
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL

In ziua de 19 martie 1973 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tova* 
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Comitetul Executiv a luat in dis
cuție proiectul de lege privind ta
riful vamal al Republicii Socialiste 
România, precum și alte acte nor
mative in legătură cu aplicarea ta
rifului vamal. S-a stabilit ca, după 
Îmbunătățirea prevederilor pe baza 
observațiilor făcute în ședință, pro
iectul de lege să fie supus Marii 
Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, 
de asemenea, proiectul de lege pri-

C.C. AL P.C.8.
vind mediul înconjurător și a sta
bilit să fie supus dezbaterii publi
ce și apoi să fie inaintat Marii 
Adunări Naționale.

în vederea conservării și folosirii 
optime a fondului funciar, Comite
tul Executiv a hotărit, pe baza 
propunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituirea unui orga
nism special — format din specia
liști de inaltă calificare — care să 
fie însărcinat să elaboreze studii și 
să întocmească, intr-o concepție 
unitară, un program național de 
lucrări pentru eliminarea excesului 
de apă de pe terenurile agricole și 
pentru combaterea inundațiilor. S-a 
hotărit ca la elaborarea acestui 
program să fie atrași specialiști

din cadrul Academiei de științe a- 
gricole și silvice, din institutele 
agronomice, precum și din aite in
stitute de profil, specialiști în hi
drotehnică, hidrografie, geografie 
și in alte domenii. De asemenea 
s-a hotărit ca Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, împreună cu consiliile popu
lare județene să stabilească urgent 
un program de combatere a inun
dațiilor in toate zonele țării și, in 
special, in zonele afectate de că
derile masive de zăpadă, care să 
fie aplicat in această primăvară.

în încheiere. Comitetul Executiv 
a rezolvat unele probleme ale ac
tivității curente.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

SPORT ÎN FORME VARIATE, ACCESIBILE,

PENTRU RECREAREA MASELOR

„Consiliile populare, împreună cu consiliile pen
tru educație fizică și sport și cu concursul asocia
țiilor de locatari, se vor preocupa de organizarea 
unor activități sportive variate în cartiere și zo
nele de agrement ale localităților, extinzîndu-se 
centrele pentru deservirea sportivă a populației".

(Din Hotărîrea Plenarei Comitetului Central 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului)

privind Încetarea stării de necesitate instituita
PRIN DECRETELE Nr 109/1973 Șl \r. 139/1973

RAID-ANCHETĂ, LA CRAIOVA, PE O TEMĂ DE ACTUALITATE!

Avind în vedere măsurile care au fost luate, prin efor
tul colectiv al oamenilor muncii din unitățile socialiste, 

i populații apte de muncă, pen- 
căderilor masive de zăpadă și

SPATIILE DE
9 JOACA, SPORT SI»

AGREMENT IN CARTIERE
al militarilor, al întregii 
tru inlâturarea urmărilor 
ale viscolului,

Consiliul de Stat al
decretează:

Art. 1 — Incepind cu
de necesitate instituită prin decretele nr. 
martie 1973 și nr. 139 din 16 martie 1973, în municipiu! 
București și in județele afectate de viscol și ninsoare, 
inceteazâ.

Art. 2 — Pentru asigurarea desfășurării în condiții 
normale a transportului pe drumurile publice și pe stro-

Republicii Socialiste România

data de 20 martie 1973, starea
109 din 14

întregul oraș ; în 1973 — 61 000• In 1938 — 61 500 locuitori în _ _
elevi și studenți I • Terenuri există. Dar cum sînt ele întreținute ?
• Locuri de întilnire a copiilor cu indiferența celor mari

• 1200 lei distruși cu barosul I

Municipiul Craiova a cunoscut în 
anii socialismului o impetuoasă dez
voltare, aici construindu-se importan-

mum de eficiență pentru a satisface 
toate cerințele. Spre exemplu, în 
țața blocului G, se va face un loc de

7 7

Martoră la convorbirea noastră a 
fost și pensionara Olga Oriescu, lo
catară a blocului C-4, care a ținut 
să adauge : „Intr-adevăr, copiii în- 
tîmpină mari greutăți cu... joaca. 
Dar, nu numai ei. Și nouă celor mai 
în vîrstă ne place să găsim un loc 
unde să stăm liniștiți, să ne bucu
răm de soare, de verdeață. însă, ase
menea spații lîngă blocurile noastre

Comandamentul Central pentru 
înlăturarea urmărilor căderilor ma
sive de zăpadă și ale viscolului in
formează că prin aplicarea preve
derilor Decretului Consiliului de 
Stat privind instituirea stării de ne
cesitate, situația a revenit la nor
mal în toate județele afectate. S-a 
realizat deblocarea intr-un timp 
scurt a străzilor și drumurilor pu
blice, a căilor ferate, gărilor și 
triajelor, a căilor de acces spre uni
tățile industriale, comerciale și spre 
fermele de animale, asigurîndu-se 
funcționarea neîntreruptă a produc
ției, a centralelor și uzinelor elec
trice, aprovizionarea tehnico-mate- 
rială normală a unităților economice 
și a populației cu produse agro- 
a'limentare. Pentru înlăturarea efec
telor viscolului și normalizarea ra
pidă a activității economico-sociale 
în toate județele, organele și orga
nizațiile de partid, colectivele din 
întreprinderi și conducerile acesto
ra, unitățile militare și întreaga

cesit&te.

gospodăresc, cum,

este acesta de lîn-

lui Novac, am în-

cartiere
locuri din noile

tilnit în multe

Spații de joacă 
bine întreținute,

dovedind spirit

gă blocul G 6 din 
cartierul Erazda

VISCOLULUI

te tocau-
face ca a 
în bi
Lâțile

este doar parcul 
singurul din cartier.

adresează calc 
nicei clase i 
afla: perma 
tor acțiu 
fășurat 
ducției 
răni mi: 
agricultură, 
zenie pentru a pune la adăpau 
a feri de urmările viscolului 
tul obștesc al cooperativelor 
statui ui.

Comandamentul Central amice, 
de asemenea, calde mulțumiri mi
litarilor armatei noastre. pentru 
contribuția lor hotărftoare la reu
șita acțiunilor de deszăpezire, pre
cum și tineretului, elevilor și stu
denților care au ieșit în număr 
mare, alături de profesori, la des-

și moderne 
totodată, 
•a saltul 

, dacă în 
IS3> iBCregBl oraș avea 61 500 de lo- 
caiMri. ia prezent numai 
wdenții totalizează cifra 
în^Ote». e-au înălțat și 
noi cvanale de locuințe, 
cartaeve^ insalubre alearmat

NICOLAE CEAUȘESCU

elevii si 
de 61 000 
se înalță 
înlocuind 

_____ _________ orașului. 
Brazda !ci Novac. Severinului. Dezro- 
birii. Calea București. Valea Roșie, 
1 Mai. Craiovița stat nume vechi 
pentru erase veni dar, în același 
«a—p priveliști noi și prilej de mîn- 

alitate. Aici lo-

SUCCES ROMÂNESC ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH DE LA BELGRAD

ALEXANDRA NICOLAU
VIRTUALA CIȘTIGATOARE
Cu o rundă înainte de sfîrșit, 

reprezentanta noastră ALEXAN
DRA NICOLAU are un avans de 
două puncte în clasamentul turneu
lui internațional de la Belgrad, 
unul din cele mai importante care 
figurează pe agenda șahului femi
nin, asigurîndu-și astfel primul loc. 
Ea a realizat l'/> puncte din cele 
două întrerupte (a cîștigat la Gheor
ghieva și a remizat cu K. Jovano- 
vici).

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ 
ÎN TURNEUL MASCULIN

Succesul acesta se adaugă unei 
suite de foarte bune rezultate ob
ținute în actualul sezon de maes- 
tra noastră internațională, califica
tă, după cum se știe, in turneul in
terzonal pentru campionatul mon
dial (alături de alte două șahiste 
românce, Elisabeta Polihroniade și 
Gertrude Baumstarck). Alte rezul
tate ale partidelor întrerupte: 
Șui — Kalhbrener 1—0, Kozlovska 
— Erenska 0—1; G. Jovanovici — 
Gheorghieva 1—0 j Pihaillcl — Șui 
0-*-l ; Gheorghieva — Milivojevid 
1-0.

CLASAMENTUL 
ALEXANDRA NICOLAU (ROMA
NIA) 8,5 puncte; Verdczi (Unga
ria) 6,5 puncte ; K. Jovanovic! (Iu-

Pihailicl — Șui

după 10 runde :

DE ȘAH
Runda de aseară, a 12-a,.. nu a produs 

modificări în configurația clasamentu
lui turneului internațional de la Bucu- 
reRezuitate : Knaak — Ostpici 1—0, 
Stanciu _  Ungureanu 0—1, Rukavina. —
Taimanov șl Partoș — Gheorghiu re
mize. Restul — întrerupte.Continuă să conducă Taimanov cu 
8 p (1), urmat de Honfl 7, Partoș 6'j 
(1). Knaak 6‘A. Ghlzdavu 6 (3).Astăzi dimineața se reiau partidele 
întrerupte ; după-amiază se joacă run
da a 13-a.

în partida revanșă,

la lupte greco-romane

ROMANIA
POLONIA 6-1
Luni seara, tn sala Petrolul din Ploiești s-a disputat partida revanșă din

tre reprezentativele de lupte greco-ro- 
mane ale României și Poloniei. Cu toate că in garnitura aliniată la Ploiești au 
apărut trei nume noi față de cea de la 
București, luptătorii români au obținut 
victoria cu același scor : 6—1. Din rin
ei-! celor 9 partide disputate (oaspeții 
n-au avut reprezentanți la categoriile 
62 și 74 kg, tn schimb au prezentat doi 
coneurenți la cat. 99 kg), douâ s-au 
terminat cu decizii de duble descalifi
cări pentru luptă pasivă, iar In cele
lalte șapte s-au decis Învingătorii, cel 
șase cîștigătorl din reprezentativa noastră au fost Constantin Alexandru (b.p. 
A. Wisniewski). Nicolae Gingâ (b. tuș Jerzy Bujak), Ion Baciu (b. dese. Josef 
Woiciekowski), Simion Popescu (b.p. 
Ludwik Romanski). Nicolae Mandea (b. tus Kazimir Pryczkowski) și Victor 
Dollpski (b. tuș Tadeus Weglewski). Sin
gurul învins din formația noastră a fost Ion Gabor, care a pierdut la puncte 
partida cu Piotr Starzynski. Nicolae Ne
gul și Dumitru Manea au fost descali
ficați împreună cu adversarii lor. <M. Tr.)

odihna pentru virstnici, dar și un 
solar pentru copii. De asemenea, 
s-au făcut demersurile necesare pen
tru dotarea asociației cu cinci seturi 
de aparate de joacă pentru copii.

Cetățenii de aici au chemat la în
trecere toate asociațiile de locatari 
din municipiul Craiova. Dintre -o 
biectivele întrecerii n-a fost omis 
sportul, prevăzîndu-se : „înfrumuse
țarea spațiilor verzi și crearea unui 
parc de agrement destinat copiilor 
și vîrstnicilor".

nu există. Soluția 
din apropiere,
Și ne ducem mereu acolo. Totuși și 
în acest caz mai există un of : eu, de 
exemplu, sînt bunică, și ca mine mai 
sînt multe, dar în parc nu este nici 
un loc unde să se joace nepoțeii. 
Dacă nu mă credeți, mergeți pîn5 
acolo...".

...Intr-un frumos cartier de vila 
proprietate personală se afla parcul 
I’ușkin. Facem cunoștință cu Gheor- 
ghe Ivanovici, pensionar C.F.R. care, 
profitînd de vremea călduroasă, a 
ieșit la plimbare cu nepoțica. Să-1 
ascultăm : „De fapt, eu nu locuiesc 
aici, dar viu deseori, pentru că lîn
gă blocul turn unde stă fiul meu, nu 
există un asemenea loc. Dar, din 
păcate, nu este nici un fel de ame
najare pentru joaca copiilor, ei uti- 
lizînd pentru aceasta aleile parcului. 
Dar mai tîrziu, cînd ies și elevii de 
la școala de vizavi, copiii pot fi vS- 
zuți jucîndu-se pe asfaltul celor două 
spații de parcare pentru mașini".

Desigur, conlocutorii noștri a:i 
dreptate : copiii nu au suficiente spa
ții bine amenajate pentru joacă, deși 
posibilități există. Dar, de ce să nu fim 
sinceri : oare numai Consiliul popular 
are obligația să intervină și să reali
zeze asemenea terenuri ? Și, presupu- 
nînd că în activitatea municipalității 
se constată o anumită indiferență! 
față de aceste probleme, de ce nu se 
manifestă mai pregnant inițiativa ce
tățenilor, ca principali beneficiari, 
pentru că, în mai toate cazurile, ne
glijența și lipsa spiritului gospodă
resc sînt cele care au transformat 
terenurile de joacă în maidane.

Ce au de spus despre aceasta locatarii .................- -
Valea Roșie — i 
foarte puține locuri de joacă 
lor avînd drept divertisment 
printre gunoaie și cățăratul 

dărîmați al construcțieiții

din blocul 3 al cartierului 
unde și așa exista 

— copiii 
slalomul 
pe pere- 
destinate

Raîd-anchetâ
Emanuel

Foto : Andrei

realizat de :
FANTANEANU

T. RADU
BUZA-Craiova (

(Gontinuare in pag. a B-a)

goslavia). Șui (U.R.SJS.) 6 puncte ; 
Kozlovska (U.R-S.SJ, G. Jovanovici 
(Iugoslavia) 5,5 puncte ; Kalhbre- 
ner (Iugoslavia), Erenska (Polonia' 
5 puncte ; Gheorghieva (Bulgaria) 4 
puncte ; Milivo jevici (Iugoslavia) 3 
puncte etc.

ttorsc CO 400 de cetățeni.
Avtori in vedere ritmul Intens de 

creștere edilitară a Craiovei, numă- 
ral mare de locuitori — în special 
tineri — ai noilor cartiere, necesita
tea Ootarii acestora cu spații și ame- 
■ajări corespunzătoare practicării 
exercițiului fizic și sportului de către 
togi cetățenii, indiferent de vîrstă — 

saMuuat și de recenta Hotărî- 
re a Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
vtre ta dezvoltarea continuă a 
capei fizice și sportului — am 
tjMNt seria raidurilor-anchetă 
riad spațiile de joacă, sport și agre- 
■rr*. t iritind de curind reședința 
județului Dolj.

ASOCIAȚIA LOCATARILOR 
C.T.2 CHEAMA LA ÎNTRECERE

Ia cartierul Calea Severinului, în 
r—-» asociației de locatari C.T.2, se 
manifestă <Ha plin fenomenul de in
terim • blocurilor. Aici, tn cele 630 
de apartamente, locuiesc 1 100 de copii 
care au nevoie de un spațiu pentru 
joacă- Să mal adăugăm că Intr-unui 
d—.tre evartaluri se află aproape 
«C de tfceri, salarlați la Combinatul 
ehtete, earn *i-au manifestat de 
mulse ori dorința de a avea la dis- 
pertf-e na teren de sport.

Preccupiri din partea locatarilor 
exista Dupd cum ne spunea Gheor- 
ghe Pirvu. Împuternicitul asociației, 
spatiile trebuie utilizate cu maxi-

CIND LOCUITORII AȘTEAPTĂ 
TOTUL DE LA EDILI, IAR EDILII 
— INIȚIATIVELE LOCUITORILOR

pn- 
edu- 
con- 
pri-

în apropierea blocului C-3 din car
tierul calea București, Gloria Lazăr, 
muncitoare la „Confecția" și mamă a 
unui copil de 9 ani, ne spune arătîn- 
du-ne un teren unde spațiul de joacă 
a fost ocupat de grămezi de pămînt, 
iar aparatele transformate în... sus 
ținătoare de frînghii de rufe : „Lo
cuiesc aici de 4 ani, dar în tot acest 
timp terenul a continuat să rămină 
un maidan. Acum, pămîntul adus ne 
dă nouă, mamelor, prilejul să ne 
ocupăm un timp mai mare cu... spă
latul, pentru că după ce copiii se 
joacă aici citeva ore, se intorc acasă 
murdari".

AGENDA ACTIVITATII•>
Duminica aceasta, zeci și zeci de 

mii de tineri ai patriei au îmbinat 
armonios participarea lor la acțiu
nea patriotică de înlăturare a urmă
rilor acestei răbufniri tîrzii și vehe
mente a iernii, cu activitățile sporti
ve de masă organizate în numeroase 
orașe ale țării, sub un cer senin și

SPORTIVE DE MASĂ1
soare blind de primăvară. Hărnicia, 
entuziasmul și elanul, specifice acestei 
vîrste au fost prezente pretutindeni, 
ațît pe „frontul" luptei cu zăpada, 
cît și pe arenele întrecerilor. Adre- 
sîndu-le tuturor felicitări și noi suc
cese, continuăm „stenograma" cores
pondenților noștri.

START IN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ, LA
Inaugurarea activității în aer liber 
fost făcută la Satu Mare prin or

ganizarea unui mare număr de com
petiții, la care au participat peste 
2 000 de tineri și tinere. Ei s-au în
trecut Ia cros, ciclism, carting, pati
naj pe rotile, volei, baschet, handbal 
șl fotbal. Concursul de ciclism, do-

a

SATU MARE
tat cu trofeul 
s-a disputat pe 
trăgînd aproape

Serbări asemănătoare au avut loe

„Floarea prieteniei" 
străzile orașului, a- 
100 de participant!.

spor

(Gontinuart ta pag. a t-a)

vele

Participanții la faza finală de schi a «Cupei tinerelului de la sale* se îndreaptă, in grup, spre locul de
Foto î Theo MACABSCHl

MUNCĂ Șl SPORT PE STADIONUL VOINȚA
Numeroasele terenuri de sport, 

ca și aleile, tribunele complexului 
Voința din Capitală, sînt încă aco
perite cu un strat gros de peste 
30 cm de zăpadă. Cineva tăcuse, 
într-o scurtă pauză din timpul 
deszăpezirii, un calcul estimativ și 
ajunsese la o cifră care în alte 
ierni ne-ar fi părut incredibilă: 
peste 30 000 de metri cubi ‘de ză
padă acoperă stadionul... Pe o sin
gură alee, pe cea principală, lun
gă de aproape 300 m, se „săpase" 
doar un șanț pentru scurgerea

apei provenite din nămeți, in rest 
zăpada a rămas neatinsă pină du
minică. Acum insă a venit și 
rîndul stadionului. Conducerea clu
bului Voința a apelat la ajutorul 
asociațiilor sportive din cooperati
vele meșteșugărești. Opt dintre ele 
au fost receptive, trimițind 200 de 
tineri care au început înlăturarea 
zăpezii de pe acest frumos stadion 
din cartierul Pipera.

In această împrejurare am ajuns 
duminică dimineața la Voința, 
unde am asistat la un spectacol...

obișnuit. Tineri din 
cooperativele Instalatorul. Tehnica 
încălțămintei. Metalocasnica. Ma- 
roehinerij, Me-eriașii cizmari, Con- 
stmctoruL Hectrobobinajul și Arta 
încălțămintei participau cu entu
ziasm și hărnicie la curățirea ză
pezii de pe terenul de fotbal, cel

T. RABȘAN
LÂ ÎNCHEIEREA

b it”M 9

DE SCHI PENTRU

CUPA TINERETULUI

bucurețteni lucrind la deszăpezirea terenului de Foto: P. ROMcȘANTinerii cooperatori

DE LA SATE“

EFERVESCENȚA PRODUSA
ÎNTRECERILOR DE 0 COMPETIȚIE DE MASA

NU TREBUIE SA DISPARA
DUPĂ DISPUTAREA FINALEI

LA 
in
se

„CUPA TINERETULUI DE 
SATE", în al cărei program sînt 
cluse întreceri la 10 discipline, 
desfășoară, anual, in două etape, EDI
ȚIA DE IARNA și CEA DE VARA. 
Prima, orientată, normal, spre sportu
rile specifice anotimpului rece, cu
prinde schiul și săniușul, discipline 
ale zăpezii, tenisul de masă și șahul, 
sporturi de sală. Dintre aceste ramuri 
sportive, trei (săniușul, tenisul de 
masă și șahul) se opresc la nivelul 
etapelor județene, în timp ce a patra, 
schiul, s-a aflat anul acesta la a 
dona ediție cu finală pe țară. Alte 
trei ediții anterioare s-au desfășurat 
pină la faza județeană.

Faptul demonstrează cu prisosință 
prestigiul din ce în ce mai ridicat al 
popularei competiții care este -Cupa 
tineretului de la sate". Considerăm 
că, prin desfășurarea unei faze finale, 
acțiunea inițiată de secția sport-tu- 
rism a C.C. al U.T.C., nu a avut de- 
cît de cîștigat. Ne gîndim. în primul 
rînd, la excelenta propagandă care se 
face competiției, în general, la inte
resul sporit care gravitează în jurul 
ei. O bună organizare, caracterul fes
tiv, atmosfera de concurs — toate a- 
cestea produc o impresie deosebită 
asupra competitorilor. Povestirile lor 
in fața consătenilor, relatările din 
presă, acțiunile organelor județene de

resort ale U.T.C. adîncesc în conștiin
ța tinerilor din mediul rural ideea 
practicării diferitelor discipline spor
tive, îi mobilizează — poate, în mă- . 
sură mai mare ca orice altă modali
tate — in vederea unor acțiuni vii
toare.

Totuși, credem necesar a fi subli
niat, pornindu-se de la recenta etapă 
pe țară la schi, faptul că in cazul 
oricărei finale de acest gen, ea tre-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)
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însemnări din sala turneului internațional

UN ATAC CONDUS DUPĂ TOATE REGULILE GENULUI...
Discfft'. cu ' multe partide între

rupte, scăpat, parcă, din vedere de 
favor iți, Karol Honfi a apărut din
ți--oda ti, după runda a 11-a, pe 
locul secund al clasamentului tur
neului internațional de șah de la 
București, ca urmare a unei „serii" 
de 3% puncte din 'pafcru(l), reușită 
pînă aeam doar de Taimanov, lide
rul competiției. .

Startul nu i-a f<wt favorabil maes
trului internațional maghiar (mulți 
ani titular în echipa națională a 
țării sale), aducîndu-i o jumătate 
de pUncț din 2 întîlniri. Apoi, el 
,.și-a intrat în mină" și, cu excep
ția înfrângerii suferite în fața lui 
Taimanov, și-a dominat majorita
tea adversarilor. Honfi are un stil 
personal, interesant, joacă inventiv, 
energic, și cu alb, dar și cu negru. 
Am ales pentru însemnările de 
astăzi, partida sa cu Ungureanu, 
grăitoare din acest punct de vedere. 
Intr-o „engleză", Honfi (cu negrele) 
a sancționat lipsa de hotărâre 'a 
adversarului său, •preluând el con
ducerea jocului.

1. c4 e5, 2. Cc3 Cf6. 3. Cf3 d6, 4. 
dî CbdT, 5. e4 s6, 6. d5 Ng7. 7. 
113 0—0, 8. Ng5 h6, 9. Ne3 Cc5. 10. 
C'd2 ao. 11. g4 c6 (Apreciind — 
corect, după cum se va vedea — 
că atacul albului de pe flancul re
gelui nu esfe periculos, negrul în
cepe operațiunile pe cealaltă parte

a tablei), 12. Dc2 Nd7, 13. Cb3 b6, 
14. 0—0—0 ? ’ (Riscantă decizie de 
a face rocada mare, exact pe aripa 
u.nde negrul își concentrează for-

HONFI

fele. în „cursa contra-cronometru- 
lui“, care va urma, albul sosește 
pe... locul II). 14... c:d5, 15. C:c5, 
b:c5, 16. c:d5 a4 ! 17 Cbl (în timp 
ce pe flancul regelui poziția a ră
mas neschimbată pe aripa damei, 
unde s-a._ refugiat regele lui Un- 
gureanu, lupta este în toi. Coloana 
,.b* a fost deschisă și se amenința 
înaintarea aî) 17._ Ch7 (Avindu-se. 
eventual, în vedere deschiderea

diagonalei nebunului negru, cu un 
efect decisiv in mărirea presiunii 
și construirea atacului), 18. f3 f5 1 
19. Dg2 1'4 ! (O excelentă idee po
zițională. Prin blocarea aripii re
gelui resursele negrului pot fi an
grenate în lupta pe partea opusă 
a tablei), 20. Nd2 Nf6. 21. Ca3 Nh4, 
22. Nb5 N:b5, 23. C:b5 Db6, 24. Ca3 
c4, 25. Thfl (Se amenința foarte 
puternic Nf2 și Nd4) 25... TfcS, 26. 
Nc3 Cf8. 27. Kbl Cd7 (Toate forțele 
se îndreaptă spre „front"), 28. Tel 
TabS, 29. Tc2 Da5, 30. De2 Nd8 (Și 
ultima figură neagră intră în joc). 
31. Nel Nb6, 32. Nf2 N:f2. 33. T:f2 
TM. 34. Tc3 Db6. 35. Dfl Dd4 ! 36. 
Del Cc5, 37. Cc2 T:b2+ ! (Lovitură 
decisivă. Turnul nu se poate lua 
din cauza lui 38.. Cd3—). 38. Ral 
T:c2, 39. T:c2 Cd3, 40. Ddl ? ? (E- 
roare gravă ! Trebuia 40. Dbî, pen
tru a nu permite negrului ocupa
rea verticalei „b”.) 46... TbS ! și 
albul cedează. .

După cum se vede din diagrama 
alăturată, albul nu are nici o mu
tare la dispeziție pentru apărarea 
amenințărilor 41— a3 și 42.. Tb2.

Vale,-iu CHIOSE

Studenta Maria Cîmpeanu (IEFS) a avut o frumoasă comportare la ultima 
ediție a campionatelor naționale universitare. Ea a cucerit 3 titluri fi se 
anunță o candidată redutabilă în lupta pentru supremație a celor mai 
bune schioare alpine din anul acesta Foto : Paul ROMOȘAM

Campionatele, universitare

MARIA CÎMPEANU Șl NICOLAE CREȚOI 
ÎNVINGĂTORI LA SLALOM SPECIAL Șl URIAȘ

în Paring, s-au încheiat campio
natele naționale universitare de schi. 
Competiția, la care au participat 
peste 100 de sportivi din centrele 
universitare în care acest sport are 
o bună reprezentare, s-a bucurat 
de un binemeritat succes și a con
firmat încă o dată posibilitățile de 
dezvoltare ale acestui frumos sport 
în rîndurile studențimii din țara 
noastră.

Lupta pentru întîietate, în ultimele 
probe ale campionatului, slalomul 
uriaș și snecial, s-a dat între schiorii 
de la I.E.F.S. și cei de la C.S.U. 
Brașov. Victoriile au fost împărțite 
frățește : la fete, ambele titluri au 
revenit Măriei Cîmpeanu (I.E.F.S.), 
iar la băieți Nicolae Crețoi (C.S.U. 
Brașov) s-a dovedit imbatabil obți- 
nînd și el două victorii.

Disputele au avut, loc pe o pîrtie 
excelentă, amenajată în jurul Bazei 
didactice a Institutului de Educație

RODICA RE IC HER A ClȘTIGAT

CONCURSUL FEMININ DE SELECȚIE
' Turneul de selecție (reunind cu 
excepția maestrelor internaționale 
Alexandra Nicolau, Elisabeta Poli- 
hroniade și Margareta Teodorescu 
întreaga elită a șahului nostru fe
minin) s-a încheiat eu victoria RO- 
DICAI REICH ER, care repurtează 
un frumos și meritat succes. Ea a 
Jucat sigur și constant pe par
cursul. întregii competiții (5 victorii. 
6 renrșiae). a condus marea majori
tate a. timpului, și-a apărat cu dîr- 
zenie primul loc în partidele deci
sive din ultimele două runde.

Neînvinsă a fost și maestra in
ternațională Maria Pogorevici. care 
își reăfiiână forța' șî se men:, ne !r. 
primul pltlfcn al fruntașelor. A con
firmat buna comportare din fin-.ia 
campionatului național Suzana Ma- 
kai, în timp ce Margareta Juncu 
își ia revanșa și se reabil teazâ 
pentru insuccesul part:..' 
atunci. Fără nici o partidă p e.-da
tă, dar cu 10 remize (record ab
solut !), Eleonora Gogâlea depășește 
cu puțin 50 la sută d n p. n 
Sub posibilitățile sale reale a evo
luat maestra international* Gertrs- 
de Banmstarrk, fără aplombul ți 
energia care caracterizau jocul f as
tei campioane naționale, calificată 
în turneul interzonal. O decepție : 
Anca Gheorghe, de la care se aș
tepta thaf mult prin prisma lo

cului bun ocupat în finala cars- 
pionatului național.

IATA CLASAMENTUL FINAL t 
Reieher 8 p (din 11 pcstbiJeț. P»- 
gorrrici. Makai 7 . Jancw 7. G«- 
gâlea 6. Bswmstarek. CMș 5' f Ră- 
docanu. Olteana 5. J k
Gheorghe 3. Zsigmond (TJCJ

LA LOTURILE REPUBLICANE DE JUNIORI

TREBUIE ACCELERATE PREGĂTIRILE PENTRU C. E.
Fără doar și poate că arena cu 

patru pine „Ruimenrol' Brașov, 
care a găzdui: penultimul trial al lo
tului republ.-can de junioare pentru 
C_E. <I>—2* sna.. Prerov — Ceho
slovacia). are pârtieular.’Ap de na
tură să ev.oer.t.eze eventualele de- 
f jC isr,e ce ordin tehnic ale selecție- 
naF. Vfb.Tr Prin urmare, i-a feat mai 
jwt aotreAortdui Tudor Buea si 
eooriate care dintre ceîe 12 tinere 
jucătoare, an respecta: sau nu in- 
dicatzxSe date cupă tabăra de iarnă 
de -a Mangala. Dsn păcate, antre- 
rorul na a arz prea multe motive 
să Le ixucurc*. Să exempt _f< im.

Ctxn se poate ca j-ocâtoare de 
sivei dr_-:nar ca Maria Tod ea 
(Verista Tg Mureș). Ev* Lfeasi <Vo- 
mța Buc—-ey.) sau Băiașa Miriea 
«LaMMt București) să ratase la o 
probă 13. * si respectiv < bele ? Ma
rea raajcri»a*e « cTorzrentelor 
(chiar și pnura clasată, ramdssta 
Vasiliea Htata) au arâat nesigu
ranță te manșeta .unia'Se*. Cana- 
"eta tmet au da: cei tea- mult de 
furcă < i «cpeSi 'xareior rărea: I în- 
tkap3nd«-«e ca • jacăUTe să do
boare 1a c su-*iuri aruncare oouâ 
papece. Dtrtr-n: samâj cajctd re
iese că eeue 12 carxr-dste la echipa 
-weraertariri au aemt in două par
tide 1<1 de .îrle coaie', ceea ce 
~-rii ■«- i « medie de 134. Dacă a- 
te-.nrias că sfcri sportive esre nu

ra‘.ează nici o lovitură sau, în mod 
normal, greșesc ținta în două me
ciuri cel mult de 5—6 ori, trebuie 
să recunoaștem că junioarele noas
tre au carențe la „izolate'1, lansînd 
cam multe bile în... gol.

$i încă ceva foarte important. 
Ni s-a părut că teama de a nu 
da randamentul scontat și ca atare 
de a nu mai figura in lot și-a pus 
amprenta pe evoluția unor jucă
toare. care na obișnuiseră în ulti
ma vreme cu o comportare va
loroasă și constantă (Bâlașa Mirică, 
Margareta Nagy, Eugenia Hollesch, 
Caliopia Băncilă și Erika Szasz).

Băieții (antrenor Roger Ornat), 
și-au disputa* întîietatea tot la Bra
șov pe arena Hidromecanica, o sală 
cu pis^ moi, unde ies în relief 
chiar ți cele mai mici greșeli ale 
concurenților.

Din păcate, prea puțini ponicari 
au corespuns exigențelor. Chiar și 
jucători de bază ai echipei națio
nale ca de exemplu loan Stefutz 
(Voința Cluj). Io«f Szasz (Voința 
București). Cezar Lebădă (Construc
torul Galați) si Anton Molnar (Re
cord Cluj) nu au reușit să depă
șească granița celor 800 p.d. decît 
ÎRtr-o smg’iră manșă a trialului. 
Dscă bucureșteanul a fost nevoit 
să întrerupă o perioadă destul de 
mare procesul de instruire, despre 
ceilalți jucători am fost informați.

POLO

Duminică, 25 martie, se reia cam
pionatul republican de rugby — 
divizia A — pentru seniori. Cu a- 
cest prilej se va desfășura cea de 
a IlI-a etapă a returului (a XVI-a

SE REIA CAMPIONATUL
Pc adresa Federale rcrr-loe oe 

-■aiaSri- a scs_: • zav.-^ue am par-

ECHIPA ROMANțEI 
INVITATĂ LA PESCARA

echipele Italiei (deținătoarea tro- 
feulibl. Iugoslaviei, Ungariei, R.F. 
German-a și Olancei.

înainte de verificarea de la Brașov, 
că au devenit delăsători în ultima 
vreme. Randamentul lor a confir
mat în bună parte această situa
ție. Ceea ce ni se pare mai grav 
este faptul că cei vizați nu au 
recunoscut, în ședința de analiză, 
că au neglijat programul de antre
nament impus de federație, lăsînd 
impresia că nu mai au nimic de 
învățat- Această exagerată autoîn- 
credere denotă că unii antrenori nu 
colaborează, din comoditate sau din 
alte motive, cu specialiștii forului 
de resort în problema pregătirii te
meinice a membrilor Iotului repu
blican.

Iată, însă, și alte carențe obser
vate mai evident în evoluția junio
rilor. Cu puține excepții, selecțio- 
nabilii s-au arătat incapabili de a 
rezolva dintr-o lovitură diferitele fi
guri la „izolate". De asemenea, ma
rea lor majoritate nu au calculat a 
doua bilă și în consecință au spart 
adesea. Și la acest lot, s-au tras 
nepermis de multe bile în... gol. E- 
nervațl peste măsură eă nu le 
merge jocul, o serie de competi
tori au ratat bile prețioase, iar alții 
au avut, după o suită de aruncări 
reușite, o surprinzătoare cădere.

Pînă la competiția continentală, 
junioarele și juniorii noștri au su
ficient timp să remedieze deficien
țele. Cu o singură condiție : selec- 
ționabilii și tehnicienii de la clu
burile și asociațiile respective să 
accelereze ritmul antrenamentelor 
pentru ca tinerii popicari să atingă 
forma maximă la ora startului 
în C E.

Traian IOANIȚESCU

„CUPA POSTĂVARUL"
POIANA BRAȘOV 19, (prin telefon). 

„Cupa Postăvarul" fi continuat cu dis
putarea probei de slalom special organizată pe un traseu scurt cuprins Intre 
cabana Cristianul Mare șl Poiana Doam
nei. Ca Și în ajun, Dorin Munteanu (CSU 
Brașov), beneficiind de un plus de ex
periență, de o excelentă alunecare șl 
mai ales de o înțelegere tactică a probei 
a cîștigât și slalomul special, aflîndu-se 
prin aceasta la a 6-a victorie consecutivă.

Remarcabilă comportarea lui Alexan
dru Manta, aflat în primul an de parti
cipare la întrecerile seniorilor, care și 
în acest concurs, la fel ca si. în altele 
face proba unei maturități deosebite șî 
a unor calități tehnice ce îl situează printre cei mai valoroși reprezentanți ai 
tinerei generații de alpini.

La fete, înregistrăm o surpriză plăcută prin victoria schioare! Georgeta. 
Băncilă asupra eternelor sale rivale Iudit 
Tomfiri și Daniela Mupteanu.

Mai trebuie adăugat că în momentul 
în care se găsește sezonul de schi, este 
necesară alegerea unor pîrtii mai lungi, mai dificile, cu un număr mai mare 
de porți pentru ambele curse de sla
lom. Aceasta atît în vederea unei decan
tări valorice, cît mai ales pentru pre
gătirea aoropiatelor dispute din cadrul 
campionatelor raționale, precum și pentru ridicarea antrenamentelor sportivilor 
noștri la un echivalent internațional.

REZULTATE TEHNICE, slalom special, 
fete : 1. Georgeta Băncilă (Dinămo) 
1:06.7, 2. Iudit Tdmdri (Dinamo) 1:07.6, 
3. Ioana Donca (Dinamo) 1:26.1, 4. lu- 
liana Pene va (Bulgaria) 1:31,0, 5. De- 
menușca Spasova (Bulgaria) 1:34,7. 6. 
Arlete Erețian (Șc. sd. Brașov) 1:35.0; 
băieți : i. Dorin Munteanu (CSU Bra
șov) 1:12,4. 2. Alexandru Manta (ASA) 
1:13,3. 3—4. Ion Bobiț (Dinamo) si Ni
colae Stinghie (ASA) 1:15,3. 5. Gheorghe 
Bucur (ASA) 1:16,6, 6. Florin Barbu(Brașovia) 1:17,1.

Mihoî BARA

Fizică și Sport. Slalomul uriaș (52 
de porți) pentru băieți, a arătat că 
Nicolae Crețoi (elev al cont univ. 
Constantin Diaconescu, șeful cate
drei de specialitate a Universității 
Brașov) este pus pe fapte mari. Bra
șoveanul, în ambele manșe a cobo- 
rît atent, în plină viteză și, cu o 
bună tehnică în ocoliri, reușind să 
cucerească o frumoasă victorie. El 
a avut adversari redutabili în stu
denții de la I.E.F.S.. Alexandru și 
Ion Bogdan, care au trebuit să se 
mulțumească cu locurile doi și trei. 
La slalom special, Nicolae Crețoi a 
învins și mai detașat anunțîndu-se 
unul dir» candidații potențiali la 
locurile de frunte în apropiatele 
campionate naționale ale seniorilor.

La fete, Maria Cîmpeanu (I.E.F.S). 
s-a dovedit cea mai bună în am
bele curse și a urcat de două ori 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere. IATĂ RE
ZULTATELE TEHNICE, slalom u- 
riaș, fete: 1. Maria Cîmpeanu 
(I.E.F.S.) 1:16,5; 2. Mariana Tres- 
tian (I.E.F.S.) 1:17,2; 3. Ioana Bîr- 
san (Univ. Cluj) 1:21,10; băieți: 
1. Nicolae Crețoi (C.S.U. Brașov) 
2:24,7 ; 2. Alexandru Bogdan (IEFS) 
2:25,7; 3. Ion Bogdan (IEFS) 2:27,1; 
slalom special, fete : 1. Maria Cîm
peanu 1:16,0 ; 2. Mariana Trestian 
1:19,4 ; 3. Ioana Bîrsan 1:24,0 ; bă
ieți : 1. Nicolae Crețoi 1:26,9; 2. 
Ion Bogdan 1:31,10 ; 3. Zoltan 
Hambrlch (I.E.F.S.) 1:32,2.

Tncepînd de mîine, la Timișoara 

TURNEUL FEMININ 
„CUPA PRIMĂVERII"

începînd de mîine după amiază, 
sala Olimpia din Timișoara va găz
dui cea de a V-a ediție a turneului 
internațional de handbal feminin 
dotat cu „Cupa Primăverii". La 
startul Competiției, care este orga
nizată ds clubul Universitatea din 
localitate, se vor alinia următoare
le formații : T.S.K. Berlin (B.D. 
Germană), O.R.K. Belgrad (Iugo
slavia), reprezentativa de tineret a 
României și formația Universitatea 
Timișoara. Turneul programează 
în fiecare zi partide începînd de 
la ora 16,30, urmînd să se încheie 
duminică.

P. ARCAN — coresp. județean

UN REUȘIT CONCURS
Piscina din Cluj a găzduit, zilele 

trecute, o interesantă competiție de 
sărituri dotată cu „Cupa Clujulțji'‘, 
la care au luat parte sportivi .de 
la Progresul și Școlprul București, 
Independența și Școala sportivă Si-

„CUPA CLUJULUI17,

DE SĂRITURI

a casapieoaiulhî). L^apa a XV-a 
ce urma să a-aă Joc d-jssmea tre
cură (13 rsaruei. dsa cas-
za îhapaKâ aefarmbC. a fisî re- 
programată la data de 2 mai.

rusd pw~« pil ea ecfc:pet noastre 
■sgâMaie de pai» la .Tmdeei Hur

MUNCĂ Șl SPORT
„CUPA TINERETULUI DE LA SATE-

(Vrmare din pag M

PE STADIONUL VOINJA
(Urnire din pag I)

buie să-și păstreze atributele gene
rale ale unei acțiuni sportive de 
masă. Cu alte cuvinte, să urmărească 
înainte de toate, cîștigarea participaa- 
ților intr-o și mai mare măsură pen
tru ideea practicării constante a 
exercițiilor fizice și sportului și nu 
obținerea, cu orice preț, a unor re
zultate, sau cîștigarea unui loc frun
taș, într-o întrecere in care nu se 
pune bază principală pe aceste lu
cruri. Este, de altfel, și mc ::vul per.- 
care, in acest an, organizatorii n-au 
mai alcătuit un clasament ger erai, 
ț>e județe. Am abordat problema, 
tocmai, pentru că la Poiana Bras ■ 
am înUlnlt un caz contrar a< es’. >r re
guli tmanim recunoscute. Juriu; de 
concurs>a fost nevoit să excludă din
tre parficlpanțl pe alergătoarea fon- 
distă, Vilma TSflfff (județul Harghita), 
cunoscuta sportivă de perfermar.țî. 
campioană națională de junioare pe

197X Iar o analiză mai ausclă, ca
zul n-ar fi tost, aproape sigur, usî- 
cuL

Am putut înregistra, satisfacție, 
prezența la finala de schi de ia Pr- 
iană, a unui număr mare de copci si 
elevi. Ei au obținut dreptul de parti- 
cipeta da această r fază, ocupted pri
mele locuri ir. cadru! etapelor jude
țene. Ceea ce înseamnă că au ’ frst 
mai bine pregătiți decit adversarii lor 
mai vlrstBjei. Nu putem să nu legăm 
acest fapt de un altul. Este verb? de 
acțiunea din toamna anului trecu', 
cfnd o sere de școli si asociații spor
tive sătești din mai multe loea'fit: 
montane au fost înzestrate tt ma- 
teriaie necesare practicării schiului. 
Iată că rezultatele acestei inițiative 
au început să apară.

Am în’dlnit reprezentative ale ur*r 
județe formate In întregime, sau ia 
mare majoritate, din sportivi E<_n- 
tori ai aceleiași comune. Din investi
gațiile făcute, am aflai că in aceste 
localități schiul se bucură de traci-

țK. sA SÎ-îl tnL*
pe Qcpfe rr dec.: aTaci

a ec^^oaoe^ si
seîitezl de retenre szperă»r-ă. S-ar

- - TiJ-xa. — ~~
heTita. Breflsa — Seceora.
— 1*|L AtesgMk tesă, ate-ț*i gj* 
=tt:c*r. arrera neeerriăgS ta terpr-£e 
sportive rade^-re sa ta^ăreaacă per- 
nz-.ttt ca șl tlserefe
taîecle mednri rsraL Pe areasta 
Brie ele trebuie «d arerd» toe sprfjS- 
«I si i îetnkd necesare pen-
f• 3C" ~r-~. SSS î." ÎTT
ir-CBosi rr^e si-®’* fei-
Uerii a rft =12.5 fe

a’«ea *i crțznznre» a c9t au: 
eocciîrsari locale- a*:5e-
Tsrile raateriaJe p-Lzii fc
iert toi. cn swvrarti. crle yvicvti 

țmeen fi pe c-eolis. Esa’erialisMe ’

eu ngură. dup* care au luat parte, 
cu areear- «Sriduîntâ. la o întrecere 
sportiv* : rine doboară mai multe 
peptee • Viitorii meseriași au făcut 
ascj o treabă bună. în rfteva ore au 
&zăccat o cantitate imensă de 
tară: de P* suprafața de joc a te- 
Teausui. au cărat zăpada cu tărgile 
te rpalele porțu. alții au aruncat 
cu ;-ope°ule dineolo de linia de aut. 
încet, ineet. pe o bună parte a 
tteeptenzhtahii de joc a apărut cu
loarea roșie a xguret Trebuie să 
tna. spunem eă alături de tinerii 
coupes atari au muncit la zăpadă si 
rerinteri secției de ciclism a chi- 
bahâ. ia frunte cu antrenorul Al 
Soaseșan și echipa de fotbal <dar 
BMBai eea de juniori !>.

După ce fiecare grupă și-a !r.de- 
•tialt— ncarma la zăpadă, tinerii au 
trecut la popicărie. Aici ei erau aș

teptați de doi mari specialiști în 
acest sport. antrenorul emerit 
Alexandru Andrei, cel care pregă
tește echipa feminină de popice a 
țării noastre, multiplă campioană 
mondială, și Roger Cernat, care le 
arătau tinerilor cum se lansează 
bila de textolit pe pista de bitum. 
De la minusculele mese de la ca
pătul pistelor n-au lipsit nici arbi
trii, care notau pe adevărate foi 
de arbitraj numărul popicelor dobo- 
rite. A fest un concurs în toată re
gula Fiecare dintre cei 112 concu- 
renți. citi s-au întrecut pe cele 
sase piste aie celebrei arene Voința 
căuta să nimerească cît mai precis 
„canaluF de la lăcașul popicelor, 
să cistige. „tricoul siclamen11 oferit 
câștigă torului

Pînă la urmă, primul loc și tro
feul pus in joc au revenit uoenicului 
cizmar Vasile Vieru, de la A. S. 
Voința Meseriașii cizmari, care din 
10 lovituri în plin a doborît 51 de

RAID - ANCHETĂ

LA CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

depozitări! reziduurilor ? Dar cel de 
ia blocul H-2 diu cartierul Desrobirii 
care au un admirabil teren unde 
nu există nici un fel de aparat de 
joacă, dar care și-au permis să spar
gă masa de beton pentru tenis, in
stalată de C.J.E.F.S. (a costat 1200 
lei), pentru a nu fi deranjați de zgo
mot ?,

Și aici, ca și cu alte prilejuri, 
ne-am lovit de aceeași reprobabilă 
uitare a vîrstei copilăriei.

„...AICI NU NE JUCĂM CĂ NU 
NE LASĂ... NENEA 

COJOCARU!"
s

Trebuie să spunem, de la bun în
ceput, că străbătind noile cvartale 
am întîlnit numeroase terenuri ame
najate cu aparate distractive pentru 
joaca copiilor, dar, în același. timp, 
am văzut spații lăsate la voia intim- 
plârii, pline de gunoaie, cu bănci, 
balansoare și leagăne rupte, toate a- 
cestea dovedind o totală lipsă de 
spirit gospodăresc.

Lîngâ blocul B-4 din cartierul ca
lea București, cîțiva copii se jucau 
în preajma’ unui loc pentru depozi
tat gunoiul, amplasat în așa fel, îneît 
face inutilizabil un spațiu ce ar pu
tea deveni o oază de verdeață. Li 
nici 150 m de blocul B-4, în fața 
centralei termice, s-ar putea realiza 
fără prea multă osteneală și fără să 
deranjeze liniștea locatarilor cîteva 
terenuri de volei, handbal sau bas
chet. E drept, aici se găsesc cîteva 
aparate de joacă, dar între grămezi 
de pămînt, gunoi și locul pentru a- 
runcat resturile menajere. După cum 
he-au spus însă copiii de care amin
team, ei ar fi fost bucuroși să se 
joace și-pe terenul lăsat liber, dar 
să le notăm răspunsurile i „aici nu

„Aici nu ne lasă 
să ne jucăm ne
nea Cojocaru...* ! 
Și dacă i-ar lă

sa...

popice. Pe locurile următoare s-au 
7 clasat: P. Munteanu (Constructorul)

50 pd si G. Gorescu (Electrobobi- 
najui) 49 pd care au fost răsplă
tiți cu diplome.

A fost o dimineață petrecută cît 
se poate de utiL muncind in inte
resul colectivității și făcind sport

biu, Crișul Oradea și C.S.M. Cluj, 
întrecerile, desfășurate într-o orga
nizare remarcabilă, au constituit și 
un bun prilej de verificare a sări
torilor din lotul republican, care vor 
lua parte la campionatele interna
ționale ale R. D. Germane (24—25 
martie).

Iată rezultatele „Cupei Clujului" 
trambulina de 1 m, seniori: 1. I. 
Ganea (Independența) 475,20 p, 2. 
Fr. Laszlo (C.S.M.) 404,65 p, 3 O. 
Lăzău (Crișul) 402,55 p ; senioare :
1. Tatiana Dumitriu (Școlarul)
354.55 p. 2. Liliana Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 311,60 p, 3. Viorica Goman 
(Crișul) 283,35 p ; juniori : 1. G. Fa- 
bich (Șc. sp. Sibiu) 432,35 p, 2. I. 
Bodrea (C.S.M.) 398.75 p. 3. Al. Ba- 
giu (Crișul) 382.25 p : junioare : 1. 
Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
326,65 p, 2. Sorana Iacob (C.S.M.) 
291,30 p, 3. Ruxandra Hociată (Șc. 
sp. Sibiu) 276 p ; trambulina de 
3 m, seniori: 1. I. Ganea 513,15 o.
2. Fr. Laszlo 482,75 p, 3. T. Laszlo 
(C.S.M.) 467,25 p ; senioare : 1. Ta
tiana Dumitriu 354,65 p, 2. Liliana 
Popescu (Șc. sp. Sibiu) 322,95 p.
3. Viorica Goman 310,75 p ; juniori : 
1. G. Fabich 444,25 p, 2. Al. Bagiu 
371,75 p, 3. I. Lomnăsan (Sc sp. 
Sibiu) 300 p ; junioare : 1. Sortma 
Iacob 31.3,20 p, 2. Angela Popescu
311.55 p, 3. Ruxandra Hociotâ 
279,35 p.

Annamaria VIDAN — coresp

...și participind apoi la o partidă 
de popice

AGENDA ACTIVITĂJII
(Urmare din pag I)

ne jucăm pentru că nu ne lasă nenea 
Cojocaru1'. Fără comentarii.

DE LA A 1 LA F 2 SAU 
DISTANTA DE LA PASIUNE LA 

NEPĂSARE
Pătrundem în cel mal mare cartier 

de blocuri noi al Craiovei, Brazda 
lui Novac. Locuiesc aici, aproxima
tiv 20 000 de oameni. Primele blocuri. 
A 1. A 2, A 3, toate aparținînd aso 
ciației C.T.l, găzduiesc între ele su, 
prafețe și terenuri de joacă pentru 
copii, bine utilate, cu aparate varia
te, îngrijite și vopsite. Se cunoaște 
în toate privințele „mina" unor gos
podari pricepuți. Am cunoscut și no
pe unul dintre ei, împuternicitul 
asociației de locatari C.T.l, Ion Plop- 
șoreanu. Printre problemele aflate 
în discuția noastră s-au numărat ex
tinderea unor asemenea spații d-> 
joacă, utilarea lor cu aparate mai 
atractive, precum și înființarea alto

ra noi. Căci între blocuri mai există 
terenuri care își așteaptă o altă des
tinație decît aceea de simple supra
fețe fără întrebuințare.

Jată-ne, însă; ajunși în apropierea 
blocului F2 (aflat în custodia aso
ciației C.T.3), care se găsește la nu
mai cîteva sute de metri distanță. 
Există și aici un spațiu de joacă pen
tru copii. înregistrăm : din patru roți 
de învîrtire, doar două funcționează ; 
leagănele sînt căzute și neîngrijite; 
groapa de nisip păstrează doar ur
mele... nisipului de altădată ; terenul 
de volei, cu un stîlp înclinat îngrijo 
rător într-o parte, este brăzdat adine 
de urmele roților unor automobile 
(ale locatarilor I) ; ceva mai încolo 
se află, de asemenea, într-o situație 
jalnică, un fost teren de mini-fotbal. 
La solicitările noastre, împuternicitul 
acestei asociații, Constantin Ungurea- 
nu, ne răspunde... arătîndu-ne pla
nuri de măsuri în care se cere aju
torul altora pentru înființarea unor 
noi suprafețe cu o destinație asemă

nătoare ! De ce, însă, să cerem ceea 
ce avem deja, dar nu îngrijim așa 
cum trebuie?

Brazda lui Novac este unul dintre 
cartierele mai vechi ale orașului. 
In momentul de față cresc, însă, 
alte cartiere noi, printre care Craio- 
vița (cu 25 000 de apartamente în 
final) și 1 Mai (cu 6.000). Sînt fapte 
majore care demonstrează, printre 
altele, creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Trebuie, 
insă, să ne îngrijim in același timp 
și de creșterea sănătoasă a copiilor 
care vor locui aici, de locurile de 
odihnă, sport și agrement ale tutu
ror cetățenilor.

Așa cum rezultă din Hotărîrea 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. cu 
privire Ia dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, inițiati
va, operativitatea și organizarea efi
cientă a muncii tuturor celor cu a- 
tribuții în acest sens, trebuie să con- 
cure la dezvoltarea armonioasă a 
tinerei generații, a întregului popor.

s! în județ, la Cărei, Negrești ți 
Usnad.

șt VIDA
„CUPA TINERETULUI DE LA 
SATE”, LA ȘAH Șl TENIS DE 

MASA
In organizarea Comitetului jude

țean U.T.C. Caraș-Severin, la Reșița 
a avut loc etapa județeană a „Cupei 
tineretului de ia sate", la șah și tenis 
de masă. Lucian Bengal (Ghimboca) 
și Georgeta Neda (Bozovici), la țah, 
Nicolae Guriță (Dalșoet) și Elena Dra- 
gomir (Berzasca), la tenis de masă, 
au cucerit titlurile de campiont

Doru GLAVAN
CONCURS DE SCHI

Pe pîrtia Valea lașului, din apro
pierea localității Curtea de Argeș, 
s-a desfășurat competiția dotată cu 
„Cupa schiorului argeșean" la cobo- 
rîre și fond. Pe listele de concurs 
s-au aflat înscriși 120 de tineri și 
tinere din diferite localități ale ju
dețului. Competiția a fost dominată 
de reprezentanții comunei Dîmbovi- 
cioaia, care și-au adjudecat primul 
loc în trei probe : Ileana Cojocaru 
(coborîre), Ana Cojan și Ion Benga 
(fond). Cursa de coborîre rezervată 
băieților i-a revenit lui Ion Tache, 
din comuna Sălătruc.

Hie FETEANU
UN CROS AL FETELOR, LA 

MEDIAȘ
Pe un timp frumos, primăvăratic, 

la Mediaș a avut loc o întrecere de 
cros rezervată fetelor. La chemarea 
C.J.E.F.S., a Comitetului orășenesc 
U.T.C. și Organizației locale a Pio
nierilor au răspuns peste 800 de ti
nere din unitățile economice și șco-

SPORTIVE DE MASĂ
Iile orașului. Pe primele locuri s-au 
clasat: Sofica Ban (Șc. gen. 2) — 
cursa de 500 m pentru junioare de 
categoria a III-a; Rita Catană (Șc. 
gen. 7) — 800 m, j. II ; Aneliese 
Drotlef (Lie. Sever Axente) — 1000 
m, j. I ; Maria Maco (Spartac) — 1 000 
m, senioare. Cupa pentru cea mai 
bur.ă mobilizare a revenit asociației 
sportive Spartac.

Z. RlSNOVEANU
CROSUL ORAȘULUI BOCȘA

Aflat la a II-a ediție, campionatul 
de cros al orașului Bocșa a reunit 
la startul întrecerii desfășurate In 
Împrejurimile liceului din localitate 
un mare număr de concurenți. Lo
calnicilor li s-au adăugat de data a- 
ceasta și cițiva invitați din Reșița, 
întrecerea s-a disputat pe cinci ca
tegorii de virstă, la băieți și fete. în 
cursa_ „așilor" au învins Tiberiu 
Benko (Reșița) si Dorina Peia (Boc
șa), care au cîștigât disputa seniori
lor. Juniori I : Petru Varga și Ga
briela Mazilu ; juniori II : loan Da- 
bija și Rozalia Petri; juniori III t 
loan Ghelesnicu și Gabriela Iancu, 
copii : Iancu Cerbu si Dorina Sumo- 
Ion (toți dirt Reșița). (D. G.).

„CROSUL PRIMĂVERII", LA 
ZALĂU

Pe un traseu variat, interesant, 
bine ales, aproape 600 de concurenți 
s-au întrecut, la Zalău, în etapa oră
șenească a „Crosului primăverii". Li
ceul de cultură generală, Liceul pe
dagogic și Școala generală Simion 
Bărnuțiu au prezentat echipele cele 
mai numeroase și cele mai antrenate, 
împărțindu-și, de altfel, victoriile. 
M. Moldovan (Șc. gen. S. Bărnuțiu) 
la copii, M. Toma (Lie. de cui. gen.) 
la juniori II i Livia Ciorocan (Lie 
ped.) la senioare s-au numărat prin
tre învingători.

M. BONȚOIU

NOI RECORDURI NAȚIONALE
Intr-un concurs de înot desfășu

rat la Reșița (bazin de 25 m) au 
fost înregistrate două noi recor
duri naționale. Eugen Aimer a 
înotat distanța de 800 m liber în 
8:37,5, cifră ce corectează cu o se
cundă vechiul record național pen
tru bazin scurt. De menționat că 
rezultatul reșițeanului este superior 
actualului record european (D. Gro- 
zaj : 8:38,0) al probei în bazin de 
50 m. în aceeași reuniune, Dieimar 
Wetterneck a îmbunătățit recordu
rile naționale de seniori și juniori 
ale probei de 200 m mixt, fiind 
cronometrat în 2:12,9. Cifra sa este 
superioară cu 0,7 sec. vechiului re
cord stabilit în urmă cu o lună la 
Brăila. Alte rezultate : Doru Grop- 
șan 63,4 — 100 m spate : Ion Jendl 
59,4 — 100 m liber și Victor Ceia 
64,9 — 100 m delfin. (D. GLĂVAN 
— coresp. județean).

D, ZELINCA, KNOCKOUTAT, 
NU VA MAI PARTICIPA 

LA TURNEUL „GREILOR"

Duminică, în sala boxerilor de Ia Pro
gresul, a avut loc un adevărat maraton 
pugilistic : o gală cu 21 de meciuri. 
Spectatorii, ticsiți ca sardelele într-o 
cutie, au avut prilejul să vadă la lucru 
o parte dintre tinerii bucureșteni, angajați în campionatul național de juniori. 
Meciurile au fost palpitante, reprezen
tanții generației de pugiliști care vine aruneînd în luptă toată dîrzenia și ener
gia caracteristice vîrstei. Din păcate, 
dacă ar trehui să acordăm o notă pre
gătirii tehnice a tinerilor boxeri, cu 
foarte puține excepții, aceasta nu ar fi 
prea bună. Marea majoritate a învingătorilor nu s-a impus prin măiestrie, așa 
cum am fi dorit, ci prințr-o superioară 
pregătire fizică.

în „vedetă" au avut Ioc și cîteva me
ciuri de seniori. Printre alte rezultate 
reținem victoria lui GJieorghe Ciochină 
(Steaua) în fața colegului său de club 
Ion Adam, în limitele categoriei, pană, și victoria prin k.o. a metalurgistului 
Marin Constantinescu în dauna lui Du
mitru Zelinca (Steaua), care din cauza 
acestei înfrîngeri înainte de limită nu 
va mai putea participa la „Turneul pe 
categorii de greutate", ce va începe sap- tămîna viitoare.
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IN VEDEREA RETURULUI CU RAPID

LEEDS UNITED SOSESTE
9

AUREOLATA DE NOUA VICTORIE
ASUPRA LUI DERBY COUNTY

@ Meciul are loc mîine, pe stadionul „Republicii41, de la ora 16

Mîine, echipa noastră națională 
de juniori va susține a doua parti
dă di>n cadrul preliminariilor tur
neului 'U.E.F.A., întîlnind pe stadio
nul atenian A.E.K. reprezentativa 
similară a Greciei. Este un meci 
deosebit de g.reu pentru Ciurea, 
Naghi, Iuga, Răducanu și coechi
pierii lor, juniorii greci devenind, 
din outsider!, principalii preten- 
denți Ia primul loc al grupei, ca 
urmare a celor două surprinzătoare 
victorii în fața echipei Iugoslaviei, 
pe care au scos-o, practic, din lupta 
pentru calificare.

Reunit în Capitală, miercurea tre
cută, lotul nostru S-a pregătit zil
nic cu asiduitate. Joi și sîmbătă 
antrenamentele efectuate au vizat 
suplețea și forța jucătorilor. Șe
dințele de pregătire de vineri și 
duminică au avut însă un caracter 
specific, punîndu-se accentul pe 
exersarea unor scheme tactice și 
mărirea preciziei șuturilor.

— Sigur că trebuia să susținem 
și un meci de verificare — ne spu
nea, după ultimul antrenament, 
prof. Constantin Ardeleanu. Dar nu 
s-a putut, din cauza impracticabi- 
lității terenurilor bucureștene, mo
tiv datorită căruia am fost nevoițl 
să lucrăm 
marți (n.r. 
tena, vom 
nament în 
meci.

Ușor 
Lucuță 
mentul 
nus“. în schimb, a revenit printre 
juniorii-tricolori gălățeanul Stoica, 
unul dintre cei mai dotați jucători 
ai promoției 1973.

— Am regăsit la lot o atmosferă 
de încredere deplină — ne spunea 
atacantul Politehnicii din Galați. 
Băieții sint hotărîți ca miercuri, în 
fața Greciei, să dea tot ce pot pen-

numai in sală. Abia 
azi după-amiază), la A- 
efectua singurul antre- 
aer liber, înainte de

dinamovistul 
La antrena-

accidentat, 
n-a participat 
de duminică, din sala „Ura-

în continuare, 
calificare.

de mîine 
și Șumu-

tru a-și menține, 
intacte șansele de

Despre confruntarea 
ne-a făcut o confesiune . .
lanschi, cel mai eficace atacant al 
echipei în partidele susținute eu 
ocazia turneelor din Turcia și 
U.R.S.S.

— Cei mai mulți dintre noi vom 
împlini în această vară 18 ani. 
Vrem să încheiem perioada junio
ratului cu un succes numit... cali
ficarea pentru turneul final.

Astăzi, lotul nostru de juniori 
(Ciurea și loniță — portari ; Coti
gă. Negruțiu, Naghi, Chivu și Lu- 
cuță — fundași ; Iuga, Hurloi și 
Munteanu — mijlocași ; Crișan, Ră
ducanu, Sumulanschi, Stoica și Bă- 
cescu — atacanți> se va îmbarca 
în cursa TAROM, cu destinația A- 
tena. Numai o victorie sau un 
rezultat de egalitate mențin echi
pa noastră în lupta pentru califi
care. Altfel... L. D.

UNIV. CRAIOVA — DINAMO : P. SO- 
tlr (Mediaș), ajutat Ia linie de T. Andrei 
(Sibiu) și G. Blau (Timișoara);

„U“ CLUJ — F.C. ARGEȘ : M. BiCăj 
ajutat de C. Niculescu și S. Lazăr (toți 
din București);F.C. CONSTANȚA _ STEAGUL ROȘU: 
Gh. Limona, ajutat de A. Bentu și D. 
Ghețu (toți din București); • -STEAUA — C.F.R. CLUJ : I. Rus (Tg. 
Mureș), ajutat de Z. Szecsei (Tg. Mu
reș) și I. Chflibar (Pitești):C.S.M. REȘIȚA — SPORT CLUB BA
CĂU : C. Pctrea, ajutat de G. Popovlcț 
Și I. Dancu (toți din București);

SPORTUL STUDENȚESC — A.S.A. TG. 
MUREȘ : N. Rainea (BIrlad), ajutat de 
T. Trofin (Galați) și V. Topan (Cluj) ;PETROLUL — JIUL : I. cîmpeanu 
(Cluj), ajutat de N. Petriceanu (Bucu
rești). șl Z. Drâghicl (Constanța);U.T.A. — RAPID : N. Cursaru (Plo
iești), ajutat de Em. Vlaiculescu (Plo
iești) șl C. Ghiță (Brașov).

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI 
A XVI-a A DIVIZIEI B
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DUMINICA

Leeds United atacă! O foarfecă
va înscrie un gol de toată frumusețea in j 

întotdeauna, mijlocașul Bremner (

Așadar, după Landskrona Boys și 
Rapid Viena, elevii lui Bazil Marian 
aduc mîine pe gazonul de Ia ,.R 
publicii" o echipă de mare prest 
giu. Fără teama de a ne aver.tu: 
în afirmații, putem spune, că Leed 
United este cea mai bună echipă de 
club din fotbalul englez la ora 
tuală.

Azi, Leeds United sosește la Bi 
rești. Oaspeții noștri și-au anu 
sosirea în jurul orei 16,30. venind 
cu un avion specia; de la M-nche>- 
ter. în primul meci, după cum 
știe, Leeds United a Învins cu 5 
(3—0), luînd un avantaj ho 
pentru calificarea în sem: 
Ke-a demonstrat, celor ce am 
acel meci, că Leeds este < 
mure, o demnă reprezentar. 
balului din insulă. "Leeds 
cunoaște o accentuată as; 
iar recenta victorie de La Derby 
confirmă din nou acest lurtu.

Formația a luat ființă în 1920 
dar rezultatele cele mai bune le-a 
realizat în ultimii 10 ani. Iatâ-le :
1963— 64 : campioana ligii a Il-a ;
1964— 55 ; finalistă a „Cupei Angli- 
ei" .- 1965—66 : semifinalistă a pres
tigioasei cupe a orașelor tirguri; 
1956—67 : locul IV în prima ligă, 
semifinalistă in „Cupa Angliei" și fi 
nalistă în C O T.; 1967 
locul in 
Angliei", 
ligii"; 1968—69 : 
ANGLIEI; 1969—70: 
„Cupei Angliei" 
TÂ A „C.C.E": 
toare din nou a 
C1ȘTIGĂTOARE 
GLIEI", după ce 
jucase în finaiă.

Acum, Rapidul întîlnește un Leeds 
United în plină formă, o echipă an
gajată pe trei fronturi aie fotbalu
lui englez și european : cucerirea ti
tlului de campioană, a „Cupei An
gliei" și „Cupei cupelor". După cum 
ne spunea antrenorul Don Revie,

d. 
bi

la Le 
e ușor. d

La

(29). Lorimer (27), Clarke (27), Jor
dan (21), Madeley (26), Jorath (23) 
— toți aceștia au jucat în primul 
meci cu Rapid — plus rezervele 
Sprake (27),

Au lipsit 
vor veni acum, la 
Jon 
cidc 
vint de

Bates (24), Ellen (28). 
itunci. dar se pare că 

București, Mick 
îs și Eddie Gray, care erau ac- 
ntațL N-am pomenit nici un cu- 

irul Jac •kie Charlton, 
central al echipei An- 

mondială, fratele 
. Jackie se pre- 
ul de adio, „me- 
cum e numit la 

vea loc la 7 
•d va întiini 

timp ce 
adus în 
Queen, 

făcut o

tsținut dumi- 
știi de la Ra- 

un antrenament 
de minute. Deși 
itire sint destul 
nării terenurilor, 

n și-a propus ca obiectiv 
ei bune pregătiri fi- 
ță și exersarea unor 
e de joc. mai ales în 

pnveșrg fazele fixe. In prealabil, 
idiștii au nțai vizionat o dată fil

mul meciului Leicester — Leeds 
United, pentru a-și da seama mai 
bine cum acționează viitoarea ad
versară în meciurile din deplasare.

După cum am mai anunțat, parti
da retur dintre Rapid și Leeds U- 
nited se va desfășura mîine, pe sta
dionul Republicii, de la ora 16.

Constantin A'.EXE

OH ANTRENOR ROMÂN 

OBȚINE FRUMOASE SUCCESE
CO REPREZENTATIVA GHANEI
De cîteva zile s-a întors în țară, 

din continentul african, antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor. Timp de 
aproape două luni, antrenorul di- 
namovist a răspuns de pregătirile 
reprezentativei Ghana.

— Inițial ați ■ plecat la Accra pen
tru a conduce formația Ghanei la 
Jocurile Africane.

— Inițial ! Pentru că, atunci cînd 
am ajuns la destinație, jocurile în
cepuseră, echipa de care urma să 
răspund eu disputind chiar o partidă, 
pe care o pierduse eu 4—2 in fața Ni
geriei, teamul ce avea să cîștige Jocu
rile Africane la fotbal. Așa că la 
Lagos, unde s-au desfășurat între
cerile, eu n-am făcut decît să stu
diez jocul echipei de care urma să 
răspund mai tîrziu.

— Din cîte știm, reprezentativa 
Ghanei a susținut după Jocurile A- 

meciuri în cadrul 
Mon- 

ați condus echipa în aceste

fricane și doua ........ ..........
preliminariilor Campionatului 
dial. Dv.
partide ?

— Da, 
pregătesc 
două meciuri cu cîștigătoarea Jocuri
lor Africane, cu Nigeria, adversarul 
care irtvinsese.de curînd „ll“-le gha- 
nez, și încă cu 4—2. Ziarele din
Ghana scriau că numai o minune 
poate califica formația ce o antrenam 
in faza superioară a preliminariilor.

aveam dificila sarcină să 
și să conduc echipa pentru

Eu n-am crezut în minuni, 
căutat să corectez unele carențe ob
servate în cursul evoluției de la La
gos, mai ales organizarea jocului în 
apărare, dublajul și marcajul. Iar de 
la patru antrenamente pe săptămină 
am trecut la șase-șapte.

— Și, așa, s-a înfăptuit „marea 
minune" I...

— In prima partidă, disputată in 
deplasare, am reușit să cîștigăm cu 
3—2, rezultat care a făcut mare vîl- 
vă. în 
așa că 
iificat 
întiini 
manșe,

— Reprezentativa . Ghanei a efec
tuat anul trecut un turneu în țara 
noastră...

— Din acea echipă pe care o vă
zusem la lucru și eu în București, 
șapte jucători rămăseseră și după 
Olimpiadă. Aceștia m-au întîmpinat 
cu cîteva cuvinte românești și au 
făcut o mare propagandă fotbalului 
nostru. De altfel, în Ghana, fotbalul 
românesc se bucură de foarte multe 
simpatii. Curînd va veni la Bucu-

jocul retur, scorul a fost alb, 
reprezentativa Ghanei s-a ca- 

în turul următor, unde va 
în luna aprilie, tot în două 
reprezentativa Sudanului.

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR
rești o delegație a forului de specia
litate din Ghana pentru a se docu
menta asupra organizării calenda
rului competițional. ,

— Veți răspunde în continuare de 
reprezentativa Ghanei în prelimina
riile Campionatului Mondial ?

— Forul gbanez 
pentru meciurile 
dată, nu pot spune nici 
Deocamdată, mă ocup 
mei de ia Dinamo.

Șim-a solicitat 
viitoare. Deocam- 

da, nici nu. 
de juniorii

Mircea M. IONESCU

V . A

ÎNCEPE returul
CAMPIONATELOR DIVIZIONARE B Șl C

arcDupă o vacanță care a durat a- 
proape patru luni, divizionarele B și 
C iși vor relua întrecerea. In aceas
tă lungă perioadă lipsită de o acti
vitate- competiționalâ oficială, fiecare 
echipă a căutat să-și îr

Scurte relatări asupra unor meciuri de pregătire
ui Baia 
sibiu (se- 
au de 
narwfni

sthnta bacau — progresul 
BUCUREȘTI : G. Ștefâneseu (Galați), a- 
jutat de I. Kossuth și V. Pîrvescu (am
bii din Buzău):

S.N. OLTENIȚA — F.C. GALAȚI 
Munich, aii'tat de I. Leahevicl șl 
Dragomir (toți din București):

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
NEAMȚ : P. Brătăncscu (Suceava),

: A. 
G.

P.
__ , ______.... aju

tat'de T. Groșariu și V. popovici (ambii 
din Botoșani):CHIMIA RM. VÎLCEA — DUNĂREA 
giurgiu : M. Popescu, ajutat de S. 
Stăncescu și I. Roibăneseu (toți din 
București):

PROGRESUL BRAILA — DELTA TUL- CEA : G. Vasilescp I, ajutat de M. CițU 
șl M. Halmovici (toți din București);

POLITEHNICA GALAȚI — METALUL PLOPENI : I. Urdea, ajutat de C. Dra- 
gotescu și V. Murgășan (toți din Bucu
rești) ;POLITEHNICA TAȘI — CLUBUL 
SPORTIV TÎRGOVIȘTE : T. Leca, aju
tat de P. Căpriță și T. Podaru (toți din 
Brăila);METALUL BUCUREȘTI — GLORIA 
BUZĂU : V. Grlgorescu, ajutat de A. Ene șl N. Mogoroașe (toți din Craiova).

ȘCRIA A n-A
MINERUL BAIA MARE — OLIMPIA 

ORADEA : T. G.iboș, ajutat de I. Con- 
stantinescu și F. Berger (toți din Clu.ii:

NITRAMONIA FAGARAȘ — C.F.R. TI
MIȘOARA : R. Stincan. ajutat de M. Tu
dor și I. Puiș (toți din București):

■ OLIMPIA SATU MARȘ — METALUL DROBETA TR. SEVERIN : I. Opriță. a- 
jtitat de A. Rotaru și T. Logolatu (toți 
din Arad) :C.S.M. SIBIU — C.F.R. ARAD : N. Mo- 
roianu. ajutat de I. Chirițâ șl A. Daînian 
(toți din Ploiești): . . ți,, 1

CORVINUL HUNEDOARA — METROM 
BRAȘOV : I. Boroș, ajutat de L. Fe- 
renezi si A. Sbercea. .(toți din Timl- 
șoarâ); 'POLITEHNICA TIMIȘOARA. — ELEC- ■ .ț; 
TROPUTERE CRAIOVA : Tr. Moarcăș, 
ajutat de C. Braun și N. UiesCti (toți din 
Brașov);METALURGISTUL CUGIR — GLORIA BISTRIȚA : N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea), 
ajutat de D. Dima (Rm. Vîlcea) și D; 
Hgcher (Craiova);F.C. BJIIOR — MINERUL ANINA: G. 
Mlcios, ajutat de V. Toma și N. Gheor- . 
ghe (toți din București).

i >

TACTICA (SUPERIOARĂ) ÎNCLINĂ BALANȚA
scor - spun 

al me- 
Ajax-ul 

superioară,

decît adversarul, ca să ne folosim, 
în comparația noastră, de o expresie ‘ 
uzitată în șah. Așa s-a ajuns — tre
buie spus în sprijinul afirmațiilor de 
mai suș — ca trei din cele patru go* 
luri ale lui Ajax să fie opera unor 
jucători de mijlocul terenului, Ilaan 
(2) și Muhren, ca să nu mai argumen
tăm cu alte numeroase faze de poartă, 
nesoidate, însă, cu goluri.

Da, hotărît lucru, Ajax-ul, echipă 
fanion a continentului nostru, la oră 
actuală, se detașează de celelalte for
mații de prim pluton prin aceea că 
GINDEȘTE MAI PROFUND ȘI MAI 
REPEDE MOMENTUL ATACULUI, 
Fantezia ansamblului ei nu exclude, 
(dimpotrivă se bazează pe ele) impro
vizațiile individuale care conferă cu
loare diferitelor combinații. împre
ună cu acțiunile personale (sint și 
dintre acestea, firește), cu „un-doi“- 
urile și „triunghiurile", acestea conce
pute „cu mai multe mutări înainte" 
fac din Ajax o echipă în plin apogeu 
al cărei exemplu, în materie de cu 
ceriri tactice, se cere'urmat.

Cu elementele de avangardă dir 
domeniul concepției tactic? este bine 
să fim, din timp, la curent, chiar 
dacă sub celelalte aspecte ale pregă. 
tirii jucătorii noștri mai' au multe de 
învățat Altfel, tot preluînd 
cu întîrziere de ani, nu vom 
cît să rămînem în urma 
fotbalistice.

Sezonul competițional ’73

Cine se aștepta la fapte oarecum 
inedite (în materie de fotbal, desi
gur), încă de la începutul sezonului 
internațional oficial, marcat de des
fășurarea sferturilor de finală (pri
ma manșă) în cupele europene? In
tr-adevăr, cînd a trecut cu destulă 
dificultate de Feyennord, în eternul 
derby al campionatului olandez, Ajax- 
ul, formația fanion a fotbalului eu
ropean, părea că nu va mai repeta 
și în ce manieră! — isprava și în 
fața lui Bayern Miinchen, următorul 
adversar al lui Cruyff et comp.

Nu numai timpul scurt (doar trei 
zile) de recuperări;,, ,4g,.pg UT.Wfli ex
tremei solicitări fizico-psihice ali
menta dubiile printre specialiști ci, 
firește, și această valoare de necon
testat, probată de atitea ori în ulti
mii ani, a lui Beckenbauer, Muller, 
Breitner. Honess și Schwartzenbeck, 
numele cele mai sonore în 11-le Iui 
Udo Latek. O valoare cvasi egală pe 
plan tehnic, precum și din punctul 
de vedere al conformației atletice, 
cu aceea a elevilor lui Ștefan Covaci, 
cărora le răminea să încline balanțq 
în favoarea lor, apellnd la atu-ul lor 
major: pregătirea superioară sub as
pect tactic.

Tehnicieni de pretutindeni, condu
cători de cluburi, manageri, ziariști, 
arbitri, au putut urmări timp de 90 
de minute, ceea ce. de altfel, nu pu
țini dintre ei anticipaseră: un curs 
de fotbal, predat de maeștri ai soc- 
ceruiui continental, îmbogățit cu noi 
elemente prin contribuția, de astă 
dată, în exclusivitate a jucătorilor 
olandezi.

Chiar și în acea oră de echilibru.

existent pe tabela de 
comentariile și filmul sinteză 
ciului confirmă opiniile — 
afișase în joc o gîndire 
conducînd ostilitățile pe planul con- 
cepțional și anunțînd implacabilul 
deznodămînt. La marcajul sever, gen 
-omul șl umbra", pe întreg terenul, 
declanșat de formația oaspete, Ajax- 
ul a răspuns cu un joc de perma-

formații au oferit un 
greabil, celor peste 1000
Goluriie gazdelor au __  ______
de :■ GojgăFu -psin. 37) și H. Popescu 
(min. 85). (P. GIORNOIU — coresp.).

el
1971

Bucuresti 
Mare, F.C. 
ria h Il-a)

or eeme

LOGA

CAMPIONATUL

ȘCOLILOR SPORTIVE Șl LICEELOR

MIRI

C.

n ra

Pa

FX.

CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Tinăra gimnastă 
buzioancă, Mirela 
Antohi evoluind 

la paralele

san (2),

BOGDAN

văzu . , 

prima ligă 
ciștigă C.C

CAMPIOANA 
finalist 

și SEMIFINA 
1970—71 : 
C.O.T.; 1„, 
A „CUPEI 
de alte trei ori

*?rTY!!
tre 
Iul B

spectacol a- 
de spectatori, 
fost realizate

TEXTILA ODORHEI—C.S.M. SIBIU
(2—1)
a desfășurat un joc 
termine •vietorioa- 

înscrise de Uto 
in. 41 din II m), 

•espectiv, Schwartz 
r (mi.-.. 75). (A. PIA-

GLORIA BISTRIȚA — VIITORUL 
TG. MUREȘ 4—1 (3—0)

gătorîlor au 
dar frnln. 12),
Ferentz (min:

n. O, respectiv, 
a 11 m.). (L TO M A

fost
Parite- 
37) și 
Balaș

nentă mișcare, cu o circulație amplă 
și variată, care avea să sfirșească 
prin punerea în stare de groggy a 
partenerului de întrecere. Și cum 
această „roată a morii" (denumea tri
misul nostru „caruselul" țul Ajax) nu 
era concepută ca un scop în sine, spe
cialiștii de care vorbeam au văzut în 
jocul fotbaliștilor olandezi ceva ine
dit: COMBINAȚII GÎND1TE DE CIN
CI JUCĂTORI PENTRU UN... AL 
ȘASELEA, apariția acestuia din urmă 
în faza de finalizare efectulndu-se 
într-atît de mascat, încîl pîriă și jo-'‘ 
cui .om la cm“ al lui Bayern a pă
rut un neputincios antidot. Schema 
s-a repetat de suficiente ori în de
cursul partidei lăsînd impresia de lu
cru metodic, atent studiat, pregătit 
cu migală la antrenamente.

S-a putut aprecia deci — totul ini- 
țiindu-se și petreeîndu-se pe o zo
nă mare — că Ajax-ul a gîndit o 
fază cu „mai multe mutări înainte"

noutătiia 
face de-: 
evoluției

a înce» 
put cu fapte oarecum inedite; să le 
înregistrăm cu folos !

G. NÎCOLAESCU

In mai multe orașe din țară s-au 
desfășurat în ultimele zile întrece
rile de gimnastică din cadrul etapei 
de zonă a campionatului rezervat 
școlilor sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică. Iată cîteva 
relatări ale corespondenților noștri 
de la aceste competiții:

TRACTORUL ERASOV — IRA 
CtMHNA 1—I (1—0)

L I-.-.-ria: TarăiungS (autogol a 
rc-ci tiv Bâîișescu (min. 77).

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

METAN

BUZĂU. Și-au dat întîlnire aici 
selecționatele școlilor sportive din 
Constanța și Brăila, precum și gim- 
naști de la Liceul „B. P. Hașdeu" 
din Buzău, concursul desfășurîndu-se 
atît la individual (la cat. a Il-a și I) 
cit și la echipe (cat. a IlI-a și a 
IV-a). Iată rezultatele tehnice înre
gistrate: cat. a IV-a: echipe băieți:
1. Liceul „B. P. Hașdeu" 259,55 p ;
Școala sportivă Constanța 253,-00 p; 
individual compus : 1. Adrian Bo
boc (Liceul „B. P. Hașdeu") 55,20 p;
2. Marian Alexe (Liceul „B. P. Haș
deu") 52,20 p; 3. Atanase Lascu (Sc. 
sp. Constanța) 52,00; cat. a in-a — e- 
chipc băieți : Liceul „B. P. Hașdeu"

— 229,25 p; individual coni- 
1. Marius Stoica 52,65 p; 2. 

. 3. Marius 
din Buzău); echi- 

sportivă Constanța 
„B.P. Hașdeu" 

din Buzău a fost 
a două gimnaste,

C.F.R. PASC AM — VICTORIA 
ROMAN 8—8

C.FA Pașcani a dominat mai mi

*a-

Etcria Ro- 
a contra- 
— coresp.).

BAIA

buzău 
pus:
Mircea Dobrotă 48,00 p;
Manole 47,60 (toți 
pe fete : Școala 
163,88 p, - • -
123,50 p. (Echipa 
lipsită de aportul ,
accidentate în timpul concursului, la 
primul aparat); individual compus : 
1. Carmen Duma (Șc. sp. Constanța) 
34,00 p; 2. Marelia Nistor (Liceul 
„B. P. Hașdeu" Buzău) 32,70 p | 
3. Mioara Nedelcu (Șc. sp. Con
stanța) 32,40 p. cat. a Il-a: Marian 
Durbăcea (Liceul „B. P. Hașdeu" 
Buzău) 46,50 p, la băieți și Carmen 
Rădulescu (Șc. sp. Buzău) 30,40 p, 
la fete, cat. I: Romulus Bucuroiu

Liceul
(Liceul „B. P.
49,10, la băieți 
(Liceul „B. P.
33,05 p la fete.
C. TEODORESCU— coresp.

Hașdeu" 
și Liliana
Hașdeu"

Buzău)
Săftoiu
Buzău)

județean
TIMIȘOARA: Timp de două zile, 

sălile sportive C.F.R. și ale Liceului 
4 au găzduit Întrecerile care 
reunit sportivi ” j ’ 1 ’ 
Caraș-Severin și Hunedoara. Ioana 
Demeter din Petroșani a învins-o pe 
lugojanca Vanda Ispravnicu, compo
nentă a lotului republican. Pe locul 
III s-a clasat Luminița Boian (Lu-

au
din județele Timiș,

goj). Alte rezultate : băieți — cat. a 
IV-a : Dumitru Sîrbu (Lugoj) 54,00 p; 
cat. a IlI-a: Iulian Olariu (Lugoj) 
50,15 p ; cat. a Il-a : Kurt Silier (Lie 
4 Timișoara) 50,00 p ; cat. I : Mihai 
Săndulescu (Lie. 4 Timișoara) 45,75 pe 
fete — cat. a IV-a : Daniela Horcea 
(Reșița) 33,30 p; cat. a III-a : Neli 
Doman (Reșița) 32,20 p ; cat a Il-a : 
Liana Bărbuțiu (Lie. 4 Timișoara) 
32,60 p; cat. I: Lucia Gordea (Re
șița) 31,40 ; cat. maestre : Ioana De
meter (Petroșani) 34,65 p, Vanda Is
pravnicu (Lugoj) 33,55 p.

P. ARCAN — coresp. județean

teren 
o vic-

BIHOR — MINERUL 
MARE 1—0 (1—0;

Pe un timp excelent și un 
foarte bun. orâdenii au reușit 
torie la limită grație golului marcat 
In minutul 33 de Agud. Gazdele au 
ratat numeorase ocazii favorabile, 
cum au fost cele din min. X) (Tâmaș) 
și 79 (Sucîu). (L GHIȘ.A — coresp. 
județean).

SERIA A Xll-A
Etapa a XlV-a — 2» martjs 

CFR Sighișoara — Carpați Erașov 
TexrZa Sebeș — ICIM Brașov 
Chimica TVnâveni — VPA Sibiu Metala; copsa M. — Chim. Victoria 
Torpedo zîntești — Oltul Rm. V. 
Tractcrul B~: — Lotrul Brezei CSV Sv. — Independenta Cîsnădie

Etxpa a XV-a — 1 aprilie 
Oltul Rm. VRrea — Tracrorul Bv. 
Lotrul Brezoi — CFR Sigrdșoara 
ICIM Brașov — Mee Ccpșa M nă 
tr.deperden. Csr-ȘiEe — Tex Sebeș

— Torpedo Zărneșa 
Ciumtca Ttmâvem 
CSU Brașov

Etapa a XVI-a — * aprilie 
Chimica •Hraăvea’ — ICIM Bv. 
Tractorul Bv. — UPA Sibiu 
IzdepenAen. Ctraădte — Chim. Vlc. 
CSU sv. — Oirol Rm vecea Torpedo Zărnești — Carnap Bv. 
CFR Sighișoara — Tex. Sebeș 
Metalul Cc-pșa St — Lotrul Brezoi

Etapa a XVn-a — ÎS apriUe 
Torpedo Zărnești — Met Ccpșa M. 
Oltul Rm. V. — Independ. Csnădie 
Tractorul Bv. — Carpaț: Brașov 
UPA Sibiu — CFR Sighișoara 
Chimia Victoria — Lotrul Brezoi 
CSU Brașov — ICIM Brașov 
Tex. Sebeș — Chimica Tîrnăvenl

Etapa a XVUI-a — 22 aprilie 
Lotrul Brezoi — CSU Brașov 
Carpați Brașov — Textila Sebeș

ia o Zârr

(l—3)
(1—X)
ti-n
(1—3)<•_ii 
(2-0

0-3) 
(3-T) 
(1—1) (#—2) 
(0—31 
(0—2) 
<•—1)

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

ta—0) 
(4—1)

LA 27 MARTIE 1973
0 NOUĂ TRAGERE SPECIALA LOTO

SE ATRIBUIE

PLEDOARIE PENTRU PASIONAȚI! PLOIEȘTENI
BANI

Mai mulți cititori ai rubricii ne-au 
adresat o scrisoare referitoare la o vecile doleanță, aslgurindu-ne, totodată, că 
ploieștenii care frecventează cîmpul de 
curse continuă să nutrească speranța în înființarea unei agenții hipice. Renuntînd 
la enumerarea numeroaselor argumente 
bine întemeiate care ne-au fost — o dată mai mult — expuse, vom ilustra ano
malia situației actuale printr-un singur 
exemplu.Să presupunem că unul dintre acești 
fervenți ai hipismului nu este disponibil să' se deplaseze pe hipodrom într-o 
duminică dimineața. Dorind să-șl satis
facă eventual pasiunea de a participa 
la jocurile pariului, are de ales trei 
căi. Prima ar fi o deplasare, în seara 
de vineri sau sîmbătă, ia o agenție din 
Capitală. In ipoteza că ar îl avut lnspl-

rație Ia uns» dintre mizele jucate, devine 
necesară o a doua deplasare la București, pentru încasarea ciștigului. Echi
valentul ? Un rezultat material dimi
nuat pe nedrept. El mai poate, desigur, să apeleze la bunăvoința unui prieten, 
încredințîndu-i indicațiile 
sumele respective, mai chibzuită, ar 
ticiparea materială 
mătoare.Dar să admitem
primele două variante și revine în oraș, 
la cîteva ore după încheierea alergărilor. Acum întîmpină o nouă problemă: 
aflarea rezultatelor ! Asta, deoarece lo
cul unde se vlnd. (ncepînd de vineri, 
programele și unde se afișează, lunea 
(dar r>u șl cu regularitate), rezultatele, 
adică agenția teatrală, duminica este

necesare și
A treia pale, și cea 

fl să-șl... amine par- 
pentru reuniunea ur
că a ales una dintre

închisă. In fond, omului nu-i rămîhe 
altceva de făcut decît să pornească în căutarea unui cunoscut care a fost pe 
hipodrom, sau, in ultimă instanță, să 
aștepte... „Sportul- de ' '

Iată, în concluzie, ce înseamnă pentru 
spectatorii ploieșteni... avantajul că — 
din 1961 (!) — activitatea hipodromului 
se desfășoară în orașul lor de reșe
dință !...

Ni se pare că este, totuși, cazul să ne 
întrebăm : de cîți... trăpași putere or fi 
avînd nevoie cei în drept, ca să urnească 
odată din loc problema Înființării unei 
agenții hipice la Ploiești ?

Niddy DUMITRESCU

luni.

AUTOTURISME
EXCURSII

Marți 27 martie 1973, Administrația de Stat Loto-Pronosport, organizează o nbuă 
tragere specială Loto care aduce parti- 
cipanților o bogată listă de premii : 
autoturisme DACIA 1300 și SKODA S TOO, 
excursii cu autocarul în TURCIA și numeroase cîștiguri în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru stabilirea numerelor cîștigătoa- 
re se vor efectua 5 extrageri în 3 faze, 
în total se extrag 36 de numere. Se atri
buie categorii de oremii

Luni 26 martie. ULTIMA ZI

CFR Sighișoara — Torpedo ZAmești 
Met. Copșa M. — Tractorui Bv. 
Indepen. Cisnâdie — chim. Tim. 
Oltul Rm. VTlcea — UPA Sibiu 
ICDrf Brașov — Chim. Victoria 

Etapa a XEX-a — 29 aprilie 
Chimica TLrn. — Torpedo Zlmești 
UPA Sibiu — Lotrul Srezoi CSU Bv. — Metalul Copșa M. 
Chim. Victoria — Carpați Brașov 
Tr«ctoniȚ Bv. — CFR Sighișoara 
independ. Cisnădle — ICIM Brașov 
xex. Sebeș — Oltul Rm. Vîlcea

Etapa a XX-a — 6 mai
?4et. copșa M. — Independ. dsnăd. 
CFR Sighișoara — Chimica Tîrn. Torpedo Zara ești — Tex. Sebeș 
ICIM Bv. — Tractorul Brașov 
Lotrul Brezoi — Oltul Rm. Vîlcea Carpați Bv. 
UPA Sibiu

Etapa a
Carpați Bv.
Oltul Rm. VHcea — Met. Copșa 
CFR Sighișoara — CSU Brașov 
Chim. Victoria — Chimica Tîrnăv. 
ICIM Brașov — Torpedo Zărnești 
Lotrul Brezoi — independ. Cisn. 
Tex. Sebeș — Tractorul Brașov

Etapa a XXII-a — 20 mai
Chimica Tîrnăv. — Lotrul Brezoi 
CSU Bv. _  Textila Sebeș
Met. Brașov — Carpați Brașov 
UPA Sibiu — ICIM Brașov 
Oltul Rm. Vîlcea — CFR Sighișoara

— CSU Brașov
— Chim. Victoria 
XXI-a — 13 mal
— UP A Sibiu

(3—2) (0-3)

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

M.

j rit» J

Participarea se face pe următoarele 3 
taxe de participare : 2, 5 șl 15 lei va
rianta. Variantele de 15 lei vă dau dreptul de participare la toate extragerile 
Procurați-vO din vreme bilet-ic

uentru orocurarea biletelor L

MARTIE

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

(2-2)
(0-2)
(1—2)
(0-5) 
(0-0)

Tractoru; Bv. — Chim. Victoria (0—D 
Independ. Cisnădie — Torp. Zârn. (0—3)

Etapa a XXlIl-a — 27 mai
ICIM Brașov _ Carpați Brașov 
Met. Copsa M. — Chimica Tirnăv. 
Chim. Victoria — Oltul Rm. Vjlcea 
CSU Bv. — Tractorul Brașov 
Torpedo Zărneștj — t’PA sibiu 
CFR Sighișoara — Independ. Cisn. 
Lotrul Brezoi — Textila Sebeș

Etapa a XXrv-a — 3 iunie
Tex. Sebeș — Chim. Victoria 
Independ. Cisnâdie — Tract. Bv. 
Torpedo Zărnești — CSU Brasov 
Carpati Brașov — Lotrul Brezoi ICIM Brașov — CFR Sighișoara 
Chimica Tîrnv. — Oltul Hm. Vîlcea 
UPA Sibiu — Met. Copșa Mică

Etapa a XXV-a — 10 iunie
Tractorul Bv. — Torpedo Zărnești Lotrul Brezoi — rem Brașov 
Tex. Sebeș — Metalul Copsa M.
CSU Brașov — Chimica Tîrnăvenl 
Independ. Cisnădle — UPA Sibiu 
CFR Sighișoara — Chim. Victoria 
Oltul Rm. V. — Carpați Brașov

Etapa a XXVI-a — 17 iunie
ICIM Brașov — Oltul Rm. Vîlcea UPA Sibiu — Textila Sebeș 
Carpați Bv. — Independ. Cisnădle 
Met. Copșa M. — CFR Sighișoara 
Chim. Victoria — CSU Brașov 
Torpedo Zărnești — Lotrul Brezoi 
Chimica Tîrnv. _ Tractorul Bv.

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

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

(3-2) V-,'.
(0—0)
(0-1)
(l-l)(0-2)
(1-2)
(1-4)

(1—2)(0—2)
(0-1) ■(1-1)
(3-0)(0-1)
(0-7)

M^|rrr IN ATENȚIA
ȘlMB ATA DEȚINĂTORILOR

DE AUTOVEHICULE
(persoane fizice și jnridîee)

Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — reamintește 
tuturor deținătorilor de autovehicule că este ultimul termen 
de plată a primelor de asigurare pe anul în curs; După 
această dată, se plătesc majorări de întîrziere. Nu aminați 
însă plata în ultima zi I

Indiferent de tipul autovehiculului — cu excepția mp 
tocicluriior — se plătește o primă anuală de asigurare de 
175 lei de către organizațiile socialiste și de 350 lei de către 
cetățeni și alte categorii de asigurați, iar pentru motocicluri 
— 40 lei, respectiv 80 lei.

(6307)

I

M

irtvinsese.de


POATE DEVENI
O COMPETIȚIE
în urmă cu cîteva zile a căzut 

cortina peste prima ediție a tur
neului internațional de handbal fe
minin dotat cu „Trofeul lațului", 
competiție la care s-au aliniat for
mațiile ISCOJ Chișinău. VIF So
fia, ț.E.F.S. București, Rulmentul 
Brașov, Textila Buhuși și Univer
sitatea Iași.

După cum se știe, această primă 
ediție a turneului a fost cîștigată 
de formația bucureșteană I.E.F.S. 
(antrenor Ion Bota) care, confir- 
mînd forma bună din ultima vre
me, ca și poziția de lider pe care 
o dețineț în clasamentul diviziei A, 
a reușit să cîștige toate cele cinci 
partide, surclasînd în derby-ul com
petiției pe cealaltă favorită la pri
mul loc, formația ISCOJ Chișinău. 
în jocul acesta decisiv, de care de
pindea ordinea finală a clasamen- 

■ tului în primele două locuri, hand
balistele de la I.E.F.S. (lipsite de 
aportul Măriei Bota, Anetei 
Schramko și Elenei Frîncu) au evo
luat aproape fără greșeală. E drept, 
ele au beneficiat de forma excelen
tă a Doinei Cojocaru și de inter
vențiile pline de inspirație ale por
tarului Elena Oprea, dar dincolo 
de aceste atu-uri, echipa a dove
dit, < în ansamblu, multă omogeni- 
tate,. atît în jocul de atac, cît mai 
ales în cel de apărare.

Echipa din Chișinău, care acti
vează în prima divizie a campio
natului U.R.S.S., a lăsat și ea o fru
moasă impresie, remarcîndu-se în 
special prin forța șuturilor de la 
distanță și prin pătrunderile rapi
de ale extremelor.

Dintre celelalte formații partici
pante la turneu ne-am mai notat 
evoluția constant-bună a Textilei 
Buhuși și a divizionarei B. Univer-

sitatea Iași, aceasta din urmă fiind, 
fără discuție, o echipă superioară 
nivelului competițional la care 
găsește în momentul de față, 
drept, aspirind la promovarea 
prima divizie a țării.

„Trofeul lașului* ne-a prilejui 
remarcate?, citorva handbaliste.; 
din rîndul formațiilor coastre. dt 
și a celor oaspe : Elena Ranghelova 
(VIF Sofia). Ludmila Avram șt Va
lentina Savenco (ISCOJ Cr.‘5:r.i„). 
Rodica Bunea $> Doina Cojoeiru 
(I.E.F.S.). Casandra .Agoroaie .Texti
la Buhuși). Adriana Căriula și Cor
nelia. Șerb (Rulmentul'. Maria 
Șerban (Universitatea Iașii.

O altă problemă care 
subliniată ta sfirșitul acest 
neu, cu atît mai mult cu cit com
petiția va căpăta un caracter tra
dițional, este aceea a arbitrajelor, 
asigurate la această primă ediție de 
arbitri ieșeni. Dat fiind faptul că 
în competiție participă (si va par
ticipa) o formație a lașului este 
de dorit ca pe viitor partidele sâ 
fie conduse de arbitri neutri, pen
tru a nu se mai ivi discuții, așa 
cum s-a intimplat de această dată.

In sfîrșit. în încheierea adnotă
rilor noastre la .Trofeul lașului'* 
se cuvine să subliniem utilitatea a- 
cestei competiții — care aseară 
formațiilor partiepante un bine-.re
ni t test înaintea reluării campicaa- 
tului — și excelenta orgf zare de 
care s-a bucurat.

Și pentru că am auzit că la edi
ția următoare vor C invitate S e- 
chipe în loc de 6. credem că „Tro
feul lașului* poate deveiii. ea tim
pul. o competiție de anvergură, ca
pabilă să ofere intilmri atnacdve. 
la nivel foarte ridicat.

I

în turneul Prietenia scrimă
ra 
se 
e 

in
VICTORIA BOXERULUI MIHAI PLOIEȘTEANU

In ziua a doua a concursului interna
țional de înot, desfășurat la Long Beach 
(California) în bazin de 25 y Shane 
Gould a cîștigat proba de 200 y liber cu 
1:52,80. In proba masculină de 2M y del
fin, victoria a revenit americanului Robin Backhaus cu 1:52,52. Alte rezultate: 
masculin: 100 y spate: Bruce Hardcastle 
54,32; 200 y spate: Tim Shaw 1:57.43; 
feminin: 100 y spate: Linda Stlmpson 
59,51; 200 y delfin : Valerie Lee 2:05,0 ; 
100 y bras: Claudia Clevenger 1:08,30.

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL „STRANDJATA SPORTIVII SOVIETICI S-AU IMPUS NET

LUPTĂTORI ROMANI
PE LOCURI FRUNTAȘE

LA SPADA Șl SABIE-INDIVIDUAL

Ei prima zi a campionatelor de Înot ale 
R.D. Germane, care se desfășoară în ba- zln de 25 m l-a Rostock. Harmut Floeck- 
ner a stabilit cea maj bună performanță 
mondială. în bazin mic, în proba de 200 m delfin cu timpul de 2:03,1. Cu un 
rezultat excelent s-a încheiat și cursa 
feminină de 200 m bras. în care victo
ria a revenit Hannelorei Anke, cronome
trată în 2:37,6. Campionul olimpic Ro
land Matthes a cîștigat proba de 200 m 
mixt cu rezultatul de 2:09.3. iar Su
sanne Hilger a terminat învingătoare In 
proba de 200 m spate în 2:22,2.

Horio ALEXAND8ESOJ

La Sofia Codreanj (categ. super grea) au 
ocupat locul trei.

Și la Bratislava

telefon). — 
individuale

la sa-

TALLIN, 19 (prin
Ultimele două probe
ale competiției internaționale pen
tru scrimeri; tineri (Turneul Prie
tenia) au fost dominate categoric de 
sportivii Uniunii Sovietice care au 
furnizat pe toți cei șase finaliști 
la spadă și 5 din 6 la sabie. Au 
terminat în fruntea clasamentelor: 
Karolisch, urmat de Svîdko
bie, iar la spadă: Rîbanov urmat 
de Kur.

Tinerii trăgători români 
vut o comportare foarte ștearsă la 
sabie. Em. Oancea a fost singu
rul dintre ei care a promovat în 
turul II. ceilalți (M. Mustață, I. 
Pantelimonescu, G. Dulia, M. Frun
ză) părăsind întrecerea după pri
mul ei episod.

Mult mai bine au evoluat spa-

au a-

se da
Petrov

fig kg. Ce—I'îpcăi 
Mana Dtzam Reteț.

HANDBALIST!! IUGOSLAVI DEZVĂLUIE 
SECRETELE VICTORIEI LOR OLIMPICE!

FRAGA 19 (Agerpres). — în ca
drul turneului internațional de 
lupte libere desfășurat la Bratisla
va. luptătorul român P. Brîndușan ?-a 
clasat pe locul doi în cadrul ca- 

a reve- 
Filipov. 
catego- 

Nikolov 
O. Voz- 

62 kg:
categ. 68 

Engelj (Cehoslovacia); 
kg: A. Petrov (Bulgaria); 
kg: I. Saidov (Bulgaria); 
kg: E Milev (Bulgaria);

tegorie: 48 kg. Locul îritîi 
nit sportivului bulgar N. 
Iată câștigătorii celorlalte 
rii: categ. 52 kg : O. 
(Bulgaria); categ. 57 kg.: 
nar (Cehoslovacia); categ. 
L Vasil iev (Bulgaria); 
kg L 
categ. 74

82
99

100 kg: P. Drozda (Ceho-
Interviu cu președintele federației de specialitate din Iugoslavia, Petar Bucu

Berlin. Imensul hotel Stadt Berlin 
— cu 39 de etaje — găjduiește reu
niunea pentru tragerea la sorți a 
grupelor și preliminariilor campiona
tului mondial de handbal masculin, 
ediția a. VIII-a, ce se va desfășura 
în 1974 în R.D. Germană. Prilej de a 
reîntîlni cîteva din personalitățile 
marcante ale handbalului mondial, 
printre care și pe președintele fede
rației iugoslave de specialitate, PE- 
TAK BUCU.

— Cum apreciați — din punctul 
dv de vedere — decizia sorților pri
vind așezarea echipelor in grupele 
campionatului mondial masculin ?

— Pentru formația noastră, dru
mul spre finală va fi foarte greu. 
Avem în grupă puternica reprezenta
tivă a Ungariei, iar în semifinale vom 
mai concura — lucrul este foarte pro
babil — cu încă două forțe ale hand
balului mondial, fiecare dintre ele 
pretendente justificate la un loc in 
finală: formațiile R.D. Germane — 
țară gazdă a campionatului mondial — 
și Uniunii Sovietice. Dar, dacă do
rești să devii campion al lumii, tre
buie să fii pregătit să învingi orice 
adversar ! Este deviza care ne va con
duce în lunga perioadă de antrena
ment pentru această ediție a campio
natelor mondiale. Fără discuție, echi
pa României a fost favorizată de sorți. 
Dacă valoroșii jucători români vor 
crede insă că drumul spre finală va 
fi atît de lin pe cît pare, vor avea 
deziluzii. Echipele Suediei, Poloniei 
și Spaniei (ultimele două — proba
bile învingătoare ale grupelor preli
minare IV și V) — din serii, cele ale 
Cehoslovaciei și R. F. Germania — 
din semifinale vor fi „obstacole” se
rioase, greu de trecut.

— In decembrie, Iugoslavia va găz
dui finalele campionatului mondial 
feminin. Bănuim că preparativele sint 
in toi. Ce noutăți ne puteți oferi ?

— Deocamdată avem In vedere trei 
Variante de organizare: prima — des> 
|ă urarea tuturor meciurilor la Bel
grad: a doua — cite două grupe in
tr-un oraș și finala la Belgrad; a 
treia — cite 0 grupă in cite-un oraș

ar fi

și finala ta BelgrW. Uiimaii vi •»- 
tâm pentru cei dta variante, ta tx*c- 
ție de condițiile «ferite 4e Maaăo*»- 
litățile diferitelor «rase. Alegerea se 
va face încă ia taaa martie. Siaaeaa 
supărați pe Federația lateraatiaaatt 
de Handbal care aa a «rgaatau tra
gerea la sorți a i aM«i«naf 
al feminin ta aoi — ava 
fost firesc — și care aici
ne-a invitat ta Copeaba**. ta rraai- 
unee de tragere ta sorți, deși sâaaem 
țara organizatoare a «castei edrțxi.

— Ce ne puteți spcae 4apre pre
gătirile pe care ie efecrijeazâ ecizfca 
feminină a Iugoslaviei, •>-
cotită de majoritatea specials'Ser 
drept principală fawettâ i ediSH 
din acest an a eaKȚriceaceâcr mort
ale ?

— In primul riad, ea «a si 
acord că echipa Iacastariei < 
rează ca prima șaasă ta tiiîai 
dial. Părerea mea este ci repreteata- 
tivele Uniunii Sovietice. R. D. Ger
mane și României sint acelea care 
au șanse îndreptățite la medafiL la 
privința pregătirilor, ele decurg ta 
mod obișnuit. Iugoslavia participă ta 
toate turneele internaționale prelimi
nare. Antrenorul Vilitn Tîeiei are 
insă dificultăți cauzate de retragerea 
din echipa națională a xtirei Rada- 
kovici, de accidentarea Maici Supri- 
novici, de faptul că nu găsim iaci 
un portar rezervă de valoarea Zdea- 
kăi Istvanovici.

— La băieți care este situația?
— După cum se știe. antrenorul 

Vlado Stenzel va conduce formația de 
club Phoenix din Essen. Am trecut 
deci frînele în mfinile lui Iosip Mît- 
kovici. Și el este insă handicapat de 
faptul că 5 jucători — Pokrajac. Jît- 
kovici, Horvath, Pribanici și Kara- 
Iici — iși satisfac serviciul militar.

— Ce credeți că a asigtirat tn pri
mii rind succesul de la Mtecheu ?

— Victoria olimpică obținută de 
echipa Iugoslavie; preocupă o bună 
parte din lumea handbalului. Este ți 
motivul pentru care ne botârît

4e

«ă secretele. Jucătorul
Pta,r ijte a scris a carte — care ur- 
■ rwri să aaară ia mai sau in iunie 
— *e»pee medul in care au decurs 
șrf»r liieie. EI dezvăluie. astfel, 
eaastaeac. secretele succesului de Ia 
341*- ra Mărturisim acum că -pre- 
stagat* prezentat la „Trofeul Carpați* 
a tas* • capcană, menită să dea de 
gtadil echipelor. să le distrasă aten
ua. să le preocupe in găsirea antido- 
taJai pentru o armă pe care, de fapt, 
■■ aveam s-o întrebuințăm. Deși, 
poate, unii antrenori n-o vor mărtu
risi. nas știm precis că tactica ne-a 
recsit. Știam că ne vom intilni cu 
Cebastavacia ia cadrul finalelor olim
pice. Pentru a duce pe o pistă greșită 
echipa adversă, am pierdut conștient 
dană tafitairi amicale cu Cehoslova
cia. Astrenorii reprezentativei ceho- 
itar ari, aa crezut că au găsit soluția 
pentru a ne taviage și am Qcut to
tal pentru ca ei să-și intăreascâ 
areasU părere. O avem posibilitatea 
să fevingem lejer această formație 
m davedBt-n la Mîtacbeiu. In sfir- 
șit. ms aM secret al nostru a fost și 
pregătirea ■trierilor cu România. 
Xe-am pas probiema anihilării lui 
Gruia. Ne-am dat insă seama că asu
pra tui. direct, este greu de acționat. 
X-aveam de unde să cunoaștem cite 
procedee var pregăti antrenorul Ne- 
def și jucătorul Gruia. In această si
tuație. «r sm spus că este mai bine 
să arțisoire asupra omului care-i dă 
pasa decisAă. Ani procedat asa și, 
după cum s-a văzut, lucrurile au ie
șit bene pentru aoi.

categ.
categ.
categ.
slovacia); categ. peste 100 kg. A.
Burtk (Cehoslovacia).

Hr.stoche NAU’d

STHLAN BENGTSSON
Șl BRIGHTA RADBERG
CAMPIONI Al SUEDIEI
LA TENIS DE MASĂ

HANS SCHMID S-A REVANȘAT
LA HOLMENKOLLEN

Săptămîna schiului nordic de la 
Holmenkollen (în apropiere de 
Oslo) s-a încheiat cu desfășurarea

JUDOKANII ROMANI
S-AU AFIRMAT

probei de sărituri cu schiurile de 
la trambulina mare. Peste 60 000 
de spectatori l-au aplaudat pe spor
tivul elvețian Hans Schmid, clasat 
Pe primul loc cu 227,8. Pe locurile 
următoare s-au situat Hans Geor
ge Aschenbach (R. D. Germana) 
225 p și Leo Skoda (Cehoslovacia) 
223,8 p. în imaginea noastră. Hans 
Schmid în timpul unei sărituri.

(Telefoto : A.P.-AGERPRES)

ÎN CUPA SOFIA
SOI IA 19 (Agerpres). — La Sofia 

s-au . desfășurat întrecerile turneului 
internațional de judo dotat cu trofeuil 
„Cupa Sofia". O comportare merito
rie au avut, tinerii judokani români, 
care, în compania unor adversari de 
valoare, au ocupat două locuri II prin 
Lazăr Moldovan (cat. 63 kg) și Mircea 
Notopol (cat. 70 kg) și un loc 3 prin 
Iacob Codrea (la toate categoriile). La 
competiție au mai participat sportivi 
din Polonia, Austria, Turcia, Ceho
slovacia, R. D. Germană și Bulgaria.

I.' Angelescu și 
să ajungă în 

iar primii doi 
asalturile din 
asemenea 
au putut face

dasinii. P. Szabo, 
C. Manta au reușit 
sferturile de finală, 
au participat și la 
semifinale în care, 
lorlalți trăgători, nu 
față impetuozității și clasei celor 
șase spadasini sovietici care au 
intrat cu toții în finala probei.

ce

Turneul' s-a încheiat luni seara cu 
probele pe echipe la sabie șl spadă 
care s-au soldat cu victoria forma
țiilor U.R.S.S. La sabie, selecționata 
țării noastre a ocupat locul VIII, în 
schimb la spadă, sportivii noștri s-au 
clasat pe locul III (după victorii la 
echipele Bulgariei cu 9—1, R.D. Ger
mane cu 9—3, Ungariei cu 9—4 și o 
singură înfrîngere : 1—9, cu „4-ul“ 
Uniunii Sovietice).

In turneul de sabie de la Erfurt

SELECȚIONATA ROMÂNIEI-LOCUL III
ERFURT, 19 (prin telefon). — 

în continuarea turneului indivi
dual de sabie desfășurat în locali
tate s-a disputat și o întrecere pe 
echipe la care au participat selec
ționatele României, Ungariei, Ceho
slovaciei și trei garnituri ale R-D. 
Germane.

în primul tur, „4-ul" 
români a 
mația R-D. 
tat: Vlad 
rin — 2 și 
cu echipa primă a R-D. Germane, 
victoria a revenit gazdelor cu

sabrerilor 
întrecut cu 9—0 for- 
Germană III. Au punc- 
— 2, Culcea — 2, Ma- 
Nicolae — 3. în meciul

9—7 (Vlad — 2, Culcea — 2, Ma
rin — 2, Nicolae — 1). în urma 
acestor rezultate, sabrerii noștri au 
luptat, în final, cu selecționata Ce
hoslovaciei pentru locurile III—IV. 
Sportivii români au obținut vic
toria cu 9—1 (Marin — 3, Vlad — 3, 
Culcea — 2, Nicolae — 2) terminînd 
turneul pe locul

CLASAMENT
1. R.D. Germană 
ROMANIA, 4.
R.D. Germană II,

HI. ■
FINAL (echipe) ! 
I, 2. Ungaria, 3.
Cehoslovacia, 5.

6. R.D. Germană

concursului
la Tașkent,

în cadrul 
haltere de 
luri Golubțov a stabilit, la 
pană (60 kg), stilul aruncat, un nou re
cord mondial cu performanța de 158,S 
kg (vechiul record aparținea halterofi
lului bulgar Norair Nurikian cu 157,5 kg).
■
Competiția ciclistă internațională „Cursa celor două mări" (Tlreniană șl Adria- 
tlcă) s-a încheiat la San Benedetto del 
Tronto cu victoria rutierului belgian Ro
ger de Vlaeminck. L-au urmat în clasa
mentul final compatriotul său Frans 
Verbeek la 42 sec. și suedezul Gbsta 
Pettersson la 1:20.

internațional de 
sportivul sovietic 

categoria

Finala probei de simplu din cadrul tun. 
neului Internațional feminin de tenis dd 
la Richmond (Virginia) se va disputa 
între jucătoarea australiană Margaret 
Court șl americana .Tanet Newberry, re
velația acestui concurs. în semifinale, 
Margaret Court a învins-o cu 7—6, 6—1 
pe olandeza Betty Stove, iar Janet New
berry a dispus eu 7—6, 6—4 de compatri
oata sa Julie Heldman,

Partidele semifinale ale turneului inter», 
national feminin de tenis de la Hinghanf 
(Massachusetts) s_au Încheiat cu rezul
tate scontate, favoritele obținlnd victo
rii: Evonne Goolagong a dispus cu 6—I, 
6—4 de Linda Tuero, iar Virginia Wad« 
a fntrecut-o cu 6—3, 6—4 pe Olga Mo
rozova. In proba de dublu s-a Înregistrat următoarele /rezultate: Olga Moro
zova, Marina Kroșina — Virginia Wade, Gail Chanfreau 5—7. 6—4. 6—2: Evonne 
Goolagong. Janet Young — Patti Hogan, 
Sharon Walsh 6—7, 6—2. 7—6.
■
tn turneul Internațional de tenis de la 
Caracas, francezul Francois Jauffret 1-a 
învins cu 6—2, 7—6 pe americanul Erik 
van Dillen, iar americanul Tom Gorman a cîștigat cu 7—5. 6—1 partida sus
ținută cu jucătorul chilian Jalme Flllol. 
Cel doi învingători îșl vor disputa finala 
concursului.
■
în runda a 7-a a turneului Internațional 
masculin de șah de la. Olot (Spania). 
Quinteros l-a Învins pe Martin, iar Ku- 
rajita pe Torre. Gipslis a cîștigat la Pu- 
jal și Bukicț la Pljoan. Csom a remizat 
cu Pomar. Partida dintre Nona Gaprin- dașvill șl Medina s-a Întrerupt. In cla
sament conduc Quinteros și Kurajița cu 
cite 51/, p fiecare, urmați de Csom, Bu- kic, șl Gipslis — 4Va p etc.

CAMPIONATE;CAMPIONATE

20-a) :
Mostar 
— Ze- 
Hajduk

UNGARIA (etapa a 18-a) : Uj- 
pesti Dozsa — Pecs 4—1 ; Honved
— Szeged 0—0 ; Vasas — Komlo
2— 1 ; Ferencvaros — MTK 1—0 : 
Zalaegerszeg — Egytertes 1—0 ; 
Diosgyor — Csepel 2—1 ; Raba Eto
— Videoton 2—0 ; Salgotarjan — 
Tatabanya 2—1. Clasament: 1. Uj- 
pesti Dozsa — 29 p ; 2. Ferencva
ros — 26 p ; 3. Vasas — 25 p.

OLANDA (etapa a 25-a) : AZ 67 
Alkmaar — Haarlem 2—1 ; MW 
Maastricht — F. C. Amsterdam 
0—3 ; Sparta Rotterdam — Go 
Ahead Deventer 1—0 ; Excelsior 
Rotterdam — PSV Eindhoven 2—3 ; 
F. C. den Haag — NEC Nijmegen 
1—0 ; F. C. Den Bosch — Fevenoord 
Rotterdam 0—2 ; Ajax Amsterdam
— NAC Breda 4—0 : F. C. Utrecht
— Telstar 1—0. Clasament: 1. Ajax
— 44 p ; 2. Feyenoord — 40 p (un 
joc mai puțin) ; 3. Sparta Rotter
dam — 37 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 18-a) : 
Slovan Bratislava — Spartak Hra- 
dec Kralove 7—0 ; ZVL Jilina — 
Tatran Preșov 4—0 ; Spartak Trna- 
va — SKLO Union Teplice 1—0 ; 
Zbrojovka Brno — T. J. Trjinec
3— 0 : Banik Ostrava — A. C. Ni- 
tra 0—0 ; Lokomotiv Kosice — Sla
via Praga 1—1 ; Skoda Plsen — 
Dukla Praga 0—1 ; Sparta Praga
— V.S.S. Kosice 2—2. Clasament: 
1. Spartak Tmava — 25 p ; 2. Ta
tran Preșov — 23 p ; 3. ZVL Jilina
— 22 p.

FRANȚA (etapa a 25-a) : Nice — 
Bordeaux 0—1 ; Bastia — Stras
bourg 3—0 ; F. C. Paris — Reims 
0—0 ; Marseille — Valenciennes 
1—0 ; Lyon — Red Star 1—2 ; Nan
tes — Ajaccio 6—1 ; Rennes — 
Sochaux 0—0 ; Sedan — Metz 1—1; 
Nancy — St. Etienne 4—0; NÎ- 
mes — Angers 2—2. Clasament î 
1. Nantes — 36 p ; 2. Nice — 34 p 
(un med mai mult) ; 3. Marseille
— 32 p.

f

SPANIA (etapa a 25-a) : Burgos
— Oviedo 0—1; Deportivo Coruna
— Real Madrid 0—0 ; Saragossa — 
Espanol 1—0 ; C. F. Barcelona — 
Real Sociedad 1—0 ; Atletico Ma
drid — Malaga 1—1 ; Las Palmas
— Celta Vigo 0—0 ; Gijon — Cas
tellon 1—0 ; Valencia — Betis Se
villa 2—0. Clasament: 1. C. F Bar
celona — 36 p ; 2. Espanol Barce
lona — 34 p ; 3. Real Madrid — 
32 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 
Dinamo Zagreb — Velez
1— X ; Steaua roșie Belgrad 
leznicear Sarajevo 3—0 ; 
Split — Spartak Subotița 2—2 ; 
Vojvodina Novi Sad — Borac Ban
ja Luka 0—0 ; Radnicki Niș — 
Celik Zenika 3—0 ; Sloboda Tuzla
— Bor 3—0 ; Vardar Skoplje — 
Olimpia Ljubljana 0—0 ; Sarajevo
— Sutjeska Niksici 2—1 ; O.F.K. 
Beograd — Partizan Belgrad 1—0. 
Clasament: 1. Steaua roșie 29 p 
(golaveraj 38—13) ; 2. Velez Mostar
— 29 p (33—13) ; 3. O.F.K. Beo
grad — 26 p.

BELGIA (etapa a 24-a): F. C. 
Bruges — Beerschot 0—0 ; Racing 
White — F. C. Malines 0—0 ; St. 
Trond — Berchem 2—0 ; Standard 
Liăge — Crossing Schaerbeeck 
3—1; Anvers — Cercle Bruges 
3—0 ; S. K. Lierse — Diest 2—0 ; 
Beringen — F. C. Liege 2—1 ; An- 
derlecht —St. Gilloiie 2—0. Clasa
ment : 1. y. c. Bruges — sap; 
Standard Llăge — 32 
White — 31 p.

BULGARIA (etape 
roe Stare Zagora —
2— 2 ; Laskov Iambol

Fază din derbyul de sîmbătă al campionatului vest-german: Borussia 
Mdnchengladbach — Bayern Munchen, cîștigat de echipa lui Beckenbauer 
cu 3—0. In imagine, atacantul local, internaționalul Heynckes, face efor
turi disperate, in fața apărătorilor miinchenezi Schwarzenbeck și Hansen 

(căzut la pămint), pentru a mai reduce din scorul sever

3.
p ; 3. Racing

a tl-a)! Be- 
Slavia Sofia 

— Volov Șu-

men 1—0 ; ȚSKA Sofia — Spartak 
Varna 4—1 ; Cerno More Varna — 
Levski Spartak Sofia 2—1 ; Loko
motiv Sofia — Akademik Sofia 
1—1 ; Cernomoreț Burgas — Bernik 
1—0 ; Trakia Plovdiv — Etîr Tir- 
novo 0—0 ; Spartak Pleven — Lo
komotiv Plovdiv 2—1 ; Dunav Ruse 
— Botev Vrața 3—1. Clasament: 
1. ȚSKA — 30 p ; 2. Levski Spar
tak — 27 p; 3. Slavia Sofia — 27 p.

AUSTRIA (etapa a 18-*, prima 
a returului); Elsenstadt — Admira 
Viena 1—3; Austria Salzburg — 
Sturm Graz 3—1 ; A.S.K. Linz — 
Bregenz 0—0 ; Rapid Viena — Aus
tria Klagenfurt 5—2 ; Wacker In-

nsbruck — Austria Viena 2—1 ; 
A. K. Graz — Wiener Sport Club
1— 0 ; Vienna — Voest Linz 0—3. 
Clasament: 1. Rapid Viena — 22 p;
2. A.S.K. Linz — 21 p ; 3. Wacker 
Innsbruck — 21 p.

GRECIA (etapa a 23-a) : P.A.O.K. 
— Panathinaikos 2—0; Atromitos 
—. Olympiakos Nicosia 2—0 ; Panio- 
nios — Kavala 0—0; Fostir — 
Aegaleo 0—0 ; Olympiakos Pireu — 
Eethniko» 2—1; Aris — A.E.K.
2— 0 ; Heraklis — Trikala 3—0 ; 
Olympiakos Voios — Panahaiki 
0—1. Clasament s 1. P.A.O.K. — 62 
p ; 2. Olympiakos Pireu — 62 p;
3. Panathinaikos — 56 p.

NORVEGIA Șl OLANDA AU PROMOVAT

HAGA 19 (Agerpres). — Desfă
șurat timp de 10 zile în Olanda, 
campionatul mondial -de hochei pe 
gheață (grupa C) s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Norvegiei.

în partida derbi a turneului, 
hocheiștii norvegieni au întrecut cu 
scorul de 6—3 (2—1; 2—1. 2—l)e- 
chipa Olandei. Alte rezultate din 
ultima zi : Ungaria — Danemarca 
11—5 (3—1. 6—1, 2—3); Bulgaria— 
Franța 6—5 (4—1, 0—3. 2—1).

Iată clasamentul 
pionatului mondial 
Norvegia 14 p; 2. 
(51—21); 3. Ungaria 
4. Bulgaria 7 puncte; 
neză 6 p 
(23—29); 7. 
glia 1 p.

Echipele 
au promovat în grupa B a cam
pionatului mondial.

(21—27). 6.
Danemarca

final al cam- 
(grupa C); 1.
Olanda 10 p 

10 p (44—24);
5. R.P. Chi- 
Franța 6 p 
2 p; 8. An-

Norvegiei și Olandei

VOLEIBALIȘTII DIN VOROȘILOVGRAD
AU CIȘT1GAT CUPA CUPELOR

ATENA, 19 (Agerpres). — Cupa Cupe
lor la volei (m) a fost clștigată de e- 
chipa Voroșilovgrad. In turneul final, 
desfășurat la Atena, voleibaliștii sovie
tici au totalizat 6 p, fiind urmați în cla
sament de formațiile Csepel Budapesta

i p, Levski — Spartak Sofia 2 p și Ruini 
Florența 0 p.In ultima zi a turneului, Voroșilovgrad 
a învins cu scorul de 3—0 echipa Ruini 
Florența, iar Csepel Budapesta a dispus 
cu 3—2 de formația Levski Spartak So
fia.

C. M. DE HOCHEI
Continuîndu-și pregătirile pentru 

campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), Selecționatele 
U.R.S.S. și Finlandei au susținut la 
Helsinki un joc de verificare. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 5—2 (2—1, 3—0, 
0—1), prin golurile marcate de Bo
dunov (2), Malțev (2) și Vikulov.

STEAUA PAULISTAN
SAO PAULO (Brazilia)
LA VOLEI MASCULIN

Aseară. în sala Floreasca din Ca
pitală, s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională amicală de volei dintre 
echipele masculine Steaua și Pau- 
listan Sao Paulo, din Brazilia, cam
pioana statului Sao Paulo. Partida 
a oferit publicului prezent, un spec
tacol voleibalistic cu multe faze 
atractive. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 (—10, 11, 13, 1) în 
favoarea echipei Steaua.

în continuarea turneului, voleiba
liștii brazilieni vor juca azi, 
Ploiești, cu formația divizionară 
Petrolul. Partida se va disputa 
Sala sporturilor „Victoria". de 
ora 19. (D. VATAU-coresp.).

la 
B, 
în 
la
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• Georg Buschner: „Ne frămîntă problema organizării

jocului14 • Preparative In

• Australia conduce in
noastră consacrată campionatului mondial ............... ....... titulaturii germane:

vederea preliminariilor

turneul de la Sydney

• Simbolul care însoțește rubrica_____ _de fotbal din 1974. poartă literele W. M. — de la inițialele titulaturii germane: 
„Welt-Meisterschaft". In acest spațiu, vom încerca, periodic, să^ vă < ținem la curent 
cu cele mai proaspete știri și rezultate ”

• Selecționerul reprezentativei
R.D. Germane, Georg Buschner, a 
relatat recent intr-un interviu prin
cipalele probleme care-i frămîntă la 
ora actuală pe diriguitorii fotbalului 
din R.D.G.

„Am jucat mulțumitor în turneul 
sud-american, dar mai avem de pus 
la punct destule probleme tehnice, 
a spus G. Buschner. Nu am avut 
dificultăți în ceea ce privește forța, 
disciplina tactică și rezistența fizi
că a echipei, cu toate că am fost 
serios solicitați, în special la ulti
mele jocuri. O parte din meciurile 
noastre au avut loc 
dine (2300—2600 m 
lului mării).

Pentru partidele 
ale reprezentativei 
în cadrul preliminariilor C.M., va 
trebui însă să ne organizăm mai bi
ne atacul și să acordăm o atenție 
sporită și compartimentului defen
siv.

Cele mai grele meciuri ale sezo
nului de primăvară mi se par cele 
cu fotbaliștii albanezi (8 aprilie la 
Berlin) și cei români (21 mai la 
București). între aceste două parti
de, vom susține un joc amical, la 
Karl Marx—Stadt, în ziua de 16

la mare altitu- 
deasupra nive-

din primăvară 
R.D. Germane,

legate de C.M. — ediția 1974.
mai, cu echipa națională a Unga
riei. Ne interesează în mod deosebit 
această confruntare amicală, deoa
rece, pe de o parte, avem unele „da
torii" față de formația maghiară, 
iar, pe de alta, o victorie ar fi ex. 
celentă pentru moralul echipei noas
tre înainte de evoluția imediat ur
mătoare, cea cu selecționata Româ
niei. Ultimul meci al sezonului de 
primăvară, cel de la 6 iunie, la 
Helsinki, nu cred că ne va pune pro
bleme deosebite. în general, lotul 
echipei naționale se bazează tot pe 
acei jucători care au participat la 
turneul sud-american. Dintre jucă
torii mai vechi, în lotul lărgit sînt 
prezenți 
Bransch, 
Sparwasser și Peter Ducke".

• Peste 463 de zile, turneul final 
al C.M. 1974 va programa primul 
meci, cel al deschiderii oficiale. în 
R.F. Germania — țara organizatoa
re, după cum se știe — a și apărut 
primul buletin oficia! al campiona
telor, difuzat în lumea întreagă. Sînt 
prezentate foarte frumos — în cu
lori și cu text în patru limbi 
9 stadioane pe care se vor 
meciurile turneului final.

au fost nou construite sau 
te (majoritatea lucrărilor se

în continuare Croy, 
Kreische, Kurbjuweit,

— cele 
disputa 
Acestea 
repara- 
termină

în primăvara viitoare), astfel încît 
ele să corespundă standardelor cele 
mai ridicate din lume, 
al operației : în jur de 
lioane de mărci.

• Pînă în momentul 
acest an nu s-au disputat 
partide în cadrul preliminariilor 
C.M., grupa europeană. De miercuri 
28 martie începe însă, practic, se
zonul jocurilor interțări cu partidele 
oficiale din preliminarii : Țara Ga
lilor—Polonia (grupa a V-a), la 
Cardiff, și Irianda de Nord—Por
tugalia (grupa a Vl-a), la Coventry; 
dar mai ales cu meciurile de pre
gătire Austria—Olanda, R.F. Ger
mania—Cehoslovacia și Bulgaria— 
U.R.S.S.

• La Sydney se desfășoară în a- 
ceste zile, sub formă de turneu, 
jocurile subgrupei I a grupei Asia— 
Oceania, contînd pentru prelimina
riile C.M. Iată rezultatele înregistra
te pînă acum : Australia—Irak 3—1; 
Noua Zeelandă—Australia 0—0 și 
3—3 ; Indonezia—Noua Zeelandă 
1—1 ; Australia—Indonezia 2—1 ; 
Irak—Noua Zeelandă 2—0 ; Irak— 
Indonezia 1—1. Favorita acestei sub 
grupe, selecționata Australiei, condu
ce detașat în clasament :

2
1
0 
0

1. Australia
2. Irak
3. Noua Zeelandă
4. Indonezia

4
3
4
3
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