
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
f

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, miercuri dimi
neața au început lucrările sesiunii 
a X-a a celei de-a VI-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
la ora 10 dimineața. Alături de de- 
putațl erau prezenți numeroși invi
tați — membri al C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești; ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
ai muncii, personalități ale vieții 
noastre economice, științifice, socia
le și culturale, ziariști.

Sînt de față, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

La intrarea în sala de ședințe, con
ducătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu vii și îndelungi aplau
ze de participanții la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale.

în loja din dreapta iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănâlache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se află membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au adoptat următoarea 
ordine de zi:

1. Validarea alegerii unor depu- 
tați.

2. Proiectul de lege privind Consi
liul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României.

3. Proiectul de lege privind Curtea 
Superioară de Control Financiar.

4. Proiectul de lege privind Con
siliul organizării economico-sociale.

5. Proiectul de lege privind dez
voltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate perso
nală.

6. Proiectul de lege privind admi
nistrarea fondului locativ și regle
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IN LUMINA HOTĂRIRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A

mentarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

7. Proiectul de lege pentru mo
dificarea Codului penal al Republi
cii Socialiste România.

8. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Codului de procedură pe
nală al Republicii Socialiste Ro
mânia.

9. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Legii nr. 23'1969 privind exe
cutarea pedepselor.

10. Modificări in componența u- 
nor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea de zi, de
putatul Tudor Drăganu, președinte
le, Comisiei de validare, a prezentat 
raportul acestei comisii.

Marea Adunare Națională a vali
dat, în unanimitate, alegerea ca de- 
putați a unor candidați propuși de 
Frontul unității Socialiste.

în continuarea lucrărilor, tovară
șul Miron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Centra] de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a prezentat 
expunerea la proiectele de legi pri
vind Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Româ
niei, Curtea Superioară de Control 
Financiar, Consiliul organizării eco
nomico-sociale.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale a fost 
prezentat de deputatul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economico-fi- 
nanciare.

A început, apoi, discuția generală 
asupra proiectului de lege privind 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

După discutarea pe articole a 
proiectului de lege, Marea Aduna
re Națională a aprobat, prin vot 
secret. Legea privind Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României.

Au avut loc, in continuare, dez
bateri generale la proiectul de lege 
privind Curtea Superioară de Con
trol Financiar.

Proiectul de lege a fost discutat 
pe articole și supus votului secret 
cu bile. Marea Adunare Națională 
a adoptat Legea privind Curtea Su
perioară de Control Financiar.

Lucrările sesiunii au continuat 
în cursul după-amiezii.

Deputății au luat în dezbatere pro
iectul de lege privind Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale.

Proiectul a fost discutat, apoi, 
pe articole, și supus votului secret 
cu bile, Marea Adunare Națională 
adODtînd Legea privind Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale.

în continuarea lucrărilor, tovară
șul Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru econo
mia și administrația locală, a pre
zentat expunerea la proiectul de 
lege privind dezvoltarea construc
ției de locuințe, vînzarea de locu
ințe din fondul de stat către popu
lație și construirea de case de odih
nă proprietate personală și la pro
iectul de lege privind administra
rea fondului locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari ți 
chiriași.

Raportul Comisiilor permanente, 
care au examinat cele două proiecte 
de legi, a fost expus de tovarășul 
Dumitru Balalia, președintele Comi
siei permanente pentru consiliile 
populare și administrația de stat.

După discutarea pe articole a pro
iectului, Marea Adunare Națională 
a adoptat apoi, prin vot secret cu 
bile Legea privind dezvoltarea con
strucției de locuințe, vînzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case de 
odihnă proprietate personală.

în continuare, a fost discutat p« 
articole următorul proiect de lege 
Cu unele amendamente propuse. 
Marea Adunare Națională a adop
tat. prin vot secret cu bile, Legea 
privind administrarea fondului lo
cativ și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași.

Textele celor cinci legi adoptate 
de Marea Adunare Națională, în 
ședința de miercuri, ale căror pro
iecte au fost publicate în presă și 
supuse dezbaterii publice, vor apare 
în Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România.

Sesiunea Marii Adunări Naționa
le iși continuă lucrările joi, 29 mar
tie.

(Agerpres)

ANUL xxlx  Nr 7367 4 PAGINI 30 BANI Joi 29 martie 1973 b----- r '

Campionatul mondial de hochei — grupa B

ROMÂNIA - ELVEȚIA 54 (13,2-1,2 0) 
DUPĂ 0 DESFĂȘURARE CAPTIVANTĂ 
® Conduși cu 0 — 3 și 3 — 4 hochei știi noștri au obținut o victorie 

meritată pe deplin
GRAZ, 28 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Deși a trecut mai bine de jumă

tate de oră de la încheierea partidei 
(România — Elveția), încă nu ne-am 
revenit din emoțiile cumplite pe care 
le-am trăit de-a lungul celor trei re
prize și, cu precădere, în ultimele 20 
da minute ale jocului. Aceleași emo
ții le-au încercat și ceilalți privitori 
ai acestei încleștări de forțe, puțin 
obișnuită pe un patinoar. Iată că, la 
această oră, tribuna principală de la 
Liebenau încă mai freamătă și gru
purile masive de elevi de la Bundes- 
politechnische Gimnasium și Bun- 
desreal Gimnasium, continuă să scan
deze numele țării noastre și să agite 
stegulețe tricolore și pancartele pe 
care au scris „România". în timpul 
meciului gurile acestor strașnici su
porteri ai hocheiștilor noștri n-au tă
cut nici măcar o clipă, încurajările 
lor vibrante dînd aripi sportivilor 
români. Este lesne de închipuit sa
tisfacția cu care acești elevi din Graz 
și profesorii lor au subliniat, în final 
victoria echipei României. La centrul 
de presă, grupul masiv al ziariștilor 
elvețieni este însă consternat, poate 
mai mult decît fusesem noi în mo
mentul în care echipa noastră era

Colin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI Bucurie inutilă a hocheiștilor elvețieni, deoarece golul înscris de Tiirler 
a fost anulat de arbitri, ca neregulamentar

Telefoto • A.P.-AGERPRES

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA HANDBAL MASCULIN

Azi, jocurile din etapa a ll-a

Astăzi după amiază, amatorii de 
handbal din București au posibili
tatea să urmărească partidele din 
cadrul celei de a doua etape a 
turneului masculin dotat cu „Cupa 
Primăverii11.

Inițiativa federației de speciali
tate de a organiza această com
petiție, cu puțin timp înainte de 
reluarea ultimului tur al diviziei A, 
s-a dovedit binevenită pentru toată 
lumea : jucători, antrenori și spec
tatori. ,

După cum se știe, în prima eta
pă, desfășurată duminică, Dinamo 
București a întrecut Steaua cu 
13—12, furnizînd în acest fel o sur
priză care anunță încă de pe acum 
ferma hotărîre cu care dinamoviștii 
au de gind să abordeze ultimul act 
al campionatului, în timp ce hand- 
baliștii de la Universitatea Bucu
rești — neașteptat de bine pregă
tiți pentru jocurile în aer liber — 
au dovedit și ei o vervă deosebită 
și o mare poftă de goluri. Subli
niem acest lucru pentru că în pro- 
gramul etapei de azi figurează un 
nou derby, care va opune forma
țiile Dinamo și Universitatea, un 
joc care ne-a oferit întotdeauna 
multe momente de handbal ade
vărat, plin de dinamism.

Cea de a doua partidă progra
mată azi este cea dintre Steaua și 
Voința, în care formația campioa
nă pornește cu șanse indiscutabile 
de victorie. Trebuie să subliniem, 
totuși, că elevii antrenorului Firan 
au manifestat multă ambiție în 
meciul cu Universitatea, reușind 
mai bine de o repriză să reziste 
presiunii studenților.

Jocurile se vor disputa pe tere
nul Dinamo, cu începere de la ora 
15,30.

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA COMPETIȚIILE DE MASĂ IERI, LA PITEȘTI, iNTR-UN UTIL JOC DE VERIFICARE

IN ORAȘELE, COMUNELE ȘI SATELE ȚĂRII SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ S-Â REVANȘAT :
Aplicarea Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 

continuă d educației fizice și sportului, se înfăptuiește cu entuziasm 
și răspundere, în toate domeniile mișcării sportive. Rezultate re

marcabile se obțin în aceste zile, îndeosebi în organizarea mai eficientă 
a activităților și competițiilor de masă, cele mai multe dintre acestea 
desfășurindu-se în aer liber, cu participarea a zeci de mii de tineri și 
tinere

Publicăm — în continuare — știri și relatări primite de la corespon
dența noștri din diferite județe ale țării. Tot la rubrica de astăzi notăm 
citeva acțiuni deosebite pe linia sportului de masă, programate pentru 
sfirșitul acestei săptămîni.

citorilor forestieri din localitate au 
luat parte la atractivul „Festival 
al săniuțelor".

Din domeniul... zăpezilor, să tre
cem înțr-acela al altor sporturi, 
oprindu-ne la cîteva întreceri ale 
handbaliștilor și handbalistelor. O- 
rașele Sf. Gheorghe și Covasna au

foat gazdele unor întreceri la care 
âu participat echipe din Brașov, 
Hunedoara și din județul Ialomița.

„Crosul tineretului" a cunoscut 
un succes deosebit Ia Sf. Gheor
ghe, dovadă fiind participarea la 
această manifestare a peste 2 000 
de concurenți.

ÎNTRECERI STUDENȚEȘTI LA PITEȘTI

3-1 (2-0) CU fOTBAlIȘTII DIN ISRAIL

Aproape 180 de studente și peste 
120 de studențl ai Institutului pe
dagogic din Pitești s-au întrecut, 
zilele trecute, intr-un „Cros al 
primăverii", disputat între ani de 
studii și facultăți. Dintre concu- 
renții clasați pe primele locuri, 
consemnăm numele Anei Boteanu 
(anul I Facult. de fizică), Măriei 
Diaconu (II Fizică). Marianei Gruia 
(I Științe naturale), Valeriu Badea

(II Fizică), Gh. Ghiță (II Facult. 
ed fizică). Au avut Ioc, de aseme
nea, întreceri de baschet unde au 
fost angrenate 7 echipe de fete și 
8 de băieți.

Sînt în curs de desfășurare con
cursuri de atletism, handbal, fot
bal, tenis și altele.

Ilie FEȚEANU — coresp.

„CROSUL MUSCELENILOR"
Pe aleile grădinii publice din 

Cîmpulung Muscel; peste 1200 de 
elevi și eleve ai școlilor generale 
și liceelor au participat la prima 
ediție a „Crosului muscelenilor". 
întrecerea, organizată de Sport 
club Muscel, Comitetul orășenesc 
U.T.C. și Consiliul organizației pio
nierilor, s-a bucurat de un deose
bit succes.

Pe primele locuri s-au clasat :

Cornelia Nistor (Șc. gen. 3), Sorin 
Smarandei (Șc. gen. 1), Miluța 
Bulugea și Gh. Constantinescu (am
bii de la școala generală din co
muna Valea Mare), Constantin Cio- 
banu (Șc. gen. 2), Cornelia lonescu 
și Mihai Secătureanu (ambii liceul 
nr. 2), Elena 
(liceul nr. 2)

Dacă meciul acesta — să zicem I 
— s-ar fi oprit prin minutul 70, 
ne-am fi putut declara in mare mă
sură satisfăcuți de evoluția selec
ționatei noastre divizionare, care — 
pînă în acest moment al partidei — 
își dominase autoritar partenerul de 
întrecere (selecționata similară din 
Israel), depășindu-1 sub raportul e- 
voluției de ansamblu, al forței ofen
sive, al abilității în finalizare și. ca 
o consecință logică, avea pe tabela 
de marcaj a stadionului din Pitești 
un confortabil avans de 3—0... Dar 
(și nu putem pune schimbarea as
pectului partidei doar pe seama obiș
nuitei delăsări care survine după un 
asemenea scor !...) în finalul amica
lului de ieri randamentul selecțio
natei noastre a scăzut vizibil, înlo
cuirile fortuite din ultimele minute au 
produs evidente dereglări în mecanis
mul echipei (care, repetăm, funcționase 
promițător pînă atunci) și ultimele 
15—20 de minute au început să trea-

că greu. pentru noi și pentru... Ră- 
ducanu !

Selecționata română a început me
ciul cu dispoziție bună de joc, cu 
vioiciune, silindu-i pe oaspeți la o 
defensivă strictă, care i-a pus in 
situația de a nu șuta, timp de 45 
de minute, niciodată la poarta lui 
Răducânu ! în schimb, ca urmare a 
permanentului impuls dat de către 
liniile din spate (mai ales Dinu și 
Beldeanu) atacul echipei române a 
reușit două aplaudate finalizări : în 
min. 18, cînd Iordănescu a reluat o 
centrare a lui Marcu și in min. 35, 
cînd o clasică pasă lungă a lui Dinu 
l-a pus in cursă pe Troi, acesta a 
centrat și tot loidănescu a reluat din 
voleu. In această primă parte, într-o 
formulă apropiată mai curînd de 
4—2—4 (exprimată, practic, printr-o 
mai bună susținere a lui Dumitrache 
de către Iordănescu șl un joc pe ex
treme mai apropiat de modul clasic), 
selecționata română a jucat destul de

cursiv, într-o viteză apropiată de 
ceea ce 1 se cere și dovedind o pro
nunțată tendință spre simplificarea 
acțiunilor de atac.

Aspectul partidei nu s-a schimbat 
mult nici după pauză, In ciuda fap
tului că avantajul vîntului, des
tul de operant, a trecut acum de 
partea oaspeților. Selecționata ro
mână și-a menținut inițiati
va, Marcu a ratat la limită o 
excelentă situație, în min. 48, Borba 
a salvat de pe linia porții în min. 
51, la reluarea lui Iordănescu (ceea 
ce făcuse și Primo, la „capul1* lui 
Dumitrache In repriza întîi), pentru 
ca în min. 57 Beldeanu să ne rea
mintească o calitate pentru care era 
odată lăudat, aceea de „puncheur",

Radu URZICEANU

(Continuare tn pag. a 3-a) ,

F. ILIE

Tițu și Paul Ianeu 
și alții.

— coresp. județean

LA SFIRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI
Micii vinători de munte, la apel, înainte de plecarea in cursa de cobo 
rire-schl. Instantaneu de Ia ineditul concurs care a avut loc, simbâtă și 
duminică, in munții Apuseni, intitulat ,5partachiad* micilor vinători 
de munte". Foto t Petre NAGY-CIuj

NUMEROASE ÎNTRECERI
în județul Covasna agenda com

petițiilor sportive de masă a fost 
deosebit de bogată în săptămîna 
care a trecut. După „Parada schiu
lui covăsnean", desfășurată în sta
țiunea Balvanios, unde au fost 
prezenți peste 300 de tineri și tine
re, alte întreceri populare de schi 
au avut Ioc la Comandau — „Cupa 
Primăverii", la Sf. Gheorghe —

ÎN JUDEȚUL COVASNA
„Fulg de zăpadă", la Brețcu — un 
concurs de slalom și, în sfîrțit, In 
comuna Zăbala tinerii cooperatori 
(în organizarea comitetului comu
nal U.T.C. și a asociației sportive 
,.Venus" din localitate) au fost 
protagoniștii unui concurs de schi 
fond.

în același timp, la întorsura Bu
zăului, peste 300 de copii ai mun^

• Duminică la Rimnicu Vilcea 
va avea loc deschiderea festivă a 
sezonului sportiv de primăvară Cu 
acest prilej, pe stadionul „1 Mai" 
din localitate vor fi prezenți, la o 
mare demonstrație sportivă, circa 
4 000 de tineri și tinere. Totodată, 
pe bazele sportive din Rm. Vilcea 
— inclusiv pe cele ce aparțin școli
lor de toate gradele — vor avea 
loc diverse competiții, iar seara, 
de la orele 20. în fața Palatului 
culturii va fi organizat un carna
val cultural-sportiv.

• Vineri dimineața (de la orele 
11), colectivul catedrei de educa
ție fizică a Liceului ..Alexandru 

Sahla" din Capitală organizează un 
concurs inedit de gimnastică spor
tivă dotat cu „Cupa celor mici". 
Participă elevi și eleve din clase
le I—IV. Tema concursului: un 
exercițiu impus la sol.

• Citeva acțiuni . sportive de 
masă în organizarea C.J.E.F.S. Il
fov și a Comitetului județean U.T.C. 
care vor avea loc la sfirșitul aces
tei săptămîni : la Giurgiu — un 
cros al primăverii cu participarea 
a circa. 000 de tineri și tinere, iar 
la Urziceni un concurs similar cu 
1 500 de participanți.

De asemenea, vor avea loc con
cursuri de orientare turistică: în 
pădurea Bălănoaia și la pădurea

PRIMĂVARA SPORTULUI DE MASĂ
Ne propunem ca, in cadrul acestei rubrici, să 

comentăm — din cind în cind, pe măsura ne
cesităților — principalele probleme desprinse 

din desfășurarea activității sportive de mosc.
Ultimele zile ne-au prilejuit citeva constatări îm

bucurătoare, pe care le notăm ca fiind, desigur, ge
nerate de puternicul imbold la o muncă susținută, 
la eforturi sporite, transmis întregului activ al miș
cării sportive odată cu apariția Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie.

Remarcăm, în primul rînd, ACTIVITATEA PRACTICĂ 
pentru îndeplinirea prevederilor Hotăririi. In maree 
majoritate a județelor, au fost inițiate ample AC
ȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ, DESFĂȘURATE ÎN AER 
LIBER, care au reliefat atît mareo dorință a tineretu
lui, o cetățenilor de toate virstele, de a practica în 
mod sistematic exercițiile fizice, cit și capacitatea 
organizatorică a factorilor de resort. Este evidenta, 
de asemenea, PREOCUPAREA ORGANELOR SPOR
TIVE LOCALE — Județene si municipale — Șl A CE
LORLALTE ORGANIZAȚII DE STAT Șl OBȘTEȘTI cu 
atribuții în acest domeniu pentru co. împreună, so 
poată oferi cetățenilor posibilități mai lorgi de a-și 
petrece o parte a timpului liber in mijlocul naturii, 
in tovărășia plăcuta și utilă a exercițiilor fizice și 
sportului.

Inițiative ca cele întreprinse în această direcție, 
In Județele Timiș, Galați, Satu Mare, în municipiile

Pitești, Covasna, Rm. Vilcea, Sf. Gheorghe, Buzău, 
Anina ele., merită, desigur, o subliniere aparte. Im
portant este, însă, ca aceste frumoase manifestări 
sportive de masă să înceapă să capete CONTINUI
TATE și, prin aceasta, EFICIENȚA SPORITA. De ase
menea, considerăm că este timpul co inițiativelor în
treprinse pe plan județeon și municipal sa le ur
meze altele — cit mai multe — la nivelul asociați
ilor sportive. Fdră îndoială, reprezentarea acestora 
(uneori destul de... simbolică) la competițiile orga
nizate de factorii Județeni nu este decît UNA din 
formele de cuprindere a tineretului, a oamenilor 
muncii, în practicorea sportului de masă.

Ni se pare nimerit să arătam și faptul că în u- 
nele județe activitatea de masă — in formele ei 
simple, larg accesibile și eficiente, așa cum pre
cizează Hotorirea — se rezumă la cele citeva ac
țiuni (adesea programate numai in săli) din progra
mul calendarului competițional central local, sau la 
alte manifestări sportive de interes redus, cu o mică 
participare. Ieri, am aflat că în trei din aceste Județe 
(Ilfov, Tulcea, Olt) s-a trecut la o substanțială îm
bunătățire a conținutului acestor întreceri, Io orien
tarea cu prioritate spre întrecerile care se desfășoară 
IN AER LIBER, CU O LARGA PARTICIPARE. încă 
un semn câ acest anotimp poate deveni primăvara 
sportului de masă.

(Continuare în pag a 2-a) Iordănescu fructifică centrarea lui Marcu, deschizînd scorul: Foto I S. BAKCSY

IN PREAJ'IA CAMPIONATELOR MONDIALE DE TENIS DE MASA

ECHIPELE ROMÂNIEI LA ORA ÎNCHEIERII PREGĂTIRILOR
La o săptămînă distanță de star

tul celei de-a 32-a ediții a campio
natelor mondiale de tenis de masă, 
membrii selecționatelor României 
continuă să se antreneze cu multă 
asiduitate. în zilele care au trecut 
de la încheierea turneului campio
natului republican pe echipe, lo
turile reprezentative au efectuat o 
instruire foarte strictă sub îndru
marea antrenorilor Ella Constan
tinescu și Ion Pop. Sălile Floreascr 
și „Republicii" au găzduit pregă
tirile programate, uneori și de cite 
două ori pe zi. Și ritmul va fi 
menținut și în zilele următoare 
plecarea fiind stabilită pentru luni 
Sosirea la Sarajevo este prevăzută 
pentru marți seara, iar miercuri, 
în ajunul începerii ’„mondialelor".

primele contacte cu sala Skenderija 
și mesele de concurs.

Dar, pînă atunci să vedem cum 
au decurs antrenamentele și la ce 
stadiu au ajuns pregătirile.

în această ultimă perioadă, pon-

taculoase nu mai sînt posibile. Ca 
să nu mai vorbim de. eventualele 
restructurări în jocul unuia sau 
altuia dintre sportivi.

Eforturile depuse au fost deose
bite, jucătorii răspunzind la solici

Opiniile antrenoarei federale Ella Constantinescu

ierea a căzut pe automatizarea lo
viturilor, fiecare dintre selecționa
ții exersînd individualizat. cu 
precădere procedeele tehnice mai 
familiare, mai bine cunoscute. Lu
cru firesc pentru actualul interval 
cînd îmbunătățiri profunde, spec

tările antrenorilor prin strădanii ș 
un consum apreciabil de energie 
N-au jucat la aceeași intensitate, 
din diverse motive. Carmen Crișan 
și juniorul Marin Firănescu.

Asupra formei în care se află 
sportivii, antrenoarea federală Ella

Constantinescu ne-a declarat : „Mai 
ales în ultimul timp Maria Alexan
dru a înscris o revenire vizibilă. 
Ea joacă acum mulțumitor. Se în
țelege că și de data aceasta, la 
ediția „mondialelor" de la Sara
jevo, Maria rămîne pilonul de 
bază al echipei, ea putindu-se aco
moda cel mai ușor cu orice stil. 
Eleonora Vlaicov se află mai in 
largul ei împotriva adversarelor 
apărătoare, cu condiția însă ca lo- 
iturile să-i funcționeze la un pla- 
on acceptabil de siguranță. La Car- 
'en Crișan este cunoscută predi-

Conslantin COMARNISCH!

(fSvnt'nuare tn oao. a 2-a)



Pentru început, explicații teoretice asupra exercițiilor :r.;î de antrenament a unei tinere grupe a Liceu-ce vor fi repetate 
lui erperime
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TURNEUL PE CATEGORII DE GREUTATE

AU APĂRUT ȘI SURPRIZELE DE PROPORȚII
Al. Popa, V. Lehăduș, D. Mihalcea, Mișu Banu, P. Pirvu, Șt. Florea, C. Ghiță — eliminați!

PRINCIPALUL SCOP AL LICEULUI EXPERIMENTAL DE SCHI DIN PREDEAL

FORMAREA UNOR GARNITURI OMOGENE DE SCHIORI
APTI PENTRU MAREA PERFORMANTA

1

schi din 
responsa- 
românesc

Liceul experimental de
Predeal este o unitate cu 
bilitâți majore în sportul 
de performanță. Aici sînt aduși copiii 
cu posibilități de progres în disci
plina zăpezii, de pe întregul cuprins 
al țării și pregătiți în consecință. 
Beneficiind de condiții materiale re
lativ bune, colectivul de cadre di
dactice a reușit. în numai cițiva ani, 
să dea schiului nostru eiteva ele
mente de valoare.

In lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului și a Planului de 
C.N.E.F.S., în fața unor 
unități, legate în egală 
sportul școlar și de cel 
manță, au apărut noi 
obiective. Iată p°ntru 
rut oportună o vizită 
delean.

ce
la

măsuri al 
astfel de 

măsură de 
de perfor- 
importante 
ni s-a pâ- 
liceul pre-

★Tntr-o primă discuție eu noul di
rector al Liceului experimental de 
schi, prof. Ion Matei, am aflat eiteva 
interesante amănunte. Imediat după 
apariția Hotărîrii întregul colectiv ce 
cadre didactice a dezbătut ideile re
ieșite din importantul document de 
partid, au fost clarificate sarcini'» 
și s-a trecut la alcătuirea unui plan 
propriu de acțiuni.

— Acest plan — ne-a introdus în 
subiect directorul Ion Matei — este 
orientat spre o perspectivă imediată

PARTICIPARE
(Urmare din pag l)

Cernica-Brănești. Crosuri vor fi 
organizate și la nivelul unor co
mune ca Bolintinul din Vale, Sna- 
gov, Ciorogîrla, Hotarele Brănești, 
Vărăști, Șoldanu, Călugăreni ș.a.

• Duminică, Consiliul de educa
ție fizică și sport al sectorului 5 
din București, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.C., organizează un 
cros al primăverii cu participarea 
a circa 4000 de elevi. Crosul se va 
desfășura în perimetrul Casei de 
cultură a tineretului .,Tehnic-club“. 
începînd de la orele 9.

• Consiliul municipal București 
al sindicatelor va organiza, în pă
durea Pustnicul, -un concurs de 
orientare turistică cu participarea 
a 250 de tineri din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

• După etapele de masă (faze 
pe școli, pe secții și ateliere ale

• șceclâ pilot: munca juiniilK «ricinii in locul unui stil
empiric de lucru • Eiitcaiă niiiaă pe toate planurile
• „(omandâiucntul ic miri «cilru ciocarci clculor" > Selecție
multilaterală, rzguroasi ii riiăil clcnltr ți al cadrelor didactice

și o alta, mai îndepărtată, legate 
intre ele si sprijiaindu-se una pe 
cealaltă. Hotăririle au fost luate con
form dorinței si obligației de a face 
din liceul uostru o școală-piiot. cu 
cele mai bune cadre și cu elemente 
talentate cu care să desfășurăm o 
activitate de pregătire științifică și 
multilaterală. Sumai descoperind si 
trasind jaloane priatr-o muncă ba
zată pe experimente de laborator, pe 
teste și norme, care să se repercuteze 
direct și favorabil asupra performan
ței din toate unitățile cu profil si
milar. sotn onora titlul de .expe
rimental* pe care il are lîceuL Ca 
o primă etapă ia această direcție, 
vom urmări realizarea unor teste și 
norme ale selecției elementelor din 
clasele I—IV. Cred că pisă ia mo
mentul de fată s-a bijb&t — terme
nul nu este deloc exagerat — si 
este timpul unor schimbări de strcc-

f=

NUMEROASA

iere.

întreprinderilor, pe asociații). în 
care au fost prezenți peste M0M 
de tinere, duminică se va disputa 
întrecerea județeană a „Crasului 
fetelor* buzoier.e. La apelul lansat 
de C.J.E.FS, organizațiile - 
și V.T.CL. de inspectoratul școlar, 
pe un traseu din centrul orașului 
vor alerga, împărțite pe categorii 
de vîrstă. peste 1500 de ti

• Duminică, la Mediaș, va avea 
loc o întrecere de cros a elevilor 
din localitate, la care vor lua par
te reprezentanți ai școlilor de toate 
gradele.

• în orașul Focșani va avea loc. 
duminică, o întrecere, populară 5? 
atletism la care vor fi prezent! 
peste 180 de concurenți. iar Ac t- 
dul va fi gazda unui cros a! școli
lor profesionale din localitate.

• Sîmbătă. pe străzile orașului 
Cluj, peste 4 500 de tineri și tinere 
se vor întrece în competiția 
mare amploare „Crosul Primăveri

CAMPIONATELE NAȚIONALE

>1

„cotitura* Înregistrată la liceul din 
Predeal ni se par a fi și sarcinile 
propuse pentru o perioadă ceva mai 
îndelungată. în centrul lor se află 
constituirea in ultimii ani, III și IV, 
echivalenți virstei junioratului, a u- 
nor puternice garnituri de valoare 
omogenă, alcătuite, in același timp, 
din elemente susceptibile de mare 
performantă. Pentru a fi atins acest 
deziderat se face, însă, necesară pre
gătirea lui încă de pe acum. în a- 
cest sens. se va acorda o impor
tantă deosebit de mare — aspect re
levat si de către Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. — activității de selec
ționare a tinerelor elemente, prece
dată de o alta, aceea a unor profe
sori bine pregătiți, cu mare capaci
tate de muncă. Colectivul de cadre 
didactice a și primit sarcini cu privire 
la observarea atentă și depistarea 
talentelor pe care trebuie să le efec
tueze la Campionatele Școlilor spor
tive ce se desfășoară în aceste zile 
la Sinaia și la alte concursuri, în 
Tederea cooptării de noi elemente la 
Liceul experimental. Pentru efectua
rea unor selecții cit mai riguroase, 
se va ține seama nu numai de cali
tățile fizice sau tehnice ci, și de 
ce'e psihice (intelectuale și morale) 
sau de situația la învățătură. Astfel, 
L: ?ul din Predeal va avea, la dispo- 

următorul an de pregătire, 
materia! uman de primă calitate.

V m mai adăuga și o altă pre
mieră, preconizată să aibă loc anul 

-. Este vorba de organizarea, în 
ta.itate. a unor sesiuni științifice 

cu participare internațională. S-au 
primit deja acordurile de principiu 
a dtiă unități sportive similare din 
B Igaria. Rămîne ca, prin sprijinul 
M.E.I. să se completeze lista cu par

’d; ipanti din alte țări.

★

PITEȘTI, 28 (prin telefon) : Marți, 
din cauza numărului mare de parti- 
cipanți, au avut loc două reuniuni 
în care s-au disputat 28 de meciuri. 
De reținut că mai mult de jumătate 
din partidele ce au avut loc s-au în
cheiat înainte de limită. Aceasta de
notă o preocupare slabă pentru însu
șirea procedeelor de apărare în ca
zul multor sportivi, dar ceea ce a 
surprins a fost faptul că boxeri cu 
vechi state de serviciu între corzile 
ringului, au părăsit competiția învinși 
înainte de limită. Printre aceștia s-au 
numărat Alexandru Popa i (C.S.M. 
Cluj), Vasile Lehăduș (Constructorul 
Galați), Constantin Stanciu (Metalul 
București), DumitruFilip (Rapid Buc.), 
Vasile Kiss (A.S.A. Cluj), Răducanu 
Ivanciu (Metalul Buc.) etc.

IATA REZULTATE ÎNREGISTRA
TE : cat. ușoară : Radu Ilie (Iași) 
b. p. Gheorghe Curelea (Metalul Dro- 
beta Tr. Severin), Ilie TIrîlă (Dina
mo Bv.) b. p. Valeriu Prodan (Meta
lul Buc.), Ladislau Mathe (Voința 
Cluj) b. p. Nicolae Paraschiv (Rapid 
Buc), Teofil Mihai (Voința București) 
b. p. Nicolae Ispas (U. M. Timi
șoara), Constantin Lică (Voința 
Buc.) b. p. Nicolae Țonea (Brăila), 
Constantin Manea (Buzău) b. p. Radu 
Iordache (Progresul Buc.), Paul Do
brescu (Dinamo Buc.) b. ab. 2 Dorel 
Ușurelu (Electroputere), - ■
Cuțov (Dinamo “ 
stantin Stanciu 
semimijlocie : 
Macin) b. ab. 
(A.S.A. Bacău), 
b. ab. 3 Ionel
Oancea (Muscelul) b. p. Ștefan Voicu 
(Galați), Dumitru Moraru (Galați) 
b. k. o. 1 AJexandru Popa (C.S.M. 
Cluj) ; cat.grea : Ion Sănătescu (Du
nărea Galați b. K. 0.3 Vasile Lehăduș 
(Constructorul Galați), Ion Boancă 
(Dinamo Bv.) b. ab. 2 Vasile Minciuc 
(C.F.R. Timișoara), Ilie 'Dascălu (Fa
rul) b. ab. 3 Ștefan Szentanay (Man
galia), 
b. ab. 3
Șița).

Calistrat
Buc.) b. ab. 1 Con- 
(Metalul Buc.) ; cat. 
Marcel Lupu (Auto 

2 Dumitru Burete 
Costel Gutui (Brăila) 
Vlad (Brăila), Liviu

Ion Alexe (Dinamo Buc.), 
Constantin Văran (C.S.M. Re-

AL. MOMETE-coresp.

ORADEA, 28 (prin telefon). — în 
cea de a patra reuniune s-au disputat 
12 meciuri ale căror principale ca
racteristici au fost dîrzenia, ambiția, 
dorința de afirmare a combatanților, 
înăsprirea luptei, mai ales la catego
riile mijlocie mică și semigrea, a fost 
demonstrată și de apariția cîtorva 
surprize. Astfel, la semigrea, Con-

.Așadar, acțiuni imediate, ferme, 
prilemite de indicațiile Hotărîrii 
P.e r.arei C.C. al P.C.R. și ale Pla- 
r. _\_i de măsuri al C.N.E.F.S. Sînt 
fapte -are, duse la bun sfîrșit cu 
aceeași hotârîre cu care au fost ini
țiate teoretic și practic, pot conferi 
cplin Liceului experimental de schi 
â:r. Predeal calitatea pentru care a 
fost înființat : ACEEA DE PE
PINIERA A SCHIULUI ROMANESC 
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚA.

RADU TIMOFTE

DIN FOCȘANI

ALE ȘCCULOd SPORTIVE

stantin Cojocaru (Constructorul Ga
lați) reușește chiar din primele faze 
de luptă să plaseze o formidaliblă 
contră de dreapta la bărbie, făcîndu-1 
k. o. pe Mișu Banu (S. C. Bacău). 
Marin Constăntinescu (Metalul Bucu
rești) a fost nevoit să se întrebuin- 

• țeze la maximum în fața lui Petre 
Pirvu (Constanța), pentru a obține 
victoria la puncte. Al. Coroianu 
(Voința Satu Mare) a reușit^ să cîș- 
tige întîlnirea cu Vasile Rață (Meta
lul Suceava), dar nu înainte de a 
face cunoștință . cu podeaua.

In limitele categoriei mijlocie mică, 
Valeriu Filip (Constanța) îl învinge 
la puncte pe Ștefan Florea (Steaua) 
după un meci dramatic în care s-au 
schimbat nenumărate lovituri puter
nice. Unul dintre rezultatele surpri
ză l-a furnizat M. Imre (Dinamo 
Brașov) care a reușit să-l învingă pe 
Dumitru Mihalcea (Dinamo București). 
Alte rezultate : T. Nicolae (Metalul 
București) b. p. C. Chiracu (Dunărea 
Galâți),’ Al. Tîrboi (Constanța) b. p. 
C. Ghiță (Steaua), Gh. Blaj (C.S.M. 
Reșița) b. neprezentare N. Moț (Mo
torul Arad).

Partidele semiușorilor au furnizat 
și cea mai frumoasă întîlnire a galei: 
Simion Cuțov (Dinamo București) 
b. p. Tiberiu Cebotarul (Litorarul 
Mangalia). In celelalte meciuri — E. 
Gorea (Voința Reghin) b. p. D. Sze
kely (Motorul Arad), Ad. Guțu (Du
nărea Galați) b. p. C. Dia (Cîmpu- 
lung Muscel), I. Agapi (Nicolina Iași) 
b. ab. 1 C. Dumitrescu (Constanța).

modul de luptă al lui Iusein Mehmet 
(Litorarul Mangalia), care a eschivat 
cu multă ...... ‘
rului său 
posesorul

iatA 
TRATE: 
(Farul Constanța) b. p. 
(Cimentul Medgidia), T 
him (Steaua) b. p. Ion Enache (Auto 
Macin), Ion Chitea (A.S.A. Cluj) 
b. p. Ion Ștefan (Muscelul) ; cat. 
pană: Iusein. Mehmet (Litorarul 
Mangalia) b. p. Aurel Cristian (A.S.A. 
Cluj), Constantin Ștefanovici (Elec- 
troputere Craiova) b. ab. 2 Gheorghe 
Roșea (Dunărea Galați), Nicolae Bu- 
tișâgă (A.S.A. Cluj) b. p. Constantin 
Pipoiu (Petrolul Ploiești).

D. DIACONESCU-coresp. jud.

abilitate loviturile adversa-
Aurel Cristian (A.S.A. Cluj) 
unei alonje respectabile.
REZULTATELE INREGIS- 

cat. muscă : Iusein Mustafa 
. Ion Bănică 
Faradin Ibra-

MOZAIC INTERN

Ilie GHIȘA — coresp. jud.
IAȘI, 28 (prin telefon). — Din cele 

14 întîlniri disputate marți, cinci s-au 
terminat înainte de limită. Spectato
rii, din nou,au manifestat aceeași 
preferință de a-i susține pe cei mai 
slabi. Meciurile au fost, în general, 
dîrze, dar nu toate de un bun nivel 
tehnic. în această categorie putem a- 
minti pe Mustafa (Farul) care a pus 
accentul doar pe combativitate, de Ion 
Enache (Auto Macin), care a practi
cat un box obstructionist, sau de pu- 
giliști ce au manifestat o slabă pre- 
i, .tire fizică, cum au fost Nicolae 
Dumitru (Electroputere), Ion Ștefan 
(Muscelul), Gheorghe Sabău (A.S.A. 
Cluj) etc.

Se poate remarca gestul gălățea- 
nului Octavian Amăzăroaie, care și-a 
menajat vizibil adversarul, într-o 
partidă în care diferența de valoare 
a fost extrem de mare, precum și

Șl INTERNANIONAL
AZI, ETAPĂ IN DIVIZIA A LA FETE

Trei dintre meciurile etapei a 
XIII-a a campionatului republican de 
baschet feminin se dispută astăzi, 
astfel (între paranteze, rezultatele din 
tur) : București (sala Constructorul, 
ora 17) : Politehnica — Voința Bucu
rești (92—69) ; Tg. Mureș : Voința — 
Universitatea Timișoara (69—82) ; Satu 
Mare: Sănătatea — Constructorul
București (53—63). Partidele Rapid — 
Universitatea Cluj și Crișul Oradea 
— I.E.F.S. au fost aminate pentru 
zilele de 6 aprilie și, respectiv, 19 
aprilie,

„CUPA GHIOCELUL" 
LA MINIBASCHET

ÎN SALA CIULEȘTI

O PARTIDĂ DE MARE ATRACȚIE 
RAPID —PENICILINA IAȘI

Dacă în întrecerea voleibaliștilor, 
în campionatul masculin lucrurile 
sînt destul de limpezi, avînd în ve
dere că Dinamo are un substanțial 
avans față de următoarele clasate, 
în disputa feminină lupta pentru 
ocuparea primului loc este foarte 
strînsă. în momentul de față, în 
fruntea plutonului se află echipa 
Rapid, la egalitate cu Dinamo (care 
are un meci mai mult jucat) și la 
trei puncte distanță de Penicilina 
Iași, care are, însă, două restanțe.

Azi. în sala Giulești, de la ora 18, 
se va desfășura o partidă impor
tantă: RAPTD — PENICILINA, 
contînd pentru etapa XIX. Meciul 
se anunță foarte disputat, deoarece, 
în cazul unei victorii a giuleșten- 
celor, acestea s-ar distanța în cla
sament, ceea ce ar constitui un atu 
prețios pentru turneul final, în 
timp ce un eventual insucces ar 
permite Penicilinei să se apropie 
amenințător.

Pentru această confruntare, am
bele formații s-au pregătit cu aten

ție, pentru 
mai bună . .
xigențele spectatorilor. Atît Davila 
Plocon, antrenorul Rapidului, cît 
și N. Roibescu, conducătorul tehnic 
al Penicilinei, vor alinia la fluie
rul arbitrilor Costin Mușat, din 
Constanța, și Victor Ranghel, din 
Ploiești, sextetele obișnuite, din care 
nu vor lipsi Eugenia Rebac, Martha 
Szekely, Constanța Bălășoiu, Ma
riana Baga, Florica Tudora, Cris
tina Băltărețu — de . la Rapid, 
Aurelia Ichim, Florentina Itu, A<ia 
Chirițescu, Carolina Hatură, Lucia 
Dobrescu, Adriana Albiș, Nadia 
Brumă și Cristina Popa — la Peni
cilina.

a avea o comportare cit 
și pentru a satisface e-

REZULTATE—DA ! DAR

O REUNIUNE AMICALĂ ÎNTRE ȚINTAȘII

Competiția dotată cu „Cupa Ghio
celul", organizată de C.j.E.F.S. Vîl- 
cea în colaborare cu Școala sportivă 
din Rîmnicu Vîlcea, s-a bucurat de un 
real succes. Au luat parte elevi din 
majoritatea școlilor generale din lo
calitate. Clasamente : echipe repro- 
zentînd clasele a III-a : 1. Rapid,
2, Dinamo, 3. Steaua, 4. Știința ; 
clasele a IV-a : 1. Șc. gen. nr. 2, 2 _ 
4.
1.
3.
(Pavel GIORNOIU
LOTUL UNGARIEI PENTRU TURNEUL 

INTERNATIONAL DE SENIORI 
„CUPĂ FEDERAȚIEI"

După cum am mai anunțat, între 
11 și 15 aprilie se va disputa, în 
Sala sporturilor din Cluj, un mare 
turneu internațional de seniori dotat 
cu „Cupa Federației", la care vor 
lua parte reprezentativele Cubei (me
dalie de bronz la J.O.), Ungariei, O- 
landei, R. D. Germane și României 
(de seniori și de tineret). Dintre par
ticipante, prima care și-a anunțat lo
tul a fost cea a Ungariei, alcătuită 
din următorii jucători (între pa
ranteze, talia, vîrsta și numărul se
lecționărilor în reprezentativa Unga
riei) : Geller (1,83—26—62), Halmos 
(1,86—27—63), Nagy (1,87—27—42), Or
ban (1,90—26—0), Salgo (1,90—22—24), 
Lazar (1,94—26—23), Gyurasits (1,94— 
27—64), Ujhelyi (1,95—21—1), Palvolgyi 
(1,98—23—11), Paiffy (2,02—25—62), 
Losonczy (1,98—23—22), Nemeth (1,99— 
20—2), Feher (2,07—23—0), Abraham 
(2,00—25—20). Antrenori : Rezso Eszeki 
si Arpad Glatz ; arbitru : Miklos 
VVein.

Șc. gen. nr. 1, 
Șc. gen. nr. 5 
Școala sportivă, 
Șc. gen. nr. 5.

. gen. nr.
3. Lie. Pedagogic, 
; clasele a
2. Șc. gen.
4. Șc. gen.
— coresp.).

V-a :
nr. 1, 
nr. 2.

CONDIȚII DE LUCRU?...

EVA MEZEI ȘI ION
SINAIA 

eiua a doua 
țîonale de schi alpin, rezervate ele
vilor școlilor sportive din întreaga 
țară, s-au disputat probele de sla
lom special. Traseul pentru 
care a numărat 31 de 
porți a fost amenajat 
pe piramida Vîrfului 
eu Dor, iar cel pentru 
băieți (juniori și se
niori) cu 60 de porți, 
pe porțiunea de la 
punctul terminus al te- 
lescaunului pînă în a- 
propierea cabanei Vîr- 
ful cu Dor. Vremea a 
fost excelentă, zăpada 
s-a prezentat în bune 
condiții, favorizând e- 
voluții de un bun nivel 
valoric.

întrecerile 
dominate 
reprezentând 
sportive E. 
Miercurea 
care s-au adăugat 
cei din Predeal. Men
ționăm numele profe
sorilor care s-au ocupat 
de pregătirea lor : To
ma Titus și Constantin 
Cișmaru (L.F.S.^ Fre- 
deal), Mihaî 
(Brașovia) și 
Silo (Miercurea

La succesul 
rilOr din această zi au 
iriai contribuit și buna 
organizare asigurată de 
forurile locale sportive, 
precum și prezența 
de-a lungul traseelor a 
unui public destul 
numeros.

Printre cei mai bine 
pregătiți juniori 
arătat a fi Ion Cavași 
și Eva Mezei, care sînt 
la al treilea titlu 
de campion. IATĂ REZULTA
TELE ÎNREGISTRATE : băieți, 19— 
20 ani: 1. Cornel Rujiska (Reșița) 
65,2, 2. Constantin Boncu (Brașovia) 
68.1, 3. Aurelian Vasile (Predeal)
68,5 ; 16—18 ani: 1. Ion Cavași (Bra
șovia) 60,2, 2. Sorin Adăscăliței
(Predeal) 63,9, 3. Radu Daud (Reșița) 
76,1 ț 14—16 ani: 1. Alin Năstase 
(Predeal) 66,1, 2. Dan Frățilă (Bra
șovia) 66,6, 3. Octavian Fast (Pre
deal) 67,0; fete, 18—19 ani: 1. Cris
tina Ene (Predeal) 52,3, 2. Gabriela

(prin telefon). în 
a campionatelor na-

CAVAȘI LA AL
(Petroșani) 55,6.
(București) 58.6 ; 16—17 ani t

3. Ileana Po-Leib 
lexe
1. Eva Mezei (Predeal) 49.8. 2. Ka- 
talin Csiszer (M. Ciuc) 52.2, 3. Elena 
Machedon (Sinaia) 54.5 ; 14—25 ar.i :
1. Aurelia Nițu (Predeal) 56.6.

au fost 
de sportivii 
1 școlile 

Brașovia 
Ciuc,

Sulică 
Gheza 
Ciuc). 

întrece-

piardă din timp cu deplasarea la 
alte săli ieșene. Dar nici pînă acum, 
secției de scrimă de la Politehnica 
Iași- nu i-a fost reglementat spa
țiul de Jucru. Antrenorul, sportivii 
fruntași trebuie să recurgă la fel 
de fel de artificii pentru a-și res
pecta obligațiile. Se impune, de a- 
ceea, un sprijin mai concret (și 
mai operativ) din partea organelor 
sportive locale, a conducerii clu
bului — președinte, prof. dr. 
ing. Mihai Gafițeanu, prorector al 
Institutului politehnic cunoscut 
pentru bunele sale intenții privind 
consolidarea secțiilor — a preșe
dintelui secției de scrimă, tov. Va- 
sile Manolache. Este evident că 
trebuie făcut mai mult pentru a 
sprijini — un mănunchi de sportivi 
care duc, de ani de zile, faima 
lașului peste tot în țară și în lume.

Scrima ieșeană se afirmă într-un 
mod tot mai spectaculos. Pre
zentă, din acest an, în divizia. A, 
cu două echipe (floretă bărbați și 
sabie), secția de scrimă de la Poli
tehnica Iași ne-a oferit foarte re
cent prilejul de a-i releva valoarea.

în primul rînd, prin Dan Iri- 
miciuc, laureat al turneului de sa
bie de la Moscova. în aceiași peri
oadă, „trio“-ul sabrerilor de la 
Politehnica Iași, alcătuit din Victor 
Olaru, Vasile Șuta și Ion Nicolae 
se clasa, în această ordine, în fi
nala primei 
republican 
Tg. Mureș.

Toate ar fi 
țiile oferite tinerilor scrimeri de 
la Politehnica Iași ar fi pe măsura 
rezultatelor lor. Or, din păcate, 
lucrurile se prezintă cu totul altfel.

în toamnă, de pildă, antrenorul 
Nicolae Pufnei ne relata că activi
tatea secției de scrimă de Ia .Poli" 
este foarte mult îngreunată de 
absența unui spațiu afectat exclu
siv pentru această disciplină spor
tivă. Ne-a dat și o soluție: să i se 
atribuie spațiul eliberat prin trece
rea unei secțiuni a Facultății de 
chimie într-un local nou. Era o so
luție care ar fi favorizat pe studen
ții secției de scrimă nevoiți să-și

Șl PLOIEȘTI
giana Oprișan, Vasiiica Manea, 
cum și juniorul Vili

Dar iată rezultatele 
standard 60 f culcat 
Alaci (Focșani) 577 p, 
(Ploiești) 576 p, 3. C. Lazăr (F) 575 p ; 
juniori : 1. K. Nicolescu (P) 584 p, 
2. V. Stancu (P) 583 p, 3. A. Mircea 
(P) 577 p; junioare : 1. Georgiana
Oprișan (F) 590 p. 2. Vasiiica Ma
nea (F) 588 p, 3. Aurora Podaru (F) 
585 p ; 3 X 20 focuri — seniori :
1. I. Stoicescu 539 p, 2. A. Alaci 
519 p; juniori : 1. V, Stancu 553 p,
2. R. Nicolescu 550 p. 3. A. Mircea 
530 p : junioare : 1. Vasiiica Manea 
558 p. 2. Georgiana Oprișan 552 p, 
X Aurora Podaru 538 p. Proba înce
pătorilor a revenit Marianei Ivânuță 
(P) 364 p și Constantin Șerban (F) 
370 p — la armă standard 40 focuri, 
poziția culcat.

La pistol liber juniori 60 focuri (în 
afară de concurs) pe prunele locuri 
s-au clasat : S. Ambrozie 503 p. 
A. Onițiu 501 p. C. Dragomir 446 p 
— toți de la Petrolul PloieștL

pre-
Stan.
tehnice : armă 

seniori : 1. A.
2. I. StoicescuTntilnirile Intre secțiile

fruntașe de tir au devenit, In ulti
mul timp, o practică lăudabilă In 
activitatea unor cluburi șl asociații 
sportive. Zilele trecute și-au dat in- 
tilnire la Ploiești trăgătorii fruntași 
de ia asociațiile Unirea ți Construc
torul din Focșani și cei de la Pe- 
troiuL între țintașii celor două o- 
rașe a avut loc o frumoasă întrecere 
amicală la armă standard, la care, pe 
lingă sportivi consacrați și avansați 
au participat și începători. Cum era 
și de așteptat, concursul a fost do
minat la fete de către elevele antre
norului Ion Oprișan de Ia Unirea 
Focșani, iar la băieți de către cei 
de la Petrolul Ploiești, pregătiți de 
antrenorul Laurian Cristescu. Ambele 
.reprezentative" au ciștigat cîte pa
tra locuri I.

Rezultate foarte bune au obținut 
la această reuniune junioarele Geor-

ediții a concursului 
universitar de laTREILEA TITLU

oeastâ spectacolo&să £ dinam-ră 
pradă, fc’—de vremea exee- 
lectă $: de frumusețea neobisnu;tâ a 
traseului care putea C vtzxnat în 
intreg.me din start pini ia sosire. 
Corapettor._ des neobițnuiți cu a- 
ceastă pradă. <Ln cauza lipse: de ză
padă de ia începutul aoestu: sezon, 
au dovedit, tonis-. reale aptitudini 
per.tru v.teză, codorâd cu aigurantĂ 
pe o pirde ing.bețati pe o zăpadă 
de primăvară, granulată, foarte alu
necoasă. Mai trebuie spus că. din 

ie pracecție. prada in sine 
excesivă, 

să ia stex- 
dotați cu 

de protecție (căști*.
Campionatele natonale ale sco-li- 

lor sportive c-eu Încheiat ca an ex
cepțional bilanț ai Liceului experi
mental de schi de ia Predeal, care a 
cucerit 10 din cele 16 titluri puse in 
joc, cu un frumos succes al Școlii 
sportive Brașovia (5 locuri Îl al 
Școhi sportive din Reșița care, la 
rindul său. a cucerit un titlu. în 
primul an de activitate, după reor
ganizare. Liceul din Predeal iși jus
tifică existența promovind valori in 
schiul alpin și de fond în proporție 
de masă. Credem că trebuie subli
niată cu această ocazie energia, en
tuziasmul și priceperea pe care le-a 
dovedit în acest an corpul didactic 
de la Predeal în instruirea numero
sului lot de concurenți înscris în a- 
cest an la toate competițiile organi
zate pentru juniori.

Mai trebuie amintită și participa
rea foarte numeroasă în acest an a 
elevilor școlilor sportive, ceea ce de
monstrează că acestea au reușit să 
grupeze $i să pregătească un număr 
mare de sportivi care, prin calitățile 
dovedite, sînt gata să preia sarcinile 
de reprezentare a țării in confruntă
rile internaționale de juniori. Valoa
rea pe care au demonstrat-o este o 
garanție in acest sens. REZULTATE 
TEHNICE : coborire. senioare : 1.
Cristina Ene (Predeal) 69.2, 2. Clau
dia Mihăilescu (Brașov) 70.4, 3. Ga
briele Leib (Petroșani) 73,1 : juni
oare : 1. Eva Mezei (Predeal) 64.6. 2. 
Elena Machedon (Sinaia) 67,3 3. Da
mar Muler (Predeal) 69,0 ; seniori : 
1. Florin Barbu (Brașovia) 58,2, 2. 
Constantin Boncu (Brașovia) 63,6 
Călin Narea (Predeal) 64,5 : juniori: 
1. Ion Cavași (Brașovia) 60.0 2. Al. 
Pandrea (Sinaia) 61.8, 3. Sorin A- 
dăscăliței (Predeal) 62,1.

de

colecție 
naționale de

(Urmare din pag l)

s-au Eva Mezei a recoltat o frumoasă 
medalii la actualele campionate 

schi ale școlilor sportive.
Foto: Theo MACARSCHI

Virginia Coman (Petroșani) 57,1, 3. 
Cecilia Frățilă (Predeal) 59,9.

Ultima zi a campionatelor națio
nale ale școlilor sportive a progra
mat pe Valea Dorului din masivul 
Bucogi, o cursă de coborîre, lungă 
de aproximativ 1100 m, cu 250 m 
diferență de nivel, pe care au fost 
montate 11 por ți de dirijare și de 
temperare a vitezei. Aproape 100 de 
concurenți din categoriile juniori 
mari și seniori au luat startul în a-

Mihai BARĂ
Gh. IRIMINOIU

lecția ei pentru jocul de contre. 
Acest gen de a acționa implică insă 
și un anumit coeficient de risc. Ea 
depune in prezent eforturi pentrn 
• cit mai bună coordonare a miș
cărilor. Băieții au înregistrat unele 
plusuri, mai puțin Marin Firănescu. 
de Ia care ne-am fi așteptat la o 
participare mai activă la pregătire'4.

— Cunoscind nivelul atins de 
sportivii români, volumul și cali
tatea pregătirii efectuate ca și va
loarea adversarilor, ce întrezăriți 
Ia Sarajevo ?

— La ora actuală știm cu toată 
certitudinea cine vor fi adversarii 
noștri la toate cele șapte probe. 
Dacă la întrecerile individuale 
eare se desfășoară sistem eliminato
riu — motiv pentru care și jocul 
hazardului are o pondere mai 
mare — imi este dificil să mă pro
nunț. la echipe tinde meciurile se 
dispută după formula turneului, se 
pot face mai ușor unele aprecieri. 
In grupa noastră feminină — 
B. ne vom întilni cu reprezentati
vele R.P. Chineză, Coreii de sud. 
R.F. Germania, Suedia, Franța și 
Iugoslavia. In cazul cînd ne-am 
clasa pe locul trei in grupă, avem 
posibilități ca in clasamentul gene
ral să ocupăm poziția 5—6. în ori 
ce caz nu ar trebui să ne situăm 
mai jos de locul șase, adică Ia fel 
ca acum doi ani la Nagoya 
nia). Dar, nu este exclus și 
superior sau. din păcate, și 
inferior. Echipa masculină
n-a mai fost prezentă la C.M. din 
1967, concurează în eșalonul doi

(Japo- 
un Ioc 

unul 
care

bune dacă ți condi-

Tiberiu STAMA

ECHIPELE ROMÂNIEI LA ORA ÎNCHEIERII PREGĂTIRILOR

unde poate ocupa locurile 
ceea ce i-ar da dreptul la 
niovare în rindul formațiilor de 
categoria I. Fără indoială insă că 
reprezentanții noștri se vor stră
dui să evolueze la un nivel supe
rior care să-i avanseze cit mai sus 
in ierarhia internațională'4.

Antrenorul Ion Pop care a pre
gătit lotul masculin și-a manifestat 
ți el convingerea că elevii lui au 
șanse să promoveze în prima cate
gorie, deși vor primi replica unor

1—2. 
pro-

ca 
și

selecționate destul de puternice 
cele ale Olandei, Danemarcei 
eventual Bulgaria și Polonia.

Desigur, calculele hirtiei nu 
lipsite de interes. Dar ceea ce 
buie să ne preocupe mai mult 
valoarea competitorilor, forța
de luptă, indiferent de împreju
rări. Exprimarea la cote cît mai 
ridicate este tocmai ceea ce aș
teptăm de la comportarea loturilor 
noastre în competiția supremă a 
tenisului de masă.

sînt 
tre
es te 
lor

',}vîhăroPufai

VÎNĂTORI COLECTIVE

DE COMBATERE
A RĂPITOARELOR

Asociațiile vinătorilor și pescari
lor sportivi din sectoarele Capitalei 
organizează, duminică, vinâtori co
lective de combatere a răpitoarelor 
în pădurile Brănești, Cernica. Ne
grești, Comana, Bucov, Plătărești, 
Tunari, Tâmădău, Letca, Zăvestreni, 
Fetești, Fierbinți și Mihăilești.

Informații și înscrieri pe listele 
de participare la sediile asociațiilor.

★

Au . mai rămas numai două zile 
pînă la 31 martie — pentru efec
tuarea vizei permisului de port- 
armă.

Ultimele antrenamente în sala Floreasca, înaintea campionatelor mondiale V. BAGEAC

5 «P

0 «
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DIN ROMANIA-SELECȚIONATA DIVIZIONARA DE TINERET

Pe temele jocului

MIȘCAREA FĂRĂ MINGE

SELECȚIONATA DIVIZIONARA DE TINEREI DIN ISRAEL 2-1 (0-0)
TÎRGOVIȘTE, 28 (prin telefon).
N-a fost o partidă ușoară pentru 

jucătorii noștri, așa cum credeau 
foarte mulți. N-a fost ușoară pentru 
că oaspeții au jucat peste așteptări, 
cu ambiție și forță, în timp ce 
team-ul nostru n-a reușit să-și gă
sească ritmul decît arareori, mai 
ales după pauză. Formația antrena
tă de C. Drăgușin a evoluat exact 
ășa cum joacă o echipă care sus
ține primul meci împreună după 
cîteva luni, fără omogenitatea de 
altă dată și marea hotărîre ce o de
monstrase în ultimele partide-test 
cu naționala mare. Cel puțin în pri
ma repriză slăbiciunile cadeților

noștri au fost evidente de la apără
tori ți pină la înaintași. Schimbările 
făcute la pauză aveau să aducă un 
reviriment de scurtă durată, și a- 
tunci spre fericirea noastră, s-a des
chis și scorul. Era minutul 53 cind 
pe contraatac Boloni l-a deschis pe 
Lucaci, acesta a centrat la Mure
șan și clujeanul după ce a trecu: de 
portar în dribling, a înscris cu toa
tă opoziția a doi fundași adverșL 
Imediat au mai fost două ocazii 
bune, dar una a ratat-o Moldovan 
(min. 55) și alta Petreanu (min. 58). 
Și a urmat iar un joc echilibrat in 
care oaspeții s-au apropiat din
de poarta noastră. în min. 78. insă,

după un șut al lui Moldovan, balo
nul a fost respins la Petreanu, a- 
proape de linia de fund, acesta a 
centrat și Mulțescu a reluat în gol: 
2—O. Dar, jocul nu se terminase. 
Oaspeții nu renunță la ambițiile 
lor, echipa noastră joacă superficial 
și in minutul 83 Cristache acordă un 
corner de neînțeles pentru că ni
meni nu-l presa, lovitura a fost exe
cutată și Marmal a înscris cu capul.

Arbitrul G. Popovici a arbitrat 
foarte bine următoarele formații :

noa

MARGINALII LA DIVIZIA B

A

încă din start, să punem „stop
indisciplinei I

Așadar, s-a reluat întrecerea și 
în Divizia B. Prima etapă a retu
rului, a XVI-a a campionatului, 
desfășurată duminica trecută a fost 
favorabilă gazdelor ; doar trei par
tide s-au încheiat la egalitate. Două 
dintre remize s-au consemnat la 
sfîrșitul meciurilor de la Iași și 
București în care gazdele. Politeh
nica Iași și Metalul București, erau 
favorite. Rezultatele au părut sur
prinzătoare, dar, cei doi adversari, 
C.S. Tîrgoviște și respectiv Gloria 
Buzău, cu apărări ferme, au știut 
să țină în „șah" înaintările local
nicilor. De altfel, cvartetele ofen- 
sive ale studenților și metalurgisti- 

” lor au acționat după scheme-sablon 
ceea ce a ușurat sarcina apărărilor 
adverse.

Dar, fiindcă am amintit de frun
tașele seriei I (Politehnica — lo
cul 1. 25 puncte ; Metalul — 2. 21), 
trebuie să arătăm că ele își mențin 
avansul față de celelalte pretenden
te la primele locuri. în schimb, în 
„zona neliniștii" spiritele au început 
să se agite datorită micșorării di
ferențelor de puncte dintre echipe. 
De exemplu, Știința Bacău — ac
tuala ocupantă a locului 8 — în 
cazul unui eșec poate coborî pe o 
poziție ce duce în... Divizia C !

Fruntașele seriei a Il-a au pă
șit cu... dreptul în noul sezon com- 
petițional oficial și în acest fel a 
rămas neschimbată ordinea prime
lor locuri în clasament. în această 
serie, jocurile s-au situat la un ni
vel calitativ mai bun, competitorii 
nerămînînd datori numeroșilor lor 
suporteri. Merită. în acest sens, scos 
în evidență faptul că în tribunele 
stadionului 1 Mai din Timișoara au 
luat loc aproximativ 15 0(0 de spec
tatori, care și-au încurajat frenetic 
favoriții. Surprinzător rezultatul de 
la Hunedoara, unde Metrom Brașov 
a pierdut cu 1—3. Lipsa de percuție 
a liniei de înaintare brașoveană 
poate fi pusă. oare, pe seama ab
senței unei piese de bază (Paraschi-

vescu — transferat la Steagul ro
șu) ? Nicidecum, fiindcă Metrom a 
intîlnit duminică o formație dornică 
de a mai urca cîteva trepte și. fi
rește, jucătorii hunedoreni au făcut 
risipă de energie ca să «ăștige am
bele puncte, ceea ce in final au și 
reușit în subsolul clasamentului, 
deși Electropatere Craiova și Olim
pia Oradea au rămas pe nedoritele 
locuri 15 și 16: situația este incă 
neclară, fiindcă și aici echipele sint 
despărțite de două sau trei puncte 
și, în cazul unui eșec, formațiile iși 
pasează locul una-alteia.

în etape a XVI-a spiritul de fair- 
play a caracterizat în general, lup
ta pentru victorie, pentru puncte. 
Totuși. în unele meciuri, arbitrii 
au fost nevoiți să apeleze la „car
tonașele galbene" pentru a tempera 
zelul jucătorilor. Așa s-a intimplat 
de exemplu, cu jucătorii StănȘgui 
(Delta), Dobre (Gloria Buzău). Pur
caru (Nitramonia Făgăraș) care, ori 
au apelat la mijloace nesportive 
pentru a-și intimida adversarul ari 
n-au fost de acord cu deciziile con
ducătorilor meciurilor. Dar. „car
tonașul galben" l-a văzut și jucă
torul Fătu (Metalul București). Cau
za ? Necunoașterea exactă a clauzei 
regulamentare cu privire la înlocui
rea jucătorilor. Fătu a intrat în 
teren — pe la mijlocul lui — 
cînd jocul era oprit. Dar, a omis 
faptul esențial și anume că ceî 
pe care trebuia să-l schimbe nu pă
răsise încă terenul ! Deci, antreno
rii au datoria, ca periodic să re
capituleze regulamentul de joc, pen
tru ca astfel elevi] lor să nu mai 
încalce prevederile sale.

Așadar, prima etapă a returului 
a fost calmă, cu rezultate favora
bile — în general — gazdelor A 
fost doar debutul in noul sezon o- 
ficial și echipele au acuzat în u- 
nele cazuri, starea nu tocmai bună 
a terenurilor.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
DE TINERET DIN ROMANIA : Ște
fan — Anghelini. Ciugarin. (min. 
78 : Sârmăreanu ID, Grigoraș (min. 
46: G. Sandu). Tănăsescu (min. 56: 
Cristache) — Boloni, Mulțescu, Si- 
mionaș (min. 46: Moldovan) — 
Ghergheli (min. 46: Petreanu), 
Roznai (min. 46 : Mureșan), Lucaci.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
DE TINERET DIN ISRAEL : Pilo- 
sow — Peled. Zilberstein, Lifshitz, 
Bar — Marinai. Peretz — Tashmar, 
Scr.wftfer (min. 78 : Rosenthal), Le- 
ver.taL Masuary.

în deschidere. în alt joc amical, 
divizionara B. C.S. Tîrgoviște, a în
trecut F. C. Petrolul Ploiești cu 
1—0. prin golul marcat de Kallo în 
repriza secundă.

Mircea M. IONESCU

Meci —rcMdni in Divizia

C.F.R. PAȘCANI-1

B

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0-0
PAȘCANI. Î7 (prin telefon), tn lo

calitate s-a disputa: partida-restan- 
țâ. din etapa a XVI-a a Diviziei B, 
dintre C.F.R. Pașcani și Ceahlăul P. 
Neamț. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0. De re
marcat fap:ul că din min. 64 oas
peții au jucat in 10 oameni, ca ur
mare a autoacdden tării lui Ștefă- 
netcu. A a.-b.:r«i bine P. Brătănes-

C. ENE A. coresp.

Ideea acestor rînduri ne-a fost su
gerată de recenta întîlnire Rapid — 
Leeds United. Și putem spune că 
un asemenea meci ne-a impus unele 
reflecții de ordin tehnic, ca o con
secință nu a rezultatului de pe te
ren, ci a manierei de a juca, în 
raport cu spiritul performanței.

De aceea credem că a ne referi 
chiar și acum la' unele aspecte de 
conținut ale jocului, relevate in mo
dul de acțiune al echipei noastre, 
în comparație cu acela al adversarei 
sale, nu înseamnă neapărat o reve
nire tardivă asupra unei confruntări, 
să zicem, perimate. Dimpotrivă. A 
aduce în discuție o problemă, ca a- 
ceea a circulației jucătorilor în te
ren, ni se pare orîeînd un subiect de 
mare actualitate.

Și vom începe cu formația engleză 
în dreptul căreia am notat, la acest 
capitol al „jocului fără minge" cîteva 
lucruri deosebit de interesante. Pri
mul ar fi că, în orice împrejurare, 
mișcarea jucătorilor este aproape 
permanentă, are un scop bine deter
minat și util. De aici și impresia 
spectatorului că fotbaliștii „in gal
ben" (n.n. cei de la Leeds) păreau 
mereu a fi mai mulți la număr, 
decît cei de la Rapid. O a doua 
constatare este aceea că, în situația 
de atac, există o preocupare gene
rală de evitare a marcajului advers, 
de grupare zonală a forțelor, în func
ție de nevoile ulterioare ale fazei 
și de adaptare a vitezei de circulație 
a jucătorilor, la aceea a balonului, 
în sfîrșit, atunci cind Leeds era în 
apărare, mișcarea corect executată a 
jucătorilor săi le permitea acestora 
efectuarea unui presing real, a unui 
marcaj eficace și a unor regrupări 
succesive în fața pericolului din zona 
propriei porți.

La polul opus al modului de ac
țiune etalat de englezi s-au situat 
giuleștenii. Mișcarea redusă ca vo
lum și adeseori lipsită de sens prac
tic i-a pus, nu o dată, In situația 
bizară de a fugi de adversari, in 
apărare, sau de minge în atac. Au 
fost destul de frecvente momentele in 
care circulația jucătorilor de la Leeds, 
în ofensivă scotea în evidență, prin 
contrast, inerția rapidiștilor, pironiți 
parcă într-o atitudine admirativă 
față de dinamismul derutant al oas
peților. Au fost de asemenea destul 
de multe cazurile în care Dumi- 
triu II, de exemplu, cu mingea la 
picior, căuta din privire un coechi
pier demarcat cu care să colaboreze, 
în timp ce publicul striga nemulțu
mit : „Pasează, Nichi !“. A pasa era 
simplu, dar cui ? La nimeni poate, 
atîta timp cit replierile în viteză ale 
adversarului și desfășurarea lentă a 
rapidiștilor îl găseau pe Dumitriu II, 
mereu izolat în atac.

Și exemplificările noastre din a- 
cest meci, ca și 
ginea activității 
a circulației ior 
sitățile jocului. 
Ne oprim, însă, 
a face loc și unei concluzii.
referă la faptul că Rapid ne-a dez-

văluil. cu acest prilej, o dată in plus 
nu lipsuri specifice doar acestei for
mații, ci carențe proprii fotbalului 
nostru care, dincolo de realizările e- 
chipei naționale, a progresat destul 
de puțin in ultimii ani, pe planul 
performanței la nivel internațional. 
Iar explicația unei astfel de situații 
trebuie căutată atît in cantitatea și 
conținutul pregătirii, care nu întru
nește încă dimensiunile cerute de 
marea performanță, cit și în menta
litatea greșită, potrivit căreia, jocul 
fără minge continuă să fie privit și 
tratat, în antrenamente, ca o activi
tate secundară și in funcție de ade
ziunea jucătorilor față de aceasta.

Pentru toți cei care am urmărit 
însă recent partida Rapid — Leeds, 
nu mai există, credem, nici un motiv 
care să mai pledeze ch’iar și pentru 
cel mai mic rabat de la instruire. 
Dacă vrem bineînțeles să 
surăm în 
forțele în 
țional.

ne mă- 
continuare și cu succes 
arena fotbalului interna-

Mihai iONESCU
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constatările pe mar- 
jucătorilor în teren, 
în raport cu nece- 
ar putea continua, 
aici cu intenția de 

Ea se

SLLLCȚIOUIL DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ S-A REVANȘAT
(Urmare din pag l)

înscriind cu un șut puternic din 
marginea careului. Treptat insă, se
lecționata noastră a început să se 
înscrie pe o curbă a randamentului 
descendentă, silită și de plusul de 
vigoare fizică a oaspeților care au 
început să etaleze resurse pe care 
jocul lor destul de lipsit de culoare 
de pină atunci nu ne lăsa să le în
trevedem. Ieșirea lui ~ ’
urmată de cea a lui Iordănescu. a 
avut urmări negative nu numai pen
tru eficiența jocului de atac ci și 
pentru întregul echilibru al echipei, 
care a fost pusă la serioase încer
cări. Oaspeții au avut in final cîteva 
acțiuni viguroase, care au clătinat 
defensiva ionatei noastre re
lev în ibiciuni pe care, de
sigur că le-am putut ast-

în min. 78. Parkas 
dicapul, printr-o pu-

Dumitrache,

•.•■mică lovitură cu capul, din cen
trarea lui Damty.

Asupra acestui meci (condus bine 
d< arbitrul Mitcea Bică) vom mai 
reveni, ocupîndu-ne — se înțelege 
— mai mult de aspectele legate de 
verificarea pe care el a reprezentat-o 
pentru selecționabili, de concluziile 
pe care ni le-a oferit. Au jucat for
mațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
RCMAXA: Răducanu — Sătmăreanu, 
Sameș, Dinu. Hajnal — Dumitru, 
Beldeanu — Troi, Dumitrache (min. 
7® Aelenei), Iordănescu, (min. 80 Du
mitrii! IV), Marcu.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
DIN ISRAEL: Wisoker — Ghindin, 
Primo, Rosen, Borba — Schumm, 
Saharabani — Damty, Parkas, Barat, 
Onana.

în acest fel. echipa noastră și-a 
luat o meritată revanșă sportivă 
după meciul pierdut în decembrie, 
la Tel Aviv, cu 2—1.

DUPĂ JOCUL DE VERIFICARE DE IERI AL JUNIORILOR

SE IMPUN UNELE RETUȘURI 
IN ACȚIUNILE BE ANSAMBLU

Ieri dimineață, pe stadionul Po
litehnica, reprezentativa noastră de 
juniori a susținut — în compania 
formației de tineret-rezerve a Spor
tului studențesc — ultimul ei meci 
de verificare înaintea dificilei și 
decisivei partide cu Grecia, de du
minică, din cadrul preliminariilor 
turneului U.E.F.A. Desigur, în ase
menea meciuri, rezultatul contează 
mai puțin (ieri, 2—0 în favoarea 
juniorilor, prin golurile marcate de 
Munteanu și Iuga), pe prim plan 
situindu-se modul de acțiune al 
echipei, cum au reușit jucătorii să 
rezolve sarcinile ce le revin în cele 
două faze ale jocului. Din aceste 
puncte de vedere, trebuie spus că 
echipa a avut. în ansamblu, o pres
tație corespunzătoare, jucînd bine 
în majoritatea timpului, în apărare 
închizînd prompt culoarele spre 
poarta lui Ciurea sau Ioniță, iar în

atac reușind să construiască multe 
Laze clare încheiate cu șuturi pu
ternice. Cu toate acestea o princi
pală deficiență în jocul echipei ră- 
mîne ieșirea greoaie din apărare. 
De asemeni pasele nu au precizia 
necesară iar schimbările de pe o 
parte pe alta nu se fac întotdea
una inspirat și prompt. în plus, ju
cătorii nu știu să-și dozeze efortu
rile de-a lungul celor 80 de mi
nute, slăbind ritmul spre finalul 
meciului. .

Iată formația utilizată ieri de an
trenorii Ardelcanu și Voinescu : 
Ciurea (Ioniță) — Cbivu, Naghi, 
Negruțiu, Lucuță — Munteanu ‘Bă- 
cescu), Hurloi — Crișan, Răducann. 
Iuga, Șumulanschi (Munteanu). 
N-au jucat Cotigă, ușor accidentat, 
și Stoica, care se va prezenta la lot 
astăzi.

CIFRELE VORBESC...
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Iordănescu e încintat, Gadja, la pămint, e deprimat. Steaua a deschis scorul în partida cu C.F.R. Cluj. 
Foto t Paul ROMOȘAN

• După cum se știe, în etapa a 
îl-a a returului, s-a stabilit recor
dul ineficacității : 11 goluri înscri
se. mai puțin cu unui ca în eta
pele a II l-a, a Xl-a și a XH-a. în 
cele 17 etape s-au marcat 327 de 
goluri. Media Pe etapă a scăzut la 
19,2, iar cea pe partidă la. 2,4.

• Duminică nici o echipă n-a re
ușit să înscrie două goluri I

• Kiss (C.S.M. Reșița) a marcat 
al 5-lea autogol al campionatului. 
Pînă în prezent, echipa S.C. Bacău 
a beneficiat de două autogoluri.

• Din cele 16 
șapte au revenit 
realizat cea mai 
de la începutul

• în această etapă s-au acordat 
două lovituri de la 11 m ; una a 
fost transformată de Beldeanu, iar 
pe cealaltă a ratat-o Domide în 
cele 17 etape s-au dictat 30 de pe- 
nalty-uri (22 au fost transformate, 
iar 8 ratate) : 21 pentru gazde, 9 
pentru oaspeți. Arbitrii O. Anderco 
si N. Cursant au acordat, pînă 
prezent, cele mai multe : 6.

• Cronicarii ziarului nostru 
acordat celor opt arbitri, care 
condus partidele etapei de dumi
nică, 36 de stele : 4 au primit cîte 
cinci, iar 4 cite patru. Pînă în pre-

puncte ale etapei, 
oaspeților, care au 
bună performanță 

campionatului.

în

au 
au

zent, cei 32 de cavaleri ai fluieru
lui au primit 594 de stele : de 76 
de ori cîte cinci, de 41 de ori cîte 
patru, de 13 ori cîte trei, de 5 ori 
cîte două și o dată o stea.

• lată jucătorii cărora li s-a a- 
rătat cartonașul galben : Tufan, A- 
damache, Boloni, Cazan, O. Iones- 
cu, Varodi. Gadja, Ghiță, Mioc și 
Munteanu. în meciurile Petrolul — 
Jiul, U.T.A. — Rapid, Univ. Cra
iova — Diname arbitrii nu au fost 
nevoiți să facă uz de nici un carto
naș. în schimb, la partida Sportul 
studențesc — A.S.A., conducătorul 
jocului, N. Rainea, a arătat de pa
tru ori cartonașul galben !

• în această etapă am consemnat 
trei debuturi ■ Pirvu și Petrescu 
(Petrolul), Boca (C.F.R. Cluj).

• Partidele etapei de duminică 
au fost urmărite de aproximativ 
131 000 de spectatori (recordul cam
pionatului, vechiul record era de
ținut de etapele a Il-a și a VIII-a, 
cu 110 500). Cei mai muiți — peste 
40 000 (record de spectatori în pro
vincie) — au urmărit meciul Uni
versitatea Craiova — Dinamo, iar 
cei mai puțini — 5 000 — au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
Politehnica, la partida Sportul stu
dențesc — A.S.A.

• Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori cifră aproxi
mativă, după 17 etape, se prezin
tă astfel : 1. CRAIOVA 21 700 : 2. 
București 13 700 ; 3. Reșița 13 500 ; 
4. Ploiești 13 300 ; 5. Tg. Mures 
10 800 ; 6. Constanța 10 000 ; 7. Ba
cău 9 800 8. Arad 9 500 : 9. Brasov 
9100; 10. Pitești 9 000; 11. Cluj 
7 200 ; 12. Petroșani 4 100.

• Obținînd a patra notă de 10, 
publicul ploieștean și-a consolidat 
poziția de lider în „Trofeul Pets- 
chovschi". Situația în clasamentul 
sportivității, după 17 etape, este 
următoarea : 1. PLOIEȘTI 9.44 ; 2. 
Cluj 9,17 ; 3—5 Arad, Pitești și Tg. 
Mureș 9,00 ; 6. 
Bacău 8,50 ; 8. 
Petroșani 8,11 : 
Reșița 8,00 ; 12.

ȘTIRI • ȘTIRIa a
JIUL — UN TURNEU ÎN U.R.S.S.
În perioada 22—31 mai, echipa 

Jiul va efectua un turneu în URSS. 
în acest interval de timp, fotbaliștii 
petroșeneni vor susține mai multe 
partide.

N. RAINEA, CANDIDAT LA UN LOC 
PE LISTA ARBITRILOR C.M.’74

Recent, arbitrul bîrlădean Nico- 
lae Rainea a fost trecut pe lista ar
bitrilor din care vor fi aleși con
ducători ai jocurilor din turneul fi
nal al Campionatului mondial, e- 
diția 1974.

PLOIEȘTI 9.44 ; 2.

București 8,56 ; 7. 
Constanța 8,37 ; 9.
10—11. Brasov și 
Craiova 7,12.

P. VINTILA

CUPA CAȘINULUI

SCHIORII DIN BISOCA

schi și săniuțe — a da' 
cîștigători ; Elena Sip

și în fotogra- 
concurat pe

Populara competiție dotată cu 
Cupa Cașinului — una dintre cele 
mai îndrăgite întreceri sportive de 
iarnă a pionierilor și școlarilor din 
județul Bacău — a ajuns la cea de 
a V-a ediție. La cea desfășurată în 
această iarnă în localitatea Mănăs
tirea Cașin, au participat peste 300 
de pionieri și școlari. întrecerea — 
ce a avut loc simultan (pe două

pîrtli) la 
următorii
(Slănic Moldova) și Radu Cimpoe- 
ru (Slănic Moldova) — la schi ; 
Mariana Purcaru (Hangani Moi- 
nești) și Corneliu Lazăr (Scorțenil 
la săniuțe, Cupa Cașinului a intrat 
în vitrina cu trofee și diplome spor 
live a Școlii generale nr. 1 Slănic

Gh. STĂNESCU

în-
SIMPOZION SPORTIV 

LA ȘANTIERELE NAVALE GALAȚI

sebit interes, fiind urmată de 
trebări legate de bogata sa activi
tate de performanță.

T, SIRIOPOL, coresp. județean

Profitind de timpul încă favora
bil, schiorii din comuna Bisoca, ju
dețul Buzău, s-au întrecut într-un

Au participat 50 concu- 
renți din satele Recea. Șindrila și 
Bisoca. cei mai buni dovedindu-se 
Drăgnlin Chioveanu, Ionel Morteț și 
Ionel Buloi. Cn fapt inedit (după

cum se poate vedea
fie), participanții au 
schiuri confecționate de ei.

Cristian TEODORESCU, 
coresp. județean

A.S. ARMATA TG. MURES — LABI- 
NOTI (ALBANIA), ÎN „CUPA BAL

CANICĂ"
Următoarea evoluție 

Balcanică" a formației 
mata Tg. Mureș se va 
compania echipei albaneze Labinoti. 
Meciul va avea loc, la 11 aprilie, 
la Tg. Mureș.

în „Cupa 
A. S. Ar- 
produce în

I
MECIURI URMĂRITE DE TEHNICIENI 

ROMÂNI

Observatori români . vor urmări 
o serie de partide internaționale în 
care evoluează o serie de viitori 
adversari aj fotbaliștilor noștri.

Iată aceste partide : R. D. Germa
nă — Albania (Ia 8 aprilie, la Mag
deburg) ; Belgia — R. D. Germană 
(la 18 aprilie, la Bruxelles) ; Alba
nia tineret — R. D. Germană ti
neret (la 8 aprilie, la Tirana).

ARBITRU ROMAN LA UN JOC IN 
PRELIMINARIILE U.E.F.A.

în ziua de 1 aprilie se va disputa 
la Istanbul meciul diptre reprezen
tativele de juniori ale Turciei și 
U.R.S.S., contînd pentru prelimina
riile U.E.F.A. Acest joc va fi con
dus de arbitrul Olto Anderco.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XVIII-a A DIVI/lll A...

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 80 de ani de la 
înființarea Șantierelor navale din 
Galați, în sala de festivități a între
prinderii s-a desfășurat un reușit 
simpozion avînd ca temă sportul, 
în prima parte, președintele 
C.J.E.F.S. Galați, ing. T. Oprică a 
prezentat tema : „Educația fizică 
și sportul, activități de interes na
țional". După aceasta, maestrul 
emerit al sportului Vasile Nicoară. 
multiplu campion mondial și euro
pean — sportiv care a pătruns în 
tainele canotajului aici, la Galați, 
sub conducerea antrenorilor Băli- 
neanu și Mănăilă — a vorbit ce
lor peste 100 de sportivi ai sec
țiilor de performanță de la Ancora 
despre „Drumul de Ia primii pași 
în sport pînă Ia marile performan
țe". Expunerea valorosului nostru 
sportiv a fost urmărită cu un deo-

• Inspectoratul școlar jude
țean Argeș a inițiat un interesant 
schimb de experiență in satul 
Ionești — comuna Buzoiești la 
care au participat 30 directori 
de școli din zona Costești. Cu 
acest prilej s-a asistat la ore de 
educație fizică cu caracter de
monstrativ, s-au prezentat re
ferate. In plus, cei prezenți au 
primit îndrumări prețioase pe 
linie de sport.
Iiie FEȚEANU, coresp. județean

DATE DIN GORJ

dt
ce

în județul Gorj, sportul 
înregistrează succese din 
mai mari. Mi-ar fi imposibil

Și
masă 
în ce 
să înșirui întg-o scrisoare tot ceea
ce se face sau se va face pe aceas-

tă linie in județ. Vreau insă ca, in 
cîteva rinduri, să vă pun la dis
poziție unele date semnificative. 
Să știți că în multe sectoare gim
nastica zilnică și de înviorare, se 
practică frecvent. De pildă, in 16 
internate școlare, la gimnastica de 
înviorare sint cuprinși 3 *06 elevi ; 
gimnastica zilnică se practică in 67 
unități școlare (16.000 de elevi și 
eleve). O mare atenție se acordă 
— și se va acorda în viitor — du
minicilor cultural sportive, verita
bile demonstrații ale vigurozită- 
ții sportului de masă. Numai în 
1972, de pildă, s-au organizat 318 
asemenea duminici cultural-sportive 
la Tg. Jiu. Țicleni, Tg. Cărbunești, 
Novaci, Tismana, Polovraci, Glogo- 
va, și alte localități. Asemenea ma
nifestări se vor organiza și in cursul 
anului 1973.

Manole BALOL coresp.
COPII SCHIORI DIN PREDEAL 

PESTE HOTARE
S-a Întors, recent, din Cehoslova

cia, echipa de schi alpin a copiilor 
care a participat la concursurile 
Intereriterium ți Schicriterium ce 
au avut loc în stațiunile de iarnă 
Richy și Vratna. La întreceri au 
participat echipe de copii din Bul
garia, Cehoslovacia, România, Un
garia. Uniunea Sovietică și Austria 
Din lotul însoțit de profesorii Li- 
viu Predeleanu și Ion Șuteu s-au 
remarcat copiii: Doina Frățilă, Leo
nard Frătilă, Dorin Dinu, Mihail O- 
laru — clasați In întreceri, în pri
mele zece locuri.

Ion CODREANU, coreso
PENTRU POPULARIZAREA 

ȘAHULUI
Dorind să atragă un număr ci. 

mai mare de pionieri și școlari în

practicarea șahului, comisia orășe
nească de șah Mizil a înființat un 
cerc de inițiere frecventat de 45 
copii împărțit) pe trei categorii de 
virstă Deși activitatea cercului a 
început nu de mult (10 ianuarie a.c.) 
s-au și relevat mai mulți copii foar
te dotau pentru acest sporii Dra- 
soș

Rînceanu, Lucreția Pașol, Marian 
Petre și Tatiana Bordeencu.

O contribuție efectivă la reușita 
acestei acțiuni aduce consiliul aso
ciației sportive Progresul (președin
te Titu Iorga) care patronează cer
cul, asigurîndu-i baza materială ne
cesară.

Mihai PIROȘCA, corespBăian. Sergiu Dobrescu, Tiberiu

• Aspect din cadrul sportului de masă din județul Brăila. în 
întrecerile pentru Cupa Tineretului de la sate s-a întîlnit Viorica Va 
sile (cu albele) din corn. însurăței și Florica Pavel din Măxineni 
invingînd. Viorica Vasile (în tricou alb) este câștigătoarea etapei jc. 
dețene.

C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița : 
C. Ghiță (Brașov), ajutat de A. 
Bentu și Gh. Limona (ambii din 
București) ;

DINAMO — U.T.A. : Tr. Moarcăș 
(Brașov), ajutat de 1. Chilibar (Pi
tești) și T. Leca (Brăila) :

SPORT CLUB BACAU — PE
TROLUL : V. Topan (Cluj), ajutat 
de I. Rus și Z. Szecsei (ambii din 
Tg. Mureș) ;

STEAGUL ROȘU — SPORTUL 
STUDENȚESC : Gr. Birsan (Galați), 
ajutat de M. Rotaru și I. Ciolan 
(ambii din Iași) ;

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. CON
STANȚA : N. Petriceanu, ajutat de 
G. Popovici și C. Niculescu (toți din 
București) ;

F. C. ARGEȘ — UNIV. CRAIO
VA : Em. Vlaiculescu (Ploiești), a- 
jutat de N. Cursaru (Ploiești) și Z. 
Drăghici (Constanța) ;

RAPID — „U" CLUJ: P Sotir 
(Mediaș), ajutat de N. Rainea (Pîr- 
lad) și Em. Păunescu (Vaslui) ;

JIUL — STEAUA : G. Blau (Ti
mișoara), ajutat de V. Grigorescu 
(Craiova) și S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin).

Traian ENACHE, coresp.

In atenția cîștigătorilor
LOTERIA ÎN OBIECTEde la
cunoștința cîștigăto-Se aduce la

rilor Ia „LOTERIA ÎN OBIECTE" 
din 11 februarie 1973 care, din 
diferite motive, nu și-au ridicat 
încă obiectele de la magazinele co
merciale (în cadrul sumei cîștigate 
și a listei de obiecte publicate), că 
data pînă la care pot să mai facă 
acest lucru s-â prelungit de la 28 
martie a.c.. la 30 aprilie 1973.

în caz de neprimire a comuni
cărilor scrise, aceștia trebuie să se 
adreseze în timp util Administra
ției de Stat Loto — Pronosport — 
București, Calea Victoriei nr. 9.

cîștigurile tragerii loto din
23 MARTIE 1973

Extragerea I : Cat. t : 1 variantă 25«'„ 
a 100 000 lei și 2 variante .10% a 40 000 
lei ; cat. 2 : 4 a 17 888 lei ; cat. 3 : 
10 a 7 155 lei ; cat. 4 : 29,10 a 2 459 lei : 
cat. 5 : 106,70 a 671 lei ; cat. 6 : 239,20 
a 299 lei.

numerele extrase la 
proxoexpres nr. b din zs 

1973

CONCtRStll 
MARTIE

Fond general de premii : 
lei. din care 693 763 lei report

Extragerea I : 45 34 25 37 38
Extragerea a ll-a : 7 40 30 19 35

1 705 717 
categ. 1. 
14

Report categoria I : 21.1 222 lei.
Extragerea a IX-a î Cat. A : 2,55 va

riante a 38 589 lei ; cat. B : 7 variante 
25% a 4 839 lei și 13 variante 10% a
1 936 lei ; cat. c : 15,45 a 3 821 Lei ; cat. 
D : 18,15 a 3 253 lei ; cat. E : 36,35 a
1 624 lei ; cat. F : 73,80 a 800 lei 
Z : 1 687,20 a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 25% a 
Tbtinut de MILUȚA MUSCALU 
rași în șj.mă de 100 000 lei sau un 
nrism DACIA 1300, plus diferența 
> i.merar.

F : ; cat.

fost 
din 

auto- 
i în

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT



„Prietenia*4în concursul international de patinaj

VICTORIA LUI IRIMICIUC LA MOSCOVA
a fost obținută în compania unor trăgători de elită

al sportivului

Intr-o ambianță sărbătorească, a 
fost dat ieri startul concursului in
ternațional de patinaj artistic „Prie
tenia", reunind în întrecere ju
niori ți junioare din fapte țări. Pe 
gheața patinoarului acoperit ..23 
August", la ora 16, au pășit dele
gațiile sportive ale Bulgariei. Ceho
slovaciei, R, D. Germane, Poloniei, 
Ungariei, Uniunii Sovietice și Ro
mâniei. Subliniată de accente tine
rești, a avut loc deschiderea festivă 
a întrecerii dedicată „speranțelor" 
patinajului.

De fapt, primul contact «1 com
petitorilor cu gheața de concms se 
consumase în orele dimine; :. 18 
candidați la laurii probei ind.v.- 
duale masculine aj dat piept cu 
«ridai» figuri obligatorii, teste ale 
preciziei desenului făcu: cu mu
chea patinei. Așa cum prevăzusem 
în avancronica reuniunii, lupta pen
tru primul Ioc s-a dat, în pri-.-. - 
pal, între cei doi mari farori,: 
întrecerii, cehoslovaca. MirsiUv 
Soska și primul repreze. am „ 
R. D. Germane, Bernd Wunderlitfe. 
Aceasta, însă, după un tnomer.- de 
surpriză creat de Michael Glashin 
— coechipier al lui Wur • 
care trecuse cel mai bine ce d t - 
cultătile temutului ..rocker' 
tura în afară), prima cin cele tre 
figuri. f,Revanșa" celor doi na x 
lăsat așteptată. Pe rind. La pa *- 
graful — buclă și contra-trelul. 
Soska și Wunderlich e-a j orâta* » 
periori. Cu un avantaj pentru pati
natorul cehoslovac, mârindu-se con
stant de Ia a doua t.gurâ Saska a 
traversat cel mai ces ie • 
granița notei ,.4“, destul ce . «
zută, de altfel, ier: o.t. nea a ■ ■ 
secință nu atit ■ vreunor -

a:

ciente tennice a, patinatorilor, 
a parcimoniei celor șapte arbitri. Ei 
vor fi, cu siguranță, mult mai dar
nici în probele de figuri libere, așa 
cum este obișnuit.

Fără doar și poate, patinatorii 
noștri au decepționat. Singur Octa
vian Goga s-a apropiat oarecum de 
clasa fruntașilor, cu note între 3,0 
și 3,4 la prima figură. La a doua, 
însă, Goga se dezech Iii brează la o 
„trecere", ceea ce îi strică desenul. 
Consecință : note 2.5—3.0. Ca Ia 
contra-trei. el să nu poată trece din 
nou de 3.3. Desigur, nu puteam pre
tinde prea mult de 
concurenți români.
«coca ș 
depășit vreodată nota _3* 
râm că .programul scurt 
după am.ază. sau „liberele' 
miine sâ le ofere tuturor prilejul 
cor evoluții mai bune.

După amiază. în .premieră' 
țară, am ea tara i la primele două 
carouri impuse, a.e acestei probe 
pe care aștaptim de aiita vreme s-o 
i edem încinsă în programele de an- 
’renggnsct <le secțiilor noastre de 
patinaj. A fost un Vals vienez. apoi 
tu K:ilia.i. dansat cu dezinvoltură 
pe gheață de cele șase perechi par- 
ttcipante. Prilej de a face cunoștință 

■: apropiată cu această disciplină 
ui ta plină afrmsre.

ia ceilalți doi 
n iwimuu. Adrian Geor- 
Căialia Icniți. Ei nici n-au 

vreodală nota. „3*. Să spe
rie azi 

de 
u-

pe

și al a lui Ondrej Nepela. ti nărui patinator 
calce pe urmele campionului mon- 

Foto i D. NEAGU
Apoi, proba c'.aakă a perechilor, 

în care concurează i.noă numai trei 
cupluri. Cu atit mai pregnant a- 
pare. în acea: context, absența pa- 
tmatorilor țârii gazdă... în fine, ul
tima secvență a zilei de ieri : pri
mele tneda. i (cele mici) acordate 
băieților, în proba obligatorie, avind 
pe primul loc pe Miroslav Soski 
iCehos'.ovâca).

r*

£e *.55.'
<7f 1

•r a M : Otâ •

Radu VOIA

zc.-._-.a — Zavozin (V.R.S.S.) 46.1» ; L 
Abankma _ Bzk_- (U.R.S.S.) 43,70-
k — Kempe (BU G.) ; 2. Schu-
•geo-a — Splgel (Cehoslovacia) 15—40,70.

«-"f-a reprezintă loialul locurilor acor-
t : fete. figuri obligatorii ; de 1« 
. perechi (libere).

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI - GRUPA B
f Urmare tîn paj •<

Succesul proaspătului inginer ie- 
țean Dan Itimiciuc în turneul de 
sabie de la Moscova ne-a făcut să 
așteptăm cu mai multă nerăbdare 
întoarcerea delegației sportivilor 
noștri din capitala Uniunii Sovie
tice pentru a afla amănuntele ne
cesare precizării adevăratelor di
mensiuni ale acestui rezultat care, 
fără îndoială, este de natură să-i 
bucure pe toți iubitorii de sport.

Antrenorul ~ 
ne-a adus i 
sub forma 
ficiale aie 
țiilor sale

— Ca să ne dăm 
lorează victoria lui

Dumitru Mustață 
completările așteptate, 

filelor cu rezultatele o- 
turneului 
personale.

și a observa

seama cit va- 
Irimiciuc, tre-

din 5 asalturi cîțtigate în turul ÎI> 
apoi numai victorii în „sferturi" și 
semifinale șl doar un singur asalt 
pierdut in finală (Ia Krovopuskov). 
Din această cauză a trebuit să tragă 
un baraj cu Nazlîmov pe care l-a 
cîțtigat adjudecindu-și primul loc. 
Bilanțul? 21 asalturi din care 19 
cîțtigate. Procentajul este exce
lent

— Viitorul obiectiv ; 
ieșean ?

— Cupa Hungaria i 
Ioc la Budapesta în 
aie lunii aprilie, cu 
celor mai buni sabreri din lume. 
Urinează deci o perioadă de pre
gătiri intense în care sper că Dan 
se va angaja cu toată seriozitatea, 
ca și

buie să știm în ce context de par
ticipare a realizat-o.

— în primul rînd, trebuie să știți 
că din cei aproape 80 concurenți. 
50 au reprezentat diferite centre 
sau republici unionale din U.R.S.S. 
Printre aceștia au figurat (cu excep
ția campionului olimpic V. Sidiak), 
toți sabrerii fruntași ai țării gaz
dă; VI. Nazlîmov (medaliat cu bronz 
la J.O. în 1972), E. Vinokurov și V. 
Bajenov (componenți alături de 
Nazlîmov, ai echipei clasată pe lo
cul II la Olimpiada miinchenezâ), 
fostul campion mondial M. Rakita. 
V. Krovopuskov (component al e- 
ehipei campioană mondială în 1970, 
finalist în patru mari turnee din 
1972) precum și 
gată experiență 
ko. Iliuk.

— Dar lotul 
a fost alcătuit ?

— Exceptindu-I pe Marot, toți 
ceilalți componenți ai eșalonului de 
elită maghiar au fost prezenți -. T. 
Kovacs (finalist la J.O. J972), F. 
Haminang și P. Gerevlch (din pri
ma reprezentativă) și tînăru! P. 
Frollch.

— Cum s-ar putea sintetiza dru
mul lui Irimiciuc spre locul 1 ?

— Iată : 5 victorii în turul î, 4

alți sabreri cu bo
ra Renski, Prihod-

Ungariei, din cine rului

care va avea 
ultimele zile 

i participarea

pînă acum...
Cum apreciați prezența tină- 
Cornel Marin în finală?
Este, indiscutabil, cea mai 
performanță a sa de pînă a- 
E1 a început cam timid de-

bună
cum._ __ _____
pățind greu primul tur, dar apoi 
a tras lucid și foarte decis obținînd 
victorii la nume mari ca Rakita, 
Kovacs (ambii in semifinale), la 
Gerevich (turul II). îl vom roda în 
continuare alături de seniori.

In localitatea Goureiie (Franța) 
s-a desfășurat un concurs de schi 
contind pentru Cupa Europei și do
tat cu „Marele premiu al Pirineî- 
lor ‘. Au participat 90 de concurenți 
seniori, reprezentind 14 țări (Aus
tria, Franța, Italia, Elveția. R.F.G., 
S.U.A., Canada, Cehoslovacia, Iugo
slavia, România etc.). S-au desfă
șurat o cursă de slalom special și 
una de slalom uriaș. La slalom spe
cia], pe primele trei locuri s-au 
clasat, în ordine Heînz Weixelbaum 
(R.F.G.)
(Franța) 97,78 și Herbert Marxer 
(Lichtenstein) 98,06. Primul nostru 
schior, Dan Cristea, a realizat o 
bună performanță. clasîndu-se, 
într-o companie extrem de valoroa
să. pe locul 7 cu 98,65 sec. Perfor
manța constituie cel mai bun re

zultat obținut vreodată de schiorii 
români într-un concurs din Cupa 
Europei. Dan Cristea îți îmbunătă
țește substanțial, poziția în ierarhia 
slalomiștilor. Celălalt reprezentant 
al nostru, Marian Burchi, a ocupat 
în prima manșă locul 41, fiind, în 
cea de a doua, descalificat. în pro
ba de slalom uriaș, Dan Cristea a 
ocupat locul .35, iar Marian Burehi 
— locul 41. De 
orii noștri au 
de concurs'

menționat că schi- 
avut numere mari

96,13, Gerard Bonnevie

A DEBUTAT CU BINE LA VRNJACKA BANJA

ECHIPA DE BASCHET
ANCA OROZA

Sebastian BONIFACIU

★
înțr-un concurs rezervat probelor 

de ștafetă, desfășurat în localitatea 
Claviere din Italia, o echipă româ
nească de juniori a reușit o re
marcabilă performanță, clasîndu-se 
pe locul 2 din 11 formații care s-au 
prezentat la start.r. as--? mai multă cursivitate, viteză 

»i agresivitate. Tn min. 23 o acțiune 
sp’.er.didă a lui Costea și Tureanu îl 
aduce pe ultimul In poziție de șut și
2— 3. Ofensiva reprezentativei române 
continuă fără întrerupere și la o 
pasă a lui Pană, Gh. Hufanu egalea-

jnin. 26): 3—3. Dominarea hoche- 
sr noștri este tot mai evidentă 
Jagg; scapă, cum se spune, cu 
carată. In schimb, în min. 32. o 

neatenție asigură lui Pilier posibi’i- 
-tea unui contraatac, Încheiat cu 

sat care-1 bate pe Dumitras. Este
3— 4 '

Ultima repriză a fost de-a dreptul 
fo .taslică. Sportivii noștri se insta
lează. pur și simplu, th treimea el- 
i ețiană, Indu-și partenerii de
Ihtrccere oresiuni de... mai

ir golul egaliza- 
lioseste mult ca. 

ă înscrie să 
. 57 Iluțanu 
Bandas care

A ROMÂNII! IA CAMPIONAIUl
IIIROPIAA DE JUNIOARE

împotriva politicii de

SPORTULUICONSILIUL
SPORTIVEJOCURILE

BELGRAD. 28 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de șah

Neîed- 
■* cari 
eva situ

tnere 
în K. D.

li

JUNIORI

x. i ; »

Ci z

BUN LA TOATE

de box Italian. Fer-fost campion

MESERIE PERICULOASĂ

MISTER 
INTRAT

■ D Ger-A > »vr- A

... - A.planuri vor primi ajutorul finan- 
corespunzitor'1.

Un ___ ___ ______ ____ ______ .__
nando Janmlli. care pini în anul 1957 
a dominat pugilatul tării sale Ia cate
goria mijlocie, se află acum pe banca 
acuzaților la tribunalul din Torino. în
vinuit de mărunte găinării in legătură 
cu falsificarea de alimenta. Odată eu 
această știre, destul d». banală în cli
matul sportului profesionist, întreaga 
presă Italiană șl-a amintit de o întîmplare 
extraordinară in legătură cu Jannllli,

,,BREAK- 
LA APA

Rouen
cc.

condusă cu 8—0 Dar a:esu 
iijort-ul, cu trecerile pe <*-• 
voaeă, de ia euforie « ex'.ez 
răciune de c]
I Miercuri, h

C6 A FOST

Elveția — Japeai* F
1— 1). meciri 4
noaptea.

iugoslavia — hau» »
1-8).România — Mi eu* I—4
2- 6).R, D. Germană — » *
S—1, 1—2).

S. U.A. — ABSU.* 
ne-a pane 
«ti ți ei.

Azi esl* 11 it 
echipele. IrUree» 
cfad sfa; p—g'i *

trecut oe el. 
de meci, d 
ciad au fac 
energie țî 
care, Ia un — 
raediabil comprc 
rnulți dintre dv 
tida pe ec.-ar.sli 
înseamnă șî de 
rința fierb—ie de * 
tra.-ea totală pertr-- 
lui dorit. Victoria, 
ciul cu Eheția este re 
inte de toate, el aeei pt 
exemplară, de care, liră ev 
dat docadă fiecare dintre 
echipei noastre. :.e ‘ 
prilej pen 
licitări, pi 
pentru di 
iforțind laca'J 
plet nemeri 
dîsixre meci 
a R. p. Ger 
* fost de a 
egalitate ar 
Elveția tndi:; 
cit cel fa 
inechitate.
ceasta, rsa 
ren a aVu 

începutul pa: 
tnațieî romăr.e. 
scorul au fes: 
wer (min.
acestuia a i 
lamentară ș 
tori de joc (K 
si Zaalberg — Qar.âa) a 
iul, deși înaintașul 
cu piciorul, «ccider.: 
ruj nostru și a ins

■ După numai două 
fost depășit ușor de Tu.- 
găsit complet nema.-cai

TELEX
Selecționai» de hochei e« iheaf* * 

, Cehoslorteiel, care se p.-eg4:&»:e per- 
tru Campionatul mondial (gmpa A) de 
la Moscova a eusțir.ut '.a P.aga ur. nov 
joc de verificare în corr.par.a ecr. pe: 
secunde a V.K.S.S.
slovaci au dștigat cu 
(2—8. 3—3, 3—I). Tn primi
pa
cu

Hocbeiț-ăl ceb.o- 
ecorul Ce 8—4 

. ia partidă, echl- 
cehosîovacâ terminase Ir ingjtoare 

«corul de 3—1.

A t.i eUpi * Turului ciclist al Alge, 
riei. disputat* pe traseu! Constantine — 
setif (127 km), a revenit olandezul-.: 
Gerard Knetemann. cronometrat c. 
timpul de 8 b 33:09. tn clasamentul ge
neral Individual conduce polonez.: 
Szozda, urmat 1* 3:18 de iudin (U.B.S.S.)

Turneul de tenie de la Vancouver a con
tinuat cu disputarea ultimelor partide 
din primul tur al probei de simplu. 
Campionul sovietic Aleksandr Metreveli 
l-a eliminat cu S—8. 6—0. 8—1 pe aus
tralianul Ross Case, englezul Mark Cox 
l-.a învins cu 6—4, 6—2 pe americanul 
Tom Leonard, Iar australianul Dick 
Creaiy a dispus cu 7—5, 7—6 de indianul 
Fremjit Lall. Alte rezultate : Moore — 
BoroWiâk 8—6. 8—2. * "
Carmichael 6—1, 6—3.

Turneul taier național 
St. Louis (Missouri)

10

S.UJL 
r «ee«

I. ; e

24—1»
14— 12 
3^—17
27—17
18—24
15— 21
11—1»

CAMPIONATUL EUROPEAN

— Fr -ev- . v-' -le on
-rie ți

— 18 pMrte: X
tefeveraj 45—tfe: X Ce.

€ Fui-
k»e; 5. Elveția 2 
'waaia • pasele.

A V-a ediție a campionatului eu- 
: opean de junioare se va disputa 

iții acesta la Kosice și Preșov, în- 
e 11 șt 19 august, cu participarea
12 echioe: primele trei clasate la 

ma ediție a C E. (U.R^S.. Ce
hoslovacia $i Bulgaria) și nouă for
mații ce se tor califica în urma 
desfășurării turneelor de la Hagen, 

Bari. F.R.B. a înscris în 
petiție și selecționata țării noas- 
care face parte din grupa de 

. alături de reprezentativele 
slaviei și Israelului, 
celorlalte grupe: Ha- 
Germania. Spania, Un- 

aedia ; Rouen : Franța, Bel- 
nda și Polonia. Aceste tur- 
califîcare vor avea loc în- 
ii 23 aprilie In scopul asi- 
conditiilor de pregătire ti- 
baschet ba liste care vor evo- 

ari. federația a hotărî! a- 
tumeului final al campio- 
epublican al elevelor și 
r pentru perioada 29 £- 
3 mai (in loc de 15—19 

Gazdă rămtne tot orașul

pe echipe de la Vrnjacka Banja a 
continuat cu întîlnirile din runda 
a doua, Echipa României conduce 
cu li/a—1/2 puncte (o partidă între
ruptă). în meciul cu selecționata 
Iugoslaviei. Maria Pogorevici a cîș- 
ligat la Milivojevici, Alexandra Ni
colau a remizat cu Tereza Stadler, 
iar Baumstark a întrerupt partida 
cu Kalhbrener. Selecționata Unga
riei a întrecut cu 2'/j—>/2 puncte 
formația Bulgariei.

După disputarea partidelor între
rupte, in meciurile din prima run
dă au fost consemnate următoarele 
rezultate : Bulgaria — Iugoslavia 
l* i—l -’ . i; Ungaria — Polonia 2—1.

La Baku (R.S.S. Azerba-idjani) se 
află in construcție un mare com
plex sportiv care, odată terminat, 
va putea satisface dorințele unui 
mare număr de iubitori ai spor
tului. Una dintre sălile puse în 
funcțiune este cea de volei (în 
imagine), în care antrenamentele 
echipei feminine a școlii sportive 

din localitate au și început.
Foto : A.P.N.

PE LOCUL 3
LA Rl(iA

3

apartheid in sport!

AFRICAN CONDAMNA
PRETORIA

ANUL REORGANIZARE! 
SPORTULUI CHILIAN

xt lee, la Sazmaga 
e i Jaeurilae «parat • u- 

î:sx»le ale tiBeretolai moaewar, ma: 
testare ce deosebită am pisare care 
rejrit sportului d n Chile, ccrj
— u:3 totoCalâ ultima verificare pubi. 
tsafiitea FeativaluiL: mondial a’ 
t—uL programat anul aces:a 
Germana.

Timp de o «ip'.ămtzl pe 
..Nac.orai- dm capitala țlru, 
trecut aprox-riaii 
«porție. In cadri

ăi reprezer. 
inferioare.

pe«te .un

stad-onu: 
s-au lz 

15» de sport-vl 
a 28 de dl>c:p:_-j 

fmalișUl reprezentind Ir’. îr.gâlo.-il eti 
pelor inferioare, la startul cărora s-*j 
a.iniat peste un milion de tineri. 

Luînd cuvlntul cu ocazia deschide.
Jocurilor Rolando Vasguez, președinte, 
ie Uniunii stnd cale a muncitorilor dm 
Caile, a declarat printre altele : „Anul 
19'3 va reprezenta anul reorganizării 
sportului ttiuncitore.se chilian, anul în 
care vom depune mari eforturi pentru 
popularizarea I» riadul tineretului a unor 
sporturi mat puțin practicate la noi. 
ceste 
eiar

Angajat n»i puțin In atacul echipei 
mtos mai mult In tot soiul de afa- 
rș publicitare. Pele lși exploatează 

din plin popularitatea. Pe diferite afișe, 
placate. în vitrinele magazinelor și pe 
ecranele televizoarelor se poate vedea 
figura-; din ce In ce mai rubicondă 
r-ecomandind cele mai insolite produse 
comerciale, de -a lame de ras și haine 
de seară ia jucării pentru copii. O glu
mă de circulație in Brazilia a fost aceea 
că nimeni nu poate calcula cite sticle 
de băuturi diferite poate bea Pele în 
fiecare zi, deoarece apare în vreo șase 
programe televizate... mereu .cu sticla 
in mină.

întrebat de un ziarist ce ar dorj să 
întreprindă în materie de reclamă. Pele 
și-a exprimat nădejdea că și creatorii 
demoda feminină i se vor adresa, pen
tru reclama modelelor lor. atunej cînd 
îl vor vedea în plimbarea duminicală 
la braț cu sojia.

de ienU
_ .____ _________  a început cu 
mare surpriză ! tinărul jucător ameri
can Brian Gottfried a reușit să-1 învin
gă cu 4—6 6—4. 7—8 pe cunoscutul ju
cător australian Roy Emerson. Alte re
zultate înregistrate : Prici — Lî—Ir— 
6—0, 6—1 “ 
Drysdale 
Addison 
sen 6—1,

__ _______ ... Mandarino 
; Maud — Mcmanus 6—2, 6—3 ; 
— Dlbley 6—4. 7—6 ; Dent —

6— 0 8—4 ; Froehling — Edlef-
7- 6,

Martini" la sabie. desfășurat„Trofeul -.-------  -------
1* New York, a revenit la această edi
ție sportivului Italian Mario Montano, 
care a totalizat 6 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat polonezul Jerzy 
Pawlowski — 6 victorii și maghiarul Ist
van Kovacs — 4 victorii. Competiția pe 
echipe, la cele trei probe (floretă, sabie 
șl spadă), a fost cîștigată de echipa 
Franței care In finală a învins cu 
15—13 selecționata Ungariei.

După remarcabilele succese obținui, 
de atleții africani în . marile competiții 
internaționale culmtnînd cu Jocurile 

. Olimpice după. promițătoarele succese 
înregistrate de boXeffl continentului . nr 

■ gru, o întrebare, stăruia In lumea celor

muțcăt fa așa hal. Incit a .trebuit 
fie dus la spitalul cel mal apropiat.

JOHNBULL — „PEȘTELE 
NEGRU"

Pentru, că a vrut să „Imortalizeze1 
peliculă o fază nu tocmai... sportivă a 
meciului de baschet feminin disputat la 
Madrid între echipele Standard și Ge- 
rona. fotoreporterul spaniol Pablo Gar
cia Cortes a ajuns la... spital. In mo
mentul cîn.d a ridicat aparatul ca să 
fotografie^*- încăierarea la care au ajuns 
jucătoarele celor două echipe, după o 
dispută privitoare ta un „coș1* din pl- 

■ timul : minut. al meciului, fotoreporterul 
s-a .trezlt-cu aparatul spart, bătut și... 
muscat în așa hal. Incit a trebuit’să

Redacția și administrația ; București, «Ir, Vasile Conta or, 18: telefoane; centrala

LONDRA, 2» (Agcrpres). — într-o 
declarație, dată publicității de Con
siliul superior a! sportului african, 
se arată că scopul jocurilor sportive 
internaționale, programte în mar
tie—aprilie la Pretoria, este de a de
monstra minorității albe din repu
blica Sud-Africană că, în ciuda ex
cluderii R.S.A. de la Jocurile Olim
pice. Întrecerile sportive care se vor 
desfășura în condițiile apartheidului

ar cunoaște, chipurile, un larg 
sprijin.

„Aceste jocuri sportive cu caracter 
politic — se. subliniază în declarație 
— se desfășoară ca răspuns la Jocu
rile sportive africane de la Lagos și 
trebuie apreciate ca o jignire la a- 
dresa întregii Africi". Sub masca pre
gătirii pentru aceste jocuri, condu
cătorii sportivi ai regimului rasist 
au . desfășurat o largă campanie de 
propagandă așa-zisă cu caracter spor
tiv multirasial. Dar ei nu au reușit 
să înșele opinia publică mondială și 
africană.

La jocurile de la Pretoria nu vor 
fi prezenți sportivi din nici o țară 
independentă din Africa. Un purtă
tor de cuvînt al Congresului sportu
lui african a declarat, de asemenea, 
că în această situație Comitetul inter
național olimpic trebuie să pună sub 
semnul îndoielii dreptul țărilor ex
cluse din C.I.O. de a organiza pe te
ritoriul lor jocuri sportive interna
ționale.

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — La 
Riga au continuat întrecerile con
cursului internațional feminin de 
natație (bazin de 25 m), dotat cu 
trofeul „Komsdmolskaia Pravda”. 
Luînd startul în finala probei de 
100 m fluture, înotătoare» româncă 
Anca Groza a ocupat locul 3 cu 
timpul de 1.-07.20. performanță ce 
reprezintă un nou record al Ro* 
mâniei. Pe primul Ioc s-a clasat 
Vera Faitlova (Cehoslovacia) — 
1:06,51 — nou record al Cehoslo
vaciei. Alte rezultate ; 100 m liber: 
Ana Bogatîreva (U.R.S.S.) — 1:01,2 • 
200 m bras : Eva Kiss (Ungaria) — 
2:40,80 : 800 m liber : Julie Wood
cock (S.U.A.) — 9:06,71 (nou record 
al S.U.A.), pe locul secund s-a cla
sat înotătoarea sovietică Elena Bur- 
menskaia cu 9:07,59 ; 400 m mixt: 
Julie Woodcock (S.U.A.) — 5:05,62.

PATINATORII SOVIETICI 
PE LOCURI FRUNTAȘE 

în concursul internațional de patinaj 
artistic de la Sofia, primele locuri în 
clasamentele generale au fost ocupate 
de reprezentanții U.R.S.S.

La fete, a cîștigat Gaiina Taireva cu 
233,01 p. AU urmat două concurente din 
R.D. Germană: Cornelia Scholl — 231,49 
p șl Kerstin Stolfig — 226,62 p. Pe locul 
patru : Elena Moiș (România) — 226,18 p.

In proba masculină, primul loc a fost 
ocupat de G. Starkov cu 239,72 p. urmat 
de K. Kiirzinger (R.F.G.) — 223,19 p și 
H. Scbultz (R.D.G.) 220,09 p. patinatorul 
român Mircea Ion s-a clasat al 5-lea, 
CU 205,45 p.

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE^

IN TURNEUL DE BOX PE CATEGORII DE GREUTATE 
O. Amâzăroaie ți

fn sferturile de finală ale turneului 
de box pe categorii de greutate s-au 
Înregistrat următoarele rezultate :

IAȘI : 51 kg — M. Petrescu (Bucu
rești) b. k.o. II M. Lazăr (Sibiu), I. 
Șuii (Brașov) b.p. I. Mustafa (Constan
ța). F. Ibrahim (București) b.p. T. 
Dinu (București), Tr. Cerchia (Cons
tanța) b.ab. II I. Cicea (Sibiu) ; 57 kg
— I. Mehmet (Mangalia) b.ab. II I. 
Vladimir (București) !, C. Șteîanovici 
(Craiova) b.p. O. Amăzăroaie (Galați)!, 
Gh. ciochină (Buc.) b.p. Ph. Mongo 
(Craiova). G. Pometcu (Buc.) b.p. M. 
Butișagă (Cluj) ; 73 kg — A. NSstac 
(Buc.) b. ab. III M. Murărescu (Reși
ța). M. lazăru (Sibiu) b.ab. I I. Moldo
van (Cluj), I. Gyfirfi (Buc.) b.p. I. 
Chivu (Timișoara), Gh. Chivăr (Buc.)

In divizia A de volei 
RAPID - PROGRESUL 3—0

T.

I, Vladimir învinși I
DIACO-b.p. Al. Hlera (Pitești). (D. 

NESCU — coresp. județean)
PITEȘTI : 54 kg — M. Lazăr (Buc.) 

b.p. D. Gorea (Brașov), M. Dumitrașcu 
(constanța) b.ab. in F. Cojocaru (Con
stanța), Al. Topoieșu (Cluj) b. k.o. III D. — ■ i- - • —.......... •-
II
C.
L.
M.
P.

Birou (Buc.), M. Toni (Galați) b.ab. 
D. Dorobanțu (Buc.) ; 63,3 kg — 
Cuțov (Buc.) b.ab. n I. Radu (Iași), 
Mathe (Cluj) b.p. I. Tîrilă (Brașov), 
Teofil (Buc.) b.p. C. Lică (Buc.), 

_. Dobrescu (Buc.) b.ab. I C. Manea 
(Buzău) ; 67 kg — I. Hodoșan (Buc.) 
b.p. I. Fuicu (Timișoara), S, Mihal- 
cea (Bue.) b.ab. I c. Melinte (tasi), 
M. Lupu (Măcin) b.ab. II C. Gutui 
(Brăila), Al. Popa (Cluj) cîștigâ prin 
neprezentarea lui L. Oancea (Cîmpu- 
lung). (AI. MO5IETE — coresp.)

nouă probS ! 
„în stil liber"

Familia sporturilor de iarnă s-a înmulțit de curtnd cu o 
acrobația pe schiuri. Prima manifestare a adepților schiului 
a avut loc, recent, la Bayriseh Zell în R F. Germania, lată în imagine 
un concurent care — folosind o placă de legătură mai largă — execută 

sărituri pe un singur schi '.singur schi!
Telefoto ! A.P.-AGERPRES

ce se ocupă de sport : de ce .sportivii 
negn stat mereu absenți la startul pro
belor de înot ?Recordurile înregistrate de înotătoa
re» egipteană Afifi Faten (șapte meda
lii de aur la Jocurile Africane) nu re- 

. z.ista unei comparații cu performanțele 
similare obținute tn Europa ți America, 
dar sfat totuși un bun început de drum. 
.De ce n-am putea înota tot atit de 
bine cum. alergăm 6-a întrebat Kip- 
■ehoge Keino, renumitul atlet, șl tot el 
a răspuns : . ..tn următorii zece ani în
treaga lume va vedea că putemPînă 
lunci nigerianul Johnbull Eblto a rea-

Uzat un promițător 58,45 sec. pe IM m. 
Faptul ca „peștele negru”, cum este 

■ poreclit Johnbull, aparține tribului
Ijaws, care are oarecari tradiții în arta 
înotului, a dat africanilor multe nădejdi. 
Jean Malet, cronicarul sportiv al 
postului de radio Bangui, a declarat : 
„Există în Africa un trib care are tra
diția natațleL Membrii lui vor ‘fi învă
țătorii noștri șl nu va trece multă vre
me pînă în ziua cînd la marile con. 
cursuri de natație. pe blocstarturl vor 
apare splendidele siluete ale înotători- 
lor africani*.

Ieri, fa sala Glulești, întîlnire mascu
lină de volei fa cadrul diviziei A, dintre 
Rapid șl Progresul — partidă care a 
adus față fa fată, ca antrenori-jucători, 
două dintre fostele glorii ale voleiului 
nostru : Dragan și Uorațiu Nicolau.

Intîlnlrea a luat sfirșit cu scorul de 
3—0 (10, 14, 8) în favoarea Rapidului, 
însă în urma unei, lupte destul de echi
librate. RAPID : Drăgan, Penciulescu,
Chițigoi, Marian Viorel, Cătălin (Andro- 
ne), Mocuța. PROGRESUL: Ozun (Bo- 
sard), Picu (Hupoiu), Poroșnicu, State, 
Nicolau, Dumitrescu. Foarte bun arbi
trajul cuplului Gh. ionescu — V. Vră- 
jescu. (A. B.)

In turneul de baschet de la 
Kosice,
BASCHETBALIȘTII ROMANI AU 
ÎNVINS SELECȚIONATA VIENEI 

CU 91—-87
KOSICE, 88 (prin telefon). In ziua a 

doua a turneului din localitate, repre
zentativa masculină de baschet a Ro
mâniei a învins, după un meci de mare 
spectacol, selecționata Vienel cu scorul 
de 91—87 (44—40). Pentru România au 
înscris 'rarău 27. cernat .lă, Oczelak 13, 
Novac 10, Pirșu 9, Georgescu 4. Cbivu- 
leseu 4, Diaconescu 6, Savu 3. Cele mai 
multe puncte ala formației Viena au

fost marcate de nord-americanul Tgylor 
(2,15 tn, 140 kg) 23, portorlcanul B’pndet 
20 și Tecka 23.

Alte rezultate : Cehoslovacia.— Un
garia 79—89 (42—36), Bulgaria — Viena 
76—61 (42—28). Bulgaria — Ungaria 82—69 
(46—34). Sel. studențească a Cehoslova
ciei — Cehoslovacia 92—83 (40—52).

Romania joacă joi cu cehoslovacia.
In meci amical de fotbal, 
BULGARIA — U.R.S.S. 1—0 

(0—0)
La Plovdiv, într-un meci amical în 

care ambii selecționeri au căutat să-și 
verifice echipele în vederea 
nariilor C.M.. s-au întîlnlt 
tativele 
U.R.S.S. Fotbaliștii bulgari au 
să termine învingători cu scorul 
1—8, prin golul marcat în min. 
Dertnendjiev.

★
în alte două meciuri amicale 

Viena, AUSTRIA — OLANDA 
(1—0) — a înscris Kdglberger în 
45 ; Ia Dîisseldorf, R. '
CEHOSLOVACIA 3—0 
scris Mtiller în min. 
în min. 86.

preltmi- 
reprezen- 

de fotbal ale Bulgariei șl ... . . ... izbutit
de 
de69

la 
1-0 
min. 

F. GERMANIA — 
(1—0) — au m- 

26 șl 38, Kramers

★
Tn preliminariile C.M. : Ia Cardiff

(grupa a V-a). ȚARA GALILOR — PO
LONIA 2—0 (0—0) ; la Coventry (grupa 
a Vl-a), IRLANDA DE NORD — POR
TUGALIA 1—1 (1—0).
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