
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A INAUGURAT EXPOZIȚIA „80 DE ANI 
DE LA CREAREA PARTIDULUI POLITIC

AL CLASEI MUNCITOARE DIN ROMANIA"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat, joi la amiază, 
expoziția intitulată „80 de ani de la 
crearea partidului politic al clasei 
muncitoare din România".

La festivitate au participat tovară 
șii Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ră 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po'pescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Stefan 
Voitec, Iosif Banc, Constantin Băbă- 
lău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ionită, Vasile 
Patîlineț, Ion Pățan, Mihai Telescu, 
Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan 
Andrei, Ton Dincă, orecu.m și Chivu 
Stoica, Constantin PîrvuJescu, Petre 
Constantinescu-Iași, Mihai Cruceanu,/ 
alti militanți din ilegalitate ai par
tidului și ai mișcării muncitorești din 
tara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capitalei fac 
o caldă și însuflețită primire con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului nostru ; ei scandează cu înflă
cărare i „Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Cuvîntul de deschidere este rostit 
de tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe , socia
le și politice.

în aplauzele celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu taie pangli
ca inaugurală a expoziției.

O sugestivă prefață a istoriei miș
cării noastre muncitorești o consti
tuie aprecierea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, înscrisă pe primul 
panou al expoziție!: „Crearea
în 1893 a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România constituie un moment de 
însemnătate istorică în dezvoltarea 
luptelor sociale din țara noastră, In 
organizarea clasei muncitoare pe plan 
național, începutul afirmării sale în 
principalele probleme care frămîntau 
viață social-politică a societății din 
acea vreme".

Emoționantă retrospectivă, expozi
ția însumează un mare număr de 
piese documentare — mărturii ori
ginale, fotografii, facsimile, extrase 
din presa vremii — care relevă preg
nant, cu puterea adevărului șl forță 
evocatoare,, existența de mai bine de 
un secol a organizațiilor politice ale 
clasei muncitoare din România. Nu
meroase materiale atestă constituirea 
primelor organizații muncitorești cu 
caracter profesional și ulterior cu 
caracter politic, cele dinții forme de 
acțiune — grevele —, apariția pri
melor gazete muncitorești, cum ar 
fi „Tipograful român".

Fotografiile, participanților la Con
gresul de constituire a P.S.D.M.R, 
alte documente, în rîndul cărora, la 
loc de frunte, se află programul par
tidului sînt mărturii ale însemnătății 
acestui eveniment cu profunde sem
nificații în istoria poporului nostru 
și care marchează, totodată, faptul 
că partidul proletariatului revoluțio
nar român se situează printre cele 
mai vechi detașamente ale mișcării 
muncitorești din lume.

Exponatele aduc sub priviri, evo- 
cînd emoționant, momentul istoric 
de la 8 mai 1921, cînd Partidul So
cialist din România se transformă 
în Partidul Comunist Român, deta
șamentul de avangardă al clasei

muncitoare, pe baza 13ec.c<iei mar- 
xist-leninste.

Expoziția marchează eu valoare de 
simbol glorioasele tradiții revoluțîo- 
voiuțîonate «fir. țara noastră, prelua
te Tmbcrâti’.e -- ridicate pe o reearv. 
tă superioară de Partidul
Român, pune In lumină semnificația 
istorică a Congreselor IX și X, a 
Conferințelor Naționale, care au des
chis o etapă nouă, calitativ supe
rioară îm dezvoltarea patriei pe ca
lea edifiicării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Prin intermediul imaginilor șl al 
documentelor, este redată activitatea 
prestigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, promotor șl exponent stră
lucit al luptei pentru înfăptuirea as
pirațiilor celor mai înaintate ale o- 
menirii.

După vizitarea expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu militanți din ilegali
tate ai partidului și mișcării munci
torești din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, conducătorii 
de’ partid și de stat ai țării noastre 
își iau apoi rămas bun de la gazde, 
numeroși bucureșteni salutîndu-1 la 
plecare pe secretarul general al par
tidului cu alese sentimente de dra
goste, într-o atmosferă de cald entu
ziasm.

Expoziția, organizată la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, se înscrie în suita de ma
nifestări prin care comuniștii, între
gul nostru popor omagiază împlini 
rea a opt decenii de la constituirea 
P.S.D.M.R.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA lucrărilor In plen ale sesiunii 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările sesiunii a zecea a ac
tualei legislaturi a Marii Adunări 
Naționale au continuat, joi, cu dez
baterea celorlalte puncte aflate pe 
ordinea de zi.

La intrarti’ în sala de ședințe, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați cu vii aplauze.

în loja din dreapta iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Vasile Vilcu.

în loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

La propunerea făcută !n numele 
B:roului M.A.N. de tovarășul Ște
fan Voitec, care a prezidat ședința, 
Marea Adunare Națională a inclus 
pe ordinea de zi un nou punct: 
eliberarea din funcția de procuror 
general al Republicii Socialiste 
România a tovarășului Alexa Au
gustin, în vederea pensionării sale, 
și alegerea noului procuror general 
al Republicii Socialiste România.

Ministrul justiției, tovarășul Teo
dor Vasiliu, a prezentat expunerea 
la proiectele de legi pentru mo
dificarea : Codului penal și Codu

lui de procedură penală ale Repu
blicii Socialiste România, precum 
și a Legii nr. 23/1969 privind exe
cutarea pedepselor.

Raportul Comisiei Juridice a 
Marii Adunări Naționale, care a 
examinat și discutat aceste propu
neri de modificări, a fost citit de 
deputatul Traian Xonașcu, președin
tele Comisiei.

După discutarea pe articole a 
proiectelor de legi, Marea Adunare 
Națională a adoptat succesiv, în 
unanimitate, prin vot secret cu 
bile, legile pentru modificarea Co
dului penal și Codului de proce
dură penală ale Republicii Socia
liste România, precum și a Legii 
nr. 23/1969 privind executarea pe
depselor.

S-a trecut apoi la alegerea nou
lui procuror general al Republicii 
Socialiste România. Deputății au vo
tat, prin buletine, eliberarea din 
această funcție a tovarășului Alexa 
Augustin, în vederea pensionării 
sale, și au ales în unanimitate pe 
tovarășul Filimon Ardeleanu ca 
procuror general al Republicii So
cialiste România.

în încheierea ședinței de joi, Ia 
propunerea Biroului Marii Adunări 
Naționale, deputății au aprobat, 
prin vot deschis, o serie de mo
dificări în componenta unor comi
sii permanente ale Marii Adunări

Naționale : la Comisia constituțio
nală — eliberarea tovarășului 
George Macovescu, numit ministru 
al afacerilor externe și alegerea 
tovarășului loan Ceterchi ; la Co
misia pentru Agricultură și Silvi
cultură — eliberarea tovarășului 
Barbu Popescu, numit șeful Depar
tamentului agriculturii de stat, 
membru al guvernului, și alegerea 
tovarășului Nicolae Babici ; la Co
misia pentru Consiliile Populare și 
Administrația de Stat — eliberarea 
tovarășului Nicolae Mihai, numit 
ministru secretar de stat, și a to
varășului Traian Gîrba, numit am
basador, și alegerea tovarășilor 
Gheorghe Oiță și Gheorghe Bobo- 
cea ; la Comisia , juridică — elibe
rarea tovarășului Emil Bobu, numit 
ministru de interne, și alegerea to
varășului Pavel Chiorean.

Ordinea de zi fiind încheiată, 
lucrările sesiunii vor continua în 
Comisiile permanente, care vor 
examina proiectele de legi ce ur
mează a fi supuse spre dezbatere 
în continuare în ședințe plenare ale 
Marii Adunări Naționale, aducîn- 
du-și totodată la îndeplinire sar
cinile ce le revin din împuterni
cirea Consiliului de Stat.

Data convocării viitoarei ședințe 
a plenului Marii Adunări Naționale 
urmează să fie comunicată din 
timp.

IN LUMINA HOTĂRlRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA

ÎN PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILOR,
ACȚIUNI ATRACTIVE ÎN

Pe măsură ce primăvara se face din ce în ce mai mult simțită, crește 
zi de zi numărul veștilor primite de pe întreg cuprinsul țării. Ne sint 
relatate noi și noi acțiuni sportive de masă deschise zecilor de mii de 
amatori de mișcare în aer liber. Crosurile, drumețiile de la sfîrșit de săp- 
tămină, întrecerile din cadrul jocurilor sportive angrenează oameni de 
toate vîrștele și de toate categoriile: elevi, salariați în întreprinderi și 
instituții, studenți, săteni Sintem, astfel, în măsură să consemnăm fapte 
care relevă din plin punerea in practică a importantelor cerințe arătate 
in Hotărîrea Plenarei C.C. al P.CR. cu privire la dezvoltarea continuă 

a educației fizice și sportului.

AER LIBER
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CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC „PRIETENIA"

ÎNTRECERI SPECTACULOASE 
PENTRU LOCURILE PE PODIUM
Dacă artxfridre i- parmaj le sint 

hărăzite, de obicei, toc de :r.-
tici, să le luăm o dată și apărarea 
Am simțit-o necesară, ieri dimineața, 
văzindu-i cu cită sîrguință s-au de
dicat studiului celor trei desene lă
sate pe „planșeta" de gheață de fie
care patinatoare. Și erau 23 la nu
măr ! Arbitrul bulgar Ivan Ivanov, 
de pildă, a făcut nenumărate fan- 
dări spre „întoarcerile" tăiate cu mu
chea patinei și de cîteva ori l-am 
surprins chiar coborît în genunchi, 
într-o poză de totală dăruire con- 
cedată misiunii sale de judecător. 
Orice s-ar spune, este greu să fii 
arbitru...

Dificultatea principală, în această 
probă individuală feminină, constă 
desigur în numărul mare de concu
rente de valori sensibil apropiate. Și 
dacă, de la primele două figuri, Ma
rion Weber și Steffi Knoll, cele două

Doina Mitricică. Ea a greșit de pu
țin .cotitura In afară", făcind cercu
rile ine^de (note: 3j0—3.4). A doua 
figură — bade — a fcet cotat* mai 
bine, de la 3,3 la 3jS (dar Wefcer a I 
mers pină la 4,1...). Apoi, arhl'.-i: a- l 
repetat pur și simplu notele acorda- I 
te ei, la contra-trei, deși avem con
vingerea că Doina merita categoric 
mai mult, pentru un desen aproape I 
fără cusur. Pe fise semnează Ins* I 
numai cei șapte arbitri—

Modest, in general, au evoluat re- | 
lelalte românce. Iată notele lor. in- I 
tr-un scurt sonda) : Gabriela Voie* I 
2,5—3,2 : Silvana Sueiu 12—12: Cor- I 
nelia Picu 2,4—3,2; Emilia Tibula

Radu VOIA*

(ConPnuare In pag. a 4-a

Si
Tinerii patinatori din R. D. Germani, Sylvia 
ciștigătorii probei de perechi.

s-au 
ur 

lor lupta pentru fiecare zecime 
punct a continuat în nota unei 
proape totale incertitudini. Pînă 
urmă, cele două sportive de la S. 
Karl Marx-Stadt au ca vecină de 
podium — in proba obligatorie — pe 
mai vechea noastră cunoștință Lilia
na Rehakova, fata Dașei Lerhova- 
Rehakova, fosta campioană mondială 
universitară de la Poiana ’50. Dar 
foarte aproape de ea se află talen
tata patinatoare sovietică Elena Ri
bakova, care se anunță redutabilă 
pentru următoarele evoluții, cele de 
libere.

Konzack ți Vtit Kempe. 
Fctot D. NEAGU

eleve ale Gabriellei Seyfert. 
distanțat sensibil de rest, î:

Am regretat că în această dispută 
pentru primele locuri nu s-a înscris 
de la început și campioana noastră

O COMPETIȚIE INEDITA 
LA SOVATA

Miercuri după-amiază s-a desfășu
rat, în organizarea Comitetului orășe
nesc U.T.C. și a Comitetului orășenesc 
sindical, un mare cros al tineretului. 
La întreceri au participat aproape 700 
de concurenți, ceea ce înseamnă ma
rea majoritate a tineretului care locu
iește în oraș, de la 12 pînă la 25 de 
ani. Iată cîțiva dintre cîștigători i bă
ieți i cat. 12—14 ani — A. Domokos 
(Liceul Sovata) ; cat. 15—16 ani — C. 
Kineses (Liceul Sovata) ; cat. 17—19 
ani — I. Tibad (Liceul Sovata) ! cat. 
peste 19 ani — K. Dongolo (Liceul So
vata) ; fete : cat. 12—14 ani — Ileana 
Kedves (Liceul Sovata) ] cat. 15—16 
ani — Edith Piroșka (Liceul Sovata) :

cat. 17—19 ani — Marla Lucacl (Șc. 
gen. nr. 1). Pe echipe, primele trei 
locuri au fost ocupate, în ordine, de 
Liceul Sovata, Șc. gen. nr. 1 șl Șc. 
gen. Săcădani .

A. FEKETE—coresp.

PESTE 3 000 DE TINERI Șl 
TINERE...

...au participat la „Crosul primăve
rii", organizat Ia Bîrlad și deschis ti
nerilor și tinerelor din școlile, insti
tuțiile și întreprinderile din oraș. Tra
seele au fost amenajate pe străzile 
din centrul municipiului. Lupta pen
tru o comportare cît mai bună a fost 
strînsă. Iată pe cîțiva dintre cîști- 
gâtori : Mariana Nicoară (Șc. gen. nr. 
7), Mariana Țiplea (Șc. gen. 9), Emilia

Sandu (Șc. gen. 7), Nuța Neagu (Șc. 
gen. 7), Nona Doru (Confecția), Tudo- 
rița Proca (Confecția) — la categoriile 
rezervate fetelor, și Costel Măgildca 
(Șc. gen. 8), Iorgu Lemnaru (Șc. gen. 
6), Mihai Dăscălescu (Șc. gen. 4), Dan 
Luca (Liceul Gheorghe Roșcu Codrea- 
nu), Ilie Damian (Lie. 3) și Gheorghe 
Cărăbăț (Voința) — la băieți.

Eliade SOLOMON—coresp.
„CROSUL PIONIERILOR" LA 

SINNICOLAUL MARE
In cadrul „Crosului pionierilor", or

ganizat la Sînnicolaul Mare (jud. Ti
miș) de către Casa Pionierilor, cu 
sprijinul C.O.E.F.S. și al școlilor din 
oraș, s-au reunit peste 1 300 de copii.

La băieți, ciștigătorii au fost s 
Bujor Negreanu (Șc. gen.), la catego
ria rezervată claselor II—III, Ion 
Fringhiu (Șc. gen) — cat. claselor 
IV—V, Marius Szanto (Liceul) cat 
clasei a Vl-a si Emerich Bodri (Șc. 
gen ) — categoria clasei a VII-a, iar 
la fete, Aurelia Ștefan (Liceul) — 
cat. claselor II—III, Dorina Negoț (Șc. 
gen.) — categoria claselor IV—V și 
Tania Pacev (Liceul) — categoria cla
selor VI—VII.

prof. Ovidiu GLIGOROVICI

Zăpada căzută în cantități mari, timpul frumos, cu mult soare și dorința permanentă a tinerilor de a face miș
care și sport în aer liber au determinat organizarea multor competiții de schi deschise amatorilor lata un 
aspect surprins de către fotoreporterul nostru Theo MACARSCHI la unul dintre concursurile de masă.

Ftortcdi Tudora, străpunge blocajul ieșencelor, alcătuit din Ana
;escu 'nr. 10) și Lucia Dobrescu. Foto: S. BAKCSY

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID 
AU OBȚINUI 0 VICTORIE CLARĂ
IN MECIUL CU PENICILINA: 3-0!
Așteptatul derby Rapid — Peni

cilina (în tur, 3—2 în favoarea ie
șencelor) nu a fo6t, de fapt, decît 
un... obișnuit meci de volei. Și asta 
în special datorită formației oaspe, 
departe de forma și de vitalitatea 
demonstrată în anii trecuți. O 
cauză a dereglării reprezentantei 
noastre 
cupelor 
Itu, al 
obligat 
încerce 
dicătoare.
tuație și cu lipsa de formă a celor 
mai multe dintre ieșence (remar-

în turneul final al Cupei 
s-a numit șl Florentina 

cărei potențial scăzut 
pe antrenorul Roibescu 
și ca trăgătoare și ca 

Coroborînd această

l-a 
s-o 
ri- 
si-

căm doar pe Lucia Dobrescu șl, 
parțial, pe Ana Cnirițescu) avem 
explicația infrîngerii la scor.

Rapid, fără să strălucească, a 
făcut obișnuitul său joc de regula
ritate, cu mingi atent pregătite 
pentru atac, unde în special Martha 
Szekely și Mariana Baga, dar și 
Constanța Bălășoiu sau, uneori, Ru- 
xandra Vraniță au găsit rezolvarea 
cea mai bună. Așadar, Rapid — 
Penicilina 3—0 (15—9, 15—12, 
15—11). Partida a fost condusă 
corect de C. Mușat — Constanța 
și V. Ranghel — Ploiești.

Mircea TUDORAN

DUMINICĂ, LA BRATISLAVA, In FINALA C. C. E. LA HANDBAL FEMININ

U“ TIMISOARA ÎNTÎLNESTE PE SPARTAK KIEV-
DE TREI ORI CÎȘTIGĂTOARE A TROFEULUI

După 9 ani, o echipă românească 
de handbal feminin cucerește din 
nou dreptul de a juca în finala Cu

CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

SĂ ASIGURE PARTICIPAREA" 
ÎNTREGULUI TINLRLT

LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Interviu cu tovarășul SEPTIMIU TODEA, adjunct al șefului Secției 
sport, turism și pregătire a tineretului pentru’apărarea patriei de 
la C.C. al U.T.C.

In spiritul recentei Hotărîri a Plenarei C.C. al P.C.R., organizațiilor U.T.C. 
le revin sarcini deosebit de importante pe linia atragerii tineretului In practi
carea sistematică a exercițiilor fizice și sportului, destinate să fortifice fizic și 
moral generațiile în plină formare, constructorii de mîine ai comunismului. 
Interviul nostru cu tovarășul Septimiu Todea, adjunct al șefului Secție: sport, 
turism și pregătire a tineretului pentru apărarea patriei de la C.C. al U.T.C. 
și-a propus să se refere în mod special la măsurile ce se preconizează în direc
ția angrenării maselor largi de tineri și tinere in sport, după aptitudini și pre
ferințe, în activități care urmează să se desfășoare cu precădere In aer liber.

— După apariția Hotărîrii, tineretul a răspuns cu toată însuflețirea sarcini
lor și obiectivelor cuprinse în acest important document de partid. Ne-ați putea 
enumera cîteva acțiuni de amploare care au avut loc în ult ma vreme?

— Este de apreciat, Intr-adevăr, modul In care tineretul nostru a înțeles 
să dea viață prevederilor Hotărîrii de partid. In această privință ținem să sub
liniem participarea largă la o serie de acțiuni sportive specifice sezonului de 
iarnă — concursuri de schi, săniuțe, patinaj și biatlon, cu mii de participant!, 
in județele Brașov, Suceava, Harghita, Maramureș și Covasna. Paralel, au fost 
organizate crosuri de masă, cu concurenți de ordinul miilor : „Crosul primă
verii" (județele Argeș, Neamț, Prahova, Galați), „Crosul popular" (Constanța), 
„Crosul fetelor" (Brașov, Argeș), „Crosul tineretului" (Bihor, Brașov, Vîlcea 
Constanța, Bistrița), „Crosul anotimpurilor" (Olt), „Crosul elevilor" (Arad, Ga
lați, Ilfov), „Crosul studenților" (Argeș). De asemenea, se află in plină desfă
șurare „Festivalul ansamblurilor școlare de gimnastică modernă", primul de 
acest fel, cu peste 8 000 de participante.

— Startul este deci promițător. Ce își propune in continuare secția de 
specialitate de la Comitetul Central al U.T.C. pentru ca, in lumina Hotărîrii de 
partid, să aducă o contribuție directă la îmbunătățirea substanțială a activită
ții de educație fizică și sport in rîndul tineretului?

— Proiectele sînt numeroase și, după părerea noastră, foarte interesante, 
prin gradul lor sporit de atractivitate. Ele sînt cuprinse intr-un plan de mă
suri elaborat în strînsă colaborare cu C.N.E.F.S., U.G.S.R., M.E.I., C.N.O.P, cu 
celelalte organizații cu atribuții și responsabilități în acest domeniu. Foarte 
"urînd, acest plan de perspectivă urmează să fie definitivat.

— De pildă, pentru tineretul studios din școli și din invățămîntul superior 
_e acțiuni sportive sint preconizate?

— Pentru elevi, în afara orelor de învățămînt, la fiecare sfîrșit de săp- 
mînă vor fi organizate activități sportive simple, în aer liber. O dată cu noul 
an școlar, în fiecare școală se va institui „Ziua sportului". In paralel, se va 
organiza „Campionatul școlii". La nivelul localităților, al județelor, întreceri
le școlare vor continua, anual, în cadrul „Festivalului școlar al sporturilor de 
vară" și al „Festivalului școlar al sporturilor de iarnă". Din doi în doi ani, 
acestea vor avea etape interjudețene și finale pe țară. Pentru dezvoltarea atle
tismului, tinerii din școli vor putea participa la „Pentatlonul atletic școlar", 
la „Crosul tineretului" și la „Crosul de toamnă al elevilor". La nivelul școli
lor se va organiza, de asemenea, „Concursul de ștafete al elevilor". La nivelul 
localităților se vor extinde concursurile pentru obținerea „Cercurilor olimpice". 
Serbări sportive, demonstrații, parăzi sportive, vor puncta deschiderea și in- 
-hlderea anului școlar. Precizăm, totodată, că elevii vor avea la dispoziție un 
■alendar sportiv anual unic.

Pentru studenți, paralel cu orele de educație fizică la nivelul anilor I și 
II, vor fi organ’ ate săptămînal, In după-amiaza liberă rezervată activităților 
sportive, întreceri pe grupe, ani de studii, inter-facultăți, iar la sfîrșit de săp- 
tămină excursii, serbări cîmpenești, concursuri de orientare turistică, crosuri,

(Continuare In pag. o Sa)

pei campionilor europeni. Duminică, 
la Bratislava, în sala „na Pasienkoch", 
se vor întrece pentru cucerirea pre
țiosului trofeu continental campioa
nele României — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA si Uniunii Sovietice — 
SPARTAK KIEV.

Așadar, după ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (1960-1961) și RAPID BUCU
REȘTI (1963/1964), Universitatea Timi
șoara este a treia echipă românească 
ce s-a înscris în cursa finală pentru 
cucerirea Cupei campionilor europeni

Spartak Kiev. Mai înainte de a dis
cuta șansele ei în meciul de dumi
nică, sintem obligați să subliniCiji 
din nou performanța meritorie — de 
a ajunge în finala C.C.E. — a forma
ției pregătită de lectorul universitar 
Constantin Lache. Deși lipsită în 
acest sezon de aportul unor jucătoare 
(absența lui Edeltrâiit Franz-Sauer se 
resimte cel mai mult), Universitatea 
Timișoara a făcut un adevărat tur 
de forță. Ea a întilnit, în sferturile 
de finală, experimentata echipă a

l olanda Riga încearcă să șuteze peste „zidul" lui S C. Leipzig. în meciul 
disputat la Timișoara, în semifinalele C C.E. Să sperăm că duminică, la 
Bratislava, jucătoarele de la 9 m vor reuși să străpungă mai des apăra

rea Iui Spartak Kiev Fote i ROBICSEK-Timișoara ,

la handbal feminin, trofeu oferit de 
revista START din Bratislava'. în 
jocul programat la 1 aprilie, ora 12 
(13-ora României), prima șansă o are, 
desigtff, formația sovietică. Spartak 
Kiev a cucerit de trei ori consecutiv 
locul I în această competiție. în 
ediția 1969/1970, Spartak Kiev a în
trecut în finală pe S.C. Leipzig cu 
9—7, în ediția 1970/1971 pe Ferencva- 
ros Budapesta cu 11—9, iar anul tre
cut — ediția 1971/1972 — pe S. C. 
Leipzig cu 12—8. Echipa antrenată de 
Igor Turcin dă reprezentativei Uniu
nii Sovietice 6 din cele 7 jucătoare 
de bază (Serstiuk, Turcina, Makareț, 
Litoșenko, Bobrus și Zaharova). Al
cătuită din handbaliste robuste, cu 
mare forță de șut, Spartak Kiev este 
astăzi socotită — pe drept cuvint — 
cea mal bună formație de club din 
lume în handbalul feminin.

Universitatea Timișoara are, deci, 
o sarcină dificilă. Ea se califică pen
tru prima oară în finala C.C.E. și 
tot pentru prima oară înUlnește pe

Annei Marie-Nielsen — F.I.F. Co
penhaga — pe care a întrecut-o la 
aceeași diferență (trei goluri) atît 
acasă, cît și în deplasare. Apoi, în 
semifinale, a făcut un meci bun la 
Leipzig, pe care ar fi trebuit să-1 
cîștige dar pe care — pînă Ia urrrjă 
— I-a încheiat ..remiză" : ,,U“ Timi
șoara — S. C. Leipzig 9—9. In par
tida retur, la capătul unui joc dra
matic, scorul a fost tot egal: 7—7. 
Marcînd; mai multe goluri în depla
sare, Universitatea Timișoara s-a ca
lificat în finală. Cîteva ’ dintre jucă- 
toarele acestei formații (Terezia 
Popa, Cornelia Hristov, Nadire Iba- 
dula, Cristina Metzenrath) s-au dove
dit pe parcursul celor 4 partide in
tr-o excelentă formă. Dar, trebuie 
spus, întregul lot a luptat cu ardoare 
pentru realizarea acestei frumoase

Hrlstache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)
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LA START, SPORTIVI DIN POLONIA, AUSTRIA, ITALIA $1 ALTE TARI

NICOLAE MUSTAȚA

competiției de sîmbătă ți

Paul IOVAN

NU TRASEUL ESTE DE VINĂ
cel care

forul de 
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SPORTIVI ROMÂNI

în
Desa (Ju- 

Dolj). Are 
înălțime șl 
Este leglti- 
clubul Dl- 
unde a șl 
să practice 
de perfor

in anul 1962,

titluri
națio-

5 ooo șl 
cros și

deținătorul 
națlo- 

10 ooo m 
15 000 

20 OOO
. O
(19,707 km) șl ma
raton (2hl3:26,2).

PRIMA COMPETIȚIE
© Dan Cristea și Dorin Munteanu aspiră la primele locuri

Sîmbătă Și duminică se va dispu
ta Ia Poiana Brașov ultimul concurs 
înternațional de schi al sezonului pen 
tru sportivii români. Programată să 
se desfășoare la Sinaia, „Cupa Bucegi" 
a fost transferată, in ultimul mo
ment, în cunoscuta stațiune de la 
poalele Postăvarului, deoarece pîrtiile 
din Bucegi nu pot asigura condiții 
optime de întrecere, fiindcă în ulti
ma perioadă vîntul a spulberat zăpa
da pe mari porțiuni din traseu.

In Poiana Brașov se găsesc la a- 
ceastă oră toți competitorii înscriși 
în concurs și pe cunoscutele pante 
ce o înconjoară se desfășoară antre- 
namepte intense.

Au sosit schior! din Austria, Polo
nia, R. F. Germania, Italia, Ceho
slovacia.

România va fl reprezentată de un 
grup numeros de sportivi și sportive 
dintre care vom remarca pe Dan Cris
tea, Dorin Munteanu, Gheorghe Vul
pe, Constantin Văideanu, Ion Bobiț, 
Nicolae Crețoi, Daniela Munteanu, 
Iudith Tomori, Georgeta Bănciiâ, Ele
na Neagoc, Maria C’mpcanu ș.a.

Dintre schiorii oaspeți se remarcă 
prezența sportivilor Martina Gappma- 
îer. Paul Mittere și Fritz Striekner 
(Austria), Cordula Mohrie, Albert

Frank și Jochen Klink (R.F. Germa
nia) etc.

Organizatorii au pregătit totul In 
cele mai mici amănunte. Vineri, va 
avea loc ședința tehnică șî recunoaș
terea traseului de slalom uriaș de 
către concurent!. De altfel, această 
spectaculoasă probă se va desfășura 
pe renumita Pirtle a Lupului și se va 
disputa sîmbătă, In două manșe, de 
la orele 9 și 13.

Duminică, de la ora 9,30, pe plrtiile 
de sub Teleferic sau Kantzer va avea 
loc întrecerea de slalom special în 
două manse. In afara clasamentelor 
din cele două probe se va alcătui al 
unul pentru combinată.

De joi, se află la Poiana Brașov ri 
delegatul tehnic al F.LS. Dimher Dra- 
jev (Bulgaria), care a verificat starea 
pîrtlilor de întrecere și toate cele ne
cesare pentru buna desfășurare a 
concursului.

Schiorii români sînt gata să abor
deze întrecerile, iar rezultatele în
registrate de Dan Cristea (iocul 7 la 
„Marele premiu al Pirinellor") și 
Dorin Munteanu (locul 1 la .Cupa 
Aleko") îi recomandă printre favoriții 

" * * | duminică

Conf. univ. Con
stantin Diacones- 
cu, antrenorul de 
la C.S.U. Brașov, 
înconjurat de doi 
dintre cei mai ta 
lentați elevi ai 
săi, Dorin Mun
teanu (dreapta) fi
Nicolae Cretol

s -i =■ i-

4M|
U 3

A SEZONULUI
Duminică baza sportivă a stu

denților de la Tei va găzdui prima 
competiție de oină a actualului se
zon, „Cupa de primăvară". Se vor 
întrece două echipe bucureștene, 
Universitatea și Gloria, precum și 
două din provincie. Confecția Rîm- 
nieu Sărat și Avintul Curcani. Parti
dele, pe care le sperăm atractive, 
vor oferi și un bun prilej de obser
vare a stadiului de pregătire al ce
lor patru formații, care nu peste 
mult timp vor participa la două 
competiții importante ale sportului 
nostru național, „Cupa României" șl 
„Cupa U.G.S.R.". întrecerile vor în
cepe la ora 10,30.

Traseul manșei a doua a slalomu
lui special din cadrul „Cupei Liceu- 
lu Predeal" (pentru copii și juniori) 
a fost montat de către unul dintre 
profesorii bulgari de la Școala 
sportivă din Samokov. Foarte exi
gent, oaspetele a alcătuit la mijlo
cul traseului un complex de porți 
strînse, o adevărată piatră de în
cercare pentru concurenți. Spre ora 
prînzulul, temperatura a urcat ver
tiginos, astfel că schiorii au tre
buit să facă față și unei alte sar
cini : aceea de a depăși taluzurile 
nou formate și grămezile de zăpadă 
grea, apoasă. Or, nu puțini au fost 
aceia care au plătit un tribut greu, 
fie prin căzături, fie prin scăpa
rea unei porți, fie prin dezechili
brări; toate au fost întîmplări ne
plăcute, care au încărcat pe schiori 
cu multe zecimi, sau chiar secunde, 
în clasamentul cursei. Așadar, con
diții grele de concurs, cărora nu 
le-au putut face față preamulțl, ci

numai aproape 20 dîntr* 
au luat startul.

Apare, firesc, întrebarea: au fost 
prea dificile obstacolele — inten
ționate sau neprevăzute — pentru 
valoarea generală a concurențllor 
prezenți, sau este vorba despre alte 
cauze, legate de cerințele pregătirii 
tinerilor schiori ?

înclinăm spre a doua alternativă. 
Din două motive. în primul rînd, 
nu trebuie sâ uităm că cei prezenți 
la startul concursului sînt — în 
marea lor majoritate — Ia vîrsta de 
15—17 ani, adică la vîrsta afirmării, 
în aceste condiții, opinăm că, pen
tru juniori, un complex de porți sau 
un traseu de dificultăți ridicate nu 
trebuie să pună pe prim plan pro
blema trecerii lor, ci aceea a mo
dului cît mai eficient și economic 
de parcurgere. Și asta, în ciuda ori
căror condiții de concurs, determi
nate de plantarea dificilă a jaloa
nelor, sau de condițiile atmosferice

nefavorabile. Deși 
zăm rolul, totuși 
„zăpada grea a fost de vină" 
„n-am exersat trecerea prin porți 
astfel aranjate" — nu relevă altceva 
deeît lipsuri, deloc de neglijat, ale 
pregătirii efectuate în prealabiL 
Profesorii și antrenorii trebuie să 
urmărească creșterea gradului de 
dificultate a ședințelor de antrena
ment pentru ca elevii lor (copii și 
juniori) să facă față, în cele mai 
bune condiții, tuturor situațiilor 
care se pot ivi In întrecere. Nu 
poate fi uitat faptul că fiecare con
curs este, în fond, unic și irepeta- 
bil și, prin aceasta, diferă de oricare 
altul Pregătirea săracă în mijloace

nu Ie minimali- 
scuzele de genul 

sau
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si exerciții variate nu își are rostul 
în condițiile în care urmărim obți
nerea marii performanțe.
Cel de-al doilea motiv despre care 

aminteam aparține domeniului o- 
rientării prealabile a concurentului 
asnpra cursei care trebuie făcută. 
Spre mirarea noastră, sportivii nici 
nu s-au apropiat măcar de locul 
unde era situat complexul de părți, 
pentru a vedea care sînt cauzele 
serioasei trieri a colegilor lor cu 
numere mai mici de start. A ieșit 
astfel !?. evidență faptul că tinerii 
noștri ron-erenți nu sînt obișnuiți 
să gindească cursa înainte de a o 
aborda. Recunoașterea traseului cu 
două ore înainte de concurs nu este 
suficientă. Stadiul degradării pîrtiei, 
cauzate de trecerea continuă prin
tre porți, trebuie cunoscut pînă în 
imediata apropiere a momentului 
de start.

110 SPORTIVI LEGITIMAȚI—110 RECORDURI Șl TITLURI DE CAMPIONI!
Liceul nr. 2 din Iași este cel mat 

vechi liceu al Moldovei șl nu întîm- 
plător această unitate școlară cu te
meinice tradiții caută să fie și în 
prezent la înălțime sub toate aspec
tele.

Dintre multiplele preocupări ale
elevilor și elevelor de aici sportul
reprezintă (șl a reprezentat întotdea
una) o activitate nelipsită din pro
gramul zilnic, agreată deopotrivă de 
școlari și de cadrele didactice. Por
nind de la campionatele pe clase șl 
Interclase, pînă la competiții deveni
te tradiționale cum sînt „Crosul de 
primăvară" sau „Cupa Liceului 2", 
activitatea sportivă de masă și de 
performanță a înregistrat mereu re
zultate bune, fapt 
conducerea școlii 
1959, să înființeze 
de educație fizică, 
momentul de față 
sportive i atletism,
Dintre aceste discipline, atletismul și 
handbalul au reușit să depășească 
sfera performanțelor județene, adu- 
cînd liceului numeroase titluri repu
blicane.

Noi ne vom ocupa acum numai de 
atletism, de activitatea, rezultatele si 

• perspectivele acestei secții care este 
o adevărată pepinieră de talente. 
Sub conducerea a trei profesori cu 
înaltă calificare, specializați pe probe 
•— Radu Tetiniuc (sprint și sărituri 
— fete), Vasile Midvighi (sprint si 
sărituri — băieți) și Radu Constanti- 
nescu (aruncări, semifond si fond — 
fete șl băieți) — cei 110 sportivi 
legitimați ai secției de atletism au 
obținut, de la an la an, rezultate toț 
mai bune. Numai bilanțul anului 1972 
este, credem, edificator i 18 recor
duri naționale de juniori (dintre care 
se detașează performanțele înregis
trate de Adriana Surdu la săritura 
în lungime șl la 60 m, de Coculeana 
Bucătaru la 100 mg și la pentatlon

și de Cleopatra Farcaș la săritura 
în înălțime șl trlatlon), 12 titluri de 
campioni republicani, 7 titluri de 
campioni școlari și 73 de recorduri 
județene la seniori și juniori! Adu- 
nînd aceste cifre obținem 110, adică 
un număr egal cu cel al sportivilor 
legitimați care activează în secție, 
ceea ce înseamnă că fiecărui atlet al

Radu T1MOFTE

In fața unor
CONFRUNTĂRI

S-a născut la 24 
februarie 1941, 
comuna 
dețul 
1,68 m 
59 kg. 
mat la 
namo, 
început 
sportul 
mantă, ....
ta urma remarcărll 
sale la întrecerile 
apartachladel mili
tare. Primii pași în 
atletism l-a făcut 
sub îndrumarea an
trenorului Mlhal 
Ttntorescu. de pre
gătirea sa ocupln- 
du-se acum fostul 
campion și record
man național Zol- 
tan Vamoș. A do- 
bîndit, începînd cu 
anul 1965 și pînă în 
prezent, 18 
de campion 
nai, la i 
10 ooo m, 
maraton.

Este 
recordurilor 
nale la 
(29:00,8). 
(45:51,0), 
(11100:51),

care a determinat 
ca, tncepînd din 

o secție cu profil 
specializată — In 
— pe trei ramuri 
handbal șl fotbal.

• Activitatea cu caracter 
de masă — ia loc de frunte
• Atleții fruntași sînt primii 

și la învățătură
® Baza sportivă a liceului 

oferâ excelente condiții de pre
gătire
• Procesul de selecție — o 

preocupare permanentă I

liceului l-ar reveni un tîtlu de cam
pion sau un record ! Iar dacă. Ia 
toate aceste performanțe, mai adău
găm cele două titluri balcanice d» 
juniori cucerite în 1972 și ur. loc 
Întîi obținut la „Tetratîonul școlar 
internațional" sîntem convinși că nu 
multe secții din țară se pot mindri 
cu asemenea rezultate.

De altfel, In clasamentele alcătuite 
de federația de specialitate Liceul 2 
Iași figurează pe locul 6 in țară in 
privința recordurilor naționale și pe 
locul o la capitolul titluri de cam
pioni, depășind secții cu tradiții 
vechi, cunj sînt, spre exemplu, cele 
de la Rapid, .Metalul, Viitorul, C.A. 
Roman etc. !

Iată, deci, că pepiniera atletică din 
Iași dă roade, iar din numărul mare 
al sportivilor fruntaș! de aici se cu
vine să remarcăm comportarea foarte 
bună avută de Adriana Surdu, Cocu-

leana Bucătaru, Olga Ciobanii, Cleo
patra Farcaș, Veroaiea Freca și Va
sile Cristea- Acestea sînt — după 
cum ne spunea directorul adjunct al 
liceului, prof. Constantin Bordeiaaa 
— „vlrfurile" secției, numărindc-se 
în același timp printre „vlrfurile* 
școlii și la învățătură.

Cu ocazia vizitei la liceu am trecut 
și pe la baza sportivă — un adevă
rat micro-stadion — care cuprinde o 
pistă de alergări în lungime de 260 
m, trei sectoare de aruncări și două 
sectoare de sărituri.

întrebindu-l pe profesorul Constan
tin Bordeianu care sînt obiectivele 
și perspectivele apropiate ale secției 
de atletism, acesta ne-a spus :

„Principalele noastre ebiectise pen
tru viitorul sezon eempetiționai sînt 
obținerea unui număr cel puțin egal 
de tiUari nationals ca și aaui trecut, 
mărirea cifrei de sportivi clasificați 
la categoria into și realizarea unei 
•oi norme 4e maestru al spertuJui. 
Alături de aceste obiective. care vi
tează strict activitatra de ș.jîlim— 
ți, ne preocupă foarte mult procesul 
de selecție pe care ii voro deciseră 
din nou. uscepiud de săpdmiea vii
toare Profesorii noștri vor merge m 
școlile din județ păstra a depisia 
elemente cu aptitudini denii:bir-, iar 
in perioada următoare vmn orxauua 
două reuniuni atletice eu caracter 
de masă, destinate tuturor solari
lor ieșeni din clasele V—VIL ia ace
eași idee de selecționare a UMr 
atleți de perspectivă.

In încheiere. aaeațiaaez spriSasl 
pe care-l primim dla partea faru
rilor locale, in special £a partea 
CJ.EF.S. și a laspeonruSuW seu Sar, 
precum și din partea federaț-ri dc 
specialitate. lacra care caatrikaâe 
substanțial la menpoerea aaui pitîja 
ridicat ia performanțele atăețilar 
noștri".

„CUPA TRIUMF"

INAUGUREAZĂ SEZONUL

DE TALERE
Clubul sportiv școlar București 

organizează la sfîrșitul acestei săp- 
tămini — în cadrul competițiilor 
jubiliare inițiate cu prilejul împli
nirii a 15 ani de la înființarea clu
bului — o întrecere de talere, dota
ți eu JCupa Triumf. La acest prim 
eoccurs de talere al anului se con
tează pe participarea celor mai buni 
trâgâton, juniori, tineret și seniori, 
ta plus, vor fi prezenți pe standu
rile de skeet și șanț de pe poligo
nul Tunari și o serie de începători 
în tirul la talere. Țlntașii consacrați 
vor concura la probele de 50 ta
iere. șanț și skeet. iar începătorii 
Ia 75 de talere. întrecerile au loc 
sîmbătă ți duminică la Tunari.

a'ere

RUGBY

INTERNAȚIONALE
• Pregătirile juniorilor noștri în 

vederea campionatelor europene (19— 
25 mai, Prerov-Cehoslovacia) se apro
pie de sfîrșit. Treclnd prin sita mai 
multor trialuri, jucătoarele care au 
respectat programul de antrenament 
indicat de antrenorul lotului, Tudor 
Buzea, au fost reținute pentru ultime
le verificări în compania unor puter
nice echipe de peste hotare. Astfel, 
pentru dubla întîlnire cu reprezenta
tiva R.D. Germane (7—8 aprilie, 
Schwartza) candidează următoarele 
sportive : Vasilica Pințea, Eva Litașb 
Erika Szasz, Caliopia Bănciiâ, Maria 
Todea, Elisabeta Silaghi, Băiașa Miri- 
că și Eugenia Ilollesch.

Lotul masculin se pregătește sub în
drumarea antrenorului Roger Cernat, 
care a selecționat pentru meciul cu ti
nerii popicari din R. D. Germană pe 
următorii jucători i M. Grigore, I„ 
Moldovan, I. Szasz, I. Stefuțz, A. Mol
nar, V. Pișcoi, C. Lebădă și C. A- 
postol.

După confruntarea cu echipele R.D. 
Germane, juniorii noștri vor lua par
te, în zilele de 27, 28 și 29 aprilie, la 
„triunghiularul" R.D. Germană—Ro
mânia—Ungaria (care va fi găzduit 
de o arenă din Budapesta), în urma 
căruia vor fi definitivate loturile re
prezentative ale țării noastre.
• Trei jucătoare și tot atîția popi

cari din loturile naționale de seniori 
au participat marți și miercuri, pe a- 
rena Rafinorul din Ploiești, la un con
curs pentru selecționarea celor doi 
sportivi care vor reprezenta țara noas
tră la competiția individuală și pe 
perechi programată în zilele de 7 și 
8 aprilie în orașul iugoslav Radenki. 
Vor efectua deplasarea Cornelia Pe- 
trușcă și Iosif Tismănaru, cîștigătorli 
întrecerilor de la Ploiești.
• Echipa masculină Rapid București 

urmează să întreprindă un turneu în 
Iugoslavia (1—6 aprilie).

Desemnat de către 
specialitate cel mai bun 
anului 1972 la probele 5 000 m 
(14:06,0), 10 000 m (29:01,2) și ma
raton (2.21:25,0), dinamovistul Ni
colae Mustață a încheiat sezonul 
trecut ehiar în noaptea de Reve
lion, la tradiționalul 'cros de la 
Sao Paulo, unde s-a clasat — 
într-o companie selectă — pe un 
onorabil loc 9, urmîndu-1 chiar pe 
campionul olimpic de la Miinchen, 
finlandezul Laase Viren. Și a în
ceput noul sezon două zile mai 
tîrziu, cîștigînd — tot acolo — 
întrecerea de 10 000 m a celor 
care au putut face rapid trans
ferul de la crosul disputat pe 
străzile orașului brazilian la cursa 
clasică pe pista stadionului.

Startul bun al noului sezon — 
care n-a însemnat doar prezența 
remarcabilă a primului atlet ro
mân invitat la Sao Paulo, ci, In 
primul rînd, temeinica și riguroa
sa pregătire efectuată In iarna

care s-a încheiat — a fost oonfir- 
mat duminică, la cea de a 18-a 
ediție a Crosului Balcanic, de la 
Istanbul. In cursa de 10 000 m 
destinată seniorilor, Nicolae Mus
tață a terminat învingător. Pla
sat tot timpul pe primul plan al 
cursei, alături de coechipierul său 
Ilie Cioca, iugoslavul Svet și bul
garul Iordanov, Nicolae Mustață 
și-a lăsat, tactic, adversarii să 
se hărțuiască, pentru ca pe ulti
ma mie de metri să se distanțeze 
net. Cunoscutul Mihail Jelev, fost 
campion european și cîștigător al 
ediției din 1963 a Crosului Balca
nic, a sosit abia pe locul V...

Nicolae Mustață și-a trecut din 
nou numele pe lista învingătorilor 
Crosului Balcanic, după primul 
succes repurtat în anul 1966, la 
Șumen (Bulgaria). Și gîndul lui 
se îndreaptă acum — ca obiectiv 
major al performanței de viitor 
— spre maratonul de la campio
natele europene din 1974.

CAMPIONII DE SĂRITURI

NATATIE
în cadrul etapei municipale a 

concursului republican de primă
vară la sărituri în apă, au fost în
registrate următoarele rezultate: 
trambulina de 1 m, băieți : 1. D.
Nedelcu (Școlarul) 425,35 p, 2. I. 
llieș (Progresul) 421,20 p, 3. V. Ba- 
star (Școlarul) 352,35 p; fete: 1. Mi- 
haela Atanasiu (Școlarul) 348,25 p, 
2. Florentina Socol (Școlarul) 333,40 
p, 3. Georgiana Săcăleanu (Școla-

Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
rul) 322,60 p ; trambulina d- " ■_ 
băieți: 1. V. Nedelcu
517,10 p, 2. D. Nedelcu 495.15 p.
3. V. Bastar 333,45 letei 1. gea- 
terina Dumltriu (Progresul) 404,05 p.
2. Florentina Socol 355,10 p, 3. 
Georgiana Săcăleanu 306,70 pj 
platformă băieți : 1. Alexandru Fi^ 
rulescu (Școlarul) 256 p, 2. Victor 
Bastar 249,25 p ; fete : 1. Mihaela 
Atanasiu (Școlarul) 262,05 p, 2. 
Georgiana Săcăleanu 208,95 p.

întrecerile s-au desfășurat în ba
zinul „23 August" din Capitală.

TURNEUL PE CATEGORII DE GREUTATE

DRUMUL SPRE SEMIFINALE A TRIAT VALORILE
Mihai

nu (Cluj), R. Cozma (Dinamo) b.p( 
Tr. Boșcu (Bacău), Al Turei (Di
namo Bv). b.p. D. Rotăreanu ; cat. 
semiușoară: A. Iliescu (Farul) b.p. 
M. Păun (Ploiești), C. Stanef (Buc.) 
b.p. D. Amza (Buc) și E. Gorea b.p. 
Ad, Guțu (?), S. Cuțov (Buc.) b.p. 
I. Agapi (Iași), cat. mijlocie mică; 
S. Tîrîlă (Galați) b.ab. 2 L. Moldo
van (Satu Mare), V. Filip (Con
stanța) b.p. I. Mihoc (Baia Mare), 
M. Imre (Brașov) b.p. G. Blaj (Re
șița), T. Nicolae (Buc) b.p. Al. Tîr- 
boi (Constanța); cat. semigrea : 
V. Croitoru (Steaua) b. ab. 1 A. 
Klein (Sibiu), C. Cojocaru (Galați) 
b.p. Al. Coroianu (Satu Mare). Al. 
But (Oradea) și P. Cojocaru (Buc), 
au cîștigat prin neprezentarea lui 
G. Deheleanu (Arad) și M. Cop- 
stantinescu (Buc).

I. GHIȘA — coresp. județean 
Fr. DARVAȘI — coresp.

A eșuat tentativa de revenire a lui Aurel
căldură evoluțiile spectaculoase ale 
competitorilor din cele 16 partide 
ce au avut loc.

Majoritatea meciurilor au fost 
aqhilibrate, combatanții luptînd cu 
multă ardoare pentru obținerea ca
lificării îp 
arbitrilor au 
ră excepție, 
Excepția de 
petrecut în 
semiușorii 1 
Reghin) și Adrian Guțu (Dunărea 
Galați), în care judecătorii l-au 
declarat învingător pe Gorea, în 
contradicție flagrantă cu realitatea 
petrecută între corzile ringului, 
unde superioritatea a fost evidentă 
de partea gălățeanului.

La categoria semimuscă, cam
pionul țârii, Ștefan Băiatu (CPMB), 
și-a confirmat valoarea șl forma 
bună în care se află, reușind o 
spectaculoasă victorie în fața fos
tului campion național Aurel Mihai 
(Farul Constanța). Intîlnirea a în
ceput bine pentru Mihai, care după 
primul sunet de gong a pornit în
tr-un atac prelungit, căutînd să 
impună lupta de aproape. El a reu
șit o serie de lovituri dure, dintre 
care una plasată la corp l-a adus 
Pe Băiatu în situația de a asculta, 
în picioare, numărătoarea arbitru
lui din ring. în rundul II, bucu- 
reșteanul a sesizat oboseala omu
lui din față și cu lovituri directe 
a contrat eficace orice tendință de 
atac a adversarului, reușind să 
mine in avantaj. în ultimele 
minute, lupta a fost epuizantă, 
care sportiv făctnd apel 
ultimele resurse de energie, 
iatu, cu lovituri mai precise, 
clare și cu o tehnică superioară, 
a convins pe toți judecătorii să-i 
acorde decizia de învingător la 
puncte, verdict meritat și care con
firmă saltul 
ultimul timp

Ar mai fi 
diQ cursă a 
stantinescu 
fost oprit de medic 
iatA rezultatele 
TRATE; cat. semimuscă: Șt. Băiatu 
(CPMB) b.p. Aurel Mihai (Farul), 
P. Ganea (Galați) b.p. O. Cîmpea-

SALONTA. 29 (prin telefon). Re
uniunea din cadrul „Turneului de 
box pe categorii" programată în 
această localitate a atras în sala 
easfcî de cultură un numeros pu
blic, care a aplaudat cu multă

FARUL — C.S.M. SIBIU 
16—0 (Q—0)

semifinale. Deciziile 
i reflectat, cu o singu- 

realitatea din ring, 
care, am amintit s-a 

i confruntarea dintre 
Eugen Gorea (Avîntul

peU'zr- Au contribuit efectiv îa reușita 
■: Ștefan. Cristea, Dumitru,
BfaMaa. ■■toi <■ caragea (Farul). Ma
nea și Rășeanu (C.S.M).

An înscris : Podara (mta. S0), Cara- 
șea (m.n. Ș3) Bucos (mia. 76) — cîte 
o încercare. Baco» (două transformări). 
Foarte bun arbitrajul Iul Ion Udrea — 

(Ut;u bbukner, coresp.).

SUB SEMNUL UNUI EFORT VIZIBIL
ÎNDREPTAT SPRE IMPULSIONAREA

® Un itinerariu
zile — un concurs

DEZVOLTĂRII GIMNASTICII AMERICANE

CU ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI ÎN S.U.A. (I)

de peste 12000 km prin șase state • La fiecare două
9 Săli arhipline au aplaudat evoluțiile gimnaștilor români 
Ocean întreprins 
de gimnastică ale

£
A' * it •

■
■ W '* M -A' I îl

Turneul peste 
de selecționatele 
țării noastre, precedat sau succe
dat de vizita altor echipe reprezen
tative din Europa, s-a circumscris 
— dincolo de Intîlnirea oficială din
tre formațiile S.U.A. și României — 
în eforturile vizibile pe care oficia
litățile sportive americane le de
pun pentru dezvoltarea gimnasticii, 
sport care a cîștigat enorm în popu
laritate mai ales după Jocurile O- 
limpice de la Miinchen. N-a fost 
oraș vizitat în care sâ nu ni se vor
bească despre frumusețea și spec
taculozitatea gimnasticii, despre e- 
roii întrecerilor din cadrul Olim
piadei, despre dorința gazdelor 
noastre — la East Stroudsburg, Li
verpool, Eugene, Phoenix sau Den
ver — de a folosi întîlnirile cu 
gimnaștii români pentru îmbunătă
țirea măiestriei, pentru învățarea 
cît mai multor elemente și combi
nații interesante, ca utile schimburi 
de experiență.

Poate că acest fapt — raporta
rea în permanență a evoluțiilor 
gimnaștilor noștri la nivelul foar
te ridicat al concursului olimpic, 
urmărit de foarte mulți americani 
pe micile ecrane — a îngreuiat con
siderabil misiunea echipelor româ
nești, aflate pentru prima oară în- 
tr-un turneu de o asemenea an
vergură. Este știut că, într-un in
terval destul de scurt, au fost pro
gramate de organizatori mai multe 
demonstrații cu echipe selecționate 
de state, ale unor universități sau 
licee, ca și meciul oficial dintre 
reprezentativele, feminine și mas
culine, ale celor două țări. La di-

și combi-

ficultâțile ridicate de frecvența în 
timp a concursurilor — programate 
Ia fiecare două zile —, trebuie a- 
dâugate, de asemenea, cele impuse 
de acomodarea cu diferente de fui 
orar (mai întîi 7, apoi 10 ore), ca 
și impedimentele drumurilor lungi 
șl obositoare. Reprezentanții federa
ției americane de specialitate au 
subliniat, în mai multe rînduri, 
faptul că echipele de gimnastică 
ale României au beneficiat de cel 
mai frumos itinerariu pe care l-a a- 
vut vreodată o delegație sportivă 
de peste hotare. Și sîntem convinși 
că așa a și fost. Dar aceasta a în
semnat, între altele, și un substan
țial și prelungit efort al sportivi
lor noștri de a intra și apoi de a 
se menține într-e bună dispoziție 
de concurs, efort la care și-au adus 
contribuția și specialiștii care i-au 
însoțit pe gimnaști.

Încadrîndu-se disciplinat și eu 
convingere în programul de acti
vitate stabilit de conducerea dele
gației și de antrenori, echipele re
prezentative de gimnastică ale Ro
mâniei și-au îndeplinit onorabil 
misiunea, bucurîndu-se de căldu
roase și măgulitoare aprecieri din 
partea unor reputațl specialiști din 
S.U.A. a rubricilor sportive din 
presa americană, a publicului, pre
zent în număr foarte mare în sălile 
In care evoluau gimnaștii noștri. 
Poate că acest din urmă aspect a 
fost și cel mai frapant din cîte 
am întîlnit în cadrul turneului. 
Pretutindeni — indiferent câ a fost 
vorba de un orășel, de o capitală 
de stat, sau de un oraș eu precă
dere studențesc — sălile da con-

ter- 
trei 
fie- 

la 
Bă- 
mai

Gimnaștii români ji gazdele lor de la East Stroudsburg, in fața panoului 
pelor noastre

acestui concurs sui generis a pri
mit o bîrnă de gimnastică. In a- 
eeste condiții, nu ne-a mai 
prins faptul că, la Berkeley, 
nirile dintre reprezentativele 
me ale 
urmărite 
culin) și 
feminin).
tanță Sâ meiipuiiaiu, uc ascriucnca, 
că publicul american își încurajea
ză favoriții într-o manieră origi
nală, aplaudînd deseori și zgomotos 
In plină desfășurare a execuției. 
Spre cinstea lor, sportivii români, 
cu precădere Dan Grecu, Petre 
Mihaiuc șl echipa feminină, în ge
neral, s-au situat întotdeauna la 
cea mai înaltă cotă a... aplauzelor. 

De-a lungul și de-a latul State
lor Unite, pe parcursul a peste 
12.000 de kilometri, itinerarul gim
naștilor noștri a inclus șase state 
(Pennsylvania, New York, Oregon, 
California, Arizona, și Colorado), 
fiind vizitate 10 localități Importan 
te: New York, East Stroudsburg,
Liverpool, Syracuse, Eugene, San

curs au fost luate 
blicul doritor de 
tive, uneori fiind 
ver, de pildă) de 
ției pentru a se 
la intrare! Gimnaștii noștri ne pre
cizau că, exceptînd campionate
le mondiale și Jocurile Olimpice, 
niciodată nu s-au bucurat de un 
număr atît de mare de spectatori 
avizați la concursurile lor și că 
aplauzele publicului, participarea a- 
fectivă a sălii i-au stimulat In 
mare măsură spre a se comporta 
cît mai bine, a evolua cit mai 
aproape de posibilitățile lor ma
xime.

în paranteză fie spus, organiza
torii au găsit adesea cele mai adec
vate mijloace pentru vînzarea bile
telor, pentru atragerea publicului, 
în afara publicității — prin presă 
ți afișe — sau prin pancarte lumi
noase, făcută gimnaștilor români, 
au fost organizate adevărate între
ceri, dotate cu premii, de difuzare 
a biletelor de intrare. La Denver,, 
spre exemplu, liceul cîțtigător al

cu asalt de pu- 
spectaeole spor- 
nevoie (la Den- 
intervenția poli- 
menține oidinea

sur- 
întîl- 

pri- 
fost 

mas
ted

celor două țări au 
de 6 000 (concursul 
de 7 500 spectatori

Și nu e lipsit de impor- 
menționăm, de asemenea,

cu urarea de bun sosit adresată echi-

Francisco, Berkeley, Phoenix, Tem
pe ți Denver. Pretutindeni, echipe
lor noastre le-au fost create con
dițiile dorite pentru antrenamente, 
pentru vizitarea sălilor și instala
țiilor sportive din dotarea școlilor 
sau a universităților ai căror oas
peți eram, și nu o dată ni s-au 
propus programe extrasportive in
teresante vizînd cunoașterea unor 
importante edificii istorice, turis
tice, de cultură.

însemnătatea acordată de gazde 
turneului echipelor de gimnastică 
ale României în S.U.A. este subli
niată, între altele, și de faptul că 
dl. Frank Cumiskey, directorul teh
nic al federației americane de spe
cialitate, i-a însoțit pe sportivii ro
mâni de la sosirea lor la New York 
pînă la Phoenix, în Arizona, în 
ultima parte a turneului alături de 
noi aflîndu-se dl. Frank Bear, mem
bru al F.I.G., directorul Federației 
de gimnastică a S.U.A.

Constantin MACOVE1

calitativ înregistrat în 
de talentatul boxer, 
de menționat ieșirea 
semigreului M. Con- 
(Metalul Buc.) care a 

să boxeze.
INREGIS-

IAȘI 29 (prin telefon). Un pu
blic numeros a urmărit reuniunea 
sferturilor de finală din cadraj* 
„Turneului de box pe categorii'^ 
Partidele au avut, în general, o 
bună valoare și au dat loc la con
fruntări dramatice, pline de nepre
văzut. Din cele 12 meciuri, două 
au avut un sfîrșiț mai puțin scon
tat. Este vorba de întîlnirile luseim 
Mehmet (Litoralul Mangalia)—Ion 
Vladimir (Dinamo Buc.) și Con
stantin Ștefanovici (Electroputere) 
— Octavian Amăzăroaie (Construc
torul Galați).

În prima, Mehmet a lansat a- 
tacuri susținute, cu lovituri din 
toate direcțiile, care l-au descum
pănit vizibil pe tînărul Vladimir, 
în rundul II, la o directă recep
ționată în plină figură de bucureș- 
tean, antrenorul acestuia, sesizînd 
situația dificilă a elevului său, a 
cerut abandonul. în confruntarea 
dintre C. Ștefanovici și O. Amă
zăroaie, gălățeanul pornea ca mare 
favorit. Olteanul, însă, după ce a 
suportat cu stoicism ploaia de lo
vituri expediată de gălățean (multe 
în blocaj), a început să lovească cu 
directe precise cu ambele brațe și 
prin eschive reușite a evitat con
tactul cu durul său adversar. Pen
tru evoluția sa, Ștefanovici a fost 
aplaudat de spectatori, iar victoria 
i-a fost acordată fără drept de apel.
D. DIACONESCU, coresp. județean

PATINĂM VACANȚĂ... DĂUNĂTOARE

Este recunoscută unanim influența 
pozitivă pe care o are asupra îm
bunătățirii performanțelor continui
tatea în procesul de instruire. De la 
această regulă nu fac excepție nici 
patinatorii de viteză, ale căror pre
gătiri, efectuate iarna pe gheață tre
buie continuată și în timpul sezonu
lui cald pe... uscat.

Așadar, atîta vreme cît exista 
gheață — ne referim la patinoarele 
artificiale pe care se pot trasa piste 
reduse — ne așteptam să asistăm 
la un bogat program competlțlonal, 
in cadrul căruia se puteau stabili 
chiar recorduri republicane. Am 
spus ne așteptam întrucît nu am 
primit încă nici o veste (în pofida 
criticilor aduse în ziarul nostru în 
această privință) de la patinoarele 
artificiale din București, Miercurea 
Cluc, Sibiu și Brașov, centre cu pu
ternice secții de viteză. Ba mai 
mult, sîntem Informați că seniorii 
și Juniorii care s-au antrenat cu se
riozitate In vederea unor concursuri

de peste hotare, unde au reușit, 
grație sîrguinței lor, să corecteze 
mai multe recorduri națidnale, au ș: 
pus patinele In... cui. luind vaeanță 
Înainte de a se încheia sezonul.

Oare vltezlștll, cărora le-am dedi
cat cronici elogioase, au uitat că nu 
pot progresa deeît muncind cu rlvnă 
șl fără întrerupere ? De ce antrenorii 
respectivi Ignorează indicațiile fede
rației în legătură cu folosirea piste
lor reduse în acțiunea de depistare 
și creștere a viitorilor performeri ? 
Și cind ne gîndim cît de necesară 
ar fi organizarea săptămînală de 
concursuri rezervat» tuturor catego
riilor de viteziști, nu putem înțelege 
nepăsarea comisiilor de specialitate 
față de utilizarea rațională a pati
noarelor artificiale.

Timpul încă nu este trecut și spe
răm că cel vizați vor încerca să 
recupereze vremea pierdută. Cine va 
lua inițiativa ?

Tr. IOANIȚESCU



Kk 7368

MINUNATELE RĂSTURNĂRI DE SCOR■ ■ ■

cu totul per- 
sporturile de 

pe lumea asta care sînt din cînd în cînd mai fru
moase decit fotbalul se numără hocheiul pe ghea
ță. Azi dimineață mai am și o pornire stranie — 
dar și ea cu totul și cu totul îndreptățită — aceea 
de a folosi eîteva cuvinte, enorme și rare ca: for
midabil, admirabil, superb șl ura I Azi dimineață îmi 
vine să mă dau peste cap și să strig într-un picior 
că sînt vesel șl ferice ca poetul Alecsandri.

- ■ ■ .....................n-am mal fost
meci. Dar nici

Azi dimineață am motive cu totul și 
tonale sâ susțin sus șl tare câ printre

Nu pot șă-mi aduc aminte de cînd 
oșa pe linie de sport, din cauze de 
nu pot $ă-mi aduc repede aminte 
de Cînd o echipă românească n-a 
mai răsturnat un rezultat, intr-un 
meci decisiv, ca hocheiștil, miercuri 
cu Elveția. Poate că nimic nu e mai 
frumos în viața mapamondului și o 
unei arene decit răsturnarea unui re 
zultat, întoarcerea pe dos a unui scor, 
împotrivirea la o Infrîngere care se 
anynță certă și indiscutabilă. Conduși 
cu 3—-0 după 15 minute înghețați, 
matracuciți, cu portarul Netedu lovii 
în cap, — ziceam că asta e și nu 
mai avem ce-i face. Că se întimplă. 
Chiar și Diamantopol trecuse la para
graful cunoscut ql justificărilor — 
unde nu stăm niciodată rău : că ăla e 
lolt se resimte, că aseară cu R.D.G.-ul.......Nu
grăbi să-ți ceri iertare și să te umilești" — zicea pe 
vremuri dramaturgul Beaumarchais, cel ce a scris 
„Nunta lui Figaro" Dar tot Diamantopol a fost sin
gurul, trebuie s-o spunem cu plăcere, care în aiu
reala aceea de sentimente, în incorigibilul său to
rent verbal, a avut inspirația să ne atragă atenția 
că elvețienii îi conduseseră și pe japonezi cu 3—1 
și cu greu găsiseră modalitatea de a scoate cămașa 
intr-un fel satisfăcător. Urechea a reținut ideea crai
nicului dar mintea se opunea. Mintea zicea că e o 
nebunie să te mai gîndești la victorie în fața unei 
echipe care cam știe ce e hocheiul, cel puțin cit 
nai. f “ 
specialiști în

.ffig,
lovit, că ălâ- 

te

da vreo două mîngîieri șl plecăm la cabine a- 
mărîți,

Ori a Intervenit o „nebunie" — acea „nebunie" 
despre care un alt mare scriitor zicea că dac o 
pierzi, e mal rău deeît ți-ai pierde puterile fizice 
Băieții noștri au renăscut, au prins deodată putere și 
în sufletul lor zgribulit de spaimă s-a aprins focul 
acela sacru fără de care degeaba te joci șl degea
ba trăiești. Minune mare, în care trebuie crezut, alt
fel pierzi mal mult deeît totul. Asta după ce, în a- 
ceeași zi, aceiași oameni se bătuseră de la egal la 
egal cu o echipă care se zicea că nu are egal în 

grupă. Cine vedea chipurile antreno
rilor echipei R.D.G. la 2—1 pentru 
noi, nu putea spune deeît câ l-am 
scos din răbdări și din ghetele eu 
patine. Aș zice chiar că meciul cu 
R. D. G. a fost și mai exci
tant decit cel cu Elveția. Era atît de 
frumos incit, eîteva clipe, m-am aiurit 
și eu, și părăsindu-mi sobrietatea ca
racteristică m-am uitat la meciul pe 
gheață ca la meciul pentru marea 
calificare în mondialele de fotbal, zi- 
cîndu-mi, ca un puștan profan de 
lingă mine, că de ce n-ar ii așa si 
pe lumea ailaltă, a balonului rotund? 

Mi se
mea e 

o înfrîrogere și

va putea răspunde cc 
pe gratis, câ mo en- 

o victorie care nu ne

Mintea mai șoptea că nici nu
răsturnarea rezultatelor, 

noastră e mai simolă : ori prindem zile ___ __
ducem cu 3—0, pe cine vrei și nu vrei — la baschet, 
la polo, la volei și alte forme de relief — ari trăim 
o zi mică în care cine ne-a dat 3—0 na mai poate

sîntem mari 
Specialitatea 
mari si con-

toată bucuria 
tuziasmez de 
fac campioni mondial. Ba chiar câ s-ar putea să o 
zbîrcim în continuare Replicile astea sînt mai gra 
tuite deeît bucuria mea. Fiindcă eu zic că trebuie să 
salutăm în sportul nostru toate bătăliile in care e- 
chipele noastre încearcă să răstoarne sentințele de 
infrîngere, biruind — chiar și prin înfringeri glorioa
se — frica de adversari, frica de eșec. Niciodată a- 
ceste încercări patetice, exaltate nu s-au dovedit gra
tuite, totdeauna ele au lăsat urme și au avut sens 
lată 
care 
sale 
buie 
dus la Bacău, cu Știința, pînă în min. 83

și de ce nu-l piîng pe progresistul de la I.T.B. 
a ajuns la 30 de sticle de bere in rămășagurile 
că Progresul nostru intră anul acesta in A I Tre- 
crezut în minuni. Dovadă că duminică om con- 

cu 1—0...
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PENTRU UN JOC OFENSIV
SI
4

O reușită, în ansamblu, această ve
rificare, de miercuri, a selecționatei 
divizionare române în compania fot
baliștilor din 
aspecte : ea 
de interesul 
prezenți, în 
a jucătorilor 
putut prilejui, la puțin 'timp după 
turneul franco-spaniol și cu aproxi
mativ trei săptămîni înaintea urmă
toarei partide internaționale, o re
petiție publică în ideea de joc pre
conizată de Valentin Stănescu si Ro
bert Cosmoc; în sfîrșit, ea s-a în
cheiat cu un rezultat' favorabil cu
lorilor noastre (un 3-1 oare a tre
cut prin... 3—0), ceea ce, în stadiul 
actual, poate constitui un prețios su
port psihic al concepției noi. un în
demn în a persevera pe drumul ales. 
Ir.trucft — nu încape îndoială — 
.datele specifice", la ora actuală, ale 
gr mei din care facem parte, spre un 
asemenea joc de atac ne invită, pen-

- a se putea recupera, acum, punc- 
t:. mare) pierdut în toamnă la Hei
st-ei. situație de pe urma căreia e- 
'hipa R. D. Germane are toate șan
sele ca la 7 aprilie, ziua meciului ei 
-- Albania, pe teren propriu, să 
treacă la conducerea seriei.

Ținlnd cont, firește, și de rezisten-

Israel. Sub mai multe 
s-a bucurat, din plin, 
spectatorilor piteșteni, 

premieră, la o partidă 
noștri selecționatul! ; a

BULETINUL
DIVIZIEI A

PROBLEMA REZERVELOR
ța mai modestă a oaspeților, nu pu
tem, te același timp, să subapreciem 
meritele formației noastre în reali
zarea unui joc ofensiv, conform in
dicațiilor. în bună dispoziție (la nu
mai trei zile după o etapă destul de 
solicitantă), selecționabilii au făcut o 
primă repriză remarcabilă, deținînd, 
în acest timp, o superioritate teri
torială densă și, în general, bine 
orientată, acțiunile de largă desfă
șurare alternînd. pentru variație, eu 
cele concepute în adîncime, pe cu
loarele Iui Dumitrache și lordănescu. 
In sprijinul acestei observații vin. 
de altfel, și fazele în care s-au în
scris primele două goluri, Iordănes- 
cu finalizînd, imparabil, centrările e- 
fectuate de Marcu și Troi.

Elocvent în ceea ce privește sus
ținerea ofensivei de către compo- 
nenți ai liniilor dinapoi este și nu
mărul șuturilor la poartă expediat 
de către mijlocași și fundași : 13 din 
totalul de 21 al șuturilor înregistrate 
de noi, în prima repriză, la poarta 
lui Wisoker. Aportul cel maj substan
țial la acest capitol l-a adus, miercuri, 
Beldeanu, mijlocașul de atac : 5 șu
turi, în prima repriză. Reglîndu-și 
tirul în această perioadă de timp, 
Beldeanu a nimerit bine ținta, după 
pauză, înscriind cu un șut puternic, 
de la aproximativ 20 m golul al trei
lea al formației sale. Să reținem, 
deci, ca pe un fapt pozitiv, frecven
ța eu 
tras la

șă-i sfătuim să persevereze și să-și 
îmbunătățească precizia.

Propunîndu-și să verifice Q idee de 
joc, precum șl o serie de jucători, 
amicalul de miercuri a prilejuit și 
uriele observații critice. Prima, deo
sebit de importanță, după părerea 
noastră, ar fi aceea că nu toți ele
vii lui Valentin Stănescu sînt con- 
știenți de necesitatea efectuării mar
cajului. Sub influența scorului, mai 
ales după pauză, componenții selec
ționatei noastre divizionare au slă
bit „preșsingul", permitted adversa
rului să manevreze balonul in voie, 
să conceapă o serie de acțiuni și să 
pericliteze, deseori, poarta lui Ră- 
dueanu. O a doua observație, dem
nă de luat în seamă, ar fi aeeea că 
rezervele folosite, miercuri, la Pitești, 
ș-au șițua.t prin comportarea lor des
tul de departe de randamentul ce
lor pe care l-au înlocuit.

Toate aceste carențe, coroborate, 
au dus Ia o cădere a întregului efec
tiv, produsă în mod mai vizibil în 
a doua parte a reprizei secunde. Si
gur, Aelerțeț, Dumițrju IV pot aduce 
In sprijinul lor scuza de a fi intrat 
în joc insuficient „încălziți", într-un 
moment de oarecare deconeentrare, 
sub influența tabelei de scor. Totuși, 
după părerea noastră, la capitolul 
„rezerve" problema rămîne deschisă. 
N-ar fi rău ca în intervalul care a 
mai rămas pînă la „testul de la 
Kiev" (18 aprilie), antrenorii să mai 
revizuiască lista lotului de selecțio- 
nabili.

DELTA TULCEA — CHIMIA HM. VTL- 
CEA î C. Petrea, ajutat de N. Gheorghe 
și G. Vasilescu I (toți din București);

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI: G. Manole (Constanța), aju
tat de A. Pilosian (Constanța) și I. Hris- 
tea (Alexandria) ; __

METALUL PLOPENI — PROGRESUL 
BRAILA s D. Ghețu, ajutat de. Gh. Ol- 
teanu șl V. Constantlnescu (toți ăta 
București) ;

F.C. GALAȚI „ C.F.R. PAȘCANI t V. 
Neacșu, ajutat de I. Dolnlceanu și A. 
Damlan (toți din Ploiești) ;

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - ȘTIINȚA 
BACĂU : T. Oniga, ajutat de V. Popa 
și V. Bulmlstrluc (toți din Iași) ;

GLORIA BUZĂU — S.N. OLTENIȚA 1 
I. Angheilu (P. Neamț), ajutat de G- 
Avram (Piatra Neamț) și V. Lupu (Ro
man) ;

C.S. TÎRGOVIȘTE — METALUL BUCU
REȘTI : V. Cioc; (Mediaș), ajutat de T. 
Ladani și A. Mihăilescu (ambii din Fă
găraș) ;

DUNĂREA GIURGIU — POLITEHNICA 
IAȘI : V. roma, ajutat de I. Urdea șl 
Șt.' Lazăr (toți din București).

SERIA A II-A
F.r.ECTROPUTERE CRAIOVA — COR- 

VINUL HUNEDOARA : V. Murgășan, a, 
jutat de S. Stăncescu și M. Tudor (toți 
din București) ;

MINERUL ANINA — METALURGIS
TUL C.UGIR : A. Zbercea (Timișoara), 
ajutat de V. lacpb șl z. Szilaghi (ambii 
din Oradea);

OLIMPIA ORADEA — N'ITRAMONIA 
FAGARAȘ : I. Tifrea, ajutat de I. Con- 
stantlnescu șl G. Vereș (toți din Cluj);

------- --------------------- OLIMPIA SATU 
(Caransebeș), a- 
- ’ D.

C.F.R. TIMIȘOARA — 
MARE : M. Nicolaescu 
jutat de A. Izvernaru (Bocșa) și 
Munteanu (Caransebeș);

C.F.R ARAP — F.C. BIHOR î M. Bică, 
ajutat de M. Haimovicl și A. Munich 
(toți din București) ;

METALUL DROBETA TR. SEVERIN — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA î V. Roșu, 
ajutat de G. Dragomir și G. Vasilescu 
II (toți din București);

METROM BRAȘOV — MINERUZu BAIA 
MARE : P. Căpriță, ajutat de T. Podaru 
și C. Apostoleseu (toți din Brăila):

GLORIA BUZĂU _ C.S.M. SIBIU : I. 
Soos (Tg. Mureș), ajutat de I. Erdoș 
și A. Szike (ambii din Oradea).

care îndeosebi mijlocașii au 
poartă (în prima repriză) și G. NICOLAESCU

Prea multe accidentări ! In cursul ul
timelor z-fe. s-a înregistrat o suită de 
acc.Cer.tlri unele avînd ca „subiect" 
Jucători de frunte ai fotbalului nostru. 
As-_fe. la Arad așa cum s-a mai anun- 

Neasu a suferit o întindere de li- 
tetr-e care ii va ține o perioadă tnai 
gâ ta afara terenului. Se dă ca cer- 
.„. - .’.a sa din următoarele două e- 

tape de campionat și nu " 
cu va fi șl mai lungă 
. r.tsr .-ezecele" gluleștean. 
Dohria nu-i nici ea mai 
taternavoaalul piteștean 
!.-.cep_:sâptămin;:, o puternică criză 
de s.-;a-.tcâ și datorită acestui fapt s-a 
renunțat la el pentru medul de verifi
care cu selecționata divizionară a Israe

li prezent. Dobrta se află la 
unde este supus unui trața- 

vrgic. cupă ce a fost examinat 
medici specialiști, dată fiind 

acestor crize de sciatică, 
și tratamentul au fost soli- 

medicul iotului reprezen- 
Tomescu.
accidentat și lordănescu. 
in ghips și riu va juca 

campionat de la Petro- 
șaaL Din cauza unei lovituri primite Ia 
cap. în prima repriză a partidei de la 
P-uftL lovi tară care l-a provocat dureri 

se Dumltraehe a fost șl el în- 
Așa cum ne-a informat clubul 

Dum.trache a fost supus unui 
medical, care a conchis câ ju- 
va Ii apt pentru jocul de cam- 
Despre alte cazuri de acetden- 

Adam (C.F.R. Cluj) nu va fi utiU- 
r.'ci duminică ; in schimb. Durai.

i că a su
es te pe

acciden- 
atit asu-

un plus

au ținut 
pentru a 

eforturile

Există plusuri, dar Intîlnim și deficiențe In funcționarea compartimentelor

?! jocurilor șeoalâ rfecma*e-

CA

Vă prezentăm în fotografia 
la dreapta: Joniță, Hurloi, 
Crișan, Șumulanschi. Iuga, rețten. 

fotbal i

ai
pemru I

ntr.Țtl 
iruri::,

Duminică, meci retur cu Grecia în 
preliminariile turneului U.E.F.A. 
Meci deosebit de greu, decisiv pen
tru calificare. Jucătorii greci vin la 
București pentru a-și apăra cu dîr- 
zenie ultima lor șansă. Echipa noas
tră țintește și ea o victorie care să-i 
asigure participarea la faza finală 
a tradiționalei competiții patronată 
de forul european al fotbalului. Am 
discutat mult, în ultimele zile, cu 
majoritatea jucătorilor noștri din lot. 
„Meciul nu-i deloc ușor" — au afir
mat Naghi, Citirea, Răducanu, Ne
gruțiu, Chivu. Dar tot ei 
să adauge : „Vom face totul 
invinge, pentru a răsplăti 
făcute pînă acum..."

Fără îndoială, duminică,

Hurloi
are...
Stoica ____ j
intași la echipele lor, 
și, respectiv. Progresul Brăila, 
ori intercalările lor în atac 
rapid și cu discernămînt, de Cec; 
dată la poarta adversă se 
faze clare de gol, Hurloi ește, Ir 
cest „trio", mijlocașul defensiv, 
căruia antrenorii îi cer mereu 
în perioadele de ofensivă ale ecțiip 
să-și fructifice de la distanță si s?~. 
distanță puternicul său șut ATACUL 
este alcătuit și el din trei jucători 
(Crișan — Răducanu — Șumjlar.s 
inventivi, rapizi, buni tehnicieni. A- 
jutați mai mult de jucătorii din li
niile din spate, înaintașii pot realiza

șl Iuga, LINIA DE MIJLOC 
înclinație spre jocul 
și Iuga juctnd, de alti

■hipele lor, C.S.U,

se știe dacă 
lipsa lui din 

Situația lui 
Încurajatoare, 
a acuzat, la

De cile
se inc
creează BCC--.-CȘ1

eStie 
rea
Ui

ie către 
Dumitru

La P-.tești s-4 
a are pie.orui 
!n parada de

lourtnfu DWPRESCU

orio III. despre care se credea 
fer.’, o accidentare mal gravă, 
cate d« restabilire.

ru! și gravitatea unor 
fac sâ atragem atenția 

-•ctt-.udiaii in joc. cit și în pri- 
-s ten te med cale care trebuie 
jucătorilor fruntași : ne rele
ase—.e-.ea. Ia împrejurarea că 
cașurilor de întinderi mus- 

prover.tnd di.ntr-o superficială 
o joc. demonstrează cit 
ratează unii jucători de 
cu experiență, eunosetnd 
rii unui meci, aceste o- 

E greu de admis ca. Ia 
să ne înțilnim cu o 

gS de indisponibilități 
cazurile Mușat, Cara- 
F. C. Argeș. Lucescu, 

Petrolul — de tnai de- 
recent accidentați). «

Ar 
program variat și a. 
rureșteni. O progra- 
jocartlor din Capitală 

le lotbai din Bucu- 
u această zi urmă- 
divers șl atractiv, 
ii preferat : ORA

Dinamo — 
fotbalistică 
divizie și 

iri In pro- 
lul la ora 

Sumați bucu- 
■est „maraton

>• — la stadion ui 
ciul interna nai

Politehnica pentru 
de juniori Româ-

— Grec:a : ORA ILâ», stadionul Be-
pui : Rapjd — . U- Cluj În Divizia
A ; ORA K ta fața televizoarelor, pen-
tru tat&iiM* S. C. Bacâu — Petrolul,

nsmîsâ in dimex : ta sHrțit. la ORA

ECHIPE SUEDEZE OASPETE ALE CAPITALEI
începînd de săptăniina viitoare, 

multe echipe suedeze din liga a 
vor fi baspete ale Capitalei noastre, 
își vor desfășura pregătirile ] 
sezon competițional. Cu acest 
vor susține o serie de Jocuri amicale cu 
diferite echipe din ’campionatul catego
riei „Onoare" șl municipiului și din 
Divizia C.

Iată cum arată programul acestor In- 
tilniri, ee se vor disputa in zilele Indi-

mai 
111-a 
unde

pentru noul 
;f prilej, ele

cate, tocepîncl de la orele 16.30 ; 3 APRI
LIE : U-R.E-M. —- Stockholm Polices 4 
APRILIE: I.C.S.I.M. — Auderbols S.K-; 
« APRILIE : T.M.B. -r- Stockholm Police 
șl Laromet — Auderbols S.K.; 11 APRI
LIE : Laromet — Bruntlo I.F. și Ț.M.B.
— Ekerd I.K.; J3 APRILIE : Teimometal
— Bruntlo I.F. și Abatorul — Ekerb.

Toate aceste partide se vor disputa pe 
terenurile primelor echipe.

Multe acțiuni de atac ale se
lecționatei noastre divi
zionare s-au bucurat și de 
sprijinul jucătorilor din lini
ile dinapoi. Iată-l în fotogra
fia noastră, pe Dinu reluînd, 
cu capul, printr-o săritură 
spectaculoasă, balonul centrat 

de pe aripa dreaptă 
Fotoi S. BAKCSY

APROPO DE JOCURILE
IN DEPLASARE...

alăturata lotul juniorilor 
Munteanu, Naghi, Cotigă, Luc
Băcescu, Chivu. Lipsește Stoica, te

partidade șansă are echipa noastră, . 
disputîndu-se pe terenul propriu. în 
același timp, considerăm că „ll“-le 
antrenat de C. Ardeleanu și I. Voi- 
neșcu are și FORȚA necesară obți
nerii celei de a doua victorii în fața 
atleticei formații a Greciei.

APĂRAREA (Ciurea — Chivu, Ne- 
gruțlu, Naghi, Lucuță) este compar
timentul cel mai echilibrat al e: . - 
pel ; Îmbină ambiția, forța, curajul, 
viteza. Chivu este fundașul lateral 
ofensiv, Negruțiu — ultimul apără
tor, Naghi — „centralul* trimis să 
atace primul, Lueuță — apărătorul 
de acoperire. Acest compartiment a 
primit doar patru goluri în cele opt 
partide internaționale susținute ia fe- 
bruarie-martie, toate în deplasare. 
Alcătuită din Stoica sau Munteanu,

numeroase breșe în apărările adverse. 
Acestea ar fi părțile bune ale for
mației.

Dar fiecare din compartimentele el 
are și lipsuri. Nu Întotdeauna ieși
rile iui Ciurea, din poartă, au sigu
ranța și inspirația necesare; apdra- 

atac (Chivu, Naghi. 
ză m bitirrieri care 
:; trecerea din apă

sa face desral de greci, 
pe cărări întortoehiate; pasele nu 
merg, tot timpul, cu precizie, tar ju
cătorii care greșesc nu insistă pen
tru recuperarea balonului ; se irosesc 
r.epertnis de multe ocazii de gol din
tre cele mal favorabile (Răducanu, 
Șumulanschi, Iu ga).

MODIFICAREA DATELOR 
CAMPIONATULUI

DE DISPUTARE A RETURULUI 
DE JUNIORI

FU. a modificat datele de dis- 
puLare a etapelor campionatului 
republican de Juniori, hotârind ra 
două dintre acestea tă fie repro-

bi med international amical 
VULTUBI TECII LA LUGOj — LNS- 

MEDEl A B. (SUEDIA) 1—0
L* Lugoj s-a desfășurat, ieri, un mec4, 

intematicnal de fotbal intre echipele

MĂSURI CONCRETE DESTINATE SĂ ASIGURE
PARTICIPAREA ÎNTREGULUI TINERET LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ

(Urmare din pag 1)

întreceri la diferite discipline. Vor fi extinse cercurile 
de inițiere și practicare a sporturilor preferate, vor fi 
înființate puncte sportive pe lîngă fiecare complex so- 
cial-studențesc. Și în cazul studenților va exista un ca
lendar unic al competițiilor sportive de masă. In același 
timp, asociațiile studenților se vor preocupa de activi
tatea sportivă de performanță din cadrul cluburilor uni
versitare.

tive, competițiilor pe ramuri de producție. Gimnastica la 
locul de muncă, drumețiile, excursiile, activitățile de 
recreare și destindere, iată alte acțiuni destinate tinere
tului din aceste sectoare de muncă.

— Una din prevederile Hotărîrii de partid se referă la 
organizarea complexului sportiv „Sport și 
a competiției republicane de masă pentru 
vor fi ele concretizate ?

sănătate" și 
tineret Cum

— Ce proiecte există pentru tinerii din mediul rural 1
— Principala competiție rezervată acestora rămîne 

„Cupa tineretului de la sate*, cu ediții de vară șl de iar
nă. Etapa pe sat și comună se va desfășura sub forma 
„Campionatului comunal", competiție sportivă de bază, 
iar la nivelul centrului de comună „Campionatul inter- 
comunal". Paralel, se vor extinde competițiile locale — 
„Cupa recoltei", „Cupa mecanizatorului", „Cupa zooteh
nistului", duminicile cultural-sportive. Vor fi depistate 
elemente din școli, tineri cu calități fizice deosebite pen
tru lupte, schi și anumite probe atletice, se vor organiza 
și consolida asociațiile sportive sătești, în locul actuale
lor cercuri sportive

— Ce preconizați pentru tinerii din întreprinderi și ins
tituții ?

— fn principal, în strînsă colaborare cu sindicatele, ne 
preocupă impulsionarea campionatelor pe asociații spor-

— Acestea se vor desfășura începtnd cu etapa pe co
mune și pînă la inter-județene, iar din doi in doi ani 
cu finale pe țară. Pentru pregătirea lor, vor fi organi
zate acțiuni speciale la nivelul claselor, pe școală, ani 
de studii, ateliere, brigăzi de producție etc.

Interlocutorul nostru ne-a amintit, în încheierea in
terviului acordat, și o serie de acțiuni vizînd dezvolta
rea turismului de masă (constituirea unor cercuri de dru
meție, cieluri de excursii „Tineri, să ne cunoaștem pa
tria socialistă" etc,), a sporturilor tehr.ico-aplicative, pen
tru organizarea activității sportive de masă în perioada 
vacanțelor. Planul de măsuri prevede, de asemenea, des
fășurarea în rîndul tineretului a unei temeinice munci 
educative, în spiritul înaltelor principii, ale moralei co
muniste, ale normelor cetățenești și eticii sportive. Pre
gătirea instructorilor și arbitrilor sportivi voluntari din 
rîndul tinerilor, precum și dezvoltarea bazei materiale 
a sportului de masă reprezintă alte obiective pe care 
organizațiile U.T.C. le vor avea în vedere, toate menite 
să asigure condiții cît mai bune pentru dezvoltarea acti
vității de educație fizică, a sportului în rîndul tineretu
lui din patria noastră.

gramate ia vacanța de primăvară 
a elevilor. Iată, de altfel, zilele 
cind vor avea loc partidele returu
lui : 1, 5. 8. 11. 15, fî ți Î9 aprilie.

6, 11, î» ți H mai.

Duminică, n-am avut, o „etapă a gaz
delor", așa cum de foarte multe ori 
avem prilejul să constatăm, pitind rezul
tatele din campionatul Diviziei A (și, 
mai ales, din diviziile inferioare ,!). Dim
potrivă, gazdele au fost acelea care, 
practic, au pierdut bătălia pentru punc
te. in cinci din cele opt meciuri tre
buind sa se mulțumească cu rezultate 
de egalitate (deci cu... semiînfringeri), 
iar Intr-linul, cel de la Cluj, părăsind te
renul chiar învinse. Bilanțul putea fi și 
mai favorabil oaspeților, dacă _ așa 
cum spune unui dintre observatorii fe
derali delegați la meciurile de duminică, 
Gh. Prodea — in partida de lg Con
stanța. dintre F.C. Constanța și steagul 
roșu, brașovenii „nu ar fi acționat po
trivit concepției greșite că, în deplasare, 
nu trebuie să ai altă preocupare deeît

să te aperi", Jucînd cu mal mult curaj, 
Steagul roșu ar fi putițt cîștiga meciul I

De altfel, șl la București, atunci cînd 
C.F.R. Cluj a părăsit poziția de învinsă, 
ieșind ta atac, s-a văzut că avantajul 
terenului nu mai este o platoșă pe care 
nu o poți străpunge. Apărările supra
aglomerate, pozițiile-ariei din fata pro
priilor porți nu Iac deeît să urițească 
spectacolul sportiv, punînd totodată una 
din echipe — cea care se apără — In 
condiții PSlhipe precare, care o transfor
mă. de' fapt, într-o echipă dinainte în
vinsă, ce nu se poate salva deeît prin- 
tr-un miracol.

Trșcînd la discutarea unor aspecte de 
ordin disciplinar ale etapei de duminică, 
vom reține faptul că s-a înregistrat un 
număia nedorit de „cartonașe galbene",

PE MARGINEA MECIULUI DE LA TIRGOVIȘTE

CARENțE (TRECĂTOARE?) IN EVOLUȚIA LOTULUI DE TINERET
Snagov, lotul d-_ 
de ani pierdea

La 28 ianuarie, la 
tineret pină ia 23 
întîlnirea cu lotul A, la limită, după 
un joc foarte apreciat la vremea 
aceea. Au trecut exact două luni 
de atunci și echipa de tineret s-a 
reunit iarăși. Cu un singur jucă
tor nou in componență, clujeanul 
Mureșan, promovat de la j.under 21*. 
după Viareggio. După două luni, pri
mul joc a fost cel de miercuri cu 
selecționata divizionară de tinerei 
din Israel. Echipa română a avut o 
evoluție sub valoarea de ansamblu 
a lotului, departe de ideea de joc 
urmărită șl probată cu succes In ul
timul an de formațiațimul an de formația antrenată de 
Cornel Drăgușin. Desigur, cele două 
luni de „pauză" nu puteau sâ nu 
influențeze un mecanism. Dar evo
luția tuturor selecționaților, sub va
loarea lor demonstrată anterior, s-a 
datorat și unei încrederi prea mari 
în calitățile proprii, greșeală con
jugată cu subaprecierea adversaru
lui, un partener ambițios, incomod, 
„un adversar cum nu se putea mai 
bun in această perioadă, pentru că 
s-a apropiat foarte mult de jocul e- 
chipei albaneze, cu care ne vom în- 
tîini la 6 mai, la București, în ca
drul campionatului european rezervat 
echipelor de tineret". (antrenorul 
Cornel Drăgușin).

Amicalul de miercuri, de la Tîrgo- 
viște, încheiat cu 2—1 (0—0) pentru 
formația noastră, a fost, deci, o 
acțiune utilă tocmai prin carențele 
relevate de joc. O acțiune care a 
„fotografiat" foarte bine momentul ac
tual al echipei și direcțiile în care

trebuie insistat în viitorul imediat 
Acea primă repriză slabă, cînd echipa 
a-a știut să joace „cu vîntul în 
spa te', a definit clar neglijențele in 
privința jocului combinativ (atît de 
eficace în trecutul nu prea îndepăr
tat), care ar fi putut evita 
în stilul adversarilor (joc 
de întîrziere a acțiunilor), 
fundașilor de a conduce excesiv de 
mult balonul, și în primul ‘ ", 
definit eclipsa de formă a echipei, 
Ațunci, in primele 45 de minute, 
-under 23“ jucase confuz, " 
goare si fără inspirație în apărare 
(unde Tănăsescu s-a prezentat mult 
sub valoarea sa; nici Grigoraș n-a 
evoluat la nivelul obișnuit) și în 
atac (numai șase șuturi la poartă — 
două pe spațiul porții ; nouă în re
priza secundă — cinci pe spațiul por
ții) unde, e drept, au existat și cir-

atenuante (accidentările 
ale lui Mulțescu și Hoznai).

intrarea 
incomod, 
greșelile

rind, a

fără vi-

cumstanțe 
mai vechi __ __ ._
Antrenorul lotului avea să se dove
dească nemulțumit și de evoluția lui 
Petreanu și Simionaș, fără a uita 
sâ sublinieze totuși detașarea peste 
ceilalți a lui Bolpni, Mureșan, Lucpci, 
Anghelini și Ciugarin, și încadrarea 
în ideea de joc a lui Sătmăreanu II, 
G. Sandu și Moldovan. N-au fost e- 
vidențieri, ci numai puncte de por
nire pentru revenirea la jocul com- 
binativ și eficace, bazat pe valorifi
carea maximă a posibilităților tu
turor. Reunirea de Ia 13 aprilie a 
latului de tineret pentru amicalul cu 
selecționata similară din U R.Ș.S. (18 
aprilie la Odesa) va fructifica, cre
dem, concluziile testului de la Tîrgo
viște.

In trei cazuri (Gad.ta, Ghiță ș! Adamache) 
avertismentele arbitrilor fiind adresate 
unor portari. Este adevărat, insă că, in 
general, n-a fost vorba de abateri grave. 
Pe de altă parte, merită remarcat faptul 
eă. In meciuri de mare luptă, cum a fost 
derby-ul de la Craiova dintre Universi
tatea și Dinamo sau partida de la Arad, 
dintre U.t.a. și Rapid, disciplina șl 
sportivitatea au fost la loc de cinste, pe 
teren și în tribune. „Țin să menționez 
atitudinea toarte sportivă a TUTUROR 
jucătorilor, cu toate că era un joc eu 
miză pentru ambele echipe", scrie în 
foaia de arbitraj P. Sotir, conducătorul 
partidei de la Craiova. De asemenea, 
N. cursaru, arbitrul meciului U.T.A. — 
Rapid, se simte dator să sublinieze „dis
ciplina și sportivitatea jucătorilor", ceea 
ce l-a ajutat în prestarea unui arbitraj 
bun.

Și spectatorii au răspuns asa cum tre
buie la examenul sportivității, deși au 
trăit clipe neplăcute de-a lungul meciuri
lor iar în final echipele lor favorite n-au 
obținut rezultatele sperate. secretarul 
Comisiei centrale de competiții și disci
plină, Ion Marinescu, prezent la meciul 
de la Cluj. încheiat cu înfrîngerea echipei 
locale, Universitatea, scoate în evidență 
atitudinea corectă a publicului, amintind 
si faptul că „ia sfîrșitul jocului, specta
torii l.au aplaudat pe Dobrin“... (n.r. cel 
care înscrisese golul victoriei oaspeților). 
A existat, totuși, o excepție : ‘publicul 
din Craiova. Dacă este demnă de admi
rat dragostea iul pentru fotbal (au venit 
la meci peste 40 000 de spectatori !). în 
schimb, I se poate reproșa lipsa de fair- 
play, exprimată prin fluierăturile adre
sate fără nici o justificare dinamoviștl- 
lo r.

Citirea rapoartelor observatorilor fede
rali întregește concluzia ce s-a putut 
desprinde din cronicile apărute in ziar, 
și anume că jacurile au fost bine arbi
trate. deși cele mai multe dintre ele au 
avut un grad mare de dificultate. Două 
brigăzi (N. Cursaru — ©n. Vlaicțileseu.

— G11. popovici, 
foarte bine, iar 
ele de aprecieri

Mircea M. IONESCU

C. Ghiță șl C. Petrea 
I. Dancu) sînt notate 
celelalte se bucură șl 
favorabile.

într-o etapă cu cinci 
litate și cu o victorie 
asemenea bilanț este 
Îmbucurător.

rezultate de ega- 
g oaspeților, un 
mai mult depît

Jack BERARII!

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR DE LA LOTERIA ÎN OBIECTE

TRAGEREA DIN 11 FEBRUARIE 1973
Se aduce la cunoștința cîștigătorilar la 

LOTERIA ÎN OBIECTE din 11 februarie 
1973 care, din diferite motive, nu și-au 
ridicat încă obiectele de la magazinele 
comerciale (in cadrul sumei cîștigate și 
a listei de obiecte publicate), că data 
pină la care pot să mai facă acest lucru 

-s-a prelungit de la 28 martie 1973. la 30 
aprilie 1973.

în caz de neprimire a comunicărilor 
scrise, aceștia trebuie să se adreseze în

timp ptil Administrației de Stat Loto- 
Pronosport — București. Calea Victoriei 
nr. 9.
• Programul concursului Pronosport 

de duminică 1 aprilie 1973 este deose
bit de interesant și atractiv ; șapte me
ciuri din divlzls țle fotbal și ș în- 
tîlniri din divizia B. Dar iată cum 
arată acest program: 1. Dinamo Bucu
rești — U.T. Arad; 2. Jiul — Steaua 
F.C. Argeș — Universitatea Craiova; 4.

S.C. Bacău — F.C. Petrolul; 5. steagul 
roșu — Sportul studențesc; 6. C.F.R. Cluj 
— C.S.M. Reșița; 7. A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Constanța; 8. c.S. Tîrgoviște — Me
talul București; 9. Dunărea Giurgiu — 
Politehnica Iași; 10. Metalul Drobeta T. 
Severin — Politehnica Timișoara; 11.
Gloria Bistrița _ C.S.M. Sibiu; 12. C-F.R. 
Timișoara - 
C.F.R. Arad — F.C. Bihor, 
mîine sînt ULTIMELE ZILE 
punerea buletinelor.

Olimpia Satu-Mare;
Astăzi 
pentru

13.
Și 

de-

3. deRubrică redactată 
LOTO-PRONOSPORT



ȘAHISTELE ROMANCEÎN PAVILIONUL SPORTURILOR DIN LAUSANNE
AU ÎNVINS IUGOSLAVIA

(2-1) Șl AU PIERDUTPRIMA ZI A C.E. DE LUPTE LIBERE ÎN FAȚA UNGARIEI (1-2)
in echipa noastră reprezentativămodificări de ultim moment• Două

de la ora 15, în Pavilionul

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA B

^ggrZiFi lume S.U.A. SI IUGOSLAVIA - ULTIMELE ADVERSARE

Contraatac încheiat cu aruncare la 
coș. Execută Suzana Szabados. Fază 
din meciul Politehnica — Voința 
București Foto : D. MIZA

ÎN CAMPIONATUL

DE BASCHET FEMININ,

POLITEHNICA - 
VOINȚA BUCUREȘTI 

9 t

DUPĂ UN MECI
ATRACTIV

Astăzi, 
sporturilor din Lausanne, se vor 
inaugura întrecerile celei de a 17-a 
ediții a campionatelor europene de 
lupte libere. La această competi
ție, organizată pentru prima dată 
în Elveția, și-au anunțat participa
rea luptători din peste 20 de țări. 
Cu un interes 
tată formația 
zenta Uniunea 
primul loc la 
fruntările de anvergură din ultimii 
ani. Din informațiile pe care le a- 
vesm pînă acum, valoroasa garni
tură sovietică va alinia, printre al
ții, pe campionul olimpic Zagalav 
Abdulbekov (cat. 62 kg) și pe cam
pionii europeni Vladimir Golutkin 
(cat. 100 kg), Arsen Alașverdiev 
(cat. 52 kg) și Vasili Slujzin (cat. 
82 kg).

Lotul țării noastre a plecat ieri, 
dimineață, la Lausanne. în forma
ție au intervenit două modificări 
de ultim moment. Tînărul Grigore 
Condrat (cat. 57 kg) s-a accidentat 
și locul lui la această categorie a 
fost luat de Petre Ceamău. La cat. 
74 kg nu vom prezenta vreun con
curent. Ludovic Ambruș, accidentat, 
nu s-a
Gheorghe Paraschiv a devenit in
disponibil la ultimul antrenament. 
Iată componența team-ului nostru :

lăncii VangheHci (cat. 48 kg), Emil 
Butu (cat. 52 kg). Petre Cearnău 
(cat.»57 kg). Petre Coman (cat. 62 
kg). Petre Poalelungî (cat. 68 
Vasile Iorga (cat. 82 kg), Ion 
mitru (cat. 90 Jig), Enache 
naite (cat. 100 kg) și Ladislau
mon (cat. + 100 kg). Antrenori : 
Ion Crisnic și Ion Bătrin, arbitri — 
Valentin 
medic —

Astăzi, 
la sorți-

kg), 
Du- 
Pa- 
Si-

deosebit este aștep- 
pe care o va pre- 
So vi etică, clasată pe 
aproape toate con-

’»
restabilit complet, iar

Bați și Vascul Popovici, 
dr. N'icolae Lazăr.
vor avea loc și tragerile

ELVEȚIANUL WALTER STEINER
BELGRAD, 29 (Agerpres). — Pe marea 

trambuilină de Ia Planica s-a desfășurat 
un concurs internațional de sărituri cu

DEȘI ÎNVINS, KILLY 
CONDUCE IN C.M. DE SCHI 
REZERVAT PROFESIONIȘTILOR

La streamboat Springs (Colorado), a- 
continuat întrecerile din cadrul Campio
natului mondial de schi rezervat profe
sioniștilor. Proba de slaloțn spec „a: a 
fost cîștigată de r.orvegizr.-. Otto 
Tsehudl. care, ta finală, l-a întrecut pe 
francezul Alain Penz. Pe locul trei s-a 
clasat rostui triplu campion olimpic, 
francezul Jean Claude Killy, care totuși 
a rămas Uder ta clasamentul general, 
cu 263 puncte.

în cea de-a treia rundă a turneului 
international feminin de șah pe echipe 
de la Vmjacka Banja s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ungaria — Ro
mânia 2—1 (Ivanka — Nicolau remiză; 
Verdczi — Polihroniade remiză, Karakas 
— Pogorevici 1—0); Bulgaria — Polonia 
1.5_ 0.5 (Erenska — Gheorghieva remiză;
Borisova — Lipska 1—0, Radzikowska — 
Asenova întreruptă).

în urma remizei înregistrată în partida 
întreruptă dintre Baumstark și Kalhbre- 
ner. meciul din runda a doua dintre 
echipele României și Iugoslaviei a fost 
cîștigat cu 2—1 de formația română. In 
clasament conduce selecționata Ungariei 
cu 6:2 d. din 3 întîlniri, urmată de Bul
garia 3‘ 2 p (1) — 3 întîlniri, România 
3 p. Iugoslavia 2r2 P, din cite două me
ciuri susținute.

ÎNVINGĂTOR LA PLAN1CA
schiurile. la care au participat sportivi 
din Cehoslovacia. Elveția. iugoslavia, 
Polonia. R.D. Germană și alte țări. Vic
toria a revenit schiorului elvețian Walter 
Sterner, care a totalizat 238 puncte și a 
realizat sărituri de 123 m și 115 m. Pe 
locul secund s-a clasat Wosipivo 
(RJ>. Germană) 210.2 p. urmat de Ma- 
tous (Cehoslovacia) 1M.5 p. Glass (R.D. 
Germană) M7.4 p. Mesec (iugoslavia) 
1»J p. șl Pawlusiak (Polonia) 193,7 p.

PATRU JUCĂTOARE ROMÂNCE 
— IN TURNEELE DE TENIS DE 

PE COASTA DE AZUR

0 29-18 1005S

ALE REPREZENTATIVEI
■-a desfășurat

CE ESTE:

Austria 9—0 (1—0, 6—0, 
miercuri

S.U.A.
2—0).

Meciul 
noaptea.

de la tri

CE A FOST i

K. D.
România 
S.U.A. 
Iugoslavia 
Elveția

6. Japonia
7. Austria
8. Italia

Germană

CE VA

10 (11)
14 (15)
17 (18)
20 (21)

România
R. D. Germană — Italia 
Iugoslavia — Japonia 
Elveția — Austria

IMefedu reține pucul 
„păzit" de fundașii Fă
găraș (nr. 5) și Varga. 
Aspect din meciul R.D. 
Germană — România.

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

Ieri s-au disputat, în Capitală, la 
Tg. Mureș și la Satu Mare, trei din
tre cele cinci meciuri aie etapei a 
XIII-a â campionatului republican de 
baschet feminin, înregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 87—54 (42—28).
Deosebit de pasionantă a fost evolu
ția scorului în această partidă, 
care tinerele baschetbaliste de 
Voința au dat o replică viguroasă 
redutabilelor lor adversare, fruntașe 
ale clasamentului. în min. 3, Poli
tehnica conducea cu 10—2, tn min. 12 
tabela indica doar 22—20, iar în min. 
21 studentele aveau un avans de 18 
puncte (44—26), care părea decisiv. 
Dar, în continuare, Voința a profi
tat de relaxarea prematură a for
mației Politehnica. în min. 30 a e- 
galat (46—46) și puțin mai tîrziu 
(min. 33) conducea cu 50—49 I Dar, 
în continuare, valoarea și experiența 
internaționalelor Suzana Szabados, E- 
caterinâ Savu, Margareta Pruncu șl 
Anca Demetrescu s-a făcut din plin 
simțită. Prin intercepții repetate, con
traatacuri și acțiuni poziționale ra
pide și eficiente, Politehnica a ega
lat, a preluat conducerea șl a cîș
tigat la o diferență mai mare decît 
se prevedea pînă în final. Au în
scris Savu 25, Szabados 15, Demetres
cu 14, Pruncu 8, Ciocan 3, Boca 2 
pentru Politehnica, respectiv L. Ră- 
dulescu 25, Ionaș 11, T. Rădulescu 9, 
Andreescu 9. Au arbitrat foarte bine 
M. Rizea șl P. Pasăre. (D. ST.).

SANATATEA SATU MARE — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
46—50 (15—20). Buțjireștencele au 
condus din min. 5 și au avut la un 
moment dat 11 puncte avans (41—30 
în min. 33). în continuare, presingul 
gazdelor nu a putut decît micșora 
handicapul. Au înscris Godeanu 15, 
Gugu 9, Gheorghe, Guranda, Popes
cu, Barabas cîte 6, Petriceanu 2 pen
tru Constructorul, respectiv Pataki
11, Horvath 9, Mihalic și Kârcso cîte 
8, Fiillop 6, A. Pop 4. Ău arbitrat G 
Dutka și D. Crăciun. (Șt. VIDA — 
coresp).

VOINȚA TG. MUREȘ — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 59—68 (26-38). 
Au înscris Villanyi 22, Schnebli 21, 
Goian 9, Grosskopf 8, Nedelea 4, Ba
logh și Dobosi cîte 2 pentru „U”, res
pectiv Brassay 20, Lorincz 15, Pop
12, Opriclu 6, Szabo 4, Lucaci 2. Au 
arbitrat foarte bine N. Iliescu și A. 
Atanasescu. (C. ALBU — coresp.).

în 
la

FINALA C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

Ieri au plecat în Franța — înso
țite de antrenorul Aurel Segărceanu 
— pentru a lua parte la seria de 
turnee ce vor avea loc pe Coasta 
de Azur, jucătoarele de tenis Ma
riana Simătmeses, Virginia Ruzici, 
ludizh Gohn și Florența Mihai.

țVrmnra tin pap. I)

performanțe. Fără discuție, o contri
buție de seamă în acest sens au avu
t-o secția de handbal, clubul Uni
versitatea și, îndeosebi, președintele 
său, conf. univ. Petru Stanciu, recto
rul Universității din Timișoara.

în cele două săptămîni dintre me- 
ciul-retur cu S.C. Leipzig și finala 
C.C.E., Universitatea Timișoara a fă
cut pregătiri intense. La mijlocul in
tervalului a susținut două partide cu 
T.S.C. Berlin (clasată pe locul II în 
campionatul R. D. Germane), pe care 
le-a cîștigat cu 16—13 șl 18—15. In

Iată cele două loturi, de bază, 
două finaliste :

in

mișoara esie aceea ca toate jură tia
rele sale să depună maximum de 
efort, să folosească arma contraata
cului și să dovedească — pe par
cursul întregului meci — luciditate 
în apărare, dirzenie. Neavlnd de.it 
de cîștigat, Universitatea Timiș tara 
trebuie să dea totul in această par
tidă finală, să încerce, cu hotărire șl 
încredere deplină in forțele pr:pr::. 
depășirea redutabilei sale adversare. 
Pentrd handbalul nostru feminin, un 
succes în această competiție de 
prestigiu mondial ar constitui un 
adevărat balon de oxigen, reî 
reâ sa în circuitul marilor valori.

Alături de miile de suporteri di

folosite In actuala ediție a C.CJE. de

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Hrlstov, Simo — Onofraș _  Stolcovîci, Damian, Metzenrath, Popa,

vrllov, Rigo, Hrivnak, Pișcu, Ibadula ;
SPARTAK KIEV :
Serstiuk — Liubov, Mtroșr.ik, Turcina, 

harova, Pinciuk, Androsova, Bobrova.

!

Makareț, Litoșenko, Bobrus.

‘gra

cele

Ga-

Za-

Cele mai bune performanțe în Cupa
Spartak Kiev — locul I în anii 1970, _
Universitatea Timișoara — 1967 — semifinale, 1970 — iferriiri de finali, 

1971 — sferturi de finală.

campionilor europeni : 
1971 și 1972 ;

STATU OUO
ÎN ,.TLRLL ALGERIEI"
ALGER, 2» (Agerpres). — D13- 

putată pe traseul Etarguenah — 
km), etapa a 9-a a Tu- 

ntîții ciclist al Algeriei, a fost 
cîștigată de rutierul sovietic Valeri 
Lihațăov fa timpul de 1 h 48 (medie 
««rA 43 kml. In același timp cu 

ătorul a sosit un pluton de 
iți In care se aflau 

cicliștii remâr.:. Lider al clasa- 
ger.eral se menține polo

nezul Stan:<aw Szozda. urmat de 
Aleksandr Iudin (UJUSS.) la 3:18, și 
Lennart Fagerhrtd (Scedia) la 3:30.

50 de con 
și
mer.

CONCURSUL DE ÎNOT DE LA
RIGA

Regulamentul C.C.E. Ia handbal fe
minin prevede :

In finală se joacă o singură par
tidă. Dacă la capătul celor 50 de 
minute (două reprize a cite 25 de 
minute) aie IntEnirii sccrtt’. este 
ega'. meciul se prelungește cu două 
reprize a cite 5 aninate. fa------*
ctad egalitatea persistă, se acordă 
a nouă prelungire de două reprize 
a cite I minute.

GRAZ, 29 (prin telefon, 
misul nostru). ,

Binevenită această zi de odihnă I 
Intr-adevăr, echipele simțeau nevoia 
unui repaus după rundele agitate de 
pînă acum și înaintea unui finiș care 
se anunță cel puțin la fel de agitat.

La această oră este aproape sigur 
un lucru : victoria reprezentativei R.D. 
Germane (care practic nu mai poate 
pierde primul loc, ultimele adversa
re fiind Italia și Austria), ceea ce în
seamnă promovarea acestei formații 
în grupa A. De asemenea, se cunoaște 
și ocupanta ultimului loc (Italia), care 
nu mai are nici o șansă de a evita 
retrogradarea. In schimb, atit pentru 
celelalte locuri de pe podium, dar mai 
ales pentru a scăpa de fatidicul loc 
șapte, se anunță, în continuare, o lup
tă nemaiîntîlnită în analele competi
ției. O privișe asupra clasamentului 
ne va da Imaginea unei simetrii care 
există. Trei echipe (România, S.U.A. 
și Iugoslavia) își dispută locurile 2—4, 
și tot trei (Elveția, Japonia și Austria) 
se străduiesc să scape de locul șapte, 
echivalent cu căderea în grupa C. In 
acest moment, nici măcar Elveția, deși 
are patru puncte, nu este scutită de 
emoții. Ea mai are de jucat cu Aus
tria (partidă cu un caracter absolut 
decisiv) și S.U.A. (întîlnire pe care, 
în mod normal, nu o poate cîștiga). 
Japonia are un meci relativ ușor cu 
Italia, dar înaintea lui întîlnește Iu
goslavia. Anul trecut, la București, 
niponii au izbutit, in extremis, să se 
salveze de Ia retrogradare, întrecînd 
Iugoslavia cu 6—3, dar atunci „pla- 
vii" nu luptau, ca acum, pentru un loc 
pe podium ! Situația este, după cum 
vedeți, foarte complicată și nu este 
exclus să asistăm la unele surprize 
cu implicații directe asupra configu
rației clasamentului.

Sus, în zona unde nu ajunge raza 
„lanternei roșii", reprezentativa ro
mână se află angajată într-o onorantă 
cursă pentru un loc fruntaș, în care 
are ca parteneri chiar pe contracan- 
didatii săi direcți, cu care urmează 
să se întîlnească. hocheiștii americani

și cei iugoslavi Primii, adversarii 
noștri de astăzi, au izbutit în ultimele 
două etape o performanță rară i au 
înscris ?0 de goluri fără să primească 
nici unul ! Ei alcătuiesc o echipă omo
genă, tînără, cu o bună tehnică indi
viduală și de ansamblu, care joacă 
extrem de agresiv, bătăios. America
nii folosesc cu precădere jocul cu cor
pul, în forță, uneori chiar dincolo de 
limitele acceptate de regulament.

Iugoslavia se prezintă la Graz In 
mare progres, pe toate planurile. Spe
cialiștii afirmă că formația „albaștri
lor" evoluează cu o clasă peste nive
lul demonstrat la precedentele cam
pionate. Prin prisma rezultatelor de 
pînă acum, reiese că forța de atac a 
adversarilor noștri de sîmbătă a fost 
extrem de eficace. O echipă care 
marchează 10 goluri în întîlnirile cu 
R. D. Germană (4) și S.U.A. (6) în
seamnă că știe să-și construiască o- 
cazii favorabile și să tragă bine la 
poartă. In favoarea afirmațiilor de 
mai înainte pledează și scorul sec 
(6—0) cu care Iugoslavia a învins 
Elveția, adăugind amănuntul că. a- 
ceasta a fost a treia victorie con
secutivă. în acest sezon, asupra hoche- 
iștilor din „Țara cantoanelor".

Evident, sarcina jucătorilor noștri 
nu este de Ioc ușoară, mai ales că In 
echipa română sînt destul de multe 
accidentări : Netedu—contuzie Ia frun
te, .Dumitraș — întindere musculară, 
Ioniță — hematom la brațul drept, 
Stefanov — întindere musculară, 
Bașa — fisură 'la nas. Dar, cu toate

în lot domnește o atmosferăacestea, în Iot domnește o atmosfera 
de optimism, hotărîrea de a aborda 
cu toate forțele și fără menajamente 
aceste ultime partide. De remarcat că 
nici unul din jucătorii accidentați nu 
s-a gindit măcar să rămînă pe bancă, 
iar miercuri Bașa a solicitat conduce
rii echipei să fie utilizat împotriva 
Elveției. Abnegația sa trebuie reținu
tă, deși medicul nu și-a dat avizul 
favorabil.

Analiza dramaticei partide cu Elve
ția a prilejuit o serie de prețioase con
statări și învățăminte pentru viitor. 
S-a stabilit că greșeala principală co
misă de jucătorii noștri a fost aceea 
că ei au abordat meciul prea lejer, 
fără hotărîrea. calmul și organizarea 
din întîlnirile anterioare, uitînd, se 
pare, că adversarii lor aveau să. fie 
dezlănțuiți. fiindu-le absolut necesară 
victoria. Abia în finalul primei repri
ze și, cu precădere, în următoarele, 
formația română și-a regăsit pulsul 
și a acționat la valoarea ei reală. S-a 
stabilit, deci, ca în jocurile cu S U.A 
și Iugoslavia maniera de abordare e 
meciurilor să nu repete eroarea. Pen
tru că, atit în fața americanilor, cît 
și a iugoslavilor, refacerea terenului 
pierdut va fi cu mult mai grea, dacă 
nu chiar imposibilă Nu ne îndoim ci 
sportivii noștri dispun de resursele 
necesare pentru a putea încheia în 
forță o competiție grea, poate cea mai 
grea din cîte s-au disputat pe par
cursul numeroaselor ediții ale acestei 
întreceri.

Calin ANTONESCU

CONCURSUL DE PATINAJ „PRIETENIA"
(Urmare din pag 1)

cazul

aceste partide-test, antrenorul Con
stantin Lache a urmărit îndeosebi 
cîteva elemente tactice pe care iși 
va axa jocul în meciul cu Spartak 
Kiev. Din discuțiile cu o serie de 
tehnicieni care au urmărit la lucru 
pe campioana Uniunii Sovietice reiese 
faptul că Universitatea Timișoara 
trebuie să mizeze In finala C.C.E. 
pe contraatac (handbalistele sovietice 
se repliază mai greu), s-o neutrali
zeze pe Turcina („om la om”) și să 
nu-1 lase poziție de șut jucătoarei 
Makareț care, de la 9—10 m, trage 
năpraznic.

Deși pornește favorită, Spartak 
Kiev’poate fi întrecută. Condiția ca 
succesul să-1 surîdă Universității Tî-

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE
AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII 

CATEGORII DE GREUTATEIN TURNEUL DE BOX PE
PITEȘTI, 29 (prin telefon). — Rezul

tatele semifinalelor. Cat. cocoș: M. Du- 
mitrașcu (Farul) b.ab. III M. Lazăr 
(Steaua), M. Toni (Constr. Galați) b.ab. 
II Al. Doboșiu (A.S.A. Cluj); cat. 
ușoară : C. Cuțov (Dinamo) b.ab. II L. 
Mathe (Voința Cluj). P. Dobrescu (Di
namo) b.p. M. Teofil (Voința Buc.): cat. 
semimljlocie: I. Hodoșan (Metalul Buc.) 
b.p. Al. Popa (C.S.M. Cluj) — adevăra
tul Învingător prin k.o. I în fața lui 
D. Moraru (Galați); S. Mihalcea (Di
namo) cîștlgă prin neprezentarea 1U| M. 
Lupu (Auto Măcin); cat. grea: I. Sănă- 
tescu (Voința Galați) b.ab. I I. Boancă 
(Dinamo Brașov) și I. Alexe (Dinamo) 
b.p. I. Dascălu (Farul.

IAȘI, 29 (prin telefon). — Rezultatele 
semifinalelor. Cat. muscă: I. Șulă (Di
namo Brașov) b.p. M. Petrescu (Dina
mo Buc.), F. Ibrahim (Steaua) b.p. Tr.

Cerchla (Portul) — decizie eronată; cat. 
pană: C. Ștefanovici (Electroputere) b.p. 
I. Memet (Litoralul). G. Pometcu (Ra
pid) b.p. Gh. Ciochină (Steaua): cat. 
mijlocie: A. Năstac (Steaua) b.ab. I M. 
Iagăru (C.S.M. Sibiu), I. Gyorffi (Di
namo) b.p. Gh. Chivăr (Steaua).

ORADEA. 29 (prin telefon). — Rezul
tatele semifinalelor. Cat. semlmuscă: P. 
Ganea (Constr. Galați) b.p. R. Cazma 
(Dinamo), Șt. Băiatu (C.P.M.B.) b.p. AL 
TUrei (Dinamo Brașov); cat. semiușoa- 
râ: C. Stanef (Metalul) b.p. A. niescu 
(Farul) S. Cuțov (Dinamo) b.ab. H E. 
Gorea (Voința Reghin); cat. mijlocie 
mică: S. Tîrîlă (Constr. Galați) b.ab. I 
V. Filip (Farul), T. Nicolae (Metalul) 
b.p. M. Imre (Dinamo Brașov); cat. 
semigrea: V. Croitorii (Steaua) b.p. Al. 
But (Crișul Oradea). P. Cojocaru (Ra
pid) b.p. C. Cojocaru (Construe. Galați).

S-A încheiat „cupa bucurești- la ciclism
Ajunsă la a 5-a ediție. „Cupa Bucu

rești" la ciclism s-a Încheiat ieri după- 
amiază pe circuitul de pe str. Clmpinel. 
învingători tn ultima etapă, la capătul 
unor curse atractive, au fost M. Ferfeiea 
(Steaua) la seniori șl A. Ciobanu (Vo
ința Ploiești) la juniori eu 16 șl, res
pectiv, 18 p. în proba seniorilor se cu
vine să mai menționămsă mai menționăm comportarea

stellstulul P. Dolofan și a ploieșteanului 
C. Haiduc, care s-au numărat printre 
animatorii principali ai întrecerilor.

CLASAMENTELE GENERALE : seniori 
— 1. p. Dolofan, 2. I. Cosma (Dinamo), S. 
M. Romașcanu (Dinamo); Juniori — 1. 
A. Ciobanu, 2. Șt. Popescu (Șc. sp. nr. 
S), J. R. Simlon (Șc. ap. nr. 1).

In „Cupa Primăverii" la handbal masculin 
UNIVERSITATEA A ÎNVINS PE DINAMO : 16—15 I

toate că timpul a fost răcoros,
300 de spectatori au luat loc . ieri

Cu
după-amiază "în "tribunele terenului Di
namo pentru a urmări jocurile din ca
drul celei de a Il-a etape a „cupei pri
măverii" la handbal masculin, iată o 
scurtă prezentare a meciurilor.

STEAUA — VOINȚA 20—13 (8—4). De
parte de potențialul obișnuit, cu mulțl 
jucători absenți, formația campioană a 
reușit, totuși, să obțină o victorie co
modă, grație mai ales formei bune a 
portarului Dinei și vervel jucătorilor 
Birtalan și Gațu. tn pofida scorului 
mare la care a pierdut, echipa Voința 
ni s-a părut în ascensiune față de evo
luția din oprima-'.etapă a competiției. 
Principalii realizatori : Birtalan (8) și 
Gațu (5) — Steaua, respectiv Dima (6) 
și Ânghei (3).

DINAMO — UNIVERSITATEA 15—16 
(8—6). Prima repriză a aparținut în între
gime handballștUor de la Dinamo, care

s-au detașat net, surprinzător de ușor, 
de adversarii lor, conducind uneori chiar 
la trei goluri diferență (7—4). O dată cu 
începutul reprizei secunde. însă, aspec
tul partidei s-a schimbat. în min. 36 
universitarii au egalat (9—9) și au men
ținut echilibrul în continuare. La sco
rul de 10—10. am avut ocazia să asis
tăm la cîteva minute de-a dreptul dra
matice. Universitatea, cu doi jucători 
eliminați, ratează un contraatac. Dinamo 
ratează două aruncări de la 7 m și este 
apoi din nou rîndul Universității să 
irosească un „penalty”. Cei care scapă 
mai repede de emoția acestor momente 
sînt. pînă la urmă, elevii antrenorului 
Trofin. care se detașează la 16—14 
(min. 56) și reușesc să cîștige jocul la 
un punct diferență. Principalii reali
zatori : Cîrlan (5) și Cosma (4) — Uni
versitatea respectiv Dan Marin 
Licu (5). O remarcă și pentru 
rii Banciu și Penu.

(7) și 
porta-

TURNEUL DE BASCHET DE LA KOSICE
KOSICE, 29 (prin telefon). Turneul In

ternațional de baschet a continuat cu par
tidele zilei a treia. Reprezentativa masculi
nă a României a întîlnit Cehoslovacia. in 
l'ața căruia a cîștigat cu 85—77 (43—40). 
Punctele echipei României au fost mar
cate de Tarău 16, Cernat 6. Oczelak 10, 
Novac 13, Georgescu 6. Diaconescu 14, 
Savu 2, Chivulescu 2, Pîrșu 4, Popa 12.

multePentru Cehoslovacia cele mai
puncte au înscris Kotleva 20. Posplsil 17.

Alte rezultate : Ungaria — Selecționata 
Viena 70—76 (40—39). Bulgaria — Selec
ționata studențească a Cehoslovacie! 
71—62 (35—32).

Vineri echipa României primește 
plica formației Bulgariei.

re-

Redacția și administrația : București,
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C.E. DE HOCHEI [grupa B] PENTRU JUNIORI
etapă a campio- 

ce hochei pentru 
a furnizat, în ge-
scontate. Dacă

mațiile Poloniei și României se 
detașează net șj obțin victorii ca
tegorice. Iată rezultatele: Italia — 
Norvegia 7—6, Austria — Iugoslavia 
4—4. respectiv Polonia — Dane
marca 17—3 și România — Bulgaria 
9—1 (2—0, 1—0, 6—1).

1,5—3,0. Ele rămln In partea de jos 
a clasamentului.

Ceva mai bine, comparativ cu evo
luțiile lor din ziua precedentă, s-au 
prezentat reprezentanții României In 
proba individuală masculină. Aci, în 
„programul scurt”, Octavian Goga a 
patinat fără greșeală (dublu Axei 
frumos, combinație reușită, piruete 
bune), dar Intr-un ritm cam lent 
De aceea, probabil, notele sale au 
mers doar plnă la 4,5. Bihe, In limi
tele posibilităților lor, sau chiar din
colo de ele, au mers Cătălin Ioniță 
și Adrian Georgescu. Dar față de el, 
evoluția unui Bernd Wunderlich, de 
pildă — ieri excepțional — este con
trastantă. Patinatorul berlinez se 
anunță ca prim favorit și pentru cla
samentul final. In urma sa, soviet!-

cui Konstantin Kokora, ca și polo
nezul Jacek Tascher, au fost și el 
impresionanți.

S-a încheiat proba perechilor, cu 
victoria scontată a primului cuplu 
din R. D. Germană. Iar în pragul 
deciziei se află cea a dansatorilor.

REZULTATE TEHNICE. Fete (figuri o- 
bllgatorll) : 1. Marian Weber (R.D.G.) 
10—81,60 ; 2. Steffi Knoll (R.D.G.) 13—
80.70 : 3. Liliana Rehakova (Cehoslova
cia) 22—78.40 : 4. Elena Ribakova (URSS) 
26—77.50 ; 5. Petra Rcnge (R.D.G.) 41— 
77,50 ; 6. EIzbieta Lucynska (Polonia)
48.5— 72,30 : ... 9. Doina Mitriclcă (Ro
mânia) 63,5—70,70 ; io. Silvia Baricka (Ce
hoslovacia) 66.5—70.70 ; 11. Krisztina Ho- 
molya (Ungaria) 73.5—70,0 ; ... 17. Ga
briela Voica 121.5—59,60 ; ... 10. Silvana 
Suciu 131,5—57,50; 20. Cornelia Picu 133,5 _ 
57.30 : ... 22. Emilia Țibula (toate Ro
mânia) 153—49,60. . .

Băieți (program scurt) : 1. B. Wun
derlich (R.D.G.) 13,5—80,10 ; 2. K. Ko

kora (U.R.S.S.) 17—55,02 ; 3. M. Glaubitz 
(R.D.G.) 27,5—53,90 ; 4. J. Tascher (Po
lonia) 24,0—53.91 ; 5. M. Liebers (R.D.G.)
38—52.03 ; 6. M. Soska (Cehoslovacia)
40.5— 52.03 : ... 10. O. Goga 72.5—46,25
... 16. C. Ioniță 106,5—35,60 ; 17. A. Geor
gescu (toți România) 118,5—33.06... (Ir 
clasamentul adiționat _ neoficial -

p. urma' 
132,72 p

Gerd Muller inscrie primul gci oî eeixhu cmâcnl R. F. Germunia —
Cehoslovacia f3—0), șirecurind cu cfx.'.txe balenei pr deb^za»rul
Keketi. Teiefcto i A P. — AGERPRES

C. M. 1974 ÎN ACTUALITATE
• Venezuela a confirmat „forfaitul"! 

• Orele de disputare a meciurilor în 
turneul final • Campionii olimpici în
vinși clar, iar jucătorii portughezi sal
vați de un penalty înscris în min. 85 
de Eusebio...

31 martie urma să la 
a IH-a preliminară a zo- 
de Sud. contlnd pentru 
C.M. Dar jocul Venezuela

• Slmbătâ 
startul grupa 
nei America

ir. ar.
— Peru nu va mai avea loc, pentru 
că — așa cum s-a mai anunțat — fe
derația din Venezuela a hotărit retra
gerea selecționatei din preliminarii, date 
fHnrt greutățile financiare pe care le 
tattapfiil pentru a prezenta echipa na
țională la aceste meciuri și pe care, se 
spune. > consideră „nerentabile- față 
de șansele de a se califica în turneul 
final. în această grupă lupta rămîne 
să se dea numai între selecționatele Pe
rului șl Chile (meciuri la 3 și 17 mai), 
dar nu trebu’e să uităm că. înving?.- 
toarea — conform celor stabilite ante
rior — va trebui să susțină, pentru ca- 
Itficanea definitivă, un meci de baraj 
cti câștigătoarea grupe’, a IX-a europene 
(UJL&&. Franța. Irlanda).

• La sfirșiîul actualului sezon inter
național echipa națională a Poloniei 
va susține 5 meciuri amicale în Statele

IN A XI-a PARTIDA BULGARIA - U. R S. S

ECHIPA LUI BONEV A OBȚINUT PRIMA VICTORIE
SORA, 29 (prin telefon, de Io tri

misul nostru).
O victorie meritată a echipe; bulgare. 

Este prima victorie a fotbaliștilor bul
gari asupra celor sovietici în cele 11 în- 
tllniri susținute pînă acum.

Echipa lui Mladenov a atacat majori
tatea timpului, obligîndu-i pe oaspeți la 
o prelungită atitudine defensivă. De 
altfel, așezarea din start a fotbaliștilor 
sovietici este edificatoare. Kap’.lcinit a 
fost „libero" de-a lungul celor 90 de mi
nute. avînd în față, permanent. patru 
fundași, dintre care Vasenin și-a asumat 
rolul „umbrei" Iui Bonev. Avind doar 
două vîrfuri de atac, echipa Uniunii So
vietice a asaltat rareori poarta gazdelor. 
Edificator în acest sens este și faptul 
că în prima repriză jucătorii sovietici 
au tras doar două șuturi pe spațiul 
porții.

Echipa bulgară a manifestat multă vi
talitate, realizînd o frumoasă circulație 
cu și fără balon. Ea s-a impus printr-un 
plus de omogenitate, explicabil, de alt
fel. prin avansul de pregătire pe care 
1! are.

Vom trece fugitiv peste calitățile ma
nifestate de fotbaliștii bulgari, pentru a 
încerca să prezentăm jocul oaspeților, 
care ne interesează direct.

Această înfrîngere la startul sezonului 
trebuie explicată. în primul rînd. prin

lipsa de omogenitate a echipei sovietice 
care, după cum se știe, excelează la 
acest capitol. Antrenorul Evgheni Goian- 
skl, afectat după joc, nu omitea faptul 
că a avut doar două zile la dispoziție 
pentru a tncerca să-și asambleze lotul. 
După cum se știe, fotbaliștii sovietici 
vor juca primele meciuri oficiale ia 1 
aprilie, în cadrul „Cupei u.R.S.S.". peste

Stadion „9 Septembrie": teren 
bun; spectatori circa. 18 000. A 
marcat DERMENDJIEV (min. 69).

BULGARIA : Tordanov — Zafi- 
rov. Penev. Tvkov, Aladjov. — B. 
Kolev, Stoiănov — Kirov (min. 46 
Dermendjiev), Bonev, A. Mihai
lov Denev.

U.R.S.S. : Pilgui - Kaplicinil — 
Dzodzuașvili, Hurțilava. Vasenin 
(min. 58 Veremeev), Lovcev _
Muntean. Fedotov (min. 46 Zln- 
cenko) Kolotov — Blohin, Niko
nov (min. 68 Onlscenko).

A arbitra* bine brigada română 
avîndu-1 la centru pe CONSTAN
TIN PET.IEA, ajutat la linie de 
Aurel Bentu și Constantin Nicu- 
lescu.

alte șapte zile va începe campionatul 
unionaL Dupâ disputarea etapei a doua, 
la 14 aprilie, lotul se va reuni în vede
rea jocului cu România de la 18 aprilie, 
la Kiev.

Revenind la joc. sâ notăm calitățile 
portarului Pilgui, o bună rezervă a lui 
Rudakov (titularul accidentat), să re
marcăm asprimea fundașilor, dar și 
forma insuficientă a lui Hurțilava, pre
cum și nesincronizările jucătorului liber 
(Kaplicinîi) cu cei din fața sa: să mai 
spunem că linia de mijloc, deși are un 
excelent tehnician — Muntean, și un ju- . ------ - lui

putut 
ale 

infe- 
nu

cător de clasă certă în persoana 
Kolotov (vizibil neantrenat) n-a 
susține încercările de pătrundere 
celor două vîrfuri aflate, firesc, în 
rioritate. numerică: în sfîrșiț. să 
omitem calitățile tehnice și vigoarea deo
sebită a celor trei vîrfuri încercate (îl 
includem aici și pe Oniscenko, cel care 
a jucat după pauză).

Echipa Uniunii Sovietice, deși a jucat 
evident sub nivelul meciurilor de la 
Bruxelles și, mai ales, sub nivelul jocu
lui cu Iugoslavia, susținut la Moscov'1 
lasă să se întrevadă un potențial mult 
ameliorabil în perioada care ne separă 
de jocul de la 18 aprilie.

foon CHIRILA

Unite, ca răspuns la turneul pe care 
selecționata S.U.A. l-a efectuat de cu- 
rînd în Polonia.

• F.I.F.A. a decis ca Jucătorul tuni
sian Aii Rtima, vinovat de a fi lovit pe 
arbitrul partidei Coasta de Fildeș — 
Tunisia, să fie suspendat pînă la 12 
mai, data viitoarei reuniuni a comisiei 
sale de disciplină.

• Municipalitățile orașelor vest-ger
mane Dortmund, DSsseldorf, Frankfurt 
am Main, Gelsenkirchen, Hamburg. Ha. 
novra și Stuttgart — in care s-a hotărit 
să se dispute jocurile turneului final al 
C. M. — au Intervenit pe lingă guver
nul federal în scopul ca subvențiile 
prevăzute pentru amenajările stadioane
lor să fie majorate.
• După cum s-a mal anunțat, echipa 

Braziliei, campioana mondială, va sus
ține meciul de debut al turneului final 
în compania unei echipe care va fi 
desemnată ulterior, in momentul sta
bilirii componenței celor patru grupe. 
Partida va avea loc la Frakfurt am 
Maia, tn ziua de 13 iunie. De aseme
nea. s-au anunțat orele de disputare 
a meciurilor tn cadrul turneului final. 
In zilele obișnuite ale săptămînil. de 
luni pînă vineri, meciurile vor avea 
loc între orele 15 și 19 (ora locală), iar 
simbătă și duminică partidele se vor 
disputa toceplnd cu ora 18.30.

• S-a încheiat turneul preliminar al 
grupei Asia—Oceania (subgrupa a n-a) 
de la Sydney. Ultimele rezultate : Aus
tralia — Irak 0—0. Indonezia — Noua 
Zeelandă 1—0, irak — Indonezia 3—2 
Australia — Indonezia 6—0 șl Irak — 
Noua Zeelandă 4—0. Favorita întregii 
grupe, selecționata Australiei, nu a scă
pat calificarea in turul următor, dar 
fără îndoială revelația turneului a fost 
echipa Irakului, clasată pe locul se
cund. la numai două puncte de cîștigă- 
toarc.

• Comentind cele două partide dis
putate miercuri tn preliminările campio
natului mondial, corespondenții agenți
ilor de presă subliniază semieșecul e- 
chipei Portugaliei, care nu a reușit de- 
cit un meci egal (1—1) cu formația Ir
landei de Nord, precum și înfrîngerea 
cu 2—0 suferită de echipa Poloniei. 
camDioană olimpică. în fața selecționa
tei Țării Galilor.

Desfășurat la Coventry (în Anglia), 
meciul irlanda de Nord — Portugalia a 
fost urmărit de circa 15 000 de specta
tori. Fotbaliștii irlandezi au deschis sco
rul în mintul 18 prin atacantul central 
O’Neill. iar oaspeții au egalat cu numai 
5 minute înaintea fluierului final ca 
urmare a unei lovituri de la 11 m trans
formată de cunoscutul Eusebio. In cla
samentul grupei a Vl-a :
1. Portugalia
2. Bulgaria
3. Cipru
4. Irlanda de Nord

La Cardiff, pe „Ninian 
cu selecționata Poloniei. ____ „_______
Galilor a obținut o victorie meritată, la 
capătul unei partide în care a avut mai 
mult inițiativa. Cele două puncte au fost 
realizate de James (min 46) șl Hockey 
(min. 89). Clasamentul grupei a V-a : 
1—2. Anglia 2 110 2—1 3
1—2. Țara Galilor 3 111 3—2 3

3 Polonia loot 0—2 0

3 2 1 0 6—1
2 2 0 0 7—0
4 10 3 1—9
3 0 12 1—5

Park“. în jocul 
formația Tării

5
4
2
1
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clasamentul adiționat _ nec 
conduce Wunderlich cu 160,20 
de Soska 134,43 p. Kokora 
și Glaubitz 130,20 p).

Dans (după 4 dansuri) : 1.
— Zavozin (U.R.S.S.) 5—118,60 ... 
sanska — Mușii (Cehoslovacia) 10—114,20 
3. Abankina — Bukin (U.R.S.S.) 15-
110.50. ..

Perechi (rezultate finale) : 1. Kon
zack — Kempe (R.D.G.) 6—205,6 ; r 
Schubert — Schubert (R.D.G.) 9—203.f 
3. Spleglova — Spiegel (Cehoslovaci- 
15—173,9.

AZI. de la ora 16, la patinoarul a 
coperit „23 August" : fete (progran 
scurt), băieți (libere) șl dans (libere).

Garonln* 
; 2. p’

3.

TELEX
Rezultate înregistrate în turul doi al 
turneului internațional de tenis de la 

primul concurs al CircuituluiValencia ___  _
european de primăvară : Proisy—Kaio- 
gheropoulos 6—3, 2—0 (abandon) ; Goven 
— McDonald 6—1. 6—2 ; Jauffret — Ber
tolucci 6—3. 6—1 ; Machan — Domin
guez 7—6, 7—5 ; Estep — Barany 7—6 
1—6. 6—3 ; Feaver — G. Gisbert 7—5 
3-6. 6—3.■
In turul doi al probei de simplu din 
cadrul turneului internațional de tenis 
de la Vancouver. Arthur Ashe l-a în
trecut cu 6—2 6—2 pe Jean Chanfreau, 
iar Tom Okker a dispus cu 6—3 6—3 
de Loyo Mayo. In cea mal echilibrată 
partidă a zilei Pierre Barthes l-a în
vins ta trei seturi, 1—6, 7—5, 7—6 pe 
Frantisek Pala.

Au continuat Întrecerile turneului inter
național masculin de tenis de la Saint 
Louis (Missouri). Stan Smith, l-a eli
minat cu 6—2, 6—4 pe Harold Solomon, 
în timp ce un alt mare favorit al con
cursului, Rod Laver, l-a Învins cu 6—3. 
6—4 pe Onny Parun. Alte rezultate: 
Lutz — Bucholtz 6—3. 6—2 ; Alexander 
— Pattison 6—3. 6—4 ; Richey — Pasarell 
4—6, 6—4 6—4 ; McManus — Maud 6—2. 
6—3.K
Cursa automobilistică de patru ore des 
fășurată pe circuitul de la Monza, s-a 
încheiat cu victoria echipajului Nikk 
Lauda (Austria) — Brian Muir (An 
glia). învingățorli, care au concurat P‘ 
o mașină „BMW". au realizat o medk 
orară excelentă de 202,862 km. Pe locv 
secund s-a situat echipajul austriac .To 
chen Mass—Jody Scheckter (..Ford Ca
pri"). După ce timp de trei orc și ju. 
mătate s-au aflat la conducerea cursei 
scoțianul Jackie Stewart si vest-germa- 
nul Dieter Glemser („Ford Canri") au 
fost nevoițl să abandoneze din cauza 
unor defecțiuni mecanice.■
Competiția ciclistă internațională desff 
surată la Eibar (Spania), a fost cîș 
tigată de rutierul spaniol Luis Ocans 
care i-a întrecut la sprintul final . ne 
danezul Leif Mortensen și pe spaniole 
Santiago Lazcano. Toți trei au fost cro
nometrați pe distanța de 122 km cu 
timpul de 3 h 37 :59.■
După disputarea a trei etape. com 
oetiția ciclistă internațională „Săptăml- 
na Catalană" conduce rutierul francez 
Delisle, urmat de Zoetemelk (Olanda) 
și Poulidor (Franța) ambii Ia 33 sec.. 
Ocâna (Spania) la 36 sec șl Merckx 
(Belgia) la 53 sec. Etapa a s-a (Seo 
D'Urgel — Igualada) a fc-t cîștigată 
de francezul Parenteau, cronometrat pe 
231 km In 5 h 57:12.

București 40 360


