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Brașov vor avea 
ale întrecerilor

HOTARiREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

DECRET
CU PRIVIRE LA EXTINDEREA

INSTITUIRII STĂRII
DE NECESITATE ÎN UNELE JUDEȚE
AFECTATE DE CĂDERILE MASIVE

DE ZĂPADĂ ȘI VISCOL

Astăzi la Poiana 
loc primele curse 
de schi contînd pentru etapa finală 
a „Cupei tineretului de la sate". 
Probele alpine vor fi găzduite de 
pîrtia din apropierea elegantului 
hotel Sport, pe un traseu ceva mai 
puțin pretențios.

In total, sînt prezenți la Poiană 
peste 200 de schiori. Ei reprezintă 
25 de județe și s-au calificat pen
tru această ultimă fază a compe
tiției, în urma ocupării primelor 
două locuri, pe probe, în cadrul e- 
tapelor anterioare. Fiecare reprezen
tativă de județ' este compusă din 
10 schiori (cite doi pentru fiecare 
probă). Cursele 
coborirea (băieți 
uriaș (băieți) și 
(3 km. fele și 5

Fazele inițiale 
s-au putut bucura de condiții atmo
sferice deosebit de bune. Penuria de 
zăpadă de la începutul anului a 
afectat numeric participarea și a 
necesitat dese schimbări ale date
lor de desfășurare. Fazele județene 
s-au putut ține de-abia în ultimul 
timp, cînd zăpada a căzut în can
tități îndestulătoare. Astfel că, în 
multe localități, aflate îndeosebi in 
zonele montane, lucrurile s-au 
schimbat mult în bine. Odată în 
plus, așa cum ne relatează mulți 
dintre corespondenții noștri, tinerii 
■amatori de sport din mediul rural, 
în mare parte țărani cooperatori, 
s-au dovedit receptivi față de pre
tențiosul sport al lunecării cu schiu- 
tile pe zăpadă.

Organizatorii finalei, secția sport- 
turism a C.C. al U.T.C. și forurile 
județene din Brașov au asigurat în
trecerilor un cadru propice de des
fășurare. Corpul de arbitri se află 
Ia posturi, traseele de slalom și de 
fond au fost amenajate, condițiile 
de masă și cazare excelente.

PROGRAMUL FINALEI : sim
țită, probe alpine : coborîre (băieți 
și fete), slalom uriaș (băieți), după 
cat-a va urma festivitatea de des
chidere ; duminică, probe de fond 
(5 km băieți și 3 km fete), aț> 5 
premierea primilor clasați și festi
vitatea de închidere. (Rd. T.).

programate sînt 
și fete), slalomul 
probele de fond 

km. băieți).
ale competiției nu

5 000 0E TINERI LA STARTUL
„CROSULUI PRIMĂVERII-■ fViiwwkwi i ihihh ■ felin

Dacă manifestarea ar fi fott ast
fel denumită la București, desigur 
că titulatura nu i s-ar fi potrivii: 
deloc. Pe cînd la Timișoara (tem
peratura este ridicată, anotimpul ce 
urmează iernii instalîndu-se deplin) 
un „Cros a! primăverii" este întru 
torni îndreptățit. Acesta va avea, 
de altfel, Ioc duminică, in organi
zarea C.J.E.FS. Timiș. Consiliului 
municipal de educație fizică și sport 
și Inspectoratului școlar județean, 
întrecerea se adresează elevilor șco
lilor generale, profesionale și li
ceelor, participarea estimindu-se la 
circa 5 000 de ti

IN CAPITALA.
Iu mod firesc, ceue tn 

dintre competițiile ce vor avea xx 
în București ia acest sfirșit de săp- 
tâmină se vor desfășura în 
Totuși, datorită intervenției pros 
a sportivilor (după ce au pre 
multe ore la degajarea străzile 
unităților comerciale etc.) unele 
renuri au devenit apte de joc. Va 
fi, astfel, cu putință disputarea u- 
nor meciuri din campionatele mu
nicipale, 
tele.

Capul 
masă îl 
cursurile 
Parcul 8

-71

campionatul școlar si al-

de afiș al întrecerilor de 
dețin, de astă dată, con- 
de săniuțe. Duminică, in 

Mai și pe stadionul Olim
pia, începînd de la ora
pectiv, 9,30 vor avea loc 
vărate raliuri.
BOGAT PROGRAM DE

DE MASA LA SATU MARE

9 și, res- 
două ade-

ÎNTRECERI

In spiritul măsurilur STABILITE DE PARTID
ACȚIUNI PRACTICE IMEDIATE!

Avind în vedere căderile masive de zăpadă și viscolul care au afec
tat in ultimele zile și alte județe decît cele prevăzute în decretul nr. 109 
din 14 martie 1973,

în temeiul art. ă4 pct. 9 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. — Se extinde instituirea stării de necesitate in următoarele 

județe : Vrancea, Vaslui, lași, Bacău, - Neamț, Botoșani, Suceava.
Art. 2. —- Prevederile decretului nr. 109 din 14 martie 1973 cu 

privire la instituirea stării de necesitate în municipiu! București și în 
unele județe afectate de viscol și de căderile masive de zăpadă, pre
cum ți ceie ale hotâririi Comandamentului central pentru înlăturarea 
urmărilor acestora, se vor aplica integral și în județele menționate Io 
ort 1 din prezentul decret

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU
u

TINEREJE, SĂNĂTATE, PUTERE DE MUNCĂ
5

SPORTUl-O IMPORTANTA PIRGHIt A TDIICAIITI București, 16 martie 1973

PRIN PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE!
nii sale nobile și multilaterale. în- 
țelegîndu-i virtuțiile, contribuția pe 
care poate și trebuie s-o aducă ta 

muncii educative, la 
generați:, 
sânatăț:. 
cu toata 
care zia
re invite, 
stele ca; e 

mație.
re. intr-o epoci d< 

știi n țtf ieo-lehn ire.

fundame
□astru, ț 

prem al poCiticii sale 
isăși a construcție: socialiste 

rin România și sensul a tot ceea ce 
se înfăptuiește in patria noastră sint 
creșterea necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a maselor, 
satisfacerea deplină a nevoilor în
tregului popor.

In acest, context general credem 
—că trebuie privit și însemnatul do
cument programatic, de înaltă ți
nută teoretică și practică. HOTARÎ- 
REA CU PRIVIRE LA DEZVOLTA
REA CONTINUA A EDUCAȚIEI 
FIZICE ȘI SPORTULUI, adopta:! 
de către Plenara CC. al PCR. <tn 
28 februarie — 2 martie 1»7X

Privită ca o problemă de inte
res national și investită cu trai ? 
responsabrlități in ansamblul vieț . 
social-politîce a țării, acdrrtztea 
sportivă primește tin nea și pu
ternic sprijin In îndeplinirea

desfășurarea 
formarea activă a tinerei 
Ia menținerea și întărirea 
avem datoria de a privi 
seriozitatea dezbaterea la 
ral a avut amabilitatea să

Mai multe sint considere 
îndeamnă îa această

In zilele ncast 
uriașe progrese 
de mari mutații in raportul dintre 
efortul fizic și cei intelectual, dar 
mai ales in perioada sorial-politiră 
pe care • traversează țara, aureo
lată de înaltul program al fău
ririi societății socialiste mullQaieral 
dezvoltate se ridică o problema
tică profesională mult mai vastă si 
mai complexă, a cărei rezstiar* 
presupune calități umar.e desă'rir- 
șite. Puteri: fizice a todividu. ui tre
buie sâ 1 se adauge înalte 
spirituale sau .nvers. dacă dx-t 
Opera de dimensiuni hîarjee care 
se înfăptuiește in România, «no 
conducerea partidului a
MCOIAE CEAUȘESCl peneauL 
cere din partea artizanilor ei. pe 
linră un vast orizont de ranoștinte. 
pe Ungi o miiftric deplina m ■£- 
unirea tebnotociiJor inaintaxe. o 
mare iateertute msrală. on profrtd 
spirit de dăruire și de Mașameat

Conf. univ. cr NICOLAE URSEA
«ecrttar

misir»- « t-a:

V z.2r.ea pe care o avem astăzi
asupra sportului s-a amplifi
cat co.’tsiderabil în compara- 

cu trecutul, cu un trecut nu 
cr^ar atit de îndepărtat. Nimeni nu 
ma: poate — aș îndrăzni să spun, 
t.-.^r. r.u mai are dreptul — să 
stcotescă această activitate doar 

z de fortificare a corpu-
sau un prilej de spectacol public, 
întrecere între niște indivizi ori 
-r:ve. Fără a-i subestima cu 
..c aceste laturi de cea mai 
■e însemnătate, fără îndoială, 
rate să subliniem — totuși — 
r.jraai ele nu pot reda integrai 
■a noțiunii, mult mai largă în 
rtate. Pentru că sportul, pe lingă 
ponente’e sale considerate cla- 

sxe, acelea ce exercițiu și de «»n- 
perttie. cuprinde — ca o admira- 
dli încununare și finalizare a a- 
ceatona. ca o csmuză iptre ele. ca 
un e.-sren; catalizator — proprie
tatea de a acționa asupra caracte- 
rahd «tor care îl practică, inter-

tu,

3

venind, cu efecte dintre cele mai 
binefăcătoare, în procesul lung, a- 
nevoios și atit de gingaș al mo
delării sufletelor, operațiune care se 
arată adesea mai dificilă decît dez
voltarea mușchilor.

Cînd se discută des-pre impor
tanța sportului, în special pentru 
tineretul școlar și universitar, se a- 
miirtește, de obicei, vechiul adagiu 
latin „mens sana in ebrpore sano", 
înțelegîndu-se prin aceasta că a- 
cela care se bucură de sănătate 
trupească are și o gîndire limpede, 
poate munci — fizic sau intelectual 
— mai bine, cu mai mult spor.

Sănătatea sufletească a omului 
trebuie privită tot atit de serios, cu 
aceeași responsabilitate, ca și vi
goarea trupului.

Deși am fost un fidel și pasionat 
practicant al spartului (iar astăzi 
sînt gata Să mă aflu Pricind alături 
de prietenii lui), nu am reușit să 
abordez cu vreun 
performanța. Am 
mult 
mult 
ilne 
mi-a 
rile suferite, ascensiuni nereușite, în 
cursul cărora a trebuit să dau îna
poi, îmi sînt — parcă — astăzi cele 
mai dragi, pentru învățămintele cu 
care m-au înarmat.

O altă latură educativă, de mare 
însemnătate, a sportului este aceea 
care rezultă din necesitatea înca
drării intr-un colectiv. Dacă vîslașii

Prof. univ. RADU ȚIȚEICA 
membru în Consiliul clubului 
sportiv I.P.G.G., președintele 

secției de rugby

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA

O interesantă confruntare internațională:

LA LUPTE GRECO-ROMANE
• Se intilnesc doua echipe care au totalizat

succes notabil 
iubit cel mai 

care este mai 
cu natura și cu 
un partener. El

alpinismul,
o întrecere

însuți, decît 
adus mari satisfacții, iareșecu-

(Continuare în pag a 2-a)

oocritia Hată- 
la dezvoltarea 
ir» rubrica ăe 
exprimate pe 

sportul universitar. Dintre 
țiosul document de par- 
□ rirea că in invoțămintui 

suoerior sc se stac eased probe de opreciere anuală a pre- 
fizice a studenților, ceec ce vo determina, fără îndo- 

o substanțială îmbunătățire □ conținutului si eficienței 
x ce educație fizică si o activităților sportive organizate 
drul fbcuităt’tor Remorcăm, de asemenea noile sarcini 

ce răspundere ce revin, in baza Hotâririi, Institutului pen
tru Educație Fizico și Sport si facultăților de educație fizică, 
- vederea pregătirii suoeriocre o absolvenților ctit pentru 

activitatea didactico cit si pentru cea sportiva.
Studierea atentă o măsurilor stabilite subliniază concludent 
■ijp pe core partidul o poartă — si in acest comeniu — 
-eretului universitar căruia îi sint larg deschise toate por 

țile stadioanelor și-ale celorlalte baze sportive, izvoare de so- 
netets, și vigoare, de dezvoltarea fizică și morală. In același 
timp, tinerețul studențesc ere astăzi Io dispoziție conaiții ex
celente pentru ca ' cele mai talentate elemente să se poată 
afirma in activitatea de performantă, contribuind, prin rezul- 
icte'e obținute, ia creșterea prestigiului sportiv al tării noastre 
pe plen internotional. la obținerea unor noi și strălucite suc
cese in cele mai mari și moi importante competiții contempo
rane — Jocurile Olimpice, campionctele mondiale și europene.

z cezboteriior prilejuite de 
CC cl P.CR cu privire 

educației fizice s- sportului, 
numeroasele opinii

Mai puțin afectat de căderile ma
sive de zăpadă, municipiul Satu 
Mare va fi gazda unor întreceri de 
masă de amploare. La „Crosul măr
țișorului" se vor prezenta aproxi
mativ 1 000 de tineri, alții urmînd 
a lua parte la concursul de carturi, 
la competiția de ciclism dotată cu 
„Floarea prieteniei", precum și la 
cele de minifotbal, handbal, tenis 
de masă, volei și natinaj pe rotile.

★
Din alte colțuri ale țării aflăm 

vești despre competiții asemănă
toare. La Zalău și Șimleul Silva- 
riiei vor avea loc „Crosurile primă
verii", iar la Slobozia, Călărași șt 
Fetești se vor organiza întreceri de 
săniuțe.

LUPTA ENERGICA ÎMPOTRIVA INZAPEZIRILOR
SI URMĂRILOR ACESTORA CONTINUĂ CU EFICIENTĂ
J »

DEBLOCAREA STADIOANELOR
CAPITALEI

Acțiunea de deszăpezire in care, 
încă din prima zi. se află anga
jați zeci de mii de cetățeni de 
toate virstele și profesiile, conti
nuă intr-un ritm intens, determi- 
nind normalizarea treptată a vieții 
cotidiene. în cursul zilei de ieri 
31te ci te va zone ale țării au fost, 
însă, bintuite de viscol, astfel in
cit, în aceste județe, a fost nevoie

necesi-

toate 
acum

să se introducă starea de 
taie.

Participant entuziaști la 
acțiunile desfășurate pînă 
pentru deszăpezire ți lichidarea ur
mărilor viscolului, sportivii se simt 
angajați, in continuare, cu răspun
derea datoriei cetățenești, în a- 
cest admirabil efort colectiv și sint 
gata să îndeplineasă exemplar mi
siunile ce le vor fi încredințate.

Hainele au rămas agățate pe poarta de handbal și tinerii sportivi (țiftamovifti au trecut Za deszăpezire 
pentru ca parcul lot tportip si ifitipitdții, ' Foto: J. ZVONEVSCH1
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Cluburile și asociațiile sportive, 
după ce și-au îndeplinit sarcinile 
transmise de comandamentul Capi
talei, au trecut la deblocarea tere
nurilor de sport în vederea utili
zării acestora pentru acțiunile ce 
vor avea loc la 6fîrșitul săptămini. 
La Ghencea, Dinamo, Progresul și 
Giulești se lucrează intens, toate te
renurile urmînd să fie astăzi dega
jate total.

Pe lingă cluburile, bucureștene au 
intrat in acțiune și elevii școlilor 
sportive care au efectuat pînă azi 
200 de ore de muncă la acțiunile 
de deszăpezire.

LA „POARTA DELTEI", MUNCA 
ASIDUA DE DESZĂPEZIRE

Ieri, încă, în orașul de la „poarta“ 
Deltei Dunării continua să ningă. 
Sportivii, alături de toți . oamenii 
muncii 'din Tulcea, lucrau intens 
la degajarea arterelor principale de 
nămeții inalți de peste 70 cm. Ca
notorii de la clubul Delta, luptăto
rii de la Pescărușul, voleibaliștii și 
baschetbaliștii de la Școala sportivă 
au curățat drumurile de acces la 
bacul de iarnă și la sala de sport, 
iar fotbaliștii celor două echipe tul
cene au luat în primire stadionul 
Municipal.

Vinar
box, volei din sala 
din nou populate.

seară, „atelierele" de lupte, 
de sport au fost 
antrenamentele

x (CurtUtsuarg t» pag, a t -t)

patru medalii olimpice la Miinchen

Simion Popescu (stingă) na susține astă-seară un meci dificil in compania 
polonezului Ludwik Homanski

I'oto : DRAGOS NEAGU

în pagina a doua — ecouri ți ac
țiuni practice Întreprinse pentru în
deplinirea Hotâririi Plenarei C.C. al 
P.C.R.

Reprezentativa de lupte greco- 
romane a României se află in fața 
unui nou examen internațional. 
Astă-seară, luptătorii români întîl- 
resc puternica selecționată poloneză, 
■urmînd ca luni, probabil la Bacău, 
să aibă loc partida revanșă.

Meciul de azi se anunță destul de 
dificil pentru formația .noastră dacă . 
avem în vedere valoarea luptători
lor polonezi. La ultimele competi
ții mondiale, sportivii din Polonia 
s-au clasat de fiecare dată în rîn- 
dul primelor cinci echipe în clasa
mentele neoficiale pe reprezenta
tive naționale.

Este așteptată cu interes evoluția 
unei echipe care a realizat două 
medalii de bronz la ultimele Jocuri 
Olimpice, prin Kazimir Lipien (62 
kg) și Wiaceslaw Kvvlcinski (90 kg).

Antrenorul emerit ION COR
NE ANU va trimite pe salteaua, de 
concurs o garnitură în care sînt

incluși cîțiva 
s-au remarcat 
petiții interne
Alexandru Constantin (Șc. sp. nr. 2 
Constanța), Nicolae Gingă (Rapia), 
Constantin Radu (C. S. Pitești). De 
altfel, în cele două meciuri pe care 
sportivii români ’ le vor susține în 

. compania celor polonezi, antrenorii 
noștri vor folosi mai mulți luptă
tori pe care intenționează să-i ve
rifice în partide dificile cum sînt 
cele de azi și luni. Iată lotul în 
ordinea categoriilor: C. Alexandru 
(I. Gibu), N. Gingă (I. Gyongyoși), 
I. Baciu (M. Boțilă), I. Păun (P. 
Arcade), S. Popescu ~
C. Radu (A. Popa), I. Gabor (X. E- 
nache), N. Neguț (D. Badea), N 
Martinescu (NI Mandea), V. Do- 
lipscbi.

Meciul se dispută în sala Flo- 
reasca, de la orele 17,30.

luptători tineri cate 
cu ocazia unor com- 
și internaționale, ca

(E. Hupcă),

SPORTIVI ROMÂNI
IN INTILNIRI INTERNAȚIONALEA A A

Astăzi, la patinoarul 
„23 August"

MECI DE HOCHEI ATRAC-UN
TIV: LOTUL DIVIZIONAR — 
AVTOMOBILIST SVERDLOVSK
Astăzi după amiază lotul reprezentativ 

de hochei al, țării noastre ' ' 
seria verificărilor publice 
putelor din cadrul grupei 
tîinlnd pe patinoarul „23 
Capitală puternica echipă 
tomobilist Sverdlovsk. “

Iși va încheia 
dinaintea dis- 
B a C.M., în- 
August“ din 
sovietică Av- 

__ ______ _________ După cum se 
știe este cea de a doua întîlnire dintre 
jucătorii români și această formație, 
prima dintre ele consumîndu-se miercuri 
seară și încheindu-se cu victoria la li" 
mită a oaspeților.

Pe lingă faptul că meciul de azi oferă 
echipei noastre un excelent prilej de 
a-și lua revanșa, ceea ce face să crească 
cota de interes pentru această confrun
tare este că cu această ocazie antrenorii 
lotului vor utiliza echipa de bază, cea 
pe care o vor alinia la Graz, în cadrul 
C.M. în dificilele partide ale acestei în
treceri. In acest sens, este mai mult ca 
sigur că va putea fi utilizat și fundașul 
Varga, refăcut după accidentul suferit 
în cadrul „Cupei Federației".

Jocul de azi, ca și cel precedent, va 
începe ia ora 18.

LUPTĂTORI ROMÂNI LA SOFIA 
Șl BRATISLAVA

Tradiționalul turneu internațional de 
lupte greco-romane „Nikola . Petrov" — 
găzduit de capitala Bulgariei — reunește 
la sfîrșitul acestei săptămini pe unii 
dintre cei mai bum luptători din nume
roase țări. La această competiție parti
cipă și-o echipă a țării noastre (în or
dinea categoriilor) : Gh. Florea, FI. Ttă- 
duț, M. Dumitru, M. Ciutan, Gh. Ciobo- 
taru, I. Fiscuteanu, T. Lucescu, Z SiUak» 
Ac Savlovski și R. Codreanu.

La Bratislava au loc, astăzi și miine, 
întrecerile turneului Internațional de 
lupte libere al Cehoslovaciei la care 
concurează și doi -luptători români : F. 
Brtndușan (cat. 48 leg.) și I. Kornuta 
(cat. 80 kg.).

Astă-seară la Timișoara

MECIUL DE HANDBAL FEMININ 
„U" TIMIȘOARA — S.C. LEIP
ZIG DIN CADRUL SEMIFINA

LELOR C.C.E.
Astă-seară, Ia ora 18.30, în sala Olim

pia din Timișoara se disputa partida 
retur din cadrul semifinalelor Cupei 
campionilor europeni la handbal femi
nin dintre campioanele României — 
Universitatea Timișoara și R.D. Ger
mane — S. C. Leipzig. Meciul va fi con
dus de arbitrii iugoslavi Petrovici și 
Domazet,

în meciul tur — disputat la 20 februa
rie, la Leipzig — rezultatul final a fost 
9—9. Pentru calificarea In finala compe
tiției, programată la 1 aprilie, la Bra
tislava. este necesară victoria. Să spe
răm că ea va aparține echipei Româ
niei, care are avantajul de a disputa pe 
teren propriu această dificilă întîlnire.

UN LOT DE JUDO AL ȚĂRII 
NOASTRE LA TURNEUL 

INTERNAȚIONAL AL BULGARIEI
Astăzi și mîine, la Sofia, va avea loc 

un important turneu Internațional de 
judo la care vor participa concurenți 
din Cehoslovacia, R.D. Germană, italia, 
Polonia, România. Turcia, U.R.S.S., Un
garia și sportivi cite 4—5 ai țării gazdă, 
tată șl lotul țării noastre: Șt. Pop și 
L. Moldovan (cat. 63 kg.), M. Notopol 
șl C. Roman (cat. 70 kg.), I. Lazăr (cat. sr> kg.), I. Buzle șl T. Solomon (cat. 
M kg' Gb Puaîwi (țgț, fcf.),

ȘTEFAN CABAN

PLECAREA UNOR TRĂGĂTORI 
ROMÂNI IN CUBA

Ieri au plecat în Cuba o serie de tră
gători români — pușcași, pistolari șl ta- 
lerlști — care vor lua parte la o serie 
de concursuri amicale.

Lotul care s-a deplasat pe calea aeru
lui la Havana cuprinde pe următorii : 
Nicolae Rotaru (I.E.F.S.), Ștefan Caban 
(Dinamo), Hie Codreanu (Steaua) — la 
probele de pușcă, Dan Iuga (Dinamo), 
Alexandru Gered (Steaua), Lucian Giuș- 
câ (I.E.F.S.) — la pistol, Gheorghe Sen- 
covici (Olimpia Buc.), Vania Petrovan 
(Steaua) și Sabin Popa (Clubul vinăto- 
rilor Timiș) — la sheet, conducător și
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Studenții, cil mai aproape de activitatea sportivă!
LA I.E.F.S. Șl FACULTĂȚILE OE EDUCAȚIE FIZICA. 
PORII LARGI DESCHISE SPORTIVILOR DE PERFORMANTĂ

EXTINDEREA FORMELOR SIMPLE

SCHIORII l$l CONTINUĂ ACTIVITATEA
In condiții excelente

Recenta Hotărîre a Plenarei C.C. 
al P.C.R., cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului constituie un document de 
importanță majoră pentru activi
tatea viitoare din cadrul învăță
mântului superior din țara noastră. 
La Institutul pentru Educație Fizi
că și Sport această Hotărîre a stat, 
imediat după apariție, în atenția 
conducerii și a comitetului de 
parțid.

Preocupările tuturor factorilor 
s-au îndreptat spre aplicarea ope
rativă în practică a măsurilor sta
bilite în Hotărîre. Astfel, prof, univ 
dr. Lfioji Teodorescu. rectorul Insti
tutului. prof, univ, Ion Șiclovan și 
dr. în științe pedagogice Emil Ghi- 
bti. vicepreședinte al C.N.E.F.S., au 
început prelucrarea importantului 
document ele partid in fiecare an de 
studii. în perioada imediat urmă
toare. va urma seminarizarea stu
denților din toate specialitățile. De 
asemenea în cadrul cursurilor de 
perfecționare a cadrelor didactice, 
care funcționează pe lingă Institut, 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. a 
fost introdusă pentru studiu ca un 
curs de bază.

Educația fizică și sportul, activi
tăți de interes național, reprezintă < 
parte componentă a procesului dc 
educare comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii 
Pornind de aici, la conducerea In
stitutului au fost luate în discuție 
și noile criterii de admitere la

I.E.F.S. a viitoarelor cadre de spe
cialitate. în proiectul înaintat M.E.I. 
sînt prevăzute cîteva clauze noi 
privind admiterea în Institutul pen
tru Educație Fizica și Sport a tine
rilor care practică sportul de per
formanță. Dintre acestea, am reți
nut că maeștrii și maeștrii emeriți < ■ 
sportului fin activitate) vor fi ad
miși in I.E.F.S. fără concurs, iar cei 
care au depășit o anumită vîrstâ li 
se .va acorda o bonificație în pro
cente ce se va adăuga la media ge
nerală.

în același timp, la cursurile fără 
frecvență vor fi admiși numai spor
tivii de performanță, iar înscrie
rea acestora va fi condiționată de 
recomandarea federațiilor de spe
cialitate și a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Se precizează totodată că la con
cursul de admitere se va introduce 
o probă din specialitatea sportivă 
a fiecărui candidat, fapt ce va ușu
ra admiterea celor care se îndreap
tă spre practicarea sportului de 
performanță.

Atit institutul, cit și facultățile de 
educație fizică din țară vor selec
ționat conform Hotărîrii, tineri ta- 
lentați. cu reale aptitudini • pentru 
a deveni sportivi de performanță, 
vor asigura pregătirea lor diferen
țiată, în sțrțnsă legătură cu- cerin
țele predării și practicării educației 
fizice și sportului. în acest scop vor 
fi îmbunătățite planurile, progra
mele, întregul proces de învățămint.

----- —----

DE PRACTICARE A
Școlii romanești în general, iar 

vățămintului superior de speciali
tate ii revine obligația de a-și în
deplini în întregime rolul ce-1 are 
in sistemul educației fizice și spor
tului. situind pe prim plan promo
varea gimnasticii, atletismului, tu
rismului și înotului.

Pentru studenții și cadrele noas
tre didactice. Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. este un ghid care 
np va orienta activitatea — ețl 
puțin pină in anul 1980. Comentat 
în toate detaliile lui. documentul 
programatic — pe care partidul l-a 
elaborat pentru ca educația fizică 
și sportul să țină pasul cu celelal
te sectoare ale vieții noastre eco
nomice și sociale — a început să 
se materializeze în o seamă de ac
țiuni. Integrarea crosului in acti
vitățile sportive de bază adresate 
masei largi de studenti este mai 
mu|t decit oportună. N’oi am și ho- 
tărit ea această formă a exercițiu
lui fizic, pe cit de puțin costisitoa
re, pe atit de eficientă organismu
lui. să devină o obișnuință nn nu
mai a studenților facultății de edn- 
cație fizică, dar si a celorlalți Mv- 
denți ai institutului. împrejurimi'* 
Orx^iH nermtt oractîcarea pe sevr- 
largă a turismului. La fiecare sfir- 
șit de săplăminâ vom organiza 
excursii la băii-. J’eltV ți „1 Mai".

In același timp, un număr de

EXERCITIILOR FIZICE
62 de studenți din anii de studii 
If si III au fost repartizați in 34 
de asociații sportive din întreprin
deri si instituții și in 16 asociații 
a|c școlilor. Aici ai dau toate în
drumările necesare unei îmbună
tățiri a mișcării de edneație fizică 
și sport. Pentru a țxemplifica voi 
preciza că de aportul studenților 
au început să beneficieze asocia
țiile sportive Olimpia. Bihoreana 
înfrățirea. Favorit *4 altele. Inspi
rați de prevederile Hotiririi referi
toare Ia extinderea ia masă a prac
ticării exareișuler fizice, ia cala- 
frnrare ru raatfaearea lustitutuiui. 
vom iastrai. ia așa fel studenții 
celorlalte tacaități, incit ei să poa
tă fi — ia afara meseriei de pro
fesori — »i îndrumători sportivi 
pentru viieuii dia localitățile unde 
vor fi repartizați după absolvire.

Cool. naiv. Aurel EXCVȚESCU

Decar... FacuiUțu da educație 
t.zică a tasînuudui pedagogic din

Pentru iubitorii schiului, condi
țiile de întrecere au devenit exce
lente. Zăpada abundentă din zone
le muntoase a făcut ca activitatea 
competițională să cunoască o efer
vescență evidentă în toață țara. 
Poiana Brașov, Sinaia, Predeal; Va
tra Dornei. Paring și Semenic — 
iată doar cîteva din locurile unde, 
în aceste zile, se desfășoară impor
tante și numeroase competiții de 
schi. în rîndurile ce urmează vom 
enumera pe cele mai importante.

Astfel. în cunoscuta stațiune de 
Ia poalele Postăvarului, Poiana 
Brașpv, va avea lo?, cu începere 
de azi. ,.Cupa Postăvarul", cu par
ticiparea unor schiori valoroși din 
Bulgaria și România. în prima zi 
se va disputa proba de coborire, pe 
Pîrtia Lupului, care — datorită gra
dului de dificultate — va pune pro
bleme deosebite tuturor sphiorilpr, 
mai ales că în acest sezon sportivii 
noștri nu au efectuat decît două 
asemenea curse (una la Bușteni și 
alta la Poiana). Datorită amenajă
rilor din ultima vreme și a zăpezii 
suficiente, condițiile de întrecere 
vor fi excelente pentru toată lu
mea și avem convingerea că toți 
pariicipanții își vor puțea etaia po
sibilitățile. Vor fi prezenți la star
tul — ce se va da din apropierea 
cgbanei „Cristianul Mare". — cei 
mai buni schiori din țară (mai pu
țin sportivii de la cluburile studen
țești, care își dispută in aceste zile

campionatele naționale universita
rei. îi vom vedea la lucru pe Dan 
Cristea, Gheorghe Vulpe, Virgil 
Brenci, Constantin Văideanu. Ion 
Bobiț, Paul Ivănescu, Marian Bur- 
chi, Nicolae Ghimbășgn ș.a. Dumi
nică, tot în cadrul acestei competi
ții, de Ia ora 11,30, în Poiana Mică, 
vor avea loc probele de fond, iar 
pe Sulinar (probabil) slalomul uriaș. 
Luni, dp la ora 10,30 ultima probă 
din ,.Cupa Postăvarul" : slalomul 
special.

La Sinaia, sîmbătă și duminică, 
cei mai buni biatloniști juniori din

țară se vor întrece pentru titlurile 
naționale la individual și ștafetă. 
Vor fi prezenți schiori de la A.S.A., 
Dinamo, ’ Tractorul, Steagul roșu, 
Brașovia, C.S.O. Sinaia ș.a.

Duminică, la Rîșnov, cei mai mici 
juniori își vor dispuța primdl tri
cou național în cadrul campionate
lor republicane de sărituri.

Luni, pe cunoscuta pîrtie a Clă- 
bucetului va avea loc un concurs 
internațional de schi alpin, în care 
se vor înfrunta elevii liceelor expe
rimentale de schi din Samocov (Bul
garia) și Predeal.

S A H

SPORTUL UNIVERSITAR NECESITĂ ÎNNOIRI STANCIU FĂRĂ... ,,

însemnări de la turneul 
internațional

CRIZĂ DE TIMP"! Nicolae Cretoiu, unul dintre protagoniștii întrecerilor din Paring 
Foto l N. DRAGOȘ

ÎN LUMINA HOTĂRÎRII PLENAREI PARTIDULUI
’n lumina recentului document 

de partid, referitor la dezvoltarea 
continuă a activității de educație 
li’ică și sport, studențimii din țara 
noastră îi revin sarcini multiple, 
de mare răspundere socială. Pe a- 
ceaștă tema am orientat dialogul 
nostru cu lectorul univ. Mircea Ia>- 
vrin. inspector general în Serviciul 
de educație fizică și sport al Di
recției științelor sociale și activ - 
taților educative și sportive a Mi
nisterului Educației și învâțămrn- 
tului.

— Este cunoscut faptul că edu
cația fizica, activitatea sportivă or
ganizată se află in perimetrul de 
activitate aproape cotidiană a stu
denților din anii I și II. Există te 
maturi să-l intilnim pe studenții din 
acești ani, angajați mai ferm, mai 
convingător in acest proces de in
struire ?

— Desigur. în spiritul Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. vor fi elabo
rate o serie de cerințe la nivelul 
lecțiilor de educație fizică din în- 
vătămîntul superior, haremuri spe
ciale. destinate să reglementeze de 
finitiv poziția acestui obiect 
v.ăț.ămînt,

— Aceasta va presupune 
Ci in pltjs pentru cadrele 
t<ee de specialitate din „superior" .’

— Bineînțeles. Se va accentua 
n Acesttatea de a desfășura o muncă 
practică, de a limita sfera acti
vității teoretice. Specialiștii care lu
crează cu studenții vor trebui să

dovedească mai mult atașament 
față de profesiunea aleasă, o mare 
capacitate de adaptare la condu; 1- 
existente. Realitatea ne oferă multe 
exemple de asistenți, lectori și con
ferențiari care își desfășoară cu 
prioritate activitatea cu „atelierele 
respective în aer liber, cadre di-

• DE LA PLEZIRISM LA O PAR
TICIPARE CÎT MAI CONȘTIEN
TA IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
• OBLIGAȚII FERME ALE 
I.E.F.S. SI FACULTĂȚILOR DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ • NOMI
NALIZAREA SECȚIILOR DE 
PERFORMANTĂ, ANGAJARE 
DIRECTA IN ACȚIUNEA DE 
CREȘTERE A MĂIESTRIEI SPOR
TIVE • SPORTUL, CA FACTOR 
EDUCATIONAL, TOT MAI MULT 
IN ATENȚIA CONDUCERII IN
STITUTELOR DE ÎNVĂȚĂMINT
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la cauza națiunii, o înaltă responsa
bilitate față de societate și față de 
sine însuși, față de prezent și fată 
de urmași.

Coborînd din această sferă pur 
teoretică, este — probabil — d<- 
prisos să insistăm asupra marii 
pi-opriolăți de prevenire a bolilor si 
uzurii fiziologice, a organismului 
pe care o deține .educația fizica s;
---- .

SPORTUL-0 IMPORTANTĂ
P1RGHIE A EDUCAȚIEI!

(Urinare din plj D

unui echipaj de schif nu ar acționa 
în același ritm, toți pentru unul și 
unul pentru toți, dacă jucătorii li
nei echipe de rugby, să zicem, nu 
ai constitui un mecanism, dacă, in 
sfîrșjt, componenții unei coarde de 
alpinist! nu s-ar mișca în perfectă 
înțelegere, succesul n-ar Dutea fi 
obținut.

Toate acestea le cultivă sportul. 
Realitatea ne oferă nenumărate e- 
xemple cu putere de simbol. Este 
practic imposibil de enumerat pe 
toți aceia care își datorează deplina 
lealizitre în viață faptului că au 
îmbinai instrucțiunea lor eu practi
carea educației fizice și sportului. 
Iar dacă mă voi refer; la Institu
tul unde îmi desfășor munca, cred 
că nu este nevoie de prea multe 

■u a eon- 
inginer 
necesi- 
irepro-

argumente și pledoarii pentri 
vinge că profesiunea de 
geolog și petrolist include 
țațe» unej pregătiri fizice 
șabile,

Sportul, prin rigorile și 
sigența lui, te învață să nu

intran- 
te spe

cif de muncă, iar munca reprezintă 
— după cum știm — principalul 
factor al educației, Sportul te în
vață- de asemenea, să perseverezi 
cu toată puterea ființei tale în atin
gerea u»ui scop nobil și generos. 
Păstrez convingerea, și nimeni, nici
odată, nu va reuși să mi-o zdrun
cine, că un tinăr care a fost capa
bil de o mare izbindă pe stadion, o 
poate repeta și într-un alt dome
niu de activitate !

Aceste gînduri mi-au fost su
gerate de Ilotărîrea Plenarei C.C 
ai P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și «por
tului. Dezbaterea intr-un for poli
tic atit de înalț a problemelor spor
tului național este, prin sine însuși, 
dovada atenției pe care partidul 
nostru o acordă acestei activități, a 
preocupării sale permanente pentru 
perfecționarea ei.

dactice care gâieac soiuțt: pesurj 
face cit mai atractive lecțiile, 
trunesc la procesul de instruire, 
antrenamente o mare masă de s' 
denți. Generalizarea unei asemer 
experiențe ne va preocupa în m 
special. în acest sens este de 5-

PUTERE DE MUNCA
sportul- lntr-un moment «ntj ac
tivitatea profilactică este ridicată 
tot mai mult la rang de principiu, 
in marea acțiune de ocrotire a să
nătății cetățenilor, cind cerce-art și 
teste științifice indubitabile de- 
■nonstrează intervenția hotăritoare a 
exercițiului fizic, a mișcării în ge
neral. în prevenirea ateraecleeozei 
io adevărată maladie a secolului) și 
a altor manifestări patologice, prac
ticarea cotidiană a sportului, inde
pendentă de formele organizate, atit 
de multiple și de variate, in siste
mul nostru de educație fizică, de
vine o obligație față de sine insuși 
a fiecărui cetățean, conștient de ro
lul și menirea sa in societate.

Desigur, Ministerul Sănătății, ca 
instituție cu atribuții importante in 
domeniul sportului, își va alcătui 
cît de curind un plan concret de 
măsuri și de acțiune, cu termen a- 
propiat și in perspectivă, pentru a- 
sigurarea sănătății depline a spor
tivilor, ridicarea necontenită a șta
chetei performanțelor, peptru, înde
plinirea exemplară a sarcinilor care 
îi revin din documentul de partid, 
pentru a-și putea aduce contribuția 
așteptată la vastul program de re
lansare. sub toate aspectele și ia 
toate nivelele, a educației fiziee și 
sportului din țara noastră.

PROGRAMUL TURNEULUI INTERNA
TIONAL DE LA CLUJ

Zilele trecute, federația a stabilit 
ca meciurile turneului internațional 
de seniori, care va avea loc intre 11 
și 15 aprilie, în Sa|a sporturilor din 
Cluj, să se dispute după următorul 
program : miercuri 11 : România — 
România-tineret, R.D. Germană — 
Olanda, Ungaria — Cuba : joi 121 
România-tineret — Ungaria, Romă 
nia — R.D, Germană. Olanda — 
Cuba ; vineri 13 : România-tineret — 
Cuba, România — Olanda, Ungaria 

■— R.D, Germană ; sîmbătă 14 : Ro
mânia-tineret — Olanda. România — 
Ungaria, Cuba — R.D. Germană ; du
minică 15 : România-tineret — R.D. 
Germană, Olanda -- Ungaria, Româ
nia — Cuba. în fiecare zi, reuniunile 
vor începe de la ora 16.30.
MINIBASCHETUL ÎN PERMANENTA 

ACTUALITATE

Mai intîi, cîteva cuvinte despre un 
turneu desfășurat la Botoșani de 
rație Școala sporțjvă din localitate, 
cu sprijinul Consiliului județean al 
Organizației pionierilor și al C.J.E.F.S. 
Timizi la început, apoi din ce în ce 
mai combativi, micii baschetbaliștj 
și-au disputat cu ardoare ințîietatea 
și au demonstrat reale calități fizice 
și tehnice, Clasamente finale • băieți! 
1, Șe, generală nr, 11 6 p, 2. Șg, ge 
nerală nr. 6 5 p, 3. $c, generală nr. 5

j.a?

vea o CJQii -S 
real, in cot- 
handaăl, ș m 

nirt, scrimă St ies gar 4- în aise 
diaetpDBa sportive Anol -JT3 
hatări»- mrr-o bună măsură, t: 
crăriaAzăfeâ uaoc aKun- la ce ne 
privește v«h «pri.jim direct fedem- 
Vi’e. mișcarea sporttvă pentru ca 
din lotul olimpie al țârii raiastre să 
facă parte cit tr-a. mtf': studer-R

— Considerați că ia sceaMă <♦«- 
plexă participare * stodeaRJe» U 
activitatea sportivă de aMsă și d« 
performantă readucerile isrtiluie- 
lor de invățămist. superior pot «rea 
un euviet de spus ?

— Da. și încă unul hatăritar. S-a 
văzut limpede că acolo unde deca
natele și rectoratele s-au interesat 
îndeaproape de felul cum se des
fășoară activ’i’ataa sportivă a stu
denților, a tedremat-o, a spriji
nit-o, rezultatele au fost "Compa
rabil superioare. De altfel. în ul
timii ani se face s»m;:tă o apro
piere vizibilă a conducerilor fnsitttz- 
telor de învățămint superior de fe
nomenul sportiv, pe plar.ul acor
dării de fonduri necesare îmbună
tățirii bazei materiale, de p.ldă. Aș 
remarca, totodată, că in unele cen
tre universitare, senat- ’. ur?-ir uni
versități — Timișoara, laș: etc. — 
urmăresc ea atenție fe’.u! cum ca
drele didactice de edjca;ig fîztoș iă 
desfășoară activitatea, care este ef.- 
Ctența muflcii lor. yj ce mspuru este 
împletită caneetarea ști.nțrf.că cu 
practica și în funcție de rrzțti’-vele 
obținute pînt aczrdjte și pnsomvă- 
rile, gradațiile. Așteptăm ca ot-nsi- 
Jiile rectorilor — în cazul ma- t r 
centre universitare — să mari feste 
un interes asemănător.

rxwtri sț*_

ide

Du

TURNEUL
K-a&oa a *-• * 

de seleeue a pro 
rdă <.e*-.~.'a'-â ist

Maria

pevm

P1

ve.

MOZAIC INTERN ȘI INTERNAȚIONAL
4 p. 4. Șe, Sec erite nr, lf 3 p : tete . 
1. Șc, generală et. 6 i p, 1 Școale 
generală nr. 7 S p, 3. Școala geae- 
rglâ nr. 10 4 p, 4. Școala generațj 
nr. 2 3 p. S-au evidențiat în mod 
deosebit Dorin Crețu. Mihai Neatnțu, 
Victor Mrear.ă. Duru Unguraanu, Dan 
Ureche, Carmen Maftei. Gina Iba- 
nescu. Adriana Baciu, Rodită Ata- 
saijdrei, Doica Clocotici, Viorica 
Radu ș.a.

în Capitală a avut 1 >c o competi
ție organizată de clubul Cutezătorii, 
cu ajutorul c.m.b.e.f.s, au cîștigat 
formațiile clubului Cutezătorii la 
băieți și a Școlii generale nr. .a 
fete.

COSGETERI, TOT HORIA DfMIAN 
Și GABRIELA CIOCAN

Ultimele meciuri desfășurate in 
cadrul campionatelor republicane nu 
au produs modificări în ceea ce pri
vește fruntașii clasamentelor eoșge- 
terilor. Horia Demian și Gabriela 
Ciocan continuă să conducă în ierar
hia celor mai eficienți baschetbalUti 
și au șanse, după forma manifestată 
pînă acum, să păstreze șefia și la 
încheierea competițiilor. Iată jucăto
rii și jucătoarele eu cele mai multe 
puncte înscrise : masculin : 1. H. De
mian (Universitatea Cluj) 452 p, 2. C 
Cernat (I.E.F.S.) 411 p, 3. P. Czmor 
^Universitatea Timișoara) 382 p. 4. Cr 
Popescu (Rapid) 369 p, □. A. Spinu 
(Farul) 343 p, 6. Qh. Cîmpeapu (Lni-

T
x-an (Politehnica 
Keța (Vnfirerq 
Suzana Szabados

iitehr. 
Silim
Pop

DIN
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„POIITEHNIADA- S£ BUCUBA 
NOU DE MARE SUCCES

Ca in fiecare an. catedra de 
cație fizică a Institutului Politehnic
din București a organizat, in sala 
proprie, „Palitehr.îada". competiția 
de baschet rezervată reprezentative
lor de facultăți Cele 11 echipe sint 
împărțite in următoarele două serii ’ 
A : Fac. de Automatică, Fac. de Chi
mie Industrială, Fac, de Electronică. 
Fac. de Mecanică Agricolă, Fac, de 
Metalurgice și Fac. de Transporturi ; 
fi : Fac. de Construcții Aero-spațiale. 
Fac. de Electrotehnică, Fac. de Ener
getică, Fac. de Mecanică și Fac. 
T.C.M. Rezultatele primei etape t Fac, 
de Electronică — Fac. de Chimie In
dustrială 50—38, Fac. de Automatică 
— Fac. de Mecanică Agricolă 47—32, 
Fac. de Electrotehnică — Fac. T.C.M. 
60—41, Fac. de Construcții Aero-spa 
țiale — Fac. de Energetică 47—35
Cea mgi bună comportare au avut-c 
componenții formației Facultății de 
Electrotehnică, întrecerile au fost 
urmărite de un public numeros ș> 
entuziast.

amplifica presiunea pe flancul da
mei), 16. C:g5 N:e5, 17. Ne3 (Este 
greu să-l învinuiești pe Rukayina 
pentru această decizie. Schimbul 
nebunilor ar fi dat negrului, după 
d:eă și fă, un puternic atac in 
centru ; așa, însă, acesta ciștigă un 
pion și își menține presiunea pe 
diagonală al—h8. Care dțn alter
native era mai puțin rea pentru 
alb, nu-i ușor de stabilit) 17... Nbă, 
18-Tel N:a4, 19. T:a4 N:b2. 20. Te2 
Ne3.

STANCIU

RUKAVINA

Pentru pionul sacrificat, albul are 
perechea de nebuni, ocupă coloana 
..a' cu piesele sale grele, poate 
bioea cu dama înaintea pionului 
advers. Aceste compensații i s-au 
părut suficiente lui Rukavina. Dar, 
calculul lui Stane iu a mers, după 
cum se va vedea, mai departe,

21. Tea2 Ce7, 22. T:a8 C:a8, 23. 
h4 Cb6, 24. hă Pc7, 25, h6 Cc4, 
26. Nd2 Ce5, 27. Te2 Dc4, 28. N:c3 
(Albul se hotărăște, in sfîrșit, la 
acest schimb), 28... b :c3, 29. f4 CdS, 
30. Rh2 (30. Nfl Dc5 ~ , 31. Rg2 Cb4, 
32, Tel e2, 33. Dd2 Tc8 urmat de 
Ca2), 30... Cb4, 31. Tel c2. 32. Dd2 
Tc8, 33. NT13 Dc3, 34. De2 Cd3, 
35. N:e8 C:el, 36. Dbă D:e8, 37. 
Db2 16, 38. D:el Dc4, 39. eă Dc2+, 
40. Rh3 Ddl, 41. Db2 Dhl+ ! (L# 
41...C1D ?, 42. Db8+ Rf7, 43. e6
mat) și albul cedează. Urmează! 
42. Rg4 Dhă mat.

Voleriu CHIOSE

FEMININ
unui stil ofensiv) a ciștigat prima 
sa partidă din turneu, la LLa Bog
dan. O singură remiză in această 
rundă : Margareta Juneu — Emilia 
Chiș- Partida Gabriela Olteanu — 
Anca Gbeorghe s-a întrerupt.

CLASAMENTUL : Reicher 6. Ma- 
kai. Pogorevioi 5l/i, Juneu 5, Gogâ- 
lea 41 ,, Baumstarek, Chiș 4, OI> 
leanu 3'- 2 (1), Răducanu 3, Gheor
ghe 21 » (1), Bogdan 2, Zsigmond 
1> ». (T. N )

GIMNASTICĂ

.................. ............. ............ ■- ... ................................... .......

in campionatele universitare

AU FOST DESEMNAȚI
CiȘTIGĂTORII PRIMELOR PROBE

PETROȘANI, 16 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). în Mgsi-î 
vul Paring s-au inaugurat întrece
rile campionatelor universitare de 
schi, probe alpine și de fond-

în deschiderea concursului s-a 
disputat proba de coborire, în care 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : senioare (lungimea traseului 
1 400 m, diferență de nivel 400 
m, pîrtia Slima). 1, Maria 
Ctinpeanu (I.E.F.S. București) 56,6 — 
campioană universitară, 2 Mariana 
Trestian (I.E.F.S.) 59,2, 3. Ioana Bîr- 
san (Centrul universitar Cluj) 59,5 j 
seniori (lungimea traseului 2 000 m, 
diferență de nivel 650 m.. „pîrtia 
mare“): 1. Alexandru Bogdan
(I.E.F.S.) 1:15.9 — campion univer
sitar, 2—3. Ion Bogdan (I.E.F.S.) și

Nicolae Crețoi (C.S.U. Brașov) 1:16,2, 
4. Zoltan Hambric (I.E.F.S.) 1:16.3.

A doua probă a zilei a fost ’ cea 
de fond, La senioare, disputa ș-a 
dat pe un traseu de 5 km lungime. 
Iată ordinea soșjrii : 1. Iuliana De
meter 26:28,0 — campioană univer
sitară, 2. Georgeta Bărăscu 28:00 00, 
3. Hajnal Lascu 28:16,00, — toate trei 
de la Facultatea de educație fizică 
Oradea. La. seniori, după lă km. 
prunele trei locuri au fqst osupate 
de : 1. Pavel Chiriluș (I.E f.iS.)
66:28,00 — campion universitar, 2
Nicolae Dudu (I.E.F.S.) 68:05,00, 3. 
Gheqrghe . Cioacă (I.E.F.S.) 70:14,00

Azi șe desfășoară probele de sla
lom uriaș, fete și băieți.

s. baloi

VOLEI iN FAȚA FILEULUI

• Partidele etapei a XVni-ș a cam
pionatelor naționale de volei se vor des
fășura după cum urmează : masculin — 
27 și 28 martie ; feminin — 4 aprilie. 
Echipele silit obligate sâ anunțe federa
ției data fermă a disputării meciurilor.

• Ultima etapă a turului al in-lea al 
diviziei secunde are loc la 25 martie.
• Meciul Steaua Voința Arad a fost 

programat la 2? martie, ora 16, tu sala 
Floreasca.
• Partida feminină Universitate» Cluj 

_  Penicilina Iași va avea loq la 11 apri
lie, Medicina — Penicilina Iași la 4 apri
lie, iar Farul — C.S.M. Sibiu la 27 mar
tie.

• întră 19 și 23 martie echipa brazi

liană Paulistan, campioana statului Sao 
Paulo va întreprinde un turneu in țara 
noastră, avînd următorul program: 19 
martie cu Steaua (sala Floreasca, ora 
20), 20 martie cu Petrolul Ploiești (Sala 
sporturilor, ora 19), 22 martie cu viito
rul Bacău și 23 martie eu Progresul.
• Echipa națională mașculină vțs ti 

prezentă, între 25 și 29 iunie, ia „Cupa 
Tungsram", găzduită de orașul Miskofcz 
(Ungaria).
• Intre i șl 20 septembrie echipa na

țională masculină va întreprinde un tur
neu în R.P. Chineză și Japonia.
• Antrenorul federal N. Sotir va 

ticipa, în calitate de lector, la un curs 
de antrenori ce se va deșlâșuițt între 
24 martie șl 6 aprilie la Ankara.

ACȚIUNILE ENERGICE ÎMPOTRIVA ÎNZĂPEZIRILCR 
Șl URMĂRILOR ACESTORA CONTINUĂ CU EFICIENȚĂ 

(Urmare din pag. 1) zervat tinerilor din asociațiile spor-
' ' '———————■ tive sindicale.
au decurs normal, cu toate că în 
timpul zilei sportivii au muncit și 
la zăpadă. Azi și mîine, sălile de 
sport din Tulcea nu vor sta goale 
găzduind întreceri de șah și tenis 
ce masă.

ÎMPOTRIVA ZĂPEZII DE UN 
METRU ÎNĂLȚIME

Vineri, ninsoarea n-a contenit, 
astfel ipcît orașul Suceava este a- 
coperit cy zăpadă, care, pe alocuri, 
atinge un metru înălțime. Sportivii 
continuă să dea un însemnat ajutor 
la deszăpezire. Dacă timpul va per
mite se vor organiza mîine între
ceri la crog și la volei, jar la Va
tra Dornei un concurs de schi re-

STADIONUL BUZOIAN 
„GLORIA" ARE ÎNFĂȚIȘAREA 

DINAINTEA VISCOLULUI

In urma măsurilor energice luate 
de comandamentul județean, viața 
reintră, treptat, pe un făgaș normal 
și la Buzău. Sportivii, la rindul 
lor, au reluat și ei antrenamentele, 
concursurile. Stadionul „Gloria", la 
curățirea căruia au lucrat joi zeci 
de persoane, printre care și fotba
liștii, are înfățișarea de acum e săp- 
tărnînă, dinaintea viscolului. Dar 
zilele acestea, el nu va fi folosit 
întrucît este lăsat să se zvînte pen
tru a fi bun de joc ta șfîrșitul săp- 
tămînii viitoare.

însemnări de la ședința Biroului R R. G,

PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU BUNA PREGĂTIRE A LOTURILOR REPREZENTATIVE
întounn zilele trecute, Biroul Fe- 

eerației române de gimnastică a 
lua; in cAcuție cele mai impor
tante probleme aie sportului artei 
și măiestriei, hotărind asupra cim» 
chestiuni de interes major.

Mai intîi, secretarul general al 
Federației, praf. N’ieolae Vieru, a 
informat Biraul asupra turneului în
treprins In Statele Unite ale Ame- 
ricii de echipele noastre reprezen- 
tr.rive, făeind aprecieri la adresa 
comportării sportivilor români în 
cele cinei meciuri demonstrative și 
în meciul oficial pe care echipele 
noastre l-au susținut la Berkeley, 
in compania selecționatelor ameri
cane. Pe marginea informării au 
fost purtate discuții.

în continuare, Biroul federal a 
dezbătut planurile de pregătire ale 
loturilor reprezentative în vederea 
apropiatelor competiții de mare an
vergură care ii așteaptă pe cei mai 
buni gimnaști din țara noastră, în 
ce-i privește pe băieți, s-a subli
niat necesitatea de a folosi în mod 
corespunzător situația fericită că cei 
mai mulți dintre componenții lotu
lui fac parte din cluburi bucu- 
reștene, fapt ce ușurează considera
bil organizarea pregătirii, suprave
gherea antrenamentelor de către ac» 
tivul salariat al Federației, ca și 
schimbul de experiență dintre an
trenori și sportivi, Date fiind prin
cipalele obiective care se află în 
fața Iotului (dintre care cele mai

importante examene sînț Campio
natele europene și Universiada de 
la Moscova), s-a hotărît ca în pe
rioada următoare accentul în munca 
de pregătire să cadă nu pe activi
tatea competițională, ci pe antrena
mente intense cu exerciții integrale, 
pe repetări ale elementelor de mare 
dificultate, a combinațiilor care 
s-au dovedit deficitare în ultimele 
evoluții; de asemenea, s-a apreciat 
că este necesar să se insiste pe 
continua îmbunătățire a țip-utei gim- 
naștilor noștri fruntași. Primul test 
de selecție pentru Campionatele 
europene va avea loc cu prilejul 
Campionatelor internaționale ale 
tării noastre, în luna aprilie, tir- 
mind să mai fie programat ulterior 
un concurs dacă va fi nevoie.

în gimnastica feminină lucrurile 
Sînț eeva mai complicate, prin dis» 
persarea pe aproape tot cuprinsul 
țării a sportivelor susceptibile de 
a fi incluse în lotul reprezentativ. 
După cum se știe, Alina Goreac și 
Elena Ceanipelea, făeind pai’te din 
clubul Dinamo București, urmează 
să se antreneze în Capitală, Ro- 
dica Sabău — la .Araci, Iuliana Si- 
nionfi — la Baia Mare, Vanda Is- 
pravnicu — la Lugoj (unde nu dis
pune, din păcate, de toată apara
tura necesară), mezina echipei, Ga
briela Trușfă — .Ia Bacău. Din 
punct de vedere organizatoric și al 
omogenizării pregătirii, situația a- 
ceasts ridică destule obstacole și Bi

roul federal a analizat temeinic 
toate soluțiile propuse pentru ca 
pregătirea lotului să nu sufere cu 
nimic, pentru ca toate gimnastele 
fruntașe să aibă asigurate condi
țiile unei bune și continue pregă
tiri.

S-a hotărît crearea unui colectiv 
de pregătire și îndrumare pentru fo
tul feminin, care să-și desfășoare 
activitatea sub controlul Fedei'a- 
ției, colectiv din care fac parte și 
maeS'trele emerite ale sportului 
Elena Leușteanu și Atanasia lo- 
nescu-Albu, precum și prof. Ioan 
Pătru. în vederea pregătirii pentru 
apropiatele Campionate internațio
nale ca și pentru celelalte con
cursuri de importanță majoră din 
calendarul competitional internațio
nal, ș-a considerat că va fi bine
venită o scurtă perioadă de pregă
tire comună, la București, a lotu
lui feminin în luna aprilie, iar în 
ce privește activitatea de perspec
tivă s-a hotărît ca la foiceul cu 
program de educație fizică dip O- 
rașul Gli. Gheorghiu-Dej gă se sta
bilizeze un fot lărgit alcătuit din 
cele mai tinere și talentate gim
naste care să înceapă un program 
de pregătiri avînd drept țel final 
participarea la Jocurile Olimpice 
de la Montreal,

în încheierea ședinței. Biroul Fe
derației române de gimnastică a re
zolvat probleme legate de munca 
curentă.



PORNIND DE LA CELE 31 DE GOLURI...

DIVIZIONARELE A FRUCTIFICĂ TOATE POSIBILITĂȚILE
PENTRU A-ȘI MENȚINE NIVELUL DE PREGĂTIRE

SPORTUL STUDENȚESC
ATENȚIE SPORITĂ

CONȚINUTULUI
ANTRENAMENTELOR

Vremea, atît de neprietenoasă din 
cursul acestei saptămini, a obli
gat — laolaltă cu celelalte diyjzio- 
nare din Capitală — și echipa stu
denților bucureșteni să se adăpos
tească. cîteva zile, în sala de an- 

t a-și continua 
gîndul neabătut de 
său obiectiv al ac- 
de primăvară : lupta 
și rămînerea în pri- 
tării,

trenament pentru 
pregătirile, cu 
la principalul 
fijâtalui sezon 
pentru puncte 
ma divizie 3

Antrenamentele, desfășurate zil
nic după amiaza (dimineața majo
ritatea jucătorilor —, studenți la zi — 
participă la cursuri) au avut un 
conținut fizieo-tehnic și un volum 
egal cu cel puțin durata unui meci 
regulamentar. Joi, de pildă, in fru
moasa sală a complexului studen
țesc din str. Ștefan Furtună, forma
ția antrenată de cuplul Gh. Ola — 
M. Macksai a executat un program 
de aproximativ 100 de minute, cu- 
prinzînd : exerciții de forță și mo
bilitate, în prima parte (lucru la 
coardă, salturi acrobatice, serii d 
ridicarea halterelor cu genul .-x 
uni, serii de sărituri cu o bară 
10 kg, în spate, pentru dez-. 
tarea detentei, lucru la spatiei 
în partea a doua exerciții cu mir. 
gea, joc cu capul, individual, 
perele și trei circuite de alerga 
a cite trei minute fiecare.

La pregătire participă întreg 1 
tul de jucători, inclusiv Cupeu

pelar italiene din ultimii ani sînt 
legate în primul rînd de rigoarea 
sistemelor defensive, care reușește 
să tempereze zelul atacului fără 
acoperire și. îi invită la seriozitate 
pe apărătorii furați de joc.

în fotbalul italian, antrenorii au 
ajuns la o formulă care, deși a- 
parent schematică, aruncă o lumi
nă precisă asupra necesităților le
gate de responsabilitatea jucători
lor în apărare. La analiza jocurilor, 
ori de cite ori vine vorba despre 
golul înscris la pașiv, antrenorul 
echipei nu mai dezbate cu lux de 
amănunte faza din care ș-a marcat 
golul, ci se referă exclusiv la per
soana apărătorului care avea mi
siunea să-l marcheze pe înaintașul 
advers, adică pe cel care a Înscris 
golul, indiferent de punctul șutu
lui. Se crează astfel uh raport foar
te simplu, care accentuează la ma
ximum obligațiile aspre ale unui 
Burgnich, Cera, Rosatto, Bertini și 
mulți alții

Povestea celor 31 de goluri ale 
primei etape este frumoasă, mai 
ales acum, la început de drum, 
dar „cealaltă fațetă” ridică cu și 
măi multă acuitate momentul maî 
puțin spectaculos, dar la fel de im
portant, al apărării.

Să medităm puțin asupra acestei 
responsabilități individuale în ca
drul jocului colectiv al echipei...

loon CHIRILA

cum spunea antrenorul Ilie Oana, 
primul gol dinamovișt este în e- 
gală măsură opera apărătorilor pe
troliști. Mingea venită din corner 
a fost deviată cu ușurință de Dinu, 
in timp ce Dincuță, care trebuia să 
fie, în concepția antrenorului plo
ieștean. umbra internaționalului, se 
afla departe. în momentul imediat 
următor. Dumitrache s-a trezit și 
el singur, astfel îneît Mihai lo- 
nescu a putut fi „executat" eu o 
mare ușurință.

Suporterii feroviarilor, privind 
la televiziune golurile de la Leeds, 
și-au dat seama că cele mai multe 
dintre cele cinci goluri înscrise au 
provenit din tratarea superficială a 
marcajului strict, despre care un 
antrenor spunea, cindva. cu umor, 
că este echivalent cu „marcajul 
gură cască".

Problemele apărării riguroase nu 
pot fi subestimate, mai ales în ca
drul unei concepții ofensive. Ele 
stay, de fapt, la baza edificării ți
nui sistem de securitate abșolut 
indispensabil atunci cind echipa 
pornește la atac.

în fotbalul european se spune 
deseori că ascensiunea echipelor din 
nord este legată în primul rind de 
tratarea gravă a problemelor de
fensive. Astfel se explică superiori
tatea echipelor anglo-saxone în du
elul direct sau indirect cu echipele 
latine.

Rezultatele valoroase ale echi-

Povestea celor 31 de goluri ale 
primei etape este frumoasă, dar 
'are și o alta fațetă, care invită la 
reflecții.

Numărul mare de goluri este o 
realitate palpabilă, dar un examen 
sumar al înscrierii lor atrage atenția 
asupra vechii metehne a apărători
lor noștri, care, furați de joc, omit 
marea obligație a fotbalistului mo
dern : marcajul strict.

în meciul-record, cel dintre Uni
versitatea Craiova și Rapid, s-a pu
tut constata, chiar din start, mar
cajul superficial al apărătorilor. Al 
doilea gol rapidist. cel înscris de 
Neagu, este o mostră perfect edifi
catoare. Vîrful de atac rapidist, 
Neagu. a reușit să plaseze un „cap" 
intre doi stîipi înalți ca Bădin și 
Sameș. Al treilea gol rapidist, cel 
înscris de Marin Stelian, a oferit 
o situație și mai clară. Marin Ste
lian a reușjt același procedeu, în
tre aceiași doi piloni.

în cealaltă parte a terenului, a- 
dică la poarta lui Răducanu (și 
apoi Niculeșcu) superficialitatea a 
îmbrăcat o altă haină. Momentul 
accidentării lui Răducanu ni se 
pare semnificativ. O centrare înal
tă a lui Țarălungă l-a găsit pe 
Marcu fără nici un adversar, ast
fel incit RăAcanu s-a aflat real
mente singur în fața înaintașului 
craiovean.

Exemplele pot fi continuate. în 
meciul Dinamo Petrolul, așa

debutul mclHffli-

teren ; 
■VS.A

însemnări de in o ședinjâ
de analiiă, tare a dezvăluit
multe carențe in lotul

âînlcștcan

analiză a

CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA A VH-o

' Ie Omi

par- 
oare 
totul

pe aleile din incinta clubului De la stingă la dreapta 
Smarandactie, Tătaru ji Hălmăgeanu,

un drum

joc (echilibrul pe teren
ptaâ la un moment dat cind Curcă 
a ratat de puțin egalarea, |a 1—t) ; 
fațitul ei lupta n-a fost cedată pin4 
la fluierul final ; 
tor al Iu; Curcă și Pi*ău. etc.)

Revenind 
gătire al pl 
formați că j 
amical dar e! 
tot din cauz 
insă, cum va 
ne-a spus că 
tul se va d

(0-S)
(1-2)
(1-2)
(1—2) 
(1-3) 
(0-2)

(0—0)
(0—1)

i pe fotbaliștii de
Helvei,

■- J

PLIROLLL: PERMANENT IN . PRIZA *
Cu țoate dificultățile create 

viscolul care a bîptuit și mele 
rile pioiestene, fotbaliștii ech 
Petrolul au rămas mai departe 
„priza" pregătirilor intense, 
cauza terenului acoperit cu un s 
de zăpadă de aproximativ o j 
mâtate de metru obișnuitele ședin
țe de instruire au fost mutate în 
sala sporturilor din incinta stadio
nului.

Această săptămină de lucru a 
echipei Petrolul a debutat marți

S.C. BACĂU INTR-UN TURNEU AD-HOC

Șl JOo plasat nu-1
ccsta a fost 
Ue Și suspei 
care conduci 
sa~l comunii 
discioiinâ. I

I program dinainte al- 
ercuri dimineață spre 

l unde urmează să e- 
apa a doua a campio- 
irpi# căderilor de ză- 
■te din zona Bacăului, 
ubului a decis ca echi- 
ma: departe ițț Banat 

efectuind antrena- 
amicale. Lotul de- 

rinde pe Velicu ; a- 
s din prima forma- 

pe un termen pe 
Tubului urmează 
mțru acte de in
ia plecarea spre 

st și este fa- 
se prezintă 

arii lui 
antrena-

menț marți dimineața pe țereșuj 
clubului și după amiază o ședință 
de pregătire în sală.

Joi. elevii lui Constantin și Pe- 
trică Rădulescu au jucat la Hune
doara cu Corvinul, terminînd învin
gători cu scorul de 1—0 (0—0). La 
meci, așa cum ne informează Co
respondentul nostru Ion Vlad. au 
asistat 2 500 de spectatori. Golul 
băcăoanilor a fost marcat de Dem- 
brovșchi (min, 82).

Iată formația aliniată de S. C. Ba
cău : Ghiță — Mioc (țdargașoiu), 
Catargiu, Sinăuceanu. Comănesgu— 
Margasoiu (Pufan), Hrifcu, Vătaf u 
(Rugiubei) — Pană, Dembrovschi, 
Florea (Băluță).

Mîine, duminică, echipa (Țip Ba
cău va juca la Deva cu formația lo
cală Mureșul.

PENTRU A DEPĂȘI UN MOMENT DIFICIL
ticipat ne-a arătat însă că ta staul 
echipei, climatul nu aste eol taai 
bun. Altădată un colectiv unit, lă
țiți echipe» prezipță acum fisuri din 
punct de vedere al coeziunii sale 
sufletești. Prietenia dintre jucători 
e roasă de ambiții personale. Unii 
dintre jucătorii care sînt rezerve se 
consideră nedreptățiți, deși, după

PARTIDA RAPID

Jlircea Dridej 
iervații. princ 
jucătorii ploieșteni _ _ _
anihileze trio-ul dinamovis» Nun- 
weiller — Dinu — Molodovan eare 
a hotârit soarta partidei. Luînd 
cuvîntul. majoritatea dintre cei vi
zați s-au referii la erorile comise, 
nu înainte de a spune că— „nur 
și simplu au fost surprinși de jo
cul rapid al adversarilor, nu ea de
plasare cț ea exeeuiie de tran-mi- 
tere a balonului"

n-au reuși: «4

A JUCAT 105 MINUTE!
...U.T.A. depune efor- 

integrarea rapida a noi, 
.țlltile de

zilei de miercuri, 
Dumitrascu UI a susți- 
de mare intensitate eu 
C Recolta Salonta. An

ii ech i efor*

Bratislava), 
tari pentru
tor comper.enți tineri 
bază. Poarta deschisă tineretului, 
pr'n introducerea lui Condruc și 
Purima, va fi lărgită în continuare, 
asifel ca U.T.A. să poată începe o 
nouă ascensiune.

LEEDS UNITED SE VA DISPUTA
PE STADIONUL REPUBLICII

miere ari '1 mar- 
.................. avea loe meciul 

retur din sferturile de finală a!e 
-Clipei cupelor" dintre Rapid și Leeds 
United.

Inițial, această partidă urnșa să 
aibă loc pe stadionul „23 August" 
Din eguza timpului nefavorabil, a că
derii masive de zăpadă, s-a hetărit 
ca jocul să se dispute pe Stadie:;si 
Republicii,, unde, in această situație, 
condițiile de joc, ca și ce!e de vi- 
vionare, vor fi corespunzătoare. De 
fapt, încă de ieri, clubul Rapid 
I.E.A.B.S, au și trecut la luarea 

'' măsurj pentru curățirea terenului 
a tribunelor,

Partida va începe la ora 16.

După cum se știe, 
tie, la București va

și 
ar 
Și

MÎINE, MAI MULTE
JOCURI AMICALE

Pentru mîine au fost perfectate mai 
multe meciuri amicale ale formațiilor 
de prima divizie. Iată cîteva dintre 
jocurile care ne-au fost anunțate la 
redacție î

București : Steaua— F. C, Argeș 
(stadionul Ghencea, ora 11).

Deva : Mureșul — S. C. Bacău.
Timișoara : Politehnica — Univer- 

țitatea Craiova.
Gherla ! C.E.I.L. —

Cluj.
Sutu Mare : Olimpia

studențesc,

Universitala
Sportul

.A. a 
pe tere- 

ves tiarelor, 
de joe. La

'n soare
care se

Pentru a nu lăsa pe telespectatori 
fără duminicala partidă de fotbal, te
leviziunea va transmite mîine, cu în
cepere de la era 14, tn cadrul pro
gramului „360 de grade" înregistrarea 
integrală a partidei disputată în 
toamnă, la Bratislava. Intre repre- 
zenta'.tvele Cehoslovaciei și R. D. 
Germane. Jocul interesează deoarece 
selecționata R. D .Germane este ad
versara selecționatei noastre în prer 
liminariile C. M. 1974.

Debutul Rapidului în noul sezon 
copipetițiopal n-a fost de bun au
gur, deși de condiții de pregătire 
echipa nu se poate plînge. La 
Leeds, echipa a fost învinsă cu 5—0, 
fără drept de apel. Acolo s-a vă
zut clar că este vorba de o evidentă 
diferență de valoare între Leeds 
United și Rapid, pe toate planurile, 
și nimeni n-a făcut o tragedie din 
acea înfrîngere. Măcar să se fi în
vățat ceva din acel joc, dat fiind 
Că Rapidul are obigația morală de 
a se prezenta cit mai onorabil, în 
partida retur, de la 21 martie.

Meciul din campionat cu Univer
sitatea Craiova a scos în evidență, 
însă, carențe. serioase în compor
tarea formației giuleștene. Da, exis
tă scuza accidentării lui Ră«taeanu, 
ca șl a oboselii pricinuită de dificila 
deplasare de la Leeds. Dar, de aici 
și pînă la a pierde cu 4—6 un joc 
în care la pauză Rapid conducea 
CU 3-—T, și a avea o cădere ca cea 
din repriza secundă, e 
lung.

Marți, antrenamentul Rapidului 
a început cu 0 ședință de 
jocului și a cauzelor care au dus 
Ia amara înfrîngere. O ședință de 
două ore și ceva. I-am ascultat cu- 
yîntul lui Bazil Marian și pe bună 
dreptate trebuie să fim de acord cu 
cele spuse : „Rapid a primit o lec
ție u.sturăloare, pe care, ținind sea
ma de criticabila evoluție de după 
pauză, o merită. Ne-am așteptat la 
o oarecare oboseală, dar nimeni nu 
bănuia că va fi posibilă o astfel de 
cădere. Explicația e una singură ; 
lipsa de mobilizare, superficialitatea 
care caracterizează pe unii dintre 
jucătorii noștri. La 3—1, unii s-au 
și crezut învingători, iar cind oas
peții au luat eojiducerea, jucătorii 
noștri parcă și-au pierdut papul",

Țn discuție s-a adus vorba despre 
accidentarea lui Răducanu. S-a a- 
mintit de indisponibilitatea lui An- 
gelescu, Dumitriu II și Petreanu. 
Dar ei nu jucaseră nici în prima re
priză, cind echipa a evoluat foarte 
bine. Multi sînt tentați să dea toata 
vina pe Niculeșcu. Acesta are 
tea sa de vină, desigur, dar, 
ceilalți 10 jucători au făcut 
pentru a-și apăra șansa ?

Ședința de analiză Ia care am

cum u declarau antrenorii, nu prea 
merită să fie titulari. Pretențiile 
șinț pe primul plan, in timp ce pre
gătirea, unora lasîȚ de dorit, Sș ig
noră, cu bună știință, Un adevăr : 
in fotbalul rnoderp, țle performantă, 
se cer sacrificii. înpapîpd eu pregă
tirea, cu disciplina în joc și în afara 
terenului, și terminînd cu ordonarea 
vieții particulare. în acea ședință 
s-a spus 
se va și 
fotbaliști 
cesul de 
plina de 
deoparte 
luarea unor măsuri radicale.

un lucru, care credem că 
aplica : vor juca doar acei 
care se vor încadra în pro- 
antrenament și în disci- 
joc. Cine nu, va fi lăsat 
și se va merge pină Ia

în ședință au mai vorbit antre
norul Oh. Nhțpscjj șj Ilie Grea - tt. 
vicepreședinte al clubului. Am aș
teptat, însă, să ascultăm opinia ju
cătorilor. Deși au fost invitați la o 
discuție sinceră, toți au lăsat capul 
în jos, în semn că nu au nimic de 
Spus. Au vorbit, în cele din urmă, 
Dumitriu II, Năsturescu, Răducanu 
și Pop, dar nici ei n-au reușit să 
pună punctpl pe ,,i“, ca nu cumva 
să se supere cineva.

Am au?it insă că lpi Grigoraș, de 
pildă (a cărui convocare la lotul 
național ni se pare pripită) nu-i 
mai intră nimeni în voie, pentru el 
nici un sfat nu mai are valoare, 
deși fotbalul mai are jnbă tocita 
șecrețe pentru el ; că relațiile din
tre veghi coechipieri nu sînt dintre 
cele mai bune ; că unii nu concep 
să-și ajute colegul în teren. Or. 
te aceste asperități nu se putea să 
nu gibă rgperpursjuni asupra ran- 
dampntplui întregii echipe. Nu mni 
departe decît duminică, înaintea 
meciului, desemnarea căpitanului 
de echipă a creat discuții din par
tea unora.

E de așteptat, totuși, ca cele doua 
ore de discuții, și alte masuri care 
se vor Ina, să aibă efectul scontat. 
Rapid are datoria morală a unei 
bune comportări. Viitoarele parti
de de campionat și returiil cp Leeds 
United trebuie pregătite temeinic, 
fără menajamente, intr-un climat 
corespunzător.

Constantin ALEXE

Reflecții după turneul de la * Viareggio

UN START FRUMOS
CARE NU TREBUIE RATAT

ATpETISM. Sala de atletism „23 
August*4, de la ora 17 : întreceri 
in cadrul „Cupei S.S.A.**, com
petiție organizată pentru juniorii 
și junioarele de categoria a III-a. 
de către Școala sportivă de atler 
tism din București.

HOCHEI. Patinoarul „23 Au- 
gușat*4, de la ora 18 : al doilea meci 
dintre Selecționata divizionară 
română și Avlomobilist Sverd- 
îovsk.

LUPTE GRECO — ROMANE. 
Șsia Floreasca, ora 17.30 întîl- 
nirea amicală România — 
Polonia da toate cele 10 catego
rii).ȘAH. Aula Bibliotecii centrale 
universitare, de la ora 16: runda 
a X-a din cadrul turneului inter
național masculin.

DUMINICA
atletism

9.30: în-
S.S.A.",

ATLETISM, Sala de 
„23 August**, de la ora 
treceri in cadrul „Cupei 
competiție organizată pentru ju
niorii și junioarele de categoria a 
£II-a, de către Școala sportivă 
de atletism din București.

FOTBAL. (meciuri 
stadionul Ghencea, 
Steaua — F.C. Argeș.

ȘAH. Aula Bibliotecii 
universitare, de la ora 
a Xl-a din cadrul turneului in
ternațional masculin.

amicale). 
or^ 11 :

centrate
16: rund Ei

Turneul internațional de la Via
reggio a intrat în arhivă. Pentru 
fotbalul nostru, însă, această a 25-a 
ediție reprezintă încă (sau trebuie 
să reprezinte !) subiectul unor dis
cuții interesante care vizează, mai 
ales, viitorul majorității ținerilor 
jucători, al muncii de perspectivă 
cu aceste elemente. Turneul de anul 
acesta a fost cel mai fructuos din 
întreaga istorie de 6 participări, 
echipelor noastre. Acest loc 3, dip 
16 echipe participante, capătă di
mensiunea sa exactă ou referin- 
du-ne Ia faptul că cele 5 formații 
românești au placat în trecut încă 
din primul tur, ci ■ la valoarea unor 
formații puternice (Glasgow Ran
gers. Ujpesti Dozsa. Crystal Pa
lace, Dukla Praga, Benfica Lisabo
na, Napoli) clasate în urma țeam-u- 
lui român, ca să nu mai amintim 
de puternica garnitură a lui Milan 
eliminată de „11 "-le anțrenaț de 
Cornel Drăgușin.

Buna selecție 
trenorul Cornel 
din păcate, n-a 
ficia de toți jucătorii vizați, unii 
dintre ei fiind reținuți, mai mult 
sau mai puțin justificat, la clubu
rile lor) și frumoasa evoluție dip 
cele 5 jocuri s-au concretizat nu 
numai în locul 3 din final, dar și 
în frumoasele aprecieri ale spe
cialiștilor și organizatorilor care au 
și făcut oferte lotului român 
tru ediția următoare și alte 
petiții din Italia, „Steaua — 
priza cea mai frumoasă" își 
tuia ziaristul Marco Solms 
martie în ,Cornete dello Sport" un 
articol dedicat turneului de la Via
reggio. 
nă a practicat 
taculos. rapid

aplaudat
presa

an-făcută de
Drăgușin (care 

putut btne-

pen- 
com-.
sur-
inti" 
la 3

echipa româ- 
fotbal spee- 
tehnlc, ații 

spectatori și 
și țăsplă- 

cu buchetul de cupe oferit 
. organizatori la festivitatea de 

încheiere a turneului. Ne-am per
mite aici o paranteză. Din cite știți,

de 
de 
tit 
de

într-adevăr 
un 
și 

de 
italiană

lotul de tineret a evoluat la aeeas- 
tă a 25-a ediție a „Cupei Carna
valului" sub numele de Steaua, 
care și-a creat astfel un num., 
sonor.

Rezultatele Iotului nostru de ti
neret în turneul de la Viareggio 
sînt binecunoscute la această oră. 
0—1 și 2—1 cu Milan (6—5 la pe- 
nalty-uri) ; 2—0 cu Lanerossi : 2-2 
eu Bologna (2—4 la penalty-tjri) și 
2—0 cu Crystal Palace. Acest gol
averaj general de 8—4 realizat în 
timpul efectiv de joc este destul 
de bun dacă avem în vedere că 
„Under 21“ n-a beneficiat de un 
vîi’f specializat, deși ar fi putut să 
posede un asemenea jucător in per
soana lui Helvei, să zicem. Acum 
însă, e mai bine să disputăm des
pre ceea ce a fost și nu despre 
ceea ee putea să fie. Pentru că, 
deși handicapat din start de una 
șau două piese importante, team-ui 
nostru s-a străduit și a reușit să 
dezvolte un joc modern, peste aș
teptările majorității, semn că noua 
generație — talentată, cum am mai 
spus — poartă în ea ambiția auto- 
depășirii, element ce poate fi botă- 
rîtor pentru viitoarele salturi pe 
verticală. Acest lot omogen, harnic 
și sudat sufletește a avut persona
litățile sale relevate la vremea res
pectivă în cronjea fiecărui joe- A- 
cum putem emite și judecăți de 
valoare asupra evoluției pe durata 
întregului turneu. Cel mai constant 
jucător ni s-a părut Poraschi, fun
daș central și nu lateral ca ia „U" 
Cluj. L<au urmat Purima. Bataeliu, 
Mureșan Și Iovănescu, Șigur, Vi- 
șan, Anghel și Unchiaș ar fi putut 
candida și ei cu mult succes la 
primele locuri dacă nu s-ar fi se- 
cidentat. Realist, antrenorul Dră
gușin a făcut și el un bilanț eu 
trei calificative : bine, satisfăcător, 
sub așteptări, La ultimul capitol, 
numele lui Onuțan și Amarandeî, 
sub valoarea pe care o așteptam 
și noi. Am făcut acest „tabel al

avionul de București, lotul de tineretîmbarcarea in

I.Uț.

Etapa a XIV-a — 25 martie
Victoria Cv. —• cimentul Tg. Jiu (9—3)
Meva Drobeta Tr. S. — Dun. Calafat (0—0) 
Vulțprii Lugoj — a.ș. Bocșa 
Met. Oțelul Roșu _ st. r. plenița 
Min. Motru — Mln. Mold. Nouă 
Metalul Topleț — Ș-ța Petroșani 
Pandurii Tg. Jiu — Min. Rovinari

Etapa a XV-a — 1 aprilie
Min. Rovinari — Met. oțelul Roșu 
A.S. Bocșa — Panduri Tg. Jiu
Cim. Tg. Jiu. _ Meva Drobeta T. S. (0—3) 
Știința EeUPȘam — Victoria cy. 
steagul r. Plenița — Vulțurii Lugoj 
Dunărea Calafat — Min, Moțru 
Mln. Mold. Nouă — Net. Topleț

Etapa a XVI-a — 8 aprilie
Min. Motru — Vulturii Lugoj 
Min. Mold- — Metalul Oțelul roșu 
Pandurii Țg. Jiu — Victoria Cv.
Met. Topleț — A-S. Bocșa 
Dunărea Calafat — Cimentul Tg. Jiu (0—0) 
ș-ța Petroșani — Meva Drobeta T.S. '' 
Min. Rovinari — șt. r. Plenița

Etapa a XVlț-a — 15 aprilie
A.S. Bopșa ~ Ș*ta Petroșani 
Victoria Cv. _ iviiu- Rovinari 
Met. Oțelu R. — Dunărea Calafat 
Meva Drobeta T.S. — Pand. Tg. Jiu 
Steagul r. Plenița — Min. Motru 
Cițnențul Tg. Jiu — Met. Topleț 
VuRurli t, LUgOj — Min. Mold. N.

Etapa a XVIIl-a _ 2? aprilie
Pandurii Tg, Jiu -- St. r. Plenița 
Meva Drobeta T.S, — Met. Topleț 
Min. Mold. Nouă — A.S. Bocșa 
Min. Motru — Metalul Oțelu Roșu 
Victoria ov. — Vulturii Lugoj 
Ș-ța Petroșani _ Dunărea Calafat 
Min. Rovinari — Cimentul Tg. Jiu

Etapa a XlX-a — 29 aprilie
Vulturii Lugoj — Ș-ța Petroșani 
Cim. Tg. Jiu — Min. Moțd. Nouă 
St. r. Plenița — Meva Drobeta T.S. 
Dunărea calafat — A.S. Bocșa 
Met.'oțelu R- — Pandurii Tg. Jiu

Motru — Min. Rovinari 
Topleț — Victoria Cv.

Etapa a XX-a — • mai
Mold. Nouă — Dunărea Cal. 

Victoria Cv. _ Min. Motru 
Min. Rovinari — Met. Topleț

(2—3)
(0-2)
(1-5)
(0-1)

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

(0—3)
(1-2) 
(l-i) 
(2—2) 
(0-7) 
(1-2)
(1-1)

(5-0)
(0—7) 
(O-2) 
(0—1) 
(0-1) 
(2-9)
(0-2)

(1—4)
(1-7)
(1—5)

La Roma,, inainte de
a făcut o scurtă plimbare prin vestitul oraș de pe Tibru. In imagine, 
Mureșan, antrenorul
Cnuțan și Ciocirlan

C, Drăgușin, Purima, Szabadoș, Costa?, Poraschi, 
surprinși de obiectivul aparatului foto in interiorul 

Colosseumului.

atinge o pro-valorilor” pentru a 
biemă de viitor. Mulți dintre acești 
jucători ai lotului sub 21 de ani 
au plecat la Viareggio ca rezerve 
în echipele de Divizia A. Prima e- 
tapă a returului a consemnat titu
larizarea lui Poraschi, Anghel. Cio- 
cirlan și introducerea lui Purima 
în „11“-le arădean spre finalul par
tidei de la Pitești. O acțiune îm
bucurătoare care trebuie continuată 
pentru ca acești tineri, care au do
vedit reale calități, să joace în pri
ma divizie, tocmai spre a realiza 
ascensiuni de esență. Ne-am per
mite și o sugestie : acolo unde pro
movarea în prima echipă nu este 
posibilă datorită titularilor (Stea
ua, de exemplu, are ea mijlocași 
pe Dumitru, Dumitri u IV, Ștefă-

nescu) să se accepte metoda îm
prumuturilor pe termen limitat.

Rezultatele turneului au născut 
încredere în valoarea și viitorul u- 
nej noi generații, E nevoie, insă, 
de foarte multe eforturi, în special 
din partea acestor tineri lalentați, E 
nevoie de un program de jocuri și 
pentru acest lot „Under 31“ care 
nu este, în fond, decît o rampă 
lansare. O rampă de pe care, 
urma turneului de la Viareggio, 
făcut saltul în naționala de 23
ani. Mureșan și Purima, Important 
este, acum, ca acest frumos start 
luat la Viareggio să fie fructificat.

de 
în 
au 
de

Mircec M, IONESCU

Met. O(Blu Roșu — Ș-ța Petroșani 
A.ș. Oocșa — Steagul r. Pleniță 
Pandurii Țg. Jiu — Cim. Tg. Jiu 
Meva Drobeta T.S. _ Vuit. Lugoj

Etapa a XXI-a — 13 mai
A.S. Bocșa — Min. Bovinari 
Vulturii Lugoj — Met. Oțelu Roșu 
St. r. Plenița — Min. Mold. Nouă 
Pandurii Tg. Jiu — Min. Molru 
Șrța petroșani — Cimentul Tg. Jiu 
Meva Drobeta T.S. — Victoria Cv. 
Metalul Topleț — Dunărea Calafat

Etapa a xxiT-a 20 mai
Min, Rovinari — Meva Drobeta T.S. 
Min. Motru — Știința Petroșani 
Dunărea Calafat — Vulturii Lugoj 
Cim. Tg. Jiu — Met. Oțelu roșu 
Sț. r. Plenița — Met. Topleț
Min. Mold. Nouă — Pand. Tg. Jiu 
Victoria Cv. — A.S. Bocșa

Etapa a XXin-a — 27 mai 
Met. Oțelu Roșu — Met. Topleț 
Pand. Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
Min. Motru _  Cimentul Tg. Jiu
Min. Mold. Nouă — Victoria Cv. 
Mava Drobeta T.S. — A.S. Bocșa 
Știința Petroșani — St. r. Plenița 
Vulturii Lugoj — Min. Rovinari

Etapa a XXIV-a — 3 iunie
Dunărea calafat — Min. Rovinari 
A.S. Boss» — Minerul Metri) 
Metalul Topleț — Pandurii Tg. Jiu 
Cimentul Tg. Jiu — Vulturii Lugoj 
Victoria Cv. — Steagul r. Plenița 
Met. Oțelu R. — Meva Drobeta T.S. 
Ș-ța Petroșani — Min. Mold. Nouă

Etapa a XXV-a — J.0 iunie
Meva Drobeta T.S. — Min. Motru 
Min. Rovinari — Min. Molii. Nouă 
A.S. Bocșa -- Met. oțelu Roșu 
Pandurii Tg. Jiu — Ș-ța Petroșani 
Met. Topleț — Vulturii Lugoj 
Steagul r. Plenița _ Cim. Tg. Jiu 
Victoria Cv. — Dunărea Calafat

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
Cim. Tg. Jiu — A.s. Bocșa 
Dunărea Calafat — St. r. Planița 
Min. Mold. N. — Meva Drobeta T.S.
Mta. Motru — Metalul Topleț
Met. Oțelu Roșu _  Victoria Cv.
Ș-ța Petroșani — Min. Rovinari 
Vulturii Lugoj — parjdurii Tg. Jiu

(0—4)

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

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

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA SISTEMELE
DE JOC LOTO-PRONOSPORT

• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
mal puțeți procura biletele pentru tra
gerea Loto, amînată de vineri pentru 
duminică 18 martie 1973. Tragerea va 
avea loc la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada Doamnei — 
2 cu începere de la ©ia 13.90.

pepunerea biletelor câștigătoare se 
face pînă joi 22 martie a.c. la ora 
în orașele reședință de județ și 
miercuri 21 martie —
celelalte localități»

e Astăzi este și 
depunerea biletelor 
cursui special Pronoexpres din 11 mar
tie 1073.

nr.

va
pînă

1973, la ora 13, in

ULTIMA ZI pentru 
cîștigătoare la con

« Concursul pronosport nr. 11 din 18 
martie a.c. se suspendă, conform re
gulamentului. participanților care au 
depus buletine pentru acest concurs 
li se restituie contravaloarea, la eere- 
re pe baza talonului III sau triplicat.

• Omologarea premiilor la tragerea 
Loto din 9 martie (973, se face astăzi, 
șl v» ti publicată ta numărul de Rihne.

NCMEREI E EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 11 DIN 1G MAKTțE 

1973
Fond general de cîștiguri : 1 092 336 Iei.
Extragerea I : 39 1 8 3 2
Extragerea a II-a : 44 36 42 34 40

câștigurile tragerii loto din a 
MARTIE 1973

Extragerea I : Categoria 2 : 2 varian
te 25% a 19 496 lei sl 4 variante 10% a 
7 799 lei ; a 3-a : 17,75 a 3 954 ’lei ; a 4-a : 
21,95 a 3 1Ș8 lei i a 5-a : 107,0Ș a 652 
lei; a 6-a : 300,25 a 234 lei.

Report categoria 1 : ne 930 lei.
Extragerea a II-a : Categoria A : i va

riantă 25% a 57 318 lei și 2 variante 10% 
S 22 927 lei ; cat. B : 5,25 a 11791 lei ; 
cat. C: 8,20 a 7 549 lei; cgt. D: 15,95 a 
3 881 lei ; eat. B : 30,03 a 2 060 lei ; cat. 
F: 52,85 a 1169 lei; cat. Z: 1 334,60 a 
100 lei.

Cîștlgul de 57 318 lei de la categoria A 
a revenit lui ALEXA CONSTANTIN din 
Huși.

Rubrică redactată deloio-pronqsfort



JUCĂTOARELE DE EA LE.E.S. V TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH

•II
AU CUCERIT lume ÎNAINTEA FINIȘULUI...

a

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE TRADIȚIONALE
I5 A

ÎNOTĂTORI americani
IAȘI, 16 (prin telefon). în Sala 

sporturilor din localitate s-au dis
putat, vineri seară, ultimele partide 
din cadrul turneului internațional 
de handbal feminin dotat cu 
„TROFEUL IAȘULUI*. Deoarece si
tuația din clasament era neclară 
înaintea acestei runde decisive, 
toate formațiile au aruncat In luptă 
ultimele resurse pentru a obține 
victoria, oferind și un plus de spec
taculozitate.

gară, fiind obligate în cele din 
urmă să cedeze la un scor care ni 
se pare totuși onorabiL Principalele 
realizatoare: Rauska VasiHer» 4, 
pentru V.I.F. Sofia, respectiv, Maria 
Șerban 8.

DE SCHI LA HOLMENKOLLEN VOR CONCURA
OSLO, 16 (Agerpres). — Au 

început întrecerile celei de-a 75-a 
ediții a concursului internațional de

TEXTILA BUHUȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 20—17 (9—8). Textl- 
lîstele au abordat meciul cu multă 
încredere și în min. 9 conduceau 
cu 4—2. Handbalistele din Brașov 
au revenit însă puternic, au egalat 
în miri. 12 (5—5), preluînd apoi 
conducerea cu 6—-5. In pofida aces
tui. avantaj, ele nu vor mai putea 
rezista vervei manifestate de ata
cul textilist, care înscrie punct 
după punct. Principalele realiza
toare : Casandra Agoroaie 6 șl Ma
lta Stoleru 3 pentru Textila Buhuși, 
respectiv Cornelia Șerb 5 și Adriana 
Căciulă 3.

V.I.F. SOFIA - UNIVERSITA
TEA IAȘI 15—11 (4—5). După ce 
au luptat admirabil în prima re
priză handbalistele ieșence n-au mai 
putut ține pasul cu formația bul-

I.E.F.S. BUCUREȘTI - ISCOJ 
CHIȘINAU 18—9 (10—3), Derbyul 
turneului s-a desfășurat în nota 
de categorică superioritate a for
mației bucureștene, care a avut în 
Doina Cojocaru o excelentă reali
zatoare (a înscris 12 goluri !) și în 
Elena Oprea, un portar in mare 
formă. Iată Iotul aliniat de echipa 
învingătoare (antrenor Ion Bota) ; 
Elena Oprea și Liana Ficiu (portari) 
— Doina Cojocaru, Rodica Bunea, 
Natalia Rublenco, Natalia Alexan- 
drescu, Niculina Vasllc, Florentina 
Gută, Maria Niță și Lucia Osman.

Clasamentul final al turneului: 
1. I.E.F.S. 10 p._ 2. ISCOJ Chi- 
șinău 8 p, 3. Textila Buhuși 5 p., 
4. V.I.F. Sofia 4 p., 5. Universi
tatea Iași 2 p., 6. Rulmentul Bra
șov 1 p.

în telefoto: finlandeza Marjatta 
Kajosmaa

schifond de la Holmenkollen (în 
apropiere de Oslo), competiție tra
dițională la care în acest an par
ticipă sportivi și sportive din nu
meroase țări. Proba feminină de 
5 km a revenit schioarei finlan
deze Marjatta Kajosmaa, urmată de 
compatrioatele sale Hilkka Kuntola 
și Helena Takalo. în cursa mascu
lină de 15 km, pe primul loc s-a 
situat Juha Mieto (Finlandei), se
cundat de norvegienii Paal Tyldum 
și Oddvar Braa.

IN ROMÂNIA
în luna' aprilie a acestui an, 

chipele naționale de înot ale S.U.A. 
vor întreprinde un lung turneu în 
Europa, concurînd în mai multe 
țări ale continentului. La propu
nerea federației americane, accep
tată de F. R. Natație, un grup de 
7 sportivi (numele lor vor fi co
municate ulterior) va evalua și în 
România la sfîrșitul lunii aprilie.

a Început la Tallin

Horio ALEXANDRE5CU

DUPĂ TURNEUL DE LA NEUBRANDENBURG

Primul dintre cele trei mari teste 
oficiale ale anului 1973, an care pro
gramează, în luna decembrie, un nou 
campionat al lumii, s-a încheiat zi
lele trecute la Neubrandenburg. S-au 
aflat față in față — cu excepția se
lecționatei daneze 
echipe din lume, 
mai mulți ani 
Fiind vorba de 
țională, pe care 
litate din R. D. 
zează în cinstea 
marea majoritate a formațiilor au a- 
liniat garnituri complete, pe care vor 
conta și la C. M. din Iugoslavia, ast
fel că am putut avea o imagine cît 
se poate de clară a forțelor care as
piră la medaliile de aur, argint și 
bronz.

Din păcate însă, echipa aliniată de 
antrenorii G. Zugrăvescu și P. Si- 
mion nu s-a ridicat la nivelul aș
teptat, ocupind un loc (8) cu mult 
sub posibilități. Este adevărat că na
ționala României a fost lipsită de a- 
portul jucătoarelor de la Universi
tatea Timișoara, angajate în întîlr.l- 
rile semifinale (cu S. C. Leipzig) pen
tru Cupa campionilor europeni, dar 
aceasta nu poate scuza unele evolu
ții slabe ale jucătoarelor, care au 
Îmbrăcat tricoul reprezentativ. Excep- 
tînd meciul cu Ungaria, pierdut in 
ultimele minute datorită lipsei de 
experiență a tinerelor handbaliste 
românce și — lntr-o anumită măsu
ră — partida cu prima selecționată 
a R. D. Germane (în care echipa ță
rii noastre a fost penalizată cu 21 
de minute de eliminare), formația 
României a jucat cu mult sub posi
bilități, fiind întrecută de echipe mai 
slabe.

Ce a lipsit Simonei Arghir și co
echipierelor sale în acest turneu pen
tru a se ridica la pretențiile unei în
treceri de asemenea amploare ? î. 
primul rînd, portarii folosiți (aiit 
Elisabeta Ionescu. cît șl Lidia Stan), 
deși au dovedit curaj și reflexe bune, 
ni s-au părut încă insuficient de ma
ture pentru un post-cheie al echipei.

- cele mai bune 
care domină de 

handbalul feminin, 
o competiție tradl- 
federația de s ecia- 
Germană o organi- 
zilel de „8 Martie",

In al doilea rînd, sistemul defensiv 
pe care l-au opus handbalistele ro
mânce redutabilelor lor adversare nu 
a rezistat decit în unele perioade. 
Lipsa de gabarit, de forță a jucătoa
relor mai tinere, comoditatea lor (u- 
neori), ca și bagajul incomplet de cu
noștințe tehnice necesare deposedării 
corecte a adversarului de balon au 
făcut ca reduta defensivă a selecțio
natei noastre să se clatine adesea și 
să ofere largi culoare de pătrundere 
(sau șut) partenerelor de întrecere. 
Cît privește atacul, acesta nu a con
tat în mod efectiv decit pe verva 
Simonei Arghir (mai puțin eficace în 
ultimul joc) și oarecum pe calitățile 
multiple ale Constanței Hie. Irene 
Oancea ni s-a părut mai puțin ins
pirată decit la ultima ediției a „Tro
feului Carpați", iar Doina Furcoi nu 
a jucat practic decît într-un singur 
meci. După părerea noastră, acestea 
sînt și singurele handbaliste pe care 
cei doi antrenori pot conta la C. M. 
întrucît celelalte jucătoare, talentate 
e drept, dar cu resurse tehnicc-tac- 
tice și cu un moral încă fragil -nu 
prezintă încă certitudinea unor evo
luții la us nivel superior.

In concluzie, echipa feminină a Ro
mâniei — așa cum s-a prezentat ea 
la Neubrandenburg — ne-a arătat că 
mai are un serios handicap de recu
perat față de plutonul fruntaș. For
mațiile respective — le-am clasa in 
ordinea Iugoslavia. U.R.S.S„ R. D. 
Germană și Ungaria — au confirmat 
nivelul superior Ia care au ajuns.

Ioc viguros 
iar în atac 
prelungirea 

- purtate în mare viteză 
■emă In cealaltă a semi- 
pînă la crearea situației 

clare de goL Echipele Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei au avut permanent, 
în mijlocul apărării, 3—4 jucătoare 
Înalte, viguroase, printre care era greu 
să te strecori. Formația R. D. Ger
mane, mai puțin strălucitoare ca de 
obicei, a avut insă o mare calitate: 
a acționat în atac uneori chiar trei

minute în șir pînă cînd una din hand
baliste găsea o breșă în sistemul ad
vers sau un culoar 'de șut mai liber.

Ar fi de dorit ca învățămintele 
trase la acest turneu • să poată fi ex
primate în mod practic cît mai repe
de și de componentele echipei noas
tre naționale. Iar lotul țării va tre
bui să aibă în permananță porțile 
deschise, pentru ca ocuparea unu! 
post în „7“-le reprezentativ să se facă 
printr-o veritabilă concurență. Și poa
te că astfel vom putea evita în viitor 
experimente nefericite ca cel de la 
Neubrandenburg.

Adrian VASILIU

e-

Cursa din fruntea clasamentului 
turneului de șah de la București 
furnizează, rundă de rundă, o în
trecere aprigă, foarte interesantă.

Aseară, marele maestru sovietic 
Taimanov. în încercarea lui de a 
se desprinde, a jucat energic și ac
tiv împotriva lui Stoica. Acesta din 
urmă, debutant într-o competiție in
ternațională, a fost vădit timorat de 
-enumele adversarului său. încer
carea de a se baricada în soațele 
unei apărări ermetice a eșuat. Taî- 
manov a obținut o poziție supe
rioară, pe care a realizat-o cu pre
cizie și cu o tehnică exemplară.

Nu este recomandabil de... a se 
glumi cu Ghițescu, chiar cînd a- 
cesta nu se află în cea mai bună 
formă a sa. Partos a tratat super
ficial deschiderea în partida cu 
maestrul internațional și a fost fă
cut k.o. în 16 mutări! Se întîmplă...

Un deznodământ tragi-cojnlc. în 
partida Ostoici — Spiridonov1 
maestrul bulgar a avut, probabil 
un moment de „orbire șahistă" și 
a primit... mat într-o mutare,

Ghizdavu, aflat în plin duel pen
tru supremație cu Taimanov, a pri-

cea 
re-

Un-
ire-

mit o replică dîrză din partea Iui 
Stanelu, ca și Gheorghiu, care s-a 
izbit de rezistența foarte tenace a 
campionului polonez Pytel.

Prima partidă s-a întrerupt în- 
tr-un final de turnuri cu un pion 
în plus pentru Ghizdavu, în 
de a doua a fost consemnată 
miză. S-au întrerupt partidele 
gureanu — Honfl (albul este 
mediabil pierdut) și Rukavina
Knaak (o poziție foarte complica
tă. pe muche de cuțit).

în partidele întrerupte de ieri di
mineață : Stoica — Rukavina 0—1. 
Fichtl — Stoica, Knaak — Fichtl și 
Gheorghiu — Ungureanu remize.

IATĂ CLASAMENTUL, după 9 
runde :

Taimanov 6'/s, Ghizdavu (I) S'/z, 
Gheorghiu, Partos 5. Knaak (1) 4'/j, 
(din 8 partide), Honfi (1), Rukavina 
(1) 4'/z, Pytel 3'/i (din 8), Stanciu 
(1), Ungureanu (1), Spiridonov, 
Stoica, Fichtl, Ostoici, Ghițescu 3 
(toți din 8 partide).

Astăzi se joacă runda a 10-a. cu 
partida centrală Knaak — Taima
nov.

(V. CH.)

TURNEUL PRIETENIA LA SCRIMA
,Speranțele“ noastre la floretă s-au comportat modest
TALLIN. 16 (prin telefon). — 

Competiția de scrimă deschisă tră
gătorilor tineri din țările socialiste 
a început cu prpbele individuale 
de floretă (băieți și fete). Lipsită 
de aportul celor mai valoroase ele
mente ale tinerei generații (flore- 
tistul P. Kuki, floretistele Aurora 
Crișu și Magda Bartoș), delegația 
țării noastre a obținut rezultate 
modeste în aceste probe. De re
ținut, totodată, că delegațiile celor
lalte țări au aliniat pe cei mai va
loroși reprezentanți ai „noului val”.

La floretă băieți, C. Moise, N. 
Alexe și V. Cursaru au fost elimi
nați încă din primul tur, în schimb 
P. Buricea a reușit să se mențină 
pînă în sferturile de finală. în în
trecerea floretlstelor, A. Gîrbea. M. 
Ostafi, M. Lazăr și M. Moldovan

nu reușesc nici ele să depășească 
primul tur, în timp ce Viorica 
Draga se comportă mai aproape de 
așteptări și urcă pînă în semifina
lele competiției.

Iată clasamentele finale la pri
mele probe. FLORETĂ BĂIEȚI : 1. 
Kucer (U.R.S.S.) 3 v; 2. Demenyi 
(Ungaria) 4 v; .3. Romankov
(U.R.S.S.) 2 v : 4. Markewicz (Po
lonia) 2 v; 5. Rusiev (U.R.S.S.) lv; 
6. Schon (R.D.G.) 1 v. FLORETĂ 
FETE : 1. Burocikina (U.R.S.S.) 4v; 
2. Elt (R.D.G.) 3 v ; 3. Dik (R.D.G.) 
3 v ; 4., Giljazova (U.R.S.S.) 3 v ; 5. 
Kneazeva (U.R.S.S.) 1 v; 6; Pav
lenko (U.R.S.S.) lv.

TENISMENH ROMANI
LA ALEXANDRIA

CAIRO. 16 (Agerpres). — In ca
drul turneului internațional de te
nis de la Alexandria, în proba 
masculină de dublu (sferturi de fi
nală), perechea poloneză Ribarczyk- 
Fibac a întrecut cu 7—5, 6—1 cu
plul român Viorel Marcu — Du
mitru Hărădău.

Ele au pus bază pe un j< 
In apărare, foarte mobil, 
a devenit caracteristică 
acțiunilor 
dintr-o ex 
cercului —

REZULTATE

Telefoto: A. P — 
AGERPRES

Joi, după alege
rea sa in funcția 
de președinte al 
U.E.F.A.. dr. Ar- 
temio Franchi (I- 
talia) — in stin
gă, in fotografie 
— a declarat că 
dorește să colabo
reze cit mai fruc
tuos cu colegii 
săi din conduce
rea U.E.F.A., pen
tru dezvoltarea in 
continuare a jo
cului de fotbal 

bătrinul con
tinent"

ALEXANDRA NICOLAU 
MEREU ÎN FRUNTE LA RELGRAD
BELGRAD, 16 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de șah 
de la Belgrad a fost reluat, după 
o zi de pauză, cu partidele rundei 
a 8-a. Singura partidă decisă a fost 
cea dintre Veroezi (Ungaria) și 
Wasnecki (R. F. Germania), în care 
victoria a revenit șahistei maghia
re Restul partidelor, printre care 
și' cea dintre Katia Iovanovici (Iu
goslavia) și Alexandra Nicolau, 
s-au întrerupt.

Clasamentul înaintea ultimelor 
trei runde: 1. Alexandra Nicolau 
(România) — 6 puncte (1) ; 2. Ve
roezi (Ungaria) — 5 puncte ; 3.
Kozlovska (U.R.S.S.) — 4,5 puncte 
(I) ; 4—5. Katia și Gordana lo

vanovici (Iugoslavia) — 4 puncte 
(1) ; 6. Kalhbrener (Iugoslavia) — 
3,5 puncte (1) etc.

Cu firma comercială 
pe scufița de lină...

MIHAI PLOIEȘTEANU VICTORIOS

LA TURNEUL DE BOX
SOFIA, 16 (Agerpres).

24-lea turneu internațional 
„Memorialul Strandjata” a 
în orașul Iambol (Bulgaria) 
ticiparea a 80 de pugiiiști
goslavia. România, Ungaria. U.R.S.S. 
și Bulgaria.

în limitele categoriei . pană, bo-

— Al 
de box 
început 
cu par- 
din Iu-

„STRANDJATA^
român. .Mihai Ploieșteanu l-axertil

învins la puncte pe Valiu Kolev 
(Bulgaria). La aceeași categorie, 
Zdravkov a ciștigat, tot la puncte, 
in fața lui Asztalos (Ungaria). La 
categoria muscă, iugoslavul Ase- 
novici a obținut decizia la puncte 
în meciul cu bulgarul Bocev.

curind
restrînș

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
A

AVENTURILE „PATINEI DE
Recent a avut loc în

R. D. Germane finala celei de a 
14-a ediții a competiției tradițio
nale dotată cu „Patina de aur". La 
finala disputată pe patinoarul din 
Berlin, au luat parte cei mai buni 
viteziști, ciștigătorii Spartachiadelor 
raionale ale capitalei.

Deținătorii trofeului erau școlarii 
de la 
Berlin 
U ficat

Dar 
elevi cu cîteva ziie înainte de 
raia, cînd băieții și fetele din școală 
au constatat că în vitrina cu. trofee 
nu mai rămăsese decît... soclul 
cupei ! Premiul de onoare, instituit 
ae ziarul B.Z.A. („Berliner Zeitung 
am Abend") dispăruse !

Comitetul de Spartachiadă al 
școlii a ținut consiliu și a afișat la 
gazeta de perete următorul anunț : 
„Un necunoscut a... împrumutat 
„Patina de aur". în cazul in care 
„datornicul" nu se prezintă, nu vom 
putea participa la finala competi
ției !“ N-a trecut decît o zi și, în 
fața porții Școlii nr. 16, cupa — 
frumos lustruită 
dere. O victorie

AUR“
capitala ari*

liceul nr. 16 din raionul
— Kdpenick, care s-au 
din nou în finală.
mari emoții au cuprins

ca-

pe 
fi-

— se afla la ve- 
a sportului..,

„SECRETUL
asemenea secret al 

dispoziții 
șl dove- 
B. Duș- 
de edu-

Se pare că un 
frumuseții și veșnicei bune 
există. Cel puțin așa afirmă 
dește, cu cifre și statistici, 
kova, președinta colectivului
cație fizică din Rinovița, un mic cen
tru urban din nordul Cehoslovaciei. 
Activiștii acestui colectiv, care reu
nește pe lucrătorii uzinelor și între
prinderilor locale, au alcătuit cîteva 
grupe de sportive — mame cu nu
meroși copii — cărora printr-un a- 
tractiv calendar de activități sportive 
au reușit să Ie redea frumusețea

Teritoriul 
Sovietice

Succesele hocheiu
lui și patinajului so
vietic nu sini intîm- 
plătoare. 
Uniunii
este impînzit cu pa
tinoare artificiale, n- 
devărate „palate ale 
gheții". Iată unul, 
dintre acestea, aflai 
tocmai la Barnaul 
oraș situat la sul 
de Novosibirsk, un
de — in fata a mii 
de spectatori 
poluează 
talentate 
najului artistic 
fietic.

Foto : TASS

e- 
elemente 
ale pati- 

so-

FRUMUSEȚII"

ȘTIRI
Miercuri, în trei țări din Europa s-au 

disputat meciuri contînd pentru Cupele 
naționale.

In sferturile de finală ale „CUPEI 
OLANDEI", echipa N.E.C. Nijmegen a 
Învins cu scorul de 1—0 cunoscuta for
mație Feyenoord Rotterdam, iar N.A.C. 
Breda a dispus cu 2—1 de F.C. den Haag. 
P.S.V. Eindhoven a pierdut cu 0—1 par
tida cu Sparta Rotterdam, iar A.Z. 67 
Alkmaar a Întrecut cu 1—0 pe F.C. 
Twente Enschede. Pentru semifinale s-au 
calificat formațiile N.E.C. — Nijmegen, 
Sparta Rotterdam, N.A.C. Breda și A.Z. 
67 Alkmaar.

„CUPA FRANȚEI" a programat me
ciuri retur ale optimilor de finală, iată 
rezultatele înregistrate: St. Etienne — 
Arles 4—0; Bordeaux — Byon 3—11 Reims 
_ Nimes 0—2 ; Marseille — Ellie 2—0 ; 
Red Star — Sochaux 3—1. S-au calificat 
pentru „sferturi", pînă în momentul de 
față, echipele St. Etienne, Lyon, Mar
seille, Nimes șl Red Star.

Rezultate înregistrate în „CUPA R.F. 
GERMANIA" (optimi de finală, jocuri 
retur): Kickers Offenbach — S.V. WUp- 
pertal 3-« ; Eintracht Frankfurt — Ein
tracht Braunschweig 2—2 (1—1); Hertha 
— M.S.V. Duisburg 4—2; Borussia M6n- 
chengladbach — Schalke 04 1—1; Bayern 
Mtinehen — Rotweiss Oberhausen 3—1. 
Pentru sferturile de finală sînt califi
cate următoarele opt echipe : Kickers 
Offenbach. Hertha, Borussia Moncht n- 
gtadbach, Bayern Manehen, F.C. Koln, 
Werder Bremen, F.C. Kaiserslautern și 
Eintracht Braunschweig.

in continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Anglia, echipa braziliană 
F.C. Santos a jucat la Plymouth cu for
mația locală, care activează in liga a 
3-a. Fotbaliștii englezi au obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (S—0). Dominați 
net în prima repriză, brazilienii și-au 
revenit în partea a doua a jocului, reu
șind să marcheze două puncte prin Edu 
ți Pole, care a transformat o lovitură 
de la 11 m. Partida a fost urmărită de 
peste 40 000 de spectatori. Aceasta a fost 
a doua tnfrlngere suferită de F.C. San
tos în turneul din Anglia. In primul 
joc, Fulham (liga a n-a) a dispus de 
echipa braziliană cu 2—1.

★
La Istanbul s-a disputat meciul dintre 

echipele de juniori ale Turciei șl Unga
riei, contînd pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A. Partida s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 2—2 (1—0). în 
Cadrul aceleiași competiții, la Bruxelles, 
selecționata Belgiei a învins cu 
de 2—1 (1—1) echipa Spaniei.

★
Pe stadionul „Maracana" din 

Janeiro, în cadrul grupei a H-a 
llminariilor „Cupei Libertadores", 
întîlnit echipele braziliene Botafogo 
Palmeiras. Fotbaliștii de la Botafogo au 
terminat învingători cu scorul de 2—0 
(0—0) și au trecut astfel pe primul ioc 
în clasamentul grupei, din care mal fac 
parte formațiile Naclonal șl penarol 
(ambele din Montevideo).

scorul

Rio de 
a pre- 

s-au 
și

-V'i

LA REVEDERE, ZERAVIȚA!
corpuiui, să le păstreze o impecabi
lă stare a sănătății.

La diferitele festivități, coloana fe
meilor din Rinovița se remarcă in 
mod deosebit prin frumusețea și gra
ția participantelor, care pentru cali
tățile lor fizice sînt mereu invitate 
a defila la Praga. Interesant este de 
asemenea și faptul că procentul de 
îmbolnăviri este extrem de redus 
printre femeile din această localitate. 
Statistica 
cu 42 la 
semenele 
sport.

medicală arată o scădere 
sută a maladiilor, fată de 
lor care nu se ocupă de

TURNEUL FINAL AL CUPEI CEPELOR LA VOLEI EEFI1N1N

LYON, 16 (prin telefon). Turneul 
final al primei ediții a „Cupei Cu
pelor", rezervată echipelor feminine 
de volei, a suscitat aici un interes 
deosebit, un numeros public asistînd 
la primele dispute ale celor patru 
echipe participante — Penicilina lași, 
T.S.K.A. Moscova, Ț.S.K.A. Sofia și 
Wisla Cracovia — angrenate In com
petiție cu dorința fermă de a oferi 
spectacole voleibalistice de calitate, 
de a se comporta cit mai bine.

Pînă la primul fluier al arbitrilor, 
fiecare formație a efectuat antrena
mente de acomodare cu sala, a cău
tat să se refacă după destul de obo
sitoarea deplasare pînă la locul de 
concurs. Joi seara, toate delegațiile 
au participat la o reuniune oferită 
de ziarul „Progres", principalul coti
dian al orașului, în cadrul căreia s-a 
toastat pentru prietenie, s-a urat suc
ces tuturor competitoarelor.

Dar, să revenim la ceea ce ne preo
cupă cu deosebire, confruntările pro- 
priu-zise. Conform programului, cins
tea de a deschide seria întîlnirilor a 
revenit formațiilor PENICILINA IAȘI 
și Ț.S.K.A. MOSCOVA. Așa cum se 
anticipa, Ț.S.K.A. Moscova este un 
team redutabil (în prezent ocupă lo
cul II în campionatul țării, după Di
namo Moscova), în care maturitatea 
și experiența unor voleibaliste, cum 
ar fi Ludmila Gureeva și Tatiana 
Tretiakova, se Îmbină cu tinerețea și 
vigoarea celorlalte coechipiere. Să 
precizăm totodată că adversarele Pe-

nicilinei Iași au impresionat prin 
forța atacului, datorită și gabaritu
lui unor jucătoare care au aproape 
doi metri. Trebuie menționat, de a- 
semenea, că echipa antrenorului so
vietic, Miron Viner, a beneficiat, a- 
lături de voleibalistele menționate, și 
de aportul Nadejdei Utkina, Ludmilei 
Prokohina, Nadejdei Patkina și Lari- 
sei Tkasaze, care s-au dovedit fâarte 
bune în lupta la fileu. în acest fel,

PROGRAMUL DE AZI
Ț.S.K.A. Sofia — Ț.S.K.A. 

Moscova
PENICILINA IAȘI — WISLA 

CRACOVIA

misiunea Penicilinei Iași nu a fost 
deloc ușoară, elevele antrenorului N. 
Roibescu . depunînd serioase eforturi 
pentru a se comporta cît mai bine.

Strădaniile lor nu au fost, însă, 
încununate de succes, voleibaiistr 
sovietice reușind să se impună cate
goric, cîștigînd cu 3—0 (5, 4, 3), după 
mai puțin de o oră și jumătate de 
joc. Dar, asupra acestui meci vom 
reveni.

prof. AUREL DOBINCA 
secretar general al F.R.V.

PInâ Ia Închiderea ediției, rezulta
tul meciului Ț.S.K.A. Sofia — Wisla 
Cracovia nu ne-a parvenit.

în locuința 
reprezentativei 
61aviei, Ranko Zeravița, există prin- 
1re numeroase trofee și medalii, o 
bucată dintr-o minge de baschet. 
Cu mingea aceasta, echipa Iugo
slaviei a învins formația Uniunii 
Sovietice la Mexico, devenind vice- 
campioană olimpică. După joc, min
gea a fost împărțită frățește, a 12-a 
parte revenindu-i antrenorului. 
După spusele lui Zeravița, medaliile 
de argind de la Olimpiadă reprezintă 
cel mai mare succes al său cu „na
ționala" iugoslavă, pe care a con
dus-o din 1965 pînă la 31 decem
brie 1972. Bilanțul este senzațional: 
un titlu oficial de campioană moti-

fostului antrenor al 
de baschet a Iugo-

dială, un loc 2 la C.M. și J.O., in 
campionatul continentului nostru de 
două ori pe locul 2 în urma Uniunii 
Sovietice, și de cinci ori campioană 
a Balcanilor. A fost într-adevăr o 
perioadă de aur a baschetului iugo
slav. Zeravița s-a retras. A deve
nit antrenor principal al echipei 
Partizan Belgrad și la cei 44 de 
ani ai săi mai speră în multe rea
lizări în noul club. Englezii au un 
proverb care spune: „Din cînd în 
cînd, trebuie schimbat amiralul". 
Este posibil. Dar cine-1 va înlocui 
pe Zeravița va avea o sarcină deo
sebit de grea, pentru că munca și 
realizările predecesorului pot crea 
complexe oricui.

Să nu mai vorbim de faptul 
că — în ciuda avertismentului 
primit la Sapporo, prin exclu
derea din lumea olimpică a ce
lui mai agresiv dintre „oame- 
nii-sandviș", Karl Schranz — 
așii schiului mondial au reîn
ceput să apară în toate foto
grafiile de după curse cu unel
tele performanței astfel așezate 
îneît marca fabricii să fie per
fect vizibilă pe poze... Să nu 
mai vorbim de ingenioasele me
tode de publicitate care, acum
— în presa elvețiană de pildă
— se aplică, după fiecare con
curs, prin menționarea tuturor 
victoriilor obținute cu o.anumi
tă rnarcă de echipament sportiv, 
omițîndu-se doar numele spor
tivului (care este însă atît de 
bine cunoscut opiniei publice, 
îneît pomenirea lui ar fi chiar 
superfluă),..

Să deplîngem mai 
soarta acestui număr
de schiori de elită, nevoiți să 
colinde lumea, într-un circuit 
de întreceri care se înlănțuie 
atît de vertiginos că nu mai 
lasă nici un răgaz concurenților, 
pentru nimic ; nici pentru stu
dii, nici pentru profesie, nici 
pentru viața familială. Abia se 
termină un slalom sau o cobo- 
rîre și trebuie să-ți și faci ba
gajele, pentru a pleca spre altă 
stațiune, care are nevoie de 
prezența ta spre a atrage tu
riști.

Vînzoleala aceasta prin lume, 
cu schiurile la picioare, este 
susținută de o grupare de fir
me comerciale, care suportă 
cheltuielile, maseîndu-și inten
țiile publicitare sub denumirea 
foarte sportivă, pe cît de înșe
lătoare, de „Cupa mdndială", o 
competiție draconică în care 
cum ți se face dor de casă și-ai 
vrea să lipsești la slalomul' vi
itor, cum se duc pe apa sîmbe- 
tei toate șansele la premiile cele 
mari.

Annemarie Proll, .Gustavo 
Thoeni et comp, se mișcă cu 
dezinvoltură pe pistele înzăpe
zite din Alpi, din Alaska sau 
din Japonia, in cadrul așa-nu- 
mitului „pool de schi alpin" 
Dar exemplul a creat invidii. 
Și iată-i pe specialiștii probelor 
nordice, care ar dori și ei un 
„pool" asemănător. Primele 
semne aluzive Ia această in
tenție au apărut In Norvegia, 
unde fondiștii poartă bohete cu 
inscripții comerciale la vedere. 
Ceea ce n-a intîrziat să pro
voace intervenția drastică a fe
derației de schi din Norvegia, 

Cu două zile înainte de des
fășurarea campionatelor națio
nale norvegiene pe distanța de 
50 km, federația a avertizat că 
li va descalifica pe cei ce se 
vor prezenta la start cu bonete 
publicitare. Pină la urmă s-a 
găsit însă un modus vivendi, 
un compromis, satisfăcător pen
tru toată lumea...

Totul a pornit de fapt de Ia 
fondistul suedez Tomas Mag
nusson, care, aflîndu-se în A- 
merica, Ia o serie de întreceri, 
și-a ornat, primul, boneta cu 
mărci comerciale. Curind după 
aceea, imitîndu-I, au apărut , șî 
alții — In special fondiștii nor
vegieni — făclnd reclamă pe 
scufițele de lînă pentru com
panii de asigurări sau firme de 
conserve de carne.

Compromisul s-a Încheiat a- 
bia cînd, după Inițiativa unor 
fabricanți norvegieni, se aș
teaptă crearea unui „pool â) 
schiului nordic", profitabil fe
derației șl implicit schlorilor.„

Victor BANCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX
Campionatul mondial de hochei pe ghea
ță (Grupa C) a continuat In Olanda, cu 
disputarea meciurilor din etapa a 5-a. 
în cel mai echilibrat Joc, desfășurat la 
Tilburg, reprezentativa R.P. Chineze a 
învins cu scorul de 2—1 (1—0, 0—0,. 1—1) 
formația Franței. Au marcat : Wan 
Șun-sin șl Yan Van-șun, respectiv Vas- 
sieux. La Rotterdam, echipa Olandei a 
surclasat cu 14—0 (6—0, 6—0, 2—0) selec
ționata Danemarcei, la capătul unul meci 
în care De Graauw a înscris 4 puncte. 
Reprezentativa Norvegiei a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta cu 6—0 
(1—0, 3—0, 2—0). în fața echipei Unga
riei, iar Bulgaria a întrecut cu 9—2 (2—1, 
2—0, 3—1) selecționata Angliei. în clasa
ment continuă să conducă, neînvinsă, 
Norvegia, cu 10 puncte, urmată de Olan
da — 8 p., Ungaria — 6 p., (28—18), 
Franța — 6 p. (15—15), Bulgaria — 3 P-, 
R.P. Chineză — 4 p., Danemarca — 1 p;, 
Anglia — Op.
■
In localitatea japoneză Naeba au conti
nuat concursurile de schi contînd pen
tru „Cupa Mondiala". Proba masculină 
de slalom special a revenit schiorului 
francez Jean-Noel Augert, urmat de 
veșt-germănul Christian Neureuther și 
italianul Ilario Pegorari. Proba feminină 
de slalom uriaș s-a încheiat cu succesul 
sportivei americane Marilyn Cochran, ur
mată de Claudia Glordani (Italia) și 
Annemarie Prail (Austria). în urma a- 
cestor rezultate, situația în clasamentele 

prezintă astfel : 
Annemarie Prdil 
MOnlka Kasere- 

S; Rbsl Mittermaier 
131 p; individual

„Cupei Mondiale44 individual feminin ; 
(Austria) — 293 p 
(Austria) — 196' p; 
(R.F. Germania) -

se 
: 1.
; 2. 

; 3.

masculin:
154 p; 2.
147 p; 3.
131 p; pe
2. Elveția
4. Italia •
424 p; 6. S.U.A.

1. Gustavo Thoeni (Italia) 
David Zwilling (Austria) 

Roland Collombin (Elveția) 
echipe : 1. Austria — 1470 
__  580 p; 3. Franța — 571 
- 497 p; 5. r.f. Germania 

210 p.

p 
p

Turneu! Internațional de tenis <Se la 
Charleston (Virginia de Vest) s-a în
cheiat cu o mare surpriză : jucătorul 
vest-german Jurgen Fassbender a reu
șit să-l învingă In finală, cu 4—6, 6—1, 
6—4, pe americanul Clark Graebner, 
mare favorit după ce-1 eliminase în 
semifinale pe Iile Năstase.

După disputarea a S etape, in competi
ția cicliști „Marele premiu Annaba" 
conduce sportivul sovietic Gorelov, ur
mat de Nilson (Suedia) ți Neliubin 
(U.R.S.S.) — ambii la 15 sec. ți 
cenko (U.R.S.S.) — la 9:48. Etapa

. a cursei s-a desfășurat in două 
etape. Prima (Bouchegouf — 
Ahras,. 40 km) a fost câștigată de 
rul suedez Johansson în 1 h 13:26, 
cea de-a doua (Souk Ahras — Annaba, 
98 km) a revenit cehoslovacului Barto-, 
nlcek, cronometrat cu timpul de 2h3i:o7.
M
Ciclistul danez I.eif Mortensen a câști
gat etapa a 5-a a cursei Paris _ Nisa, 
desfășurată pe traseul Va’ence — Ma- 
nosque. E! a parcurs 186.500 km in 
th 22:43. fiind urmat, in același timp, 
de belgianul Eddy Merckx șl la 2 se
cunde de francezul Poulidor. Lider ai 
clasamentului continuă șă fie belgianul 
Eddy Merckx. I! urmează in ordine

Kiri- 
a 5-a 
semi- 
Souk 
rutie- 

iar

Mortensen — la 11 sec., Poulidor — la
22 sec. și olandezul Zoetemelk — ia 
33 sec.

Timpul nefavorabil continuă să lnfluen-
țeze desfășurarea cursei Tireniana — 
Adriatic». După ce au fost nevoiți să 
suspende etapa a 2-a, organizatorii au 
hotărtt .ca etapa a 3-a (programată Ini
țial pe distanța de 220 km) să măsoa-» 
doar 120 km. Intrucit zăpada blocase 
șoseaua și nu a permis plecarea din ora
șul pescasserpll. Transbordați cu auto
buzele. cicliștii au luat startul din Cas- 
tetvecchio, toehe!ndu-și întrecerea la 
Tortoreto de Udo. primul a trecut linia 
de sosire Italianul Pietro Guerra, cro
nometrat cu timpul de 2 h 56:02. In cla
samentul genera! conduce italianul Ma- 

~ urmat Ia 3 sec. de Guerra 
de belgianul Roger de Vlae-

rino Basso, 
și la 13 sec. 
minck.

al concursului feminin de
Hingham (Massachusetts),

I Goola-

Tn turui 
tenis de _____ v________
jucătoare» australiană Evonne ____
gong a invlns-o cu 6—4, 6—4 pe ceho
slovaca Martina Navratilova. Tenistnana 
sovietică Olga Morozova a ciștigat cu 
6—2, 6—2 partida susținută cu Janet 
Young (S.U.A.). Alte rezultate: Maria 
Neumanova (Cehoslovacia) — snaron 
Walsh (S.U.A.) 6—2, 4—6. 6—4: Gali
Chanfreau (Franța) — Patti Hogan 
(S.U.A.) 6—1, c—2. Tn clasamentul „Ma
relui premiu" feminin la tenis, conduc 
Virginia Wada (Anglia) și Evonne 
Goolagong (Australia), cu cît? p. 
flecare, urmate de Chris Evert (S.U.A.) 
— 90 p.

doi 
la
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