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In prezența tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, s-a des
chis, vineri dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, cea de-a
IX- a' Conferință a Uniunii asociații
lor studenților comuniști din Româ
nia, eveniment eu profunde și mul
tiple semnificații în viața studenți- 
rr.ii, a întregului tineret din patria 
noastră.

Lucrările conferinței au loc în 
atmosfera de muncă însuflețită a po
porului nostru pentru realizarea 0- 
biectivelor stabilite de Congresul al
X- iea și Conferința Națională ale 
Partidului, sub semnul angajării de
pline a studenților țârii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — în înfăptuirea sarcinilor 
de mare răspundere socială și poli
tică ce le revin pentru a deveni ca
dre de nădejde ale construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului în România.

Sosirea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de nartid si de stat — Paul Nlcules- 
cu-MIzil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Cornel Burtică, Ștefan 
Andrei — este salutată cu entuziaste 
aplauze. Sute de studente și studenți, 
aflați in fața Palatului Marii Adu
nări Naționale, ovaționează îndelung, 
intonează imnul „Partid ne ești slăvit 
conducător", dau glas profundelor 
lor sentimente de recunoștință pen
tru grija pe care partidul o acordă 
tineretului studios. dezvoltării și 
perfecționării învățămîntului univer
sitar, pentru prețuirea și încrederea 
de care se bucură tînăra generație.

In aceeași atmosferă însuflețită, 
conducătorii partidului și statului 
sint întîmpinați la intrarea în sală. 
Minute în șir se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu și studenții".

Cuvîntul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, președintele Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenților co
muniști din Romania care a exprimat, 
îr. «numele delegaților și invitaților, 
a1 întregii studențimi din patria 
noastră, cele mai vii mulțumiri, 
adinca recunoștință șl bucuria de a 
inaugura lucrările conferinței în pre
zența conducerii partidului și statu
lui nostru, în frunte cu tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Studente și studenți aduc în sală 
drapelele Partidului Comunist Ro
mân, Republicii Socialiste România 
și Uniunii Tineretului Comunist. In 
această atmosferă solemnă, cei pre- 
zenți interpretează imnul „Steagul 
partidului" și cîntecul patriotic ..Tri
colorul". Răsună puternice aplauze, 
se dă glas cu generozitate și ei an 

sentimentelor de adine a’-a- 
de adeziune unanimă a stu- 
la politica marxist-leninistâ. 
și externă a partidului si 
a hotărîrii sale de a mCita

tineresc 
șament, 
dențimii 
internă 
statului, ___  Mi _  _ ____
pentru înflorirea patriei — Republica 
Socialistă România.

Sint alese apoi prezidiul șl celelal
te organe de lucru. In unanimitate, 
a fost adoptată următoarea ordine 
de zi a Conferinței :

1. Raportul Consiliului Uniunii a- 
sociațiilor studenților comuniști 
România cu privire la activitatea 
dintre Conferința a VlII-a și Confe
rința a IX-a 
în pregătirea 
rea comunistă 
tar ;

2. Raportul
3. Adoptarea unor 

Statut ;
4. Alegerea noului 

Comisiei de cenzori.
Primit cu puternice 

a luat cuvîntul to' 
Ceaușescu.

Cuvir.tarea secretar-iu: 
partidului a fost subiini 
petale rinduri, cu vii si 
aplauze care. Ia sflrțitul expunem, 
nu contenesc minute îr. șir. Cei pre
zenți scandează necontenit „Ceausesc^- 
P.C.R.*. „Ceausescu si poporal*. 
„Ceaușescu și studenții*. Se aud *- 
clamații, urale. Studenții Iși ami 
festă direct, apropiat, dragostea. tu- 
șamentul lor nețărmurit față â» se- 
cretarul general al par-vi-tn 
de Partidul Comunist Roevln. aran
jamentul de a răspunde atenției ca 
care sint înconjurați de întregul po
por prin rezultate deosebite în sta
diu, in musca s In viața lor. de a 
se conduce neabătut fa «ruvSate* 
lor după normele vieții si 
comuniștilor, etril și ethrâto 
tre socialiste.

In numele parvtripaaQkr. 
tregului tineret 
secretar al C_C. al U.TjC. a 
pentru aprecierile si da»
activității »■ 1 latlflnr sMfeafSar 
comuniști: Vă asigurăm. tovarășe se
cretar general, ca. pe baza sarrtns- 
lor pe care ni le-ați trasat, a obser
vațiilor critice, vara realiza o râu
ri exigentă a rității desfâsun:» 
de organizația noastră revtiuțweară
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:Xu: ne-a întrebat : „Vă place ? Re
țineți numele lui Constantin Ni- 
cclae și urmăriți-1 in competiția 
care începe luni, la Oradea. Vă 
asigur că va face multe clipe grele 
celor mai buni adversari de la ca
tegoria mijlocie-mică. Este un spor
tiv foarte serios și talentat, care a 
realizat progrese evidente in ulti
ma vreme. Cu puțin timp în ur
mă. la Galați, s-a intilnit cu unul 
dintre principalii favoriți ai catego
riei. Sandu Tirilă. Cu toată bună
voința arbitrilor localnici. Tirilă n-a 
potut obține mai mult decit un 
rezultat de egalitate. Acum, Nico- 
lae se află intr-o formă excelentă 
si am mare încredere in posibilită
țile I«i de afirmare. îmi pare rău 
că na pot să-l însoțesc la aceste 
întreceri. Ce să fac ?— Slăbiciunea 
mea. Gaby Pometcn. a fost reparti
zat la lași I Adversarii săi sint de 
o valoare foarte apropiată cu a e-

De altfel, Amăzăroale

HANDBALISTELE
DE LA

UNIVERSITATEA 
TIMISOARA 

AU CUCERIT 
„CUPA PRIMĂVERII1*
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru județean). 
In Sala Olimpia din localitate s-au 
încheiat astăzi (ieri — n.r.) jocurile 
din cadrul turneului internațional de 
handbrl feminin dotat cu „Cupa 
Primăverii". în această ultimă run
dă s-a disputat și derby-ul turneu- e. 
lui, care a opus formațiile Universi
tatea Timișoara și T.S.K. Berlin. 
Practicînd un joc bun, în viteză, 
formația timișoreană a obținut vic
toria (și, totodată, locul Intîi în cla
sament) cu scorul de 16—13 (10—7). 
Principalele realizatoare: Metzenrath 
(4), Hrivnak (4) și Popa (3) pentru 
Universitatea, respectiv Krause (4), 
Metz (3) și Brauer (3).

In cealaltă partidă Constructorul 
Timișoara a depășit reprezentativa 
de junioare a României cu 14—12 
(5-4).

Clasamentul final al competiției 
este următorul: 1. Universitatea Ti
mișoara, 2. T.S.K. Berlin, 3. Repre
zentativa de junioare a României, 4. 
Constructorul Timișoara.

P. ARCAN

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

La sttrșitul acestei sâptămîni se des
fășoară la Sofia tradiționalul concurs 
internațional de patinaj artistic al R.P. 
Bulgaria, printre participant! se numără 
și patinatorii români Elena Moiș șl Mir
cea Ion, însoțiți de antrenorul R. Tu- 
rușanco. întrecerile se încheie duminică 
seara.

★
Recent, reprezentanții clubului bucu- 

reștean Metalul au participat la un con
curs de cros pentru juniori și junioare 
organizat în orașul Tours (Franța). In 
proba rezervată băieților (5 700 m) s-au 
aliniat la start 36 de concurenți din opt 
echipe. Primele trei locuri au revenit 
atleților bucureștenl : Marin Mihalache, 
Nieolae Voicu șl Alexandru Ivan, în în
trecerea pe echipe reprezentanții noștri 
clasindu-se. de asemenea, pe primul loc 
(IS p), Înaintea echipelor orașelor Ro- 
mllly și Tours. Si in proba fetelor (1 700 
m. 24 concurente din 5 echipe), primele 
trei locuri au fost ocupate de atletele 
bucureștene : Cornelia Holub, Tudorița 
Nedelea și Florica Munteanu,

DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ȘCOLILE DE TOATE GRADELE (D DUPĂ EXAMENUL DE TEHNICITATE

• MODUL PRINCIPAL DE EX
PRIMARE A EFICIENȚEI : ÎN
DEPLINIREA OBIECTIVELOR 
FUNDAMENTALE • FORMA
REA DEPRINDERII DE PRACTI
CARE IN MOD INDEPENDENT 
A EXERCIȚIILOR FIZICE TRE
BUIE SA STEA IN ATENȚIA 
ÎNTREGULUI CORP DE SPE
CIALIȘTI • LECȚIA — IMPOR
TANTA FORMA DE DEPISTARE 
A ELEMENTELOR TALENTATE 
PENTRU SPORTUL DE PERFOR

MANȚA

START h CAMPIONATITDR DE JUDO
ed f
de perad.

RMescw (Șc- sp. Unirea Lași), iar la 
- 53 kg Ica _Arseaoia (Azurii Făgâ- 
rat Boria Vtșaa (Șc. sp. 2). Zoi lan 
Sarici -Xnamo București) și Gheor-

Firește, nici antrenorii sportivilor 
nu așteptau fără emoții deciziile 
comisiilor. Antrenoarea Florica Ro
taru (Chimia Turnu Măgurele) bună-

PE AGENDA COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE DE MASĂ

sezs

Zi de lucru pe ,:pirtia copiilor" din Sinaia

■ra ■■
de e<

prof. ALEXANDW MOGOȘ
fConf>w«kSre te a

SCHIORII ROMÂNI 1N ÎNTRECERI 
INTERNE ȘI INTERNATIONALE

Pzt~u dimre finalift-.i de la categoria 30 kg, in timpul examenului de 
tehnicitate Foto: Vasile BAGEAC
ghe Humă (C-S-M. Sibiu) au obținut 
cele mai bune noce.

Au fost Insă și unii concurenți 
care, deși s-au calificat la etape.e 
de zonă nu-și vor putea Încerca 
șansele $1 pe saltelele finalelor, fiind 
respinși la acest examen: Aurelian 
Popa de la Politehnica Galați (cat. 
93 kg). Constantin Boteanu, de la 
Dacia Pitești (cat. +93 kg) șa.

oară nu îndrăznea să intre în sală 
pentru a-i vedea pe cel trei elevi
ai săi, Ion Gancea (cat. 63 kg), An
drei Aurică (cat. 80 kg) și Mihai 
Vilcu (cat. +93 kg). Cînd aceștia au 
trecut cu succes prin fața examina
torilor era nespus de fericită.

Astăzi, de la orele 8 și 16 au loc, 
Ia sala Floreasca, finalele la cate
goriile 80, 93 șl +93 kg.

Activitatea sportivă în aer liber 
și-a reluat aproape complet cursul 
normal, astfel că la sfîrșitul acestei 
sâptămîni vom avea ocazia să con
semnăm cîteva întreceri de masă 
ce se vor bucura, sîntem siguri, de 
aprecierea celor cărora le sint adre
sate.

COMPETIȚII IN ORGANIZAREA 
ȘCOLILOR...

Sîmbătă și duminică la Școala ge
nerală nr. 50 din Capitală se vor 
disputa întrecerile de fotbal și bas
chet interclase. Competitori vor fi 
elevii claselor a Vl-a A și a Vl-a B. 
La altă școală, generală nr.2, se va 
disputa „Cupa școlii" la baschet, în 
timp ce duminică 70 de elevi ai Li
ceului „Spiru Haret" vor fi pre- 
zenți pe pîrtiile de schi de la Pre
deal, unij pentru a se iniția în tai
nele schiului, alții pentru a... nu-și 
pierde îndemlnarea.

La Poiana Brașov, peste 1000 de 
elevi se vor întrece Intr-un mare 
concurs de schi, cu plecarea de la 
cabana Ursu ți sosirea la cabana 
Postă varul, : • *

Foto : Theo MACARSCH1
Gimnastica modernă programează 

o mare întrecere la Rimnlcu Vtl- 
cea. In sala Liceului „Vasile Roaită" 
va avea loc „Cupa Primăverii", cu 
participarea elevelor din localitate, 
precum și a colegelor lor de la școlile 
sportive din Brăila, Brașov, Sf. 
Gheorghe și Tirgoviște.

Pe patinoarul artificial din Cluj, 
C.J.E.F.S. va organiza o demonstra
ție susținută de elevi și copii în nu
măr de 300, care au învățat să pați- 
neze în cadrul cursurilor inițiate la 
1 noiembrie anul trecut

...Șl IN ORGANIZAREA 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 

SINDICALE
Interesanta inițiativă a „Crosului 

celor 12 orașe hunedorene" prevede, 
în această duminică, prima etapă 
de desfășurare. Deschisă tuturor ca

tegoriilor de vlrstă (sîntem infor-
/

.v (Gvaiirtuurț ta pag. 9 i a)

Activitatea competițională a schio
rilor noștri se desfășoară In plin. 
Condițiile excelente de întrecere, o- 
ferite de starea vremii, permit or
ganizarea concursurilor în majori
tatea stațiunilor montane. In rîndu- 
rile ce urmează vom prezenta doar 
cîteva din întrecerile ce vor avea 
loc în zilele următoare.

La Rîșnov, se va disputa dumi
nică proba de sărituri juniori din 
cadrul combinatei nordice. La Fun
data va avea loc „Cupa federației" 
la fond pentru următoarele categorii 
de sportivi: copii ; junioare, 3 km: 
juniori, 5 km; senioare, 5 km; se
niori, 10 km. La startul întrecerii 
vor fi prezenți cei mai buni fon- 
diști ai țării pentru care întrecerea 
constituie și un bun prilej de ve
rificare in vederea probei de 30 
km din cadrul campionatului națio
nal, ce va avea loc săptămîna vii
toare.

Zilele acestea, pe Clăbucetul Tau
rului (cunoscuta pîrtie din Predeal) 
se vor întilni cei mai buni schiori 
și schioare de la Liceul experimen
tal de schi din localitate, cu colegii 
lor din Bulgaria. Vor fi organizate 
curse de slalom special și uriaș.

Luni, marți și miercuri, pîrtiile 
din Bucegi vor găzdui campionatele 
naționale ale școlilor sportive la 
schi alpin. La finale vor fi prezenți 
peste 100 de tineri schiori și schioa
re din mai multe județe ale țării.

Amînată de cîteva ori, din motive 
obiective (lipsa de zăpadă), marți 
va avea loc — în sfîrșit — proba 
de 30 km din cadrul campionatului 
național al fondiștilor seniori.

Qiteva grupuri de schiori fruntași

Dan Cristea se află angrenat in aceste zile, in probele de schi din 
al Pirineilor"„Marele premiu

din România se vor afla. în aceste 
zile, la startul unor importante con
fruntări internaționale. Astfel, Dan 
Cristea și Marian Burchi concurea
ză în Franța la „Marele premiu 
Pirineilor", competiție cuprinsă 
cadrul „Cupei Europei".

Pe Vitoșa (Bulgaria) se găsesc_ 
cîteva zile, Dorin Munteanu. 
stantin Văideanu, Alexandru Manta, 
Florin Barbu ți Nuți Degeratu, oare

al 
în

de 
Con-

participă Ia întrecerile prilejuite de 
„Cupa Aleko", competiție de categorie 
F.I.S. în care sint angrenați unii 
dintre cei mai buni schiori de pe 
continent.

La Torino (Italia),. sîmbătă și du
minică va avea loc un important 
concurs de fond la care participă 
și cîțiva tineri schiori din România 
printre care și campionul nostru 
balcanic de juniori, Ferencz Forico.

Săptămîna viitoare, la patinoarul ,,23 August"

NUME PRESTIGIOASE 
LA STARTUL „CUPEI PRIETENIA"

Sub pavăza vastei cupole ce a- 
coperă dreptunghiul de gheață al 
patinoarului ,,23 August", sezonul 
sporturilor de iarnă continuă în 
Capitală, chiar în aceste zile de 
primăvară definitiv poposită printre 
noi. Următorul punct de program în 
calendarul internațional al patina
jului artistic, prevede o competiție 
de deosebită amploare, care se va 
desfășura sub privirile bucureșteni- 
lor. Este vorba de „Cupa Priete
nia", competiție tradițională, rezer
vată speranțelor patinajului din ță
rile socialiste (juniori și junioare, 
sub 16 ani).

întrecerile — programate Intre 
28 și 31 martie — reunesc la start 
o serie de patinatori și patinatoare, 
pe care i-am putut admira în cam
pionatele mondiale și europene. Ast
fel, în puternicul lot al R.D. Ger
mane, sint anunțați foarte valoroșii 
Bernd Wunderlich și Anett Potzsch, 
participanți la „mondialele" de la 
Bratislava. Ei vor fi asistați de o an- 
trenoare ce poartă un nujne cțlebru

— Gabrielle Seyfert ! Fosta cam
pioană a lumii Iși prezintă Ia Bucu
rești elevii cei mai talentați. Alți 
concurenți redutabili sint ceho
slovacii Miroslav Soska și Petar 
Augustovici, maghiara Krisztine Ho- 
molya, polonezele Eizbieta Luczyn- 
ska și Grazyna Dudek. Nu cunoaș
tem încă alcătuirea delegației U- 
niunii Sovietice, dar ea va fi — ca 
totdeauna — de o excelentă ținută. 
Reprezentanții patinajului din R.P. 
Bulgaria vor completa lotul oaspe
ților.

La această întrecere țara noastră 
va fi reprezentată de patru patina
toare, în frunte cu campioana na
țională de senioare Doina Mitricică, 
secondată de Silvana Suciu, Gabri
ela Voica șl Cornelia Picu, precum 
și un concurent, Goga Octavian.

Concursul prevede toate cele pa
tru probe ale patinajului artistic: 
individual masculin, Individual fe
minin, perechi șl — ca o ..premie
ră" bțlfursșțjwtf — dans pe gheață,

t i



INSTANTANEE : LA TREI ȘCOLI BUCUREȘTENE CERCETĂTORISCHI PREDEALEXPERIMENTAL

CUPA LICEULUI

Joi 22 martie. Ne-am propus să 
surprindem —în această zi însori
tă de primăvară — cîteva secvențe 
de la lecțiile de educație fizică. Și 
lată ce am găsit...

¥
Școala generală nr. 2. In spați

oasa sală de sport, două „ateliere", 
cel al elevilor din clasele VI și 
VII, sub conducerea prof. Mioara 
Leucuția șl, separat, al clasei a Xl-a 
C, dirijat de prof. Lenke Kralik.

Grupa „elevilor mici" are oră de 
colectiv sportiv. Pregătire fizică (15 
minute), sub forma unor exerciții de 
încălzire, după aceea pregătire pen
tru probele de viteză, antrenament 
în proba de săritură ta lungime șl 
în final puțin joc, în speță baschet. 
Deci, aproape întreaga oră orien
tată pe atletism. Și la fel, cel mal 
mare spațiu de timp lucru afară, 
într-o curte spațioasă, degajată în
tr-o bună măsură de zăpadă.

Elevii mari efectuează pregătire 
de colectiv sportiv cu temă de bas
chet. Combinații tehnice în doi. a- 
părare om la om, joc — 20 de mi
nute.

De notat: în ambele cazuri, at
mosferă antrenantă, atractivă, deco
nectantă, după 4 ore de clasă.

★
Școala generală nr. 50. Și aici, 

o sală de sport bine dotată, de 
care beneficiază bine de

650 de elevi și eleve. I-am găsit la 
lucru pe cei din clasa a Hl-a B. 
în lipsa prof. Elisabeta Obrașcu, a- 
flată în concediu medical, lecția e- 
ra condusă de prof. Dumitru Radu, 
din colectivul Școlii sportive nr. 2.

Am prins ora în plină desfășura
re, în „fundamentală". Tema, în 
principal orientată pe exerciții de 
gimnastică, Fetele — lucru la bîrnă, 
băieții — exerciții de sărituri. Vioi
ciunea copiilor, fețele lor destinse, 
iată o ' " _ __ ‘ "" __
ridicat de atractivitate a lecției, a- 
slstată ......................- -
re — i ___ ______
din școală, <" '    _
prof. Valentina Butoiescu, secreta^ 
ra organizației de partid, prof. 
Floarea Filip și directoarea cu pro
blemele de pionieri, prof. Paraschi- 
va Mincă.

dovadă palpabilă a gradului

i — printr-o fericită întîmpla- 
de.toți factorii de răspundere 

directoarea principală,

Liceul ..Mihail Sadoveanu**. Ele
vii și elevele anului III A au ter
minat ora de educație fizică. Tema 
„Dezvoltare fizică generală". In lo
cul prot Doru Monahu, angrenat ad- 
hoc într-o serie de acțiuni obștești, 
lecția a fost condusă de studentul 
Aurel Zahan din anul IV al I£TS.

Inițial s-a făcut o încălzire", în 
sala de sport a liceului, după care 
au urmat — în curte — exerciții 
de gimnastică, jocuri dinamice și în

încheiere, ca de obicei, cîteva sche
me de baschet. Totul, bine organi
zat, într-un circuit continuu, în
tr-un ritm alert.

încercăm să culegem cîteva impre
sii...

Marie-Jeane Raicu; „A fost o 
lecție excelentă, abia am așteptat-o. 
Tovarășul profesor a dat curs ce
rerii noastre de a lucra și afară, în 
curte, unde ne-am simțit foarte bi
ne".

Marina Dumitriu : „După trei ore 
grele, lecția de educație fizică a 
fost binevenită. M-a deconectat, 
mi-a dat o stare de relaxare. Acum, 
mergtnd acasă, voi pate* să-mi pre
gătesc cu mai multă energie lecți
ile pentru a doua zi".

Petrică Butoi : „Mie îmi plac mult 
orele de sport. Aș fi vrut să lu
crez mai mult afară. Sigur, astăzi 
a cam fost soare cu... dinți, dar sper 
ca de săptămina viitoare... De alt
fel, noi. elevii ne-am străduit să 
degajăm din curte toată -«fM1 
astfel ca activitatea sportivă să nu 
aibă de suferit—'

★
Trei instantanee din tot atâtea 

școli bucureștene. Notă comună : 
interesul pentru lecțiile de educație 
fizică, și din partea profesorilor, a 
conducerilor de școli ți — firește — 
din partea eterilor-

Pberiu STAMA

ȘI TEHNICIENI
PREDEAL 23, (prin telefon). As

tăzi (n.r. ieri) s-a desfășurat în lo
calitate un interesant concurs de 
schi (la probe alpine și fond) des
chis celor mai buni juniori și copii 
din țară. Organizat și dotat cu „Cu
pa liceului experimental de schi 
Predeal“, la întrecere participă și 
sportivi de la școala de schi din 
Samokov (Bulgaria). Vremea ex
cepțională a permis tinerilor con- 
curenți să-și etaleze talentul real de 
care dispun, mai ales în prima man
șă a probei de slalom special, ce a 
avut loc pe porțiunea superioară a 
cunoscutei pîrtii Clăbucetul Tauru
lui. înspre prfnz, însă, soarele a de
venit mult mai puternic, de-a lun
gul traseului făcîndu-se o serie de 
taluzuri care au solicitat tinerilor 
schiori eforturi considerabile.

La fete, Eva Mezei (Lie. exp. Pre
deal) și Nela Simoin (Șc. sp. Pre
deal) s-au impus la mare diferență 
de restul concurentelor, demons

trând frumoase calități care spe
răm ca in r;itor să fie confirmate 
ta alte întreceri de amploare. în 
proba băieților, Sorin A dăscăliței 
(Lie. exp. Predeal) și Ion Cavași 
(Brașovia) au emis, chiar de la în
ceputul concursului cele mai mari 
pretenții la ocuparea primelor 
locuri.

Mentionir.d excelenta organizare 
asigurată de gazde, precum 
meroasa participare a unor 
talente de la Șc. sp. Sinaia, 
via. Sc. sp. Vatra Domei,

afirma că prima zi a competiției a 
însemnat o reușită deplină. IATA 
REZULTATELE : Fond, fetițe II, 3 
km : 1. Katia Dudina (Samokov) ‘ 
16:26, 2. Maria Toma (Predeal) 16 ;36, 
3. Veronica Giurgi (Rîșnov) 18:17 ; 
fetiței: Elena Ungureanu (Predeal) 
13:50, 2. Elena Ușatova (Samokov) 
14:07, 3. Maria Truță (Predeal) 
14:37; băieți II: Svetoslav Petrov 
(Samokov) 12:46 ; băieți I: Moise 
Gîrbacea (Predeal) 12:50;
3 km : Nicoleta Scurtu 
14:06; juniori: Ion Molse 
13:50.

în probele alpine au_

junioare,
(Predeal) 
(Predeal)

în probele alpine au câștigat: 
Arlete Erețian (Șc. sp. Brașov) — 
la categoria copile, Florin Vintilă 
(Liceul Predeal) — copii, Emilia 
Brasencova (Liceul Somokov. Bul
garia) — la junioare XI. Nela Si- 
mion (Liceul Predeal) — junioare I, 
Dan Frățilă (Liceul Predeal) — ju
niori II și Ion Cavași (Brașovia) — 
la juniori I.

Radu T1MOFTE

CURSURI DE REÎMPROSPĂTAREA 
CUNOȘTINȚELOR 

ARBITRILOR BUCUREȘTENI
Comisia municipală de tenis de masă 

București, in colaborare cu CEFS sec
torul VI, organizează cursuri pentru re
împrospătarea cunoștințelor arbitrilor 
bucureștenl și de calificări de noi arbi
tri. Deschiderea cursurilor va avea loc 
marți, ora 18, în sala CEFS sectorul VI 
din str. dr. Staicovici (la stadionul Pro
gresul).

șl nu- 
tinere 
Brașo- 
putem

*

AL TURNEULUI

â victo-

Elevii claselor VI—VII de la Școala generali ar. I ăia BacangB t* partea /ndoMafeB a lecției -'--'f-tiirn
Foto: V. BAG FAC

CLASAMENTUL FINAL

DE LA BUCUREȘTI
ultima 

de șah,
Valcn-

relei de a
corn-

NECESITATEA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag 1) ajatâ ta rea

Am asistat, zilele trecute, la 
o foarte instructivă întîlnire în
tre membrii Centrului de cerce
tări științifice și cadrele tehnice 
cele mai calificate ale boxului 
românesc. Răscolitorii tinerei ști
ințe a sportului au încercat să 
demonstreze beneficiarilor stră
daniilor lor că munca în comun 
nu poate fi decît folositoare miș
cării pugilistlce. De cealaltă par
te, antrenorii au recunoscut, la 
sfirșitul întrevederii, cît de bine 
au înțeles necesitatea sprijinu
lui din partea științei. Se poate 
deci spune că prima concluzie a 
acestei reuniuni este statuarea 
adevărului eă marea performan
ță — și în pugilism — nu se mai 
poate obține decît prin lucrul în 
echipă (in speță .• antrenor, me
dic, psiholog, metodist etc.).

Nu a stat în intenția cercetă
torilor de a face procesul mijloa
celor și metodelor de pregătire a 
boxerilor români pentru Jocu
rile Olimpice de Ia Munchen. Ei 
au desfășurat, în grafice 
tistici întocmite pe baze 
ve, datele unei realități 
tabile. Dacă din aceste 
sinoptice reiese că, din 
volum de pregătiri, 
tehnico-tactic i s-a 
infimă parte de 10 Ia 
ferirea se face doar 
trage semnalul de : 
sesiza pe antrenori asupra unei 
posibile erori de planificare. 
Dacă din curbele tabelelor se 
vede că lecția la mănuși cu an
trenorul crește vertiginos în im
portanță pe măsură ce se apropie 
Olimpiada, iar studiul indivi
dual... descrește în aceeași pro
porție (tocmai cînd era mai mare

și sta- 
obiecti- 
indubl- 

tablouri 
întregul 

capitolului 
rezervat o 

i sută — re- 
pentru a 

alarmă și a

nevoie !) — referirea se face 
pentru ca antrenorii să mediteze 
asupra ordinii de importanță în 
alegerea mijloacelor de 
șl a perioadelor celor 
pice. Dacă cercetătorii 
psihograma individuală 
rilor fruntași, e pentru 
norii să afle în care zone 
funcțiilor psihice investigate su
biectul se arată deficient.

Din cele de mai sus, din com
plexitatea problemelor discutate 
cu prilejul acestei întîlniri, re
zultă că pentru antrenor sarcina 
este mult ușurată atunci cînd ur
mează să modeleze un boxer 
(deci un om) mai bine cunoscut 
(pe plan 
psihic etc.), 
care poate fl 
toți antrenorii, 
rile sportive.

Chiar dacă . 
cercetătorilor pare criptic pentru 
antrenorii mai puțin familiari
zați cu domeniul științei, rămîne 
lăudabilă strădania primilor de 
a-i apropia pe ceilalți de o zonă 
indispensabilă în munca viitoare. 
Mai puțin plăcut a fost faptul de 
a afla că medicul lotului de box 
este prea puțin dispus să cola
boreze pentru întronarea științei 
în activitatea de pregătire a pu- 
giliștilor fruntași.

Oricum, ne exprimăm nădejdea 
că progresul boxului românesc 
are mult mai mulți sorți de iz- 
bîndă dacă se consolidează a- 
ceastă ideală colaborare dintre 
cercetători și tehnicieni (colabo
rare ce nu urmărește stabilirea 
meritelor parțiale, ci rezultate 
finale optime !)

Victor BĂNCIULESCU

pregătire 
mai pro- 
întocmesc 

a boxe- 
ca antre- 

ale

biomotrlc, fiziologic, 
Iată o constatare 
pilduitoare pentru 

din toate ramu-
uneori limbajul

AZI SI MIINE, IN CAMPIONATELE REPUBLICANE
5 7

care sînt principalele aspecte prin 
care ea poate fi definită.

Un prim aspect se referă Ia efec
tele care vizează, In principal, dez
voltarea fizică a elevilor. Aceasta se 
realizează prin efecte obținute lecție 
de lecție, pe durata întregului titlu 
de școlarizare a elevilor. Cu toe.e 
câ fiecare lecție reprezintă un mo
ment care contribuie Ia dezvoMara* 
biometrică a elevilor, efectele lor 
luate independent sau cumulativ tre
buie să vizeze, fa permanență, rea
lizarea obiectivelor stabilite pentru 
finalul unei etape de lucra (trimes
tru, an școlar, ciclu de învățăm’r.t). 
în acest context, claritatea obiective
lor devine o cerință de prim ordtn. 
deoarece numai în funcție de mode
lul la care dorim să ajungem putem 
diviza mai exact efectele în vederea 
obținerii eficienței scontate.

Un al doilea aspect al eficienței 
lecțiilor de educație fizică se expri
mă prin efectele care vizează for
marea deprinderii, a obișnuinței ele
vilor de a practica in mod indepen
dent exercițiile fizice în vederea 
menținerii stării de sănătate și mări
rii capacității de muncă. Această 
obișnuință, rezultat al unul proces 
intens de conștientizare a lecțiilor, 
trebuie să fie viabilă și aplicată In 
perioada de școlarizare, dar mai ales 
după absolvirea școlii, in timpul ac
tivității productive.

Acest aspect al eficienței lecțiilor 
vizează concretizarea, ta cea mai 
mare măsură, a rolului social al edu
cației fizice, aspect care trebuie să 
aibă astăzi o mai mare prioritate în 
activitatea întregului corp de specia
liști, dacă ținem seama și de faptul 
eă In această direcție rezultatele 
muncii noastre sînt încă minore.

Ultimul aspect se referă la acțiu
nile pe care le întreprinde profesorul 
pentru cunoașterea complexă a ele
vilor. Această cunoaștere trebuie să

In diyizia A la fete, 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— RAPID, UN MECI 
IMPORTANT PENTRU LOCUL 3

Cel mai atractiv meci al etapei a XlV-a 
a campionatului național de baschet fe
minin se dispută la Timișoara, intre 
formația locală Universitatea șl Rapid 
Sucu^ștL Aflate pe locul 4, studentele 
vor forța victoria care le-ar apropia de 
locul 3. deținut, actualmente, de fero- 
■,-are. tn această întrecere, Universita
tea va prezenta formația folosită cu 
predilecție în returul diviziei A (Schnebll, 
Cs;an. Vlllanyi, Dobosi, Crosskopf), în 
vreme ce la Rapid vom asista la reintra
rea Doinei Stancu. de fapt la debutul 
acestei talentate jucătoare în actuala edi
ție a campionatului (accidentată în 
timpul verii, ea nu a mai evoluat de 
atunci). Racoviță, Sullman, Nicola-Bosco, 
Basarabia și Vasilescu (cele mai în for-

L; = ;-:e-e.-..:s-e ce ia Rapid) vor în
cerca — și ele — să obțină victoria, 
(tarte importantă pentru menținerea lo- 
cului 3. Amintim că în tur, la București, 
rapudlstele au învins cu 55—46.

Celelalte meciuri ale etapei (între pa
ranteze. rezultatele din tur) : LE.F.S. — 
Voința Tg. Mureș (82—62), Politehnica — 
Constructdru! (61—45) Universitatea Cluj 
— Voința București (35—66), sănătatea 
Satv Mare — Crîșul Oradea (49—87).

,a acestor partide, clasamentul 
se prerontâ astfel :
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ETAPA A II-A LA 
GRECO-ROMANE

mantă românesc. Lecția de edocape 
fizică oferă un cîmp Larg peatia a- 
ceastă acțiune ți ea poate fi foarte 
eficientă sub acest aspect, ea eoe- 
diția lichidării la mod ferm a tc-rt 
mentalități greșite, generați la tx.nl 
parte chiar de unele măsuri adaau 
trative ce se referă în special 1* sis
temul competițional al elevilor, la 
modul de apreciere a activității pro
fesorului, mentalitate dator** cire-a 
se pierd sute, mii de talente.

Eficiența, deși considerat* drept 
consecință unor efecte realizate prin 
diverse acțiuni motrice, valoarea a- 
cestora trebuie raportată. în pemtî- 
ner.ță. la obiectivele finale ce ao fost 
planificate ți nu la Impresiile de 
moment Am subliniat din nou acest 
aspect deoarece am tatflnit multe si
tuații în care acțiunile motrice din 
cadrul unei lecții (deprinderi motrice 
de bază sau specifice unor ramuri 
de sport) deși efectuate corftet, intr-o 
ordine desăvîrșită. nu puteau fi so
cotite ca eficiente datorită faptului 
că numărul mic de repetări, ritmul

aî
>3

L CZ 
3. PEN
X cui

ie»
rtL-x;

IM?
1? < p

rebirite fi

PE AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag 1)

mâți că s-au șl înscris cîteva sute 
de locuitori în fiecare oraș). între
cerea va începe la ora 10, concomi
tent în toate orașele.

Tot duminică, orașul Drobeta Tur- 
nu Severin va fi gazda competiției 
de handbal, prima din seria ce va 
continua în cadrul manifestării spor
tive de mai lungă durată „C 
Porțile de Fier". In localitate se 
disputa și întrecerile de masă 
„Crosului primăverii".

.Cupa 
vor 
ale

și au confirmat participarea — și 
reprezentanții asociațiilor sportive 

din 12 comune învecinate cu Turna 
Măgurele.

Duminica sportivă de la Zimn!- 
eea are în program Întreceri de cros, 
tenis de masă și șah, iar la Roșiorii 
de Vede va începe „Cupa cartierelor" 
la fotbal și 
piilor) și va 
demonstrativ 
modele.

Seclr-a prsrfesor.
A zreîa fctrebere ruează direct 

dtesrU teaagogjcă a cadrului di- 
cactic. priceperea sa de a face din 
fiecare Eiiac ca testrument pentru 
■ obțtoe Etaxintnni de raudainenL 
Fiecare exercițiu- procedeu tehcic 
speesfx unei ramuri de sport poete 
fi e’.raa: ta f-rrție de dortirmrta 
pe care f-o atribuie: pentru dezvol
tarea uoei cantități motrice sau a 
■bot forme de manifestare a aces
teia. ir. vi tarea, perfecționarea tehni
cii si tacticii, dezvoltarea rezistenței 
general etc. Spre exemplu, pasarea 
minttii ce baachet cu două miini. pre
cedes Stacie foarte des folosit In lec
ții. la raport cu dominanta ce i-o 
stabfiim ptaie fi utilizat pentru: for
marea deprinderii de ținere, prinde-e 
si transmitere a mingii, pentru dez
voltarea forței brațelor dacă utilizăm 
mingi mai grele, pentru dezvoltarea 
vitezei de execuție prin imprimarea 
unui ritm corespondent Intr-o 
de timp, pentru dezvoltarea 
de deplasare sau a rezistenței 
port ca formațiile folosite.

Răspunsurile la acele trei

unitate 
vitezei 
în ra-

„CROSUL ORAȘULUI 
CARANSEBEȘ"

Duminică, pe aleile și pe străzile 
orașului Caransebeș se vor disputa 
întrecerile de masă ale crosului pur
tând numele orașului; Vor lua parte 
și tineri din orașele Bocșa, Oțelul 
Roșu și Reșița. In această din urmă 
localitate 360 de participant! se, vor 
întrece într-un c—----
elevilor.

concurs de șah al

SPORTURILOR
IN ORAȘELE

„FESTIVALUL 
DE MASĂ" 
JUDEȚULUI TELEORMAN

Duminică se va da startul într-o 
competiție de masă care, în intenția 
organizatorilor (Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport) se 
vrea continuată pe toată durata pri
măverii : „Festivalul sporturilor de 
masă". Prima întrecere va avea Ioc 
la Alexandria, în cadrul „Dialogu
lui dintre asociațiile sportive", ur
mînd a se disputa întreceri de fotbal 
în șase, cros, tir cu aer comprima, 
ți șah.

La Turnu Măgurele, în cadrul a- 
celeiași mari acțiuni, va debuta „Șta
feta crosurilor de primăvară" pre
cum și „Cupa Ghiocelul" la șah și 
tenis de masă, această din urmă 
competiție fiind rezervată în exclu
sivitate copiilor. Au fost invitați —

handbal (rezervată co* 
avea loc un concurs 
de carting șl navo-

NEAMf: CROSURILA PIATRA
Șl DRUMEȚIE PE SCHIURI
In multe școli din județul Neamț 

vor avea loc, duminică, întreceri de 
cros precum și drumeție pe schiuri 
în zona Agapia de lingă Tg. Neamț 
Tot duminică, în organizarea ziarului 
„Ceahlăul" din localitate, se va des
fășura o competiție de schi (probe 
alpine) la care și-au anunțat parti
ciparea 100 de schiori din mai multe 
asociații sportive: Bicaz, ~
Borca, Pipirig etc.

puțin timp, la Hunedoara se va 
da startul in -Festivalul spoitului 
feminin" la atletism, fotbal, volei, 
popice, tenis de masă și șah. Com
petiția se va desfășura pe asocia
ții sportive, localități, 
șit va avea loc o fază 
întrecerilor.

O altă mare acțiune 
a fi lansată este „Crosul celor 12 
orașe hunedorene" cu două ediții: 
de primăvară și de toamnă, 
asemenea va avea loc „Cupa 
velor hunedorene" la atletism, 
lei, handbal, baschet, tenis 
masă și șah, cu etape de 
rare pe școli, localități și

Separat va avea loc un 
lucrătorilor din comerț și 
al poștașilor.
Nicu SBUCHEA — corespondent

iar la sfîr- 
județeană a

ce urmează

De 
ele- 
vo- 
de 

desfășu- 
județ. 
cros al 
un cros

Tașca „CUPA FEMINA- LA CARACAL

„POLITEHNIADA" LA 
PENTRU STUDENȚII 

CAPITALĂ

SCHI 
DIN

Clubul sportiv Politehnica Bucu
rești organizează în ziua de 1 apri
lie, la Predeal, tradiționalul concurs 
de schi ’ ' "
întreceri 
dent al 
condiția 
(pînă In 
de cultură „Grigore Preoteasa' 
mera 19). „Poiitehniada" 
dintr-o cursă de slalom uriaș.

alpin „Poiitehniada"". La 
poate participa orice stu- 

institutelor din Capitală, cu 
de a se Înscrie din timp 
ajunul concursului) Ia Casa 

~ - (ca
va consta

FESTIVALUL SPORTULUI 
FEMININ

de
Și

Printre măsurile adoptate 
C.J.E.F.S. Hunedoara se înscriu 
numeroase acțiuni sportive. Peste

Continuînd tradiția unei bogate 
activități sportive de masă, Consi
liul orășenesc pentru educație fi
zică și sport Caracal, cu sprijinul 
altor organizații, organizează pînă 
la 2 mai o interesantă com
petiție polisportivă rezervată ti
nerelor și dotată cu „Cupa 
Femina". Competiția va avea 
două etape (pe asociație și pe 
oraș), la următoarele discipline: 
cros, șah, tenis de masă, ciclism, 
gimnastică modernă, volei, hand
bal, turism și minifotbal. Cu aceas
tă ocazie vor fi constituite 8 noi 
echipe de volei, 6 de handbal, 4 de 

.gimnastică modernă și 7 de mini
fotbal. Etapa orășenească ia turism 
se va desfășura sub forma unei 
excursii pe jos sau pe biciclete la 
pădurea Devesel.

G. DONC1U corespondent

__  __  între
bări cumulate definesc !n mare mă
sură ecncet-ția care trebuie să ne că
lăuzească in organizarea și desfășu
rarea activității noastre. Numai ști
ind precis ce vrem să realizăm într-o 
anumită etapă și în perspectivă, ce 
vom folosi pentru aceasta și cum vom 
orienta efectele fiecărui mijloc, pu
tem considera că acționăm conștient 
ș! unitar pentru realizarea aceluiași 
scop.

Duminică, cele 27 de formații par
ticipante ia campionatul de lupte 
greco-rcmane pe echipe vor susține 
Întrecerile d’n cadrul celei de-a doua 
etape. In opt localități din țară, se 
vor disputa nouă triunghiulare după 
următorul program: BACAU: S. C. 
Bacău — Farul Constanța — Nicotină 
lași și .VS.A. Bacău — Progresul 
București — Dunărea Galați; RĂDĂ
UȚI: Iprofil Rădăuți — Pescărușul 
Tulcea 
D; TG. — c.s.
HÂRB: 
Cluj — ___
DEA: Crisul Oradea — C.F.R. Timi
șoara — Steaua (Seria a II-a): MED
GIDIA: I.M.U. Medgidia — Carpați 
Sinaia — C.S. Cîmpulung Muscel I 
SLATINA: Alumina Slatina — Meta
lul București — Steagul roșu Brașo-r; 
PITEȘTI: C. S. Pitești — Eleetropu- 
tere Craiova — Rapid Seria a W-a).

Cum aceasta este ultima etapă pe 
sare echipele de greco-roasase o sus
țin In această primăvară (turneele 
pe categorii din cadrul campionatului 
pe echipe se dispută intre 20 ți 23 
aprilie), toate formațiile vor face 
eforturi să acumuleze puncte care să 
!e consolideze pozițiile fruntașe in 
cadrul seriilor, ori să le pună la adă
post de situația neplăcută a retrogra
dării Va fi interesant de urmărit 
evoluția formațiilor recent promovate 
in prima divizie alături de cele mai 
bune echipe din țară.

XlV-a (etapa restantă, a XIII-a, a fost 
reprogramată pentru zilele de 7, 11 șl 15 
aprilie). Intrucît ne apropiem de sfîr
șitul jocurilor în serii, după care va 
urma turneul final (pentru desemnarea 
echipelor campioane), confruntarea de 
azi șl mîine se anunță deosebit de dis
putată în toate cele patru serij. Forma
țiile din fruntea clasamentelor vor căuta 
să-și consolideze pozițiile (primele trei 
clasate din fiecare serie vor participa la 
turneul final), iar cele de la periferia 
seriilor vor lupta să evite locurile 9—10, 
expuse retrogradării.

In seria sud (feminină), unde cel pu
țin șase echipe candidează la primele 
trei poziții derbyul se dispută la Giur
giu, unde echipa locală Cetatea, de re
gulă imbatabilă pe arena el, va primi 
replica primei clasate. Rapid București. 
O partidă la fel de importantă este șl 
cea dintre Gloria București și campioa
na țării, Voința București, care tn acest 
retur a avut un start slab, aflîndu-se 
acum pe locul 7. In grupa cealaltă, 
derbyul îl constituie jocul de la Reșița, 
dintre C.S.M. și Hidromecanica Brașov. 
Reșițencele se află în fruntea clasamen
tului, dar au jucate în avans 3 partide 
din etapele a XIII-a — eu Voința Cluj 
(2424—2302 pentru clujence), a XV-a — 
cu Record Cluj (2370—2150 pentru C.S.M.) 
și a XVII-a — cu Voința Mediaș (2336— 
2334 pentru C.S.M.).

La bărbați, echipele bucureștene Rapid 
șt Constructorul (seria sud) susțin o în
tîlnire foarte importantă. Ambele au cite 
14 puncte și vizează un loc între fina
liste. Fruntașa seriei. Constructorul Ga
lați, este virtuala cîștigătoare în grupă, 
indiferent ce va face acum, în jocul de 
la Cîmpina, cu Flacăra, deoarece In 
meciurile pe care le mal are de jucat 
acasă, va avea ca adversare sexteturi 
slabe, cum sînt Victoria Bod șl Rulmen
tul Brașov. Primele clasate tn seria 
nord. Voința Cluj șl Jiul Petrila. au o 
misiune foarte grea fa această etapă, 
deoarece evoluează tn deplasare. la 
Lugoj și. respectiv. Oradea, tn cazul că 
obțin victortL «Kt clujenii cit și popicarii 
An Valea Jiului se consldțra pro
movați fa rtr.dui echipelor care își vor 
disputa titiuL

înaintea acestei etape, situația fa 
frur.teh clasamentelor este următoarea : 
femei — seria sud : 1. Rapid București 
16 p (14 753 pd), 2. Gloria București 16 p 
(14 388 p d), 3 Metrom Brașov 14 p ; 
seria nord : 1. C.S.M. Reșița 20 p (15 
jocuri), 2. Voința Cl.uj 18 p (13 jocuri), 
3. Voința Tg. Mureș 16 p (12 jocuri). 
Bărbați — seria sud : 1. Coristructorul
Galați 18 p, 2. Rapid București 14 p 
(31812 pd). 3. Constructorul București
14 p (29 917 pd) ; seria nord : 1. Voința 

- - - - - p

rugbyștii celor două formații și-au in
tensificat pregătirile, cu toate condițiile 
improprii, pentru a se prezenta, dumi
nică la ora 11, pe terenul din Lonea, în 
cea mai bună formă. O eventuală vic
torie a oaspeților ar rezolva definitiv 
problema campioanei, avtnd în vedere 
că în prezent Steaua se află la 6 puncte 
de a doua clasată Universitatea Timișoa
ra. In lipsa lui Ortelecan și Florin (ac
cidentați) și a lui Dinu (suspendat), 
Știința va alinia, probabil, următorul 
XV : Martin — Burghelea, Rădulescu, 
Abribula, Neagu — Fălcușanu, Bărgău- 
naș — Băltăreții, Veștemeanu, Lomotă — 
Zafiescu, Moroe — Radu, Râducanu, 
TalpS,

La Steaua reintră Teleașă, dar s-a 
accidentat Budlcă. Deci : Durbac — Te- 
Ieașă, Suciu, Enachg, Braga — R. lo- 
nescu, Mateescu — Corneliu, Postolache, 
Achlm — pintea, Șerban — ciornei, 
Munteanu, Bucur. Meciul va fi Condus 
de arbitrul D. Grigorescu.

în rest : Gloria — Dinamo (teren Glo
ria, azi ora 16, arbitru Șt. Crlsteaj, Gri- 
vița Roșie — Rulmentul Bîrlad (teren 
Parcul copilului, duminică, ora 9. C. U- 
drea), Sportul studențesc — Precizia 
Săcele (teren Tineretului n, duminică, 
ora 10, Al. Lemneanu), Farul — C.S.M. 
Suceava (S. Dragomlrescu), Universita
tea Timișoara _ Politehnica lași (Fl. 
Tudorache) și C.S.M. Sibiu — Vulcan 
(R. Chiriac).

DINAMO — STEAUA, 
PUNCTUL DE ATRACJ1E 

AL ETAPEI A XX-A

HANDBAL!

Cluj 16 p (30616 pd), 2. Jiul Petrii a 16 
(29766 pd). 3. C.F.R. Tg Mureș 14 p.

UN NOU CUPLAJ 
BUCUREȘTEAN

— Dinamo București 
MUREȘ: Mureșul Tg. 
Arad — C.S.M. Reșița; 
C.S. Satu Mare — 
Vulturii Textila Lugoj;

Mlfae sint programate partidele etapei 
a rv-a contînd pentru seria I a cam
pionatului național de polo. în Bucu
rești (bazinul Floreasca, de la ora 10) 
se vor tntr.nl mal întîi Dinamo (actualul 
lider) șl LE.F.S., iar în continuare, Pro
gresul cu Rapid (deținătoarea titlului). 
La Cluj este programat derby-ui local 
Voința — Politehnica. Iată clasamentul

1. blama
2. Rapid 
î. Voința
4. Progresul
5. LEP.S.
6. PoBtehnîda

29— 8 8
12— S 4
10—14 2

Voința — Politehnica, iată 
îniir ten acestor meciuri :

MECIUL ȘTIINȚA PETROȘANI — 
STEAUA. DOMINA ETAPA 

A XVI-A
Partida care polarizează atenția iubi

torilor sportului cu balonul oval in a- 
ceastă etapă, a XVI-a, a campionatului 
național, se desfășoară intre Știința Pe
troșani șl lidera clasamentului. Steaua.

Profit!.-d de întreruperea disputelor,

Campionatele naționale de volei 
se apropie de final Au mai rămas 
de disputat doar trei etape, simbătă 
șt duminică fiind programate jocu
rile celei de a XX-a. Ierarhia ac
tuală nu mai poate suferi modificări 
esențiale, echipele care vor parti
cipa la turneele pentru locurile 
1—6 și 7—12 fiind, în general, cu
noscute (incertitudini existînd, atît 
la masculin, cît și la feminin doar 
asupra formațiilor care vor ocupa 
locurile 6 și 7).

Cea mai importantă întîlnire a 
etapei — la masculin — este, fără în
doială, cea dintre DINAMO și 
STEAUA. Aflate, în ordine, pe pri
mele locuri, cele două teamuri se 
angajează într-o dispută care poate 
avea ca urmare fie o regrupare în 
fruntea clasamentului — în cazul u- 
nei victorii a steliștilor — fie o de
tașare netă a echipei dinamoviste, 
dacă aceasta va ieși învingătoare. 
Demne de urmărit, evoluțiile for
mațiilor Rapid, în meciul cu I.E.F.S., 
Universitatea Cluj cu Viitorul, ^di
versitatea Craiova cu C.S.U. Galați 
șl Progresul (în deplasare) cu Vo
ința Arad, toate patru în luptă di
rectă pentru plasarea în plutonul 
primelor șase. Tot în această etapă : 
Tractorul Brașov — Electra.

Și campionatul feminin progra
mează o întîlnire atractivă : Medi
cina — Rapid, 
neapărat nevoie de victorie, mai cu 
seamă că la 29 martie vor susține, 
e drept pe teren propriu, partida 
cu Penicilina Iași. Două formații. 
Constructorul și Universitatea Cluj, 
care își dispută locul 6, joacă una 
la P. Neamț cu Ceahlăul, iar cea
laltă acasă, cu Universitatea Timi
șoara. In rest : Universitatea Bucu
rești — Farul și Dinamo — C.S.M. 
Sibiu.

Giuleștencele au

STMBATA

După o întrerupere impuși de împre
jurări, azi se reia campionatul diviziei A 
cu disputarea întrecerilor din etapa a

SE REIAU 
ÎNTRECERILE DIVIZIEI A

AU FOST AMINATE

CONCURSURILE PENTRU

TRECEREA NORMELOR DE CONTROL

ATLETISM: Sala „23 August", de 
ta ora 16.30 : -Cupă Viitorul" pentru 
Juniori.

BASCHET : Sala Arhitectura, de la 
ora 16 : Universitatea — Progresul 
(f.B.). Universitatea — P.T.T. (m. B),

Ca urmare a stării necorespunzătoare 
a pistelor de atletism și a faptului că în 
multe regiuni ale țării pregătirea echi
pelor de handbal a fost îngreunată de 
condițiile atmosferice, Federația de spe
cialitate — în dorința de a da posibili
tate tuturor sportivilor să se pregătească 
pentru trecerea normelor de control — 
a hotărît amînarea datelor de desfășu
rare a concursurilor, după cum urmează:
• 11—12 APRILIE PENTRU TOATE 

CENTRELE DIN ȚARA.
• 18—19 APRILIE PENTRU BUCU

REȘTI.
Comisiile locale, care au primit sar

cini precise pentru organizarea acestor

concursuri sînt solicitate, ca, pini la 
datele anunțate, să ta toate măsurile 
pentru buna desfășurare a întrecerilor, 
în același timp, se cere sportivilor șl 
antrenorilor să intensifice antrenamente
le pentru a se putea prezenta cu un bun 
nivel de pregătire, mal ales sub aspect 
fizic.

Cu această ocazie reamintim că re
luarea campionatelor naționale va avea 
loc astfel :

• 1 APRILIE PENTRU CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE JUNIORI.

• 8 APRILIE PENTRU DIVIZIILE NA
ȚIONALE A ȘI B.

Arhitectura _ LE.F.S. n 
P.T.T. — Olimpia (f.B).

JUDO : Sala Floreasca, de la 
8 și 16 finalele campionatelor 
blicane individuale de seniori.

POPICE : Arena Uzinelor Republica: 
Gloria — Voința; arena Instalatorul: 
Instalatorul — Metrom Brașov; arena 
Frigul : Frigul — Laromet. Partide 
în cadrul campionatului diviziei A, 
feminin1. Reuniunile încep la ora 
16. Arena Giulești : Rapid — 
Constructorul (campionatul masculin) 
jocurile primelor trei schimburi.------ -— _ . 16;

orele 
repu-

„CUPA PRIMĂVERII^
Incepind de duminică vom avea pri

lejul să urmărim în București primele 
întreceri în aer. liber, la care vor parti
cipa cele mai bune patru echipe mas
culine din Capitală : Steaua, Universita
tea, Dinamo și Voința.

Competiția, care ne prilejuiește — în 
avanpremiera campionatului 
relntîlnire cu ' 
este organizată de federația de speciali
tate și dotată cu

în programul turneului figurează cite- 
va partide deosebit de interesante, veri
tabile derby-uri, cum sint jocurile

această 
formațiile bucureștene,

,Cupa Primăverii".

Steaua — Dinamo, Universitatea — Di
namo șl Steaua — Universitatea.

Avtnd un caracter de verificare a po
tențialului celor patru formații — care 
se vor alinia peste puțin timp la startul 
ultimului tur! al campionatului — „Cupa 
Primăverii" se va desfășura de-a lungul 
a trei etape, programate duminică 25 
martie, joi 29 martie și duminică 1 apri
lie, jocurile urmînd să aibă loc pe tere
nul Dinamo.

In prima zi a turneului — mîine di
mineață — se desfășoară următoarele 
meciuri : ora 10 Universitatea București 
— Voința; ora 11,15 Steaua — Dinamo,

RUGBY : Teren Gloria, ora 
Gloria — Dinamo (A).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 19 : 
Steaua — Dinamo (A.m.); sala Di
namo, ora 16 : Dinamo — C.S.M. 
blu (A.f.), Viitorul — C.P.B. (B.f); 
sala Progresul, ora 16 : Progresul — 
1.T.B, (B.f.).

DUMINICĂ

Si-

ATLETISM : Sala „23 August", de 
la ora S : „Cupa Viitorul", pentru 
juniori.

BASCHET : Sala Constructorul, de 
la ora 9 : TEFS II — Știința Ploiești 
(m.B), IEFS _  Voința Tg. Mureș
(f.A), Politehnica — Constructorul 
(i.A).

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 14 : Steaua — C.F.R. Cluj (Div. 
A): teren Ghencea, ora 10.30: Steaua 
— C.F.R. Cluj (tineret-rezerve); sta
dionul Politehnica, ora 14: Sportul

'

studențesc — A.S. Armata Tg. Mureș 
(Div. A); terenul de zgură, ora 10.30: 
Sportul studențesc — A.S. Armata 
(tineret-rezerve); stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Gloria Buzău 
(Div. B); terenul Laromet, ora 11 : 
Laromet — celuloza Călărași (Div. 
C); terenul Voința, ora 11 : Voința
— Unirea Tricolor (Div. C); teren 
Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra roșie
— Electronica (Div. C): terenul 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Sirena 
(Div. C); stadionul Dinamo (terenul 
m). ora 11 : Dinamo Obor _ Sportul 
Ciorogîrla (Div. C).

GIMNASTICĂ : Sala Tineretului, de 
Ia ora 9 : concurs organizat de CSȘ.

HANDBAL : Teren Dinamo, de la 
ora 10 : Universitatea București — 
Voința; de la ora 11.15: Steaua — Di
namo București — jocuri în cadrul 
primei etape a „Cupei Primăverii" 
la masculin.

JUDO : Sala Floreasca. de la ora 
9.30 și 17 : finalele campionatelor re
publicane individuale de seniori.

POPICE : Arena Laromet : Laromet
— Petrolul Ploiești; arena Giulești : 
Rapid — Constructorul (ultimele trei 
schimburi). Meciuri în cadrul cam. 
ptonatului masculin, divizia A. Jocu
rile încep la ora 3.

RUGBY : teren Parcul Copilului, 
de la ora 9 : Grlvița Roșie — Rul
mentul Bîrlad (Div. A), Rapid — 
A.S.E. (Div. B); teren Tineretului II. 
ora 10 : Sportul studențesc — Preci
zia Săcele (Div. A); teren Tineretului 
IV, ora 11 : Olimpia - Arhitectura, 
teren Aeronautica, ora 11 : Aeronau
tica — constructorul Buzău (Div. B)

VOLEI : Sala Giulești, ora 9.30; Ra
pid — IEFS (A.m); sala Dinamo, ora 
9 : Aurora _ Delta Tulcea (B.m), 
Medicina — Rapid (A.f.); sala Insti
tutului pedagogic, ora 10 : Universi
tatea București — Farul Constanta.

■»
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AL DOILEA MOMENT AL RETURULUI DIVIZIEI A

UMVEBSITATEA CRAIOVA - DINAMO, PAR UDA DOMINANTĂ A [TAPEI
P UNIVERSITATEA CRAIOVA (3) - DINAMO (1)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71: 1—0 fi 2—1; 1971—72: 2—1 fi 
0—3: 1972—73: 2—5.

DOI CANDIDAȚI PENTRU POSTUL 
LUI VELEA. în cursul acestei săptămîni, 
fotbaliștii craiovenl au efectuat fapte 
antrenamente, încheiate vineri cu un 
jooțcoală. La pregătiri a participat în
treg lotul, mal putfn Velea, nevindecat 
fie pe urma fracturii suferit* la degetul 
mare de la piciorul drept

Liderul a ajuna Ieri, la prinz, la Cra
iova, venind cu trenul de la... Timi
șoara. unde joi a susținut un amical eu 
formația locală Progresul. (Scor: 7—o 
pentru dinamovițti). Printre elevii lui 
Nunwelllcr. descinși tn Craiova, se află 
fi Mircea Lucescu care. nerestablllt 
complet, va apare, după toate probabi
litățile In echipa de tineret-rezerve. 
FORMAȚII PROBABILE: »U“ Craiova:

Manta — Niculescu, Bâdln (Deselnicu), 
Same», Deselnicu (Bondrea) — strlm- 
beanu. Pană (Ivan) — Țarălungă, o- 
blemenco. Bălan, Marca. Dinamo: Ră. 
mureanu — Cheran. G. Sandu, Sătmă- 
reanu H, Deleanu — Moldovan, Dinu. 
R. Nunwelller — D. Popescu (Sălceanu). 
Dumltrache, Fl. Dumitrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : Petre Sotir 
(Media?).

OBLEMENCO SAU— DUMITRACHE? 
Mal mereu. In ultimii ani, aceste două 
echipe au furnizat la Craiova IntUnlri 
atractive, cu rezultatul „pe muchie de 
cuțit-. Cum va 11 acum, ctnd elevii iul 
Cemăianu. aflațl In plutonul fruntaș, 
tind și mal sus. vizind (de oe nu?) locul 
actual al adversarilor lor de mîine? 
Ambele combatante se vor strădui să-și 
pună in valoare atuurile : virfurile de 
atac. Oblemenco, la gazde. Dumitrache, 
la oaspeți. Cine va ciștiga duelul J

Cine va fi lider, duminică seară ? Desen de G. BADEA

STEAUA (2) - C. F. R. CLUJ (4)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71: 6—0 Și 0—5; 1971—72: 1—1 șl 
1—2; 1972—73; 0—1.

IORDANESCU, ADAM ȘI ROMAN — 
ABSENȚI. Ambele echipe au progra
mai numeroase și intense antrenamente 
In cursul săptămînli. Fiecare a încheiat 
suita pregătirilor prin jocuri-școală cu 
echipele de tineret-rezerve. Clujenii au 
sosit ieri Ia amiază la București. Fără 
Adam accidentat la un picior, și Ro
man. care a suferit o accidentare la 
mînă. în această situație. Vișan trece 
din linia de fundași în aceea de atac. 
La Steaua se va produce probabil schim
barea perechii de fundași centrali, Clu- 
garln — Hălmăgeanu în locul lui Sma- 
rendache — Negrea. Incertă rămine uti
lizarea lui Iordănescu. FORMAȚII PRO

BABILE : Steaua : Haidu _ Sătmărea- 
nu, Ciugarin, Hălmăgeanu. Cristache — 
Dumitrlu IV. Dumitru — Pantea, Tăta
ra, Năstase, Aelenei. C.F.R.: Gadja — 
Lupu, Penzeș, Dragomir, Szoke — M. 
Bretan, Cojocaru — Bucur. Tegean, Vi
șan. Petrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : loan Rus (Tg. 
Mureș)

PREVIZIUNI ÎMBUCURĂTOARE. Vor 
fi față în față două echipe cu posibili
tăți pentru un joc tehnic și spectaculos. 
Steaua, datorită valorilor care îi compun 
formația, feroviarii clujeni, prin omoge
nitatea și cursivitatea fotbalului cu care 
ne-au obișnuit. In plus, între cele două 
formații, despărțite doar de un punct 
și de două locuri In clasament, există 
șl o interesantă rivalitate sportivă.

„U" CLUJ (13) - F. C. ARGEȘ (9)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71.1—0 și l—1; 1971—72. 2—1 Și 8—0; 
1972—73, 0—5.

BARBU ȘI LICA — GOLGETERII DE... 
JOI. După antrenamentele zilnice stu
denții au susținut joi un meci cu pro
pria echipă de tineret. Scor 5—2 (3—0) 
prin golurile înscrise de LicS (3). Mu- 
reșan și Barbu. Pentru echipa de tine
ret a înscris de două ori... Barbu care 
a jucat după pauză în formația lui Bă- 
luțlu Studenții Încrezători în șansele 
lor. se retrag de astăzi In liniștea stați
unii Cojocna. la 16 km de Cluj.

Cu gtndul la Cluj, campionii au jucat 
joi la Tirnăvenl, învingînd divizionara 
C Chimica cu 4—1 (1—1), prin golurile 
realizate de Trol (2). Roșu șl Radu. Ni
mic deosebit In formația antrenată de 
FI. Halagian. FORMAȚIILE PROBA
BILE: „U“ Cluj: Ștefan — Crețu, Mihă- 
llă. Solomon, Poraschl — Mureșan. An

ca — Ulfăleanu, Munteanu, Barbu (Soo). 
Llcă. F. C. Argeș : stan — Pigulea, 
Vlad, Barbu. Ivan, — M. Popescu. Pre- 
pui’gel — Troi. Dobrin, Roșu, Jercan 
(Radu).

ARBITRUL PARTIDEI! M. Blcă 
(București)

NEVOIA DE PUNCTE ȘI DE... OR
GOLIU. Medul acesta se va juca sub 
obsesia acelui 5—0 (sau 0—51) din tur. 
Studenții relansați moral după remiza 
de la Petroșani, din startul returului, 
„studiază", tabla înmulțirii celor 14 
puncte ce-t țin încă in zona periculoasă 
a locului 13. universitarii lui Onisle 
vrfnd să spele șt jena acelui „rezultat 
fluviu" din tur. Elanul studenților și re
venirea de formă îi îndreptățesc la un 
succes. Dar Șl piteștenll, cu amorul lor 
propriu și numai 15 puncte șl-au făcut 
planuri mari mal ales că au jucători 
foarte abili În mlnuirea armei contra
atacului.

U. T. A. (12) - RAPID (10)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71: 0—1 fi 1—1; 1971—72: 1—1 și 1—1: 
1 REPETIȚIA GENERALA A AR1DENI. 
LOB. Antrenorul Nlcolae Dumitrescu * 
făcut zilnic antrenamente ob^nuite cu 
întreg lotul accentul fiind pus pe latura 
tehnlc-tactică. Joi a avut loc repet-ția 
generală U.T.A. lucind două reprize a 
35 de minute eu Vagonul O—«. au mar
cat Kun ȘT Sima) și o alta, tot pe ace
eași durata, cu formația de tineret O— 
a marcat Broșovschi). In lot. nici O In
disponibilitate. La Rapid refacerea Ju
cătorilor a fost pe prim plan, astfel că 
antrenamentele de joi ți vineri au amjt 
ur. anumit specific. Giulcșteati se 
de az- Ia Arad, unde speri si mai facț 
un antrenament reiaxator. FOBMAȚU 
PROBABILE: U.T.A.: VldaC —

Pîrvu. Pojoni. Popovid — Petescu, Do
mule — Condruc. Broșovschi. Kun. Si
ma» Rapid : Râducanu — Pop, Boc» 

Gr-goras. Codrei — Savu. M. Stelian — 
Pe:rM.-.J Dumitriu n. Neagu. Dumi- 
triu HL ___

ARBITRUL PARTIDEI: N'icoUe Cursa, 
ru (Pic. ești)-

UN DUEL INDIRECT DO HIDE — DU. 
MTTRIU IL Ambele formam, se ftie. au 
reluat campionatul cu stingul. astfel că 
pozipile lor continua sâ fie destui de 
precare în cuttmen. «ir.i fi
mai șifonați după severa corecție api - 
-3-1 de Leeds Lnteresam este d. to
tuși fiecare edupă atunc: ciad joacă 
acasă are an anumit cotr-p-lea ta fata 
reletialte. Dar f-T-A. spera lichi

deze țmtad seama V de „traurrar «m — 
psUric- al rapie mv —.

| SCRIMĂ ț

SPORTUL STUDENȚESC (16) - A. S. A. (11)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71 (Divizia B): 0—3 și 2—1. In Di
vizia A s-au întilnit o singură data, 
i 4 (tn turul actualului campionat).

A.S.A. SE AFLA DE VINERI IN CA
PITALA. studenții bucureștenl s-au pre
gătit, timp de aproape o săptămină, în 
bune condițlunl, la Satu Mare și Cărei. 
Miercuri au susținut un joc de verifi
care, cu Victoria Cărei (1—1. a înscris 
Cazan), iar de joi antrenamentele au 
continuat ta Capitală cu lotul complet 
— Inclusiv Cuperman țl O. Ionescu, 
ambii restabiliți. A.S.A. s-a Înapoiat din 
Iugoslavia. In cursul zilei de Ieri șl a 
rămas, firește la București pentru a 
efectua antrenamente ușoare, de revenire 
și acomodare. în vederea dificilei întil- 
niri de duminică. FORMAȚII PROBA
BILE : Sportul studențesc : Suciu (I. 
Vasile) — Tănăsescu, Kraus, M. sandu, 
Manea (Ciocirlan) — Chihaia, Cazan. O. 
Ionescu — Leșeanu, Cuperman, Moldo- 
veanu (Lucaci). A.S.A. : Solyom — 
Szdlloszy. Unchiaș. Ispir. Czako — Va- 
rodi (Koller). Naghi. BolCnl — Fazekaț 
(Caniaro). Mureșan. Hajnal.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
nea (Biriad).

BUCUREȘTENH AU PRIMA ȘANSA. 
Judecind acest meci prin prisma faptu
lui că A.S.A. — o echipă omogenă șl 
echilibrată — joacă bine In deplasare, 
sarcina gazdelor apare ca deosebit de 
grea. Cu atit mal grea, cu cît, în actuala 
sa situație in clasament, orice punct 
pierdut acasă de formația antrenată de 
Gh. Ola poate avea efect de sentință. 
După startul bun luat la Bacău, stu-

dențll bucureștenl slnt, însă, optimiști. 
El aliniază cel mal bun „11" șl, nu tre
buie uitat, au de partea lor avantajul 
terenului. După părerea noastră, el au 
prima șansă tn obținerea victoriei.

1

DUPĂ VICTORIA DE LA ATENA

.CICLUL SAPTAMÎNAL — UNI
TATE OPERATIVA DE BAZA IN 
PLANIFICAREA ANTRENAMEN
TULUI SPORTIV"

Centrul de cercetări științifice 
și documentare tehnică a; 
C.N.E.F.S., Consiliul Municipal 
București pentru Educație Fizică 
șl Sport, în colaborare cu Univer
sitatea Populară București — a- 
nunțâ lecția din cursul de reci
clare cu titlul ; „Ciclul fiăptămî- 
nal — unitate operativă de bază 
In planificarea antrenamentului 
sportiv*4. Expunerea va li făcută 
de prof. Ion Mureșan, in aala 
Dalles (bd. N. Bălcescu nr. H). 
luni 26 martie, ora 12.30. Va urma 
un film artistic.

PARADE — RIPOSTE
• Federația română de scr.mâ a- 

duce la cunoștința tuturor celor in
teresați că întrecerile zonei A din 
campionatele republicane (indivi
duale) ale seniorilor, care urmau se 
se desfășoare în zilele de 17 și 18 
martie la Craiova, vor avea loc la 
București (în sala Floreasca ID la 
datele de 7 și 8 aprilie.

A APARUT Nr. « AL REVISTEI

• La marele turneu internațional 
de spadă care se va desfășura in o- 
rașul sovietic Tallin între 29 mar
tie $i 1 aprilie, urmează să parti
cipe șl un lot de trăgători români 
alcătuit din A. Pongraț, Al. Istrate, 
C. Duțu, C. Bărăgan și D. Podeanu. 
La acest turneu au fost invitați scri- 
meri din mai multe țări europene, 
pînă tn prezent confirmîndu-și 
participarea sportivii fruntași din 
Ungaria, R. D. Germană, Finlanda 
și cei ai tării noastre.

Ceasul al 12-lea... deșteptarea
Desen de Al. CLENCIU

C. S. M. REȘIȚA (15) S. C. BACAU (7)

REZULTATE DINTRE ELE: 
in campionatele precedente 
evoluat in Divizia B.
NU-L POT FOLOSI PE 
timpul scurt de la prima

UITEMELE 
tn tur o—3 ; 
— C.S.M. a

GAZDELE 
NEAGU ! tn . 
partidă susținută în returul campionatu
lui. ambele formații s-au antrenat cu 
sîrg. in special echipa reșîțeană, care a 
beneficiat de un teren uscat, foarte bun. 
Gazdele r.u-1 vor putea folosi Insă pe 
Neagu. Intradt acesta s-a accidentat la 
ultimul meci de verificare, susținut joi 
(C.S.M. Reșița — Minerul Anina 1—0, a 
înscris Fiorea) și va fi indisponibil, se 
spune, două săptămîni. In drum spre 
Reșița,..................  - - —
unde au efectuat un meci de verificare, 
în compania echipei locale Mureșul 
(scor 2—9. ambele puncte fiind opera lui 
Rugiubei).

băcăuanii s-au oprit la Deva,

FORMAȚIILE PROBABILE t C.S.M. S 
Gornea —Gaspar, Georgevlcl, Kiss, Kaf
ka — Pușkaș, Beldeanu — Atodiresel, 
Nestorovici. Szllaghi. Fiorea; S.C. Bacău: 
Ghiță — Mioc, Catargiu, Sinăuceanu, 
Margasoiu — Vătafu. Duțan — pană, 
Dembrovschi, Rugiubei, Fiorea.

ARBITRUL PARTIDEI : Constantin Pe- 
trea (București).

UN PUNCT LIPSA LA SOCOTEALA, 
DAR O PROBABILA VICTORIE A GAZ
DELOR. Jucătorii băcăuani au pierdut 
(surprinzător pentru ei) un punct în 
etapa precedentă, pe teren propriu, în 
fața Sportului studențesc. Ei vor face 
tot posibilul să-l ia înapoi... Va rezulta, 
probabil, un meci In care cea mai mare 
parte din timp lupta se va da între 
atacul reșițean și apărarea băcăuanilor.

F. C. CONSTANTA (14) STEAGUL ROȘU (8)

ÎNTREAGA echipa a luptat cu dăruire,
DAR RETURUL MECIULUI CU GRECIA
SE ANUNȚA DEOSEBIT OE GREU it

Miercuri după-amiază, pe stadionul 
A.E.K din Atena, reprezentativa de 
juniori a României a susținut al doi- 
iejj meci al ei din cadrul prelimina
riilor turneului U.E.F.A., întîlnind 
echipa Greciei. După cum se știe, 
tinerii noștri jucători au reușit să 
cîștige partida cu 1—0. Victoria aceas
ta deosebit de prețioasă a avut darul 
d^ a inversa rolurile în grupă. Pînă 
miercuri, principalii pretendenți la 
primul Ioc erau juniorii greci, care 
cîștigaseră ambele meciuri cu forma
ția Iugoslaviei. Acum, cele mai mări 
șanse de a se califica pentru a 26-a 
ediție a turneului final U.E.F.A. le 
au jucătorii noștri, pe care i-am aș
teptat, nerăbdători, ieri seara, la 
aeroportul internațional Otopeni, 
pentru a afla — de la el și de la 
antrenori — cîteva dintre datele con
fruntării de la Atena. Șl, înainte de 
toate, să vedem cum s-a marcat go
lul.

,,In min.. 61 — ne-a relatat băimă-

reanul Zoltan Crișan, autorul punc
tului victoriei — am efectuat, împre
ună cu Marcel Răducanu, presing a- 
supra fundaților centrali adverși. Unul 
dintre ei a trimis mingea la portar. 
I-am sesizat intenția, am țîșnit și am 
marcat pe lingă portar. înainte de a- 
cest gol, și eu, și Răducanu, am mai 
ratat fiecare cîte două mari ocazii de 
a marca. De altfel, imediat, chiar în 
min. 62, puteam majora scorul, dar 
Răducanu a reluat din voie de puțin 
pe lîngă bară...".

Căpitanul formației noastre, con- 
stănțeanul Ștefan Citirea, eel mai bun 
lucâtor de pe teren, afirma că : 
„In prima repriză echipa noastră a 
controlat jocul, stăpinind mijlocul te
renului, atacînd ori de cîte ori a a- 
vut prilejul. S-au ratat cîteva bune 
ocazii. Apoi, după gol, grecii ne-au 
dominat copios, dar apărarea și-a fă
cut, cred eu, datoria, menținînd avan- 
taiul..."

MÎINE SE REIAU CAMPIONATELE
DIVIZIILOR B Șl C

o echipă 
ne-a spus 
secund al 
o clipă de

O surpriză plăcută pentru citi
torii revistei : UN INTERESANT 
NUMĂR IN CULORI. Din cuprins:

ATLETISM — Reportaj de la 
campionatele europene de atletism 
desfășurate ța Rotterdam.

FOTBAL. — Vă prezentăm ecm- 
pa de fotbal Steaua, colecționarii 
de fotografii sportive iți vor pu
tea îmbogăți albumele cu o fru
moasă imagine In culori a for
mației militare. • Campionatul 
s_a reluat sub responsabilități 
grele. • Reportaj cu celebrul ju
cător englez Bobby Charlton.

SCRIMA — Faceți cunoștință cu 
o speranță pentru Jocurile Olim
pice din 1976, campioana balca
nică Aurora Crișu.

HOCHEI — crosa lui Eduard 
Pană, ștafetă a trei generații — 
amplu fotoreportaj în culori cu 
maeștrii pucului.

RUGBY — Cine va cîștiga cam- 
pionatul ?

BOX — Simion Cuțov vizează 
un loc de titular In echipa na- 
țională.

O interesantă anchetă despre 
eficiența orei de educație fizică 
în școli, pagini de mavazin spor
tiv, reportaje externe etc. între
gesc acest interesant număr în 
culori al revistei „Sport", pe care 
vi-1 recomandăm. Procurați-vă din 
timp acest număr

A apărut nr. 3/1973 
al revistei 

„SPORT și TEHNICĂ"
Din turner:

— Cu motoplcnorul în jurul lu
mii.

—■ Motocicleta Yamaho-WankeI.

— Campionatul republican ai 
motoretelor „Carpati".

— Raliul Salvamont

— Oameni și roboți în spațiu.

— Emițător cu bandă laterală 
unică.

— Para-schiui un nou sport. 

Pagini speciale pentru ra
dioamatori și modeiiști

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71: 1—0 și 0—2; 1971—72 : 2—0 ți
0—3; 1972—73: 0—5.

VA REINTRA GYOBFI? Constănțeniî 
au efectuat antrenamente zilnice, iar 
joi au susținut un joc în „familie" cu 
echipa de tineret-rezerve pe care au 
învins-o cu 4—2. prin punctele înscrise 
de Tănase, Caraman, Ologu șl I. Con- 
stantlnescu. Brașovenii s-au . 
pînă miercuri In localitate, iar joi s-au 
deplasat la Galați, unde și-au măsurat 
forțele cu divizionara B. Politehnica. 
Rezultat :. 1—1, golul oaspeților fiind 
realizat de. Șerbănoiu. Este posi
bilă folosirea Iui GySrfi, acciden
tat în meciul cu C.S.M. Reșița. FOR
MAȚII PROBABILE : F. C. Constanța : 
Popa — stoica. Antonescu, Bălosu, Nis- 
tor — I. Constantlnescu (Oprea), Ți
nuse — Ologu (Tufan), Cr;man. Radu
lescu, Negoescu. Steagul roșu : Ada- 
mache — Ivâncescu, Jenei, Alecu, An- 
ghelini (Hirlab) — Pescaru. Cadar. Ba- 
lint — Zotlncă, Paraschlvescu, Gher- 
ghell (Gyorfl).
ARBITRUL PARTIDEI: Gheorghe Li. 

mona (București).
ESTE DE AȘTEPTAT UN REVIRI

MENT AL GAZDELOR. Jucătorii de la 
F. C. Constanța vor depune desigur, e- 
forturl susținute pentru obținerea vic
toriei, atît de necesară la această oră. 
Ca replică, stegarii vor încerca să stă
vilească elanul gazdelor ți să puncteze 
pe contraatac. Revenirea la formula de 
apărare din toamnă, din care nu vor 
lipsi experlmentațil Ivăncescu și Jenei, 
este o dovadă că antrenorul N. Proca 
își îndreaptă atenția în primul rînd spre

întărirea defensivei. Condițiile excelente 
de joc existente (teren uscat, vreme 
însorită) ambițiile jucătorilor, ne dau 
speranța că vom asista la o 
atractivă, tn 
totuși, prima

partidă 
care gazdele păstrează 
șansă.

pregătit

Așadar, prelungita vacanță a divizio
narelor B și C ia sfîrșit. Mîine, supor
terii acestor echipe își vor încuraja, din 
nou. favorlțil eu speranța că vor mai 
adăuga două puncte zestrei acumulate 
în sezonul de toamnă.

în Divizia B. liderii celor două serii, 
Politehnica Iași șl Politehnica Timișoara, 
vor primi replica a două forriiații, C.S. 
Tîrgoviște șl, respectiv, Electroputere, 
pe care le-au întrecut In turul campio
natului. Așa că, mllne, el speră să men
țină actuala diferență de puncte' ce-1 
desparte de urmăritori. Dar, șl alțl pre- 
tendențl la șefie vor evolua pe propriile 
terenuri. In seria I, Metalul București 
va juca în compania Gloriei Buzău, pe 
stadionul din Pantelimon, Iar în seria 
a n-a, Minerul Bala Mare șl F.C. Bihor 
vor primi vizita formațiilor Olimpia O- 
radea și. respectiv. Minerul Anina. Un 
singur meci (din seria I), C.F.R. Paș
cani _ Ceahlăul P. Neamț, este amînat 
pentru ziua de 4 aprilie.

In Divizia C. din cauza terenurilor 
impracticabile. Federația română de fot
bal a luat hotărîrea să amine toate par
tidele din seria a V-a. pentru 4 aprilie, 
ora 16 : în rest, meciurile se vor disputa 
conform programului publicat de ziarul 
nostru.

Și acum iată de unde se reia întrece
rea In Divizia B și programul 
etapei a XVI-a :

— F.C. Galați (1—4), C.F.R. Pașcani — 
Ceahlăul P. Neamț (0—1) — amînat pen
tru 4 aprilie. Chimia Hm. Vîlcea _ Du
nărea Giurgiu (0—2), Progresul Brăila
— Delta Tulcea (1—1), Politehnica Iași
— C.S. Tîrgoviște (1—6), Politehnica Ga
lați — Metalul Plopeni (1—3), Metalul 
București — Gloria Buzău ‘ "

SERIA A D-A

1. Politehnica Tlm.
2. Minerul Baia Mare
3. F.C. Bihor
4. C.S.M. Sibiu
5. Metrom Brașov
6. Gloria Bistrița 
" Minerul Anina

Olimpia Satu Mare 
Nitramonia Făgăraș 
C.F.R. Arad
Met. Drobeta Tr. Sv.

12. C.F.R. Timișoara
13. Corvlnul Hunedoara
14. Metalurgistul Cugir
15. Electroputere Cv.
16. Olimpia Oradea

7.
8.
9.

10.
11.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

(0-0).

8
7
7
7
7
6
7
7
6
5
6
6
6
5
5
3

5
4
4
3
2
3
1
4
1
3
1
1
4
2
1
5

22—10
23—11
29—18
17— 14
23—14
14—14
14—18
19—13
21—24
19—22
18— 22
13—23
13—13
8—16

13—22
10—22

Mare șl Corvlnul

SERIA I

partidelor

TUFAN: „Și-așa stnt cam la fund...
Dacă-mi mai ia fi-un colac...

Desen de S. NOVAC

F. C PETROLUL (6) JIUL (5)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970—71: 1__9 și 0—2; 1971—72 : 0—1, 9—2;
1972—73: 0—0.

ULTIMELE VEȘTI DIN CELE DOUA 
TABERE. Atit F.C. Petrolul, cit și Jiul, 
au susținut jo! după-amiază ultimele 
jocuri de verificare (prima dintre ele la 
Ploiești, eu C.S. Tîrgoviște. a doua la 
Orâșcc- cu formația locală Dacia), in- 
amtea confruntării lor directe din etapa 
de duminică. Ploieștenii au efectivul 
complet ș: apt de joc. La echipa din Pe
troșani este, in continuare, incertă fo- 
țctmea lui Muițescu (acmdentay. FOR
MAȚIILE PROBABILE : F.C. Petre:ui : 
M. looescu — N. lacescu, Tudorie. Cia- 
p.ra, Graber — Cczarek. Dmrati. Crin- 
gașu — Cure* (Petrescu), I. Constantin. 
Pisău. Jtal : L Gabriel — Gcorgesra,

Tones, Stocker, Dodu — Naghi, Libardi 
— Stan. Roznai, Stolan, Naidln (Făgaș).

ARBITRUL PARTIDEI t I. Cîmpeanu 
(Cluj).

GAZDELE AU ȘANSE MARL La pri
ma vedere, s-ar părea că ploieștenil vor 
trece de partenerii lor de întrecere. Dar 
să nu uităm că. în campionatul trecut, 
fotbaliștii echipei Jiul au obținut la Plo
iești o nesperată victorie. Ei sint, însă, 
acum handicapați de absența lui Mul- 
țescu. strategul echipei antrenate de S. 
Coldum. Dorința de afirmare a tinerilor 
Curcă. Plsâu și a celorlalți component 
ai formației p’xieștene va juca un rol 
L—.portant ta tranșarea disputei. De data 
•ceasta înclinăm să acordăm șanse ju
cătorilor ploiestem.

„De mult n-am văzut 
luptînd cu atîta dăruire — 
Ion Voinescu, antrenorul 
lotului. N-a existat nici 
răgaz, jucîndu-se într-o tensiune for
midabilă. Și formidabil a mai fost 
și Ciurea, care in ultimele minute ale 
meciului a zburat efectiv spre fiecare 
minge centrată sau șutată la poarta 
sa. Rezultatul acesta este, fără în
doială, un corolar al muncii de pre
gătire efectuată de-a lungul lunilor de 
iarnă".

Ziarele grecești, apărute a doua zi 
după meci au evidențiat comportarea 
cu totul remarcabilă a jucătorilor 
Ciurea, Naghi, Negruțiu, Iuga, Rădu
canu. Am vrut să aflăm și părerea 
înaintașului central al echipei noastre, 
Marcel Răducanu, o revelație și a re
centului turneu de la Așhaliad. Iată 
ce ne-a declarat jucătorul Stelei: 
„Eu cred că grecii au intrat îngîm- 
fați pe teren, considerînd că vor în
vinge cu ușurință. Dar n-a fost așa. 
Ba, dimpotrivă, noi puteam să mai 
marcăm cel puțin încă un gol. La 
București, meciul va fi însă mult mai 
greu pentru noi, tocmai pentru că 
acum ei vor veni să-și joace ultima 
șansă".

încheiem aceste prime relatări 
despre meciul de la Atena, dînd cu- 
yîntul antrenorului principal al lotu
lui, prof. Constantin Ardeleanu : 
„Pînă la înscrierea golului, jocul a 
fost echilibrat, fazele alternînd de la 
o poartă la alta. Noi am fost insă 
mai aproape de a marca, prin Rădu
canu și Crișan. In final, apărarea 
echipei noastre a avut o misiune 
foarte grea la mingile înalte, centrate 
în fața porții lui Ciurea. Meciul re
tur de la București va fi teribil de 
greu, echipa Greciei fiind un adversar 
deosebit de puternic. Vom căuta insă 
să pregătim cu toată atenția această 
partidă pentru a obține o victorie și, 
implicit, calificarea pentru turneul 
final".

Laurențiu DUMITRESCU

ETAPA A XXX A IN DIVIZIA A
SE DISPUTĂ IN ZIUA

(N.R. Olimpia Satu I'l.i
Hunedoara sint penalizate cu cîte 4 punc
te).

ETAPA DE MÎINE : Minerul Bala Ma
re — Olimpia Oradea (1—1), Nitramonia 
Făgăraș — C.F.R. Timișoara " 
pia Satu Mare — Metalul
Sv. (1—0), C.S.M. Sibiu — 
(0—2), Corvlnul Hunedoara
Brașov (0—0). Politehnica Timișoara — 
Electroputere Craiova (1—0), Metalurgis
tul Cugir — Gloria Bistrița (0—1), F.C. 
Bihor —' Minerul Anina (0—1).

DE 24 IUNIE
(0—1), ollm- 
Drobeta Tr. 
C.F.R. Arad

— Metrom

în urma amînării
etapei a XVII-a, reprogramată 

jocuri

cu o săptâmfnâ
a _
pentru duminică, ultimele 
ale campionatului Diviziei A (etapa 
a XXX-a) vor avea loc duminică 
24 iunie, în loc de miercuri 20 iunie 
cum fusese anunțat inițial.

TJHOO

1. Politehnica Iași
2. Met. București
3. F.C. Galați
4. Gloria Buzău
5. Progresul București
6. S.N. Oltenița
7. Metalul Plopenl
8. Știința Bacău
9. Chimia Hm, Vîlcea

10. Delta Tulcea
C.S. Tîrgoviște 
Dunărea Giurgiu 
Progresul Brăila 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica Galați

ETAPA DE MUNE : , .. __
Progresul București (0—1), S.N. Oltenița

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

15
15 
15
15 
15
15
15
15
15
15
15 
15
15
15
15
15

2 
2 
2
4 
4
3
4
2

34—11 24
22— 8 20
22—17 
15—16 
10—13 
18—21 
19—16 
18—18

18
16
16
15
14
14

11
9
8
6
6
6
5
8
5 4 6 18—20 14
4 6 5 13—17 14
5 4 6 8—14 14
5 3 7 14—18 13
5 3
5 2
4 4
4 3

7 13—20
8 18—17
7 10—15
8 12—23

13
12
12
11

■*

COMPLETĂRI LA ACEL 0-1 DE LA NIKSICI

Știința Bacău

CULDA SUSPENDAT
PE O ETAPĂ

sa ședință. Comisia 
competiții și disciplină

în ultima 
centrală de 
a FJL Fotbal a analizat abaterea 
disciplinară a jucătorului Culda 
(Sportul studențesc), în timpul par
tidei Sport Club Bacău—Sportul stu
dențesc, și a hotărit suspendarea lui 
pe o etapă.

Ieri dimineață s-a înapoiat din 
Iugoslavia echipa A.S. Armata Tg. 
Mureș, care, după cum se știe, a 
susținut meciul său de debut 
„Cupa Balcanică" la Niksici, 
compania formației locale Sutieska. 
Amănunte despre această 
am aflat dintr-o discuție 
col. Alexandru Florescu, președin
tele A.S.A. și cu antrenorul Tiberiu 
Bone. Iată-le :

„Circa 3 500 de spectatori au ur
mărit un joc de bună calitate. 
Echipa noastră a dominat în marea 
majoritate a timpului și în mod nor
mal, putea conduce la pauză cu o 
diferență de 2—3 goluri. Dar, fot-

în 
în

partidă 
avută cu

baliștii noștri au ratat ocazii mari, 
Fazekaș aflîâdu-se în două 
singur cu portarul!

Sutieska a practicat în 
un fotbal în forță. Varadi a 
cidentat în min. 75, fiind 
cu Sultănoiu. Golul gazdelor a ve
nit în mod neașteptat la o bîlbiială 
a apărării. în concluzie, ne declarăm 
mulțumiți de jocul echipei (mai pu
țin la capitolul eficacității), remar- 
cînd în mod special forma buna 
a Iui Ispir, Uncbiaș, Czako, Bbloni 
și Hajnal. La Tg. Mureș în meciul 
retur, sperăm într-un rezultat care 
să exprime realul raport de forțe 
dintre cele două echipe" (G. R.).

rînduri

general 
fost ac- 
înlocuit

TtMHL Pt (AIIWP11IMÂDHU SURTUU h APARENTUL JOC SIMPLU ASCUNDE(Vr—x-e din pap 1)

a și reușit să-I întreacă. U GalațL 
ea • lână in urmÂ Sintem eon- 
Hienți de faptul că arum Pometcu 
trebuie să-și reconfirme poziția de 
trunlaț al categoriei. Chiar dară 
vechilor lai adversari (Pavel Nedel- 
cea și Octavian Amăzăroaie) li s-a 
adăugat încă unul. Gheorghe Cio
chină. ale cărui șanse nu trebuie 
subapreciate, am convingerea că Po
metcu este acum capabil să ie in
staleze din nou in fruntea catego
riei pană. După infringerea de la 
Galați, l-am văzut mereu foarte 
preocupat să-și îmbunătățească a- 
părarea și să capete cea mal bună 
formă sportivă".

— Celorlalți boxeri, de pregătirea 
cărora vă ocupați, ce șanse le a- 
cordați în aceste întreceri ?

— Pătru Cojocaru este deci» să 
joace acum „ultima carte". S-a an
trenat cu foarte multă conștiincio
zitate și este decis să obțină un 
succes la care calitățile sale ii dă
deau dreptul mai de mult. De ase
menea, într-o formă bună se gă
sește și Anton Petre, care poate 
avea un cuvint de spus Ia catego
ria semiușoară. Victoria surprinză
toare obținută de Viorel Tecuceanu

★

La Galați, un alt antrenor etne- 
Pet.-e Mihai, conduce cu aten- 
ui rimele preparative ale eîevi- 
6ăi. De cea mai mare atenție 
partea maestrului se bucură. C-

rit. 
Ue 
lor 
d_n 
reșie, etceurenții cu cele mai mari 
șarse La șefia clasamentelor catego
riilor lor, Octavian Amăzăroaie, 
Sandu Virilă și Vasile Lehăduș. 
După recenta victorie obținută de 
Amăzăroaie asupra vechiului său 
rival, Gabriel Pometcu, la Galați 
se speră într-o reeditare a acestui 
succes și în concursul de la Iași. 
Pugilatul gălățean deține o foarte 
bună pregătire fizică și speră în
tr-o nouă victorie. O dată cu trece
rea lui Ion Gyorffi la categoria

mijlocie, anira-xx-ul Peire Mihai a- 
preciază că Sandu Tirilă are cele 
mai mari șanse să devină tirularul 
categoriei mijiocie-mică. Pugilistul 
gâlățean a făcut in ultima tTeme 
însemnate progrese tehnice, motiv 
pentru care speranțele antrenorului 
ș supdrteriior din portul dunărea'! 
sint îndreptățite.

Revenit la primul său „dascăl", 
Vaslle Lehăduș a reintrat in rin- 
durile celor mai buni boxeri de la 
categoria grea. în ultimele luni, el 
a efectuat un program special de 
pregătire pentru o viitoare confrun
tare cu principalul favorit al cate
goriei, dinamovistul Ion Alexe. Pro
babil. Ia Pitești, meciul așteptat de 
Lehăduș 6e va disputa la sfîrșitul 
sâptămînii viitoare. Rămîne de vă
zut tn ce măsură va reuși el să 
se califice în finală alături de Ion 
Alexe, atîta timp cît acest obiectiv 
îl urmăresc și musceleanul Anghel 
Iancu și constănțeanul Ilie Dascălu.

MULTE ORE DE ANTRENAMENT

DOUĂ INITIATIVE CLUJENE

ÎN SPORTUL UNIVERSITAR
Apreciind „Triunghiularul facul

tăților de drept" — competiție afla
tă anul acesta la a III-a ediție — 
ca pe o experiență foarte utilă,

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO-27 MARTIE 1973
Numai 3 zile au mai rămas la dispo

ziție, timp in care vă mai puteți procu
ra biletele la tragerea specială Loto din 
27 martie a.c., tragere care vă oferă o 
bogată listă de premii : autoturisme DA
CIA 1300 Și SKODA S 100, excursii în 
TURCIA cu autocarul și numeroase pre
mii în. bani de valoare fixă șl varia
bilă.

Participarea se face pe bilete de 2, 5 
și 15 lei varianta. Se mai poate juca pe 
variante combinate și combinații „cap 
de pod", precizăm că la extragerile I si 
a It-a OBIȘNUITE, TOATE BILETELE 
AU DREPTUL SA OBȚINĂ AUTOTU
RISME în cadrul valorii unitare a pre
miilor.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 23 MARTIE 1973
Fond general de premii : 1 019 355 lei. 
Extragerea I : 10 35 73 12 56 43 45 68 88 
Extragerea a Il-a : 33 19 37 34 85 30 36

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 MARTIE 1973

Extragerea I : Categoria 1 : 1,20 
riante a 100 000 lei ; cat. 2 : 4,60 a 18 423 
lei ; cat. 3 : 9,20 a 9 212 lei ; cat. 4 : 19,05 
a 4 449 lei ; cat. 5 : 102,55 a 826 lei ; cat. 
6 : 279,95 a 303 lei.

Report categoria 1 :
Extragerea 

variantă 25% 
10% a 30 052 
lei ; cat. c : 
■24 a 3 381 lei . 
cat. F : 63,40 a 1 280 lei ; 
a 100 lei.

Premiul de 100 000 lei de la categoria 1 
a fost obținut de FRENTI DIONiSiE din 
Reșița, iar premiul de la categoria A 
jucat 25% de 75 130 lei - ■ •
TRUICA VASILE din

Rubrică 
LOTO —

va-

271 966 lei.
a Il-a : Categoria A : 1 
a 75 130 lei și 2 variante 

lei ; cat. B : 2,90 a 27 979 
12,70 a 6 389 lei ; cat. D : 
; cat. E : 53.65 a 1 512 lei ;

---------- cat. Z : 1 360,50

a fost obținut de 
București.
redactată de
PRONOSPORT

menită să dinamizeze viața sporti
vă a universitarilor, să apropie de 
fenomenul sportiv cît mai mulți fac
tori de răspundere din facultăți și 
să faciliteze contactul dintre stu
denții de același profil, dar care stu
diază în centre universitare diferi
te, catedra de educație fizică și 
sport a Universității „Babeș- 
Bolyai", în colaborare cu comisia 
sportivă a centrului universitar clu
jean, au hotărît extinderea inițiati
vei și la alte... specialități, organi- 
zînd. în luna aprilie a.c., primele 
ediții ale „cvintetului" de matema
tică (denumirea competiției nu a 
fost încă stabilită) și a „triunghiu
larului" facultăților de filologie.

întrecerile de volei, baschet, 
handbal și fotbal 
gurează 
a celor 
dențești 
Iile și 
clujene.
13. 14. 15 aprilie — matematicienii ; 
20, 21, 22 aprilie — filologii.

volei,
- ramuri ce fl- 

în programul primei ediții 
două noi competiții st.u- 
— se vor desfășura, în să- 

pe terenurile universității 
după următorul program :

La fel ca Ajax-ul, săptămîna 
trecută, iată că și Leeds United 
ne oferă acum o temă de discu
ție. într-atît de personal, de dis
tinct, a fost jocul ei în contrast 
izbitor cu acela prestat, miercuri, 
pe stadionul Republicii, de 
echipa Rapidului.
„E altceva, parcă e un alt joc", 

se exprima, la masa presei, un 
confrate de-al nostru, entuzias
mat de fotbalul clar, dezinvolt, 
etalat de jucătorii englezi, deși 
și ei evoluau în aceleași dificile 
condiții, pe același teren desfun
dat pe mari porțiuni.

Nu ne vom referi, desigur, tn 
cele ce urmează, la tehnica ridi
cată a jucătorilor lui Don Revie, 
la gabaritul lor impresionant, 
pentru că aceste atuuri sînt con
diții preliminare admiterii 
într-un lot care activează în pri
ma ligă, 
perfecție 
rește, de 
nu e un 
escalada 
poartă pe jucătorul englez sus, 
pe o treaptă înaltă a piramidei 
competiționale. Cel mult, această 
tehnică în condiții de joc, calită
țile de atleți ale fotbaliștilor in
sulari, pregătirea lor fizică, la 
toate capitolele, ne apar ca 
simple mijloace în realizarea 
ideii centrale pe care o urmăresc, 
acel joc colectiv (nu de la englezi 
ne vine termenul de fotbal- 
asociație ?), în „bloc", echipa 
funcționînd închegat, în ambele 
acțiuni, de apărare și de atac.

Controlînd și miercuri o bună 
parte din meci (misiunea fiindu-i 
înlesnită, desigur, și acel 5—0 
realizat în prima manșă), Leeds 
United a putut impresiona prin 
ușurința cu care conduce balonuî 
spre poarta adversă. La elevii 
lui Don Revie (a fost limpede 
miercuri), circulația balonului se 
efectuează rapid. întrucît aceștia 
respectă două condiții : SE DE
MARCA SPONTAN (oferindu-i

Cine nu stăpînește la 
tehnica (este vorba, fi- 
tehnica utilitară), cine 

fotbalist-atlet nu poate 
greul traseu care-1

purtătorului de minge mai multe 
soluții) și PASEAZÂ CU O 
MAXIMĂ OPERATIVITATE, în 
cele mai multe din cazuri parte
nerului cel mai bine plasat.

Acest sincronism, bine realizat, 
între mișcarea grupată în teren 
(în sprijinul purtătorului de 
balon, cum am spus, și cu mare 
atenție la consecuția fazei) ți 
modul rapid de transmitere a 
mingii, ' ' ' ........
analiză, 
GIC.

Toate 
plăcut, 
încîlcit, 
pe jos (acel „petit-football", cum 
l-a numit Gabriel Hanot), total 
contraindicat pe terenul noroios.

Cum se explică acest fotbal 
simplu,, logic, la Gilles, Gray, 
Hunter, Lorimer, Bates, ca să nu 
numim decît pe cîțiva exponenți 
ai acestui... „altfel de joc" ?

„Nici un secret în această pri
vință, ne mărturisea cu amabili
tate, antrenorul Don Revie. Acest 
aparent joc simplu ascunde foar
te myltă muncă, foarte multă 
sudoare, consumată la antrena
mente. în scopul realizării circu
lației simultane a jucătorului și 
a mingii, folosim foarte des 
jocuri de 7—7 sau 8—8".

Sint jocuri cu temă, pe parcur
sul cărora este interzisă, de 
pildă, preluarea mingii. Astfel, 
fotbalistul se obișnuiește să gîn- 
dească rapid faza, să transmită 
mingea, cu precizie, coechipieru- I 
lui. „Dar — n-a omis să subli
nieze Don Revie — așa ceva se 
învață mult mai devreme, 
fotbaliștii mai tineri, copiii 
juniorii. La cei mari, seniorii, 
doar se exersează, se perfecțio
nează".

Interesant, firește, ce spune 
antrenorul englez. Să citim cu 
atenție și să... reținem !

are ca efect, în ultimă
UN JOC SIMPLU, LO-

acestea, în contrast ne- 
cu jocul alb-vișiniilor, 

înghesuit, cu pase scurte,

cu
Și

G. N1COLAESCU



C. M. DE HOCHEI-GRUPA B

ECHILIBRUL DE VALOARE- 
TRĂSĂTORA PRIMELOR PARTIDE

România joaca astăzi cu Japonia (revelația etapei inaugurale)
GRAZ, 23 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Debut neașteptat de furtunos în 

această ediție a întrecerii echipe
lor- din eșalonul secund al hocheiu
lui mondial ! Deși practic n-a fost 
înregistrată nici o surpriză în pri
ma etapă a C.M., totuși, cum alt
fel decît surpriză se poate chema 
fantul că principalele favorite — 
fără excepție — s-au impus cu 
multă dificultate în fața unor 
formații considerate aprioric avînd 
șansa a doua ?

Adevărul este că outsiderii au 
luptat cu o energie nebănuită, au 
anelat la toate rezervele de ener
gie, au făcut o adevărată demons
trație de angajament fizic. Aceste 
formații, de fapt învinsele de joi, 
au fost cele care au dat caracterul 
disputelor. înțelegînd prin aceasta 
că și-au apărat cu strășnicie șan
sele. puține cît li se atribuiseră 
inițial, incomodîndu-și e^ndent par
tenerele de întrecere. Din acest 
motiv aspectul fiecăreia din cele 
patru partide a fost foarte echili
brat, multă vreme egal, ceea ce a 
condus, firesc, la scorurile minime 
cu care favoritele au izbutit, in 
cele din urmă, să se impună. Și 
aceasta, fără nici o excepție !

Americanii au cîștigat extrem de 
greu în fata japonezilor 16—4). 
golul al șaselea fiind înscris cu două 
secunde înaintea fluierului final, 
elvețienii în fața italienilor (4-—31, 
hocheiștii din R. D. Germsnă în 
meciul cu cei iugoslavi (6—4). Exact 
pe aceeași linie s-a înscris si rezul
tatul de 4—2 al reprezentanților 
noștri în partida cu austriecii, deși 
cu o lună înainte, tot aici, la Graz, 
românii obținuseră victorii conclu
dente cu 5—0 și 6—1.

Ați văzut probabil, pe micul

MECIURILE DE IERI

S.U.A. — Iugoslavi* 6—8 (1-4.
4-1, 1-1).
Austria — Italia — rezultatul nu 

ne-a parvenit pînă la închi- 
derea ediției.

PROGRAMUL DE AZI
17 (18) România — Japonia (la 

ora 22,40, înregistrarea partidei 
va fl transmisă lâ T.V.)

20 (21) R. D. Germană — Elveția

ecran, înregistrarea meciului Ro
mânia — Austria și v-ați făcut, de
sigur, o impresie generală asupra 
evoluției celor două echipe. în ceea 
ce ne privește, considerăm că jocul 
echipei noastre a fost sub poten
țialul obișnuit. Majoritatea jucăto
rilor au fost crispați, ceea ce, pe 
ansamblu, a dat o notă de lipsă de 
personalitate echipei, și, în același 
timp, a permis adversarilor să se 
manifeste mai lejer și să domine 
în destul de multe situații. îr acest 
fel au ieșit în evidență si slăbiciu
nile cunoscute ale echipei noastre, 
apărătorii. în mod special, comi- 
țînd numeroase greșeli dintre care 
cîteva grave de tot.

Hocheiștii noștri au jucat mai 
lent decît în alte partide, ceea ce 
a permis austriecilor He să ocupe 
poziții favorabile în atac. fie. mai 
ales. în defensivă. îngăduindu-li-se 
replierea in defensivă, apărătorii 
austrieci au putut ocupa, pe ghea
tă. cea mai bună poziție per.trj a 
putea juca cu corpul, stopind ast
fel atacurile echipei române. De 
altfel la jocul cu corpul pe an
samblu, adversarii ne-au fast su
periori. Avem convingerea că de
butul în competiție, și miza întil- 
nirii inaugurale și-au pus amprenta 
pe jocul hocheiștilor noștri, nu nu
mai pe cel al apărătorilor (cu ex
cepția lui Netedul, ci să al aracan- 
ților care, pe de o parte, au fost 
mai puțin activi în momentele de 
presiune ale reprezentativei Aus
triei. pe de altă parte au fost Iro
siți de viteză explozivă in fazele 
decisive din treimea adversă. Din 
fericire au existat și cîteva mo
mente bune și înaintașii au putut 
înscrie, „bătindu-1" de patra cri pe 
portarul Schilcher.

Cel mai bun jucător al nostru • 
fost, indiscutabil portarul Va
lerian NETEDU. care ne-a de
clarat : Am simțit, la «■ aaeuMut 
dat. in repriza a doua, eâ puzesn 
pierde meciul. Mi-a fas* teamă si. 
în același timp, ciudă! Era doar 
meciul meu de debut la campărna- 
tul mondial și doream eu ta* dina
dinsul o victorie. Am r—viagrrri 
eă echipa isi va reveni si că. etiir 
si m biți. ca japonezii, va proku a- 
crasta. Cred că aaetiul cu Jzpouu 
se va Încheia 4—< sau 5—< pentru 
noi r

SflfCJlOVUA DIVIZIONARA 
DL BOTH * BOMhILI -

ISRAEL 86-80
TEL AVIV. 23 (Agerpres). In

tr-un meci amical disputat la Tel 
i Aviv, Selecționata divizionară de 
(baschet masculin a României a în

vins reprezentativa Israelului cu 
scorul de 86—80 (41—12). Cele mai 

I multe puncte au fost înscrise de 
Tarău 19. Savu 15. Popa 15 pentru 
formația română, respectiv Barry 

| Leibowitz 30.

MECIURI DECISIVE ÎN CUPELE 

EUROPENE LA BASCHET
Ignis Varese și Daugava Riga (virtuala ciștigătoare) au dominat actualele ediții

A XVI-a ediție a C.C.E. la bas
chet masculin, comoetiție datată cu 
trofeul ziarului „L’Equipe* — Paris, 
a fost clstigată de formația italiană 
Ignis Varese care a învins, în par
tida finală, pe T-S.K.A. Moscova cu 
scorul de 71—66 (41—29). Prin acest
succes, echipa pregătită de antreno
rul ingo*lav Aleksandr Nikolici a cu
cerit pentru a treia oară C.C.E.

AU FOST TRASE LA SORȚI

SEMIFINALELE CUPELOR
Porzarui ro-nax 
Kart ZaâA-nice

CrarfMiț BAVER. fostul an

ew a condus echipa Austriei, ne—a 
spas : -Jocul a fost interesant, e- 
chilibrat. Un rezultat de egalitate 
ar fi tos* poate mii just. Mi-aa 
pUeut de ta r—n iai portarul (Ne
teda). ar. C (Tureanui si 13 IGhear- 
gfaiaj*

SLmaLta ecupa noastră va intilni 
feematra Japoniei. re-eiatra primei 
etape și care, as cum s-a văzut, 
are prima șansă. Niponi: s-au ară- 
toc tocai scf.mbau tn bine față dc 
cum i-am văzut, anul trecut, la 
București- Patinează rapid, joacă în 
vreri au o tehnică bună si uti
lizează corpul neașteptat de viguros 
și eficace. Vedeta echipei este por
tarul Otsubo (nr. 1) care a apărat 
excepțional. De asemenea, au pri- 
■aa bnie de atac — Takao (12), Mi
nora OU. Knraknwa (10) — In

ia meciul de vinei i după amiază, 
la capătul urse: brpte pasionante, e- 
chiaa Iugoslaviei a terminat la 
ețai-ate cu fermatia SUA: 6—6. 
PtmcteSe as fost reatirpte de Goia- 
norseL G. Hkh 2. Puterîe 2 și Jug

privește curios plonjonul austriacului
Telefoto : A.P.-AGERPRES

pentru echipa iugoslavă, respectiv 
McManama 2. Hangsleben. Sargent, 
Anderson și Hines.

Călin ANTONESCU

EUROPENE
Ieri, la Zurich, în prezența nou

lui președinte al U.E.F.A., dr. Arte- 
mio Franchi, a avut loc tragerea la 
sorți a partidelor din cadrul semi
finalelor celor trei competiții conti
nentale intercluburi. Perechile sta
bilite sînt următoarele :

DE FOTRAL

JUNIORII SOVIETICI 
CONDUC ÎN GRUPA A 

A EUROPENELOR
LENINGRAD 23 (Agerpres). — în 

ziua a treia a campionatului euro
pean de hochei pe gheață (Grupa 
A), rezervat echipelor de juniori, 
competiție care se desfășoară pe 
patinoarul acoperit din Leningrad, 
selecționata U.R.S.S. a surclasat cu 
13—0 (7—0. 3—0, 3—0) formația 
Finlandei. într-un alt joc. repre
zentativele Cehoslovaciei și Suediei 
au terminat la egalitate : 3—3
(1—1. 1—1. 1—1). în clasament 
conduce echipa U.R.S.S. cu 4 p, ur
mată de Suedia cu 3 puncte.

TURNEUL DE TENIS

DE LA WASHINGTON
WASHINGTON, 23 (Agerpres). — 

In cadrul turneului internațional 
de tenis, Billy Martin (S.U.A.) a 
reușit să-l elimine cu 7—5. 6—4 pe 
spaniolul Juan Gisbert. J. Fassben
der (R.F.G.) a dispus cu 6—4, 7—5 
de americanul M. Estep, iar J. Con
nors (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2, 
6—3 pe compatriotul său R. Borhn- 
stedt.

Pentru sferturile de finală mai 
sînt calificați Ilie Năstase (Româ
nia), Ian Fletcher (Australia). Karl 
Meiler (R.F.G.), Paul Gerken 
(S.U.A.).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Ajax Amsterdam—Real Madrid 
Juventus Torino—Derby County

CUPA CUPELOR
A.C. Milan—Sparta Praga
Leeds United—Hajduk Split

CUPA U.E.F.A.
Borussia Monchengladbach — Twen
te Enschede
Liverpool — Tottenham Hotspur 

Primele echipe ieșite din urnă
vor fi gazde în meciurile tur.

Partidele vor avea loc la 11 și 
25 aprilie.

Referitor la meciul d'.; joi seară, 
disputat la Liege în fața unui pu
blic numeros, trebuie spus că Ignis 
a luat avans din primele minute 
și apoi și-a sporit progresiv avanta
jul. In repriza secundă, baschetba- 
liștii sovietici au avut o revenire 
puternică, s-au apropiat pină la pa
tru puncte, dar finalul a aparți
nut echipei Ignis, puternic impulsio
nată de acțiunile nord-americanului 
Morse și mexicanului Raga.

Punctele au fos-t înscrise de Raga 
25 (10 in prima repriză, 15 în a 
doua), Morse 24 (10—14), Bisson 13 
(11—2), Meneghin 5 (2—3), Ossola 2 
(2—0). Flaborea 2 (0—2) pentru- Ignis, 
respectiv S. Belov 34 (14—20), Kova
lenko 16 (4—12), Edeșko 6 (6—0)
Zarmuhamedov 6 (3—3), Petrakov 4 
(2—2).

Tot joi a avut loc prima manșă 
a C.C.E. la fete (trofeul ziarului 
,-Naroden Sport" — Sofia). Evoiuînd 
în deplasare, Daugava Riga a învins 
cu 64—44 (34—24) pe U.C. Clermont- 
Ferrand și are astfel, practic, asi
gurat succesul final (returul va avea 
loc la 29 martie, la Riga). Punctele 
au fost înscrise de Semionova 27, 
Saleniedze 8, Lupkova 9, Osse 6, 
Bogdanovicia 4, Hendele 4, Skapane 
2, Pane 2, Grudmane 2 pentru Dau
gava, respectiv Guidotti 17, Passe- 
mard 10. Chazalon 9, Riffiod 6, Le 
Ray 2.

POLONEZUL S. SZOZDA
CONDUCE ÎN „TURUL ALGERIEI"

ALGER 23 (Agerpres). — După dispu
tarea a patru etape, în Turul ciclist al 
Algeriei continuă să conducă rutierul 
polonez Stanislav Szozda. urmat de Ju
din (URSS) la 3:18 și Fagerlund (Sue
dia) la 3:30.

Etapa a patra, desfășurată pe traseul 
Djelfa — Boussaada, a revenit olande
zului Hordijk, cronometrat pe 111 km cu 
timpul de 2h 37:05. Pe locul secund, în 
același timp, a sosit Fagerlund.

ESTE VREMEA HOCHEIULUI

Cele mai puternice echipe de hochei din lume Jac ultimele pregătiri tn 
vederea campionatului mondial de la Moscova (luna aprilie) In imagi
nea noastră, o fază a partidei Cehoslovacia — U.RSS. (3—2) de Ia tdti—a 
ediție a C.M. Cele două echipe sint — și tn acest an — mari favorite 

in disputa pentru titlul suprem

Chiar dacă intemperiile vor ține 
cu tot dinadinsul să ne contrazică, 
echinoețiul de la 21 martie ne-a a- 
nunțat că am pășit în primăvară. 
Si totuși - este vremea hocheiului, 
a sport ului-rege în sezonul alb. Așa 
ceva ar fi fost practic imposibil 
în -urmă cu 43 de ani, cînd L.I.H.G. 
(Liga internațională de hochei pe 
gheață) a hotărît ca întrecerile pen
tru titlul suprem să se desfășoare 
în fiecare an. Pe atunci se juca

Norvegia și Olanda vor juca anul viitor in B • 16 echi
pe, în două grupe, la C.E. de juniori • Cehoslovacia, 
LJ R S.S., Suedia — in ce ordine vor urca ele pe po
ci um la Moscova? • Problemele lui Bobrov și Pittner
rei echipe sint și în a- 

lai îndreptățite să 
I. Parcurgând pal- 
r precedente vom 

[va este încă de partea 
uce, care a cucerit 
de de aur, de 5 ori 
int și de două ori 
z. în timp ce spor- 
I (3—6—10) și cei 
) au strălucit mai 

peste patru decenii, 
vw urca ele pe po- 

oe premiere la 15 aprilie ? 
I Bobrov are dificultăți în 
a liniilor de fundași, cinci 
iestia (Ragulin, Kuzkin, Țî- 

r. Lutcenko, Gusev) aparținind
T3 KA. Moscova, care a primit 

53 de goiwi în ultimele 7 meciuri de

Bednar 
grav și 
C.M. în 
dublură

campionat și ocupă doar locul II. 
Neplăceri asemănătoare are și Ja
roslav Pittner, antrenorul campio
nilor lumii. în meciurile amicale cu 
Suedia (6—1 și 0—2), doi dintre cei 
mai buni apărători ai săi, 
și Tajcnar s-au accidentat 
nu vor putea fi utilizați la 
plus, el nu a găsit încă o
de valoare portarului Holecek, atît 
Crha cît și Sakac fiind tineri și lip
siți de experiență. Cît despre ac
tualul potențial al selecționatei sue
deze nu ne vom putea convinge de
cît așteptând partidele sale cu re
prezentativa Uniunii Sovietice, pro
gramate în aceste zile, ca o verita
bilă uvertură a mondialelor, 
Stockholm și Goteborg.

la

Adrian VASILIU

TELEX • TELEX • TELEX
Cea de-a 28-a ediție a concursului Inter
național de maraton de la Otsu (Japo
nia) a fost cîștigată de atletul american 
Frank Shorter, campion olimpic la Jocu
rile de la Mtinchen. învingătorul a fost 
cronometrat pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2h 12:03,'fiind urmat 
de japonezii Yoshtnobu Kltayama 2h 
13:24. Yoshlaki Unetani 2h 15:53 șl ame
ricanul John Vitali 2h 16:15.■
In penultima rundă a turneului de șah 
de la Olot (Spania), Csom l-a Învins 
pe Pujal, Buklcl pe Torre, Quinteros pe 
Medina șl Pomar pe Martin. Campioana 
mondială Nona Gaprlndașvlll a dștigat 
'a Pijoan. A fost consemnată remiza în 
partida Kurajița 
ment, după 
(Iugoslavia) 
7*4 P.

Fabienne Serrat 90,14, Christa Zechmels- 
ter (R.F.G.) 90,41 șl Monika Kaserer
(Austria) 90,71. In urma acestor rezultate, 
primele locuri In „Cupa Mondială" au 
rămas neschimbate. Annemarle Proell 
293 p, Monika Kaserer 207 p, Patricia 
Emonet

Lumea ciclismului trăiește un 
moment de stupefacție. E- 
ddy Merckx, marele Eddy, 
n-a putut ciștiga cursa 

Paris — Nisa, deși a con
dus de la prima etapă pină 
la... ultima. Adică, pînă la star
tul ultim. Era momentul cînd ni
meni nu se mai îndoia de succe
sul supercampionului belgian al 
pedalei, deoarece secvența finală 
a tradiționalei curse prevedea 
proba contracronometru, în care 
Merckx este considerat imbatabil. 
Și totuși, imprevizibilul s-a pro
dus. ..Asul așilor" a avut o zi 
proastă, a pierdut secunde pre
țioase șl — în cele din urmă — 
a cedat coroana victoriei celui 
mai apropiat urmăritor, fostul său 
rival de tradiție, Raymond Poull- 
dor.

Ar fi fost al treilea său sa
lon din acest an, după victoriile 
din Turul Sardiniei și cursa „Het 
Volk". La care se adaugă însă 
și unele rezultate contradictorii, 
cu clasări în grosul plutonului. 
Ratarea din finalul de la Nisa 
(cursă pe care a cîștigat-o de trei 
ori în trecut) ar fi un indiciu în 
plus că Merckx nu mal este â- 
celași dinainte, omul de ne
învins.

193 p.

Turneul
Atlanta
le două
ale probei de simplu. ___ ________ _.
învins cu 6—3, 6—4 pe Harold Solomon.

Internațional de tenis de la 
(Georgia) a programat ultime- 
partlde din optimile de finală 

Rod Laver l-a

„PROGRAMUL 

MERCKX"
10 
Și

tn

Glpslis. în clasa- 
runde, conduc Kurajlța 
Csom (Ungaria) cu cite

Desfășurată
la schi, proba 
dal de la Heavenly Valley (California) 
a fost cîștigată de tînăra sportivă fran
ceză Patricia Emonet. Invingătoarea a 
realizat în cele două manșe timpul de 
88,82, fiind urmată de compatrioata sa

cadrul „Cupei Mondiale* 
feminină de slalom spe-

In optimile de finală ale turneului .in
ternațional de tenis de la Merrifield (Vir
ginia) Aleksandr Metreveli a obținut o 
victorie de prestigiu cu 6—0, 5—7, 6—1 
tn fața lui Marty Riessen. în alte par
tide : Okker — Van Dillen 6—4, 6—2,
Crealy — Tanner 7—5, 6—4.

Cu prilejul unul concurs atletic desfă
șurat tn aer liber la Arlington (Texas), 
sprinterul american Dennis Schultz a 
fost cronometrat in cursa de 100 y cu 
9.2. Proba de 120 y g a fost cîștigată de 
Ricky Stubbs în 13.5.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
MARTINETZ IN FAȚA

aur- este numele tro- 
cu cinci ani în urmă

11 praghez de specia- 
și care urmează să 

celui mai bun jucător 
latului național de ho

pe gheață al Cehoslovaciei, 
îasta. la finele fiecărui se- 
brii Colegiului de antre- 

îrației cehoslovace de 
ă un număr- de punc- 
r care candidează la 

stul trofeu. -Notele" se
1 la 10 și după 

se acordă primul

CROSEI DE AUR“JJ

Interesant este faptul 
în anii trecuți cei mai

to- 
loc

PESTE 70 DE IMÎLMRI

că, pe cînd 
buni jucă

tori ai campionatului cehoslovac 
rau socotiți apărătorii (trofeul 
fost cucerit de cîte două ori 
Jan Suhj și Frantișek Bospișil), 
data aceasta liderul necontestat 
mai mult decît probabilul cîștigă- 
tor al „Crosei de aur" va fi un 
atacant: tînărul și valorosul rea
lizator al echipei „Tesla" din Par
dubice, Vladimir Martinetz. In 
vârstă de 23 de ani, Martinetz se 
remarcă printr-o deosebită activi
tate în 
tul sau 
prezent 
ceauna 
cheiștii 
verse, unde dovedește o combati
vitate ieșită din comun.

e- 
a 

de 
de
?i

joc și mai ales prin spiri- 
de echipă, el fiind mereu 
în fazele decisive. Este tot- 
cel mai dinamic dintre ho- 
aflați în fața porții ad

NOI SUCCESE ALE
După frumoasa comportare avută 

la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. pugiliștii cubanezi și-au con
firmat din nou valoarea. Ei s-au 
afirmat cu pregnanță într-o com
petiție de amploare — „Turneul 
Americii Centrale și al Caraibelor" 
— ajunsă la cea de a III-a ediție, 
întrecerile au avut loc la San Jose, 
în Costa Rica.

Concurînd la toate categoriile (a- 
lături de boxeri din Mexic, Pana
ma. Costa Rica, Columbia, Vene
zuela, Republica Dominicană, Nica
ragua, Jamaica, Honduras, Porto 
Rico, Guatemala și Salvador), re
prezentanții Cubei au dominat ca
tegoric competiția, cucerind șase 
medalii de aur și trei de argint 
De menționat faptul că — excep- 
tîndu-i pe R. Carbonell, care a pier
dut la columbianul P. Cardona și

BOXERILOR CUBANEZI
pe R. Duvalon, care a făcut cunoș
tință cu podeaua în meciul cu ve- 
nezueleanul J. Esparagos 
ceilalți pugiliști ai 
în finale fără să 
frîngerea.

Astfel, pe prima
mului. au urcat următorii boxeri 
cubanezi. în ordine : C. Martinez 
(categoria cocoș), V. Corona (cat. 
ușoară), R. Gaj-bey (cat. mijlocie 
mică). Al. Montoya (cat. mijlocie), 
G. Carillo (cat. semigrea) și T. Ste
venson (cat. grea). Cu medalii de 
argint au fost răsplătiți compatrio- 
ții lor : A. Brea (cat. pană), O. Pa
lacios (cat. semlușoară), D. Ferrera 
(cat. semimijlocie).

Un strălucit bilanț al reprezen
tanților sportului cu mănuși 
„Insula Libertății” !

toți
Cubei au ajuns 
fi cunoscut în-

treaptă a podiu-

ÎXTRE SPORTIVII

în aer liber șl multe dintre patinoa
rele naturale depindeau de capri
ciile iernilor. Astăzi însă, cînd patl- 
ncarele artificiale șl sălile special 
amenajate se numără cu miile, iar 
hocheiul a căpătat o dezvoltare cu 
totul neobișnuită într-un număr tot 
mai mare de țări, sute de mii (iar 
prin intermediul micului ecran zeci, 
de milioane) de iubitori ai acestui 
sport urmăresc comod, într-un ca
dru extrem de plăcut, disputele ași
lor crosei.

Timp de mai bine de trei săp
tămâni hocheiul va concura fotbalul 
Echipele din cea de a treia grupă 
valorică — opt la număr — și-au 
încheiat deja întrecerile, iar forma
țiile Norvegiei (o mai veche cu
noștință) și Olandei (mare sur
priză) vor evolua la anul în grupa 
B. Alte opt echipe din cel de al

de-al VI-lea campionat european de 
juniori. Clou-ul sezonului, aștep'-a*. 
cu nerăbdare mai mult ca oricfnd. 
îl reprezintă însă turneul (tur și 
retur) al celor 6 selecționate — Ce
hoslovacia, U.R.S.S., Suedia. Fin
landa, R. F. Germania și Polonia 
— care-și dispută titlul suprem 
(Moscova, 31 martie — 15 aprilie).

Vor reuși hocheiștii cehoslovaci 
să-și păstreze coroana cucerită atît 
de greu (după 23 de ani). în se
zonul trecut la Praga ? Nu este 
exclus, dar va fi foarte greu, deoa
rece și sportivii sovietici speră să 
ofere propriilor susținători satisfac
ția unui mare succes. Și să nu-i ui
tăm nici pe compatrioțil lui Tumba 
Johansson, echipa celor mai mari 
surprize, care în 1957 la Moscova 
îșl încununa evoluția cu titlul mon
dial.

IUGOSLAVEI Șl UNGARIEI

La începutul lunii trecute a fost 
semnat la Budapesta un protorol 
între organizațiile sportive din Un
garia și Iugoslavia, per.tin anul în 
curs. Conform convenției, în cursul 
acestui an sportivii maghiari și 
colegii lor iugoslavi se vor între
ce în peste 70 de întilniri. cuprin- 
zînd aproape toate sporturile.

Protocolul prevede de asemenea 
reluarea In fiecare an a unor în- 
tîlniri între primele reprezentative 
de fotbal, polo, handbal și bas 
chet Sportivii maghiari și cei iu
goslavi se vor pregăti în comun 
și pentru marile întreceri mondi
ale, precum și pentru Jocurile O- 
limpice de la Montreal, din anul 
1976.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE ȘTIRI
Tn meci amical internațional de volei masculin 
PROGRESUL — PAULISTAN SAO PAULO 1—3

ieri seară, în sala Progresul din Ca
pitală, s-a desfășurat întîlnirea ami
cală de volei dintre echipele masculine 
Progresul și Paulistan Sao Paulo, din 
Brazilia. Partida a început în nota de 
dominare a formației bucureștene, care 
a condus cu 12—9 șl 13—10, dar slă
bind ritmul In final, a permis adversa
rilor să recupereze handicapul și să 
cîștige setul la 13. Cel de al doilea 
a revenit sextetului condus de Horațiu 
Nicolau, în urma unei evoluții ce nu

să 
e-

a permis voleibaliștilor brazilieni 
construiască decît arareori acțiuni 
flcace. Din acest moment, însă, neaștep
tat, Progresul nu mai dă dovadă de a-

ceeași clarviziune. oaspeții impunin- 
du-șl maniera de joc și ciștigind detașat 
următoarele două seturi și, odată cu ele. 
victoria finală cu 3—1 (13, --6. 6, 7). S-au 
remarcat Poroșnicu, de la gazde, res
pectiv Jose Assis și Antonio Moreno. A 
condus foarte bine cuplul I. Niculescu — 
I. Covaci. (Em. F.).

PE TERENURILE DE FOTBAL
Trei rezultate înregistrate ieri. în „Cu

pa Llbertadores* : Naclonal Montevideo 
— Botafogo Hlo de Janeiro 1—2 (0—1). 
La Sydney, tn preliminariile C.M. : Irak

— Indonezia 3_8 (2—1). La Catanzaro : 
Selecționata secundă a Italiei — Selec
ționata ligii irlandeze 2—a (1—0), go
luri marcate de Ghedin șl Petrlnl.

4 PISCINE PENTRU
MONDIALELE DE NATAJIE
Pregătirile în vederea primelor 

campionate mondiale de natație, ce 
vor avea loc anul acesta la Belgrad 
între 31 august și 9 septembrie, se 
desfășoară conform planului stabi
lit de organizatori și aprobat de 
Liga europeană de specialitate. Vor 
fi utilizate în timpul acestei com
petiții patru piscine : „Tașmaidan" 
(înot), „Banjița" (polo pe apă), 
„Kusvtnick" (sărituri de la tram
bulină) și „Stări Grad” (înot).

Complexul nautic de la „Tașmai
dan", 
RS.F. 
bazin 
50x21 
zin acoperit de antrenament 
50 m. Tribunele au o capacitate de 
10 000 de locuri. Aici vor avea loc 
principalele probe de înot, precum 
și festivitățile de deschidere și în
chidere ■ale campionatelor mon
diale. ’

situat în centrul capitalei 
Iugoslavia, dispune de ur. 

descoperit cu dimensiunile de 
m (opt culoare) și de un ba

de

ÎNOTĂTORII DIN
Recent s-a sărbătorit 

550 de ani de existență 
Lodz. Cu această ocazie, 
manifestări festive, a avut loc și un 
mare concurs de înot, desfășurat în 
bazinul acoperit din looalitate, unul 
din cele mai frumoase din Republica 
Populară Polonă. In afara reprezen
tanților orașului gazdă

Redacția fi administrația; Bucurii, Itf. Vasil* Cpula or. 18; telefoane; centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09,

jubileul a 
a orașului 
printre alte

și a altor

Iată-l pe boxerul cubanez Victor Corona (dreapta) în momentul proclamă
rii sale drept cișttgător al Jinalei disputate cu columbianul A. Marrugo, 

în limitele categoriei ușoare

LODZ ȘI-AU SĂRBĂTORIT JUBILEUL
înotători de renume din restul țării, 
au mai luat parte concurenți din 
R.P. Bulgaria. R.D. Germană și alte 
țări. înotătorii polonezi au obținut 

Astfel, în probele 
liber), înotătorul

rezultate bune, 
masculine {stil 
Chmelevskl a parcurs 100 m în 54,8 
sec și 200 m în 2:03,6.

Cupa pentru cea mai bună per
formanță obținută de participanții 
străini a fost cîștigată de înatătoa- 
rea Angela Franke din R.D.G., care 
s-a remarcat în mod deosebit cîști- 
gînd probele de 200 si 400 m liber 
cu timpurile de 2:12,0 șl 4:36,4 pre
cum și proba de 200 m mixt în 
2:29,8.

interurban 73 «i 286 ) telex/ sporlrom buc. 180. Tiparul 1. P. „Informația", București

ESTE 
DEFINITIV ?

Și totuși, dacă obișnuiții curse
lor profesioniste ar fi întrebați 
care este, pentru ei, cel mai „te
mut" adversar, răspunsul conti
nuă să fie, invariabil — Merckx ! 
Iată de ce, cînd s-a anunțat ab
sența lui Eddy de la startul edi
ției din acest an a Turului Fran
ței, regretelor exprimate de or
ganizatori li s-a adăugat un evi
dent sentiment de ușurare. S-a 
mers pînă acolo încît unul din 
reprezentanții firmei Peugeot, 
cointeresată în Marea Buclă, să 
avanseze următoarele păreri inso
lite : „Dacă Merckx este absent, 
mulți alergători se vor simți li
berați de un complex de inferio
ritate. Astfel, pentru noi, victoria 
unui Thevenet devine foarte posi
bilă...".

In fond, care este programul 
lui Eddy Merckx, în acest an ? 
El însuși l-a precizat, în cadrul 
unor declarații făcute presei, 
înaintea plecării în cursa Paris 
— Nisa. în linii mari, obiective
le sale sînt trei la număr : Tu
rul Italiei, Turul Spaniei șl cam
pionatul mondial rutier. Absen
ta de la startul turului francez 
o motivează astfel : „Patru vic
torii în Marea Buclă ajung... 
N-am intenția să disput in acest 
an trei tururi, e lucru hotărît". 
Mai sînt însă îndoieli, ca totdea
una cînd este vorba de decizii 
negociabile. Iar în lumea sportu
lui profesionist, orice se poate 
negocia !

Punctele de atracție ale actua
lului „program Merckx* rămln, 
deocamdată, starturile sale în 
Vuelta spaniolă șl Giro Italian. 
Pentru cel dlntîi, trebuie preci
zat că reprezintă o „premieră" 
mondială. Niciodată pînă acum, 
recordmanul orei n-a' alergat în 
circuitul Spaniei, considerat pînă 
nu de mult drept o cursă de „Mi
nă a doua*. Nu numai atît, Eddy 
vrea să facă un gest de mare se
nior, venind să-i acorde Iul Luis 
Ocana revanșa chiar pe terenul a- 
cestuia. Ocana, ambițiosul ciclist 
iberic, care continuă să pretindă 
că doar nesansa si accidentul l-au 
privat de victorie în fața lui 
Merckx, la ediția de acum doi 
ani a Buclei franceze.

Apoi, Giro. Acest Giro italian, 
care vrea să devină mai mult 
„european" în acest an. Startul se 
dă în Belgia — luîndu-1 pe 
Merckx de la domiciliu, cum se 
comentează ironic — trece apoi 
Rinul pentru a continua pe teri
toriul vest-german si cel al Lu
xemburgului, face incursiuni în 
Elveția și Franța, pînă a intra, în 
sfîr.șit. pe șoselele italiene. Avem 
de-a face cu o renunțare la tra
dițiile rutiniere ? Mai curînd, am
biții umflate de nevoia unei su
pralicitări, pentru a putea ține 
pasul cu tendința generală spre 
gigantism a sportului profesio
nist.

Este tocmai ceea ce încep să 
resimtă, în detrimentul integrită 
ții lor fizice, marii campioni aî 
pedalei. Și ceea ce vrea să evi
te chiar și un Eddy Merckx.

Radu VOIA
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