
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
Pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională, în a zecea sesiune a celei de-a șasea 

legislaturi, in ziua de 28 martie 1973, ora 10 dimineața.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT
In ziua de 22 martie 1973 a avut loc ședința Con- Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decretul

sil iul ui de Stat prezidată de tovarășul Nicolae privind stabilirea normelor unitare de structură pen-
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat. tru unitățile economice.

HOTĂRjREA PLENAREI C.C, AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUA

A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

SPRIJIN DE INESTIMABILĂ VALOARE
CARE OBLIGĂ ÎNTREGUL ACTIV

AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

LA 48 DE ORE DE... AL DOILEA START AL RETURULUI

TREI ORAȘE GAZDĂ ÎN AȘTEPTAREA 

PREMIERELOR EOTBALISTICE
ALE SEZONOLOI

Cu două zile înaintea etapei nr. 2 a returului, care se desfășoară 
după o pauză de două săptămîni, am efectuat un sondaj în trei dintre 
orașele care găzduiesc duminică primele întîlniri de Divizia A din 1973, 
jocuri importante prin poziția ocupată în clasament de combatante. La 
Craiosa, gazda derbyului etapei, la Ploiești și la Constanța există o at
mosferă de efervescență, de nerăbdare și de interes, justificate de lunga 
despărțire de fothal...

LA CRAIOVA SE SCONTEAZĂ PE TRIBUNE PLINE...

Sub conducerea și cu sprijinul 
permanent, multilateral acordat de 
partidul nostru, odată cu dezvolta
rea impetuoasă a economiei, știin
ței și culturii, cu ridicarea continuă 
a bunăstării poporului, în anii con
strucției socialiste s-au obținut pro
grese remarcabile și în domeniul 
educației fizice și sportului. Sportul 
a început să capete un larg carac
ter de masă, a crescut numărul 
cetățenilor cuprinși în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice, 
sp» '.ului și turismului, s-au obți
nut performanțe de valoare și afir
mări de prestigiu în arena sportivă 
internațională.

Succesele înregistrate, întreaga 
dezvoltare a mișcării noastre spor
tive, se datoresc, înainte de toate, 
grijii părintești și condițiilor mereu 
mai bune create de partid, orien
tării consecvente a educației fizice 
și sportului, spre îndeplinirea ro
lului însemnat pe care partidul și 
statul l-au conferit acestor activi
tăți de interes național ce contri
buie la formarea multilaterală a 
omului societății socialiste.

Subliniind aceste progrese, recen
ta Hotărîre a Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului aprecia, însă, că ele nu 
sînt încă pe măsura sarcinilor și 
cerințelor societății noastre, a posi
bilităților și condițiilor de care dis
pune mișcarea sportivă. Document 
de partid de o mare însemnătate 
teoretică și practică, Hotârirea 
pune în evidență principalele sar
cini și direcții de dezvoltare viitoa
re a mișcării sportive : „îndepli
nirea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate presupune ca educația fizică 
și sportul, integrîndu-se organic în 
ansamblul muncii educative, să 
contribuie mai activ la formarea 
tinerei generații, la menținerea și 
întărirea sănătății, la asigurarea 
unor forme variate și atractive de 
recreare a maselor, Ia creșterea ca
pacității lor de muncă".

În Hotărîre sînt precizate, cu 
deosebită claritate, obiectivele ac
tuale și de perspectivă din dome
niul educației fizice și sportului de 
masă, din sportul școlar și univer- 
simr, în activitatea de performanță, 
cu privire la utilizarea judicioasă 
$' dezvoltarea bazei materiale, pen

tru perfecționarea organizării și 
conducerii activității sportive. Au 
fost, totodată, precis stabilite atri
buțiile Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport— ca organ 
central care răspunde de înfăptui
rea politicii partidului și statului 
in domeniul educației fizice și spor
tului — organizațiilor de stat și 
obștești însărcinate să-și aducă o 
importantă contribuție la dezvolta- 
tea mișcării sportive în deplină 
concordanță cu sarcinile de mare 
răspundere încredințate de partid. 
Se cere din partea tuturor acestor 
factori o muncă susținută, eficien
tă, acțiuni ferme, energice și per
severente pentru aplicarea în prac
tică a tuturor prețioaselor indicații 
cuprinse în vastul program de lucru 
șl de orientare generală a mișcării 
sportive, adoptat de Plenara Comi
tetului Central al P.C.R.

CHEZĂȘIA ÎNDEPLINIRII ACES
TOR ÎNALTE ÎNDATORIRI O 
CONSTITUIE, INDISCUTABIL, 
CONDUCEREA ȘI ÎNDRUMAREA 
DE CĂTRE PARTID A ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FIZI
CĂ ȘI SPORT, SPRIJINUL MUL
TILATERAL, TEORETIC SI PRAC
TIC, ACORDAT MIȘCĂRII SPOR
TIVE. Expresie concludentă a aces
tui ajutor de neprețuit, Hotârirea 
Comitetului Central al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului este, 
prin întreg conținutul ei, de natură 
să determine o mobilizare a tutu
ror factorilor cu atribuții, să con
ducă la eforturi mult sporite, la 
obținerea unor rezultate superioare.

Datorăm partidului toate împlini
rile noastre de astăzi ca și certi
tudinea succeselor de mîine. „în 
conformitate cu statutul. — sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, în 
raportul expus la 
nală a P.C.R. —, 
zațiile de partid 
de organizator și 
lectivelor de oameni ai muncii, de 
forță politică conducătoare, acțio- 
nînd cu consecvență pentru înfăp
tuirea politicii partidului și statului. 
Putem spune deci că și din punct 
de vedere organizatoric situația este 
bună, că partidul dispune de forța 
necesară pentru a-și îndeplini cu 
succes în toate sectoarele de acti-

Conferința Națio- 
peste tot organi- 
îndeplinesc rolul 

îndrumător al eo-

SUCCES DEPLIN
CONFERINȚEI U.A.S.R.!
Cea de a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților 

din România își începe astăzi lucrările în Capitală. Eveni
ment marcant în viața universitară a țării, reuniunea dele- 

gaților aleși ai tineretului studios va dezbate o tematică de cea 
mai mare însemnătate privind activitatea viitoare a acestei organi
zații, sarcinile sporite care îi revin în contextul construcției socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, operă istorică grandioasă 
pe care poporul nostru o înfăptuiește sub conducerea partidului.

Problemele creșterii unui tineret cu un larg orizont spiritual, 
înarmat cu tot ce a creat omenirea în domeniul cunoașterii, cu 
cele mai noi cuceriri ale științei universale, legarea strînsâ a 
procesului instruirii de producție, de cercetare, de viață, au fost 
în repetate rînduri abordate de către documentele partidului nos
tru, în cuvîntările și luările de cuvînt ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în expunerea făcută la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, secretarul general al partidului arăta, ca o îndatorire de 
primă însemnătate, educarea tuturor cetățenilor, și în special a 
tineretului. în spiritul cultului față de muncă, față de munca 
liberă, despovărată de exploatare din societatea noastră, singura 
sursă a prosperității și progresului, mijlocul principal de afir
mare a talentului și forței creatoare, de manifestare a persona
lității și de autoperfecționare morală a fiecăruia.

Printre numeroasele mijloace de care dispune școala, printre 
armele puternice din arsenalul ei educațional face parte și educa
ția fizică, factor important al educației generale, multilaterale, 
a cetățenilor.

Din acest punct de vedere, tradițiile și realizările Invățămîn- 
tului nostru superior sint, fără îndoială, remarcabile. Dar, ți
nîndu-se seama de necesitățile prezentului și, mai ales, ale vii
torului, de anvergura planurilor noastre, este nevoie să se înre
gistreze și în ceea ce privește aportul universității la propășirea 
necontenită a mișcării sportive naționale, un serios salt de calitate. 
Aceasta reiese din recenta Hotărîre a Plenarei partidului pri
vind dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, document 
de mare însemnătate teoretică și practică, în care se trasează 
liniile directoare ale drumului ascendent pe care este chemat 
să meargă sportul românesc. Nu încape îndoială că printre mul
tiplele probleme care figurează pe agenda de lucru a Conferinței 
U.A.S.R. își va găsi locul și aceea privind căile noi, perfecționate, 
pe care va porni sportul nostru universitar, în lumina Hotărîrii 
partidului.

Succes deplin celei de a IX-a Conferințe a U.A.S.R. I

invitale rolul politic conducător 
societatea noastră socialistă".

Mișcarea noastră sportivă se sim
te. desigur, adine onorată de faptu'. 
că Hotârirea Comitetului Central 
al P.C.R. subliniază necesitatea 
exercitării acestui rol conducător 
și în activitatea de educație fizică 
și sport, capitolul final al impor
tantului document fiind, de altfel, 
consacrat sarcinilor ce revin, pe a-

(Continuare tn pag a 3 a)

La Craiova e soare și cald. Timp 
primăvăratic...

Cu fiecare zi din această săptă- 
mină. orașul trăiește tot mai intens 
marele derby al etapei. în colț, la 
Minerva, în fața chioșcului de ziare, 
sau pe „Unirii", grupuri de micro
biști... frămîntă aprins toate pro
blemele confruntării Universitatea- 
Dinamo. Se mizează pe un succes 
al craiovenilor, ținîndu-se cont de 
forța de șoc a echipei favorite 
Mulți nu uită însă că Dumitrache, 
Dinu, Radu Nunweiller și coechipie
rii lor alcătuiesc un team redutabil, 
greu de învins. Așa că discuțiile în 
contradictoriu nu lipsesc.

Favorit» celui mai entuziast pu
blic din țară se pregătesc zilnic, cu 
asiduitate, susținînd șapte antrena
mente in săptămîna premergătoare 
primului meci oficial, din acest 
sezon, la Craiova. Se pregătesc la 
fel de atent și organizatorii der-

de 
Ș>

byului. Printre cei cuprinși 
febra acestor pregătirii se află 
Ion Dobrițoiu, secretarul clubului 
craiovean, care ne-a declarat:

— Azi (n.r. joi) am vrut să mâ 
conving cum merge vînzarea bilete
lor. Ei bine, numai tn această dimi
neață, un casier de pe „Unirii" a 
vîndut 700 de bilete. Am pus in 
vînzare 35 000 de bilete, multe fiind 
solicitate de oficiul de turism pen
tru simpatizanții Universității .din 
județele apropiate. Mai mult ca 
sigur, pînă sîmbătă nu va mai exis
ta nici un bilet nevîndut...

— Cum se prezintă stadionul ?
— Aproape ca nou. Suprafața de 

joc a fost greblată, tăvălugită, nive
lată. Vestiarelor li s-a făcut toaleta, 
tribunele reparate pînă la ultima 
bancă. Totul se află în bună stare, 
gata de a primi jucătorii și miile 
de spectatori.

și Clujul găzduiește duminică un meci de atracție : Universitatea primește 
vizita lui F.C. Argeș. Secvența de mal sus a fost inregistrată de obiectivul apa
ratului de fotografiat in toamna trecută, cind, pe stadionul din Pitești, argeșenii 
au Învins la scor (5—0) pe studenți. Roșu efectuează o săritură spectaculoasă in 

urmărirea balonului.
Foto i V. ONES A

Secretarul clubului Universitatea 
ne-a mai spus că, duminică, porțile 
„Centralului" se vor deschide Ia ora 
11 dimineața ; că, pînă la fluierul

de început al arbitrului întîlnirii, 
va avea loc un program deosebit

(Continuare în pag a 3 a)

EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL
POT CONTRIBUI ACTIV

LA FORMAREA PERSONALITĂȚII OMULUI
Interviu cu grof. univ. doctor docent OCTAVIAN FOOOR, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Cluj

discuție despre educație fizică 
și sport cu profesorul univer
sitar doctor docent Octavian 

Fodor, rectorul Institutului de me
dicină și farmacie din Cluj consti
tuie, pentru reporter, o misiune de
osebit de agreabilă și instructivă 
(în raport cu cititorii săi), iar pen
tru distinsul interlocutor un pri
lej de noi reevaluări ale acestui fe
nomen pe care dinsul îl -supune, 
permanent, mai multor prisme: de 
la cea sentimentală, păstrată 'din 
timpul studenției, cînd actualul pro 
fesor universitar era discipol, și 
colaborator apropiat al acelui spri
jinitor al sportului universitar clu
jean care a fost savantul Iuliu Ha- 
țieganu, la cea științifică, a medi
cului care nil concepe rezistența -și 
longevitatea organismului uman în 
afara activităților de mișcare, și 
aceea responsabilă, care cumulează

obligațiile sale de pedagog cu cele 
ale conducătorului unui institut de 
profil umanist, obligații care cer să

• Paradoxuri ce se cer eliminate
• Condițiile unor mutații de 
calitate ® Profesorul de educație 
fizică trebu e să alunge funcți
onarul din el • Hotârirea 
Plenarei C. C. al P. C. R. — 
deschizătoare de noi orizonturi

formezi și să dai societății tineri 
cu o minte sănătoasă într-un corp 
sănătos.

CAMPIONATELE DE JODO ÎNCEP AZI

?hiupio-

își vor 
întîieta-

Inceplnd 
astăzi și pînă du
minică seara, cei 
•nai buni judoka 
din țară 
disputa 
tea în cadru) fi
nalelor 
natelor republica
ne individuale de 
seniori. La acea
stă competiție — 
aflată la a 5-a e- 
diție — au obți
nut calificarea 
150 de concurenți. 
Cei mai mulți, în 
mod surprinzător, 
sînt la categoria 
grea — 32. La 
cat. 63, 70 și
80 kg își vor în
cerca șansele cite 
30 de sportivi, iar 
Ia semigrea — 28 
înainte, însă, de a 
urca pe saltelele 
de concurs, toți 
finaliștii vor tre
bui să treacă un 
examen de tehnicitate eliminato
riu, ce constă din executarea per
fectă a unui număr de 10 pro
cedee tehnice de dificultate di
ferită. Odată absolvit acest e- 
xamen — programat astăzi dimi
neață și după-amiază, la sala de 
judo a Școlii sportive nr. 2 din 
Capitală — vor avea loc tragerile 
la sorți.

Sîmbătă 
Floreasca, 
campioni 
ternul de 
confruntări internaționale, 
pînd cu această ediție catopionii 
la unele categorii vor fi cunoscuți

și duminică, în sala 
vor fi desemnați noii 

naționali, Adoptînd sis- 
desfășurare a marilor 

tnce-

chiar in prima la 80, 93 și 
+ 93 kg. Duminică sînt progra
mate întrecerile la celelalte cate
gorii — 63, 70 kg și

Presupunînd că la 
tehnicitate nu vor 
prize, lupta pentru 
aproape toate categoriile, se anun
ță deosebit de disputată. Alexan
dru Filip, Lazăr Moldovan, Sabin 
Lucea și Dorel Vitan au șanse 
foarte apropiate Ia 63 kg, Mir
cea Notopol și Cornel Roman, la 
70 kg. Gheorghe Boșcu, Dumitru 
Alexandru și Ion Herman, la 93 
kg. . .

open, 
examenul de 

fi mari sur- 
întîietate, la

AGENDA COMPETIȚIILOR
SPORTIVE DE MASĂ

ultimele două aspecte, reprezen- 
tînd miezul unor probleme de acută 
necesitate și maximă importanță — 
după cum sublinia Plenara: C.C. al 
P.CiR. din 28.Il 2.III, referin- 
du-se la rolul pe care educația fi
zică și sportul trebuie să-l aibă in 
formarea tinerei generații și la 
obligațiile ce revin, în acest sens, 
cadrelor și conducerilor din școli 
și institute de învățămint superior 
— aveau să fie tratate deosebit de 
către conlocutorul • nostru, la abor
darea lor contribuind deopotrivă 
rațiunea omului de știință cît și i- 
nima pedagogului și părintelui. 
Dar, să-I ascultăm :

— Pentru că importanța exerci
țiului fizic și agrementului prin 
mișcare a fost 
antichitate — 
accenluind doar nuanțele — n-am 
să mă lansez nicidecum intr-o di- 
zertație pe această temă, mai ales 
că discipolii facultăților noastre iși 
apropie științele in care raporturile 
dintre om și amintitele activități 
sint primordiale. Vreau să accen
tuez, însă, importanța ce trebuie 
acordată activităților sportive des
fășurate in mediul universitar, a- 
acesta constituind ultimul nivel la 
care un tinăr intelectual mai poa
te deprinde obișnuința exercițiului 
fizic și a mișcării (în condiția în 
care ciclurile elementar sau mediu

Corespondenții noștri continuă 
să ne relateze despre numeroasele 
întreceri sportive de masă care 
au loc în multe localități din țară, 
precum și despre o seamă de ini
țiative pe plan local.

Sîmbătă și duminică pe 
muntele Băișoara 

„SPARTACHIADA DE IARNĂ 
A MICILOR VÎNĂTORI DE 

MUNTE"

CLUJ, 22 (prin telefon de la co
respondentul nostru). în lumina 
recentei Hotărîri a Plenarei C.C. 
al P.C.R., C.J.E.F.S. și A.S.A. Cluj 
organizează sîmbătă și duminică, 
la Muntele Băișoara, concursul pri
mei „Spartachiade de iarnă" a mi
cilor vînători de munte, acțiune la 
care vor lua parte peste 110 elevi 
din comunele Băișoara, Beliș, Mă- 
rișel, Răchițele și Rișca. Partici
pant», împărțiți în două categorii 
de vîrstă se vor întrece la tir și 
schi (fond și coborîre). întrecerile 
micilor sportivi vor fi completate 
de demonstrații ale vânătorilor de 
munte și ale schiorilor fruntași de 
la A.S.A. Brașov. ,U” Cluj și Cen- 
tiul de juniori Cluj.

Paul RADVANI

O INTERESANTĂ INIȚIATIVĂ1 
ARGEȘEANÂ

Atragerea unui număr, cît mai 
mare de tineri în practicarea exer- 
cițiilor fizice constituie o preocu
pare permanentă a organelor și 
organizațiilor cu atribuții sportive. 
Inspectoratul școlar județean și 
C.J.E.F.S. Argeș au inițiat, pentru 
elevii școlilor generale și ai licee
lor, „Crosul lunilor". întrecerile 
vor avea etapă pe clasă (între 
1—15 ale fiecărei luni), etapă pe 
școală (15—20) și etapă pe orașe 
și comune.

Ilie FEȚEANU

PLOIEȘTI : „CROSUL 
PRIMĂVERII"

La Ploiești s-a disputat dumini
că „Crosul primăverii". La start 
au .fost prezenți peste ,300 de spor
tiva.

Iată cîștigătorii : fete — 700 m 
—Luminița Radu (Metalul Plo- 
peni) ; 800 m — Eugenia Muntea- 
nu (Centrul școlar de chimie) ; 
1000 m — Constanța Muzaș (Cen
trul școlar de chimie) ; băieți 
1200 m — M. Irimescu (Trico
lorul Cocoriș) ; 2000 m I. Sîr-
bu (Școala profesională auto) ; 
3000 m — V. Zafiris (Școala spor
tivă Ploiești).

N. GH1DU

relevată încă din 
secolele ulterioare

(Continuare fa pag a 2-a)

„CUPA PRIMĂVERII4
LA HANDBAL FEMININ

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru jude
țean). — în sala Olimpia din loca
litate s-au desfășurat partidele din 
cadrul celei de a doua etape a tur
neului internațional de handbal fe
minin dotat cu „Cupa Primăverii".

în primul joc formația Universi
tatea Timișoara a intîlnit reprezen
tativa de junioare a României. 
Studentele, au reușit să obțină vic
toria cu 13—11, după ce fuseseră

conduse la pauză cu 7—5. Princi
palele realizatoare : Ibadula (3),
Ștefan (3) și Hrivnak (3) pentru 
Universitatea, respectiv Hobincu 
(3) și Nițu (3).

în cel de-al doilea joc. echipa 
T.Ș.K. Berlin a depășit într-o ma
niei ă surprinzător de ușoară for
mația Constructorul Timișoara, cu 
scorul de 20—9 (10—4

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIAL GRUPA B

Hocheișlii români învingători in meciul cu
4-2 (1-0, 3-2, 0-0)

• Angajament fizic total, viteza și forța in joc, caracteristice 
pentru primele partide • Favoriții au cîștigat greu • Viitoarea 

adversară a echipei noastre-Japonia (sîmbătă)
GRAZ 22 (prin telefon, de la trimisul nostru). —

In capitala landului Stiria, in mijlocul unui uriaș interes, au inceput ieri 
intrecerile grupei B a campionatului mondial de hochei pe gheată, ediția 
1973.

Partida vedetă a reuniunii inaugurale a opus echipele României și Austriei. 
După un joc foarte disputat, cu o evoluție strînsâ a scorului, reprezentativa 
noastră a obținut victoria cu 4—2 (1—0, 3—2, 0—0) prin golurile marcate 

” ***.’“' t respectiv Marczell și Grasser.de Gheorghiu, Tureanu (2) și Calamar

Primul meci al zilei a avut loc 
de dimineață și a fost urmărit de 
peste 5000 de spectatori (capacita
tea frumosului Eisstadion Liebenau 
fiind de 6000 de locuri) care au 
aplaudat cu căldură apariția pe 
gheață a reprezentativelor Statelor 
Unite și Japoniei... neeuropenele 
campionatului 1

La capătul unui joc foarte atrac
tiv, victoria a revenit hocheiștilor a- 
mericani cu scorul de 6—4 (2—2, 
3—2, 1—0). Meciul a fost mai echi
librat decît o arată scorul final, 
succesul reprezentativei S.U.A. con-

turîndu-se abia în ultima parte a 
partidei. Avînd în vedere experien
ța competițională mai bogată a for
mației americane, ca și intențiile 
— făcute public — de a reveni în 
prima grupă a C.M., așteptam ca 
hocheiștii de peste Ocean să nu 
aibă prea multe probleme în acest 
meci. Niponii au constituit, însă, 
o plăcută revelație, prin jocul lor 
rapid, bine orientat tactic, prin 
combinațiile spectaculoase. Față de 
evoluția de marți a japonezilor 
(mult superioară celei demonstrate 
anul trecut la București), apreciem

P. ARCAN

ca dificilă partida de sîmbătă cu 
hocheiștii noștri.

Cele 10 puncte au fost realizate 
de : Meilor, McAmanama, Ander
son. Brown. Sertich și Hynes pen
tru S.U.A.. Minoru — 2, Mosars și 
Yoshiakia pentru Japonia.

Al doilea meci a opus formațiile 
Elveției și Italiei, pruna cîstigînd 
cu scorul de 4—3 (0—0, 2—1, 2—2). 
Este interesant că echipa care vine 
din grupa A (Elveția) a fost, pur 
și simplu, ținută în șah de o for
mație care a promovat din C (Ita
lia). Peninsularii au luptat extra
ordinar pentru a obține un rezultat 
favorabil și doar puțin le-a lipsit 
ca să-l fi înregistrat. Partida, fără 
să se fi ridicat la un înalt nivel 
tehnic, a plăcut — înainte de

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)
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EXEMPLE DE MUNCA ÎNSEMNĂRI DIN SALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL ii SCRIMA TURNEUL PRIETENI A^

Șl COMPORTARE
FURTUNA DIN PARTIDA STANCIU GHEORGHIU

Acest început de martie a popo
sit la Constanta aducînd zile moho- 
rîte, cu cer bacovian și rar cu cîte 
o palidă seînteiere de soare. Un mar
tie capricios, nefavorabil sportului. Și 
totuși într-o zi apele lacului Siut- 
ghiol, mohorîte și întunecate, la fel 
ca și cerul, au fost brăzdate de li
nia zveltă a caiacelor lotului nostru 
reprezentativ, a acelui mic colectiv 
de oameni ai apelor, tăcuți la vor
bă dar veșnic puși pe muncă.

Au venit la Constanta, pentru un 
scurt timp, în căutarea unui loc 
prielnic pentru a pregăti marile 
performanțe ale sezonului 1973. Au 
Venit eu gîndul la muncă și i-am 
văzut cum muncesc, cu pasiune, cu 
perseverență, cu dăruire. Printre ei, 
Roman Vartolomeu, Mihai Zafiu, A- 
fanasie Sciotnic, Costel Coșnită, Va- 
Siie Simiocenco, Haralambie Ivanov, 
Dimitrie Ivanov și alții. Am pur
tat o scurtă discuție cu . profesorul 
Nicolae Navasart. Nu l-am întrebat 
de planurile de antrenament. Ne-am 
interesat la citeva zile după apariția 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului, de mo
dul în care a fost primit acest do
cument în mica familie a canoiști- 
lor și caiaciștilor.

„L-am citit în colectiv, am stu
diat cu atenție fiecare capitol, l-am 
comentat ca pe un eveniment de 
importanță covîrșitoare pentru ac
tivitatea de viitor a educației fizice 
și sportului din țara noastră. Pot să 
afirm — ne spunea. în continuare, 
prof. Nicolae Navasart — că aceas
tă Hotărîre va stimula activitatea 
de masă și cea de performanță, va

contribui Ia educarea comunistă a 
tineretului, a maselor largi de oa
meni ai muncii. De altfel, noi am 
și trasat jaloanele programului de 
pregătire a sportivilor pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal. Nu 
vom uita, însă, nici latura educati
vă, pregătirea sportivilor ca oameni 
de nădejde, folositori societății noa
stre socialiste multilateral dezvol
tate". ,

O zi mai tîrziu, i-am întîlnit, din 
nou, de data aceasta în mijlocul sa- 
lariaților de la întreprinderea in
tegrată de lină, unde după vizitarea 
acestui modem obiectiv economic 
al județului Constanța, sportivii lo
tului național de caiac-canoe, au 
efectuat 8 ore de muncă voluntară.

Astfel de acțiuni mai sînt cuprin
se pe agenda de activitate a actua
lilor și viitorilor campioni. Ei vor 
vizita portul Constanța și vor lu
cra pe șantierul tineretului de la 
docul uscat al șantierului naval, 
acolo unde. încă de acum, s-a trecut 
la executarea subansamblelor pen
tru mineralierul românesc de 55.000 
tdw.

Am surprins doar o parte — in
fimă — din activitatea acestui mic 
colectiv de mari sportivi — nu am 
vorbit aproape deloc de antrena
mente, de lupta cu acele cronome- 
trelor pe plumburiul Siutghiolului 
sau pe nisipul jilav al plăjii de la 
Mamaia.

Despre programul acesta cotidian 
de muncă, marii campioni (și aici 
sînt mulți ce pot primi acest titlu) 
m-au rugat să-1 trec cu vederea, ca 
pe un fapt obișnuit.

L. BRUCKNER

Miercuri seara, 'spectatorii umplu- 
seră pînă la refuz Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare pentru a ur
mări, în primul rund, partida Tai- 
tnanov — Ghizdavu. Dar, potrivit 
zicalei cu „pomul lăudat", aici mare 
lucru n-a fost de văzut. După 14 
mutări adversarii și-au strîns cor
dial mina, au făcut schimb de auto
grafe pe fișe, le-au predat arbitru
lui și s-au așezat comod în primul 
rînd de scaune pentru a putea ur
mări In liniște, netulburați de alte 
preocupări, lupta acerbă care se dă
dea la masa unde jucau Stanciu și 
Gheorghiu...

Intr-adevăr, se ajunsese aici tn- 
tr-o poziție de-a dreptul fantastică, 
cu complicații imposibil de calculat, 
zu amenințări care pluteau de o 
parte și alta.

Tr.tr-o apărare siciliană (varianta 
Najdorf). utilizată de citeva ori și 
în meciul Fischer-Spasski, albul 
(Stanciu) a declanșat un foarte pu
ternic atac, fără să țină seamă de 
sacrificii. Mai întîi o piesă ușoară, 
apoi un turn și, în cele din urmă, 
o calitate, răminind — la un mo
ment — cu două turnuri mai puțin 
pe tablă, dar amenințind tot timpul 
să facă mat regele advers.

Pus la grea încercare, marele ma
estru s-a concentrat la maximum șl, 
spre cinstea sa. a găsit tot timpul 
mutările de apărare. Chiar și atunci 
cînd „sala" îl socotea iremediabil 
pierdut! In final, el a contrazis din 
nou.- pronosticurile, n-a făcut „ma
nevra unică" de salvare, pe care o 
preconiza asistența, ci a descoperit 
o cale energică de contraatac.

Spre sfîrsit, Ia tensiunea parti
dei s-a adăugat și criza de timp in 
care se aflau ambii jucători, ulti
mele mutări fiind efectuate fulgeră
tor. Dar, controlul ceasurilor 
mai fost necesar: Stanciu a 
la mutarea 36-a.

Și acum să urmărim filmul 
tei :

ALB : Stancîu NEGRU : Gheorghiu
1.C4 c5, 2.Cf3 d6, 3.d4 C.d4, 4.C : 

d4 CfS. 5.Cc3 a6. 6.f4 Cbd7, 7.Nc4 
Dc7, 8.De2 e6, 9.f5 e5, 10.N:f7-ț-7!
(Acest sacrificiu de nebun, făcut in
tr-un stadiu foarte timpuriu al par
tidei, va declanșa o adevărată fur
tună combinați vă) 10... R:f7, ll.CcS 
Da5. 12.Nd2 Cc5, 13.Cd5 Db5,
14.Cd8-ț-! (Prima „poantă" a combi
nației albului. Regele nu se poate 
întoarce la e8 din cauza lui Cc7-4- 
și va trebui să se refugieze la g8, 
blocîndu-și pentru multă vreme 
turnul. Greu de spus dacă în aceas
tă poziție compensația albului este 
suficientă, dacă sacrificiul de la 
mutarea a 10-a a fost, sau nu, co
rect-)-) 14... Rg8, 15.C:f6-j- 
16.Dg4+ Ng7, 17.Nh6 !

Momentul critic al partidei. Se 
menlnță mat 
poate apăra 
Ca4, 19.Cd6 
alege o altă

a-
se

C:e4-ț- 
îe.Rdl 
decide
D:al4- 

(Un

n-a 
cedat

lUp-

DIN PREOCUPĂRILE COMISIEI JUDEȚENE IAȘI
Din ce în ce mai des în ultima 

vreme, lașul găzduiește întreceri 
handbalistice, pornind de la turnee 
de 'divizia A și pînă la competiții 
internaționale de anvergură, cum 
este spre exemplu „Trofeul Carpați".

Firește că în programarea acestor 
Intîlniri la Iași, un rol hotărîtor l-a 
avut (și îl are) existența noii și ele
gantei săli a sporturilor, cu o capa
citate de 2 000 de locuri, dar din
colo de acest aspect federația de 
specialitate a dorit să stimuleze ac
tivitatea handbalistică desfășurată 
pe plan local, la succesul căreia o 
contribuție substanțială a adus co
misia județeană. Tocmai despre a- 
ceastă comisie, despre roadele acti
vității ei. despre perspectivele și 
inițiativele pe care le are am dis
cutat cu prof. Dumitru Gherghișan. 
președintele comisiei și arbitru de 
divizia A.

„In primul rînd, aș vrea să vă 
vorbesc despre omul pe care noi 
îl considerăm sufletul handbalului 
ieșean, profesorul Dan Consiantines- 
cu. Venit în 1964 în capitala Moldo
vei. el a început să desfășoare o 
activitate susținută, pornind de la 
echipele de juniori, din rîndul că- 

valori

a ridicat și această forma- 
ce în ce mai mult, ajungind

tinescu 
ție, din 
ca în momentul de față să lupte 
pentru promovarea în prima divizie 
a țării ! în sfîrșit, jucătoarele Elena 
Oprea, Dorina Stamatin și Maria 
Boși, astăzi componente ale lotului 
național, sînt de asemenea mărturii 
elocvente ale calității muncii des
fășurate cu asiduitate de acest pro
fesor, după părerea mea cel mai 
activ membru al comisiei noastre.

In altă ordine de idei, aș vrea 
să vă vorbesc despre tradițiile hand
balistice ale județului Iași. La băieți, 
unde avem tradiții vechi, rezt 
obținute de echipele de senio 
ne satisfac. E adevărat că I 
țiile de juniori de la Lice: 
la Școala sportivă Unirea 
trează un progres vizibil.

rora a ridicat, cu timpul, 
recunoscute nu numai pe pi 3 
dar și la nivel republican, 
mentale crescute de el și 
de alt antrenor sîrguincios • 
Ion Haraga — echipa feminină a 
Liceului Mihail Eminescu a reuși: 
să cucerească anul trecut ti‘Iul de 
campioană republicană de junioare. 
Apoi, trecut la cîrma formației U- 
niversitatea Iași, profesorul Cor.stan-

Cu e'.e- 
șlefuite

uitatele 
jri nu 
forma- 

1 2 și de 
înre^is- 

_ _ ..S'^tiar cu
toate acestea nivelul handbalului 
masculin se menține încă sub ni
velul pretențiilor noastre.

In privința fetelor — unde ne a- 
flăm în stadiul de creare a tradi
ției — putem remarca tot activi
tatea desfășurată cu juniorii, deta- 
șîndu-se rezultatele obținute de e- 
chipa Liceului 2. campioană na
țională pe 1971 Și aici, la nivelul 
formațiilor de senioare, mai avem 
încă mult ti- lucrat. Pentru a îm
bunătăți această s'-are de lucruri, 
asn luat o serie de măsuri- printre 
care reaeririxarea câmp; marriu. de 
calificare (în care sfe: angrenate 
8 echipe masruiiaei. La fexumn in- 
rimpinâm. însă, gre-rtăți. exulte aso
ciații sportive eu secții afiliate ne- 
avind pur și simplu echipe! Bine
înțeles. că am luat legăture cu cos-

ducerile asociațiilor respective și ni 
s-a promis că în curînd lucrurile 
se vor schimba în bine, dar acest 
„în curînd" durează, din păcate, 
cam de mult timp...

Pentru a vă da citeva amănunte 
și despre inițiativele luate pe plan 
local de comisie, voi aminti de acti
vitatea intensă desfășurată cu ju
niorii (pornind de la campionatele 
județene. In care sînt angrenate nu
mai din orașul Iași 9 echipe de bă
ieți și 6 de fete, și pînă la diferite
le rupe la care participă atît echi
pe din județ, cît și din afară), aceș
tia avînd la dispoziție un bogat și 
aproape permanent calendar compe-

In sfîrșit, cred că ar merita să 
spun citeva lucruri șl despre activi
tatea Colegiului de arbitri (preșe
dinte Cassian Drăgan), care se 
preocupă nu numai de promovarea 
unui mare număr de cavaleri ai flu
ierului la nivel de divizie, dar și de 
creșterea unor cadre tinere (in spe
cial din rîndul elevilor), care să 
asigure un schimb de valoare, ca
pabil să sadsfacă toate exigențele".

♦
Iată. deci, citeva amănunte inte

resante din viața și activitatea co- 
tnisei județene de handbal Iași, 
«fin care se vede lesne că sportul 
cu mingea mică este privit aici cu 
snuii interes, cu multă dragoste și 
pasiune. — -

AGENDA COMPETITIONALA Horio ALFXANDRESCU

ATLETISM CICLISM a
Ieri dimineață a părăsit Capitala total 

atieților români care vor Ini parte la 
a xvill-a ediție a Crosu.ji Balcanic 
ce se va desfășura duminică la Istan
bul. Echipele României vor lua startul 
la toate cele cinci categorii, ia aruaă- 
toarea componență: junioare — Liliana 
Leau, Viorica Neagu, Viorica Jitaru. Vio
rica Manolache; juniori — Gb. Ghlpu, 
fi, Onescu. M, Urim, A. Niculescu, C. 
Bebereche, M. Bistriceanu; tineret — 
F. Șandru, C. Covaci, P. Copu, I_ Voi- 
cic, I. Jebeleanu, V. Lupu; senioare — 
Natalia Andrei, Maria l.i.ieă. Baliza 
Fița, Ioana Arășan; seniori — N. Mus
tață, I. Cioca, S. Marcu, D. Nicolae, P. 
Lupan, M. Hatoș.

ke ac
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HALTERE

Sîmbătă, de la ora 16,35 șl durr. 
de la ora 9, sala de atletism J 
din București va găzdui 
timele competiții atletice 
sonului: „Cupa Viitorul*, 
chisă tuturor categoriilor

PRILEJ DE ÎNVĂȚĂMINTE
Tinerii noștri trăgători au corespuns la spadă, 

îmbogățească experiența 
lor mai bune dintre elementele tine
rei generații să concureze alături de 
seniori, în mari competiții de pe con
tinentul european. Așa se explica 
prezența Aurorei Crișu și a Magda
lene: Bartoș la Trofeul Martini, a lui 
P. Kuki la Trofeul A. Rommel, a sa- 
brerului C. Marin în turneul de la 
Erfurt și, în aceste zile, la puternicul 
turneu de la Moscova".

— In schimb, la spadă ați avut la 
Tallin o garnitură cu toată „floarea" 
noii generații...— Exact. Aceasta pentru că agenda 
spadasinilor este mai puțin încărcată 
în această perioadă cu mari turnee 
pentru seniori. Dar s-a și văzut în 
mod foarte pregnant diferența. Pen
tru că în turneul pe echipe selecțio
nata țării noastre a terminat pe lo
cul secund, imediat după puternica 
formație a U.R.S.S. (N.R. Din cauza 
condițiilor improprii în care s-a efec
tuat ultima noastră convorbire tele
fonică cu delegația aflată la Tallin, 
s-a recepționat eronat că echipa 
noastră a terminat pe locul III). P- 
Szabo, C. Manta. I. Popa, O. Zidaru 
și L. Angelescu au tras foarte bine 
confirmînd încrederea acordată.

— După cum au arătat rezultatele 
acestui turneu, gazdele au prezentat 
un lot foarte puternic. Sau celelalte 
delegații nu au venit — ca șl noi — 
chiar cu toți fruntașii tinerei gene
rații ? . .— Ba nu. Toate țările participante 
au trimis cele mai valoroase ele
mente de care dispun în momentul 
de față. Dar, în același timp, trebuie 
reținut faptuL că scrima sovietică; 
dispunînd de un fond uman mult mai 
bogat decît celelalte țări, și-a selec
tat o serie de elemente cu calități ex- 
cepționale.

— Dar chiar în aceste condiții în 
care — cu excepția spadei — noi nu 
am beneficiat de aportul, celor mai 
înzestrați exponenți ai noii generații, 
nu considerați că și sportivii prezenți 
ar fi putut realiza mai mult ?

— Firește că da. O serie de spor
tivi au evoluat sub așteptări. La flo
retă fete, de exemplu, numai Vio
rica Draga a dovedit constanță (mai 
ales Ia proba pe echipe), dar Ana 
Gîrbea a evoluat cam la jumătatea 
posibilităților sale, iar celelalte au 
avut un aport nesatisfăcător. Aseme
nea cazuri am avut și la floretă bă
ieți sau la sabie. De aceea vom dis
cuta curînd cu antrenorii respectivi
lor sportivi pentru a le arăta ce ca
rențe au avut „elevii" lor și a le su
gera modalitățile pentru eliminarea 
acestor carențe, pentru a asigura 
sportivilor în cauză o pregătire so- 
Iidă, la nivelul exigențelor sporite 
ale scrimei internaționale.

Sebastian BON'FACIU

dar ceilalți au nevoie să-și
Competiția , de scrimă „Turneul 

Prietenia" care s-a desfășurat săptâ- 
mîna trecută la Tallin (U.R.S.S.) reu
nind reprezentativele de tineret ale 
țărilor socialiste, s-a soldat pentru 
delegația noastră cu un bilanț mo
dest sub aspectul rezultatelor. Dar, 
așa cum am mai arătat, federația 
de specialitate nu a urmărit în aceas
tă competiție rezultatul imediat, ci 
îmbogățirea experienței de concurs 
a unor trăgători mai tineri, din eșa
lonul elementelor vizate să ne repre
zinte țara la viitoarele J.O. și chiar 
la cele din 1980. De aceea, la trei din 
cele patru arme (doar spada a făcut 
excepție), loturile care au concurat 
la Tallin nu au cuprins și „vîrfurile" 
generației tinere. Ne referim la flo- 
retistele Aurora Crișu și Magdalena Bartoș,....................  — .
sabrerii 
Desigur 
deși în 
tori ai 
ori 
Să ascultăm, însă, explicația

neagră
23.c:d3 
Dc3+, 

28,T:c8 
turn) 
atins 

că

Voleriu CHIOSE
costisitoare, a decis 
dea posibilitate ce-

care
F.R.acum 

urmat :
33.Ce6
Dal-I-,

la

SA FIE VORBA DOAR DE O SATISFACȚIE"
Scurt dialog cu un profesor din Vatra Dornei —

la g7 ! Negrul nu 
cu 17... Dd7?, 18.b4 '
și cîștigă. Gheorghiu 
cale, singura, probabil.

17.. . Da5+! 18.b4! (La 18.Rf2?
și 19. . Cg5) 18... D:b4+,
Dd4+, 20.RC1?!! (Stanciu se 
să sacrifice turnul) 20... 
21.Rd2 Dd4-|- 22. Rcl Cd3-ț-!
foarte frumos contrasacrificiu, prin 
care se desface poziția de pioni pe 
aripa regelui alb, iar dama 
ajunge la timp pe clmpul c7) 
Dc34-1 24.RM D:d3+, 25. Rcl 
26,Rbl Dc7, 27.Tcl De7, 
(Se sacrifică și al doilea
28.. . T:c8, 29.Ce6 (Albul și-a
scopul. S-ar părea acum 
singura apărare este 29... Tc7 și după
30. N:g7 D:g7, 31.C:g7 T:g7 urma un 
final de damă contra două turnuri, 
probabil favorabil albului) 29...Dd7!! 
(Gheorghiu a văzut cu o mutare 
mal departe decît Stanciu. Se ame
nință 30... Db54- și 31... Tel mat!), 
30 a4 Tc6! (Regele alb intră 
în plasă de mat). A mai
31. C:g7 Tb64-, 32,Rc2 Rf7, 
D:a4-ț- 34.Rd2 Tb2+ 35. Rel 
36.Ddl Tbl și albul cedează.

la floretistul Petre Kuki, la 
Ion Pop și Cornel Marin, 
și acești tineri sportivi — 

marea lor majoritate cîștigă- 
titlurilor balcanice la... seni- 

au încă nevoie de concursuri. 
... ' ’ , însă, explicația — pe
care o considerăm, de altfel, funda
mentată, ținînd seama de anumite 
aspecte de conjunctură — pe 
ne-a dat-o secretarul general al 
Scrimă, prof. Dionisie Tepșan :

„Federația noastră, renunțînd 
ideea de a trimite sportivi Ia campio
natele mondiale de tineret, care au 
Ioc Ia Buenos Aires, ceea ce presu
pune o deplasare 
în același timp să

I I

Există în Vatra Dornei un om ca
re s-a dedicat cu tot sufletul sportu
rilor zăpezii : profesorul Ion Miron 
care se îngrijește de tinerele talente 
ale schiului alpin în cadrul Școlii 
sportive. Poate fi de multe ori vă
zut, peste orele de program, desci- 
frind împreună cu elevii săi, taine
le lunecării pe zăpadă. A trebuit să 
treacă peste multe greutăți, printre 
care lipsa (chiar 
materiale specifice 
pârât necesare la 
ridicat. In cadrul 
cutii cu profesorul dornean am a- 
flat citeva dintre preocupările sale 
actuale, citeva dintre ideile după 
care se conduce în activitatea sa.

— Ceea ce urmăresc în mod spe
cial este depistarea a cît mai multe 
talente pe care să le învăț cît se 
poate de corect a.b.c.-ul schiului. In 
aceste condiții, rezultatele concursu
rilor trec pe locul secund, fiindcă 
mă interesează mai puțin la vîrstele 
mici. Dar nu înseamnă că nu m-am 
luptat permanent pentru ca aici, 
la Vatra, să se organizeze multe 
concursuri, un principal mijloc — 
cred eu — de pregătire a schiorilor. 
Din păcate, noi sîntem puțin cam i- 
zolați de centrele mari ale schiului 
românesc așa că trebuie să ne mul
țumim cu întreceri de caracter local.

— Ce se va întîmpla cu elemente
le de perspectivă pe care le aveți 
acum, la Școala sportivă ?

— Maria Manolache și Radu Ru
ta, juniori foarte talentați, vor pleca 
în curînd să-și continue pregătirea 
in cadrul Liceului experimental de 
schi de la Predeal. Nu mă pot îm
potrivi acestei transferări, căci ar în
semna ca ei să se rateze, nemaibe- 
neficiind de condițiile de pregătire 
superioare la care le dă dreptul ni
velul valoric actual și pe care noi 
nu le avem. îmi pare rău că nu ne 
putem păstra mai departe talentele 
pentru a forma și o puternică secție 
de seniori, care să ne reprezinte în 
marile competiții naționale. Cred că 
in fiecare an vom putea trimite „în

sus" doi-trei juniori care să fie apți, 
datorită pregătirii de Ia noi, să pro
greseze rapid. Surorile Carpea, care 
domină în ultimul an întrecerile fe
telor, constituie eșalonul anului vi
itor. Singura satisfacție pe care aș

aceștia se vor rea- 
se uite unde, cum 

și cine le-a îndrumat primii pași 
schiuri... (Rd. T.).

avea-o, cînd toți 
liza, ar fi să nu

„CUPA PRIETENIEI"

pe

actuală) a unor 
de calitate, nea- 
un nivel valoric 
unei scurte dis-

LA BISTRIȚA-NASAUD

In Intilnirea cu Polonia

. ia Și ȘT. KREICIC AU REALIZAT DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE DE JUNIORI

4■ : • ••

Iuliana Pața, o fondistă de valoare 
de pe meleagurile dornene

în organizarea Comisiei județene 
schi Bistrița—Năsăud, duminică 

Fîntînele
de
s-a desfășurat la Piatra 
întîlnirea bilaterală de schi dintre 
sportivii din Vatra Dornei și cei din 
județul organizator. Aflată la a 
III-a ediție, competiția dotată cu 
„Cupa Prieteniei" a constituit un bun 
prilej de verificare a nivelului de 
pregătire a tuturor schiorilor parti
cipant! la concurs. Timpul excelent 
a favorizat prezența la locul dispu
telor a unui mare număr de specta
tori, ce au aplaudat cu multă căl
dură evoluțiile componenților ambe
lor formații. Cei peste 80 de concu- 
renți, prin comportarea lor merito
rie, au contribuit la frumosul spec
tacol sportiv oferit sutelor de oa
meni înșirați de-a lungul traseelor.

IATA REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE : Fond, fetițe : I. Curtean 
(Bistrița) băieți : V. Todască (Vatra 
Dornei) ; junioare : R. Seretiuc (Bis
trița) ; juniori : D. Născuțiu (Vatra 
Dornei) : slalom, fetițe : E. Miron 
(Vatra Dornei) băieți : C. Buta (Va
tra Dornei) ; junioare : C. Miron 
(Vatra Dornei) ; juniori: T. Costin 
(Bistrița) ; senioare : S. Iosif (Bis
trița) ; seniori : R. Crișan (Bistrița).

In urma punctajului general, tro
feul a revenit schiorilor județului 
Bistrița-Năsăud.

PINA CIND ARBITRI

„CUPA CALIMAN» LA BILBOR
Pe ptrtia din comuna Bilbor (jud. 

Harghita), la 1056 m altitudine, a avut 
loc, în Organizarea COEFS Toplița, „Cu
pa Căliman" la schi-fond. Au luat parte 
peste 100 de concurenți, în majoritate 
elev; de la școlile generale. Distanțele 
parcurse au fost între 1—3 km, în func
ție de vîrsta concurenților. Iată câștigă
torii; fetițe, 1 Km: Georgeta Runcan

(Bilbor) ; băieți, 2 km: Gheorghe Uzlcă 
(Bilbor): junioare H, 2 ,km: . Vodă
(Toplița); juniori II, 2 km: Gheorghe 
Filip (Bilbor); junioare I, 3 km: Mar
cela Chețan (Toplița); juniori I. 3 Km: 
L. Cotfas (Subcetate).

Pe echipe, cupa a revenit schiorilor 
din Bilbor.

V. PAȘCANU — corespondent

NUMAI DIN BUCUREȘTI?
Readucem în discuție o_ proble

mă de mare actualitate, încă ne
rezolvată la nivelul federației de 
resort: aceea a arbitrilor.

De ani de zile, în rugby nu s-a 
reușit să se alcătuiască un corp 
„neutru" de arbitri, format din 
tehnicieni neangajați. *în marea 
majoritate a cazurilor întilnim în 
rîndul cavalerilor fluierului foști 
jucători sau foști antrenori. _ Mai 
mult, unii dintre ei reapar în a- 
ceastă ultimă postură, au — cu 
alte cuvinte — afinități directe cu 
o echipă sau alta. Și chiar dacă 
redevenind arbitri, cum se mai în- 
tîmplă, ei caută să intre pe teren 
debarasați de orice sentiment de 
simpatie pentru o echipă sau alta, 
suspiciuni tot vor exista.

Pe firul suspiciunilor, lucrurile 
se complică mai mult, deoarece 
corpul arbitrilor de rugby este al
cătuit în totalitate din tehnicieni 
care muncesc și trăiesc intr-un 
singur oraș: București. Nu o da
tă, aflîndu-ne la meciuri desfășu
rate în țară, spectatori mal mult 
sau mai puțin avizați, ne-au de
clarat pe un ton ușor insinuant : 
„Păi dacă arbitrează tovarășul X 
din București, îmi cam dau seama 
cine va cîștiga..."

Este, deci, de salutat intenția 
federației de a face ordine în ac
tivitatea unor comisii sau colegii. 
Există de o vreme încoace un cli
mat de muncă serioasă, cu reapr- 
cusiuni nozitive în viața secțnlor 
și în ultimă instanță a lotului na
țional. Trebuie făcut, însă, ceva și

ȘCOLARILOR Șl JUNIORILOR
20 p, 2. Șc. sp.
Constanța 17 p, 
p, 5. Cetatea

SITUAȚIA LA Zi IN DIVIZIA
Un numeros public a urmărit în 

Sela de sport a orașului Ostrolenka 
intil-irea internațională 

de haltere dintre reprezentativele 
de âmiori ale Poloniei și României.

Lipsită de aportul unui sportiv la 
re? 674 (devenit indisponibil
!-L:-tea plecării), echipa noastră a 
fost Invir-să cu scorul de 6—3.

La crimele trei categorii de greu
tate, Vasile Iancu (cat. 52 kg), Mar
cel Chiamil feat. 56 kg) și Vasile 
Deniei 60 kg) au adus victorii
echipei noastre. Paul Neagu (cat. 
815 kg a realizat 260 kg, la egali
tate cu adversarul său, dar, acesta 
fiind mai ușor la clntarul oficial cu 
JOC £ a clștigat Intilnirea.

Ceilalți halterofili români, Sergiu 
Apostol (cat 75 kg). Ioan Oros (cat. 
00 kg). Alexe Druziuc (cat. 110 kg) 
ș: Ștefan Kreicic (cat -ț-110 kg) au 
fost hitrecuți de adversarii lor.

Cu prilejul acestui concurs, au fost 
stabilite și două noi recorduri na
ționale de juniori : ia cat. 52 kg. 
Vasile Iancu a ridicat 110 kg la sti
lul aruncat, iar Ștefan Kreicic (cat. 
4-110 kg) a depășit vechiul record 
la smuls cu 7,5 kg. obținînd 125 kg. 
Trebuie r. marcat și faptul că la cat. 
60 kg., Vasile Daniel, a încercat să 
doboare recordul european de ju
niori la stilul aruncat, pe care îl 
deține (139 kg). El a reușit să pună 
de două ori bara la piept cu 140 kg, 
le-a aruncat, dar n-a. fixat haltera.

Comportarea tinerilor noștri re
prezentanți poate fi apreciată ca 
bună, dacă ținem cont și de faptul 
că media de vîrstâ a lotului a fost 
sub 19 ani, majoritatea lor fiind 
debutanți în echipa națională.

BAWHEr' ■
a Vl-a: Lie. 35 Buc.
2 Buc. 17 p, 3. Farul
4. Șc. sp. Galați 13
Giurgiu 13 p, 6. Lie. 5 Buc. 10 p; se
na a VII-a: 1. Șc. sp. Constanța 20 
p, 2. Dinamo Buc. 18 p, 3. Șc. sp. 
Brăila 14 p, 4. Șc. sp. 3 Buc. 13 p,
5. Lie. 4 Galați 13 p, 6. Steaua 12 p; 
seria a VIII-a: 1. Șc. sp. Bacău 20 
p, 2. C.S.M. Iași 16 p, 3. Șc sp. Piatra 
Neamț 
Șc. sp.
12 p.

Echipele participante la divizia 
școlară și de juniori și-au înche
iat întrecerile turului secund și ur
mează ca, Intre 4 și 8 aprilie, să le 
dispute pe cele ale turului al treilea. 
Acestea se vor desfășura, sub formă 
de turnee, în următoarele orașe (în 
ordinea seriilor): băieți: Arad, Timi
șoara, Mediaș, Cluj, Pitești, București, 
Constanța, Botoșani; fete: Salonta,
Oradea, Tg. Mureș, Sibiu, Craiova, 
Ploiești, București și Bacău. După 
aceste turnee, vor fl cunoscute cîș- 
tigătoarele seriilor care vor lua 
parte (Intre 15 și 19 aprilie, la Bra
șov) la turneele’ finale ale competi
ției.

După meciurile celui de al doilea 
tur, clasamentele seriilor se prezintă 
astfel :

15 p, 4. ASĂ Bacău 14 p. 5. 
Botoșani 13 -p, 6. Lie. 3 IașideCâmp 

Jxmîorl 
Steaua. 
BÂTA 24 n
DuilINICA
lie G7 kg 
4-110 kg.

Tot duminică, de !a ora 17. în «a'a 
Giulești. va avea loc îr.ulr.irea amica:: 
internațională dintre formațiile Bapid ș; 
Zespoli-Varș o via.

se va desrt: 
după u.—

.3rue. or FEMININ

I: 1. Șc. sp. Timișoara 19 p,

Prof. Mihai CONSTANTTNESCU

MASCULIN

Puncte de vedere

EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL POT CONTRIBUI ACTIV
LA FORMAREA PERSONALITĂȚII OMULUI

(Urmare din pag 1)

n-au reușit să-i imprime această de
prindere) și stadiul în care viitorul 
absolvent își consolidează ideea 
despre rolul și efectele acestor acti
vități, idee cu care el pornește în 
viață și din care se va :1.
tot restul anilor.

Privind lucrurile
trebuie să ne îngrijoreze o situație: 
existența unui număr apreciabil de 
studenți rămași în afara activități
lor de mișcare, fie din lipsa în
drumării, fie din absența impulsu
rilor personale sau de colectiv. 
Stare care se agravează în cazul 
anilor III—IV, fiindcă la acest nivel 
încetează prezența — și implicit, 
influența — orelor de educație fi
zică existente în programul anilor 
I—II. O situație pe care trebuie 
s-o schimbăm structural — de alt
fel recenta Hotărîre a Plenarei C.C. 
al P.C.R. ne trasează ferm această 
sarcină — reactivînd pentru această 
misiune cel mai important „instru
ment" : profesorul de educație fi
zică.

Pentru ca mutația să fie, însă, 
de calitate și să ofere garanția du
rabilității, intervențiile se cer fă
cute cu paciență și dibăcie, cu ști
ință și artă. Un lucru față de care 
manifest o anumită temere, o ne
liniște care mi s-a conturat în ul
timele mele contacte cu mișcarea

hrăni, apoi,

în acest fel,

sportivă și diriguitorii acesteia din 
institut, sînt acelea legate de „biro
cratizarea" sportului, de 
prea multor, hirtii, care 
mișcarea, de prea multe 
care fură din timpul sportului, de 
apariția unei monotonii, care apla
tizează elanurile și stăvilește ini
țiativa, de un plictis al cadrelor, 
care frînează activitățile de dincolo 
de orele codificate în programă.

prezența 
sufocă 

ședințe,

— în prologul discuției noastre, 
arătați — cu o notă de regret ni 
s-a părut — că în comparație cu 
studenția dumneavoastră și cu pe
rioada de debut în meserie, actuala 
mișcare sportivă din „Medicina" 
clujeană vi se pare a fi mai re
dusă, atît ca volum al acțiunilor cît 
și sub raportul cuprinderii studen
ților. Și asta în condițiile în care 
institutul beneficiază astăzi de șap
te cadre specializate, pe cînd în pe
rioada de referință nu exista nici 
unul, iar interesul acordat acum a- 
cestei activități este incomparabil 
superior celui din anii amintiți. Să 
căutăm, oare, rădăcinile acestor 
frîne tocmai în motivele pe care 
le-ați enumerat mai sus ?

rînd acolo, pentru 
respectiv are rolul 
cred și putința —

1. Șc. sp. Satu Mare 20 p, 
Arad 17 p, 3. Lie. 4 Ora-
4. Șc. sp. Oradea 14 p, 5.

— în primul
că specialistul
— și vreau să
de-a hotărî destinul mișcării sporti
ve dintr-o școală, un institut, sau

chiar dintr-o localitate. Pentru asta 
nu este suficient însă ca el să aibă 
institutul, ci să posede calitățile e- 
ducatorului, să aibă dragoste și ini
țiativă și să fie permanent un e- 
xemplu. Profesorul de educație fi
zică — mai mult decît oricare alt 
specialist — nu trebuie să prezinte 
nici cea mai mică similitudine cu 
funcționarul, fără 
să ofensez cit de 
urmă.

Revenind însă 
vată se face și conducerea institu
tului care n-a creat o opinie pro- 
sport în rîndul cadrelor didactice, 
ca acestea. Ia rîjidul lor, s-o pro
page mai departe printre studenți.

— In cazul Clujului, care a cu
noscut, personalitatea dinamizantă 
a savantului Hațieganu — de al 
cărui nume se leagă declanșarea ac
tivității sportive în universitatea 
clujeană și parcul sportiv studențesc 
de pe malul Someșului — se vehi
culează uneori ideea că o nouă pe
rioadă de prosperitate în sportul 
din această importantă cetate uni
versitară presupune neapărat apa
riția unei noi personalități asemă
nătoare.?

ca prin aceasta 
puțin pe cel din

la „cauze", vino-

— Nu! Marii promotori nu se 
nasc în fiecare zi după cum se 
știe, așa că sportul clujean nu tre
buie să aștepte apariția unui nou 
nume pentru a realiza un nou salt.

Dar. pentru că ați adus in dis
cuție necesitatea „impulsului", tre
buie precizat că sportul universitar
— ca de altfel întreg sportul națio
nal — a primit acum — prin HO- 
TĂRÎREA PLENAREI C.C. al P.C.R.
— UN DOCUMENT PROGRAMA
TIC CARE, ATENT ȘI CREATOR 
APLICAT, VA PUTEA REALIZA 
MULT MAI MULT DECÎT AR ÎM
PLINI UN OM. Totul depinde, insă, 
de OAMENI.

— Ce-ați dori să transmiteți ti
nerei generații, în încheierea inter
viului ?

— Un apel: să fie'mai puțin... 
generoasă cu timpul care trece pe 
lingă ea ; să-l folosească mai mult; 
să nu amîne pe mîine contactul cu 
științele adiacente, cu artele și cu 
sportul. Pentru că acel „mîine" va 
fi infinit mai aglomerat decît „as
tăzi", iar existența lacunelor (din 
informație și instrucție), ca și apa
riția acelor amprente pe care o 
viață sedentară începe să le pună 
asupra sănătății sau fizicului gene
rează regrete și reproșuri Ia adre
sa vîrstei de ieri (adică cea a stu
denției), vîrstă cînd tînărul poate 
mușca cu sete din toate. Mai ales 
că „acestea" — literatură, teatru, 
arene sportive etc. — îi, stau Ia 
discreție și numai nu-i spun: ia!...

Seria I:
2. Șc. sp. 
dea 14 p,
Lie. Construcții-montaj Oradea 13 p, 
6. Lie. „Ion Slavici- Arad 12 p; seria 
a Il-a: 1. Șc. sp. Timișoara 20 p, 2. 
Lie. -Tudor Vladrmirescu" Tg. Jiu 
16 p ,3. Șc. sp. Lugoj 15 p, 4. Lie. 
„Avram Iancu" Brad 15 p, 5. Sp. sp. Tr. 
Severin 13 p, 6. Lie. Caransebeș 11 p; 
seria a IlI-a: 1. Șc. sp. Făgăraș 18 
p, 2. Șc. sp. Mediaș 18 p, 3. Șc. sp. 
Brașov 18 p, 4. Lie. 1 Sighișoara 13 
p, 5. Șc. sp. Sibiu 12 p, 6. Lie. „Mi
hai Viteazul" Turda 11 p; seria a 
IV-a: 1. Șc. sp. Cluj 19 p, 2. Șc. sp. 
Tg. Mureș 18 p, 3. Lie. Gura Humo
rului 14 p, 4. Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș 13 p, 5. Șc. sp. Bistrița 13 p, 6. 
Șc. sp. Suceava 13 p; seria a V-a: 1. 
Șc. sp. Pitești 19 p, 2. Șc. sp. Plo
iești 18 p, 3. Lie. „Nicolae Bâlcescu" 
Craiova 14 p, 4. Șc. sp. Rm. Vîlcea 
14 p, 5. Știința Tîrgoviște 13 p, 6. 
Lie. Unirea Tr. Măgurele 11 p; seria

Seria
2. Metalul Salonta 17 p,’ 3. Rapid 
Deva 15 p, 4. Lie. 10 Timișoara 14 p,
5. Lie. 1 Salonta 13 p, 6. Lie. 2 Ca
ransebeș 10 p; seria a Il-a: 1. Lie. 4 
Oradea 18 p, 2. Crișul 16 p, 3. Șc. sp. 
Satu Mare 16 p, 4. Șc. sp. Oradea 15 
p. 5. Lie. „Petru Maior" Gherla 13 p,
6. Lie. Zalău 12 p; seria a III-a: 1. 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 19 p, 2. Șc. 
sp. Cluj 19 p, 3. Șc. sp. Mediaș 15 p,
4. Șc. sp. Tg Mureș 13 p, 5. Voința 
Tg. Mureș 12 p, 6. Șc. sp. Dej 12 pj 
seria a IV-a: 1. Șc. sp. Brașov 19 p, 
2. Șc. sp. Gheorghieni 18 p, 3. Șc. 
sp. Sibiu 17 p, 4. Lie. 2 Șf. Gheorghe 
13 p, 5. Voința Brașov 12 p, 6. Lie. 
2 Cîmpina 11 p; seria a V-a: 1. Lie. 
Unirea Tr. Măgurele 19 p, 2. Avîn- 
tul tineresc Pucioasa 16 p, 3. Lie. 2 
Pitești 15 p, 4. Lie. „Nicolae Bălces- 
cu“ Craiova 14 p, 5. Lie. economic 
Tg. Jiu 12 p, 6. Șc. sp. Craiova 11 p; 
seria a VI-a: 1. Lie. 35 Buc. 18 p, 
2. Șc. sp. Ploiești 18 p, 3. Progresul 
Buc. 15 p, 4. Șc. sp. Galați 13 p, 5. 
Șc. sp. Fetești 13 p, 6. Rapid Buc. 12 
p; seria a VII-a: 1. Olimpic Buc. 15 
p, 2. Șc. sp. Constanța 14 p, 3. Șc. sp. 
Giurgiu 11 p, 4. Șc. sp. 2 Buc.’ 11 p,
5. Lie. 4 Galați 9 p;' seria a VIII-a: 
1. C.S.M. Iași 18 p, 2. Viitorul Doro- 
hoi 16 p, 3. Șc. sp. Bacău 16 p, 4. U- 
nirea Iași 16 p, 5. Unirea Focșani 14 
p, 6. Lie. „Calistrat Hogaș" Piatra 
Neamț 10 p.

„3 SECUNDE"
$ Colegiul central al antrenorilor va 

fi restructurat. Mai precis, va fi alcă
tuit un colegiu lărgit (cuprinzînd mai 
mulți reprezentanți ai provinciei), con
dus ' de un Birou executiv. Colegiul lăr
git se va întruni de două ori pe an, 
pentru a discuta problemele majore ale 
baschetului. Prima consfătuire a nou
lui Colegiu va avea loc în ziua de 30 
martie, cînd vor fi dezbătute teme pri
vind cursul antrenorilor pentru echipele 
din divizia școlară și de juniori (cursul 
va avea loc intre 18 și 23 aprilie, la Su
ceava, concomitent cu tradiționalul Fes
tival ai minibaschetulul), orientarea pre
gătirii la copii, activitatea loturilor de 
tineret.

• In Capitală va începe, în curînd, un 
ciclu de lecții tratînd probleme actuale 
ale metodicii, tehnicii, tacticii și pre
gătirii fizice în baschet.
• Anallzînd comportarea echipelor ro

mânești în cupele europene. Biroul fe
deral le-a acordat următoarele califica
tive : Dinamo — bine, Steaua — satis
făcător, I.E.F.S. și Rapid _ nesatisfă
cător,

e Luînd în discuție propunerile de 
suspendare a jucătoarelor Bogdana Dia- 
conescu și Doina prăzaru, făcute de clu
burile Universitatea Timișoara șl Rapid, 
Biroul federal a hotărît ridicarea tem
porară a licențelor celor două sportive, 
în funcție de conduita ce o vor avea 
de acum înainte, Bogdarța Dlaconescu 
și Doina Prăzaru vor recăpăta dreptul 
de a evolua pe terenurile de baschet.

O Comisia de disciplină a hotărît sus
pendarea lui M. Burcea (P.T.T.) pe 'timp 
de trei etape, pentru lovirea intențio
nată a adversarului, pentru aceeași vină, 
Șt. Maroti (Crlșul Oradea) a fost sus
pendat pînă la elucidarea deplină a ca
zului.

• Rezultatele etapei a Il-a a „Politeh- 
niadel" la baschet masculin : Fac. Aero
spatiale — Fac. T.C.M. 55—35; Fac. E- 
lectrotehnlcă — Fac. Mecanică 48—31. 
Fac. Transporturi — Fac. Chimie indus
trială 72—67, Fac. Automatică — Fac. 
Electronică 77—62, Fac. Metalurgie — 
Fac. Mecanică agricolă 99—64. în cla
samente conduc Fac. Automatică (grupa 
A) și Fac. Electrotehnică (grupa B).

în cazul arbitrilor. Se impune să 
se renunțe la actuala formulă, la 
„moștenirea" preluată și să se gă
sească soluții pentru a se lărgi 
continuu actualul corp de arbitri. 
Sînt destule centre în țară care ar 
putea recomanda oameni în măsu
ră să accepte participarea la 
cursuri speciale de pregătire. Este 
imposibil ca din cele citeva sute 
de foști jucători care nu mai au 
nici o contingență directă cu spor
tul cu balonul oval, ci apar pe 
stadioane doar ca simpli specta
tori. să nu reușim să selectăm și 
să promovăm cel puțin 10—12. ca
pabili să completeze — practic să 
dubleze — actualul corp de arbi
tri bucureștenî.

Biroul federal, colegiul central 
de arbitri pot întreprinde investi
gațiile de rigoare. Numai așa vom 
ajunge ca un meci derby Steaua 
— Universitatea Timișoara să fie 
condus de un arbitru din Iași sau 
o partidă Știința Petroșani — Di
namo București de un tehnician 
din Bîrlad. S-ar crea un alt climat, 
și vrem să credem că și specta
torii vor accepta să devină 
obiectivi. Altfel....... Altfel se
întîmpla ca duminica trecută, 
prima etapă a returului diviziei 
A, cînd arbitrul Petre Ionescu din 
București, conducătorul meciului 
Grivița Roșie — Farul Constanța, 
a eliminat din teren, după o ac
țiune destul de echivocă, doi ju
cători din echipa oaspete, pe Dă- 
răban și Bucos. Măsura luată de 
arbitru poate să fi fost îndreptă
țită (el, oricum, a văzut mai bine 
situația), dar faptul că este bueu- 
reștean a fost interpretat fntr-un 
anumit fel de jucătorii din tabăra 
Farului : adică așa cum n-ar tre
bui să se interpreteze...

Avînd proaspăt în față un ase
menea exemplu (și finind seama 
și de multe 
am socotit 
în discuție, 
în drept, 
continuă să rămînă nerezolvată de 
atîta vreme...

mai 
va 
în

altele ivite în toamnă), 
necesar să readucem 
și în atenția forurilor 

această problemă ce

Tiberiu STAMA
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PE TEME ACTUALE DE LA SUCCESUL JUNIORILOR
LA NEONORABILA ELIMINARE

Cîteva observații după meciurile 
de miercuri ale formațiilor noastre. 
Sigur că locul de frunte revine ju
niorilor, care au înregistrat la Ate
na o victorie (1—0) pe care gazdele 
o excludeau în anticipările lor și 
făcuseră totul spre a o preveni prin 
pregătirile pentru joc, prin formația 
întrebuințată și bazîndu-se — se în
țelege — și pe avantajul terenului 
Dar iată că garnitura speranțelor 
noastre, cu posibilități și talente dar 
care arătase și fluctuații, s-a dove
dit un unsprezece de o remarcabilă 
omogenitate psihică — acest factor 
e considerat ca determinant în reali
zarea succesului — care nu a ce
dat în fața numeroaselor dificultăți 
pe care i le-a prezentat intîlnirea 
cu juniorii greci.

Din selecționată cu a doua șansă, 
reprezentativa noastră de juniori a 
devenit acum favorita grupei preli
minare U.E.F.A. De miercuri seara, 
foarte tinerii noștri fotbaliști au 
schimbat rolurile cu adversarii lor 
din acea zi. Acum, meciul de la 1 
aprilie s-a transformat în partidă 
decisivă pentru juniorii greci care 
numai printr-o victorie la București 
mai au șanse de calificare. Dar nu-i 
nici pentru juniorii noștri mai ușor 
acest meci în care cele două mari 
dificultăți, sînt următoarele : peri
colul de a cădea într-o atitudine de 
exagerată autoîncredere și, al doi
lea. obligativitatea de a juca o par
tidă de atac, ceea ce, știm foarte 
bine, 
cesul 
după 
rccte 
re se

teren propriu, în campionat șl în 
„Cupa Angliei") și a lui F.C. Liver
pool (care cîștigă și la Dresda, cu 
1—0, revanșa cu Dynamo, echipa lui 
Kreische) și Tottenham Hotspur în 
„Cupa U.E.F.A,".

Deci, în privința 
rului lucrurile sînt 
iar jocul practicat 
Don Revie, miercuri, pe Republicii, 
a împrăștiat orice urmă de dubiu.

Bilanțul Rapidului în sferturile 
de finală, după cele două confrun
tări, a fost însă, neașteptat de slab. 
Două înfrîngeri, cu 0—5 și 1—3. Iar 
mai presus de orice a nemulțumit 
comportarea deloc onorabilă sub 
aspectul jocului practicat. Văzind 
cum stau lucrurile după prima in- 
tîlnire, nimeni nu i-a mai pretins 
Rapidului calificarea, dar a juca un 
fotbal bun, a da o replică dirză ad
versarilor, este o cerință firească. 
Or, din acest punct de vedere. Ra
pidul a dezamăgit. Ca și U.T.A„ a- 
flată, anul trecut, înaintea exame
nului Tottenham* Rapid a arătat 
că n-a pregătit cu suficientă respon-

valorii adversa- 
destul de clare, 
de echipa lui

TREI ORAȘE GAZDA
(Urmare cin pag. 1)
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de atractiv, de jocuri puuocju, 
că... foiba listele Utuversizățri vor 
inmina flori jucătorilor celor două 
echipe, aflate acum în lupta directă

•v

A Rapidului
sabilitate dubla întîlnire cu Leeds 
United, această participare in sfer
turile de finală, unde, se știe, fie
care adversar reprezintă o valoare. 
Despre pregătirea fizică, despre ca
pacitatea de efort a jucătorilor din 
Giulești, nu se poate spune decît că 
au fost sub orice critică. Apoi, prin 
jocul haotic, prin acțiuni întîmplă- 
toare, prin mijloacele tehnice rudi
mentare, Rapid a făcut ca diferența 
dintre cele două echipe să pare ne
firesc de mare. Ca greu putem evi
denția un jucător giuleștean. Poate 
doar pe Răducanu. In rest, Neagu, 
Savu. M. Stei ian, Năsturescu și toți 
ceilalți n-au dat satisfacție. Ca să 
nu mai amintim duritățile lui 
Codrea și Mușat. care au lăsat o 
impresie deplorabilă.

-Lecția Leeds United* trebuie 
să-i pună pe ginduri pe jucătorii ra- 
pidisti. să constituie, in același timp, 
■n motiv de meditație pentru fot
baliștii »i tehnicienii echipelor noas
tre diiirionare-

SE VA 
DUMINICĂ

REUNI
SEARA

joc de pregătire 
cursul

In vederea unui 
care se va desfășura în 
săptăminii viitoare, lotul de tineret 
(sub 23 de ani) va fi reunit du
minică seara.

Din lot fac parte următorii 18 
jucători : portari — Ștefan („U“ 
Cluj), Caval (Dinamo Buc.); fun
dași — Tănăsescu (Sportul studen
țesc), Anghelini (Steagul roșu), 
Ciugarin și Crlstache (Steaua), 
Grigoraș (Rapid), Sătmăreanu H 
și G. Sandu (Dinamo Buc.); mijlo
cași — Moldovan (Dinamo Buc.), 
Bblbni (A.S.A. Tg. Mureș), Simio- 
naș (Politehnica Iași); înaintași — 
Gherghell (Steagul roșu), Mulțescu 
și Roznai (Jiul), Mureșan
Cluj), Petreanu (Rapid), 
(Sportul studențesc).

Reamintim programul 
din acest sezon al lotului 
ret (sub 23 de ani):^la 19 aprilie, 
meci amical la Odesa, cu U.R.S.S.; 
la 6 mai, joc oficial în campiona
tul european, acasă, cu Albania; 
la 26 mai, meci oficial, în cam
pionatul european, acasă, cu R.D. 
Germană.

(„U“
Lucaci

jocurilor 
de tine*

ÎN AȘTEPTAREA PREMIERELOR SEZONULUI
ampi-ficare va funcționa 
ca niciodată etc„ etc.
ii echipeJe să joace fru- 
t. spectaculos ! $i eu unul 
x- face 1 — sublinia secre-

nu-i deloc simplu. Despre suc- 
atenian vom mai vorbi însă 
ce vom afla alte noutăți di- 
de la antrenori și jucători ca- 
reîntorc astăzi.

Cîteva cuvinte și despre debutan
ta în „Cupa balcanică". A.S.A. Tg. 
Mureș ; căreia i-au lipsit doar două 
minute spre a reveni cu un rezultat 
egal de la Niksici. înfrângerea la li
mită trebuie reparată printr-un suc
ces net în partida-retur : nu numai 
pentru poziția in clasamentul grupei 
dar și pentru câ Sutjeska rămîne — 
totuși — una dintre formațiile plu
tonului din coada clasamentului, iu
goslav.

Să ne oprim acum asupra repre
zentantei noastre în „Cutia cupelor*. 
Fără îndoială. Rapid aie meritul de 
a fi ajuns în sferturile de finală, 
după ce a trecut de Landskrona Boys 
și Rapid Viena.

în sferturile de finală, însă, sor
tii i-au desemnat Rapidului un ad
versar de valoare — pe Leeds Uni
ted, una din cele mai bune formații 
ale fotbalului englez, aflat, din nou, 
în plutonul fruntaș al fotbalului eu
ropean. O confirmă calificarea în 
semifinalele C.C.E. a lui Derby 
County (pe care Leeds United a în
vins-o de două ori consecutiv, pe

LA CONSTANȚA: SOARE
Eșecul din prima etapă a returu

lui, de la Cluj (O—3 cu C.F.R.) l-a 
ambiționat în aceste două săptâmini 
de repaus pe elevii lui Emanoil Ha- 
șoii. Jucătorii proaspătului club de 
fotbal constânțean s-au pregătit cu 
toată grija și seriozitatea, in vede
rea partidei cu Steagul roșu în fața 
propriilor suporteri cărora doresc 
să le ofere satisfacția unei victorii, 
obținută nu intimplător, ci la capă
tul unui joc de calitate.

Ieri, într-o convorbire telefonică 
pe care am avut-o cu vicepreședin
tele clubului, Constantin Mareș — 
fost fundaș al echipei — am aflat 
amănunte legate de atmosfera care 
domnește pe litoral în aceste zile 
premergătoare meciului dintre Farul 
și Steagul roșu.

De joi au fost puse în vînzare 
letele. încă de la primele ore 
dimineții, casele au fost luate
asalt și pînă la ora prînzulul au fost 
vîndute peste 5 000 de bilete, dovadă 
că partida stîrnește un deosebit in
teres. Desigur că suporterii echipei 
Farul manifestă curiozitate mai cu

bi
ele 
cu

(Urmare din pag. 1)

ceastă linie, organelor și organiza
țiilor de partid. „îndeplinirea sar
cinilor importante ce stau în fața 
mișcării sportive — se arată în Ho- 
tărîre — impune să se manifeste, 
mai activ, rolul organelor și orga
nizațiilor de partid în conducerea 
și îndrumarea întregii activități de 
educație fizică și sport — compo
nentă de seamă a muncii de edu
care socialistă a maselor".

Aceasta înseamnă că mișcarea 
sportivă, toate conducerile organi
zațiilor sportive, cluburile și aso
ciațiile, organizațiile de stat și ob
ștești cu atribuții, vor beneficia di- 

. rect de sprijinul practic al organe
lor și organizațiilor de partid în 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost 
încredințate ; aceasta înseamnă că 
în mișcarea sportivă va fi exercitat 
un control de partid permanent, în 
vederea ridicării activității de edu
cație fizică și sport la nivelul înal
telor cerințe ale societății noastre. 
De un ajutor deosebit va fi, de ase
menea, acest sprijin în rezolvarea 
unor probleme de maximă impor
tanță, cum ar fi, de exemplu, atra
gerea în conducerea organizațiilor 
sportive a cadrelor cu o bună pre
gătire politică și profesională, des
fășurarea unei eficiente munci ideo
logice în rîndul sportivilor și al 
cadrelor tehnice, pentru pregătirea 
lor politică, pentru formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste, a ca
lităților morale înaintate.

O altă exprimare a atenției acor 
dată mișcării sportive este, desigur, 
și hotărîrea potrivit căreia, în 
cursul anului 1973. comitetele ju
dețene de partid urmează să anali
zeze activitatea sportivă și să a- 
dopte măsuri care să asigure dez
voltarea sportului de masă în toate 
localitățile, în întreprinderi, insti
tuții și unități de învățămint și 
creșterea contribuției acestuia la 
descoperirea și promovarea de noi 
elemente talentate pentru sportul 
de performanță.

Iată pe ce puternic fundament se 
sprijină, odată cu apariția Hotărî- 
rii, mișcarea sportivă din țara noas
tră, iată cît de profund și multi
lateral se manifestă rolul conducă
tor al partidului, al tuturor orga- 
ne'or și organizațiilor de partid.

Fără îndoială că UN ASEMENEA 
SPRIJIN OBLIGA MIȘCAREA. 
SPORTIVĂ. ÎNTREGUL EI ACTIV, 
TOȚI FACTORII DE RESORT. LA 
O ACTIVITATE MAI SUSȚINUTĂ, 
T.A RĂSPUNDERI MAJORATE. LA 
O EXIGENȚĂ CRESCUTĂ.

Este de așteptat ca toate organele 
și organizațiile sportive, de sus șl 
pînă jos. indiferent de nivelul ne 
care se situează în structura mișcă
rii noastre sportive, să-și îmbună
tățească considerabil stilul și meto
dele de muncă, să elimine cu fer
mitate cazurile de formalism, de 
superficialitate, de comoditate, sta-

rea de automulțumire nejustificată. 
Trebuie să se pună capăt concesii
lor de orice fel și în primul rind 
acelora care au favorizat apariția 
și permanentizarea unor manifes
tări de indisciplină, de vedetism și 
de chiul, de îndepărtare de la ce
rințele normelor eticii și echității 
socialiste. Tot așa cum trebuie să 
d.spară orice încercări de prezen
tare în roz a rezultatelor, de fapt 
nesatisfăcătoare, de a se căuta la 
resfîrșit justificări, oriunde în afară' 
de adevăratele izvoare ale lipsuri 
lor — propria activitate a sportivi
lor, a cadrelor tehnice, a organelo" 
și organizațiilor sportive, a factori
lor de răspundere.

Sprijinul de inestimabilă valoare 
acordat de partid obligă la o înțe
legere mult mai profundă a sarci
nilor de evidentă responsabilitate 
politică și socială pe care le au toți 
cei ce activează pe tărîmul educa
ției fizice și sportului. Aceasta în
seamnă că nimănui nu-i este per
mis să muncească cum vrea, cît 
vrea și dacă vrea, să-și ascunda 
inactivitatea sau lipsa de compe
tență în umbra unei echipe medio
cre sau a unei competiții de masă 
organizată de mîntuială, fără efi
ciență. Educația fizică șl sportul 
trebuie larg răsptndlte în rîndurile 
cetățenilor de toate vîrstele ; spor
tul de masă trebuie să capete în 
mod real solidul suport al contri
buției la întărirea sănătății și Ia 
educarea multilaterală a tinerei ge
nerații, a întregii populații. Cu a- 
ceeași răspundere trebuie — în ba
za Hotăririi — valorificate posibi
litățile existente și cele viitoare 
pentru o cît mai prestigioasă re
prezentare a sportului românesc de 
performanță pe plan internațional.

Cu asemenea obiective concrete, 
cu măsuri practice și inițiative va
loroase — și nu cu probleme mă
runte care țin de competența și a- 
tribuțiile lui — trebuie să se pre
zinte, în viitor, activul sportiv în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid atunci cînd, la diferite ni
vele, se va face analiza activității 
sportive, raportînd, totodată, reali
zări care, într-adevăr, să fie pe 
măsura sprijinului primit.

Conducerea de către partid______ _ a 
mișcării sportive este, neîndoielnic, 
chezășia cea mai sigură, cea mai 
de preț, a unor noi și importante 
succese în dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, activi
tății de interes național.

Activul mișcării sportive se mîn- 
drește cu această cinste primind-o 
cu cea mai caldă și sinceră recu
noștință și cu hotărîrea de a o răs
plăti prin eforturi înzecite, prin 
muncă susținută, prin acțiuni prac
tice, energice și eficiente, prin în
deplinirea exemplară a tuturor in
dicațiilor și hot’ărîrilor de partid, 
prin înfăptuirea cu responsabilitate 
a politicii partidului și statului 
nostru în domehiul educației fizi
ce și Sportului.

SI SPERANȚE

Nu e puțin lucru — cum bine a spus la un moment 
dat Aristide Buhoiu în transmisia sa, altfel ceva mai 
strîns stăpînită ca altădată — sâ pui probleme unei 
echipe englezești numită și Liț iunaited, ca să scriem 
cum se citește. (Un mare giuleșteon, nu cănuș, zicea 
câ ei au venit cu Liț, noi am venit fără Liță...). Eu 
merg mai departe și zic câ nu e puțin lucru să vii 
la un meci în care ești condus cu cinci boabe pur- 
tînd o pancartă minunată pe care scrie oșa ■ ,.Hai 
Rapid, nu ne lăsa, în finală vom juca I" — cum ne-a 
permis sâ vedem transmisia foarte bună a lui Dan 
Cojocaru, in ciuda unor defecțiuni tehnice Inerente 
la echinox. Nu e puțin lucru nici sâ conduci o gale
rie cu steaguri și strigători după ce 
englezii ojung la 6—0 șl in minutul 3 
Neagu al nostru ratează un penalty. 
Ei bine, chiar în aceste condiții, ga
leria giuleșteanâ nu a murit, nu s-a 
predat, pentru ca la singurul got dat 
de Rapid să mai aibă putere a cinta, 
iar în minutul 90 să-i vină ideea, cu 
totul nefericită, de a le aminti engle
zilor că la noi a nins și a viscolit cu 
zăpadă. N-ar fi fost puțin lucru dacă 
se renunța la această ultimă idee. 
S-ar fi dovedit o idee nu mai puțin 
măreață în 
cu fruntea 
rior, a ști 
severă. Nu 
pare că o 
ușor de adoptat decît să recuperezi 
5 goluri.

Căci, altfel spus, Leeds United e o echipă exce
lentă și deocamdată nici Rapidul, nici alții de pe la 
noi nu prea au ce-i face, nici in Anglia — după cît 
se pare — unde echipe din liga a treia pot bate 
pe F. C. Santos, după ce la pauză era 3—0. 3—0 
cu Santos, la pauză, chiar și amical, chiar cu Fele 
care n-o mai fi decît piele și os, dar tot așa se scrie, 
iarăși n-o fi puțin lucru. Firește că în Anglia, Leeds 
o poate încasa într-o bună zi de la una din echipele 
astea de liga și mina a treia, gata să joace oricînd 
o finală de cupă pe Wembley — dar și Rapidul 
poate vedea, la noi, stele verzi de la C.l-L. Gherla, 
care C.I.L. nu prea văd cum ar scoate-o la capăt cu 
babetele de la Santos Aici e diferența, aici e clasa, 
aici e puterea. Jos, la boză, la baza piramidei. Sus.

Sport — o ști să privești 
sus adversarul mult supe- 
sâ primești o infringere 
știu de ce dar mie mi se 
asemenea nobila atitudine

în minutul 2,

în vîrf, se poate scoate un 1—1 cu Anglia, chiar în 
templu, pe Wembley. Dar mor să văd un meci Cristal 
Palace cu Chimica Tîrnăveni sau un Fulhom 
Autobuzul. După aceea să stăm de vorbă și să 
dem ce lucruri inteligente putem spune.

Dar pînă la o asemenea zi minunată, cînd 
deschide competiția europeană a campioanelor 
mina a treia și a patra, din regiune, din „c.._ 
și regiuni ■ _ .2 ______ ‘ .

s-ar 
______  __ __ _ . de 
mina a treia și a patra, din regiune, din „onoare" 
și regiuni — trebuie să reamintim că, în ziua echi
noxului de primăvară, am văzut o echipă engleză de 
excelentă clasă, de meseriași cîinoși care nu înșeală 
la cîntar, nu trag spectatorul pe sfoară, și-țl dau totul 
la prețul Iul : driblingul e dribling șl nu pasă, șutul 
e sut si nu <_________________ " " " ‘

, uilUllliyui is VHMluiy yw.-.y

centrare, pasa — pasă, viteza — viteză/ 
Nici unul nu se preface că e fotba
list, ceea ce iarăși —rzlc eu, cu o 
optică personală — nu' e puțin lucru. 
La care se adaugă — din motive mai 
mult sau mai puțin laice — o anume 
credință în meserie, o evidentă dem
nitate a profesiunii, o plăcere a luptei 
și a efortului. Nici o clipă nu mi s-a 
părut că băieții aceștia au depus 
„un efort minim" — cum a observat 

9 Buhoiu. Alergau ca dracii, săreau, 
■ tatonau, interceptau totul la 7—0 pen- 
' tru ei, ca și cum totul se punea în 

discuție în fiecare minut. Poate că 
la ei, acolo, asta înseamnă .efort 
minim I". Oricum, la așa „efort mi

nim" — cunosc cîțiva băieți de ai noștri care de 
mult ar fi spus : „Gata, dom'le, nu mai pot..." și 
ar fi lăsat miinile în jos...

Ca să nu mai vorbim ce enervare simpatică l-a 
cuprins după golul Rapidului. Nu le plăcea acest 
2—1 ? Se gindeau că putea veni 2—2? 2—2 nu le 
suna bine ? Cert este că s-au pus mai al naibii pe 
joc, au mai depus cîteva eforturi minime și l-au 
adus pe I

Nu mai 
permis să 
Pitești — 
de ce și 
Cine știe_ ______
vorbă bună despre acest Lorimer care trecea atit de 
frumos de Codrea.

fi fost maiar
handicapul de

mai depus cîteva eforturi minime și 
Răducanu în stare de gafă...

insist. în urmă cu cîteva luni, cînd mi-am 
mă uit mai atent la jocul lui Amancio, la 
m am trezit cu o scrisoare care'zicea că 
pentru ce îl vorbesc de rău pe Dobrln... 
ce ar mai ieși acum dacă aș mai zice o

BELPHEGOR

IMPMII CIJȘMSf JOflJȘIMMECIURI AMICALE
reviriment. CîmpUl de joc al stadio
nului ,.l Mal“ se prezintă în condi
ții bune. După ploile abundente că
ruțe acum o săptămînă, soarele și-a 
Scut simțită prezența. La Constanța 
sînt adevărate zile de 
mciiv pentru 
ca numărul 
foarte mare.
probabile de 
est? de așteptat ca jucătorii ambelor 
echipe să ofer- un spectacol de ți
nută.

primăvară, 
care există speranțe 

spectatorilor să fie 
Date fiind condițiile 
desfășurare a meciului

față de evoluția lui An tones- 
rfsn Tânase. Oio<u si a celor- 

a care așteaptă doritul

PLOIEȘTENII AȘTEAPTĂ CU NERĂBDARE REVEDEREA CU... PETROLUL

cu 
*3.

, Ti 
ti. de

).a Pi deșii
Ion Moraia.
Petrolul, meciul cu J 
tat cu mare 
tor li

din cita ne-a declarat 
vicepreședinte la F.C. 

il este aștep- 
interes de către jueă- 

petroliști și— suporterii lor. 
Vremea s-a îndreptat si se speră în
tr-o afluență mare de public. Deși 
biletele de intiare se vor pune In 
vînzare doar in cursul zilei de azi. 
se speră ca toate cele 15 000 de 
locuri de pe stadion să fie ocupate. 
Există suficiente temeiuri in arest 
sens : pozițiile fruntașe In clasa
ment ale celor două echipe: în ul
timul joc disputat la Ploiești, Jiul 
a învins cu 1—0 si Petrolul asteaotă 
să-și ia revanșa, pe de o parte, iar. 
pe de altă parte, echipa minerilor 
va încerca să recupereze punctul 
pierdut în toamnă, la Petroșani, 
unde ploieștenii au realizat un scor

:-c—6) ; apoi, duminică, la Plo- 
se joacă primul meci oficial al 

sc-zonului. un sezon plin de 
rante—

Dat ri’.i vremii nefavorabile, echi
pa Iul 'lie Oanâ r.u prea a susți
nut meciuri amicale și publicul n-a 
avut ocazia s-o vadă la lucru. Deci, 
meciul de duminică constituie o re- 
intilnire a echipei cu suporterii săi.

Așadar, la Ploiești va fi un mo
ment festiv. Conducerea clubului 
s-a tngrit să asigure cele mai bune 
condiții de desfășurare a jocului, 
totul a fost pus la punct. Dacă tim
pul se va menține frumos, terenul 
va fi f'arte bun. Tocmai pentru 
a-1 menaja. Petrolul a jucat miercuri 
un meci scoală cu echipa sa de ti- 
neret-rezerve. pe terenul din co
muna Tâtârar.i.

egal 
iești

spe-

F. C. PETROLUL — C. S. TÎRGOVIȘTE 
2—0 (1—0). în prezența a 4 000 de spec
tatori, victoria a revenit divizionarei A, 
ca urmare a golurilor marcate de Crtn- 
ga$u mln. 32 și 76. (V. ALBU — corcsp. 
județean).

POLITEHNICA GALAȚI — STEAGUL 
ROȘU 1—1 (0—0). De remarcat apariția 
în formația brașoveană a lui Gydrfi. au 
înscris Crăciunoiu (pentru gazde) și Șer- 
bănolu. (T. SIRIOPOL _ coresp. Jud.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — F. C. ARGEȘ 
1—4 (1—1). Realizatori : Troi (min. 14 $i 
50), Roșu (min. 57) și Radu (min. 88), 
pentru oaspeți, respectiv Savu (min. 26). 
(V. DUCAN — coresp.)

DACIA ORĂȘTIE — JIUL 1—2 (0—1). 
Fotbaliștii din Valea Jiului au susținut 
un util meci de verificare cu fruntașa 
campionatului județean, pe care a . în
trecut-o la limită, datorită golului înscris 
de Rosnai și unui autogol al gazdelor. 
(B. CREȚU — coresp.).

PROGRESUL TIMIȘOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—7 (0—4). Liderul divi
ziei A a făcut o reușită repetiție pentru 
meciul cu Universitatea Craiova. Au 
marcat Dumltrache, Fl. Dumitrescu, R. 
Nunweiller (2), G. Sandu și D. Popescu 
(3). (I. STAN — coresp.).

MUREȘUL DEVA _ S. C. BACAU 0—2 
(0—0). Golurile au fost realizate de Ru- 
giubel (min. 50 și 64). (I. JURA — co
respondent).

In prima etapă a returului, cole
giul central al arbitrilor a delegat 
brigăzi avînd în componența lor, la 
linie, cavaleri ai fluierului recunos
cuți, cărora în decursul anilor le-au 
fost încredințate numeroase întîlniri 
la centru. Această măsură s-a ară
tat bine venită, toate cele opt „tri- 
ouri" conducînd cu competență par
tidele și, în consecință, primind no
te dintre cele mai bune. Astfel, pa
tru dintre brigăzi : Gr. Birsan la 
centru, N. Rainea și E. Păiinescu, 
la linie (Dinamo—Petrolul) ; M. Ro
tarii — C. Ghiță și P. Sotir (A.S.A.— 
Steaua) ; Tr. Moarcăș — T. Leca și 
I. Chilibar (S. C. Bacău—Sp. studen
țesc) și N. Petriceanu M. Bică și 
C. Dragomir (Steagul roșu—C.S.M. 
Reșița) au primit Calificative maxi
me. Alte trei brigăzi : O. Andcrco 
— I. Rus și I. Soos (Rapid—Univ. 
Craiova) ; C. Petrea — R. Stîncan 
și V. Toms (Jiul—,.U“ Cluj) și Gh. 
Limona — I. Cîmpeanu și V. Topan 
(F. C. Argeș—U.T.A.) au fost re
compensate cu cîte patru stele, deci 
un calificativ bun, pentru ca numai 
o singură brigadă N. Cursaru — 
M. Moraru și C. Blau (C.F.R. Cluj—

DUPĂ SFERTURILE DE FINALA ALE CUPELOR EUROPENE

CURSIVITATEA CAMPIONATELOR
IMPORTANT FACTOR PENTRU CALIFICAREA

IN ETAPELE SUPERIOARE
® Dinamo Kiev domină și pierde cu 3-0! • Juventus se califică de la 0-2, iar 
Tottenham printr-un gol înscris de la 35 m... • Bayem, Ujpest Vitoria Setubal,

K. Beograd etc., eliminate 
dramatică. Jucătorii iul Ujpest 
condus cu 2—0 după 15 minute 
joc, și probabil că spectatorii

Dynamo Dresda, 0. F.
Miercuri seară, tîrziu, s-a înche

iat etapa sferturilor de finală în 
cupele europene. Meciurile retur 
s-au desfășurat în general sub sem
nul echilibrului și, mai ales, fără 
surprize deosebite. Apreciam în a- 
vancronlca partidelor că Ajax și 
Borussia Monehengladbach nu vor 
avea probleme și că în meciurile 
Milan—Spartak Moscova și Real— 
Dinamo Kiev gazdele vor obține de 
asemenea fără greutate calificarea. 
Și totuși, echipele sovietice au avut 
o comportare neașteptat de bună în 
meciurile retur. Pe San Siro, A.C. 
Milan nu a mai putut cîștiga din 
nou, astfel îneît golul înscris de Be- 
netti, în prima partidă, i-a fost mai 
util decît se credea. Dinarfio Kiev, 
deși învinsă cu 3—0 de Real Ma
drid, se poate arăta pe drept cuvînt 
nemulțumită de rezultat. După go
lul lui Santillana, jucătorii sovietici 
au dominat mai bine de 30 de mi
nute de joc, timp în care Muntian a 
driblat, în min. 17, tot ce a întîlnit 
în cale, dar a tras în bară, apoi 
Troskhin și din nou Muntian au șu
tat bine (min. 21 și 35), dar porta
rul spaniol (cel mai bun din echipa 
Realului !) a salvat în extremis. 
Golul al doilea al gazdelor (Aqui
lar) a survenit împotriva cursului 
jocului — apreciază agențiile de pre
să — pe contraatac, iar al treilea 
cu numai 3 minute înainte de final.

în meciul Bayern—Ajax, angaja
mentul fizic a fost extrem, jocul a- 
vînd uneori chiar perioade destul 
de dure. 78 000 de spectatori (dintre 
care foarte mulți, organizați într-un 
impresionant cor, turiști olandezi), 
asigurînd un record de încasări — 
1 500 000 de mărci — au putut deci 
urmări pe stadionul Olimpic o în
cleștare fără menajamente, al cărui 
nivel tehnic a fost însă mai slab de
cît în partida de lâ Amsterdam. O- 
landezii, care au intrat pe teren fără 
Cruyff (accidentat) au luat un start 
mai bun și au deschis scorul, pe con
traatac, prin Keizer. Dominarea lui 
Bayern devine apoi evidentă, con
cretizată prin autogolul lui I£rol, 
care a lovit greșit mingea la un 
corner. Din cauza angajamentului, 
prospețimea fizică în fața porții a 
lipsit, Muller, Honess și Zobel ra- 
tînd ocazii mari de a înscrie. în 
min. 51. NeeSkens a salvat de pe li
nia porții. Golul lui Muller (se pare, 
pornit dintr-o poziție de ofsaid) a 
dat însă pînă la urmă echipei 
muncheneze satisfacția unei revanșe.

La Budapesta a avut loc o parti-

dă 
au 
de _
maghiari se și gindeau la partidele 
din semifinale. Dar. după ce iure
șul gazdelor s-a mai potolit, Alta- 
fini (cel mai bun jucător al italie
nilor) a înscris cu capul din cen
trarea lui Anastasi, iar după pauză 
dominarea lui Juventus a devenit și 
mai accentuată. Jucătorii italieni 
au egalat prin Anastasi, apoi în u- 
ralele celor peste 1500 de suporteri 
prezenți între cei 30 090 de specta
tori de pe Nepstadion — au făcut 
o adevărată demonstrație de fotbal... 
Juventus se califică deci prin mar
carea a două goluri în deplasare. Pe 
„Baseball Ground" din Derby, cam
pioana Angliei a reușit să cîștige 
cu exact atit Cît îi trebuia și să 
treacă un nou obstacol în C.C.E. 
Spartak Trnava a jucat bine în apă
rare (avînd în Kuna un excelent 
stoper !), dar în atac nu a contat.

Victorii foarte clare, tn Cupa cu
pelor pentru Hajduk Split și Sparta 
Praga. In meciul de la Split, totuși, 
iugoslavul Boskovici a trebuit să 
intervină de două ori (min. 24 și 43) 
ca să salveze, pe linia porții, echipa 
sa de gol. Nici una dintre formațiile 
rămase în cursă (poate doar A C. Mi
lan, liderul campionatului italian)

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern Milnchen - 
dam 2—1

Ajax Amster. 
(2-1)

înscris: Kelzer
29 — autogol)

(min. 8),
și Muller

• Hansen,
Schwerzenbeck, Breitner 

Krauthau-

Krol 
(min.

Bec-

Au 
(min. 
39).

BAYERN: Maier 
kenbauer.
— Roth, Zobel, Honess — : 
sen, Mtiller. Durnberger.

AJAX: Stuy — Suurbier, 
burg (min. 23 A. Miihren), 
Krol — Schilcher, Haan, _______
— Rep, G. MUhreh. Kelzer.

Arbitru : L. Burns (Anglia).
Derby County — Spartak Trnava 

3—0 (1—0)
A înscris: Hector (mln. 33 și 50). 
DERBY; ~ -----

McFarland. Todd, i 
McGovern, Gemmil 
tor Hinton.

SPARTAK: Keketi — Doblas, Ma. 
jernik, Kuna. Hagara, Grusecky. 
HorVath (min. 75 varadin), Marsna 
(min. 6 KoVic). Fandel, Adamec. Ra
bat.

Ujpesti Dozsa — Juventus Torino 
3—3 (2—1)

Au marcat: Bene (min. 2), Toth 
(min. 14). Altaflhi (min. 30) ți'Anas
tasi (mln. S3).

Blanken- 
HulshOff. 
Neeskcns

Boulton — We ester, 
Nish ■*- O’Hara, 

t — Davies. Hec-

c.f*

Minutul 8 al meciului de la Milnchen. Keizer, pe contraatac, deschide 
scorul, aruncind mingea peste portarul Maier. Bayern nu fa scăpa însă 

prilejul de a-și lua — p simbolică, este adevărat — revanșă 
Telefoto t A.P.-AGERPRES

nu pare însă în stare să nelinișteas
că „tăvălugul" Leeds United, din 
nou în cursă pe trei fronturi...

La Setubal, 30 000 de spectatori au 
explodat în min. 67, Cînd celebrul 
înaintaș Jose Torres a înscris 
al doilea gol al echipei sale, scor 
la care Tottenham — deținătoarea 
Cupei U.E.F.A. — era eliminată din 
competiție. Dar, doar două minute 
mai tîrziu. Martin Chivers execută 
o lovitură liberă de la mai bine de 
35 m de poartă și înscrie spectacu
los, un gol care — fiind marcat în 
deplasare — contează dublu și ast
fel elimină pe remarcabila Vitoria 
Setubal. care a scos din actuala edi
ție pe Zaglebie, Fiorentina și Inter- 
nazionale ! A doua echipă engleză 
în cursă pentru cîștigarea trofeului, 
Liverpool, lider, în campionat, a 
reușit la Dresda pe un timp rece,

dar un teren uscat, „cam 80 la sută 
din ceea ce ne-am propus", după 
cum declara managerul Bill Shan- 
kly. „Am beneficiat, este clar pentru 
noi, de avantajul continuității cam
pionatului — a fost, de fapt, a 54-a 
partidă a sezonului 
pool..." Chiar dacă 
spune — Dynamo a 
fără viteză și forță
Liverpool mai inteligent, bine defi
nit tactic, argumentul lui Shankly 
ni se pare extrem de prețios, și nu 
numai pentru meciul în speță. Pen
tru că, din cele 9 echipe care au re
luat sezonul meciurilor internațio
nale după o pauză de iarnă cu în
treruperea campionatului, doar 
Sparta Praga și Haiduk Split au iz
butit să se califice în etapa supe
rioară !

pentru Liver* 
— așa cum se 
jucat prea lent, 
în acțiuni, iar

Dumitru GRAUR

Beai Madrid — Dinamo Kiev 
3—0 (2—0)

Au marcat: Santillana (min. 
Aquilar (min. 35) și Amancio 
87).

CUPA CUPELOR
Sparta Praga — Schalke 04 3—0

AU marcat: Jurkanin (min.

A.

2). 
(min.

(l-O)

1). 
Kara (min. 63) și Barton (min. 83). 

SPARTA: Brabec — Princ, Urban, 
Sovahe<J. Taborsky 
kanln Masek 
Bârton.

SCHALKE 04; Nighbur — Klein, 
Husche. Ruessmann. Fichtel, Lu^tke. 
Bohmert, Scheer. Beverungen (mln. 
63 Manus). Ehmke, H. Kremers.

Arbitru: Thomas (Țara Galilor).

Hajduk Split — Hibernian Edinburgh 
3—0 (2—0)

Au înscris Surjak (min. 16). Hlevn- 
jak (min. 23) și Blackley (min. 53 
— autogol).

HAJDUK: Vukcevlci — BoSkovicl. 
Muzinici Peruzovici, Holcer, Buljan, 
Hlevnjak, Jerkovici, Nadoveza (Dzo- 
ni), Jovanovic!, Surjak.

HIBERNIAN: Harriott — Bremner. 
Chalder, Stanton. Black. Blackley, 
Edwards, Higgins (O’Rourke). Gor
don, Cropley (Smith), Duncan.

Arbitru: H. Michas (Grecia).

Princ.
Bouska. Jur- 

B. Vesely, Kara.

C. Milan — Spartak Moscova 
1-1 (1-1)

Au înscris: Bfgon (nlin. 3) și 
Pișkarev (min. 7).

CUPA U.E.F.A,

Vitoria Setubal —
3—1

Tottenham Hotspur 
(1-0)

Au înscris: Campora (min. 20). J. 
Torres (nlin. 67) și Chivers (min. 69).

VITORIA: Joaquim Torres — Re- 
belo, Cardoso, Mendez, Carrico. Oc
tavio, Jose Maria, Campora. Duda, 
Jose Torres, Jacinto Joao.

TOTTENHAM: Jennings — Kin- 
near, England. Beal, Knowles — 
Coates, Perryman, peters — Glizeân, 
Chivers. Pearce.

Arbitrul: M. Gilnter 
mania)
Dynamo Dresda — F.

0—1 (0—0)
A înserts Alan Ball

(R. F. Ger-

C. Liverpool

(mln. 53).

O.F.K.F.C. Twente Enschede 
Beograd 2—0 (2—0)

A mar'eat: Jeuring (min. 22 și 45).

Borussia MUncheiigladbacii — F. 
Kaiserslautern 7—1 (2—1)

Au ma?cat: Heyn-ckes (3). Netzer 
(2), Kulik și Jensen.

C.

Farul) să se situeze la un nivel me« 
diu, acumulînd doar trei stele.

După opinia noastră, modul exem
plar în care s-au desfășurat partide
le — făcînd abstracție de compor
tarea disciplinară a unor jucători — 
se datorește într-o mare măsură și 
brigăzilor respective, care, printr-o 
colaborare foarte bună între arbl* 
trul de centru și cei de linie, au reu
șit să aplice corespunzător regula
mentul de joc.

O astfel de delegare, prin rotație, 
care să aibă în componență — și 
la tușă — merituoși cavaleri ai 
fluierului, recunoscuți ca buni „cen
trali", va duce cu siguranță la spo
rirea gradului de obiectivitate în 
dictarea deciziilor din timpul jocu
lui. în prima etapă a returului, ar
bitri ca N. Rainea, C. Ghiță, P. So- 
tir, I. Rus, M. Bică, I. Cîmpeanu, 
ca să numim numai cîțiva dintre ei, 
au schimbat fluierul cu fanionul, 
semnalizîn<j opțrtun și competent 
infracțiunile observate. Socotim că 
această nouă postură nu le-a știrbit 
deloc prestigiul — așa cum poate 
consideră unii. Dimpotrivă, măsu
ra federației trebuie privită cu ochi 
buni șl înțeleasă cu mult spirit de 
răspundere.

Și în etapa a XVII-a, programată 
duminică, -colegiul central de arbi
tri a menținut procedeul, delegînd 
la toate cele opt meciuri, brigăzi pu
ternice în alcătuirea Cărora, obser
văm la linie arbitri foarte cunoscuți. 
Dintre cei 16 tușieri, îi cităm pe 
C. Niculescu, P. Sotir, A. Bentu, Gh. 
Popovici, V. Topan, N. Petriceanu, 
E. Vlaiculescu, D. Zaharia, C. Ghiță 
și alții.

Un asemenea sistem prin rotația 
— centru-tușă a grupului de elită 
poate asigura conducerea cu com
petență a partidelor.

Deocamdată, măsura s-a dovedit 
corespunzătoare, ea reprezentînd o 
reușită. Etapele care vin urmează să 
confirme acest experiment.

Gheorghe NERTEA

Cîștigătorii excursiilor
atribuite la tragerea 
specială Pronoexpres 
din II martie 1973
Categoria P = 22 excursii TU

RUI, POLONIEI și categoria H = 
21 excursii TURUL POLONIEI în 
total 43 excursii care au revenit 
următorilor: 1. Enescu Dumitru
— Pitești ; 2. Ciocan Gh. Dumitru
— C. Lung jud. Argeș; 3. Sere
Vasile — Petru Groza jud. Bihor; 
4. Kelemen Andraș — Tg. Se
cuiesc jud. Covasna ; 5. Glăvan
Vasile — Tîrgoviște: 6. Burghiu 
A. Constantin și 7. Ion A. Mihai 
din Craiova; 8 Șerbănescu Ale
xandru — Galați ; 9. Musteață
loan — Iași ; 10. Bărbos Ionel — 
Baia Mare; 11. Gergel Gavril — 
Ciocotiș jud. Maramureș; 12. Pop 
Pavel — Cavnic jud. Maramureș;
13. Lupulescu loan — Suceava ;
14. Kadar Marcela — Sinaia; 15.
Mărieș Traiăh și 16. Szekeli Bela 
din Halmeu judi Sătu-Mare; 17.
Serheiov Chiriac — Rădăuți ; 18. 
Ungureanu Toader — Fălticeni; 
19. Mardale Tudor — T. Măgurele 
jud. Teleorman; 20. Bălășoiu Eu
genia ; 21. Vihtilă Ion și 22. Ma
rinescu I. Valentin toți din Bucu
rești ; 23. Pîrșe I. Ion — C. Lung 
jud. Argeș ; 24 Tuns Ioaii — Mar- 
ghita jud. Bihor; 25. Starodub
Atanasie — Dorohoi; 26. Oancea 
C. Anichi — Nehoiu jud. Buzău: 
2”. Lepădatu Anictița — Tuzla; 
28. Ferenț Ion — Constanța: 29. 
Părăoanu Dumitru — Cerna-Vodă; 
30. Tuțtii Gheorghe — Zăbala jud. 
Covasna.
CIȘTIGURILECIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO- 
NOfcKPRES NR. 11 DIN 16 MARTIE 1973:

Extragerea I : Cat. 1:1 varianta a 
100 000 lei; Cat. _ ‘ .1.
37 753 lei și 3 variantq 10% a 15 101 
Cat. 3 : 10,90 a 7 620 lei Cat. 4 : 
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6 : 3 610,65 a 40 lei.
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MARK TAIMANOV (U.R.S.S.)
A CÎȘTIGAT TURNEUL

INTERNAȚIONAL DE ȘAH
DE LA BUCUREȘTI

® lotul 11, un rczullot cicclcnl pentru Dumitru Ghizdovu
Primele două locuri fiind practic 

pecetluite, ultima rundă a turneu
lui internațional de șah s-a desfă
șurat, în general, sub semnul liniș- 
tei și al...bunei înțelegeri. Taima- 
nov a remizat în 15 mutări cu 
Ostoici, cîștigînd astfel cea de-a 
13-a ediție a tradiționalei competi
ții. Ghizdavu, liber în runda finală, 
ocupă locul 2, îndeplinește 
de mare maestru și obține 
bun retultat de pînâ acum 
riera sa.

Mai grăbiți decît liderul 
Partos și Spiridonov, care 
părțit punctul în numai 9 
Campionul țării noastre realizează

o notă 
cel 
din

mai 
ca-

fost 
îm-

au 
au 
mutări.

o notă de maestru internațional. A- 
celași rezultat în întîlnirile Pytel 
— Knaak, Ghițescu — Rukavina și 
Ungureanu — Fichtl. Honfi l-a în
vins pe Stanciu, pentru a putea 
ocupa un loc între premiați.

O singură partidă s-a întrerupt. 
Marele maestru Florin Gheorghiu, 
căruia spiritul ofensiv i-a revenit, 
din păcate, spre sfîrșitul concursu
lui, are o calitate la Stoica și va 
încerca s-o valorifice astăzi dimi
neață. în caz de victorie, el îl e- 
galează pe Knaak pe locurile 3—*

CLASAMENTUL: TAIMANOV
(UJL.S5.) 10 p., Ghizdaiu Rcenâ-

(Urmare din pag 1)
toate —s prin ritmul rapid și prin 
angajarea fizică totală a jucătorilor 
(de altfel, din cite am putut vedea 
în prima zi a competiției aceasta a 
fost caracteristica principală a fie
cărui meci). Elvețienii, indiscutabil, 
superiori pe plan tehnic parteneri
lor lor. au greșit lăsîndu-se angre
nați în acest joc de uzură fizică și 
nervoasă, motiv pentru care s-au 
pierdut și au comis, de aceea, ne
numărate iregularități. în general, 
ei n-au evoluat la nivelul scontat 
de toți specialiștii prezenți la Graz.

Marcatori: Jenni — 2, Henzen 
și Henri pentru Elveția, Darin,

Constantini și De Toni pentr 
11 a.

în cel de al treilea meci 
gramului — R D. Germană 
gosia via — hocheiștii ga 
considerați ca principali
după antrenamentele la care 

casistat aici se anticipa 
scor mare. Pe gheață fi _ 
petrecut însă aidoma ca in 
anterioare și reprezentat;-. 
Germane a fost oohgatâ sâ 
trebuințeze la maxim-um 
a-și apropia victoria. Rp 
goslavilor (cu numeroși ti 
formație) a fost neașteptat 
ză. presiunea lor fiind foarte 
nică. Din acest motiv apă

SPARTAK
LENINGRAD

ARE MARI ȘANSE
NOU TEST • NOI CIRCUITE FEMININE

TROFEUL

La

de

VJESNIK ZAGREB

MEDITERANEENE • VIRGINIA RUZICI

SPORTUL"

DE A PĂSTRA

TENISMENELE NOASTRE IAU STARTUL
IN NOUL SEZON INTERNAȚIONAL

10 \LME ROMÂNEȘTI ÎN TLRXEELE 

MARIANA SIMIONESCU ÎN FAȚA UNUI
• AUSTRALIANCA GOOLAGONG SE DISTANȚEAZĂ

sfirșit. tenisul a ieșit la soare... După sâptămini și luni de activi
sto cupolele sălilor, cu scurte interludii în aerul liber al tropi- 

sportul alb pășește definitiv pe terenuri descoperite. Circuitele 
se sting treptat, dînd loc sezonului marilor turnee sub cer

Europa, primele file de calendar cuprind întreceri cu veche tra
de din zona medireraniană. Mai întîi pe Coasta de Azur franceză, 

Spania și Italia. Dintr-un început trebuie spus că în această 
suită de turnee, tenisul românesc va fi reprezentat cuprinzător. Șase ju
cători (L Năstase, I. Tiriac, I. Sântei, V. Sotiriu, Tr. Marcu) și patru 
.'urătoare (Iudith Gohn, Mariana Simionescu, Virginia Ruzici, Florența 
Mihai) sir.: așteptați să ia startul. Impresionează, în special, participarea 
noastră feminină, pentru prima oară atît de bogată. Lor, jucătoarelor 

lastre, le dedicăm rîndurile ce urmează, ca un gest de firească curtoazie.

r

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE HOCHEI PENTRU JUNIORI

JUNIORII ROMANI IN OLANDA
Reprezentativa de 

mâniei va participa 
grupei B a campionatului european 
de hochei. Competiția se va desfă
șura, după cum am, anunțat, In 
mai multe orașe din Olanda. Par
ticipă 10 reprezentative repartizate 
în două serii: A — Norvegia, Iugo
slavia, Italia, Austria, Olanda; B — 
Polonia, România, Franța. Danemar
ca, Bulgaria. Hocheiștii români vor 
avea de susținut, în ordine, urmă
toarele partide în cadrul seriei lor i 
la 26 martie, la Groningen, cuFran-

juniori a Ro
la întrecerile

ța. Ia 28 martie, la Groomgen. cu 
Bulgaria, la 29 martie. Ia Heeren- 
veen. cu Danemarca fi la M martie, 
la Groningen., cn Polonia.

Echipa noastră urmează să plece 
astăzi, pe calea aerului. Ia Amster
dam. de imde-ți va continua călăto
ria pînâ In mira localitate Vîtwel- 
lingera, la 15 km de Heerenveem 

★
Aseară. în ultima partidă de ve

rifi care, juniorii r.oștrj au termi
nat 
lor

diferite ptstțri. De alriel. cele mai 
multe <fin gcinnle invmgaicrilor 
au fort ml.-tit prin suturi tari 
de -a distanță. cate sui ms

pe inlo-
Aj înscris : Kamhaner. Braun. 

R. Peters — X N»«kri — 2 pentru 
RD. Germani Pvijansei. G. Hi ti 

Iugoslavia.

s *

Primul start va fi dat din săptă- 
mîna viitoare. Tenismenele sînt an
gajare in turneul internațional de 
la Menton, primul din seria Ri
vierei franceze. Urmează apoi două 
turnee la Nisa și unul, cel mai im
portant, la Monte Carlo. Concursuri 
prestigioase, cu deosebită pondere 
în tenisul continental.

Este o reapariție demnă de sub
liniat, pe terenurile franceze, acolo 
unde tinerele noastre jucătoare cu
cereau primele lor galoane, în se
zonul trecut.' Să reamintim că e- 
chipa României a fost prezentă în 
turneul final al „Cupei Annie Sois- 
bault", la Touquet, unde s-a făcut 
remarcată cu unanime aprecieri, 
întrecute de reprezentantele Uniu
nii Sovietice, în sferturi de finală, 
româncele au lăsat totuși o frumoa
să impresie. Iar Alain Deflassieux 
avea să scrie în „Tennis de France", 
despre Virginia Ruzici, merituoasa 
învinsă a Marinei Kroșina : „Cînd 
experiența de concurs a acestei ju
cătoare va fi mai mare, România 
va avea un nou Năstase, feminin..."

SCORURI MARI IN GRUPA DE LA LENINGRAD

• Condițiile bunei pregătiri și a succeselor
campionate mondiale la St. Moritz ?

la egalitate (2—2) cu colegii 
de la Slovan Bratislava.

29 DE ECHIPE

3)

s). — La 
xn petiției 
i ir.tema- 
care cen- 

camptcnat man
ele feminine, 

participarea jucă-

(LPA FEDERAȚIEI1 LA TENIS
Pe patinoarul acoperit din Lenin

grad au continuat întrecerile celei 
de-a 6-a ediții a campionatul J eu
ropean de hochei pe gheață rezer
vat echipelor de juniori (grupa A), 
în ziua a doua a competiției, echi
pa Finlandei a învins eu scorul de

"—3 (2—1. 4—1, 1—1) selecționata 
R. F. Germania. In cea de-a doua 
partidă, formația Suediei a dispus 
cu categoricul scor de 15—2 (5—0.
9—1. 1—1) de reprezentativa El
veției.

toare din 29 de țări. întrecerile vor 
avea loc între 30 aprilie și 6 mai 
la Bad Homburg (R. F. Germania). 
Printre cele 29 de echipe înscrise 
figurează Australia, S.U.A., Franța, 
Anglia, România, Polonia. Iugosla
via, Italia, Japonia și altele.

Mariana Simionescu se remarca 
și ea, calificîndu-se în semifinalele 
turneului de juniori de la Roland 
Garros, performanță fără precedent 
în tenisul românesc. Apoi, întreaga 
noastră tînără echipă națională avea 
să fie încununată cu laurii de cam
pioană europeană, cucerind „Cupa 
principesei Sofia", trofeu care răs
plătește cea mai bună reprezentati
vă de junioare de pe continent.

Care vor fi adversarele cele mai 
redutabile în viitoarele concursuri? 
Ca totdeauna, pe Riviera vor evolua 
cîteva dintre cele mai bune rachete 
europene. în mod deosebit, cele 
franceze și italiene. Să precizăm, 
totuși, că numele cele mai mari 
vor fi probabil absente. Celebri
tățile tenisului își continuă itine
rarele în circuitele de dincolo de 
Ocean. în aceste condiții, capetele 
de serii în concursurile meditera- 
niene ar trebui să revină jucătoa
relor _ franceze Gali Chanfreau și 
Natalie Fuchs, vest-germanei Helga 
Masthoff, italiencelor Maria Na- 
suelli și Lucia Bassi. în plus, ju
cătoare redutabile din Anglia, Sue
dia. ca și din Cehoslovacia și Un
garia, țări reprezentate tradițional 
în concursurile europene de primă
vară. Deci, adversare dificile pen
tru tinerele românce, dar totodată 
un bun prilej de afirmare. Și un 
util test pregătitor pentru viitorul 
start al echipei române în „Cupa 
Federației" (Bad Homburg, 30 a- 
prilie — 6 mai), în care țara noastră 
va fi pentru prima oară reprezen
tată.

în tot acest timp, sînt în curs de 
desfășurare celelalte circuite de tur
nee feminine. Cel organizat de fe
derația americană de tenis (USLTA) 
a trecut de punctul culminant, re
prezentat prin campionatele inter
naționale „indoor" de Ia Hingham 
(Massachussets). Ele au avut darul 
sâ departajeze două fruntașe, egale 
pînă atunci în clasamentul punc
telor adiționate. Australianca E- 
vonne Goolagong, învingînd cu

A CUCERIT C.C.E.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
Praga, în prezența a peste 5 000 de 
spectatori, echipa feminină 
baschet Spartak Leningrad a în
vins cu scorul de 64—55 (35—31) 
pe Slavia Praga în prima manșă 
a finalei „Cupei cupelor" (trofeu 
oferit de ziarul „Sportul"). Retu
rul va avea loc, la 29 martie, la 
Leningrad.

• Un sport practicat In 18 țări • Viitoarele

După treî mari competiții inter
naționale (o întrecere de punere în 
formă la Konigssee, campionatele 
europene la Cervinia și campionate
le mondiale la Lake Placid), sezo- 
jiul de bob s-a încheiat nu fără a 
lăsa specialiștilor destule probleme 
pe agenda de lucru. Cea mai im
portantă dintre ele privește însuși 
viitorul acestui sport, amenințat me
reu de prevederile olimpice — care 
cer practicarea sporturilor aflate în 
programul de iarnă în cel puțin 25 
de țări — și de numărul mic al 
pistelor — a căror întreținere (fără 
a mai vorbi de construcție) antre
nează importante cheltuieli de fon
duri.

Federația internațională de bob 
și tobogan (F.I.B.T.), care și-a ținut 
recent la Lake Placid congresul or
dinar, caută soluții în primul rînd 
pentru aceste probleme. Cu multă 
satisfacție a fost înregistrată — ca 
al 18-lea membru — afilierea fede
rației naționale din R.D. Germană, 
unde sportul acesta începe să se 
introducă în mod firesc (mai ales 
după excepționalele succese obți
nute în sportul apropiat al săniu
țelor). Apoi, s-a luat hotărîrea ca 
FIBT să suporte costul transportu
lui transoceanic al boburilor, cu pri
lejul campionatelor mondiale (ceea 
ce avantajează pe europeni cînd se

FAUSTO RĂDICI Șl MARTINE COUTTET

CONDUC IN „CUPA EUROPEI” LA SCHI
Proba feminină de slalom uriaș 

din cadrul concursului internațional 
de la Diablerets (Franța), contînd 
pentru „Cupa Europei" la schi, a 
fost dominată de sportivele vest- 
germane, clasate pe primele două 
locuri. ’ ""
timpul 
Stehle 
situat 
78.07.

La Gaellivare -----------
aceleiași competiții, proba masculi
nă de slalom special a revenit ita
lianului Fausto Rădici, cronometrat 
în 84,34, urmat de spaniolul Aure
lio Garcia — 85.43.

în urina acestor rezultate, situa
ția în clasamentele individuale ale 
„Cupei Europei “ se prezintă astfel: 
masculin : 1. Faușto Rădici (Italia)
— 192 puncte ; 2. Giulio Corradi 
(Italia) — 82 puncte ; *3. Adolf Ro- 
esti (Elveția) — 72 puncte; feminin: 
1. Martine Couttet (Franța) — 188 
puncte ; 2. Martine Ducroz (Franța)
— 177 puncte ; 3. Andrea Straub 
(Austria) — 117 puncte.

deplasează în America sau Asia). 
In al treilea rind — pentru a sti
mula candidaturile — s-a acceptat 
ca marile competiții internaționale 
de bob sâ se poată ține și pe piste 
înghețate artificial doar pe 1290 
metri, în măsura în care ele permit 
coborîri și pentru boburile de 4 
persoane. (Oricum, Insă, în cazul 
candidaturii unei piste de 1500 m. 
deci mai lungă, aceasta va fi pre
ferată).

în lumina acestor decizii, au fost 
desemnate viitoarele gazde ale ma
rilor competiții Organizarea cam
pionatelor europene și (concomi
tent) mondiale pe 1974 a fost ofe
rită stațiunii elvețiene St. Moritz, 
care stă încă in cumpănă, avînd 
de suportat, în aceeași epocă, și 
campionatele mondiale de schi al
pin. în 1975, mai mult ca sigur, 
pista austriacă de la Igls va vrea 
sâ-și facă probele pentru Jocurile

Olimpice de iarnă din 1976 de la 
Innsbruck, 
că primul 
japoneză.

Dincolo 
lorice, sezonul care 
(poate prea repede, 
dere zăpezile tîrzii) 
unele concluzii strict 
cesele indubitabile, 
intimplătoare, ale echipajelor din 
R.F. Germania și Elveția, 
sul relativ al formațiilor italiene și 
rreașteptatul salt în clasament al 
austriecilor și francezilor — sînt de
terminate de cauze absolut obiee 
ttve. Printre argumentele care ple
dează în favoarea reușitelor (pe 
care le facilitează) să enumerăm: 
atentia deosebită dată selecției 
membrilor echipajului, cu o netă 
preferință pentru foștii atleți sau 
sportivii cu forță și viteză îngemă
nate ; pregătirea minuțioasă pe

Apoi, în 1977, se pare 
candidat va fi o stațiune

de problemele organiza- 
s-a încheiat 

avînd iu ve- 
a permis și 
sportive. Suc- 
stabile și nu

TELEXeTEL

regre-

cu respinge-
op

plan uman 
rea netă a 
țiunilor empirice; testarea repetată 
și serioasă în perioada precompeti- 
ționaiă, pînă la dovedirea celor mai 
dotați și acumularea unei expe
riențe indiscutabile ; exersarea star
turilor pînă la perfecțiune, ținînd 
seama de faptul că, de pildă, zeci
mile de secundă luate avans de e- 
chipajele cele mai rapide pe primii 
50 m, cumulate în 4 
duce la un avantaj, 
întreagă ! Firește că 
rînd, important este
dant al materialului și perfecționa
rea lui continuă (cu gîndul că bobul 
nu este un dat imuabil sau că vina 
insucceselor poate fi pusă numai 
pe seama calității sale).

Iată cîteva din concluziile unui 
sezon de bob destul de sărac și în 
același timp costisitor.

Victor BANCIULESCU

și material, 
improvizației sau a

coborîri, pot 
de o secunlă 
nu în ultimul 
controlul pe-

EX#TELEX#TE
A cîștigat 
de 75,11, 
— 77,31. 

austriaca

Elisabeth Mayr cu 
urmată de Sylvia 
Pe locul trei s-a 

Ingrid Eberle —

(Suedia). în cadrul

Straub

Cu prilejul unui concurs internațional atletic. des
fășurat in aer liber la Tucson (Arizona), studentul 
american de culoare Robert Joseph (in vîrstă de 
19 ani) a cîștigat proba de săritură In Înălțime cu 
performanța de 2.21 m. Cursa de o milă a revenit 
recordmanului kenyan Mike Boit cu timpul de 4:03-6 
iar proba de aruncarea greutății s-a încheiat cu vic
toria lui Al Feuerbach (SUA) cu rezultatul de 
20,58 m.

■
Continuindu-și turneul in Cehoslovacia, reprezenta
tiva masculină de handbal a Norvegiei a evoluat 
la Nymburk în compania selecționatei de juniori a 
țării gazdă. Jucind excelent, tinerii handbaliști ceho
slovaci au obținut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 16—12 (8—6). Anterior, echipa Norvegiei ciști- 
gase cu 12—11 în fața primei reprezentative a Ceho
slovaciei.
■
Turul ciclist internațional al Algeriei a continuat cu 
desfășurarea etapei a 3-a pe ruta Aliou-Laghout 
(123 km). Primul a trecut linia de sosire olandezul 
Gerard Kneteman, cronometrat in 3h 06:36. El a dis
pus la sprintul final de polonezul Szurkowski. in 
clasamentul general individual conduce polonezul 
Stanislav Szozda cu llh 56:18, urmat de sovieticul 
Jodin llh 59:36.

In cadra] unui concurs atletic desfășurat la Londra 
pe teren acoperit, sportiva engleză Judy Vernon a 
realizat In proba de 400 m garduri timpul de 1:O4, 
rezultat care constituie cea mai bună performanță 
mondială a sezonului.

In palatul sporturilor din Budapesta s-a disputat 
intîlnirea amicală de handbal dintre reprezentativele 
masculine ale Ungariei si Danemarcei. Victoria a 
revenit, cu scorul de 26—2i (17—10). handbaliștilor 
maghiari. Pentru echipa Ungariei, cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Vîncze (7), iar pentru cea 
a Danemarcei de Sorensen (6).

Turneul internațional masculin de șah de Ia Olot a 
continuat cu disputarea partidelor cuprinse în cea 
de-a 9-a rundă. Pomar (SDania) a cîștigat la Gaprin- 
dașvili (URSS). Tore (Filipine) și Gipslis (URSS) 
au făcut remiză. în clasament conduce iugoslavul 
Kurajița cu 7 p, urmat de Csom (Ungaria) 6’,.2 p și 
Gipslis (URSS), cu 6 p.

Desfășurată pe circuitul de la Brands Hatch (An
glia). competiția internațională automobilistică de 
formula I. „Cursa Campionilor44, a fost cîștigată de

Redacfia și

O „aborigenă" australiană, în frun
tea clasamentelor tenisului feminin : 
Evonne Goolagong, campioană la 
Wimbledon și Roland Garros in 

1971, finalistă in 1972

LA TENIS DE MASĂ

6—4, 6—4 în finală pe jucătoarea 
engleză Virginia Wade, a trecut 
singură în frunte. Goolagong are a- 
cum 140 puncte, Wade 135 p, iar 
pe locul trei figurează tînăra spe
ranță americană Chris Evert cu 
90 p. De remarcat prezența pe locuri 
bune a două jucătoare din Ceho
slovacia, anume Maria Neumanova 
(27 p) și Martina Navratilova (15 p). 
Programul circuitului USLTA cu
prinde acum turnee la Akron, New 
York, Sarasota, Miami, Petersburg, 
încheindu-se la 22 aprilie.

Continuă și celălalt circuit ame
rican, la concurență, finanțat de 
firma „Virginia Slims" și avînd ca 
vedete principale pe . cunoscuta 
campioană americană Billie Jean 
King și cea australiană Margaret 
Court. Este o grupare nouă, aparent 
puternică, proclamînd o așa-zisă in
dependență față de forul internațio
nal al tenisului (FILT). Noul cir
cuit își are programate turneele 
pînă Ia mijlocul lunii mai.

Aceasta este, în linii mari, acti
vitatea rachetelor feminine. Cit pri
vește participarea masculină la da
tele înscrise în calendarul de pri
măvară al tenisului internațional, 
vom mai avea prilejul să revenim.

Radu VOIA

La Budapesta s-a desfășurat me
ciul retur dintre echipa locală 
Spartakus și formația Vjesnik Za
greb, contînd pentru finala Cupei 
campionilor europeni la tenis de 
masă. La capătul unor partide spec
taculoase, sportivii iugoslavi au ob
ținut victoria cu scorul de 5—4. 
învingătoare și în primul meci (scor 
6—3), formația Vjesnik Zagreb a 
cîștigat trofeul.

★
în cadrul semifinalelor Cupei 

campionilor europeni la tenis de 
masă, rezervată echipelor femini
ne, la Praga s-au întîlnit formațiile 
Start Praga și Epitok Budapesta. 
Terminînd învingătoare cu scorul 
de 5—2, sportivele cehoslovace s-au 
calificat pentru finala competiției.

PROGRAMUL CIRCUITULUI EUROPEAN DE PRIMĂVARĂ
Valencia și Menton 
Barcelona și Nisa 
Nisa
Monte Carlo 
Madrid
Florența

LA WASHINGTON

NĂSTASE CALIFICAT ÎN „SFERTURI
WASHINGTON. 22 (Agerpres) — 

în optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Wa
shington, Ilie Năstase i-a învins cu 
7—5. 6—4 pe americanul Stewart. 
Meilcr (R. F. Germania) a dispus 
cu 6—0. 6—1 de Ion Tiriac. Flet
cher (Australia) l-a întrecut cu 
7—6. 4—6, 6—3 pe Kreiss (S.U.A.).

PARIS. 22 (Agerpres). — A în
ceput turneul internațional de te
nis de la Beaulieu-sur-Mer. Van
derpol (Monaco) l-a învins cu 6—1. 
7—5 pe Sever Mureșan (România) 
Belgianul Hombergen a cîștigat cu 
6—0, 6—3 meciul cu americanul 
Block.

PAWLOWSKI REVINE!
Con- 

de la 
scon-

PE PRIMELE LOCURI LA ZAKOPANE
VARȘOVIA. 22 (Agerpres) — 

Proba masculină de ștafetă 3x10 
km, din cadrul concursului inter
național de schi-fond de la Zako
pane, a revenit echipei R. D Ger
mane cu timpul de lh51:09.6. ur
mată de formația Cehoslovaciei — 
lh52:13.8. în cursa feminină de 
ștafetă 3x5 km, pe primul loc s-a 
situat Polonia — lh02:02,l. secun
dată de R. D. Germană — lh02:30.9.

Concursul de sărituri de la tram
bulină s-a încheiat cu victoria po
lonezului Tadeusz Pawliusiak. care 
a totalizat 239 puncte și a realizat 
sărituri de 105 m și 107,5 m. Pe

locurile următoare s-au clasat 
Danneberg (R. D. Germană)
220.6 puncte și I. Bonetti (Elveția) 
— 218.2 puncte.

în clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de Polonia cu 
452 puncte, urmată de R. D Ger
mană I — 422.3 puncte, R. D. Ger
mană II — 418.8 puncte. Cehoslo
vacia — 411,3 puncte, U.R.S.S. —
390.7 puncte etc.

J.

PARIS, 22 (Agerpres) — 
cursul internațional de sabie 
Paris s-a încheiat cu victoria 
tată a scrimerului polonez Jerzy 
Pawlowski (în foto), fost campion 
olimpic și mondial. în turneul fi
nal al competiției. Pawlowski a to
talizat 4 victorii, fiind urmat de 
Bernard Vallee (Franța) — 3 vic
torii, Joseph Nowara (Polonia) — 
3 victorii. Bernard Dumont (Fran
ța) — 2 victorii, Roger Bonnissent 
(Franța) — 2 victorii și H. Wi- 
scheidt (R. F. Germania) — 1 vic
torie.

La acest concurs au participat 
150 de scrimeri.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

LEX©TELEX
sportivul englez Peter Gethin. concurind pe o ma
șină _Chevron-Chevrolet“. Peter Gethin a parcurs 
40 ture de circuit (170 km) In 57:22.9, cu o medie 
orară de 178.340 km. Pe locul secund s-a clasat neo
zeelandezul Dennis Hulme (-McLaren") 57 .-26,3, ur
mat de englezul John Hunt GSurtees-) 57:26.6.

In turneul de tenis de la Atlanta (optimile de finală) 
au fost înregistrate următoarele rezultate : Smith 
— Pilici 6—4. 6—2 ; Stockton — Gottfried 6_ 3. 6—4:
Richey — Fillol 6—1, 5—7 6—2: Drysdale — Dent 7—9, 
6—4. 6—4; Maud — Alexander 5—7, 7—6. 6—0.

Rezultate înregistrate in turneul de tenis de Ia Mer
rifield (Virginia) : Moore — Kodes 4—6. 6—3, 6—1; 
Taylor — Paia 6—3, 6—7, 6—2; Cox — Leonard 6—2, 
7_6.

Selecționatele de hochei pe gheață ale Suediei și 
URSS s-au intllnit la Stockholm într-un meci de 
verificare. Hocheiștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 9—4 (4—1, 4—0. 1—3). Petrov (2), Vasiliev 
(2). Mihailov (2), Malțev și Yakușev (2) au fost 
autorii punctelor oaspeților. Cele patru puncte ale 
gazdelor au fost realizate de Sundquist, Soderstrom, 
Hammstroem și Johansson.

In partida restantă din campio 
natul masculin

STEAUA — VOINȚA ARAD
3—0

Ieri după-amiază. în sala Floreasca, 
s-a disputat partida restanță de volei 
dintre divizionarele A masculine, Stea
ua și Voința Arad.

Cum era firesc, voleibaliștii bucu- 
reșteni au obținut o lejeră victorie, cu 
3—0 (7, 1. 3). Arădenii, care își pregă
tesc de pe acum debarcarea în divizia 
B s-au prezentat la 
adică lamentabil. Și, 
forțat deloc ritmul, 
circa 33 de minute pentru încheierea 
conturilor, chiar dacă s-a jucat lent, 
fără chef și fără ambiție. Meciul a 
fost condus corect de cuplul bucu- 
reștean V. Voicu

PAULISTAN 
VIITORUL

LA

durat 75 de minute, băcăuanii, evoluînd 
sub posibilitățile lor reale și resimțin- 
du-se după meciul de marți cu Rapid, 
au cedat în 4 seturi. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 3—1 (8, —10. 8, 10) în fa
voarea oaspeților. A arbitrat excelent I. 
Armășescu (București).

S. NENIȚA-coresp.
ALTE ÎNSCRIERI LA C.M. DE 

TENIS DE MASĂ

nivelul obișnuit, 
deși Steaua n-a 

au fost de-ajuns

N. Mateescu.

SAO PAULO — 
BACAU 3—1, 
VOLEI

BACAU, 22 (prin telefon). Astăzi (n.r. 
ieri) s-a disputat în localitate partida 
internațională amicală de volei dintre 
Paulistan Sao Paulo (Brazilia) și Vii
torul Bacău După o întîlnire care a

administrația i București, str. Vasile Conta nr< 16 j telefoane; centrala 11.10.05, secfla corespondent! ll<51<09, Interurban » și 286 j lelea/ sportrom buc. 180. Tiparul 1. P, „Informația", București

Comitetul de organizare a celei de-a 
32-a ediții a campionatelor mondiale 
de tenis de masă, programată între 
5 și 15 aprilie la Sarajevo, a anun
țat confirmarea de participare a 58 
de țări. Ultimele înscrieri au fost pri
mite din partea federațiilor din India 
și Peru.

CONDAMNAT PENTRU 
DOPING!

Un tribunal din Anvers l-a condam
nat la 8 zile închisoare și plata 
amenzi pe ciclistul profesionist 
dez Leo Duyndam, în vîrstă de 
ani. Acesta s-a făcut vinovat, în 
unei curse, desfășurate în 
încălcare a legii dopingului.

40 30Ș

unei 
oian- 

24 de 
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Belgia, de

I i


