

a

DIN PARTEA CLLBDLLI RAPID
Conducerea clubului Rapid roa

gă pe toți cei ce posedă trofee, 
fanioane, fotografii și orice alte 
obiecte și documente legate de ac
tivitatea desfășurată de-a lungul 
anilor de sportivii și echipele fe
roviare bucureștene să le impru-

iute

r-
I

CUPA MĂRȚIȘORULUI, 
LA ORIENTARE...

în împrejurimile stațiunii Băile 
Felix a avut loc un concurs de 
orientare turistică (gr. II și III) 
dotat cu Cupa Mărțișorului și la 
care au participat 75 de sportivi 
din cluburile și asociațiile orăde-
ne.

Iată cîștigătorii la diferite cate
gorii, Masculin — gr. II i T. Szi- 
lagyi (Tipo — Oradea) ; gr. III ; 
V. Chiran — S. Radu (C.S.U. O- 
radea); Irncetpatori : echipa A.S. 
înfrățirea. Feminin — gr. III i 
Silvia Blaga — Lucreția Neagu 
(Favorit); începătoare i Școala ge
nerală din comuna suburbană Leș.

Ilie CHIȘA, coresp. județean

...Șl LA CROS

Recent, pe faleza municipiului 
Tulcea, a avut loc Crosul Mărțișo
rului la care au participat 343 de 
elevi (dintre care 126 fete). După o 
întrecere viu disputată, victoria pe 
echipe — și cupele — au revenit 
Școlii profesionale M.A.I.A.A. (bă
ieți) și Liceului pedagogic (fete).

Pavel PEANA

SALA DE SPORT DE LA 
MAXINENI

Prin efortul locuitorilor din 
Măxineni, județul Brăila, (salariați 
Ia S.M.A.I.A.S., membri ai C.A.P., 
elevi de liceu) s-a construit o sală 
de sport în cadrul liceului (20 m 
lungime, 10 m lățime și 6 m înăl
țime), două vestiare, două maga
zii pentru materiale sportive, insta

lații pentru jocuri sportive 
(baschet, handbal, volei) și gimnas
tică. Comitetul județean U.T.C. a 
dotat acest lăcaș de sport cu o 
masă de tenis, jocuri de șah și di
ferite alte materiale sportive.

Etapa a XIV-® — 25 martie
Medgidia — Electrica C.-ța 

Viitorul Brăila — Ancora Gl. 
Constr. Galați — Comerțul Br. 
Portul C-ța — Cimentul Medg. 
Dunărea Tulcea — Chimia Brăila 
Marina Mangalia — Oțelul Gl. 
Granitul Babadag — știința C-ța

Etapa a XtV-a — 1 aprilie 
Chimia Brăila — '.Marina Mang. 
Știința C-ța — I.M.U. Medgidia 
Cimentul Medg. — Dunărea Tulcea 
Electrica C-ța _ ConStr. Galați 
Ancora Galați — Portul C-ța 
Comerțul Br. — Granitul Babadag 
Oțelul Galați — Viitorul Brăila

Etapa a X!VI-a — 8 aprilie
Viitorul Brăila — Știința C-ța 
Electrica C-ța — Dunărea Tulcea 
I.M.U. Medg. _ Chimia Brăila 
Oțelul Galați — Comerțul Brăila 
Granit. Babadag — cimentul Medg. 
Portul C-ța — Constr. Galați 
Marina Mangalia — Ancora Gl.

Etapa a XVII-a - 15 aprilie
Ancora Galați — Oțelul Gl. 
Comerțul Brăila _ Chimia Brăila 
știința C-ța — Electrica C-ța 
Dunărea Tulcea — I.M.U. Medg. 
Constr. Galați — Viitorul Br. 
Cimentul Medg. — Marina Mang. 
Granitul Babadag — Portul C-ța

Etapa a XVUt-a — « aprilie
Marina Mang. Dunărea Tulcea 
Oțelul Galați — Granitul Babadag 
I.M.U. Medgidia — Ancora Galați 
Chimia Brăila — știința c-ța 
Portul C-ța — Comerțul Brăila 
Viitorul Brăila — Electrica C-ța 
Constr. Galați — Cimentul Medg.

Etapa a XlX-a — 29 aprilie
Electrica C-ța — Comerțul Brăila 
Dunărea Tulcea — constr. Galați 
Portul C-ța — Oțelul Galați 
Viitorul Brăila — Granitul Babadag 
Marina Mangalia — I.M.U. Medg. 
Cimentul Medgidia ,— Știința, C-ța 
Ancora ’ ’

I.M.U. (2—4) 
U! 
(0—1) 
(1-2) 
(0-2) 
(1—1)

(1-8) 
(1-D 
(1—2) (0—1) 
(8- 
(1-1) 
(C-0)

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

(1—0) 
(0—i» 
.(0—1> 
(l-l) (1—3) 
(0-1)
(1-2)

Galați — chimia Brăila
Etapa a XX-a — « mal

Galați — Otelul Galați 
Galați — Electrica C-ța 
Brăila — Viitorul Br.

Constr.
Ancora
Chimia____Comerțul Br. — Marina Mangalia 
Știința C-ța — Portul C-ța 
Granit. Babadag — Dunărea Tulcea 
I.M.U.- Medg. — Cimentul Medg.

Etapa a XXI-a — 13 mai
Electrica C-ța — Cimentul Medg. 
Dunărea Tulcea — Știința C-ta 
Granitul Babadag — Marina Mang. 
Portul C-ța — Viitorul Brăila 
Oțelul Galați — Chimia Brăila 
I.M.U. Medgidia — Constr. Galați 
Comerțul Brăila — Ancora Galați

Etapa a XXIÎ-a — 20 mai
Marina Mangalia — Portul C-ța 
Cimentul Medgidia — Oțelul Gl. 
Viitorul Brăila — I.M.U. Medgidia 
Dunărea Tulcea — Ancora Galați 
știința C-ța — Comerțul Brăila 
Chimia Brăila — Electrica C-ța 
Constr. Galați — Granitul Babadag

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

(0—1)
(0-3) 
(1-J)
(0—4» 
<0—2) 
(5—3) 
<)-D

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

Etapa a XXIII-a — 27 mal
Carp. Sinaia—Șoimii TAROM Buc. 
Chimia Buzău—Caraimanul Bușteni 
Petrolistul Bold.—Prahova Ploiești 
Petrolul Berea—Victoria Florești 
Chimia Brazi—Unirea Focșani 
Olimpia Rm. Sărat—I.R.A. Cîmpina 
Poiana Cîmpina—Metalul Mija

Etapa a XXIII-a — 27 mal
- I.M.U. Medg. — Granitul Babadag 

Marina Mangalia — Știința C-ța 
Chimia Brăila — Cimentul Medg. 
Comerțul Brăila — Viitorul Brăila 
Oțelul Galați _  Dunărea Tulcea
Ancora Galați — Constr. Galați 
Electrica C-ța — Portul C-ța

Toate aceste situații ne-au făcut 
să ne punem întrebarea din primul 
rînd al acestui material : cunosc
fotbaliștii din prima divizie regu
lamentul de joc ? Cunosc ei, oare, 
ultimele Iui prevederi ? După exem- 
p'ele date, se pare că de mult nu 
s-au mai întilnit nu numai cu ulti- ■ 
mele interpretări și prevederi ale 
International Board, dar nici cu tex
tul de bază. Și de aici — ca o în
lănțuire logică — o altă întrebare: 
oare, antrenorii cunosc și ei toate 
prevederile regulamentare ? Pentru 
că altfel nu ne explicăm cum au 
fost lăsați să intre în joc amintiții 
fotbaliști, dintre care doi au și fost 
avertizați. Un avertisment, s-ar pu
tea spune,-venit pe gratis.

Nu este tîrziu ca antrenorii noștri 
din prima divizie — ca și cei din 
a doua sau a treia — să prezinte în 
fața jucătorilor lor ultimele noutăți 
In materie de regulament.

Și pentru că am vorbit mult de 
schimbări, să arătăm că un jucător 
r.u . ’ '
ce a ieșit cel înlocuit 
rea nu poate avea loc 
linia de centru.

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

(3—3) 
(2—C) 
(0-8) 
/O- 3> 
(1-1-) 
(1—4) 
(0—5)

Etapa a XXIV-a — 3 iunie
Olimpia Rm. Sărat—Chimia Brazi 
Victoria Florești—Petrolistul Bold. 
Metalul Mija—Chimia Buzău 
Șoimii TAROM Buc.—Prahova PI. 
Caraim. Bușteni—Petrolul Berea 
Unirea Focșani—Poiana Cîmpina 
I.R.A. Cîmpina—Carpați Sinaia

Etapa a XXIV-a — 3 Iunie
Cimentul Medgidia — Comerțul Br. 
Portul C-ța — Chimia Brăila 
oțelul Galați — I.M.U. Medgidia 
știința C-ța — Ancora Galați 
Granitul Babadag — Electrica C-ta 
Constr. Galați — Marina Mang. 
Viitorul Brăila — Dunărea Tulcea

(1-2)
(0-1)
(2-0)
(0-1)
(0-2)
(0-4)
(0-2)

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

•e, chiar așa ?
ă a returului a demon- 
Kință (și cu_ cartonașe 
mulți dintre fotbaliștii 

r.u stat puși la punct 
lăți în privința re- 

Și sâ exemplificăm t 
l1 partidei» A.S.A.- S’ea
rl Tîberiu Bone îi

cestuia. Can

etapă 
risos: 
c 
-șaion 
!e rw 
iui.

Jțjj H 
wrri a

re ei oe ten 
meaaiL Grâb: 
tn ce in te:

1

de fi

iii

e~.
e-

PW EL

Remarcabil sprijinul dat în efec
tuarea acestei construcții, efortul 
depus de prof. Laurian Astafiei (di
rectorul școlii). Cornel Postolache 
(profesor de educație fizică) și 
Gheorghe Mihalache (primarul co
munei).

Traian ENACHE
coresp.

CINE ERA PE „PANOUL 
DE ONOARE" AL LICEULUI

O tradiție: la Liceul de cultu
ră generală nr. 1 din Caracal, la 
sfîrșitul fiecărui trimestru de an 
școlar, se organizează un „pa-

• Vă trimit o fotografie re
alizată la un concurs de șah 
organizat în orașul Bacău în 
cinstea zilei de 8 Martie. So- 
cot evident interesul de care 
s-a bucurat finala pe care o

vedeți (ca de altfel întreg con
cursul.). A învins Elena Cernat, 
muncitoare la Fabrica Parti
zanul — Bacău.

V. BOGDÂNET, coresp.
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nou de onoare* pe care sînt evi- 
dențiați cei mai buni elevi la învăță
tură. Cu satisfacție — intr-o vizită 
făcută zilele trecute le acest li
ceu — am întilnit pe panou foto
grafiile unor elev: care sint și 
sportiv: fru"tasi : Silviu Popa (me
dia 9.76). Mugurel Petrescu, (9.39). 
Vasale Biloancă (9212) — Doina Mi- 
hăilestu (9.16) — șahiști. Anton 
Stroiescu 8.79 — tenisman ș-a. De 
menționat că cei patru șahiști a- 
mintiți tind, spre performanță. ei 
avînd categoria a Il-a de clasifi
care și cite o_ notă principală 
pentru cat. I-a. Un sincer: bravo!

C. DONCIU
coresp.

• în orașul Curtea de Argeș 
au luat ființă trei noi societăți 
cultural-artistice și sportivo-tu- 
ristice i „Constantin Dobrcscu- 
Argeș" (a elevilor Liceului agri
col) : „Aurul Verde" (a Liceului 
Forestier) și ,.Negoiul“ (a sala- 
riaților din comerțul local). 
Printre obiectivele acestor soci
etăți i atragerea tinerilor, a oa
menilor muncii la practicarea 
cu regularitate a sportului și e- 
ducației fizice.

prof. Emanoil STERESCU 
coresp.

poate intra pe teren decît după 
Iar înlocui» 
decit pe la

Mircea TUDORAN

Ne-a fă

Etapa a XXV-a — 10 iunie
Metalul Mija—I.R.A. Cîmpina 
Car. Bușt.—Șoimii ȚAROM Buc. 
Poiana Cîmpina—Petrolistul Bold.
Chimia Brazi—Carpați Sinaia 
Prahova PI.—Victoria Florești 
Chimia Buzău—Olimp. Rm. Sărat 
Unirea Focșani—Petrolul Berea

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
Petrolul Berea—Poiana Cîmpina 
I.R.A. Cîmpina—Prahova Ploiești 
Șoimii TAROM Buc.—Chimia Brazi. 
Olimpia Rm. s.—Unirea Focșani 
Carpați Sinaia—Metalul Mija 
Victoria Florești—Caraim. Bușteni 
Petrolistul Boldești—Chimia Buzău

INSTANTANEE AOEVARATI
7

I

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

Etapa a XXV-a — 10 lutsie
Electrica C-ța — Oțelul Galați 
Dunărea Tulcea — comeițul Br. 
Ancora Galați _  Cimentul Medg.
Viitorul Brăila — Marina Mang. 
î.M.U. Medgidia — Portul c-ța 
Chimia Br. — Granitul Babadag 
Știința C-ța — Constr. Galați

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
Granitul Babadag — Ancora Gl. 
Cimentul Medgidia _  Viitorul Br.
Portul C-ța — Dunărea Tulcea 
Constr. Galați — Chimia Brăila 
Oțelul Galați — Știința C-ța. 
Comerțul Brăila — I.M.U. Medgidia 
Marina Mangalia — Electrica C-ța

40—1) 
(0—8) 
(J—3) 
(1-3) 
((!—«> 
(l-l) 
(0—0)

CĂPITANI DE ECHIPĂ!
ut o vizită la 

redacție arbitrul Gheor- 
«be Limona. care a con
dus duminică meciul F.C? 
Argeș — U.T.A. După 
figura sa zîmbitoaie 
ne-am dat seama că nu 
a venit să... reclame ceva 
in legătură cu partida pe 
care o condusele. ci, 
dimpotrivă, voia să ne 
vorbească despre unele 
din aspectele pozitive

Și, nu ne-am înșelat. Cu
noscutul arbitru a ținut

roi
să releve atitudinea spor
tivă a spectatorilor și ju
cătorilor, insistînd în spe
cial asupra felului cum a 
înțeles să-și îndeplinească 
rolul de căpitan de echipă, 
„acest desăvîrșit sportiv 
care este Mircea Felescu", 
atunci cînd unul dintre 
jucătorii arădeni, Kun (a 
fost singurul, de altfel) a 
avut o abatere de la dis
ciplină. protestînd împo
triva unor decizii ale con
ducătorului jocului sau tu-

șierilor. Petescu a interve
nit hotărît, chemîndu-1 pe 
Kun și spunîndu-i că de
ciziile au fost juste.

Folosim prilejul pentru 
a arăta că și un alt ar
bitru, C. Petrea. a subli
niat rolul pozitiv pe care 
l-a avut în terenul de joc. 
căpitanul echipei Jiul, Li- 
bardi, în condițiile cînd e- 
chipa sa era condusă pe 
teren propriu cu 1—0 și 
cînd fotbaliști; de la Jiul, 
atacînd continuu dar fără

șansă, nu reușeau să ob
țină egalarea (după cum 
se știe, abia în ultimele 
minute de joc, gazdele au 
realizat acest lucru, prin... 
Libardi).

Iată două exemple care 
pun într-o lumină frumoa
să figura căpitanului de 
echipă, care trebuie să fie 
permanent în slujba spor
tivității și a disciplinei pe 
terenul de joc.

SUB TRIBUNA STADIONULUI, STAND DE TIR

După cum se știe, în urmă cu 
doi ani, o parte de sub tribuna 
stadionului C.F.R. Timișoara a fost 
amenajată pentru concursuri de a- 
tletism. Iată că, de astă dată, sînt 
în măsură să anunț amenajarea —- 
tot sub tribuna amintită — a unui 
stand de tir pentru pistol viteză, 
destinat pregătirilor echipei de 
pentatlon „U“ Timișoara. Entuzi
astul loan Baneth, profesorul Cor
nel Olariu, — președintele secției,

și prof. Gh. Băruță au mobilizat la 
lucru pe componenții lotului de 
pentatlon care au prestat peste 
400 ore de muncă voluntară.

Standul, dotat cu toate instala
țiile necesare, are dimensiuni re
gulamentare, astfel incit poate fi 
folosit și Ia concursuri internațio
nale. în fotografie, standul de . pis
tol viteză. x

P. ARCAN, 
coresp. județean

PASIUNEA CELOR DIN FIZEȘ
Fizeșul, sat așezat pe firul văii 

cu același nume, este nu numai 
centru de comună ci Și un centru 
al mișcării sportive de masă. Fot
balul, handbalul, baschetul, tenisul 
de masă, voleiul și atletismul sînt 
discipline mult îndrăgite de către 
tineretul satului și chiar de sătenii 
mai . vîrstnici. Numai în ultimii 
trei ani, în finalele județene ale 
Cupei tineretului de la sate, fize- 
șenii s-au clasat pe unul din pri
mele trei locuri la handbal (femi
nin și masculin), tenis de masă și 
diferite probe atletice. Nu mai 
vorbim de fazele pe zone ale con
cursurilor sportive organizate de-

obicei la Gherla — concursuri do
minate întotdeauna de sportivii 
Fizeșului — care au ciștigat ast
fel cupe, plachete și echipament 
sportiv. „în acest an — spunea 
tovarășul Mircea Pavel, primarul 
comunei — vom acorda — așa cum 
ne recomandă partidul — o și mai 
mare atenție sportului de masă 
din comuna noastră și din satele 
respective. Pentru aceasta ne vom 
preocupa, în primul rînd, de a- 
menajarca unor baze. In centrul 
comunei noastre există un frumos 
teren de fotbal, altele de hand
bal, baschet, volei precum și o 
sală de sport bine dotată. în sa

tele Bonț, Nicula, Săcălaia, tine
rilor li s-au acordat terenuri, spa
ții necesare amenajării de baze 
sportive. De altfel Ia Bonț, în 
toamna anului trecut a început 
construirea unor terenuri de volei 
și handbal; la Nicula ș-a ame
najat provizoriu o sală de sport, 
în acest sezon se vor organiza cam
pionate intercomunale de fotbal 
și handbal, iar echipa de fotbal a 
satului Fizeș va lupta pentru pro
movarea în campionatul județului 
Cluj.

Dumitru VATAU, cpresp.

ÎN ATENȚIA 
PARTICIPANȚILOR 

LA SISTEMELE 
DE JOC

LOTO PRONOSPORT
Din cauza timpului nefavorabil 

programul tragerilor și concursuri
lor din această săptămînă, este ur
mătorul :

• Tragerea Pronoexpres nr. 11 
din_ 14 martie a.c. care trebuia să 
aibă loc ieri, șe amînă pentru data 
de 16 martie a.c. Această trage
re va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18,05.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă marți 20 martie 
1973 ,

• Omologarea premiilor la tra
gerea Loto din 9 martie a.c. oare 
trebuia să aibă loc ieri, se amînă 
pe data de sîmbătă 17 martie 1973.

• Tragerea Loto de vineri 16 
martie 1973. se amină pentru data 
de 18 martie 1973 (duminică), lo
cul și ora urmînd să fie comuni
cate în numărul de mîine.

• Depunerea biletelor câștigătoa
re pentru concursul special Prono
expres din 11 martie 197.3, se pre
lungește pînă sîmbătă 17 martie 
1973 .
• Concursul Pronosport nr. 11 

din 18 martie 1973, se suspendă 
întrucît meciurile trecute în pro
gram nu se mai dispută. Conform 
regulamentului, participanților ca
re au depus buletine pentru acest 
concurs 1; se restituie contravaloa
rea.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT



Eleonora Vlaicov — cea "tai valoroasă jucătoare u formației US. Arad'.

După turneul de tenis de masa din sala Floreasca

LA JUMĂTATE A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH

UN SINGUR LIDER DUPĂ 7 RUNDE

Șl C.S. ARAD (f)-Pf PRIMI* IOC

instalat 
— an
si U.S. 
Proco-

Sub cupola cunoscutei săli bucu
reștene s-au reunit timp de trei 
zile cele mai bune echipe (mascu
line și feminine) autohtone de te
nis de masă. Ele și-au, măsurat 
forțele în cadrul . primelor etape 
(cinci la băieți și patru ia fete) ale 
campionatelor republicane. ediția 
1973. După cele 41 de întîlniri dis
putate, la conducere s-au 
formațiile C.S.M, Cluj (m) 
trerior emerit F. Paneth — 
Arad (f) — antrenor Emil
peț. Prima este tatonată (la egali
tate de puncte) de Progresul Bucu
rești — 
inferior 
ciută în plus), iar, la fete, forma
ția din Capitală, deși situată doar 
pe poziția a treia, dar cu un meci 
mai’ puțin jucat, are însă cel mai 
bun meciaveraj (15—0). Vom sub
linia totodată și evoluția excelentă 
a echipei feminine clujene, C.S.M., 
(locul 2), alcătuită numai din ju
nioare.

Dacă în rîndtil team-urilor care 
au avut comportări meritorii vom 
menționa, și pe Locomotiva Bucu
rești, Comerțul 
Școala 
sîntem 
cefe șj 
mafiei

cu un meci aver a j minim 
(o singură partidă pier-

cut, iar la 5 aprilie încep cam
pionatele mondialb !

Rezultate, echipe bărbați : Progresul 
București (Ovanez 3 v, Sîndeanu 2 v, 
Moraru 2 v, Luchian 1 v, cuplul Ovanez
— Moraru i v) — Voința București (Pa- 
nait 2 v, Stamatescu 2 v, Podgoreanu. 
Mitruț) 9—4. Comerțul Tg. Mureș (Sen- 
tivani 2 v, Sîngiorgian 2 v. Naftali 2 v. 
Valics 2 v. cuplul Sîngiorgian — Naftali
1 v) — I.E.A.B.S. București (Hosu. Bre- 
hariu, Coman, Constantinescu) 9_o. C.S. 
Arad (Simin 3 v. Covaci 3 v. Trupei
2 v, Olariu. cuplul Simin — Trupe! 1 v)
— Universitatea Craiova (Firănjsseu 2 v. 
Roncea 1 v. Arjoca, Andronie) 9—3. Co
merțul Tg. Mureș (Naftali 3 v. Sîngior
gian 3 v. Valics 1 v. Sentivani i v. cu
plul Naftali — Sîngiorgian 1 v) — Loco
motiva București (Danielis 2 v. Gheor
ghiu 2 ,v. Macovei 1 v. Buga 1 v) 9—«. 
C.S.M. Cluj (Doboși 3 v. Giurgiucă 3 v. 
Papp 2 v. Bozga. cuplul Giurgiucă — 
Doboși 1 v) — Voința București (Pana:t- j v

(PO- 
4 V. 
1 v) 

. IV. Locomotiva 
Macovei s v. 
cuplul Da- 

— Politehnica
1 v.

După ziua liberă de marți, tur
neul internațional de șah a fost 
reluat ieri dimineață cu dispu
tarea partidelor întrerupte. Se a- 
duhaseră •'multe; pentru că în fie
care rundă se joacă dîrz, remizele 
convenționale, fără luptă, lipsesc cu 
desăvîrșire.
* Și astfel, miercuri pînă la prînz 
s-au disputat șapte întîlniri, exact 
cît într-o rundă. Stanciu 
Uzat avantajul pozițional 
ak. Spiridonov la Fiehtl, 
Ostoici. Egalitatea a fost 
nată între Spiridonov .și 
na, Stoica și Spiridonov, 
Knaak. Nu s-a putut 
da Spiridonov—Knaak. în care, 
insă, victoria celui din urmă este 
o chestiune de pură tehnică.

După-amiază, cu runda a 7-a, 
turneul a ajuns la jumătate. O 
partidă foarte animată au susținut 
Ghiteseu și Gheorghiu. marele 
maestru \ oferind un sacrificiu de 
piesă din deschidere ! După mari 
complicații, exactitatea cu care au 
jucat cei doi parteneri a condus 
la un final de turnuri și pioni sen
sibil egal. Remiză. Același dezno- 
dămînt. dar după evenimente mai 
puțin furtunoase, l-a avut întilni- 
rea Ghizdavu—Partos.

Iată celelalte rezultate :
Stoica într.. Rukavina — _____
0—I- Taimanov — Spiridonov 1—0. 
Ostoici — Honfi 
nu—Pytel 1—0.

După 7 runde, 
următorul :

TAIMANOV 5, Ghizdavu I1/:. 
Gheorghiu, Partos 4, Rukavina, 
Honfi 31 2 Spiridonov (1), Knaak 
(1) 3 (din 6 partide), Pytel 3 etc.

Astăzi se dispută runda a 8-a.

La Belgrad, după 7 runde

și-a rea
la Kna- 
Pytel la 
consem- 
Rukavi-

Stoica și 
relua parti- 

în

Fiehtl—
Stanciu

1 ■_>—'.'s. Ungurea-

clasamentul este

A

In „Trofeul lașului4*

I

ALEXANDRA NICOLAU
ARE PA p AVANS

între-

BELGRAD. 14 (Agerpres). — în 
turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad au fost conti
nuate cîteva din partidele 
rupte în rundele precedente. Două
puncte a realizat Gordana Jovano- 
vici prin victoriile obținute în par
tidele cu Erenska si Kalhbrener. 
Kozlovska a ciștigat la Gheor^hieva 
și a remizat cu Milivojevici, iar 
Veroczi a pierdut la Erenska.

■ în clasament conduce, în conti
nuare. maestra româncă Alexandra 
Nicolau cu 6 puncte din 7 posibile, 
urmată de Kozlovska (U.R.S.S.) 4‘ • 
puncte. Katia Jovanovici și Gor
dana Jovanovici (ambele din Iugo- 

Veroczi (Ungaria) — 4
puncte fiecare. Erenska (Polonia) 3 

și două partide intre- 
Sul 
triaj

slavia).

puncte 
rupte. Gheorghieva (Bulgaria) 
(U.R.S.S.), Milivojevici (Fugos!
3 puncte etc. După o zi de repaus, 
turneul va fi relua a 8-a.

V.jȘgFZifi lume
Corespondență specială pentru „SPORTUL"

ASTAZI, LA ROMA, VA El ALES NOUL PREȘEDINTE
U. E. F. A.

• Principalii candidați: SĂNDOR BARCS (Ungaria), dr. ARTEMIO FRANCHI
(Italia) și JOS COLER (Olanda)

Astăzi, la Roma, în cadrul celui 
de al V-lea Congres extraordinar 
al U.E.F.A. va fi ales noul preșe
dinte al forului fotbalistic euro
pean. pupă cum se știe,, la înce
putul lunii . iulie a anului trecut, 
președintele U.E.F.A. elvețianul Gus
tav VViederkehr, a încetat din via
ță, după care această funcție a 
fost deținută provizoriu de ma
ghiarul Sanddr Bares.

Pentru alegerea noului preșe
dinte vor vota reprezentanți a 33 
de federații naționale de fotbal

din Europa. Practic, la această a- 
legere candidează patru persoane 
oficiale (cu diferite funcții în 
U.E.F.A.) dintre care trei se pare 
că dețin șanse egale la președin
ție.

Cine sînt aceștia ? Nume cunos
cute, cu vechi state de servicii în 
Uniunea Europeană de Fotbal A- 
sociație. Se pare însă că principa
lul candidat este Sândor Bares, 
membru al Comitetului executiv al 
U.E.F.A. și vicepreședinte al aces
tui for încă clin 1962.

Tg. ‘Mureș și 
sportivă Buzău la băieți, 

nevoiți să consemnăm în a- 
timp și jocul slab al for- 

masculine 
(a cîșțjgat

meci individual din totalul celor 46 
suș'ținute). : ca și involuția înscrisă 
de . cele două garnituri ale 
tehnicii București, la fete ca 
băieți. Dar, pînă la reluarea 
pîonatelor . — după : sistemul 
zici: — mai este aproape o 
și- jumătate. Timp suficient pentru 
reflecții și mai ales pentru pre
gătiri asidue.

Asistând la partidele desfășurate 
în. ultima parte a turneului am re
ținut alte înfrîngeri ale lui Carmen 
Crișan (învinsă de junioarele Li
dia Hie, Elena Condicaru Și Ligia 
Lupu), ceea ce denotă formă ei cu 
totul nesatisfăcătoare. Eleonora 
Vlaicov nu a fost solicitată de ad
versare, cu excepția craiovencei 
Tomescu. Nici Maria Alexandru 
nu a întîmpinat rezistență pe par
curs. Ea a avut un singur moment 
de dificultate, în fața Victoriei Ba
biciuc, în setul întii pe care l-a ■ 
pierdut Ja. limită (21—23). cînd s-a 
jucat conform regulei activizării.. 
Apoi însă. Alexandru a cîștigat 
detașat (21—11, 21—11).

La băieți s-a acționat cu multă 
inconstanță. ceea ce explică nu
meroasele rezultate contradictorii. 
Singur, Șerban Doboși a arătat o 
suficientă regularitate.

Odată acest turneu încheiat, 
toate strădaniile sportivilor și an
trenorilor trebuie să"și găsească o 
concretizare deplină în sala de an
trenament. Sînt încă atîtea de fă-

bucureștene
un singur

Poli- 
$i la 
cam- 
divi- 
lună

2 v. Stamatescu i v, Podgoreanu 
Bodea) 9—4, Școala sportivă Buzău 
povici 2 v. “ '
Dinu, cuplul Abcel
— C.S. ’Arad 
Oîariu 1 v, București
Gheorghiu 1 v, Buga 1 v, 
nielis — Macovei 1 v)
București (Gheorghe 1 v, Bobo< 
Antal. Coițescu) 9—2. Progresul Bucu
rești (Sincieanu 3 v. Ovanez 2 v. Moraru 

v. cuplul Ovanez — î 
Universitatea Craiova ( 
Arioca 2 v. Roncea. i 
C.S.M. Cluj (Dobosi 4

Drăgulin
(Simin 

Stumper) 
(Daniefis 3

2 v. Ancei 
Romanescu

3 v, Trupei
9—5.v.

2 v. Cauri l 
raru 1 v) — 
rănescu 3 v.
drqnie) ‘ 9—5. _ .____ ,
Giurgiucă 3 v. Papp i v.' Bozga i v) — 

. (Gheorghe 3 v.
Coițescu. cuplul

Bobocică 1 v) 9—6 Școala
Politehnica București
Antal 2 v, Bobocică.
Gheorghe _______ _ T____
sportiva Birzau (Pooovici 2 v. Ance! 2 v.
Romanescu 2 v. DrăguUn 2 v. cuplul
Popovici — Romanescu 1 v) — I.E.A.B S.

Bre-București (Constantinescu. 
bariu, Coman) 9_ 0.

CLASAMENT
1. C.S.M. Cluj
2. — -
3.
4.
5. __ _____

• 6. Voința Buc.
7. Politehnica Buc.
8. C.S. Arad
9. Universitatea cv.

10. I.E.A.B.S. Buc.
Echipe temei : C.S.

2 v, Lesai 2 v. Corodi 
II (Gvongyosi. Căruceru. 
Spartac București (Ilie :
2 v. Feldman) — Politehnica Bucure 
(Crișan 1 v. Spiridon 1 v. Tt — a 1 
S—3. Progresul București vexând 
v. Moldovan 2 v. Lunțeam; j 
vine Craiova (Fuiorea Căpri 
cu) 5—0. C.S. Arad 1 (Vlaicov 
2 v. Corodi 1 v) — Rovine Ci. 
iorea.. căpriță. Tomescu) 5—o. 
Cluj (Lupu 3 v. Sinteoan 2 i 
— Voința București (Babiciuc '
1 v. Hariga) 5—3. Progresul 
(Alexandru 2 v. Lunțeanu 2 
van' 1 V) — .Voința București

— Cluj (Lu

Prog. Buc. 
Locomotiva Buc. 
Comerțul Tg. M. 
Șc. sp. Buzău

Un alt candidat puternic este dr. 
Artemio Franchi, în vîrstă de 51 
de ani, peședintele federației ita
liene de fotbal, care în. ultimii 
patru ani a înregistrat importante 
sucese în funcțiile dețiunte la 
U.E.F.A. în 1968 a fost ales în 
Comitetul executiv, apoi a devenit 
președintele Comitetului de organi
zare _a Campionatului european in- 
ter-țări și vicepreședinte 
siei de organizare în 
competițiilor intercluburi. 
de aceste titulaturi, dr. 
Tranche este și membru 
siei consultative F.I.F.A.

Al treilea, candidat la funcția .de 
președinte este olandezul Jos Coler, 
șeful Comisiei financiare a U.E.F.A. 
Dintre toți candidații, Jos Coler 
este cel mai vîrstnic (66 de ani).

Cu mai puține șanse ps lista 
candidațițor se prezintă secretarul 
general al federației engleze de 
fotbal, Deniș Follows.

Firește, în afară de alegerea no
ului președinte — singurul punct 
pe ordinea de zi a celui de al 
V-lea Congres extraordinar. al 
U.E.F.A., vor avea loc desigur și 
unele schimburi de păreri privind 
una din importantele probleme ale 
fotbalului internațional și anume 
discutarea numărului de echipe 
participante la turneul fina! al 
Campinatului mondial din 1978.

PAUL BETSCHART
„Sport Information — Zurich”

al Comi- 
Comitetul 
în afară 
Artemio 

al Corni-
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ÎN ACTUALITATE

la handbal feminin

PARTIDE DE FACTURA
MODESTĂ ÎN ETAPA DE IERI

IAȘI. 14 (prin telefon). Cea de-a 
treia etapă a turneului internatio
nal de handbal feminin dotat cu 
..Trofeul lașului-*, n-a mai fost tot 
atit de darnică cu publicul aflat in 
tribunele Sălii sporturilor din loca
litate. Această rundă a oferit par
tide de factură modestă, jocuri de 
uzură, obositoare atit pentru spor
tive. cit și pentru spectatori.
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După o săptămină bogată in mari turnee

CARE ESTE SITUAȚIA»

HOFFMANN
RETRAGE

NĂSTASE LA ÎNVINS PE CRAMER

X> . Uie î
>— a.
mer. in ti
dnt cu 6-

lui Juan Gisbert. Americanul 
Graebner a ciștigat cu 7—6, 

partida susținută în com- 
-germanului Karl Meiler. 
de dublu- cuplul austra- 

Fletcher. John Cooper a 
6—2. 5—7. 6—1 pere- 
Gerken (S.U.A.).

LinAOTDĂ nr nrnirnniiAiiTA o -ANuAdTRA DE PERtORMANTA? u. FiL i 0

După importantele coțnpetiții de 
scrimă desfășurate Ia sfîrșitul săp- 
tămînii trecute (la București, To
rino, Sofia și Paris) am considerat 
că este necesar să prezentăm citi- 
-toriior noștri punctul de vedere al 
antrenorilor care i-au însoțit pe 
sportivii rorpâni la cele patru con
fruntări, toate acestea constituind o 
importantă verificare a stadiului de 
pregătire în care se'află ei în ...ve
derea marilor evenimente ale anu
lui 1973 : campionatele mondiale de 

..la Goteborg și Universiadă de, Ia 
Moscova.

Antrenorii

sabie și

loturilor de floreta (feminin

spadă iși expun punctele

FLORETA FETE : Avem o echipă 
foarte omogenă

Analizînd „la rece" comportarea 
floretistelor noastre în recentele 
competiții de Ia Torino (Cupa Eu
ropei și Trofeul Martini), trebuie 
să, spunem că ea a însemnat o 
mare : satisfacție, dincolo de care 
am găsit și puțină amărăciune. Ne 
referim, firește la faptul că după 
victoria netă în Cupa Europei, 
după ce am reușit să avem' trei 
sportive în finala Trofeului Martini, 
a trebuit să consemnăm prezența 
acestora pe ultimele trei locuri ale 
finalei. lEste necesar, îhsă - să ' ne 
detașăm de această amărăciune și 

-să privim realitatea așa cum este. 
-Antrenorul emerit Andrei Vîlcea 
ne-a explicat (noi am și consemnat 
în ziarul de ieri) că finala Trofeului 

' Martini. nu.. s-a desfășurat,' din pă- 
. cate, în condiții normale. , așa îneît 

ierarhizarea celor. șase floret isle stă 
’ sub Semfittr întrebării.

Pe de altă ■parte, se cuvine să 
reamintim ,că. valoarea scrimei 

. dintr-o țară nu se reflectă atît 'în 
competițiile individuale ale* căror 
ierarhizări t sînt. deseori supuse 
influentei unor factori imprevizibili, 

■' cit în întrecerile pe: echipe, unde; a- 
ceste influențe se fac mai. puțin 
simțite. „Sînt foarte mulțumit, — 
ne spunea ■ antrenorul A, Vîlcea —

de omogenitatea 
reprezentativa 
După cum se știe, ea se confundă 
aproape cu formația Stelei. Trofeul 
Martini ne-a permis să vedem cum 
se comportă și cele două „speranțe** 
Magda Bartoș și Aurora Crișu. Or, 
și aceste tinere trăgătoare au dat 
dovadă de multă maturitate teh
nică și tactică. în plus, ele nu au 
avut deloc complexe în fața flore- 
tistelor cu impresionante cărți de 
vizită. Desigur, pregătirea lor tre
buie desăvârșită, în continuare, 
printr-o muncă susținută**.

care caracterizează 
noastră feminină.

3

7

SABIE : Ascensiunea valorică 
continuă

După înapoierea de Ia Sofia a 
sabrerilor noștri, am putut afla de 
la antrenorul lotului, Dumitru 
Mustață cîteva detalii absolut 
indispensabile asupra desfășurării 
turneelor — pe echipe și individual
— în compania trăgătorilor bulgari.

în/prima zi, consacrată întrecerii 
pe echipe, reprezentativa țării 
noastre a fost opusă, pe rînd, selec
ționatelor de tineret, apoi echipelor 
B și A ale scrimerilor bulgari. In 
meciul cu echipa de tineret, „4-ul“ 
nostru, compus și el cu precădere 

. din elemente tinere, a cîștigat cu 
14—2 (Popescu — 4, Pop — 4, Nilcă
— 4 și Marin — 2). în partida cu 
reprezentativa secundă a Bulgariei, 
sâbrerii noștri au învins cu 13—3 
(Irirniciuc — 4, .Pop.— 3. Nilcă
— 3, Marin — 3), iar în con
fruntarea cu prima garnitură a 
gazdelor, autorii victoriei cu 10—6

. au fost Irimiciuc — 4, Nilcă — 3,
Pon — 2, Popescu — 1. ■

■ în. turneul individual care a reu
nit, i în afara sportivilor noștri, 18

trăgători bulgarii 
terminat învingător de 
impresionantă, fără a pierde vreun 
asalt pe parcursul întregului
concurs. Arbitrul principal al întîl- 
nirii, fostul sabrer I. Rilski
(U.R.S.Sr), i-a mărturisit antreno
rului Mustață că nu l-a mai văzut 
pe Irimiciuc din anul 1968 și că de 
atunci scrimerul nostru a făcut un 
salt valoric cu totul remarcabil.

La această remarcă a unui specia
list neutru, antrenorul nostru a 
adăugat : „Mă bucură. îndeosebi, 
faptul că Irimiciuc muncește cu și 
mai multă sîrguință în ultimul 
tinip. Fără îndoială, iși dă seama 
că numai printr-o muncă tenace de 
pregătire fizică generală dar și de 
șlefuire poate ajunge 
victorii la care talentul 
dreptul să spere".

Referitor la ceilalți 
ai lotului care a fost la Șofia, 
Mustață ne-a spus : ..Sînt mulțumit 
și de ceilalți băieți. Nilcă s-a schim
bat mult în bine, Pop și Marin, re
prezentanții tinerii 
în plină ascensiune 
D. Popescu — deși 
calități — ne mai

la marile 
său îi dă

component
D.

generații, sînt 
valorică, numai 

are evidente 
pune probleme 

cu pașii lui exagerat de mari și cu 
această dăunătoare deprindere de 
a strînge brațul cînt| este în plin 
atac".

SPADA : Comportare satisfăcă
toare care trebuie confirmată

Un finalist în turneul individual 
(C. Bărăgan) și locurile 2 și 3 în 
întrecerea pe echipe, iată bilanțul 
spadasinilor 
concurs 
„Trofeul
Este satisfăcător acest bilanț ? Pu
tea fi el și mai consistent ?

români Ia recentul 
internațional dotat cu 
memorial Mihai Savu",

Constantin Bărăgan (stingă), singurul dintre spadasinii noștri ajuns în 
finala Ttofeului M. Satu, in asaltul cu trăgătorul sovietic Vitebski. 

Foto ( A. ULMAME1
Opiniile celor doi antrenori care 

coordonează activitatea spadasinilor 
noștri de performanță — Constantin 
Stelian și prof. Ion ‘ Halmagyi sînt 
identice : pentru actuala etapă de 
pregătire a trăgătorilor de la aceas
tă armă, rezultatele sînt satisfăcă
toare. Edificatoare pentru antrenori 
au fost in special victoriile obținute 
în fața spadasinilor Ungariei 
(Erdds, Osztrics, Muskovszky, 

■ Nagy), cu pretenții îndreptățite in 
ierarhia mondială. In același timp, 
maniera în care trăgătorii noștri au 
pierdut la formația 
Sovietice — jumătate din -asalturi 
la limită ! — dovedește 
adusă pe planșă de 
români, o comportare mai maturi
zată.

Firește că spadasinii din lotul 
reprezentativ vor trebui să-și spo
rească continuu potențialul de 
luptă, să realizeze o omogenitate la 
nivelul cel mai înalt. Bărăgan, 
Pongraț, Al. Istrate, Duțu, cei din 
eșalonul secund (Zidaru, P. Szabo, 
Angelescu, Podeanu), iată o pleia
dă de tineri sau foarte tineri scri- 
meri cu care ne putem prezenta 
mai mult decît onorabil la marile 
confruntări sportive din actualul 
sezon. Avem în vedere mai ales 
„Cupa Europei" și apoi turneul 
individual din cadrul „Cupei 
Heidenheim", momente sportive im
portante pe continent — ambele 
luna viitoare — în care spadasinii 
români vor avea prilejul să se a- 
firme. Sînt două din principalele

teste în vederea C.M. de la Gd- 
teborg.

FLORETA BÂIEJI : Ne bazăm 
doar pe Mihai Jiu ?

Uniunii

dîrzenia
spadasinii

DUpă asalturile din Cupa Europei 
la floretă-bărbați și cele din Trofeul 
Rommel, antrenorul Iosif Zilahi 
ne-a expus — telefonic — punctul 
său de vedere cu privire la com
portarea scrimerilor noștri.

în C.C.E. este de apreciat că doar 
Mihai Țiu a reușit să se afirme, 
cîștigînd 7 din cele 8 asalturi susți
nute : 4 în meciul cu campioana 
Olandei, Wiser 
Racing Club 
doilea meci, 
puncteze.

în Trofeul
Țiu a fost mai puțin sigur în ac
țiuni, pierzînd 7 asalturi la limită ! 
Lipsa de precizie și-a spus cuvîntul. 
Mai eficace ca de obicei s-a dove
dit Ardeleanu, ajuns în „optimi", 
în timp ce Ștefan și Niculescu au 
tras la valoarea lor obișnuită dar, 
fiind, evident, depășiți de valoarea 
concursului au rămas în turul III. 
Kuki n-a reușit să repete compor
tările frumoase din țară. S-a grăbit, 
nu și-a pregătit cu minuțiozitate 
atacurile. Va trebui să elimine 
aceste carențe continuîndu-și cu 
aceeași seriozitate de pînă ; acum, 
pregătirea.

Anchetă realizată de 
Ion F. BACIU si 

Tiberiu STAMA

și 3 în cel cu 
Paris. De altfel, în al 
numai Țiu a reușit să

Rommel, în schimb,

IN C. M. DE HOCHEI (gr. C)
AMSTERDAM, 14 (Agerpres). - 

Meciurile disputate în cea de-a 4-a 
zi a campionatului mondial de ho
chei . pe gheață (grupa C) s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
vegia — Anglia 11—3 (5—1, 
1—1) ; Franța — Danemarca 
(2—2, 2—1, 2—0) ; Ungaria — 
Chineză 9—6 (2—0. 4—3, 3—3) : O- 
landa — Bulgaria 8—5 (1—2- 
4—1, 3—2).

în clasament conduce Norvegia 
cu 8 puncte, urmată, de Ungaria — 
6 p, Olanda — 6 p, Franța — 6 p, 
Bulgaria — 3 p, R. P. Chineză — 
2 p, Danemarca 1 p. Anglia 0 p

Nor-
5— 1,
6— 3 

R. P.

C M. DE FOTBAL 1974

Secretariatul Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.) a primit 
o scrisoare din partea Federației in
diene prin care aceasta face cunos
cut că echipa Indiei nu va putea 
participa la preliminariile campio
natului mondial ediția 1974. Echipa 
Indiei făcea parte din subgrupa a 
doua asiatică, 
țiile Iranului, 
Turneul care 
ționate urma 
Teheran între

în primul tur eliminator, con
tînd pentru preliminariile campio
natului mondial, (subgrupa I a gru
pei Asia-Oceania), echipa Australiei 
a învins cu 3—1 reprezentativa 
Irak. Selecționatele Noii Zeelande 
și Indoneziei au terminat la ega
litate : 1—1. în a doua zi a turneu
lui, care se desfășoară la Sydney, 
selecționata Australiei a întîlnit e-

împreună cu forma* 
Siriei și Kuweitului, 
reunea aceste selec- 
să se desfășoare la 
1 și 16 mai.

chipa Indoneziei, pe care a învins-o 
cu scorul de 3—1 (3—1), prin golu
rile înscrise de Campbell și Alston, 
iar reprezentativa Irakului a dispus 
cu 3—9 (3—0) de formația Noii 
Zeelande.

Selecționata R. D. Germane va 
întîlni la 18 aprilie, la Bruxelles, 
într-un joc amical, reprezentativa 
Belgiei. Jocul retur a fost progra
mat pentru 15 martie 1974, la 
Berlin.

Comitetul de organizare a cam
pionatului mondial — ediția 1974. al 
cărui turneu final se va desfășura 
în R. F. Germania, a anunțat că 
va pune în vînzare 2 129 000 de bi- 

O primă tranșă de peste 
de bilete (dintre care

lets.
1 700 000
470 000 rezervate amatorilor de fot
bal din străinătate) va fi pusă la 
dispoziția publicului cu începere de 
la 2 aprilie a.c.

PESTE HOTARE
Săritorii în înălțime Constantin 

Cîrstea (Steaua) și Doru Oprea 
(C. S. Brăila) vor participa săptă- 
mîna viitoare la un concurs inter
național de sală organizat la Tbi
lisi.

■Un grup de opt atleți și trei an
trenori vor lua parte la un stagiu 
de pregătire organizat pentru arun-

cătorii de suliță și ciocan Ia Varna, 
între 19 și 31 martie. Printre parti
cipant! se vor afla T. Stan (record
manul de juniori al țării la ciocan), 
Gh. Megelea (recordmanul national 
de juniori Ia suliță), campioana bal
canică la aruncarea suliței junioare 
Rodica Dragu și antrenorii Mușat. 
Bizim și Maier.

TELEX • TELEX • TELEX
La Stockholm s-a disputat primul meci 
dntre echipa locală Hellas și formația 
iugoslavă Partizan Bfeiovar, contînd 
pentru semifinalele „cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin. Victoria 
a revenit cu scorul de 20—13 (8—7) hand- 
baliștilor suedezi. Cel mat bun jucător 
de pe teren a fost suedezul Lennart 
Eriksson, care a înscris 8 goluri. Par
tida retur se va disputa la 19 martie, la 
Zagreb.

Annemarie Proeil, Marie Theres Nadig. 
Roși Mittermaier, Marilyn Cochran. Si
tuația în clasamentul „Cupei Mondiale44 
a rămas neschimbată : continuă să con
ducă detașat Annemarie Proell cu Q78 
puncte, urmată de Monika Kaserer — 
190 p, Roși Mittermaier — 120 p și Pa
tricia Emonet — 113 p. în clasamentul 
pe echipe: Austria 1435 p, Elveția — 574 
p, Franța — 535 p.

Cu prilejul campionatelor universitare 
de atletism pe teren acoperit ale S.U.A., 
care s-au desfășurat la Detroit (Michi
gan), Randy Williams a ciștigat proba 
de săritură în lungime cu 8,03 m. Pe 
locul secund — Al Lanier 8,01 m. Proba 
de triplusalt s-a încheiat cu victoria Iul 
Barry* McLure cu 16.50 m, iar cea de 
săritură în înălțime a revenit lui Chris 
Dunn cu 2,18 m. Gerald Tinker a termi
nat învingător în finala cursei de 60 
yarzi plat cu timpul de 6,0, după ce în 
serii a fost cronometrat în 5,9. Alte re
zultate: 60 yg. — Rod Milburn 6,9; 
440 y — Terry Erickson 49.0: 600 y — 
Beauford Brown 1:10,0; prăjina — Terry 
Porter 5,18 m; 1 000 y — Tony Waldrop 
2:10.0.
Âu luat sfirșit întrecerile concursului 
Internațional de schi „Memorialul Tony 
Mark" ’desfășurat la Zehl am See (Aus
tria). In ultima probă disputată — sla
lomul special masculin —. victoria a re
venit italianului Fausto Rădici, crono
metrat în cele două manșe cu timpul 
de 89.25. Pe locurile următoare: Aurelio 
Garcia (Spania) —■ 90,77. Giulio Corradi 
(Italia) _ 91.76 și Francisco Fernandez 
Ochoa (Spania) — 92,18. în clasamentul 
individual masculin al „Cupei Europei* 
’a schi, pe primul loc se află Fausto 
Rădici cu 114 p, urmat de Giulio Cor
radi — 82 d. si Adolf Roesti — 72 p.

Ttnărui pugilist englez John Conteh (21 
de ani) este noul campion european prn- 
iesionalist la categoria semigrea. In me
ciul disputat la Londra, Conteh l-a în
vins prin k.o. tehnic în repriza a 12-a, 
pe Rudi Schmidtke (R.F. Germania). în 
rundul 6, Schmidtke a fost trimis de 
trei ori la podea.■Concursul internațional de 
fășurat pe circuitul de la 
apropiere de Bilbao) s-a 
victoria ciclistului elvețian 
knecht, care a parcurs 
1 h 11:14,0. Pe locul secund a sosit spa
niolul Jose Maria Gonzalez - 
urmat de belgianul Van Da 
14:22.0. Ca—- -e_ Erick
Vlaeminck (Belgia) a abandonat, 
startul cursei au fost prezenți 20 
sportivi.

ciclocros des- 
Archar.di rin 
încheiat eu 
Peter Friseh- 
2Î.5W km în

ihuus.e. 
me — th 

de
La 
de

După trei etape, tn cursa elclistă Paris 
— Nisa, se menține lider belgianul Eddy 
Merckx, secundat de francezii charly 
Grosskost la 12 sec. Pe locul trei se 
află danezul Leif Mortensen la 13 sec. 
Etapa a 3-a a revenit 
van Linden.

belgianului Rik

Concursul internațional de schi, de ia 
Naeba (Japonia), a continuat cu dispu
tarea probei feminine de slalom special, 
în care victoria a revenit tinerei sportive 
franceze Daniele Debernard (18 ani), 
cronometrată in 1:29,97. Au urmat Hanny 
Wenzel (Lichtenstein) — 1:32.09 și Bar
bara Cochran (S.U.A.) — 1:32,8S. Seni
oara austriacă Monika Kaserer a ocu
pat locul 5 in 1:33,02. Au abandonat

Turneul internațional
Manila s-a încheiat eu __ , , __
rulul japonez Toshiro Sakai, tn partida 
finală, care a durat trei ore și jumătate, 
Toshiro Sakai l-a învins în cinci seturi 
cu 4—6, 2—6, 6—0, 6—2, 6—3 pe Jaideep 
Mukerjea (India).

de tenis de la 
victoria jucăto-

Numeroși spectatori au urmărit la .,Pa
latul Sporturilor" . din Paris medul ami
cal de box dintre ' „mijlocii" Max Cohen 
(Franța) și. Emile Griffith (S.U.A.), fost 
campion al lumii. După 10 reprize, juriul 
a pronunțat o decizie de egalitate. Inttl* 
nlrea nu a corespuns așteptărilor. ,
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