
Duminică, la Bratislava,

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA JOACA IN FINALA 
C.C.E. LA HANDBAL FE
MININ, IN COMPANIA 

LUI SPARTAK KIEV

Citiți amănunte în pa
gina a IV-a.
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IN LUMINA HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P C R. CU PRIIIRE IN CAMPIONATELE DE VOLEI

LA DELIOLTAREA EOMIMA A EDKAflEI EIZKE SI SPORULUI VICTORII SCONTATE

La start : VIITORII ATLEȚI 
DIN ANINA I

Aproape 500 de elevi au fost pre- 
zenți duminică, la Anina, la -Crosul 
primăverii". Iată cîștigătorii :

FETITE : Marinela Olinca (Liceul 
Anina) ; BĂIEȚI : Petrică Dascălu 
(Liceul Anina); JUNIOARE II: Ed- 
wig Uher (Șc. gen. 2) ; JUNIORI II : 
Nicolae Radu (Lie. Anina) ; JUNI
OARE I : Cristina Repavschi (Șc. gen. 
2) ; JUNIORI I : Valeriu Dăran ~ ' 
Anina).

Tn localitate a avut loc și un con
curs de gimnastică. Pe locul I, 
pa clasei a VII-a a Liceului Anina.

Doru GLAVAN, coresp. județean
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„PRIMAVARA PATINAJULUI CLUXAN- — UN FESTIVAL S UN SMBOL!

Ieri, în campionatele 
naționale de volei s-au 
desfășurat cinci partide 
contind pentru etapa 
a XVIII-a. Iată amă
nunte :

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL C. N. E. F. S.

Ieri a avut loc prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, constituit în plenara C.N.E.F.S. din 17 
martie a.c.

La primul punct al ordinii de zi s-a discutat stadiul îndeplinirii sarci
nilor care decurg din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie— 
2 martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului și a fost îmbunătățit Planul de măsuri pentru aplicarea Hotărîrii, pe 
baza propunerilor din plenara C.N.E.F.S. și a intervențiilor din ședința Bi
roului Executiv.

S-au stabilit, de asemenea, atribuțiile Biroului Executiv și responsabi
litățile membrilor săi pentru realizarea prevederilor Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea mișcării sportive și ale Planului de mă
suri.

A fost prezentat proiectul Programului de pregătire olimpică ce ur
mează să fie supus dezbaterii și aprobării viitoarei plenare a C.N.E.F.S.

Biroul Executiv C.N.E.F.S. a rezolvat unele lucrări ale activității cu
rente.

TURNEUL DE BOX PE CATEGORII DE GREUTATE

STEAUA — I.E.F.S. 
(m) 3—2 (9. 2, —9.
—12. 7). Partidă antre
nantă. cu faze adeseori 
plăcute, dar și cu nu
meroase oscilații în 
ambele tabere. Studen
ții au abordat întîlni- 
rea mult sub posibili
tățile reale. AstfeL în 
primele două seturi, ei 
nu au avut decît o 
scmrtă perioadă de do
minare. la începutul 
jocului. Din setul al 
m-lea. ei și-au revenit 
— ca urmare a unor 
schimbări efectuate de 
antrenorul St. Stroie — 

tuația la se
ce 1 decisiv, 
nții s-au pri- 

actiuni. facili- 
toria steliștilor. 
tionat că Steaua 
tuț beneficia 
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.Duminică. 
Ferec 
ambe

tducwea. 
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CALIMANEȘTI : 1 000 DE TINERI LA 
„CROSUL PRIMĂVERII"

în orașul Călimănești a avut 
duminică o reușită întrecere atletică 
intitulată „Crosul primăverii*. Ls 
startul diferitelor probe au ist pre- 
zenți circa 1 000 de tineri și tinere 
din localitate.

la s

organizat pe patinoarul artificial din Cluj
Foto : Andrei LL'CA — Cluj

ÎN ORGANIZAREA C.C. AL U.T.C. Șl MINISTERULUI EDUCAȚIEI SI iNVÂȚĂMÎNTULUI

PRIMUL FESTIVAL AL ANSAMBLURILOR
ȘCOLARE DE GIMNASTICĂ MODERNĂ

Inițiativa Secției sport-turism a 
C.C. al U.T.C. și Ministerului Edu
cației și învățămîntului de a or
ganiza primul Festival al ansam
blurilor școlare de gimnastică mo
dernă merită, desigur, o sublinie
re deosebită.

La ora actuală, din datele exis
tente, rezultă că în întreaga țară 
ființează peste 500 de cercuri de 
gimnastică modernă, în școli de 
diferite grade. ..Festivalul" a im
pulsionat considerabil pasiunea ti
nerelor sportive pentru această dis
ciplină, profesori de specialitate au 
încurajat participarea la acțiune, 
conducerile de școli au fost și ele 
mult mai mobile, ajutînd la reu
șita întrecerilor.

★
Inaugurat la începutul acestui an, 

deci o dată cu trimestrul II de 
școală, Festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică modernă a 
ajuns acum în preajma etapelor

© Finala — in zilele de 14 și 15 aprilie la Constanța, cu 
de sportive I • Cea mai importantă acțiune la nivel cen- 
de stimulare a gimnasticii moderne in rindul elevelor • Peste

400 
trai 
500 de ansambluri în întreaga țară • Fruntașe in acțiune, jude 
țele Brăila, Mureș, lași, Olt, Bacău, Ilfov și Bihor

județene. Cu alte cuvinte, au fost 
consumate primele etape, pe școa
lă, interșcoli și, în unele cazuri, pe 
municipii. A revenit județului 
Ilfov cinstea de a organiza prima 
finală. Ea a avut loc duminică, în
tr-un cadru cu totul sărbătoresc, în 
municipiul Giurgiu. A fost, sub 
toate aspectele, o reușită, asigura
tă intr-o bună măsură și de 
cursul demonstrativ susținut 
Către sportive de la Institutul 
Educație Fizică și Sport.

In duminica ce urmează, alte ju
dețe își vor desemna ansamblurile 
campioane, în principiu un număr 
de 12. în fine, la 8 aprilie vor lua 
sfîrșit întrecerile etapei pe județ.

con- 
de 
de

Sînt de semnalat preocupările care 
există pentru succesul acestei eta
pe în județe ca Brăila, Mureș, Iași, 
Olt, Bacău și Bihor, în municipiul 
București, unde aproape toate ca
drele de specialitate s-au angajat, 
cu toată capacitatea lor organiza, 
torică, cu toată priceperea, la al
cătuirea unor ansambluri cit mai 
omogene valoric.

în sprijinul pregătirii echipelor 
participante, organizatorii au editat 
un pliant, foarte util — după cum 
rezultă din opiniile multor eleve și 
profesoare de specialitate — în 
alegerea unor excursii. Pliantul a

(Continuare ta pag. a 2-a)

0 TEMA DE ACTUALITATE

Răspunsul tovarășului ing. Edgar
KONRAD, vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Timișoara, la arti-
colul publicat in ziarul nostru de ieri

Stancu (I E E.S) încearcă să depășească blo
cajul echipei Steaua, format din Crețu și 
Terbea. -■> — •Foto: I. MIHÂICA

J»

FAVORIȚII ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMELE MECIURI

• Antoniu Vasile a depășit greutatea și a ieșit din cursă • La

Pitești, multe partide încheiate înainte de limită

IAȘI, 27 (prin telefon). In prima 
reuniune s-au disputat 7 meciuri la 
categoria pană și 3 la mijlocie. în- 
tr-o sală, nu prea populată, primii 
care au urcat treptele ringului au 
fost Gheorghe Ciochină (Steaua) și 
Constantin Tîrcheș (Cimentul Med
gidia). Ambii sportivi s-au angajat 
de la început într-un schimb pre
lungit de lovituri. Cu o directă bine 
plasată, Ciochină și-a trimis ad
versarul la podea în rundul 1. în 
următoarele minute Tîrcheș a în
cercat să întoarcă situația meciului 
în favoarea sa, dar tehnica mai 
bună a bucureșteanului și-a spus

pînă la urmă cuvîntul. Philipe 
Mongo (studentul congolez de la 
Craiova) a primit o replică dîrză 
din partea lui Ion Boancă 
Cluj). Cu un finiș mai clar, 
a reușit să cîștige, dar nu 
depune serioase eforturi.

Constănțeanul Petre Manole l-a 
prins pe Mihai Fodor (C.S.M. Si
biu) într-un colț al ringului și i-a 
aplicat o susținută serie de lovi
turi puternice.'Sibianul a căzut la 
podea, a fost numărat, iar după

(C.S.M. 
MongO 
fără a

(Continuare tn pag. a 2-a) <

SPERANȚELE" PATINAJULUI DIN ȘAPTE ȚĂRI
SE PREZINTĂ AZI

LA STARTUL CONCURSULUI
VOINȚA ARAD — C-SX. GA

LAȚI (tn) 1—3 (—12. 14- —9. —D- 
Cu excepția primelor două seturi, 
arădenii au jucat din nou slab, 
pierzind. fără a constitui un cbsta- 
col dificil de trecut. Au arbitrat 
L. Andries și M Herfa. ambii din 
Cluj. CȘT. IACOB-cvresp. județean'

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
TRACTORUL BRASOV (m) 3—1
(13. 12, —13. IU-

FARUL CON- 
<13, —11, 12. 

minute de joc. 
a revenit echipei gazdă, 

care a demonstrat o mai bună con
diție fizică. Evidențieri . Iolanda 
Popescu. Elena Cetfas. de la CSJ3L. 
respectiv Emilia Cemega. \ lorice 
Lutch și Carmen Marinescu. (GH. 
TOPlRCEANU-coresp).

SIBIU

INTERNAȚIONAL „PRIETENIA
nostru de patinaj i-a 

fost sortită o încheiere spectaculoa
să Sub cupola palatului de gheață, 
ia adăpost de sulițele soarelui pri-

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

C.S.M.
STAKȚA (O
—1», 15). După 1» 
victoria

3—2

Evide

Je

MIERCURI : ora 8.30 — băieți, 
obligatorii; 16.00 — deschiderea 
festivă; 16.30 — dans, obligatorii; 
17JO — perechi, program scurt; 
1S.00 — demonstrație.
JOI: 8.00 — fete, obligatorii; 

16JO _ băieți, program scurt;
17JO — dans, obligatorii; 18.30 — 

perechi, libere;
13.60 — demonstrație.
VINERI: 16.00 — fete, program 

scurt; 17.45 — băieți, libere;
20.00 — dans, libere.
SIMBATA : 15.00 — fete, libere; 

17.00 — demonstrație.

prima oară, Bucureștiul este gazdă 
a acestei întreceri internaționale de 
anvergură, devenită tradițională, re
unind speranțele patinajului artistic 
din șapte țări. Concursul „Prietenia" 
este deschis celor mai buni patina
tori juniori (limită de vîrstă — 16 
ani) din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Este, totodată, 
un test de verificare pentru toți a- 
cești campioni și campioane, în pers
pectivă, la sfîrșit de sezon compe- 
tițional.

Mulți dintre competitorii aflați 
acum la start, pe patinoarul acope
rit „23 August", se regăsesc în lup
tă, după ce au fost văzuți la „mon
dialele" și „europenele" din acest 
an. Este cazul talentatului patinator 
cehoslovac Miroslav Soska, sau al 
de acum consacratului Bernd Wun-

MICRO INTERVIU
CU 0 MARE
PATINATOARE

• AzL de la 1&39. in sala Giu- 
lești, se v* desfășura intflnirea 
dintre echipele masculine Rapid și 
Progresul.

măvăratic, oglinda lucie a patinoa
rului va fi scena unui adevărat fes
tival al patinajului artistic. Pentru

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

0 INTERESANTĂ PARTIDĂ DE VERIFICARE
A SELECȚIONATEI DIVIZIONARE LA FOTBAL

AZI, LA PITEȘTI, iHTlLME CJ SELECȚIONATA DIVIZIONARA DIN ISRAEL
Pentru azi, pe agenda pregătirilor 

selecționatei noastre divizionare de 
fotbal tn vederea apropiatului său start 
în sezonul internați tr.al. se înscrie 
o interesantă întilnire de verificare. 
Selecționabilii lui Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc s-aJ deplasa: ce 
luni la Pitești unde, ineepind de la 
ora 16,30, vor primi replica unei se
lecționate divizionare din Israel.

SPAȚIILE DE JOACA, SPORT Șl AGREMENT IN CARTIERE

0 AMPLASARE JUDICIOASA Șl 0 REPARTIZAM

(Reamintim cititorilor noștri, că acest 
meci contează ca revanșă pentru par
tida dintre cele două selecționate di
vizionare. disputată în decembrie a- 
nul trecut la Tel 
victoria a revenit 
rul de 2—1.)

Evident, meciul
t-iti. prin caracterul său amical, de 

erîficare, nu pune in primul rînd 
prcbleme de rezultat, deși reprezen- 
tănțîi noștri sint datori să nu ignore 
nici acest aspect, mai ales in con
textul amintit mai sus, pierderea — 
după o evoluție slabă — a întîlnirii 
similare din deplasare. Interesează 
însă, mai Înainte de orice, randa
mentul pe care-1 va da formația, 
perspectivele pe care ea ne va lăsa 
să le întrevedem pentru jocul de la 
Kiev (18 aprilie cu U.R.S.S.) și cele 
două partide oficiale din prelimina-

Aviv, și în care 
gazdelor cu sco-

f
de azi de la Pi

rille C.M., din luna mai, cu Albania 
și R. D. Germană. După primele sale 
concluzii din momentul preluării con
ducerii echipei naționale (concluzii 
trase în urma turneului de pregă
tire franco-spaniol), Valentin Stă- 
nescu a adus lotului cîteva comple
tări, introducînd în lot o serie de 
jucători noi, care n-au luat parte la 
pregătirile din februarie : Haidu, An
tonescu, Dumitriu IV, Aelenei, 
Marcu.- Din păcate, pentru verifica
rea de azi, antrenorul selecționatei 
s-ar putea să nu conteze pe unul 
dintre jucătorii de bază, Dobrin, care 
nu este sigur că va juca, fiind sufe
rind de sciatică. In ceea ce-1 privește 
pe Neagu, intrat în vederile selec
ționării, el a primit aviz medica] 
negativ (din cauza accidentului de 
la Arad) așa incit n-a mai făcut

GABY SEYFERT a venit la 
Bucuiești, odată cu primăva
ra... Văzînd-o, de aproape, cu 
privirea-i limpede și părul
blond strîns cu îngrijire, res- 
plrind a tinerețe, îți pare o
liceană în pragul examenelor 
și nicidecum o fostă dublă
campioană mondială (1969,
1970). De fapt, Gabrielle Bue- 
ger-Seyfert dă — tn aceste 
zile — un important efxamen. 
Unul din acelea care trebuie 
să-l aducă definitiva consa
crare de antrenoare, după ce 
1 fost, ani de-a rindul, ultima 
zini a ghețll, coborîtă parcă 
din cărțile de povești. O ma
re patinatoare se află printre 
noi.

— Gaby Seyfert, cum te 
simți la București, pentru pri
ma oară ?

ca între prie- 
regretul că sînt 
să privesc cum 

Am,

In municipiul Timișoara există o veche 
tradiție în mișcarea sportivă de masă. Dacă 
pînă în 1968, s-au amenajat spații de joacă și 
de sport numai în unele zone, unde au existat 
terenuri libere, de către unitățile mai puter
nice. cu un mare număr de salariați, astăzi 
nu se mai concepe să se amplaseze o uzină 
fără a putea asigura angajaților și spații pen
tru recreare sau să se aprobe un detaliu de 
sistematizare privind un cvartal de locuințe 
care să nu cuprindă și spații de joacă și tere
nuri de sport, conform normelor în vigoare.

Amplasarea judicioasă și repartizarea aces
tor spații în mod echitabil, pentru toate car
tierele municipiului, a fost posibilă după avi
zarea schiței de sistematizare de către Comi
tetul județean P.C R. în anul 1971.

Și. așa cum reiese din recenta Hotărire a 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, ne re
vin sarcini de prim ordin în acest sens.

în conformitate cu schița de sistematizare,

s-au realizat o serie de amenajări sportive 
din partea de nord a municipiului, cum este 
Ștrandul Tineretului, motelul (cu dotările 
respective în curs de dezvoltare), campingul, 
muzeul satului în Pădurea Verde, barajul pe 
Behela la liziera pădurii cu lacul (unde se 
vor putea practica sporturi nautice), terenu
rile de fotbal din Pădurea Verde și de la Li
ceul Silvic, baza sportivă a fabricii Modern, 
baza sportivă din preuzinalul U.M.T. cu te
ren de fotbal, terenuri de tenis, sală de gim
nastică etc.

Există spații reținute pentru o grădină zo
ologică în Pădurea Verde, au început lucră
rile la poligonul de tir sportiv și s-a avizat 
proiectul pentru baza hipică vizavi de motel.

Pentru partea de nord a municipiului pu
tem spune, deci, că există posibilități sufici
ente pentru recreare și activități sportive 
dacă mai luăm în considerare și dotările mai 
vechi, cum sînt complexul sportiv Progresul

(la care s-a amenajat recent și un bazin de 
înot).

Nu același lucru se poate spune despre 
partea de sud-vest a municipiului, unde prin 
construirea cartierului Calea Șagului, densi
tatea populației a crescut foarte mult.

Cunoscînd această situație s-a întocmit, cu 
ajutorul Comitetului județean de partid, un 
studiu privind amplasarea unei zone de agre
ment cuprinsă între Calea Șagului și Fabrica 
de tramvaie, respectiv str. D. Barac. Aici ur
mează ca, pe lîngă dotările comerciale, să se 
amenajeze un mare parc sportiv care să cu
prindă mai multe terenuri de fotbal, hand
bal, baschet, tenis, o salbă de lacuri cu piste 
pentru canotaj, terenuri de joacă pentru co
piii mici, teatru în aer liber, un ștrand cu 
două sau trei bazine cu apă, poate chiar ter
mală. Lucrările de escavație pentru lacuri au

(Continuare tn pag a 2-a)
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(Continuare in pag a 3-a)

— Excelent, 
teni. Dar, cu 
aci doar ca 
alții patinează. Am, mereu, 
nostalgia concursurilor mele...

— Cele de neuitat! Dar 
cred că fetele și băieții, pe 
care i-ai adus pentru concursul 
nostru, îți pregătesc și ei sa
tisfacții.

— Da, prezint aci . cîțiva 
dintre cei mai buni elevi ai 
mei, de ia clubul Dynamo 
Karl Marx-Stadt, acolo unde 
am crescut și eu. Precum și 
patinatori din Berlin. Iată, de 
pildă, pe Marion Weber și 
Șteffi KnoII. Două fete fru
moase, patinatoare talentate. 
Sau pe Bernd Wunderlich, ca
re se pregătește să ajungă 
campion al R.D. Germane. Iar 
mai tîrziu, poate și ntai mult!

— Unde e însă Anett Potzsch, 
pe care ne-ai promis-o ?

— Regret 
trebuit s-o 
mele zile, 
că a avut 
cursuri in ___  ____ .... ...
cepe să dea senine de obosea
lă. La 12 ani, campionatele eu
ropene și cele mondiale în
seamnă foarte mult. Am lă- 
sat-o să se odihnească puțin.

— Principii pedagogice sănă
toase. Ce părere ai 
concursul „Prietenia", 
samblu ?

că pe Anett a 
las acasă. In ulti- 
mi-am dat seama 
prea multe con- 

acest sezon și în-

despre 
în an-

intere-o întrecere
o tradiție frumoa- 
de a reuni pe cei

SĂTMAREANU dumei nu

- Va fi 
sântă. Este 
să, aceasta 
mai buni patinatori din țările 
noastre, aflați în pragul ma
turității. Un concurs puternic 
și un prilej 
ierarhizare a 
de importantă 
tistic.

Absolut, de

pentru o primă 
valorilor, atît 
în patinajul ar-

acord.



POIANA BRAȘOV, 27 (prin te
lefon) — Cea mai lungă cursă de 
schi fond, organizată la noi în țară, 
proba de .30 de km, deși organiza
tă spre sfîrșitul sezonului a oferit 
un spectacol deosebit, într-o ambi
anță primăvăratică, constituind 
pentru Vasile Papuc (Dinamo Bra
șov) prilejul de a-și adjudeca pri
mul titlu’de campion al țării la 
seniori. Cursa sa a fost splendidă, 
conducînd din cap în cap, cu o re
gularitate de metronom și într-un 
ritm card dădea impresia unei în
treceri pe 15 km. Traseul ales în 
Poiana, ,Mică, peste Coama Lungă 
și Lunca lui Bălan, deși a măsurat 
exact distanța, a fost alcătuit în 
marea majoritate din porțiuni pla
te, ceea ce explică timpii foarte 
buni realizați, cu corespondență va
lorică internațională.

Principalul favorit al cursei 
Gheorghe Voicu (campionul probei 
în anul 1972) acuzînd o ceruire 
greșită a abandonat după prima 
buclă de 10 km, după părerea 
noastră cu prea multă ușurință, 
pentru că o corecție a ceruitului, ne- 
cesitîțid- circa un minut, i-ar fi dat 
posibilitatea să rămînă în lufrtâ 
pentru titlu.

Este drept că ceruirea a consti
tuit o problemă, deoarece valul

PRIMUL FESTIVAL 
AL ANSAMBLURILOR 

ȘCOLARE

de căldură ce traversează țara s-a 
făcut simțit și la Poiana Brașov. 
Din aceste motive startul s-a dat 
la ora 7,45 și, cu toate acestea, la 
umbră a fost gheață, dar în por
țiunile expuse razelor solare zăpa
da se topea văzînd cu ochii.

în aceste condiții schimbătoare 
trebuie semnalat meritul și în ace
lași timp surpriza oferită de tinărul 
Nicolae Du du (IEFS București), 
care, depășindu-se pe sine și pe 
mulți dintre redutabilii alergători 
ai acestei distanțe, s-a clasat in 
final pe locul doi, după o cursă 
excepțională. Gheorghe Gîrniță. un 
alt pretendent Ia titlu, resimțindu-se 
după o recentă gripă și, credem, 
puțin obosit aupă 25 de starturi 
în acest sezon, s-a clasat abia pe 
locul 3, la cîteva secunde diferență, 
după ce aproape 25 de km de aler
gare se aflase pe poziția secundă.

în încheiere am vrea să subli
niem, încă o dată, meritul organiza
toric al colegiului brașovean de 
arbitri și efortul de a se fi ame
najat mecanic toată pîrtia cu ma
șina de bătătorit zăpadă, ceea ce 
a oferit schiorilor condiții de în
trecere excepționale. LATĂ REZUL
TATELE ÎNREGISTRATE : 1. Va
sile Papuc (Dinamo) — campion 
național — 1 h 38:18. 2. Nicolae 
Dudu (IEFS) 1 h 39:46. 3. Gheor- 
ahe Gîmitâ (Dir.amo) 1 h 39:50. 4. 
Dumitru Soiu (ASA) 1 h 43:46. 5. 
Gheorghe Cercel (ASA) 1 h 44:27. 
6. Gheorghe Cimpoia (ASA) 1 
44:30.

o..
(Urmare din pag. 1)

VASILE PAPUC CAMPION LA 30 km

Nr. 7366

La campionatele europene de „libere“

PETRE COMAN Șl VASILE IORGA ASPIRĂ LA MEDALII DE AUR

Vasile Papuc 
(Dinamo Brașov) 
noul campion na
tional la 30 
km

Foto: Theo
MACARSCH1

fost, în mu’te cazuri, un fel de 
punct de plecare în diversificarea 
unor teme, care — a se vedea ia 
finală ■— nu vor cuprinde doar 
exerciții eu obiecte clasice (cercuri, 
coarde, minge, măciucă- ci și cu 
obiecte stilizate — umbreluțe, ghir
lande de flori, eșarfe, fluturași șjl 
— ceea ce va face să sporească pa
leta de culdri a concursului, la ul
timul său act. Fantezia profesoare
lor care pregătesc echipele cam
pioane de județe, aie elevelor par
ticipante poate fi nelimitată.

i. - ., - ♦
In ceea ce privește finala. aceas

ta a fost fixată in vacanța de pri
măvară, îfi "zilele de 14 și 15 
lie în "Sala sporturilor din 
stanța. O excelentă alegere, 
fiind interesul care există 
pentru sportul grației și al 
minării. La finală, pe Ungi 
320 de- eleve, componente a 
pelor campioane de județe, 
prezente alte 80 — sportivi 
tașe — qare^jor susține un 
program demonstrativ

în vederea stimulări 
fesorilor și a elevilor, 
au .instituit o serie 
pentru <#ei mai omog 
pentru .cele mai teh 
pentru ansamblul cel 
etc.

aprt-
Cen- 

dat 
acolo 
ihde- 

cele 
echi

voc fi 
frunr 
mare 

izatorii 
de premii — 
en ansamblu, 
nice execuți:, 

mai grațios

Mihai BlR*

(Urmare din pag i)
TURNEUL PE TOATE CATEGORIILE DE GREUTATE

DIACONESCU

i aceea a fast abandonat de antre
norul Său. Constantin Pipoiu (Plo
iești) a găSit-o rezistență deosebită 
în Chiri țâ Stoian (Metalul Bucu
rești). Deși -. a recepționat o serie 
de lovituri foarte puternice, bucu- 
reșteanul a găsit resurse pentru a 
răspunde atacurilor adversarului 
său. In ultimele trei minute de 
luptă, fiecare pugilist a lovit la în- 

; âmplare, tar judecătorii au decis 
pe învingător (Pipoiu) apreciind la 

.jel un plus de claritate.
Constantin Agrigoroaie (Nicolina 

Iași) a fost bine îndrumat tactic 
în lupta sa contra dinamovistului 
bucureștean Marin Peia. El a ex
pediat numeroase un-doi-uri 1a fi
gură. in primeie minute ale dispu
tei. In următoarea repriză, Peia a 
trecut la contraatac și a echilibrat 
situația. Ultimul rund a fost dra- 
nS*6.‘ fiecare’ sportiv aruncînd în 
l'm*?Mtime4*uț««erve de energie» 
Pentru insistențele sale în atac, A- 
grigoroaie a primit decizia cu 2—1.

Cunoscuții boxeri Gabriel Po- 
metcu. Ion Gyărffi și Gheorghe Chi- 
văr au realizat victorii clare, do
vedind (toți trei) că se află în bună

formă 6portivâ. (D.
— coresp. județean).

ORADEA, 27 (prin
cea de a doua reuniune de luni au 
fost programate 14 meciuri (8 la 
categoria semi ușoară și 6 la cate
goria mijlocie mică). Cu acest pri
lej a fost consemnat și un eveni
ment neașteptat : campionul națio
nal la categoria semiușoară, Anto- 
niu Vasile a depășit greutatea și 
astfel a fost nevoit să părăsească 
întrecerea. Meciurile, în general, au 
purtat amprenta unor dispute a- 
prige, dar procedeele tehnice au 
fost uitate parcă în... sălile de an
trenament, în centrul preocupării 
combatanților rămînînd doar lupta 
aderbă și Schimburile de lovituri 
violente. Excepție au constituit me
ciurile Simion Cuțov — M. Prie 
(C3.M. Sibiu) șl T. Nicolae (Me
talul) — G. Nare (A.S.A. Bacău), 
în care Cuțov și Nicolae, printr-o 
bună evoluție s-ău impus. învin- 
■gînd prin abandon.

CELELALTE REZULTATE: E: 
Gorea (Voința Reghin) b.p. C. Voi- 
cilaș (Gloria Buzău), 
(Motorul Arad) 
(A.S.A. Cluj), A. 
Galați) b.p. M. 
C. Dia (Muscelul)

telefon). — în

(A.S.A. Cluj), T. Ciobotaru (Litoral 
Mangalia) — într-o partidă extrem 
de echilibrată, în care învingătorul 
a fost și la podea în prima repriză, 
b.p. N. Boșcu (Constructorul Ga
lați), I. Agapi (Nicolina Iași) b.ab. I. 
Șt. Crișan (Voința Satu Mare), C. 
Dumitrescu (Fanil) b.p. D. Ionescu 
(Dinamo Brașov) ; cat. mijlocie 
mică: N. Moț (Motorul Arad) 
b. dese. 3 M. Pachitaru (C.S.M. Si
biu), G. Blaj (C.S.M. Reșița) b.p. 
Fr. Saigo (Crișul), C. Chiracu (Du
nărea Galați) b.p. C. Sprînceanu 
(U. M. Timișoara), A. Tîrboi (Fa
rul) b.p. N. Bloj (Voința Reghin), 
C. Ghiță (Steaua) b.p. I. Lupu 
(C.F.R. Timișoara). (Die GHIȘA — 
core6p. județean).

Incepînd de vineri și pînă dumi
nică seara, în orașul elvețian Lau
sanne, va avea loc una dintre cele 
mai mari competiții de lupte libere 
ale anului — campionatele europene. 
La aceste întreceri de anvergură și-au 
anunțat participarea cei mai buni 
luptători din 29 de țâri de pe con
tinent, printre care U.R.S.S., Bulgaria, 
ROMANIA, R. D. Germană. Turcia, 
Polonia, R. F. Germania, Ungaria, 
Cehoslovacia și Italia, ale căror echi
pe s-au clasat, in această ordine, pe 
primele zece locuri, la ediția de a- 
nul trecut.

După cum se vede, selecționata 
noastră a ocupat o poziție fruntașă, 
situîndu-se înaintea unor reprezen
tative cu mare reputație în arena 
internațională, ca cele ale Turciei, 
Suediei, R. D. Germane ș. a. Așa
dar, la apropiatele confruntări, lup
tătorii noștri vor avea de apărat un 
Ioc prestigios, spre care își îndreap
tă, cu siguranță, atenția antrenorii 
și sportivii multor formații. Desigur, 
în aceste condiții, sarcina luptători
lor români nu este deloc ușoară șl 
aceasta cu atît mai mult cu cît. în 
echipă au fost lnlocuiți 5 din cei 10 
„olimpici" (s-ar putea chiar și al 
șaselea — Ludovic Ambruș — dacă 
acesta nu se va restabili, după un 
acident la umărul drept, pînă in a- 
junul plecării programate pentru joi 
dimineața).

După cum ne spunea, zilele trecu
te, antrenorul federal Ion Crîsnic, 
luptătorii proaspăt selecționați în e- 
chipă dețin în prezent o formă bună. 
Astfel, la cat. 48 kg., Iancu Van
gheliei îl înlocuiește pe Ion Arapu, 
accidentat la un picior și insuficient 
restabilit. Petre Cearnău, trecînd de 
la cat. 52 kg la 57 kg., ca urmare a 
faptului că a mai cîștigat în greu
tate, în locul acesttîia a fost intro
dus tinărul Emil Butu, medaliat cu 
bronz la ediția de anul trecut a con
fruntărilor continentale. Deci, Ia a- 
ceastă categorie alegerea nu impune 
alte comentarii. La următoarea, însă, 
57 kg., misiunea antrenorului federal 
a fost ceva mal dificilă deoarece, 
pînă nu demult, emiteau pretenții

justificate, după eliminarea din lot, 
a lui Dumitru Nicolae, atît Cearnău 
cît și tinărul Grigore Condrat (21 de 
ani). La recentele meciuri de selec
ție, insă, Condrat s-a detașat de con
curentul său, pe care l-a învins su
ficient de convingător.

O soluție mai puțin satisfăcătoare 
a fost găsită la categoria 90 kg., 
pentru înlocuirea lui Ion Marton, e- 
liminat după două tururi la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. tn cele din 
urmă, s-a acordat credit tînârului 
Ion Dumitru.

In sfîrșit, titularizarea reprezentan
tului la eat. +100 kg. (în locul lui 
Ștefan Stîngu), a prilejuit afirmarea 
tinărului Ladisiau Simon (22 de ani). 
La turneele de verificare din acest 
an, Simon a avut comportări promi
țătoare.

Iată, acum, după opinia noastră, 
posibilitățile pe care le au cei 10 
luptători români ce vor participa la 
confruntările de la Lausanne.

Pentru medalia de aur, mari per
spective are Petre Coman (cat. 62 kg.) 
El a cucerit pină acum două meda

lii de argint și trei de bronz Ia com
petițiile continentale. La ultima, cea 
de anul trecut, a fost la un pas de 
prima treaptă a podiumului de onoare, 
obținînd patru victorii consecutive 
prin tuș, dar a avut neșansa de a se 
accidenta In semifinale. Și Vasile 
Iorga (cat. 82 kg.), cu o tragere la 
sorți favorabilă, ar putea ținti me
dalia de aur, mai ales că principalii 
săi adversari, Levan Tediașviil 
(U.R.S.S.) și Horst Stottmeister 
(R. D. Germană) nu vor mai concura.

Medalii de argint sau de bronz au 
șanse să obțină Emil Butu, Petre 
Poalelungi (cat. 68 kg.), Ludovic Ani- 
bruș și Ladisiau Simon. Pe locurile 
4—6 se pot clasa iancu Vangheliei, 
Ion Dumitrescu, Enache Panaite (cat. 
100 kg.) și Grigore Condrat.

în cazul că Ambruș nu se va res
tabili complet, locul său în formație 
va fi luat de Gheorghe Paraschiv, 

Pregătirea strguiricîoasă a luptăto
rilor în vederea acestei competiții ne 
dă speranțe că anticipările noastre 
sînt realizabile.

Costin CHIRIAC

FLUCTUAȚIILE DE FORMĂ — 
CONSECINȚĂ A UNEI SLABE PREGĂTIRI

■ HALTERE i
GHEORGHE MÎINEA A 

STABILIT UN NOU RECORD 
NAȚIONAL

D. Szekely 
b.p. C. Covaci 
Guțu (Dunărea 

Ciorbă (Crișul), 
b.p. C. Jivcovici

PARTICIPĂRI [\IUIIASIA. IA CONCURSURILE SI COMPETIȚIILE DE MASA
&

Duminică s-au disputat întrece
rile celei de-a doua etape a cam
pionatului republican de lupte gre- 
co-romane pe echipe, aceasta fiind 
ultima etapă programată în pri
măvară, exceptînd turneul indivi
dual din cadrul diviziei, ce se va 
disputa între 20 și 22 aprilie, la 
Galați, Cluj și Craiova. Meciurile 
susținute de cele 27 de formații 
s-au încheiat cu multe rezultate 
surpriză, competitoarele avînd 
comportări contradictorii nu nu
mai de la o etapă la alta, dar 
chiar și de la un meci la altul, 
în cadrul aceleiași zile. De pildă, 
Carpați Sinaia, revelația primei e- 
tape (în care a învins clar pe Me
talul București — una dintre pri
mele clasate la ultimele ediții ale 
campionatului și a terminat la e- 
galitate cu Electroputere Craiova), 
duminică — deși a evoluat în 
compania a doua noi promovate 
în divizie (C.S.O. Cîmpulung și 
I.M.U. Medgidia) — a pierdut în 
mod surprinzător ambele întîlniri. 
De asemenea, C.S. Satu Mare, e- 
voluînd pe teren propriu, n-a reu
șit decît un rezultat de egalitate 
cu Vulturii Textila Lugoj și a ce
dat ultimei clasate în seria a H-a, 
AS.A. Cluj.

Rezultate contradictorii s-au în
registrat și în triunghiularul de 
la Tg. Mureș. Gazdele au depășit 
clar pe noua promovată în divi
zie, C.S. Arad, pentru ca în meciul 
următor să cedeze, neașteptat, în 
fața unei alte echipe prezentă pen
tru prima oară în divizie, C.S.M 
Reșița. In ultima partidă, atunci 
cînd toată lumea crede că va a- 
sista la o nouă victorie a luptăto
rilor reșițeni, ei au pierdut parti
da cu C.S. > Arad. Și exemplele jir 
mai putea.'conținu;!... Dar ce de
notă această inconstanță valorică 
a echipelor ?

O explicație ar putea fi lipsa 
de experiență a componenților 
formațiilor recent ajunse în prima 
divizie, alcătuite în majoritate din 
elemente tinere (juniori). Și to
tuși, tinerii luptători muscelenl, 
indiferent de adversarele cu care

s-au întîlnit, au avut 6 comporta
re constant bună, ei aduclnd echi
pa lor pe locul 4 în seria a III-a. 
în schimb, formații cu o îndelun
gată activitate în competiția ce
lor mai bune echipe din țară, ca 
Steagul roșu Brașov, Electropute
re Craiova și A.S.A. Cluj se zbat 
în subsolul clasamentelor, primele 
două nereușind să obțină nici o 
victorie în cele patru meciuri sus
ținute. în această situație, ne sim
țim obligați să desprindem con
cluzia unei pregătiri necorespun
zătoare a unor participante, fapt 
reflectat șl de rezultate. Este ne
cesar ca antrenorii formațiilor, ca 
și conducerile secțiilor respective, 
să acorde o mai mare atenție pre
gătirii pentru participarea la cea 
mai mare competiție pe echipe a 
țării.

După consumarea primelor două 
etape nu există decît trei forma
ții (din 27) care au cîștigat toate 
cele patru meciuri susținute și 
s-au instalat cu autoritate în frun
tea clasamentelor celor trei serii.întîlnirea internațională amicală 

de haltere dintre echipa clubului Ra
pid și Zespoli Varșovia, desfășurată, 
duminică, în sala Ciulești, a oferit o 
întrecere interesantă. Cu acest pri
lej, sportivul român GHEORGHE 
MIINEA a corectat recordul național 
al categoriei 82.500 kg, de la 135 kg 
la 137,500, la stilul smuls, iar halte
rofilii bucureșteni au obținut victo
ria cu scorul de 6—3.

Iată rezultatele (52 kg) : 1. P. 
RUJA 80 + 105 = 185 kg, 2. W. Gos 
75+100 = 175 kg; cat. 56 kg: 1. N. 
ILIE 87,500-1-110 = 197,500 kg, 2. W. 
Luczynski 85 + 107.500 = 192,500 kg; 
cat. 60 kg : 1. ȘT. ALEXANDRU
95 + 120 = 215 kg, 2. Z. Borzynski = 0; 
cat. 67,500 kg : 1. V. BĂDESCU
100+130 = 230 kg, 2. J. Iaskewicz 
105 J-125 = 230 kg ; ©at. 75 kg: L S. 
APOSTOL 112,500 + 142,500 = 255 kg, 2. 
T. Kapusta 100+130 = 230 kg; cat 
82 500 kg : 1. GH. MÎINEA 137,5 (nou 
record) + 160 = 297,500 kg, 2. K. So- 
biecki 107,500+140 = 247,500 kg; cat. 
90 kg: 1. K. TURCZAK 105+135 = 240 
kg. 2. Șt. Teleman 105+135 = 240 kg 
(mai greu la clntar) ; cat. 110 kg : I. 
A. WOJCJECHOWSKI 140 + 160 = 300 
kg, 2. M. Parapancea 120 + 155 = 275 kg; 
cat +110 kg : 1. R. KLOSYNSKI
107 — 147 500 = 254.500 kg, 2. C. Mărgă
rita 105+120 = 225 kg.

★In campionatele de juniori ale mu
nicipiului București au fost desem
nați următorii cîștigători, in ordinea 
categoriilor (juniori mici) : Șt. Dinu 
(Progresul). C. Sandu (Viitorul), I. 
Josceanu (Viitorul), N. Covalciu (O- 
limpia), G. Fodor (Steaua), M. Cîrjan 
(Steaua) M. Iacob (Rapid), C. Preda 
(Olimpia) : JUNIORI MARI : I. Sata- 
Ian (Olimpia), M. Gîrdea (Prog.), M. 
Calița (Prog.), V. Dociu (Olimpia), I. 
Răceanu (Rapid), Șt. Onuleac (Steaua), 
V. Acbim (Energia), C. Gheorghe 
(S’eaua), C. Sintimbreanu (Energia).

SERIA I
1. Dlnamo Buc. 4 4 0 0 126— 28 12
2. Progresul Buc. 4 3 1 0 84— 55 11
3. IPROFIL Rădăuți 4 3 0 1 36— 77 10
4. Dunărea Galați 4 2 1 1 79— 82 9
5. Farui Constanța 4 2 0 2 86— 58 8
S. S.C. Bacău 4 1 0 3 71— 80 6
7. A.S.A. Bacău 4 1 0 3 64— 90 6
8. Pescărușul Tulcea 4 10 3 45—102 6
9. Nicolina iași 4 0 0 3 41—116 4

SERIA A n-A
1. Steaua 4 4 0 0 120—34 12
2. Mureșul Tg. M. 4 2 0 2 30—77 8
3. Vulturii Text. Lugoj 4 12 1 66—69 8
4. C.F.R. Timișoara 4 2 0 2 64—69 8
5. C.S. Arad 4 2 0 2 64—77 8
6. Crișul Oradea 4 2 0 2 57—SI 8
7. c.s. Satu Mare 4 1 1 2 69—79 7
8. c.s.M. Reșița 4 1 1 S 0'1—76 7
9. A.S.A. Cltij 4 1 0 3 64—83 6

SERIA A in*A

I. C.S. Pitești 4 4 0 0 7T—63 Î2
2. Alumina Slatina 4 3 0 1 79—52 10
3. Rapid 4 3 0 1 81—37 10
4. C.s. Muscelul 4 2 1 1 74—71 9
5. Metalul București 4 2 0 2 35—63 8
6. Carpați Sinaia 4 2 0 2 74—32 8
7. I.M.U. Medgidia 4 112 59—85 7
8. Electroputere Craiova 4 0 1 3 60—90 5
9. steagul roșu Brașov <004 63—87 4

PITEȘTI, 27 (prin telefon). — La 
prima gală au asistat peste 1 500 de 
spectatori. Cele 17 partide progta 
mate au fost, în marea lor majori
tate, atractive, dinamice, spectacu
loase și de un bun nivel tehnic. în 
privința sportivilor se poate afirma 
că doar cîțiva s-au prezentat slab 
pregătiți : Ion Șimuleac (C.S.M. Si
biu), Marinei Gheorghiu 
Gheorghe (Buzău).

Mai este de reținut și 
din cele 8 meciuri de la 
mijlocie, 5 s-au terminat 
limită, iar la cocoș toate cele 6 par
tide s-au disputat pe parcursul a 
3 reprize.

CELELALTE REZULTATE : cat. 
cocoș : Dumitru Birău (Grivița Ro
șie Buc.) b.p. Octavian Constantin 
(Brăila). Răducanu I vanei u (Metalul 
București) b.p. Cornel Ioniță (Dina
mo Brar.w); cat. ușoară : Constantin 
Manea (Buzău) b.p. Ion 'Șimuleac 
(C-S.M. Sibiu) ; cat. semimijlocie : 
Costel Gutui (Voința Brăila) b.p. 
Gheorghe Agapșa (Dinamo Buc.), 
Liviu Oancea (Cîmpulung Muscel) 
bab. 2 Gheorghe Rizea (Metalul 
Buc.), Ștefan Voicu (Constructorul 
Galați) b.ab. 2 Gheorghe Mihaj (Bu
zău). Dumitru Moraru (Constructo
rul Galați) bab. 3 Marin Toia (Du
nărea Galați), Alexandru Popa 
(C-S.M. Cluj) b.p. Aurel Pițigoi 
(Cîmpulung Muscel). (AL MOMETE 

coresp).

și Mihai

faptul că, 
cat. semi- 
îriâiKtede

r-i*»

„CUPA BOTOȘANILOR” 
MEDICINII

trecute, 
ani au
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DE HANDBAL

A REVENIT 
IAȘI

pe care, r.tave* 
geana jWțik

Iată utesă 
tur pe. gliea 
Festivalul 
clujean” a încep 
cat, variat și sugesi 
dividuale- și de gru 
tivi de-a șchioapă 
fetițe și băieți de t 
mare, adolescenți. Și de 
alții. în total : 250. Di 
mult de jumătate sînt 
școlii clujene de patinaj 
a început să funcționeze 
O dată» ce patinoarul artificial și-a 
deschis .porțile,

O școală care a 
proape 700 de "cop 
s-au dedat cu plăcere alunecatulul 
pe gheață și care trăiesc bucuria u- 
nor ceasuri' In agr Jiber și mulțumi
rea de a stăpîni șî-un alt teren de- 
eît cel pe care umblă zilnic; copii 
care au încercat satisfacția primu
lui mare festival pe gheață, mani
festație care le-a deschis apetitul 
pentru spectacol și, implicit, dorința 
unei pregătiri, conștiincioase și; de 
durată ; copii dintre care vor răsări 
inline t^lădițe- aie performanței, im-' 
plinind i astfel așteptări de ani de 
zile și confirmînd speranțele pe care 
sf>ecialiștii clujeni și le pun la multe 
dintre „prințesele" și „ciupercuțele", 
„ghioceii" și „coșarii- care culeg as
tăzi primele aplauze.

Iată pentru ce „Primăvara patina
jului clujean" n-a fost doar o măre 
serbare pe gheață, ci și un simbol a‘ 
primăverii pe care patinajul clujean 
începe s-o trăiască !

Nușo DEMIAN

LA CARANSEBEȘ, UN TRADITIONAL 
CROS AL ELEVILOR

Pe arterele principale ale orașului 
Caransebeș, aproape 1 000 de tineri 
și tinere au luat parte la un tra
dițional cros.
. Organizat de forurile sportive din 
localitate, îh colaborare cu Comite
tul orășenesc U.T.C., concursul s-a 
bucurat de , participarea tinerilor din 
Caransebeș și din localitățile Reșița 
șl Bocșă.

Cîștigători> Dorina Sumelan — Re
șița (fetițe), Adriana Neacșu — Re
șița (jupioare III), Doina Moldovan 
— Carahsebăș (junioare II), Silvia 
Kățoi —’Caransebeș (junioare I), Jeni

■ GLAVAX REZULTATE DIN DIVIZIA B
în divizia B s-au disputat parti

dele ultimei etape din turul al trei
lea. Iată rezultatele:

FEMININ : Dacia Pitești — A.S.E. 
București 3—2, Medicina Tg. Mureș 
— Voința Oradea 3—0, TomisteX 
Constanța — Spartac București 0—3, 
Medicina Timișoara — Voința Bra

Brăila 
partide 
joc — .Cupa Dar 
nif echipei U

Cealaltă -com 
dresată băieții 
de CJ.Z.F.S. Ga 
tivt din localita 
echipe de juniori din 
Brăila și Galați. Și In 

’ cefe succesul’ a'suns 
Lideul nr. 2 din Iași 
mai multe victorii, 
.Cupa primăverii" 
nizatori.
Telemac SIRIOPOL,

peste 1«M de

COSS* A TU’? EA FtOHSORiLOR DE 
EDUCAT! RZJCA WN MUNIOTUl 

iH ViLCEA

Ba finele săstămtr.;: 
bitorii de șah. din Bot 
prezenți la o frumoasă îr.trecer 
ganizată cu reprezentanții cei 
buni ai asociațiilor sportive Medicina
Iași, Zimbrul Suceava, Letca Baciu, 
Reionul Săvinești și Voința Boto
șani.

Desfășurată sistem turneu întrece
rea a revenit echipei divizionare A, 
Medicina Iași, care a primit și trofeul 
oferit de organizatori : .Cupa Boto
șanilor". Pe locurile următoare s-au 
clasat șahiștii de la Voința Botoșani 
si Zimbrul Suceava.

H. UNGUREANU, corespondent
JUDEȚUL TELEORMAN - 

PRE7ENT I

Tn mal multe localități din 
leorman activitatea sportivă

DIN NOU

județul Te- 
de masă a

La consfătuire. prezidată de tova
rășul Victer Creț*, secretar cu pro
bleme crxacizatorice al Comitetului 
județean Micea al P.C.R. an fost 
prezenți <6 de profesori de speciali
tate.

Printre cei care au luat cuvinte! 
și au formulat angajamente concrete 
au fost profesorii Iulian tavan. Petre 
Darie, Lauren ți o Stitea, Eugen Ero
de seu, Nicolae Dinescu. Grigore La- 
zăr, Viorel Mateesca, Constantin Ște- 
fănescu etc.

In cadrul consfătuirii au fost pre
cizate principalele sarcini ce revin 
școlii, rezultate din prevederile Ho- 
tăririi de partid.

Iubitorii jocului de popice își 
aintesc desigur de echipa măs
lină din Giurgiu, care sub nu

mele de Olimpia. Cetatea, Dunărea. 
ți din nou Olimpia s-a numărat 
adesea printre animatoarele cam
pionatului republican și, în ultimii 

c«iiîfîc<ire in premii 
țârii. Am spus echipa, 
aceiași jucători au re
ne rind. culorile asoda- 
ționate in diverse com- 
șind ce fiecare dată să 

â rezultate care anunțau ca-

latul divUonar.
in păcate — cunoscuta 

din Giurgiu se află la ora
în curs de dizolvare, fapt

de neînțeles atfta vreme cît în
această localitate condițiile de pre
gătire și concurs s-au îmbunătățit 
radical față ce trecut. De la o are
nă cu o singură pistă, municipiul 
de pe malul Dunării a ajuns în pre
zent la două săli, dintre care una 
cu patru piste, aparținînd fabricii 
de zahăr, ambele baze sportive 
fiind dotate cu tot ceea ce este ne
cesar procesului de formare a unor 
jucători de nădejde. Și în loc ca 
acest sport să se dezvolte pe mă
sura condițiilor create, aici activi-

ani. m

DACĂ ÎN LOC DE VORBE

tatea competițională locală este ca 
și inexistentă. Să explicăm.

Pînă la apariția arenei cu patru 
piste, Ia Giurgiu activau patru 
echipe feminine și cinci masculine. 
Dintre acestea au supraviețuit doar 
formația feminină Cetatea și cea 
mascultr.ă, care din o mie și una 
de motive s-a perindat prin mai 
multe asociații. Din toamna tre
cută. team-ul de băieți a trecut 
sub tutela cooperativelor Sirguința 
și Deservirea, jucătorii fiind trans
ferați în bloc la asociația Voința. 
Se spera într-un reviriment, dar 
el nu s-a produs, ci dimpotrivă 
echipa se află în situația de a nu 
participa în actualul campionat de 
calificare, deoarece nu s-a prezen
tat încă la întrecerile fazei muni
cipale. Conducerea asociației Voin
ța acuză pe jucători de delăsare. 
Aceștia învinuiesc la rîndul lor pe 
cej din consiliul asociației. care 
nu se interesează de nevoile echi
pei. Tovarășul Alexandru Pană, 
președintele C.M.EF5. ne-a spus 
că problemele adminstrative, in
criminate de unii, nu sînt de ne-

S-AR TRECE LA FAPTE...

rezolvat, popicarii de la Voința 
putînd beneficia de sala fabricii 
de zahăr. Inamicul nr. 1 îl consti
tuie însă APATIA GENERALĂ, din 
cauza căreia nu a putut începe la 
10 februarie campionatul munici
pal. „Deși cindva nu dispuneam 
de suficiente baze sportive, aveam 
totuși un bogat program competi- 
țional Acum sînt arene corespun
zătoare. dar nu mai avem echipe", 
a conchis interlocutorul.

Știind că în fruntea comisiei lo
cale de specialitate se află Petre 
Pelu, iar președintele secției de 
popice de la Voința este Gheorghe 
Pena, amîndoi încă jucători de 
bază la asociația Voința, nu putem 
înțelege cum s-a ajuns în această 
situație precară. E vorba de o 
echipă care a reprezentat cu cinste 
ani de-a rîndul orașul Giurgiu și 
județul Ilfov, singura secție mas
culină de performanță din această 
parte a țârii. După părerea noastră, 
explicația inactivității trebuie cău
tată și într-o serie de manifestări de 
vedetism din partea unor popicari 
care pretind mult și fac puțin...

Troian IOANITESCU

șov 1—3, Corvinul Deva — C.S. 
Tfrgoviște 3—0, Universitatea Cra
iova — Drapelul roșu Sibiu 3—0, 
Constructorul Arad — Voința M. 
Ciuc 0—3, Voința Reghin — Voința 
Zalău 2—3, Voința Buzău — Fla
căra roșie București 0—3.

MASCULIN : Inst. ped. Tg. Mureș
— Ind. Sîrmei G. Turzii 1—3, Voin
ța Alba lulia — Electroputere Cra
iova 1—3, C.S.M. Suceava —« C.S.U. 
Pitești 3—0, Unirea Tricolor Brăila
— Medicina București 3—0. C.S.U. 
Brașov — Silvania Ș. Silvaniei 3—0, 
Explorări B. Mare — Alumina Ora
dea 3—0, Reionul Săvinești — Pe
trolistul Cîmpina 3—0, Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Timișoara 
0—3, Aurora București — Delta 
Tulcea 3—0.

CORESPONDENȚI: I. Fețeanu, 
S. Albu, N. Teodorescu, I. Ene, I. 
Jura, Th. Costin, I. Ștefan, L. Maior, 
I. Filipescu, C. Alexa, N. Costin, C. 
Diaconescu, R. Pop, C. Nemțeanu, 
I. Vlad

ECHIPA FEMININA I.E.F.S. 
ÎNVINGĂTOARE IN R.D.

GERMANA
La invitația clubului Universității 

Humboldt din Berlin, echipa feminină de 
volei I.E.F.S. a participat la un turneu 
la care au fost prezente formațiile T.S.C. 
Berlin, Dynamo Berlin șl Humboldt 
Universltăt. Partidele s-au desfășurat 
după sistemul 2 seturi din 3 și s-au în
cheiat cu următoarele rezultate pentru 
teamul I.E.F.S. : cu Humboldt Unlver- 
sităt 2—1 (14, —10, 5), cu T.S.C. Berlin 
2—1 (—14, 9, T), cu Dynamo Berlin 2—1 
(—4, 14, 10). învingătoare in toate înttl- 
niriie, echipa I.E.F.S. a ocupat primul 
loc, fiind, totodată, apreciată de specia
liști pentru jocul spectaculos prestat 
de-a lungul turneului.

CANOTAJ în preajma sezonului in aer liber

O TEMĂ DE ACTUALITATE: SPATIILE DE JOACĂ, 
SPORT Șl AGREMENT ÎN CARTIERE

(Urmare din pag. 1)

început din anul 1972 și vor continua și în 
anji următori.

Pentru restul terenurilor și dotațiilor ur
mează ca beneficiara din zonă să-și întoc
mească proiectele de execuție în așa fel în- 
cîf lucrările să se execute cit mai repede po
sibil. Din partea consiliului popular munici
pal se acordă viitorilor beneficiari tot spriji
nul necesar, ca racorduri la dotările existen
te, teren liber de construcție etc.

Ca o legătură între aceste două mari zone 
de agrement și sport se prevede valorificarea 
în mai mare măsură a malurilor canalului 
Bega pe porțiunea celor 7 km. din oraș. A- 
ceastă zonă foarte centrală nu a fost folosi
tă pentru mișcarea sportivă de masă. în ul
timii ani abia, prin construirea ștrandului 
termal cu cele 3 bazine (de la Tehnometal, 
C.F.R. și de la baza Banatul), această zonă 
a început să fie valorificată. Este necesar ca 
aici să se mai construiască și alte bazine de

înot care, prin amplasarea lor centrală, sînt 
convenabile maselor de cetățeni și pot fi a- 
limentate eventual cu apă încălzită de la re
țeaua de termoficare în perioadele cind acea
sta este mai puțin solicitată, adică primăva
ra (aprilie, mai) și toamna (septembrie, oc
tombrie). Prin aceasta ar crește sezonul spor
tiv la o disciplină foarte îndrăgită de timișo
reni cu cel puțin 100—120 zile prin niște in
vestiții minime.

Considerăm că aici trebuie să se creeze 
premisele unei acțiuni de masă pentru a re
învia școala timișoreană de înot, prin atra
gerea atît a tineretului cît și a părinților, 
avînd toate condițiile create pentru amenaja
rea unor baze moderne și rentabile totodată.

O altă bază sportivă în curs de dezvoltare 
este aceea încep'nd cu Aleea Sportivilor 
(hala Olimpia și patinoarul) — stadion 1 Mai 
și se termină în Ciarda Roșie, lingă viitoare
le cămine ale Electrotimiș.

Zonele din Ciarda Roșie și stadionul 1 Mai 
erau, pînă acum 2—3 ani, terenuri degradate, 
mlăștinoase, fostele gropi de umplut ale mu

nicipiului. Prin muncă patriotică a tineretu
lui, în special din uzinele învecinate, s-au 
executat lucrări de umplere și nivelări. în 
paralel s-a lucrat la proiectele de sistemati
zare ale zonelor și în anul 1972 o serie de 
instituții și întreprinderi au trecut la lucrări 
de amenajare. Datorită faptului că toată zona 
este în construcție, cît și din cauza lipsei de 
inițiativă din partea conducerii unor unități, 
uftele lucrări au rămas, însă, în urmă. Cel 
măi bine au lucrat în zona stadionului 1 Mai, 
institutul agronomic și I.P.A.C.H.R. Rămase 
în urmă sînt lucrările bazei întreprinderii 
Electrobanat și T.C.T.

Pe lîngă aceste zone care cuprind spații 
mari, așa cum s-a arătat mai sus, s-au re
ținut spații de joacă pentru copii în toate 
zonele de locuințe noi executate sau în curs 
de construcție.

Rămîne ca forurile interesate și care dis
pun de fonduri să treacă la fapte, deoarece 
amenajările realizate pînă la ora actuală prin 
munca patriotică a cetățenilor sau din fondu
rile Consiliului popular nu sînt suficiente.

„CAMPIONATUL PE AMBARCAȚIUNI MICI
ESTE FOARTE IMPORTANT PENTRU ALCĂTUIREA LOTURILOR"
în urmă cu citva timp anunțam 

că la Timișoara, odată cu primele 
semne ale primăverii, pe Bega au 
apărut și cele dinții ambarcațiuni. 
E drept, sportivii visleau îneotoș- 
mănați și fără obișnuitele lor pă
lăriuțe albe care-i apără de soaie, 
dar ieșirea pe apă a primelor bărci 
anunță apropierea noului sezon in 

\ aer liber.
Acesta este și motivul pentru care 

ne-am adresat secretarului generai 
ai federației de specialitate, Gheor
ghe Giurcăneanu, rugîndu-1 să ne 
vorbească despre planurile, obiecti
vele și intențiile federației în apro
piatul sezon. Iată ce ne-a spus in
terlocutorul nostru :

„Firește că primul lucru care ne 
preocupă este alcătuirea loturilor 
naționale și dorim ca ea să fie fă
cută pe baza unei ierarhizări cît 
mai obiective a valorilor. Deoarece 
disciplina noastră cuprinde numai 
două probe individuale, federația a 
inițiat campionatul republican pe 
ambarcațiuni mici (cu probe de 
simplu la vîsle și echipaje de 2 
și 2 + 1 la rame), lucru care ne va

da posibilitatea să urmărim în
deaproape și să constatăm mult 
mai bine evoluția tuturor sportivi
lor aflați în vederile selecționării.

In ideea de a crea condiții egale 
de concurs pentru toată lumea, Bi
roul federal a hotărît folosirea ace
luiași gen de bărci de către toate 
echipajele, eliminîndu-se astfel a- 
vantajul atît de mult invocat — 
dar nu hotărîtor — al anumitor am
barcațiuni. Subliniez încă o dată că 
scopul acestor măsuri este să alcă
tuim loturi naționale cît mai va
loroase, pe criterii cît mai precise, 
mai concrete 1

Programat inițial pentru luna 
august, campionatul pe ambarca
țiuni mici a fost devansat cu a- 
proape trei luni (el se va desfă
șura între 25 și 27 mai), în aceeași 
idee de alcătuire timpurie a lotu
rilor reprezentative.

Trebuie să specificăm și faptul 
că organizarea acestei competiții nu 
se face fără a avea niște garanții 
de reușită. Rezultatele constant 
bune ale canotajului feminin româ
nesc au. la bază tocmai procesul de

selecționare în funcție de evoluția 
pe ambarcațiunile mici, fapt care 
ne permite acum să extindem acest 
gen de întreceri, continuîndu-1, de 
fapt, la fete și^punîndu-1 și ta dis
poziția băieților.

Pentru că am amintit de selecție 
se cuvine să remarc și faptul că 
ampla noastră acțiune de depistare 
a unor elemente noi, cu aptitudini 
deosebite pentru canotaj, a dat deja 
roade foarte bune, în momentul de 
față 52 de debutante ăflîndu-se în 
vederile noastre. Nu același lucru il 
putem spune, din păcate, și despre 
selecționarea băieților, în acest ca
pitol multe cluburi, asociații spor
tive și secții rămînîndu-ne datoare. 
Porțile selecției sînt, însă, deschis? 
în continuare tuturor celor care vor 
să practice canotajul, dar nu e o 
noutate că pentru obținerea unor 
rezultate bune e nevoie și de puțin 
interes din partea antrenorilor.

Cam acestea sînt planurile noas
tre cele mai apropiate, dar de îm
plinirea lor se leagă foarte Strîns si 
realizarea obiectivelor propuse pen
tru cea mai importantă competiție 
a anului — Campionatele europene 
— programate să se desfășoare în 
vara acestui an (atît la fete, cît și 
la băieți), Ia Moscova".

Horia ALEXANDRESCU
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La ordinea zilei

Nu mai spunem astăzi, la mai mult de două zile 
după ce etapa de campionat s-a consumat, un mare 
secret atunci cînd constatăm că a doua apariție a 
echipelor de A în arenă a reprezentat o nereușită 
în comparație cu acea frumoasă intrare în scenă 
de la 11 martie. Și în paginile noastre, și la rubri
cile de sport ale altor ziare, se observa, cu decep
ție, că meciurile de duminică au fost lipsite de di
namismul și angajarea etapei de start, că și valoa
rea tehnică a întîlnirilor a avut de suferit. Parado
xal, aceste jocuri, cu calificative mult mai scăzute, 
au beneficiat de suprafețe de întrecere în excelente 
condiții și de un interes demn de toată lauda din 
partea spectatorilor. Pornind de la entuziastul pu
blic craiovean și terminînd cu acei suporteri de la 
Steaua și C.F.R. Cluj — prezenți „în direct” la un 
meci televizat al formației lor — am înregistrat 
peste tot veritabile recorduri de participare și asta 
a dus, se înțelege, la înregistrarea unei cifre pe 
etapă cu totul remarcabilă și încurajatoare.

S-a creat, deci, automat obligația echipelor, așa 
de cald și de interesat urmărite de suporterii lor, 
de a plăti datoria de onoare contractată duminică; 
termenul acestei plăți se fixează în etapa a patra 
cînd cele mai multe dintre ele vor fi iarăși gazde 
și îi vor invita din nou pe susținătorii orașelor lor 
în tribunele stadionului principal. între timp, adică 
duminică, e rîndul foștilor oaspeți să repete, pe te
renurile unde au realizat acea frumoasă etapă de 
debut, spectacolele sportive de atunci, cu contribu
ția invitaților de acum. Asta rămîne marea și sin
gura armă a campionatului de a se apăra împotriva 
căderii în uitare și desuetudine. Nimeni nu are voie 
s-o nesocotească, în favoarea unor mărunte și loca
le calcule de punctaj.

Sub semnul datoriilor contractate de majoritatea 
jucătorilor noștri de frunte apare etapa și pentru 
operațiunea definitivării lotului reprezentativ. Foar
te sărace în idei, mai curînd distrugînd niște aștep
tări, meciurile de duminică au făcut ca alcătuirea 
grupului de jucători chemați pentru testul de as
tăzi de la Pitești să conțină puține noutăți. în ase
menea condiții, antrenorii lotului reprezentativ se 
văd obligați să verifice, în mare, formula de echipă 

. a turneului franco-spaniol, ceea ce, să recunoaștem, 
nu constituie un prea mare pas înainte pe calea 
cristalizării formulei celei mai bune ; care mai 
poate fi verificată, pînă la partidele oficiale, ale 
preliminariilor, într-o singură împrejurare, îritîlni- 
rea cu reprezentativa Uniunii Sovietice, de la Kiev, 
la 18 aprilie. Față de aceste realități, determinate 
de sărăcia de inspirație a etapei)a doua, apare ca 
O necesitate realizarea a încă unui joc de verificare, 
cu un partener de valoare, înaintea partidei de la 
Kiev. Un meci care ar urma să coroboreze conclu
ziile întllnirii de astăzi cu ceea ce va mai furniza 
campionatul în etapele de la 1 și 8 aprilie ; fiindcă 
nu se poate să nu aducă acestea în prim-plan cîte- 
va dintre valorile fotbalului nostru care n-au con
vins pînă acum. Ar însemna că testul propus nu 
ar avea altă dată convenabilă decît 11 aprilie.

Cînd vedem cum direcții tehnice de echipe na
ționale care au o formulă de echipă mai mult de
cît sigură — cităm doar cazul selecționatei R.F. 
Germania — își programează masive jocuri ami
cale, numai cu scopul omogenizării acestor formule, 
nu vedem de ce nu s-ar insista în această privință 
cu reprezentativa noastră. Tocmai fiindcă străbate 
o perioadă de căutări.

9
PRIMUL ANTRENAMENT

IN DEZBATERE

SELECȚIA,

INSTRUIREA

Șl PROMOVAREA

JUNIORILOR

Pe terenul de zgură din dreptul „pot
coavei" giuleștene, una dintre echipele 
de copii, antrenată de Constantin Socec, 
efectua un exercițiu de conducere a 
mingii, încheiat cu șut într-un panou șl 
preluare din mișcare. Era ultima parte a 
*inei lecții complexe, urmărită și comen- 
talti atent, de pe marginea terenului, 
deVdoi puști de 10—11 ani. Cînd antre
namentul a luat sfîrșit, cei doi micuți 
«oectatori, pinâ atunci numai ochi ș 
urechi, s-au apropiat timizi de an tre, nor spunîndu-i că ar vrea să vină sk 
învețe fotbâl fa Rapid. „Unde stați 
j^Ln Chitila.‘\ „Ce note aveți la școală ?*
Bune". „Să vedem ce știți...“. Și îr 

timp ce grupa de copii cu care lucrase 
«e îndrepta spre vestiar, antrenorul k rămas -să dea obișnuitul examen-test 
— accentuînd asupra vitezei — cu cei 
coi elevi din Chitila, intrați pentru prim» 
aată, în dimineața aceea, pe poarta 
stadionului Giulești.

— Toți antrenorii centrului nostru pro
cedează la fel — ne spunea, citeva minu
te mai tîrziu, loan„Costea^ coordonatorul 
activității pepinierei giuleșȚfeăS.’ Vedeți, 
noi avem ferma convingere că fiecare 
copil care a îndrăznit să vină Ia noi a 
făcut acest pas cu marea dorința as
cunsă In suflet de a deveni un Dumi- 
triu II, Ion Ioneseu Dumitru. Neagu, 
Grigoraș. Nici unuia nu trebuie să i se 
spună... „vino mîine“ sau „mai treci 
pa aici, în vacanța mare". Ășa cevg 
n-ar trebui să se,; întâmple nicăieri pe 
stadioanele noasțrl

— Ca unul dintre’ tehnicienii fotbalului 
nostru, care de 13 ani Lucrează cu cei 
mai mici jucători, am dori să ne spu
neți care credeți că este, în prezent, cea 
mai acută problemă a centrelor de 
copil și juniori ?

— CINE lucrează și CUM se lucrează

PROGRAMĂRI
DE JOCURI

- întitairlle de fotbal de duminică din 
Capitală, se vor disputa după următorul 
program :

Meciul de Juniori Romani» — Grecia 
(din preliminariile U.E.F.A.) de I* or» 
10 pe stadionul Politehnica.

Meciul Rapid — Universitate» CWJ, 
de I» ora 11.30, pe stadionul Republicii.

Partida Dinamo — U.T.A., de la ore 
16.30, pe stadionul Dlnamo.

• Ora de începere a Jocurilor pentru 
luna aprilie a fost fixată la 16.30.
• Biroul Federal a hotărtt In ședința 

sa de aseară ca Incepînd de la 1 aprilie 
a c jocurile echipelor divizionare A din 
Capitală să nu mai fie programate la 
eoncuregtță, ci In zile sau Ia ore diferite. 
De asemenea In etapele cu meciuri lnter- 
bucureștene, se va face program cu
plat.
• Meciul de duminică Sport Club Ba

cău ■ petrolul va Începe la ora 14. fiind 
televizat.

„PASIUNEA ȘI DĂRUIREA
CONDIȚIE PRIMORDIALĂ

A ACTIVITĂȚII NOASTRE

MECI DE VERIFICARE
LOTULUI SPORTUL STUDENȚESCCUDE JUNIORI

(TINERET-REZERVE)

Eftimie IONESCU

AZI,
IERI,

PREGĂTIRILE

PARTIDA DE VERIFICARE
(Urmare din pag W

în această săptămînă, în vederea

va 
a

avea loc la Pitești o consfâ- 
„ F.R.F. și a antrenorului lo- 
cu antrenorii echipelor divizlo- 
A, în probleme legate de pre-

Un moment din antrenamentul de ieri al juniorilor din lotul reprezentativ, care se pregătesc asiduu 
dificilei partide cu Grecia de duminică. Foto: I. MIHAlCĂInterlocutor: loan Costea, coordonatorul Centrului de copii și juniori Rapid

in 
pe care-1 depun in munca lor 
antrenori depinde totul. Rapidul a dat, 
in anii din urmă, pe Dumitru. Neagu. 
Marin Stelian, Petreanu. Grigoraș. După 
aceștia vor veni Nicolae Manea (extre
ma), Gheorghe Ene (mijlocaș). Marinei 
Rișnițâ (atacant central). Robert Toma 
Naghi (mijlocaș ofensiv. originar din 
comuna Roșu, ca și Dumitru, și care are 
exact aceleași calități), Nicolae Negroiu 
(fundaș), Gabriel Constantinescu (extre
mă dreapta). Ei bine, toți acești jucă
tori s-au născut și format (sau se vor 
forma, unit dintre ei fiind foarte tineri) 
ca fotbaliști, clin marea dragoste arătată 
de Socec, Mihăilescu, Cristescu șl... 
Costea acestui sport, clubului Rapid.'Noi 
ne-am născut pe vremea Rapidului ani
lor ’35—'45 și vom rămîne credincioși ace
luiași club. Datoria noastră este de a 
sta de dimineață pînă seara, la dispo
ziția ceior 130 de jucători ai centrului. 
Pentru că unii pot veni la ora 9 la an
trenament, alții la 12 sau 4 după-amla- 

. VW. dispun de „timp liber.
Avifta tffi program- săptfMiiriai bine sta
bilit pentru fiecare din cei 180. Uneori 
se întîmplă să nu vină. Noi trebuie însă 
să fim prezenți aici.

— Ați amintit pe cîțiva dintre cei 
mai buni jucători ai Rapidului care for
țează, azl-mtine sau intr-un viitor apro
piat, momentul promovării. N-am auzit 
lin nume — Rotaru — despre care se 
scria, nu de mult, că este una din ma
rile speranțe ale Rapidului...

— tlie Rotaru nu mai este junior. El 
continuă să rămînă, însă, o speranță a 
noastră. După plecarea lui Dumitru a 
existat un moment extrem de favorabil 
pentru promovarea acestui jucător de 
rea! talent. Din mai multe cauze acest 
moment a fost ratat și nu-i de vină Ilie

aceste centre ! De pasiunea și sufletul 
acești

Rotaru. Sigur câ nu s-a spulberat ulti
ma șansă pentru el. De altfel, promova
rea poate avea loc șl la 16 ani. și la 
22. și la 24. La o echipă, la un club sau 
asociație top tehnicienii. tncepind cu 
cei de la copii și terminînd cu antrenorii 
seniorilor, trebuie să aibă o viziune 
foarte clară asupra posibilităților reale 
ale tuturor jucătorilor din club, să con
lucreze eficient să caute și să găsească 
momentele favorabile lansării unuia sau 
altuia dintre Jucători. Or, la noi, 
generai, la toate echipele din 
promovările se fac de cele mai 
ori fără discernămint. in funcție 
situație critică pe~uit anumit post._____
Florin Marin ml se pare semnificativ. Cu 
două-trei jocuri oficiale la activ, in țară, 
poate că altul ar fi fost randamentul 
sâu la Leeds. Noi îl considerăm pe Ma
rin un jucător la fel de talentat ca 
Grigoraș. de exemplu. Și ar fi păcat să 
rateze clipa promovării, asa cum s-a 
intimplat cu Iile Rotat-u. tn a! doilea 
rînd. reușita unei promovări depinde și 
de alți factori și foarte, foartd mult de 
modul cum noul venit este primit și a- 
jutat de echipă. .

— A reînceput campionatul republican. 
Cum considerați că poate deveni această 
competiție o adevărată platformă de 
lansare a unor veritabile talente spre 
fotbalul de performanță 7

— Aș putea să rezum răspunsul tn 
cîteva Cuvinte : printr-o activitate fără 
compromisuri în procesul de instruire, 
educație. învățămînt. Dar repet, fără 
pasiune și sacrificiu din partea antre
norilor centrele de copii și juniori nu 
vor putea deveni ceea ce dorește toată 
lumea să devină : izvoarele de talent ale 
fotbalului de miine !

Laurențiu DUMITRESCU

șl in 
țară, 

multe 
de o 
Cazul

Ieri dimineață, pe stadionul Poli
tehnica, lotul național de juniori a 
efectuat primul antrenament din 
această săptămîna, premergătoare 
meciului retur cu Grecia (duminică, 
1 aprilie) din cadrul preliminarii
lor turneului U.E.F.A.

Astăzi, de la ora 11, pe același 
stadion, echipa pregătită de Con
stantin Ărdeleanu și Ion Voinescu 
susține o partidă de verificare în 
compania formației de tineret-rezer- 
ve a Sportului studențesc.

Antrenorii intenționează să încea
pă acest meci-test cu același „11“ 
victorios pe care l-au aliniat, In 21 
martie, pe stadionul A.E.K. din A- 
tena: Ciurea — Chivu, Negruțiu, 
Naghi, Lucuță — Stoica. Hurloi, Iuga 
— Crișan. Răducanu, Șumulanschi. 
Desigur, pe parcursul meciului, vor 
fi utilizați și ceilalți jucători din 
lot. portarul loniță. fundașul Cotigă, 
mijlocașul Munteanu și atacantul 
Băcescu.

Pregătirile vor continua într-un 
tempo susținut, toată săptămîna, 
punîndu-se accentul pe mărirea ca
pacității ofensive a echipei, știut 
fiind faptul că numai o victorie în 
meciul de duminică aduce mult do
rita calificare pentru turneul fina! 
U.E.F.A.

Din cite sin tem - informați, lotul 
..juniorilor greci — cei mai mulți din
tre ei componenți ai echipelor de 
Divizia A — va sosi, în Capitală- 
vineri după-amiază.

O zi mai tîrziu este anunțată și 
sosirea arbitrului întîlnlrii, austria
cul A. Kessler.

deplasarea la Pitești. Nu cunoaștem 
intențiile exacte ale lu! Valentin 
Stănescu dar, după toate probabili
tățile, formația de începere de azi 
va fi următoarea : Răducanu — S84- 
măreanu, Samcș, Dinu. Hajnal — Du
mitru, Beldeanu — Troi, Dumitrache, 
lordănescu, Marcu.

Ieri, lotul a avut o ședință teh
nică în cursul dimineții, urmată de 
un antrenament, către ora prinzultti. 
Seara, selecționabilii au asistat la O 
gală de box. în cursul acestei dimi
neți, ' --------------------"
tuire 
tulul 
nare ... — , 
gătirea viitoare a selecționabililor.

Selecționata divizionară din Israel, 
condusă de antrenorul Șmilovici, se 
află de cîteva zile la Pitești. Pentru 
azi oaspeții anunță următorul „unspre
zece" : Wisoker — Ghindin. Primo. 
Rosen, Borba — Schumm, Sahara- 
bani — Damty, Parkas, Barat, Onana. 
Ca rezerve vor figura : Begerano, 
Schwagger, Ninio, Jaron, Talhi și 
Bar. Reamintim că într-un recent 
meci, echipa Israelului a terminat li 
egalitate, 1—1, cu Argentina, care în- 
țrecuse cu puțin timp înainte echipa 
R.F.G. cu 3-—2.

Meciul dintre cele două selecțio
nate divizionare va fi precedat (de 
Ia 14.30) de amicalul F.C. Argeș — 
Progresul București.

Astăzi, la Tîrgoviște UN AMICAL INTERNAȚIONAL
AL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE DE TINERET

Astăzi, de la ora 16, pe stadionul 
din Tîrgoviște, selecționata divizionară 
de tineret (pînă la 23 de ani) va 
întîlni selecționata divizionară simi
lară din Israel. In vederea acestei

PARTIDE ALE REPREZENTATIVEI DE JUNIORI BI.f.A H
Federația de specialitate din R.D. 

Germană a confirmat forului nostru 
datele jocurilor pe care selecționa
tele de perspectivă ale celor două

țâri (garniturile 1j.E..F.A. — 1974) le 
vor susține luna viitoare. Ele se vor 
desfășura la 19 aprilie la Peisteritz 
ți la 21 aprilie la Dessau. ■

DE CE BĂRGĂUNAȘ?

AVEM, N-AVEM TREABA, 
SCHIMBAM ANTRENORII

cele mai multe 
mărginașe, cu 
de pregătire 

pildă).
puțin pentru

era nerefăcut, 
neplăcut insă 

se așază de-

DORU GROPȘAN 2:16,8 LA 
200 M SPATE — RECORD 

NATIONAL DE JUNIORI

de percuție", jug-fix și 
— cu dinamometru, ja- 
cercuri pentru exersarea 

și a repunerii de la mar-

Maria — Craiova ; 4. Oprișa
Deva : 5. Marinaș Dumitru — 
jud Olt ; 6. Antlone Gheorghe

Categoria O (10 excursii) : 1. Eftei Ar_ 
senle — Ghindârești jud. Constanța ; 2. 
Fazakaș Ștefan — Sf. Gheorghe ; 3. Lă- 
zărescu 
loan — 
Corabia jua. mlt ; o. nnuonc wicvxSr»v 
— Ploiești ; 7. Tănăsan George — Vama 
jud. Suceava ; 8 Dinescu A. Ștefan — 
Ploiești : 9. Alexiu Leon și 10. Mureșan 
Angela din București.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de La ora 18.05.

• Astăzi și miine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor la tra
gerea Loto de vineri 30 martie 1973.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA LOTO DIN 

27 MARTIE 1973

N-o să vorbim aici despre ro
lul important al antrenorului ia 
viața unei echipe. Nici n-o să 
:nsistăm asupra faptului că. în 
rugby, disciplină care a regresai 
;n ultimii ani, antrenorii au un 

' cuvînt hotărîtor în perioada caie 
urmează. Ceva tot o să spunem 
nsă. De pildă, că se observă la 

multe echipe de divizia A o pre
dilecție pentru... schimbarea an
trenorilor. La C.S.M. Suceava, 
antrenorul Al. Ștefu a format o 
echipă pe care a adus-o pînă în 
divizia A, dar fiindcă n-a ob
ținut rezultate în „primul eșa- 
lor“ a fost schimbat -cu Dorin 
Florian. La Știința Petroșani, 
tot un antrenor nou : Gh. Băllă- 
rețu (o precizare : cei doi amin
tiți, care au primit conducerea 
tehnică a echipelor C.S M. și Ști
ința, nu au caliticarea corespun
zătoare) „Horă mare" la Poli
tehnica Iași unde au fost pe rînd 
antrenori : Gh. Drobotă, N. Bal- 
can iar acum Virgil Gheorghiu. 
Situație asemănătoare la Precizia 
Săceic, unde, de asemenea, an
trenorii vin unul după altul... ca 
la moară : C. Chifan, St. Marin, 
N. Haralambic.

S-or fi făcut unele din schim
bările amintite și cu bună inten
ție, din motive justificate. Totuși, 
parcă, prea sînt multe însăși fe
derația de rugby este alertată de 
aceste fluctuații. Nu se poate 
opri „caruselul" ?

ba ici, ba colo, de 
ori pe terenuri 
condiții precare 
(Constructorul, de

Evident — cel 
pregătirea lotului național — în 
Capitală ar trebui să existe un 
teren special dotat cu apara
tura necesară : pistă cupririzînd 
„porți 
mobil 
Ioane, 
pasei 
gine etc. Imperios necesar este 
ca un teren — de la stadionul 
Tineretului san „23 August" (din 
cele existente) — să fie dat in 
exclusivitate acestei discipline. 
Credem că dotarea lui cu cele 
necesare, s-ar face repede de că 
tre asociațiile, cluburile din Ca 
pitală, federația de specialitate.

Mai întîi, însă, rugbyul are ne
voie de un teren. Cere chiar atît 
de mult ?

în ultimul concurs de înot des
fășurat la Reșița (bazin de 25 m). 
tînărul Doru Gropșan (15 ani) a 
parcurs distanță de 200 m spate 
în 2:16,8 — nou record național 
de juniori. Vechiul record, 2:18,3, 
aparținea lui D. Wetterneck. în 
aceeași reuniune, E. Aimer a îno
tat 200 m liber în 1:58,3 — record 
personal (D. GLAVAN —coresp ju
dețean).

CÎȘTIGATORII EXCURSIILOR 
IN GRECIA ATRIBUITE LA TPA- 
GEREA SPECIALĂ FRONOEX- 

PRES DIN 11 MARTIE 1973

SE ADUNA „NAJIONALA"
Șl... ÎNCEPE CĂUTAREA 

UNUI TEREN
înainte ca echipa națională de 

rugby să susțină un meci in
ternațional, totul merge bine pînă 
ia un moment dat. Selecția rug- 
byștilor demni de a face parte 
din reprezentativă, convocarea 
lor. programarea antrenamente
lor — decurg în mod normal. 
Cînd vine vorba de terenul pe 
care se va face pregătirea, an
trenamentele, începe agitația. De 
ce ? Fiindcă echipa națională — 
nu știm dacă situația mai poate 
fi îhtîlnită la vreo altă disciplină 
— n-are un teren pe care să se 
noatâ antrena. îi găsești pe cei 
chemați să apere culorile tării.

Am revăzut duminică pe Ști
ința Petroșani, care... nu mal 
este cea din anul trecut. Este 
drept, îi lipseau 3 titulari, iar 
Fl. Constantin 
Impresionează 
altceva : echipa 
fectuos în apărare la momentele 
fixe; nu joacă suficient de 
colectiv ; este „preocupată" de 
jocul... dur care îi dă numai ne
cazuri, împiedieînd-o să joace 
rugby; are lacune în ceea ce 
privește sportivitatea. L-am ur
mărit în special pe Bărgăunaș, 
rugbystul în care s-au pus spe
ranțe, ajuns anul trecut în lo
tul național. Refăcut (după a- 
proape un an de la accidentare) 
acest jucător de bază din Pe
troșani ar putea fi extrem de 
util echipei. Jocul acestuia a 
fost însă, duminică, haotic. S-a 
angrenat în acțiuni fără orizont, 
s ignorat pasa, a fost nervos, 
fiind „vioara întîi“ în deregla
rea echipei și crearea unui cli
mat nedorit. Este poate autorul 
moral al ieșirii de „boxer în 
ring" a lui Lomotă.

Sperăm că a fost o 
pentru Bărgăunaș, că 
trenor Gh. Băltăreții 
să întroneze în rîndurile echi
pei un climat sănătos, de mun
că, care 
șani 
nuit

Zestiea sportivă a orașului Alexandria s-a 
frumos poligon de tir. In imagine, exteriorul și

• Cupa București" continuă joi după- 
amiază cu desfășurarea etapei a II-a. în
trecerile vor avea loc pe un circuit ales 
pe strada Cimplnei. In program figurea
ză probe pentru seniori și juniori. Pri
mul start se va da la ora 16.

pe 
în

îmbogățit recent cu un 
interiorul noului poligon.

LA ALEXANDRIA
PENTRU PRIMA OARA -

LA PUȘCA Șl PISTOLUN MARE CONCURS

„zi rea“ 
noul an- 
va reuși

să aducă Știința Petro- 
locul cu care ne-a obiș- 
rugbyul românesc.

Modesto FERRARINI

RUTIERII BUCUREȘTEN! 
IN ÎNTRECERI

® Disputele rutierilor bucureșteni 
continua duminică cu un nou

vor 
concurs 

în circuit., organizat de Școala sportivă 
nr. 1 pe traseul de la Toboc (Lacul Tei) 
Competiția este deschisă tuturor cate
goriilor de participant!. Startul în prima 
cursă se va da la ora 0.

Sezonul competițional în aer li
ber, la probele de arme cu glonț, 
se deschide oficial la sfîrșitul aces
tei săptămîni odată cu disputarea 
concursului republican, „Cupa tine
retului". Întrecerile sînt programate 
să se desfășoare La Alexandria, cu 
care ocazie va fi inaugurat noul 
poligon de tir sportiv din orașul de 
reședință al județului Teleorman La 
confruntările de armă standard și 
pistol liber vor fi prezenți, sîmbă- 
tă și duminică la Alexandria, cei 
mai buni tineri trăgători din Capi
tală și alte orașe ale țării, o serie 
de țintași 
seniori și 
mai buni 
Concursul 
zile 
de linii de tragere a poligonului — 
și se va trage la armă, 60 focuri 
culcat, 3X20 
60 focuri. Nu 
tă importantă 
pentru orașul 
renume, ca de pildă, pistolarii V 
Atanasiu și Marcel Roșea, trăgă
toarele Edda Baia, Melania Petres
cu, Ana Goreti, Veronica Stroe, 
pușcașii P. Șandor, M. Ferecatu, E,

din loturile naționale de 
senioare și. firește, cei 
sportivi din localitate 

va fi eșalonat pe două 
din cauza numărului redus

focuri și pistol liber 
vor lipsi de la aceas- 
manifestare sportivă 

Alexandria tintași cu

Satala etc. Dintre cei care vor re
prezenta tinăra generație amintim 
pe Vasilica Manea, 
prișan, 
viei, V 
chin și

Georgiana 
Andrei, L.
Barbu, I.

O- 
Ilo- 
Vo-

Eva Olah, I. i 
Stancu, Gh. 
M. Burcuș.

*

aprilie va fi 
în competiții 
în zilele de 6—9 ale lunii 

va avea loc, în Capitală, tradițio
nala întrecere dotată cu „Cupa pri
măverii", la care forul de specia
litate a întocmit un program com
plet, incluzînd și probele de pușcă 
și pistol cu aer comprimat.

Apoi, municipiul Iași va găzdui 
în perioada 20—22 aprilie, o mare 
întrecere a țintașilor din cluburile 
universitare.

O altă confruntare dintre cele 
mai importante ale acestei luni este 
și „Cupa Dinamo", o manifestare 
tradițională organizată an de an 
de către prestigiosul club bucureș- 
tean. Reprogramată pentru zilele 
de 27—29 aprilie, „Cupa Dinamo" 
va reuni la întrecerile de pușcă și 
pistoale pe toți fruntașii tirului ro
mânesc.

pitală de la 10 aprilie pînă la 11 
mai ; In țară de la 14 aprilie pînă 
la 11 mai 1973 inclusiv
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AUSTRIA — OLANDA 
PE MICUL ECRAN

Amatorii de fotbal vor avea 
ocazia să urmărească astă seară, 
incepînd de ta ora 22,45, întllni- 
-ea amicală dintre reprezentati
vele Austriei și Olandei care se 
dispută ta Viena.

partide amicale, și mai ales cu gîn- 
dul la viitoarele jocuri din cadru] 
campionatului european de tineret, e- 
levii antrenorului Cornel Dr&gușfn 
s-au pregătit intens în ultimele două 
zile. După reunirea de luni de la 
București, ei au făcut un antrena 
ment în după-amiaza aceleiași zile. 
Ieri, după interesantele discuții pri
vind ideea de joc a lotului de tine
ret — aceeași cu ideea de -joc a pri
mei reprezentative — a urmat un 
antrenament tehnic-tactic la care au 
participat toți jucătorii.

Selecționata divizionară de tineret 
pînă în 23 de ani va pleca astăzi 
la ora 10 cu autocarul Ia Tîrgo- 
viște.

Antrenorul Cornel Drăgușin, care

avea ieri griji în privința iul Gher- 
gheli (amigdalite) și Mulțescu (ușoară 
răceală), speră să poată alinia astăzi 
o formație omogenă, plină de per
sonalitate. 11-le cu care va începe 
partida se va alege din următorii 
jucători : Ștefan și Caval — portari ; 
Tănăsescu, Ciugarin, Cristache, Gri» 
goraș, Sătmăreanu II. G. Sandu și 
Anghetini — fundași ; Moldovan, B6- 
loni și Simionaș — mijlocași : Pe
treanu, Mulțescu, Roznai, Mureșean, 
Ghergheli și Lucaci — Înaintași.

Oaspeții, care au sosit în tară, au 
efectuat mai multe antrenamente, în 
vederea acestui joc.

Partida va fl condusă de arbitrul 
Nicolae Petriceanu (București)

______

CORESPONDENȚĂ SPECIALA DIN SOFIA

ASTAZI, MECIUL AMICAL
BULGARIA - U.R.S.S.

SOFIA, 27 (prin telex). — Interes 
enorm, aici, în jurul partidqi de fot
bal Bulgaria — U.R.S.S. 1 Vă imagi
nați care este starea de .spirit la 
Plovdiv, acolo unde miine (n. r. as
tăzi), de la ora 17,30, cele două repre
zentative se vor înfrunta într-un 
meci amical.

Evident, cererea de bilete a fost 
mult mai mare decît capacitatea sta
dionului Lokomotiv, ceea ce nu re
prezintă, în ultimă instanță, o pier
dere irecuperabilă pentru amatori. în- 
trucît televiziunea bulgară va trans
mite, în direct, cele 90 de minute 
ale partidei.

Oaspeții au sosit la Plovdiv încă 
de duminică dimineața, efectuînd, la 
cîteva ore după venire, un antrena
ment de acomodare, la capătul căruia 
antrenorul principal Evgheni Gor- 
janski s-a declarat mulțumit de dis
poziția jucătorilor, precum și de sta
rea terenului. După toate probabilită
țile, Gorjanski și asistentul său. Pa- 
ramonov, vor alinia duminică urmă
toarea 
Kiev) 
Hurțilava 
(Ț.S.K.A. Moscova), 
Moscova), Muntian 
Kolotov (Dinamo 
(T.S.K.A. Moscova).
Kiev), Onicenko (Zaria
grad), Sincenko (Zenit Leningrad),
Pilgui, Juravlev, Sagumenici, Vasenin 
șl Nikonov urmînd să rămînă pe 
banca rezervelor. O simplă citire a 
garniturii, repet probabilă, a oaspeți
lor ne indică preferința antrenorilor 
pentru jucătorii mai experimentați, 
cu state vechi de serviciu în echipa 
națională, cele două „descoperiri" aie 
ultimului sezon, tinerii Juravlev si 
Vasenin, ambii din formația cam-

pioană, Zaria, neapărind pe lista 
tularilor

Fotbaliștii bulgari privesc șl ei
u-

v**-

garnitură : Rudakov (Dinamo 
Doduașvili (Dinamo Tbilisi), 
(Dinamo Tbilisi), Kaplicinii 

Lovcev (Spartak 
(Dinamo Kiev), 

Kiev), Fedotov 
Blobin (Dinamo 

Voroșiiov-

Fotbaliștii bulgari privesc ți el eu 
maximă atenție intîlnirea de Ia. Plov
div, fn vederea căreia au susținut o 
serie de partide amicale. Antrenorul 
Hristo Mladenov n-a definitivat încă 
formația, anunțlnd presa că nu va 
putea indica numele celor 11 titulari 
înainte de miercuri la prlnz. în orice 
caz, el are la dispoziție următorul 
Iot : lordanov (T.S.K.A.) și Staikov 
(Levski Spartak) — portari, Safirov 
(T.S.K.A.), Aladjov (Levski Spartak), 
Jonov (Slavia), Penev (Ț.S.K.A.), K. 
Stankov (Ț.S.K.A.) și Ivkov (Levski 
Spartak) — fundași, Kolev (Ț.S.K.A.), 
Bonev (Lokomotiv Plovdiv) șl Sto- 
ianov (Levski Spartak) — mijlocași, 
Denev (Ț S.K.A.), Mihailov (Lokomo
tiv Sofia) Dimitrov (Beroe Stara Za- 
gora). Petkov (Beroe) Dermcngiov 
(Trakia Plovdiv), Simov (Ț.S.K.A.). și 
Kirov (Beroe) — afacanți

în sfîrșit, partida va fi arbitrată 
la centru de românul Constantin Pe- 
trea. w

EMIL ANTONOV 
Naroden Sport Sofia

(Dinamo
Moscova). 

Onicenko 
Sincenko

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. .U« Cluj
2. Dinamo 

petrolul 
U.T.A. 
Steaua 
C.S.M. Reșița 
Univ. Craiova

3.
4.
5.
6.
7.
8. Sportul studențesc
9. Steagul roșu

10. F.C. Constanța
11. Jiul
12. F.C. Argeș
13 Rapid
14. C.F.R. Cluj
15. A.S. Armata
16. Sport Club Bacău

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

28—16 22
25—17
16—12
39—20
24— 24
25— 24
25—25
17— 19
23— 26
18— 28
19— 21
20— 31
24— 36 
19—31 
31—42

21
2i>
19
19
18
18
16
16
15
14
13
13
13
11

AZI A APARUT NUMĂRUL 3ST AL REVISTEI

sumarul căruia vă recomandăm :
a

din
• O amplă tratare 

XVII-a a Diviziei A.
• Notele obținute de 

tiurilbr, confidențe, note, 
echipa sâptâminii ți cea

• La „Interviul săptăminii", antrenorul federal Constantin Ărdeleanu ; 
in dezbatere, problema creșterii juniorilor.

• O pagină de cronici de la cîteva din cele mai interesante meciuri 
ale etapei în Divizia B.

• Situația la zi în preliminariile campionatului mondial,
• Numeroase articole, note, informații din fotbalul de peste hotare.
• O pagină de Magazin extern
• Ultimele evenimente din campionatele naționale în diverse țări eu

ropene.

derbyului de la Craiova, din codrul etapei o

jucători și arbitri, calificativele tehnice ale me- 
comentarii, clasamentele acasă ți in deplasare, 
a campionatului, in urma etapei de duminică



Ț.S.K.A. MOSCOVA
A CÎȘTIGAT

C.C.E. LA VOLEI (m)

CAMPIONATUL MONDIAL - GRUPA B

DUMINICĂ, LA BRATISLAVA

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ȚINTEȘTE VICTORIA 
IN FINALA C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

BRUXELLES, 27 (Agerpres). — 
Cupa campionilor europeni la volei 
masculin a fost cîștigată In acest 
an de formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Voleibaliștii sovietici au terminat 
neînvinși turneul final al competiției, 
desfășurat la Anvers, totalizînd 6 p. 
I-au urmat în clasament formațiile 
Reszowia (Polonia) 4 p, Ruda Hvezda 
Praga 2 p și Zetor Brno 0 p.

în ultima zi a turneului, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu 3—1 
(17—lă, 18—16, 13—15, 15—6) pe Zetor 
Brno. iar Reszowia a dispus cu sco
rul de 3—1 (15—11, 13—15, 15—8,
15—9) de formația Ruda Hvezda 
Praga.

HOCHEIȘTII ROMÂNI AU PIERDUT (24) 0 PARTIDA 
ÎN CARE AR El MERITAT UN REZULTAT EGAL!

• R. D. Germană - România, cel mai frumos meci al competiției
• Echipa noastră a avut o comportare bună

Duminică, 1 aprilie, la Bratislava, 
se dispută finala celei de a Xll-a 
ediții a Cupei campionilor europeni 
la handbal feminin. După cum se 
știe, în acest meci vor evolua cam
pioanele României — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA — și Uniunii 
Sovietice — SPARTAK KIEV.

Cele două formații și-au cucerit 
dreptul de a concura la cucerirea 
prestigiosului trofeu continental 
(care, de fapt, desemnează cea mai 
bună echipă feminină de club din 
lume) eliminînd echipe valoroase. 
Astfel-:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
S-a calificat prin eliminarea cam- 
pîoahelbr Franței — STADE FAS- 
SACAIS U.C. (w.o), Danemarcei — 
F.I.F. COPENHAGA și R.D. Ger
mane — S.C. LEIPZIG ;

SPARTAK KIEV — calificată di
rect' tn turul II, a întrecut campi-
• « '

în timp ce prima echipă a Uniunii 
Sovietice 
încheind 
toare.

Cupa 
handbal _ ___ __ ____
anul 1960. întrecerea — aflată sub 
egida I.H.F. — se desfășoară in or
ganizarea federației de ■ specialitate 
din Cehoslovacia și este dotată cu 
cupa oferită de revista START din 
Bratislava. începînd cu ediția a 
XIII-a (1973/1974), Cupa campioni
lor europeni la handbal feminin 
trece în organizarea directă a Fede
rației Internaționale de Handbal, 
astfel că finala nu va mai avea loc 
— în mod obligatoriu — la Brati
slava.

In cele 11 ediții desfășurate pînă 
acum, handbalul nostru a obținut 
două victorii și a fost prezent de 5 
ori în semifinale.

a mai jucat 
de fiecare

în trei finale, 
dată tnvingă-

europeni lacampionilor
feminin a luat ființă în

Universitatea București) în forma
ția căreia jucau — sub conducerea 
antrenorului emerit Constantin Po
pescu — Irina Climovschi. Aurora 
Leonte, Gerlinde Oprea. Maria Ștef, 
Carolina Cârligeanu ș; de RA
PID BUCUREȘTI (ar.trenor: Gabri
el Zugrăvescu ; printre jucătoare : 
Irina Climovschi. Maria Constanti- 
nescu. Ana Stănișel. luliana Nako. 
Antcaneta Oțelea). Pentru cucerirea 
acestui atît de invidiat trofeu se 
pregătește acum echipa din Timi
șoara. Desigur, calificarea tn finală 
— lucru reușit, pînă acum, doar de 
două echipe românești — este o per
formanță meritorie. Dar, ceea ce 
Incintă pe sportivi, antrenori și

CEHOSLOVACIA - SUEDIA
19-8 ÎN PRELIMINARIILE

C.M. DE HANDBAL (f)
(Agerpres). — La 

meci contînd pentru 
campionatului mon-

PRAGA, 27 
Praga, intr-un 
preliminariile 
dial feminin de handbal, s-au întîl- 
n:t echipele Cehoslovaciei și Sue- 
die:. Sportivele cehoslovace au cîș
tigat cu scorul de 19—8 (8—5) și 
s-au calificat pentru turneul final 
al campionautlui, programat în Iu
goslavia.

GRAZ, 27 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cu partidele desfășurate marți, s-a 
trecut, de acum, în jumătatea a doua 
a disputelor din cadrul grupei B a 
campionatului mondial, pe programul 
competiției rămînînd trei etape com
plete, una miercuri și celelalte, vi
neri și sîmbătă.

Și aceste partide ale etapei a pa
tra. ca și cele mai multe din în- 
tîlnirile la care am asistat, la Lie- 
benau, au demonstrat în mod clar 
că. Ia această oră, valoarea unei 
echipe o arată, înainte de toate, or
ganizarea sistemului defensiv, sigu
ranța apărării. Din acest punct de

aliști, că un portar bun reprezintă 
circa 4Oo/n din valoarea unei formații, 
în meciul S.U.A. — Italia, de pildă, 
în care a fost înregistrat scorul 
competiției (11—0!). peninsularii au 
început jocul cu Tigliani în poartă 
și după numai 13 minute era 5—0! 
Introdus Viale, evident mai experi
mentat acesta a apărat cu mult mai 
bine (deși a primit 6 goluri, dar 
în 47 de minute) limitînd o infrin
ge re care ar fi putut avea propor
țiile unui meci de rugby.

Portari foarte buni sînt japonezul 
Otsubo, iugoslavul Knez, tînărul nos
tru jucător Netedu, care au avut con
tribuții hotărîtoare chiar asupra ce-

1.1960/1961 — ȘTIINȚA BUCUREȘTI
11.1961/1962 — Spartak Sokolovo Praga

• Știința București a fost 
nale de O.R.K. Belgrad
• Rapid București a fost 
de finală de Știința București

1114962/1963 — Trud Moscova
• Rapid București a fost eliminată____
nale de F.I. Friedericksberg (Danemarca)

IV.1963/1964 — RAPID BUCUREȘTI 
, V.1964/1965 — H.G. Copenhaga

• Campioana României, Știința București, nu a 
participat la C.C.E.

Vl.1965/1966 — S.C. Leipzig
• Universitatea Timișoara, campioana Româ
niei, nu a participat la C.C.E.

yiI.1966/1967 — Jalgiris Kaunas
• Universitatea Timișoara a fast eliminată tn 
semifinale de Jalgiris Kaunas

VIII.1967/1968 — Jalgiris Kaunas
• Rapid București a fost eliminată tn semifi
nale de Empor Rostock

IX.1969/1970 — Spartak Kiev
• Universitatea Timișoara a fost eliminată 
sferturi de finală de S. C. Leipzig

X.1970/1971 — Spartak Kiev
• Universitatea Timișoara a fost eliminată 
sferturi de finală de H.G. Copenhaga

XI. 1971/1972 — Spartak Kiev
• Universitatea București a

. , semifinale de S.C. Leipzig
XII. 1972/1973 — în finală UNIVERSITATEA

!' SPARTAK

eliminată

întrecută

KIEV

în

în

In

semifi-

sferturi

semifi-

în

In

fost eliminată In

TIMIȘOARA —

oanele Iugoslaviei — RADNICKI 
BELGRAD și Olandei — NILOC 
AMSTERDAM.

Campioana României se califică 
pentru întîia oară în finala C.C.E.,

Iată, de altfel, (mai sus) cum a- 
rată tabloul de onoare al aceste: 
întreceri.

Pînă acum, cele mai bune perfor
manțe în C.C.E. au fost realizate 
de ȘTIINȚA BUCUREȘTI (astăzi

■

*

*

«

Șl

'F

Gustavo Thoeni, ctștigător pentru a treia oară a „Cupei Monâia'.e' la 
k.tchi în mijlocul admiratorilor săi pe aeroportul din Milano cu frumosul 
trofeu.

zezirw âe la Terezia Popa fi a încercat — 
i’-sm'. Petra Khant a obstrucționat-o și., 
n meciul retur al semifinalei C.C.E., Univer- 

Foto: ROBIESEK — Timișoara

re de

tper.er.ia a 
-jtive jucat

ită

Kî f».-r —■ <7.
uî Sex
*>*

.e.

Hmtoche NAUM

TURNEE DE TENIS
WASHINGTON.

ns a a 
tdM c «Ti

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

De cîteva zile s-a încheiat ciclul întrecerilor de schi cunoscute sub 
' humele atotcuprinzător de „Cupa mondială*. (Avem asemenea cupe pentru 

■ automobiliștil de formula I, pentru tenismenii de toate categorhle și încă 
- moda ,;eupelor mondiale" nu a încetat să prolifereze). După 108 z:le de 

călătorii.de mapamond, de osteneli, de lacrimi și strigăte de triumf, aus- 
.triaca Annemarie Proll și italianul Gustavo Thoeni au cucerit trofeul pen- 
tru a treia oară.

4f;ț.;:jNumeroase publicații — și nu tn- 
. tîmplător cele din jurul Alpilor — 
: numesc tot mai des competiția 

aceasta „circul schiului". Pentru 
justificarea acestei titulaturi se dau 
următoarele date obiective : prima 
cursă — din cele 24 ale sezonului 

. _  a avut loc la 7 decembrie 1972 la
' Văl d’Isere (Franța), iar ultima — 

la 24 martie 1973, la Heavenly Val-
• ley (S.U.A.). Trei, luni și jumătate 

de goană nebuna, de agitație. în- 
țr-un permanent balans între antre- 
namente. incredibil de tari și curse 
extrem de grele, cu tot cortegiul lor 
de riscuri.

această clipă, marii schiori ai lumii 
— cei vreo 60 cîți sînt — se pregă-— cei vreo 60 cîți sînt — se pregă
tesc de odihnă. In afara obișnuite
lor stagii de antrenament — din 
iulie pînă în noiembrie — pe ghe
țarii Europei sau în Chile, ei trebuie 
să facă față numeroaselor invitații
— care încep încă de la sfîrșitui 
lunii martie — din Europa. Canada, 
S.U.A. și chiar Liban, din Australia 
și Chile. Cine vrea să se prezinte în 
cea mai bună formă la campiona
tele mondiale de schi de anul viitor, 
de la St. Moritz, nu-și poate îngă
dui nici o pauză 1

anul

COMPETIȚIE AMBULANTA
AȚI AUZIT DE NAEBA ?

iată o întrebare ia care co
..Sport* din Zurich răspunde, reia- 
tînd următoarea intimplare din 
timpul Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Sapporo: membrii comisiei 
de organizare a .Cupei mondiale- 
au fost invitați la un copios dejun, 
intr-unui dintre cele mai elegante 
hoteluri. Gazda a adus vorba de 
Naeba tocmai cînd se Impărțeau in- 
vitaților butoni de manșetă din 
perle veritabile. Generoasa gazdă 
s-a dovedit a fi unul dintre cei ma: 
bogați oameni ai Japoniei și patro
nul unei rețele de hoteluri. Lucru
rile încep deci să se clarifice. Sau 
cum spune ziarul elvețian : „Va 
să zică. întrecerile Cupei mondiale 
se vînd ca la tarabă ofertanțiior 
cei mai grași: localități, hoteluri, 
milionari*. Nimeni — în acest timp 
— n-a băgat de seamă că pistele de 
la Naeba (ca, de altfel, cele de la 
Anchorage) nici măcar nu erau 
omologate în momentul tîrguielii...

CE A FOST:

Iugoslavia — Austria 6—1 
(2—0, 3—1, 1—0) meciul s-a 
desfășurat luni noaptea

R.D. Germană — România 4—2 
(0—0, 0—1, 4—1).

Elveția — Japonia — rezulta
tul nu ne-a parvenit pînă la 
încheierea ediției

CE VA FI AZI:

10 (11) Iugoslavia — Italia
14 (15) România — Elveția
17 (18) R.D. Germană — Ja

ponia
20 (21) S.U.A. — Austria
Meciul România — Elveția 

va fi transmis, în direct, de te
leviziunea română, de la ora 15.

A), hocheiștii noștri merită felicitări 
pentru comportarea de care au dat 
dovadă, pentru dirzenia cu care 
și-au apărat șansele. O mențiune 
specială se cuvine portarului Vale
rian Netedu, excelent de-a lungul 
întregii partide.

Prima repriză s-a încheiat cu un 
scor alb, deși ocazii n-au lipsit de 
ambele părți. în repriza secundă cel 
care domină mai mult și marchează 
sînt hocheiștii români (Calamar, 
min. 27), fapt care declanșează, în 
tribune, aplauze călduroase. Ultima 
treime a partidei a aparținut for
mației germane care s-a impus, în 
primul rînd, grație unei capacități 
fizice superioare. Scorul a fost ega
lat chiar în primele secunde de la 
reluare (Slapke), dar Tureanu a re
adus echipa noastră în avantaj (min. 
46). pentru ca, apoî, germanii să în
scrie de trei ori prin Patshinski 
(min. 47) și Noak (min. 53 și 60).

Arbitrii Filip (Cehoslovacia) șl 
Krisch (Iugoslavia) au condus — 
după opinia generală — cel mai bun 
meci de pînă acum al acestui cam
pionat, o partidă în care echipa ro
mână ar fi meritat, indiscutabil, un 
rezultat de egalitate.

Călin ANTONESCU

JUNIORII ROMÂNI
vedere, mai aproape de ceea ce se 
înțelege astăzi prin „valoarea gru
pei A“, se prezintă apărările echipe
lor R. D. Germane și Iugoslaviei, 
rapide, mobile, sigure în intervenții. 
Ambele formații acționează foarte u- 
nitar și omogen, impunîndu-se 
fața adversarelor prin precizia 
cului lor.

Totodată a ieșit pregnant în 
dență aportul portarilor; adică, 
fel spus, valoarea unui portar 
acum din ce în ce mai bine plătită! 
Se apreciază, la Graz, de către speci-

A inteput turneul

de la Vrnjatka
(Agerpres).

în 
jo-

evi- 
alt- 
este

de sah

v Itinerarele acestor schiori ambu- 
lânii întrec imaginația glob-trotteri- 
jor. Voiajul a început din Franța 
spre Italia, apoi de aici spre Austria 
și Iugoslavia, spre R. F. Germania 
și Elveția, din nou în Franța, iarăși 
în Austria, iarăși în Elveția și Ita
lia. după care a pornit ultima fază : 
un fel de tur al lumii, cu halte 
(curse) în Canada (Quebec), Alaska 
(Anchorage). Japonia (Naeba) și, în 

, sfîrșit, în California, ca punct final 
, „al unei obositoare competiții.

Dar se înșeală cine crede că, din

Trecînd în revistă această geogra
fie vie a lumii schiului de mare 
performanță și recunoscînd că an
trenamentele și cursele în schi nu 
se pot efectua chiar pe pragul pro
priei case, sîntem totuși nevoiți să 
elucidăm unele semne de întrebare, 
referitoare la apariția peste noapte, 
surprinzătoare, a unor stațiuni, chi
purile specializate în schiul de per
formanță. de care prea puțină lume 
a auzit pînă acum

Cum a obținut localitatea japo
neză Naeba dreptul de a organiza 
curse pentru „Cupa mondială" ?

Victor 3ANCIULESCU

ALGER, 27 (Agerpres). — După 
disputarea a 7 etape, în turul ciclist 
al Algeriei continuă să conducă ru
tierul polonez Stanislaw Szozda, ur
mat de Judin (U.R.S.S.) Ia 3,18, Fa- 
gerlund (Suedia) la 3:30, Knetman 
(Olanda) la 4:30. Etapa a 7-a, des
fășurată pe traseul Batna — Con
stantine. a revenit cehoslovacului

lor mai multe dintre partidele în 
care au evoluat.

Iugoslavia, marea revelație a ac
tualei ediții a competiției, și-a tăiat 
din nou partea leului învingînd, luni 
seara, cu 6—1 reprezentativa Austriei. 
Este pentru a treia oară consecutiv 
că iugoslavii reușesc să înscrie șase 
goluri adversarilor lor (S.U.A., 
Elveția și Austria). Gazdele au făcut 
totul pentru o comportare cît mai bună, 
au jucat destul de bine (mai bine 
chiar decît o arată scorul), dar după 
ce au redus din handicap, la începu
tul reprizei secunde, iugoslavii, la 
numai 36 de secunde, au izbutit să 
facă 3—1, ceea ce, în mod practic, 
le-a tăiat întreg elanul hocheiștilor 
austrieci. Au înscris: G. Hiti — 2, R. 
Hiti, Jug. Renaud și Smolej pentru 
Iugoslavia, Jager pentru Austria.

După două reprize excelente, timp 
în care reprezentativa ROMÂNIEI a 
jucat la nivelul puternicei echipe a 
R D. GERMANE, în ultimele 20 de 
minute vigoarea și forța jucătorilor 
noștri a scăzut, ceea ce a îngăduit 
sportivilor germani să preia iniția
tiva și să-și apropie victoria cu 4—2. 
Chiar dacă au fost învinși (să nu 
uităm că formația R.D. Germane râ- 
mîne totuși principala favorită a 
turneului, șl că este o echipă care 
a evoluat ani de-a rîndul în grupa

AU DEBUTAT VICTORIOȘI IA C.L 

(GRUPA B) DE HOCHEI
în Olanda au început de luni întrece

rile din cadrul grupei B a campionatu
lui european de hochei pe gheață pentru 
juniori. După cum am mai informat cele 
zece echipe participante au fost împăr
țite în două serii, meciurile avînd loc 
în localitățile Groningen șl Heerneveen. 
în prima zi au fost înregistrate rezulta
tele: seria I: Iugoslavia — Italia 5—5 
(0—1, 3—2, 2—2), Olanda — Norvegia 2—2 
(1—0, o—i. 1—1); seria a n-a: România
- Franța 12-4 (2_1, 6—2, 4—1), Polonia
— Bulgaria 11—1 (3—0. 5—0, 3—1).

*

La Leningrad, în grupa A a campio
natului european rezervat Junioriloyj e- 
chlpa Elveției a obținut prima victorie, 
întrecînd selecționata R.F. Germania cu 
5—3 (1—1, 3—1, 1—1). în clasament con
tinuă să conducă formația U.R.S.S. cu 
8 p, urmată de reprezentativele Suediei 
cu 7 p șl Cehoslovaciei cu 5 p.

Banja
— Cel de 
feminin

al
______  ____________ de 

șah pe echipe de la Vrniacka Banja a 
programat primele meciuri. Iată rezul
tatele : Bulgaria — Iugoslavia 1—0 (2) — 
Stadler a pierdut la Uheorghieva ; Un
garia — Polonia %—*/a (2) ; echipa Ro
mâniei a avut zl liberă.

BELGRAD, 27 . _ .
4-lea turneu Internațional

CONCURSUL INTERNATIONAL „PRIETENIA"
(Vrntare din pag. •)

derlich, al doilea în scara ierarhică 
a patinajului din R. D. Germană, 
jupă Jan Hoffmann. Amîndoi au 
fost văzuți la Koln, ca și la Brati
slava, in compania celor mai repu
tat: ași ai gheții. ocupînd locuri în 
partea mediană a clasamentului la 
C.M : Wunderlich — 17, Soska — 
18. Probabil că pentru aceștia, re
plica cea mai puternică va fi dată 
de reprezentanții școlii sovietice de 
patinaj, în frunte cu tinerii I. Ko- 
■:ora și A. Leinș, sau — sperăm — 
din partea concurentului nostru, Oc- 
tarian Goga.

Nume prestigioase se regăsesc și 
:-. întrecerea feminină. Aci, vom cita 
pe Liliana Rehakova, cunoscută 
nouă din precedentele ediții ale 
concursului nostru internațional 
pentru copii (locul doi. în 1970). Ea 
este fiica unei alte vechi cunoștințe 
a iubitorilor noștri de patinaj, fosta 
campioană cehoslovacă Dagmar Ler- 
chov- Rehakova. Polonezele Elzbieta 
Lueeyruka și Grazyna Dudek, ma
ghiara Krisztine Homolya, ca și re- 
reprezentantele R. D. Germane, în 
frunte cu Marion Weber, par a fi, 
de asemenea, patinatoare reduta- 
bile. Pentru țara noastră concurează

---------------- „> .1.... ......

— așa cum am mai anunțat — o 
serie de tinere patinatoare, în frun
te cu campioana națională Doina 
Mitricică.

Concursul cuprinde, bineînțeles, și 
proba de perechi, dar un punct de 
atracție deosebit îl va constitui cel 
de-al patrulea punct de program, 
format de întrecerea 
Pentru prima oară, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul să urmă
rească un concurs de dans pe ghea
ță și trebuie să-i asigurăm că aci 
proba obligatorie este foarte specta
culoasă 1

Chenarul alăturat cuprinde, în a- 
mănunt, programul concursului in
ternațional. Nu putem adăuga, pen
tru încheiere, decît că este probabil 
cea mai puternică întrecere de pa
tinaj artistic pe care a găzduit-o 
vreodată Capitala țării noastre.

FIȘIER

STEFKA IORDANOVA (Bulgaria)

dansatorilor.

TELEX

TURNEUL
INTERNATIONAL

DE BASCHET

Continuîndu-și pregătirile in vederea 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), reprezentativa Ceho
slovaciei a susținut, la Praga, un Joc 
de verificare cu selecționata secundă a 
U.R.S.S. Hocheiștii cehoslovaci aii obți
nut victoria cu scorul de 3_1 (2—0. 1—1, 
0—0) prin punctele realizate de Farda 
(2) șl Stastny.■
Turneul internațional masculin de hand
bal de la Ljubljana a fost cîștigat de 
reprezentativa iugoslaviei, care, tn par
tida decisivă, a învins cu scorul de 
18—17 (12—9) formația Cehoslovaciei. In- 
tr-un alt joc, echipa R.F. Germania a 
dispus eu 26—18 (12—7) de selecționate 
Dânemaroei. Clasament final : 1. iugo
slavia 6 p; 3. R.F. Germania 4 p: 3. Ceho
slovacia 2 p; 4. Danemarca o p.

Surpriza a fost extrem de mare 
pentru toată lumea (îneît pînă și 
ziarul nostru a putut-o numi — evi
dent din eroare — Popka Ivanova !). 
Pînă la fulminanta victorie din sala 
Ahoy. de la Rotterdam, specialiștii 
o ignorau și, probabil, prea multe 
lucruri despre ea nu știau nici com- 
patrioții.

Noua campioană europeană de sală 
și recordmană mondială are 26 de 
ani (născută în 1947. în comuna 
Borovți din raionul Mihailovgrad), 
locuiește în stațiunea de pe litoralul 
Mării Negre. Burgas, și este mama 
unei fetițe de 6 ani. Anul trecut 
abia a concurat și degeaba îi cău
tăm numele în listele de perfor
manțe. Cu trei ani în urmă — cînd 
alerga sub numele de fată : Stefka 
Goenina s-a distins cu rezultatele 
ei maxime de 54,2 pe 400 m și 2:08.5 
pe 800 m.

Anul acesta, cu prilejul campiona
telor indoor ale Bulgariei, s-a clasat 
a doua după Svetla Zlateva, cu 54,5 
pe 400 m, ceea ce i-a asigurat se
lecționarea pentru Rotterdam, pînă 
în ultima clipă, antrenorul federal 
Gheorghi Lazarov n-a știut în 
care din probele de demifond s-o 
folosească. Apoi, hotărîrea de ultim 
moment s-a dovedit fructuoasă, peste 

orice așteptări, Stefka a produs 
surpriza încă din serii, calificîndu-se 
pentru finala la 800 m cu 2:07,4.

în finala cu un deznodămînt atît 
de surprinzător, ea a alergat cu 
aproape 6 secunde mai repede decît 
oricînd în cariera ei, în aer liebr ! 
Cu finișul puternic șl aproape dis
perat, ea a recîștigat ceea ce Zlateva 
pierduse : conducerea micului pluton

de candidate la supremația europea
nă în proba de 800 m în sală. Per
formanța ei, cronometrată electric, 
a fost : 2:02,7.

Gospodina din Burgas este membră 
a clubului „Cemomoreț”, și este any 
trenată de Petar Dimitrov (același 
care se ocupă și de recordmana mon
dială Iordanka Blagoeva).

HABDRAHMAN KADlROV (U.R.S.S.)

DE LA
KOSICE

înKOSICE, Î7 (prin telefon), 
prima zi a turneului internațional 
de baschet masculin care se des
fășoară în localitate, cu participa
rea reprezentativelor Cehoslovaciei. 
Bulgariei. Ungariei. României, a 
selecționatei orașului Viena și a se
lecționatei studențești a Cehoslova
ciei. echipa română a jucat cu ul
tima formație. Aceasta, alcătuită din 
mulți jucători ai primei reprezen
tative a țării gazdă, a cîștigat cu 
scorul de 81—67 (4C—32) Gazdele 
care se pregătesc pentru Universi
ada de la Moscova, au avut o evo
luție superioară și au ' 
merit

Baschetbaliștii români 
stinjeniți de faptul că 
după vechiul regulament (D. dar 
acesta nu constituie o scuză pentru 
comportarea lor sub posibilități, si 
în atac și în apărare. De altfel, pro
centajele sînt edificatoare : 44% (30 
din 67) la aruncările din acțiune, 
50% (11 din 22) la cele libere. 
Punctele au fost înscrise de Tarău 
12. Cemat 11. Novac 11. Diacones- 
cu 8. Zdrenghea 8. MănâiM 8. Oc- 
zelak 4. Chivulescu 2. Savu 2, Geor
gescu 1 (Popa, bolnav, nu a fost 
folosit) pentru România, respectiv 
Zednicek 14. Blazek 16. Balastik 17. 
Klima 15. Konopasek 10. Navratil 
3, Korec 6.

Tn următoarea întîlnire. România 
joacă (miercuri) cu Viena.

!n ultim* ri « campionatelor universitare 
de tnot ale S.U.A. (Întrecerile s-au des
figurat In bazin de 25 yarzl la Knox
ville), cunoscutul recordman John Kln. 
sella a terminat Învingător tn proba de 
1850 y eu timpul de 15:29,20. Gary HaU 
a cîștigat cursa de 200 y delfin In 1:48,49, 
iar Mike Stamm s-a clasat pe primul 
loc in proba de 200 y spate, cu timpul 
de 1:50,56. Proba de 100 y liber s-a în
cheiat cu victoria lui John Trembley, 
cronometrat in 45,09.

Cu prilejul unul concurs atletic care a 
avut loc la Santa Barbara (California), 
sportivul american Robert Joseph a cîș
tigat proba de săritură în înălțime cu 
rezultatul de 2.18 m. Săptămîna trecută. 
Robert Joseph a obținut performanța 
de 2.21 m.

Proba de aruncare a discului a revenit 
Iul Steve Ginzel cu 59.51 m, iar în cursa 
de trei mile, pe primul loc s-a clasat 
Jeff Lough, cu timpul de 13:38,6.

Zilele trecute, la Inzell (R.F.G.), 
s-a încheiat o nouă ediție a campio
natului mondial de motociclism pe 
gheață, competiție care se dispută cu 
regularitate începînd din anul 1966. 
Titlul suprem a revenit și de astă 
dată celui mai celebru specialist al 

• acestui gen — motocicllstul sovieticînvins pe

au fost 
s-a jucat

Selecționatele de tenis de masă ale R P. 
Chineze au sosit la Sarajevo, orașul 
iugoslav care va găzdui cea de-a 32-a 
ediție a campionatelor mondiale. La so
sire, pe aeroportul din Sarajevo, Jucă
torii din R.P. Chineză s-au bucurat de 
o caldă primire.

Habdrahman Kadîrov. La 32 de ani, 
el intri pentru a șasea oară în po- 
•■aia titlului de eamplon mondial, un 
«uecea fâră precedent — întrueît 
tltlui nu l-a scâpat decît de două 
ori: în 1967. în favoarea compatriotu
lui «ău Borte Samorodov (acum al 
doilea în clasament), Iar în 1910, în 
favoarea cehoslovacului Antonin 
Șvab (în 1073 _ locul 10).

Cu doi ani în urmă, Habdrahman 
Kadîrov a încheiat cursurile prin co
respondență ale institutului pentru 
cultură fizică Leshaft din Leningrad. 
Acum el este antrenor la clubul de 
automobilism și motociclism al Trus
tului de construcții din Ufa.

în copilărie, Kadîrov era pasionat 
de construcția de motoare șl una din 
cele mai mari bucurii ale sale a fost 
aceea de a fl reușit să recompună 
o motocicletă din piese vechi. A în
ceput prin a practica dirt-track-ul, 
stâpîrkind tehnica derapajului pe zgu
ră. Abia pe urmă a ajuns la mo- 
toclclismul pe gheață, unde roțile 
echipate cu crampoane permit viteze 
de peste 100 km/oră, în poziții foarte 
înclinate, aproape paralele cu supra
fața ghețil.

Habdrahman Kadîrov rămîne un 
maestru necontestat al „cailor de 
oțel" porniți în goană pe luciul ghe- 
țll.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
Turneul de box pe categorii de greutate

ȘT. BOBOC, FR. MOLNAR, V. KISS, I. LUN GU, D. FILIP — ELIMINAȚI I
Iată citeva dintre cele mai importante 

rezultate înregistrate : ORADEA : cat. 
semimuscă : Șt. Băiatu (C.P.M.B.) b. p. 
Șt. Boboc (Dinamo Buc.), R. cozma (Di
namo) b. p. V. Juganaru (Metalul Plo- 
pen:). Aurel Mlhai (Farul) b. ab. 1 
I Mirlță (Metalul Tîrgoviște). Al. Turei 
(Dinamo Brașov) b. ab. 1 1. Voia
(C.F.R. Timișoara) : cat. semiușoară : 
A. Iliescu (Farul) b. p. P. Anton (Ra-- 
pid) C. Stanef (Metalul Buc.) b. ab. 1 
Nicolae Duca (Crișul). PITEȘTI : cat. 
cocoș : Marian Lazăr (Steaua) b. p. M. 
Duminică (Galați) D. Gorea (Dinamo 
Bv.) b. p Fr. Molnar (Dinamo Bv.)

Fl. Cojocaru (Farul) b. p. N. Napoleon 
(Muscelul). M. Dumitrașcu (Farul) 
b. ab. 3 Șt. Cocioc (A.S.A. Bacău), Al. 
Toboieșu (A.S.A. Cluj) b. ab. 3 V. Kiss 
(A.S.A. cluj), D. Birău (Grivița Roșie) 
b. ab. 1 V. Stan (Rapid). D. Dorobanții 
(Dinamo Buc.) b. p. j. Lungu (Metalul 

dese. 3 
semi- 
Buc.) 
Fuicu 
(Mo- 
b. p.

Buc.). Toni Mircea (Galați), b. 
R. Tvanciu (Metalul Buc.) ; cat. 
mijlocie : I. Hodoșan (Metalul 
b. k.o 3 D. Filip (Rapid). I. 
(U. M. Timișoara) b. p. L. Covaci 
torul Arad), C. Melinte (Nicolina) 
Al. Istrătescu (Metalul Drobeta Tr. Se-

verln), 
b. k. o. 1 
IAȘI : ____
Bv.) b. dese. 2 c. Goldlc (Nicotină), Tr. 
Cerchia “—' " ------ ' — - . .
(A.S.A. Cluj),
b.p. N. Dumitru (Electroputere) ;
pană : 1. Vladimir (Dinamo Buc.) b.p. 
(!) I. Adam (Steaua), o. Amăzăroaie 
(Galați) b. ab. 3 I. Trusu (Motorul A- 
rad), Gh Ciochină (Steaua) b.p. I. 
Mareș (Muscelul). Mongo (Cralovâ) b.p. 
P. Manole (Farul), G. Pometcu (Rapid) 
b. ab. 2 C. Agrigoroaie (Nicolina).

S. Mihalcea 
D. Trandafir 

cat. muscă : I.
(Dinamo Buc.) 
(C.s.M. Reșița). 
Sulă (Dinamo

(Portul)T. b.ab. 1 Gh. Sabău
Dinu (Dinamo Buc.)

cat.

Matousek, cronometrat pe distanța 
de 117 km în 3h01:31. La 14 secunde 
a sosit polonezul Szurkowski, iar 
la 29 secunde a fost înregistrat un 
pluton din care făceau parte, prin
tre alții, Judin, Knetman. Lihaciov 
(U R S.S.). Nilson (Suedia) și cicliștii 
români : Francisc Gera, Vasile Se- 
lejan. Nicolae David si C. Ciocan
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CONCURSUL DE ÎNOT DE LA RIGA
C.F.R. ARAD — I.F. TIDAHOLM

5—1 (3—0)
Ieri, la Arad echipa C.F.R. din loca 

Iitate a întflnit în meci amical formația 
suedeză I. F. Tidaholm. Gazdele au în 
vins cu 5—1 (3—0). Autorii solurilor
Demian Androne Kukla (2) Babău 
respectiv Gustavsson. (Șt. IACOB _ co- 
resp. județean).

în piscina acoperită (25 m) de la Riga 
au început întrecerile concursului inter
național feminin de înot dotat cu tro
feul „Marele premiu al ziarului Komso- 
molskaia Pravda", la startul căruia sînt 
orezente înotătoare din Bulgaria. Ceho
slovacia. _ . ' . 7 ‘ - - -
România. Ungaria. S.U.A. T. _______

în prima zi a competiției s-au disputat 
întrecerile pentru calificarea în finala 
□robelor de 100 m liber și 200 m bras.

Canada. Iugoslavia, Polonia, 
------- șl U.R.S.S.

La 100 m liber s-au calificat în finală, 
printre altele. Tatiana Zolotnițkala
(U.R.S.S.) 1 :00,50; Olga Chlupova (Ceho
slovacia) 1:01,32 (nou record al Ceho
slovaciei). Edith Kovacs (Ungaria) 1:01.61
etc. tn proba de 200 m bras au obținut 
calificarea Eva Kiss (Ungaria) 2:41.69; 
Alia Grebenikova (U.R.S.S.) 2:43.53: Liu
bov Rusanova (U.R.S.S.) 2:43.90 etc.'
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