
Intr-o atmosfera de nestăvilit entuziasm pentru partid 

și secretarul sau general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

pentru România socialistă — a avut loc ieri
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ÎMPLINIRII a 80 DE ANI DE LA 
CREAREA PARTIDULUI POLITIC AL

AZI, START IN „CUPA BUCEGI“

CONDIȚII EXCELENTE DE ÎNTRECERE
Mîine, în preliminariile U.E.F.A.

JUNIORII NOȘTRI
ÎN FATA UNUI

‘5

CLASEI MUNCITOARE DIN ROMÂNIA OFERITE DE POIANA BRAȘOV
30 martie 1973. Capitala patriei a 

trăit în această zi un moment de 
seamă ; adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 80 de ani de la crearea 
partidului politic al clasei muncitoa
re din România, glorioasă aniversare 
care dobindește semnificația unei 
mari sărbători a întregului nostru 
popor.

Sala Palatului Republicii Socialis
te România are un aspect sărbăto
resc. Steaguri roșii și tricolore își 
îngemănează faldurile pe fundalul 
scenei, unde se află inscripția : „80 
de ani de la crearea partidului po
litic al clasei muncitoare din Româ
nia". Strălucesc in reflexe aurii da
tele jubiliare „1893—1973“. marcînd 
simbolic o epocă glorioasă, o epocă 
de luptă eroică, de jertfe și neobo
site eforturi, de hotărîtoare victorii 
pentru înfăptuirea înaltelor idealuri 
de libertate, progres, dreptate socia
lă ale poporului român, pentru tri
umful socialismului pe pămîntul 
României.

Orșt 17. Sosirea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, este 
salutată de asistență cu puternice și 
îndelungi aplauze, cu ovații și urale. 
Se scandează. minute în șir. 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și 
poporul".

In prezidiul ședinței festive iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădules 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioară. 
Florian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu. Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc. 
Constantin Băbălău, Petre Blajovici. 
Cornel Burtică, Miron Constantines- 

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

A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

cu, Mihai Dalea, Aurel Duca, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, Ște
fan Andrei, Ion Dincă, precum și mi- 
iitanți din ilegalitate ai partidului și 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră.

In sală sînt prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stal 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații obștești, 
militanți din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești, acti
viști de partid și de stat, personali
tăți ale vieții științifice, culturale și 
artistice, muncitori fruntași din în
treprinderile bucureștene, generali și 
ofițeri superiori, studenți și elevi.

Ședința festivă este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

fntîmpinat cu entuziasm, cu urale 
și ovații, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Ampla cuvîntare a secretarului ge
neral al partidului a fost ascultată 
cu profund interes de participant» 
la ședință, iar prin intermediul sta
țiilor de radio si televiziune — de 
milioane de cetățeni din întreaga 
țară.

în repetate rin duri, cei prezenți an 
subliniat cu puternice aplauze eu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, document de excepționa
lă valoare teoretică și practică, cu
prinzătoare si profundă analiză ști
ințifică a istoriei mișcării muncito
rești din Romania. a luptei revoluțio
nare dusă de clasa muncitoare, de 
întregul popor, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, pentru uni
tate, pentru eliberare socială și na

țională, pentru edificarea orînduirii 
socialiste în patria noastră.

Ședința ia sfîrșit intr-o atmosferă 
de nestăvilit entuziasm. Sub înalta 
cupolă răsună urale și ovații însu
flețite. Se aclamă cu înflăcărare pen
tru partid și secretarul său general, 
pentru patria noastră socialistă. Par
ticipant» la adunarea festivă își ex
primă hotărirea de a duce mai de
parte opera înaintașilor, marile cu
ceriri aie luptei revoluționare a e- 
roicei clase muncitoare, a poporului 
nostru, de a munci cu neobosită e- 
nergie și pasiune comunistă pentru 
a transpune in viață politica internă 
și externa, marxist-leninistă a par
tidului și statului, botărîrile Congre
sului al X-lea si ale Conferinței Na
ționale. mărețul program de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

★

Spectacolul omagial prezentat apoi 
s-a impus ca o impresionantă mani
festare artistică, emoționantă evoca
re, in versuri și melodii inspirate 
din lupta de veacuri a poporului pen
tru eliberarea națională și socială, 
a celor mai semnificative momente 
ale drumului victorios străbătut in 
decursul a opt decenii de partidul 
politic al clasei muncitoare din Ro
mânia.

în final, toți artiștii care și-au dat 
concursul la acest spectacol omagial 
apar pe scenă, interpretind .Interna
ționala*.  iar impreună cu ei întreaga 
sală cîntâ imnul de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni.

• ȘI LA BRAILA, activitatea sportivă 
in aer liber va Ii inaugurată prtatr-un 
mare cros. La întreceri și-au anunțat 
prezența peste 2 000 de elevi și salariațl 
al întreprinderilor șl Instituțiilor din 
oraș.
• IN CENTRUL ORAȘULUI Otelul 

Roșu va avea loc mîine dimineață „Cro
sul primăverii” la care vor participa 
aproximativ 1 000 de tineri. Un cros de 
o amploare asemănătoare se va desfă
șura și în orașul de pe malul Dunării, 
Moldova Nouă, iar la Caransebeș se or
ganizează astăzi competiția memorială 
„Crosul Zeno Dragomir". întrecere pe 
terminus va fi pădurea Strehareț din 
apropiere.

La sfirșnul programului, in semn 
de prețuire, interpreților le sînt o- 
ferite flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

(Agerpres)

Pantele din jurul Postăvarului vor găzdui concursul internațional ,Cupa Bucegi“. Condițiile excelente pen
tru disputarea întrecerilor sînt surprinse elocvent ș> de imaginea alăturată. Foto i Theo MACARSCHI

• Au fost alcătuite echipele naționale ale României • Schiori din Austria, 
Polonia, R. F. Germania ș. a. vor încerca să intre in posesia trofeului

Oaspeții străini sosiți la Poiana 
în seara zilei de joi au făcut, în- 
cepind de vineri, o recunoaștere a 
pîrtiilor și traseelor de concurs. Ei 
au efectuat repetate coborîri pe 
pîrtia Lupului, în jumătatea supe
rioară (unde va avea loc cursa de 
slalom uriaș), pirtie de care s-au a- 
î'âtat îneîntați, apreciind-o drept 
ur.a dintre cele mai spectaculoase 
și rapide pîrtii de coborire. Starea 
înghețată a zăpezii și amenajarea 
excelentă, pe toată lățimea, asigură 
condiții optime probei de slalom 
uriaș, care va avea loc sîmbătă la 
ora 9 (manșa I) și la ora 12 (man
șa a II-a).

Pentru slalomul special, care se 
va disputa duminică dimineața, în 
Poiana Brașov (o premieră a aces
tui an) se va utiliza pîrtia de sub 
teleferic, căreia i se aduc ultimele 
corecturi de către un numeros corp 
de arbitri, cu ajutorul sportivilor. 
Coborîrea de control efectuată de 
delegatul tehnic al F.I.S. prof. IM- 
miter Drajev (Bulgaria) l-a satis
făcut pe acesta. D. Drajev apre
ciază că concursul internațional de 
schi „Cupa Bucegi" beneficiază de 
excelente pîrtii și condiții organiza
torice de desfășurare.

Pe de altă parte, concurenții ro
mâni, încrezători în șansele pe care 

le au, s-au pregătit cu asiduitate. 
Un numeros lot de juniori au e- 
fectuat manșe de slalom special pe 
pîrtia înghețată beton din Kantzel, 
iar seniorii sub conducerea prof. 
Ion Berindei, și a antrenorului 
Kurt Gohn, după ce au studiat „au 
ralenti” pîrtia Lupului, au executat 
cîteva coborîri în forță, în mare vi
teză, executînd viraje specifice de 
slalom uriaș.

Amintind că și ediția de anul tre
cut a fost iîștigată la bărbați de 
Dan Crîstea, urmat de Gheorghe 
Vulpe, există și în acest an spe
ranța că acest succes se va repeta 
cu toată concurența valoroșilor

(Continuare tn pag. a 2-a)

EXAMEN DECISIV: 
MECIUL CU GRECIA
Deși nu a debutat promițător în 

preliminariile celei de a 26-a ediții 
a turneului U.E.F.A. (0—0, la Bucu
rești, cu Iugoslavia) iată că, după 
succesul de pe stadionul A.E.K., din 
Atena, echipa noastră reprezenta
tivă de juniori a devenit princi
pala favorită a grupei, avînd de 
disputat, mîine, pe teren propriu, 
meciul decisiv cu Grecia. O vic
torie în această partidă, progra
mată pe stadionul Politehnica, de 
la ora 10, poate aduce califica
rea formației noastre, ultimul meci 
din grupă, cel de la Belgrad (15 a- 
prilie), devenind — în această e- 
ventualitate — o simplă formalitate.

(Continuare tn pag a 3-a)

Citiți in pag. a 4-a:
• Patru victorii ale 

luptătorilor români 
la campionatele eu
ropene

• Ilie Năstase la Bucu
rești

• România — Bulga
ria 54 — 52, la bas
chet

• Trofeul ziarului 
„Sportul” a revenit 
echipei Spartak Le
ningrad

• Astăzi, meciul pen
tru locul 3 în cam
pionatul mondial de 
hochei (grupa B) : 
România — Iugo
slavia

AGENDĂ BOGATĂ 
IN ÎNTRECERILE 

DE MASĂ
Sfirșilul acestei săptămini este din nou 

toarte bogat in întreceri sportive de 
ntasă, Spicuim din numeroasele știri pe 
care le-am primit la redacție.
• ETAPA A 2-A A „Crosurilor primă

verii" programează întreceri In toate 
sectoarele Capitalei. Alergările se vor 
desfășura pe stadioanele Tineretului, „23 
August", Olimpia, Fundeni. Electra, Baza 
hipică din calea Plevnei și Parcul Tine
retului. In pădurea Băneasa vor avea 
loc două concursuri de orientare turis
tică.
• STUDENȚII TIMIȘORENI au făcut 

ample pregătiri în vederea crosului la 
care sînt chemați să ia startul mtine 
dimineață. Competiția, organizau de 
C.J.E.F.S. Timiș, cu sprijinul Consiliului 
județean al A.S.C.R., al Comitetului mu
nicipal U.T.C.. va reuni la cele două 
probe (băleți-fete) peste 3 000 de studenți 
de la toate facultățile institutelor de ln- 
vățămlnt superior din localitate.
• TOT MIINE DIMINEAȚA vor avea 

loc întreceri de cros, de o deosebită 
amploare și la Bacău. Pionierii și șco
larii tuturor școlilor generale, ai liceelor 
și ai școlilor profesionale din localitate 
își vor disputa Intîletatea, pe categorii 
de virată, pe un traseu înscris pe prin
cipalele str*zi  ale orașului.

Astăzi și miine

ZILE DE VÎRF 
ÎN ACȚIUNEA PATRIOTICĂ 

DE SĂDIRE A POMILOR 
Șl ÎNFRUMUSEȚAREA CAPITALEI

Vasta acțiune patriotică pentru plantarea po
milor si înfrumusețarea orașelor, desfășurată 
sub lozinca „SA FACEM ȚARA O GRĂDINA!", 
a găsit un puternic ecou în rîndul tinerilor 
Capitalei. Ei s-au angajat ca în această peri
oadă să sădească peste 31 000 arbori, arbuști și 
plante ornamentale, în parcuri și grădini, pe 
străzi, în spatiile verzi din ansamblurile de lo
cuințe și în zonele de agrement ale orașului.

La Comitetul municipal al U.T.C. consultăm 
planul de măsuri alcătuit în acest sens. Prin
cipalele puncte unde se va lucra intens sînt 
cartierele Pantelimon II, Balta Albă și Drumul 
Taberei. Baza sportivă de agrement Străulești. 
Parcul Tineretului și Parcul Copilului, dar nu 
sînt neglijate nici curțile școlilor, terenurile 
virane dintre blocuri, bazele sportive.

Astăzi și mîine sînt prevăzute două adevă
rate zile „de vîrf". După estimările sosite de 
la sectoare, se scontează că vor ieși „pe teren" 
peste 30 000 de pionieri și uteciști, din școlile,

unde t?a răsări o nouă grădină a CapitaleiCartierul Balta Albă. Elevii pregătesc locul 
organizațiile economice și instituțiile bucu
reștene, pentru a planta pomi fructiferi, tei. 
plopi, arțari, stejari, salcîmi, frasini, ulmi, nuci, 
duzi, sălcii, arbuști, flori, liane care ne vor des
făta ochii și ne vor bucura în zilele fierbinți 
ale verilor viitoare.

Un amănunt demn de a fi reținut : studen-

ții de la Institutul agronomic vor acorda asis
tență tehnică tinerilor.

Nu ne îndoim că sportivii Capitalei, care au 
răspuns totdeauna unor asemenea apeluri, se 
vor afla în primele rînduri ale participant! lor 
la marea acțiune, mai ales că ea vizează - și 
locurile ce le sînt atît de dragi, stadioanele și 
terenurile de sport ale orașului.

LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl ACTIVITĂȚILE SPORTIVE- 

IN AER LIBER!

CONCURSUL INTERNAȚIONAL „PRIETENIA"

ASTĂ-SEARĂ SE ÎNCHEIE 
FESTIVALUL TIMOR PATINATORI

Raid-anchetă prin 
din municipiul

Ona din prevederile principale 
cuprinse in Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al P.CJl. 
cu privire la dezvoltarea con

tinuă a educației fizice și sportului 
se referă la orientarea programelor 
de educație fizică in așa fel incit 
ele să asigure un conținut corespun
zător pregătirii temeinice a elevilor 
și studenților, iar cea mai mare parte 
■ activităților să se desfășoare ÎN 
AER LIBER.

In dorința de a vedea cum este 
aplicată această recomandare, am În
treprins recent un raid-anchetă prir 
cîteva școli generale sl licee din

90 la sută din activități - hi aer liber I
Iată o statistică în fața căreia re

porterul nu-și poate manifesta decît 
satisfacția. Ea este caracteristică co
lectivului cadrelor didactice si ele
vilor de la ȘCOALA GENERALA 
NR. 4. Am găsit-o într-una din curțile 
școlii pe prof. Elisabeta Nagy (fostă 
handbalistă în lotul național) la o 
oră de colectiv sportiv cu clasele a 
VII-a și a VIII-a. Antrenamente de 
volei și handbal. Era de dimineață, 
termometrul arăta 4 grade Celsius, 
dar copiii lucrau lejer, băieții în chi-

cîteva unități școlare
Tg. Mureș

municipiul Tg. Mureș. Alegerea lo
calității n-a fost lntimplătoare. Aici, 
primăvara a venit încă de la mij
locul lunii martie. Timpul frumos, 
cu zile senine — unele chiar căl
duroase — a constituit o adevărată 
invitație adresată profesorilor de e- 
ducație fizică și elevilor de a pre
fera sălilor de sport, curțile școli
lor. Bineînțeles că In raidul nostru 
r.e-am îndreptat tn special către acele 
unități eare posedă spații care oferă 
posibilități de a organiza !n bune 
ttmdițfuni lecțiile de educație fizică 
sau activitățile sportive.

loți și maiouri, fetele în treninguri, la 
fel ca și profesoara.

Am revenit la această școală șl 
ceva mai tirziu, atunci clnd lucrau 
profesorii Lajos Soos și Melania Dra
gos. Aceeași orientare a orelor de 
educație fizică și de „colectiv*  : afară, 
în curte, în aer liber. Un grafic a-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Primii campioni de dans pe ghea
ța, aplaudați pe un patinoar bueureștean, 
Eena Garor.ina și Igor Zavozln, meri
tuoși exponenți al școlii sovietice de 
patinaj.

Foto :N. DRAGOȘ

La concursul internațional de 
patinaj artistic „Prietenia", in
trarea pentru elevi (in grupe 
organizate) este liberă.

„TURNEUL DE BOX PE CATEGORII DE GREUTATE"

MECIUR1-DERBY IN SEARA FINALELOR
PITEȘTI: Calistrat Cuțov

PITEȘTI, 30 (prin telefon). în 
noua sală de sport a orașului au 
luat loc, seară de seară, începînd 
de luni, numeroși spectatori, care 
au urmărit reuniunile pugilistice 
prilejuite de disputarea turneului de 
box pe categorii. Competiția a adus, 
în orașul de pe Argeș, pe unii 
dintre cei mai buni sportivi ai ță
rii, dornici, prin rezultatele înre
gistrate în această confruntare să 
îmbrace din nou tricoul echipei 
naționale pentru viitoarele înt îlniri 
internaționale ale reprezentativei 
României.

La startul turneului s-au aliniat 
78 de sportivi, împărțiți astfel : 22 
la cocoș, 20 la ușoară, 28 la semi- 
mijlocie și 8 la grea.

Dintre capii de serie, stabiliți de 
organizatori la fiecare categorie, 
boxeri de valoare, mulți au fo6t 
învinși și vor asista din tribună la 
disputele finale de sîmbătă seara. 
Printre aceștia se numără : Marian 
Lazăr (accidentat), V. Kiss, L. 
Mathe, Al. Popa, V. Lehăduș, Ilie 
Dascălu etc.

Partidele semifinale au avut o 
desfășurare interesantă, plină de 
neprevăzut. La cocoș, prima pe
reche de semifinaliști a fost for
mată din Marian Lazăr (Steaua) și 
Marin Dumitrașcu (Farul). După o 
repriză de studiu, Lazăr a pornit 
la atac în rundul doi, dar la un 
croșeu expediat de adversar i s-a 
tumefiat ochiul, astfel că la în
ceputul ultimei reprize a fost oprit 
de medic să mai continue lupta. 
Elevul antrenorului Petre Mihai de 
la Constructorul Galați, Mircea 
Toni, a confirmat forma bună în

Sub cupola patinoarului acoperit 
.,23 August", pavoazat sărbătorește, 
întrecerile celor mai buni patina
tori juniori din șapte țări prietene 
se apropie de deznodămîntul final. 
Aseară au mai fost acordate me
daliile de campioni în două probe 
— individual masculin și dans pe 
gheață — urmînd ca azi să asistăm 
la ultima decizie, cea din spectacu
loasa probă feminină.

Patinatoarele au fost, de altfel, 
cele care au deschis reuniunea de 
ieri, deosebit de bogată. Ele au e- 
voluat în cadrul „programului 
scurt", testul obligator de figuri 
libere. Examen dificil, pe care 
multe concurente nu l-au putut 
trece cu notele cele mal bune. Este 
cazul speranței cehoslovace Lîliana 
Rehakova, care a greșit la dublu*

- Paul Dobrescu

care se află obligîndu-1 pe curajo
sul Alexandru Doboșiu (A.S.A. 
Cluj) să abandoneze în rundul 2.

La ușoară, Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu (colegi de club) au 
realizat succese scontate, iar par
tida lor finală va fi, sperăm, una 

ușoară, disputa: ia 
risipi

Foto : C. BEREȘTEANU j

In ultima repriză a meciului semifinal de la cat.
Pitești, Paul Dobrescu (dreapta) și Mihai Teojil au făcut multă 

de energie.

Lutz și pirueta cu săritură, pier- 
zînd puncte prețioase în lupta pen
tru un loc pe podium (note între 
4,0 și 4,6). în schimb adversarele 
sale directe au excelat. Patinatoa
rele din R.D. Germană, în special 
Marion Weber (5,2—5,5) și Steffî 
Knoll (4.9—5,3) ca și sovietica Ele
na Ribakova (4,5—5,3) ne-au arătat 
un patinaj de înaltă clasă, rod al 
unei pregătiri superioare, în care 
talentele sînt modelate cu price
pere.

De data aceasta, reprezentantele 
țării noastre nu ne-au dezamăgit. 
Evolulnd într-o suită de concuren*

Radu VOIA

(Cont’nuare tn pag. a 4-a)

dintre atracțiile galei finale. La 
semimijlocie Ion Hodoșan l-a în
vins pe Alexandru Popa (mai a- 
patic ca în alte dăți) și va lupta 
în finală cu talentatul (dar ca
priciosul) Sandu Mihalcea.

Paul 1OVAN

(Continuare tn pag a 3-a)
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AZI Șl MÎINE, ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
umj'jgyv

„CUPA JEAN

Miine, concurs In Capitală

CALCIANU“

Pentru echipele noastre de rugby din 
primul eșalon, etapa a XVII-a prezintă 
un interes aparte. Pe de o parte, fiindcă 
este uitlma etapă înahite de întrerupe
rea campionatului diviziei A, în vederea 
meciurilor internaționale pe care XV-le 
României le va susține în „Cupa nați
unilor FIRA“ cu Spania și Maroc. Cu 
alte cuvinte, un binevenit și ultim cri
teriu de verificare a jucătorilor suscep
tibili de a reprezenta culorile țării. 
Pe de altă parte etapa de duminică

Formațiile probabile :
STEAUA : Durbac — Braga, 

Enache, Dudică. Teleașă — R. 
lonescu, Mateescu — Achim, 
Postolache, Corneliu — Șerban, 
Pintea — Ciornei, Munteanu, 
Bucur.

DINAMO : Dăiciulescu — Co- 
ravu, Dragomirescu, Nica, Cons
tantin — Nicolescu, Florescu — 
Iftimie, Boroi, Roman — Țurlea,
I. Aurel — Baciu, Caraman, Stoi
ca.

angajează o serie de echipe în partide 
decisive pentru configurația clasamen
tului.

Reține atenția, în primul rînd. partida 
dintre Dinamo și Steaua, derbyul cam
pionatului. meci de tradiție, totodată, 
în care vor evolua internaționali repu- 
tați (Nica Dragomirescu, Florescu, Șer
ban, Durbac, Mateescu, Ciornei etc.). 
Pentru Dinamo, organizatoarea meciului 
pe... stadionul Ghencea, (partida ir.cepe 
la orele 11.00) jocul de duminică repre
zintă și un prilej de revanșă. după 
acel 6—13 din tur. Steaua, lider al com
petiției, se așteaptă la o replică dirză 
din partea adversarului său. motiv pen. 
tru care s-a pregătit cu toată atenția. 
Partida va fi condusă de Pellegrino 
d’EccIessis.

Dat fiind echilibrul de forțe dintre 
Grjvița Roșie și Sportul studențesc și

Azi și mîine, în cadrul etapei a 
XV-a, au loc următoarele jocuri : 
FEMININ — SERIA SUD : Voința 
Constanța — Instalatorul Bucu
rești, Petrolul Băicoi — Gloria 
București, Voința București — Ce
tatea Giurgiu, Rapid București — 
Frigul București, Laromet Bucu
rești — Metrom Brașov. SERIA 
NORD: Voința Craiova — Voința 
Oradea, Voința Mediaș — Voința 
Timișoara. U.T.A. — Voința Tg. 
Mureș, Hidromecanica Brașov — 
Voința Cluj. MASCULIN — SERIA 
SUD : Petrolul Ploiești — Rulmen
tul Brașov, Laromet București — 
Rapid București, Voința București— 
Flacăra Cimpina, Constructorul Ga
lați — Victoria Rod. Gloria Bucu
rești — Constructorul București. 
SERIA NORD : Olimpia Reșița — 
I. C. Oradea, C.F.R. Tg. Mureș — 
Voința Lugoj, Voința Cluj — C.F.R. 
Timișoara, Spartac Satu Mare — 
Voința Tg. Mureș, Electrica Sibiu— 
Jiul Petrila.

înaintea etapei de azi ți miine a earn, 
pion atu lui diviziei A — care prc-grameazâ 
o serie de meciuri importante Ia BâicoL 
Brașov <f). București Sibiu șl Reșița 
(m) — clasamentele i> ti ara-4 astfel :

FEMININ
Seria

1. Rapid București
2. Petrolul Băicoi
3. Gloria București
4. Voința Bucureș-i
5. Metrom Brașov
6. Laromet Bstarești
7. Cetatea Giurgiu
8. Voința Constanța
9. Instalatorul Buc.

10. Frigul București

Sud

« s • 4 itbsb -t 
Ulii 16847 a*
U«tS 14» M
13 7 9 8 17177 M
13 7 84 1038 14
13 7 • I ’.«î< 14
11 7 H Ml*  14
13 31 I 13B8 18
ÎMI I 2Î553 u
13 1 • 11 33836 4

Steaua — Dinamo, 13—6. .Așa a fost in tur. Ce va fi acum, in returul 
competiției 7 Dincolo de rezultatul ce Va fi consemnat, vrem si credem 

că vom vedea o partida la înălțimea unui derby de divizia .4
Foto t Ion MIHAICA

meciul dintre «ceste echipe (teren Par- 
cui copilului, orele 6.S0) se anunți 
foarte atractiv, cu ambiții de ambele 
părți de a tranșa o rivalitate sportivi 
râmași tn suspensie, după prima parte 
a competiției (în tur: 1#—li...). Va arbi
tra Alexandru Lemneanu.

In țară, cele mai interesante partide 
ee anunță a fi cele de la BMad (Rul
mentul — Farul Constanța) și laș! 
(Politehnica — C.S.M. Sibiu). Meciul de 
la laș! va £. condus de Drajo» Grua-

PARTIDE INTERESANTE IN ETAPA A XV-A

Seria Nard 4. Rapid BonzreBti 13 T8 8 mi 14
5. V.c-.ccxa Bed 13 7 8 4 tel 2« 141. C.S.M. Beșița 1< 11 • 5 r.BB3 23 4. Voznța B -rarest: 13 « • î 36911 122. Voința GuJ 14 9 B S ICMB li 1. Giorxa 3 - rrresti 13 4 I 7 35472 12

X Voința Tg. Mure» 13 9 • 4 i4in ib 8. FlaeAra Clnpsna 13 4 • 7 38332 124. Hidromecanica Bv. 13 l e 5 ii t. R ~?mentx Brasrv 13 5 • 8 3W2 »
s. Voința Media» 14 B B 4 15T54 X 11 Laroeze: U MII 25471 8
(. Voința Oradea 13 8 • 5 UU1 M
7. U.T. Arad 13 f • 3 LMn 13 Seria Nard
B. Voința Craiova 13 > • B 1M3T !• L Voința 04 13 8 9 4 35C37 18t. Voința Timișoara 13 3 • 1« USM < t Jial PetrJa 13 8 8 S 3W11 16

IB. Record Cluj 14 1 • 13 15173 3 X Vocma Tx BT-zes 13 8 8 S 25413 18
<- C FJL Tt- M=re> 13 7 8 4 14

MASCLTXS X XC. Oradea 13 7 8 8 2903 14
Seria Sad t Dectrtea SMB 13 8 8 Y 34154 13

3. Spariae Mare 13 8 8 T 33T3 13
1. ConstF’jicterul Gatoti 13 3B B 3 3T34 3B X C y R T^mrșoara 13 < a 7 LW-ll 13
L Consruaoru: Bue. 13 B • S Bl OZisepia H S • 1 Bn 1»
9 Petrolu ! • Plciețsi «• T • 4 14 U 3 8 IB 2M7S 8

POLO
RAPID Șl DINAMO SINT GATA PENTRU MECIUL DECISIV 

• Meciul are loc «ane. Io ora 11, in bazinul Floreasca • Arbi
trul inbTnirii — clujeanul V. Timoc

Și acum derby-ul! Miine diminea
ță, de Ia ora 11, bazinul Floreasca 
din Capitală va fi eu siguranță cin 
nou nefncăpâtor. Partida dintre Di
namo și Rapid, singurele nai- 
In actuala ediție a campionatului, va 
atrage In jurul piscinei acoperite pe 
toți iubitorii acestui sport. Se înfrun
tă cele mai puternice team-uri ale 
pol o-ul ui romanesc, echipele care *-  
sigura marea majoritate a eompccen- 
ților Jetului națimaL Este de aștep
tat. deci, au numai o IntRntre edâii- 
brată și spectocukasâ. a&a eoaa n 
f rst majoritatea jocvrilcr dintre cete 
cxsă preiende&ie ia hSu. ex- și aa 
coeci ce cantate pe -sâșars prestă
rilor foarte atente pe rare le-au 

diaa-șr. - m Șl cei

Cit și In cadrul națicnairi BOML-e. 
Rapiciștii s-au antrenat In -r-*i  

reșca. iar oe! de la Birlad de Petre N’i- 
eulescu.

La Suceava. C.S.M. va avea o misi
une destul de dificilă In fața Științei 
Petroșani, la fel ca și Precizia Săeele, 
care joacă acasă In compania redutabi
lei formații a Universității Timișoara. 
Indiferent. însă, de rezultat, nădăjduim 
că arbitrii Ștefan Cristea — la Suceava
— ș: Serriu Dragomirescu — la Săce'e
— vor putea consemna atitudinea de 
fair-play a jucătorilor celor patru 
echipe. (L st.)

zarea 
Ei at

t,■ ■*.-

■ 9

CINE VA CÎȘTIGA DERBY-UL ETAPEI a 17-A : DINAMO SAU 
STEAUA? RĂSPUNSUL: DUMINICĂ PE STADIONUL GHENCEA

INAINTEA PENULTIMEI ETAPE

Cu etapa a XXI-a, programată 
simbătă și duminică, disputele din 
campionatele naționale de volei se 
apropie de sfîrșit. Partidele ce ur
mează a avea loc azi și mîine (la 
care se adaugă restanțele din între
cerea feminină și meciurile etapei 
a XXII-a) nu pot influența prea 
mult situația în clasament (compo
nența celor 4 grupe finaliste) sin
gurele semne de întrebare fiind 
doar în privința echipelor care vor 
ocupa locul 6.

In campionatul masculin, două 
partide rețin atenția în mod deo
sebit : Steaua — Rapid și Dinamo 
— Universitatea Craiova, avînd în 
vedere că atît giuleștenii, cît și 
craiovenii doresc cu ardoare să fie 
piezen'i la turneul pentru locurile 
1—6. mai cu seamă că. Viitorul 
Bacău (deocamdată pe locul 5) are 
un meci ușor acasă cu Voința A- 
rad. iar în ultima etapă Rapid 
joacă cu Dinamo, iar Universita
tea. la Craiova, cu Electra. Șanse, 
e drept ceva mai mici, pentru a 
ajunge în primul pluton mat păs-

MECIUL I.E.F.S. — RAPID, TOTUȘI UN DUEL APRIG
Deși, dană cele patru înfrîngeri 

suferite pină acum, Rapid — cam
pioana țârii — nu are prea mari șan
se de a reedita performanța de anul 
trecut, întrecerea acestei echipe cu 
I.E.F.S., actuală candidată la titlu, 
se anunță interesantă, deoarece nu 
trebuie omisă puterea de luptă a fe
roviarelor în partidele de însemnăta
te majoră. De altfel, în meciul din 
tur echipa a cedat cu numai un coș 
(54—56), după un meci deosebit de 
atractiv. Firește, însă, favoritele în- 
til.ni.-ii de miine dimineață (sala Giu- 
lești. ora 11) rămin studentele, care 
au un lot mai omogen, cu numeroase 
Internaționale (Angelica Tita, Ana 
Popov, E igenia Saîcu, Clara Szabo, 
Doina Iftimie, Ana Deak, Ecaterina 
Pantea, Ștefania Giurea), In vreme 
ce la Rapid ne-am obișnuit să vedem 
tot greul dus de numai 3—4 jucătoa
re (Anca Raraviță, Dorina Suliman, 
Gabriela Bosco și, in ultimul timp, 
Irina Vasilescu). Etapa a XV-a a 
campionatului națirnaj feminin pro
gramează și alte partide importante 
pentru viitoarea configurație a cla
samentului. cum sînt Voința Tg. Mu
reș — Sănătatea Sa tu Mare (în tur

Aaatol Grințeseu, imul dintre antreno
rii fxrnației ne spunea că a pregătit 
o tactică specială pentru a contra
cara ^zorta*  pe care o folosesc deobi- 
eci rapidistii cînd joacă împotriva 
echipei sale. „Băieții sint extrem de 
—hițiași și dornici să se revanșeze 
peatm ultimele iafringeri. Firește, 
■a ie va fi ușor : am insă convinge
rea că ei se vor mobiliza — așa cum 
aa făcut-o de multe ori in partide 
import iote — și vor oferi o satisfac
ție numeroșilor loc suporteri. Echipa 
pr«bnb«H ; Huber și Frățilă — por
tari, Zamfirescn, Mibâilescn. Novac. 
Ncszasiu. V. Rus. O. Popescu. Lazăr. 
Frincn și M. Popescu (sau Popa!*-

Un akim minut: meciul va S 
pșn.ă.1- ce t’-ă-:' arbitra _

Adncn VA5IUU 

trează și Progresul, care primește 
replica echipei Tractorul Brașov, 
al cărui eventual insucces — coro
borat cu o victorie a Electrei în 
meciul cu C.S.U. Galați — ar lăsa 
deschisă lupta pentru al doilea loc 
destinat diviziei secunde. Demnă 
de urmărit și intîlnirea I.E.F.S. — 
„U“ Cluj.

La feminin, Dinamo — Medicina 
(dinamovistele au prima șansă, mai 
cu seamă că duminică studentele 
au avut o palidă evoluție), I.E.F.S.
— Rapid (de văzut în continuare 
modul în care se comportă giu- 
leștencele, avînd în vedere că joi 
au susținut o confruntare dificilă 
cu Penicilina). C.S.M. Sibiu — „U“ 
București (indiscutabil, sibiencele 
sînt favorite în intîlnirea cu ulti
ma clasată, care nu mai are nici 
un fel de speranță), Constructorul
— Penicilina (cînd vor, bucureșten- 
cele au arătat că pot evolua la un 
nivel superior, răsturnînd multe 
calcule), Farul Constanța — „U“ 
Cluj (scăpate de emoțiile retrogra
dării, ambele echipe pot furniza 
un spectacol agreabil) și „U* ‘ Ti
mișoara — Ceahlăul P. Neamț.

62—69), Voința București — Universi
tatea Timișoara (55—56) și Construc
torul București — Crișul Oradea 
(51—52). Dar cel mai mult este aștep
tat jocul de la Cluj, dintre Universi
tatea și Politehnica București. Tină- 
ra formație de pe malul Someșului 
a constituit revelația returului divi
ziei A, dar adevăratul examen îl va 
da mîine, în fața fruntașei clasamen
tului.

¥
După etapa desfășurată joi, șl 

înaintea celei de mîine, clasamentul 
diviziei feminine A se prezintă ast
fel :
1. POLITEHNICA
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Timș.
5. Voința Buc.
«. „U« Cluj
7. Crișul
6. Constructorul

14 13 1 1043-760 27
13 12 1 922-637 35
13 9 4 791-717 33
14 7 7 861-863 31
14 6 8 899-843 30
13 6 7 740-834 19
13 S 8 763-793 18
14 4 10 687-838 18
14 4 10 761.945 18
14 2 12 811.1057 16

9. Sănătatea
10. Voința Tg. M.

(Urmare din pap. V

sportivi străini prezenți la între
cere. Pentru prima oară în acest 
sezon, senioarele au ocazia de a 
Se întrece într-un concurs interna
țional și avem convingerea că vor 
depune toate eforturile pentru a 
dovedi că au dobîndit o clasă de 
valoare ce trebuie susținută prin- 
tr-un sistem eompetițior.al adecuat 
pentru ele și nu prin concursuri 
intîmplătoarF.

Vremea foarte bună, și grosimea 
stratului de zăpadă asigură la Po-

Așa după cum am anunțat, du
minică 1 aprilie, în Capitală, se 
va desfășura un interesant con
curs automobilistic de viteză pe 
circuit. Este vorba despre o în
trecere — dotată cu „Cupa Jean 
Calcianu” — organizată de către 
filiala A.C.R. București. Competi
ția a stirnit un deosebit interes în 
rîndul automobiliștilor, dovadă că 
pe foile de concurs sînt înscriși 
pînă în prezent circa 80 alergători 
din Capitală și provincie, printre 
care i Eugen Cristea-Ionescu, Petre 
Vezeanu, Marin Dumitrescu, Flo
rin Motoc (București), Puiu Aurel, 
Graeff Horst (Brașov), Florin și 
Gheorghe Morase (Argeș), Marin și 
Iosif Santa (Sibiu), Laurențiu Bor-

MIINE, DE LA ORA 10,15, PE TERENUL DINAMO 

STEAUA — UNIVERSITATEA IN ULTIMA ETAPĂ A „CUPEI PRIMĂVERII"

Mîine dimineață se vor disputa 
pe terenul Dinamo, cu începere de 
la ora 10,15, partidele decisive din 
cadrul turneului masculin dotat cu 
„Cupa Primăverii".

în derby-ul acestei ultime etape 
se vor întîlni formațiile Universi
tatea București și Steaua, partida 
anunțîndu-se foarte interesantă, în 
primul rînd datorită rivalității tra
diționale dintre cele două team-uri.

Universitatea pornește favorită — 
mai ales după victoria obținută joi 
în fața dinamoviștilor (care au în
trecut, la rîndul lor, pe Steaua) — 
așa îneît este de așteptat ca forma
ția campioană să abordeze întîlni-

ÎNTÎINIRI INTERNAȚIONALE

DE JUNIORI

Azi și mîine. are loc la Arad o 
Interesantă competiție internațio
nală de lupte greco-romane, la 
care participă reprezentativele de 
juniori ale Iugoslaviei, Ungariei și 
României (două echipe, A și B). 
în prima reuniune, sîmbătă dimi

CONDIȚII EXCELENTE DE ÎNTRECERE
iana ambianța de concurs specifică 
marilor stațiuni sportive internațio
nale. Este, desigur, regretabil. în 
special pentru comisia județeană 
Prahova, că ediția din acest an a 
„Cupei Bucegi“ nu s-a putut dis
puta la Sinaia. Dar, lungimea pîrti- 
ilor și stratul de zăpadă (împrăștiat 
de vini) nu au permis alcătuirea 
unor probe regulamentare. De ace
ea apreciem că în mod operativ și 
oportun, federația de specialitate 
s-3 orientat bine transferind „Cupa 
Bucegj-1 din Valea Dorului (sin
gurul loc care permitea desfășura
rea unor întreceri) în Poiana Bra
șov, unde, așa cum am arătat, totul 
este în perfectă ordine.

Antrenorii loturilor noastre au 

bely (Cluj), Grigore Bereni (Timi
șoara) ș. a.

Din regulamentul acestui con
curg _ ce se va desfășura pe un 
circuit în jurul pavilionului cen
tral al Complexului expozițional 
din preajma Casei Scînteii — reți
nem i se va concura în cadrul a 
cinci clase (un traseu de 2 200 m 
va fi parcurs de șase ori) ; startul 
se va da cu motorul oprit ; piloții 
vor concura singuri în mașină; ve
rificarea tehnică : duminică, era 8, 
începutul cursei : ora 10 ; Cupa va 
fi atribuită pilotului care va rea
liza cel mai tun timp pe întreaga 
cursă. Un amănunt demn de men- 
ționat : elevii, studenții și membrii 
A.C.R. au intrarea gratuită la acest 
concurs.

rea cu un spor de dîrzenie și am
biție.

în celălalt meci al rundei se vor 
întîlni Dinamo și Voința.

MECI INTERNAȚIONAL
LA SIBIU

SIBIU (prin telefon). Pe terenul 
Luceafărul din localitate s-a dispu
tat primul joc internațional de 
handbal masculin din acest sezon, 
formația Independența Sibiu întîl- 
nind echipa V6ros Meteor Buda
pesta, care întreprinde un turneu 
în țara noastră.

La capătul unei partide agreabile, 
cu multe faze spectaculoase, victo
ria a revenit echipei oaspe ca sco
rul de 20—15 (11—6). Principalii 
realizatori : R. Koch (5) și A. Koch 
(5) pentru Vords, respectiv Hitsch 
(4) și Speek (4). (Hie IONESCU — 
coresp. județean).

LA ARAD

neața, se vor întrece formațiile 
Ungariei și Iugoslaviei, iar după- 
amiază România B — Iugoslavia 
și România A — Ungaria. Dumi
nică dimineața se vor întîlni echi
pele România B — Ungaria și 
România A — Iugoslavia.

hotărî t ca echipele României de 
băieți și fete să fie formate din 
cîte patru sportivi, după cum ur
mează : Daniela Munteanu, Iuditli 
Tbmori, Maria Cîtnpeanu, Georgcta 
Eăncilă ; Dan Cristea, Dorin Mun
teanu. Gheorghe Vulpe șî Virgil 
Brenci. Dună cum se poate vedea, 
în națională au fost introduși schi
orii și schioarele aflați in cea mai 
bună formă sportivă, cei care în 
ultima perioadă au înregistrat și 
rezultatele cele mai bune. In afara 
celor de mai sus. fiecare club și 
asociație au mai înscris în concurs 
numeroși sportivi de valoare ce 
vor da, cu siguranță, un plus de 
spectaculozitate întrecerii interna
ționale dotată cu ..Cupa Bucegi”.

CU ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI ÎN SUA. (B)

APLAUZE Șl APRECIERI ELOGIOASE
LA ADRESA SOLILOR SPORTULUI ROMÂNESC
♦ East Stroudsburg: ,.A fost • cinste
ec’nipelor române..." • Liverpool: ,,Ne-a
a României.." • Călduroasă primire in

să vizităm, anul
Prima escale a gimnaștilor EO'trl 

în Statele Unite a avut loc în lo
calitatea East Stroudsburg, situată la 
circa 160 km de Nev.' York, renu
mită atît prin stațiunea cu ptrtii 
ertificiaie de schi (capacitate 4 CO? 
de sportivi zilnic), cit și prin cole
giul studențesc, de stat, ai cărui oas
peți am fost. Studenții sportivi de 
aici ne-au invitat să le cunoaștem 
cît mai deaproape condițiile lor de 
viață și învățătură, timp de două 
zile am servit masa la cantina stu
dențească, antrenamentele și con
cursul avînd loc în sala de sport a 
colegiului (capacitate 3 000 locuri, a- 
daptabilă pentru toate sporturile, In
clusiv pentru concursuri atletice sau 
întreceri de tenis). Prezența echipe- 
ior noastre în sala de sport de la 
East Stroudsburg a fost marcată In 
mod deosebit, stația de radioficare a 
colegiului transmițînd timp de peste 
două ore, numai muzică româneas;-ă.

Firește, n-a fost de loc greu pen
tru gimnaștii noștri să se impună In 
fața echipei studențești, deși unii 
dintre localnici se dovedeau foarte 
buni la diferite aparate. Pentru noi, 
concursul a prezentat o curiozitate 
constînd din faptul că după cinci 
schimburi (trei la băieți și două ia 
fete) s-a luat o pauză... La fiecare 
aparat au evoluat cîte trei sportivi 
din echipa gazdă și trei de la oas
peți. Gimnastele românce n-au avut 
adversare.

Antrenoarea Nicky MacDuff, care 
pregătește echipa feminină a Cana
dei, s-a deplasat special în statul 
Pennsylvania, spre a urmări forma
țiile țării noastre.

Bruno Klaus, antrenor principal de 
gimnastică în acest colegiu, ne. de
clara la plecare i „A fost o cinste 
pentru noi să avem ca oaspete. echi
pele de gimnastică ale României. Am 
avut foarte multe de învățat de la 
oaspeții noștri și sîntem convinși, că, 
în curînd, vom reuși să avem și o 
echipă feminină de valoare. Mi-au 
plăcut Dan Grecu, Nicolae Oprescu, 
precum și Alina Gorgac, pentru ex
presivitatea și ambiția ei".

Un autobuz special ne-a purtat a- 
poi cale de 160 de mile (circa 258 
km) spre Liverpool. Eram oarecum 
contrariați, pentru că pe hărțile de 
care dispuneam nu figura nici o lo
calitate cu acest nume. Nedumerirea 
avea să ne fie risipită abia la des
tinație, cînd am aflat că, adesea, 
l.iverpool-ul este socotit un cartier 
al marelui oraș Syracuse, cu peste 
500 000 locuitori. Dar, de fapt, Li
verpool este totuși un oraș de sîne 
stătător, care se mîndrește cu un 
mare complex școlar, construit după 
ultimele cerințe ale tehnicii învăță- 
mlntului. Dr. Luke La Porta, di
rectorul direcției de educație fÎ2ică 
din școală, cu care vizităm sălile

Ura dv..

Arizona • Denver: „Doria

viitor,

de Xa- 
explîeă i „Acazn 

cinei ani școala noastră a enstat S 
milioane dolari. Astăzi n-an mai 
tea-o construi nki cu II mi!i 
atît de mult an sporit prețurile 
tertalelor de construcție".

Concursul, Intr-o erganiza-» 
proape ider.rkă eu cea precedentă, 
se t-ansformă intr-un spectacol 
înaltă măiestrie, cu ropote de apia 
ze și ovații pentru sportivii n-4 
Acomodarea cu diferența de fus orar 
și intrarea la fermă sin*,  evidente, 
și se concretizează prir.tr-o mai bo
nă dispoziție de concurs, prin exe
cuții valoroase la toate aparatele. 
Spre a stimula interesul publicului 
pentru competiție, organizatorii aa 
solicitat acordul conducerii delega
ției noastre de a se da note cor.cu- 
renților, fapt acceptat, desigur.

Oficialități ale statului New York 
și ale orașului au acordat o mare a- 
tențle viatei noastre la Liverpool, 
socotlnd-o ca un eveniment impor
tant în viața orașului. La banchetul 
oferit In cinstea echipelor României, 
dr. Kenneth Lane, directorul gene
ral al Liceului din Liverpool, spu
nea : „Sintem extrem de plăcut im-

jrupul de sportivi români in incinta

presionați de delegația români. După 
ce la sală am admirat cu toții mă
iestria la aparatele de gimnastică, 
iată că aici am avut prilejul să ne 
convingem și de alte aspecte ale bu
nei pregătiri a echipelor române. 
Ne-a făcut tuturor multă plăcere să 
discutăm cu românii in limba engle
ză, in francezi, italiană sau germa
nă și nu ne-a surprins de loc să a- 
flăm că ei știu multe lucruri din 
v ariate domenii de activitate'*.

Trawslnd S.U. A. de la est spre vest...
Pentru următorul concurs e nece

sar să traversăm teritoriul S.U.A., de 
Ia est la vest, spre coasta Pacificu
lui. Deoarece liniile aeriene america
ne sînt împărțite Intre mai multe 
companii, stntem nevoiți să călătorim 
de la Syracuse la Eugene cu trei a- 
vioane, cu escale la Chicago și Port
land.

Oboseala acestei călătorii de peste 
opt ore este parcă anulata de foarte 
călduroasa primire făcută echipelor 
României în capitala statului Oregon, 
Eugene, unde, în februarie, ne în- 
tîlnim cu... primăvara. Totul este 
înverzit. O mașină specială precede 
autobuzul nostru pe tot parcursul de 
la aeroport spre centru] orașului. 
Ziarele pe care le găsim la hotel a- 
nunță pe spații ample evoluția gim- 
naștiior români la Universitatea din 
Eugene. Reprezentativei masculine a 
țării noastre îi este opusă o verita
bilă selecționată secunda a S.U.A. și 
lupta este foarte strînsă. Fetele noas
tre concurează iarăși fără adversare, 
dar aceasta nu le împiedică să cuce
rească din nou întregul public, prin 
aparițiile lor dezinvolte, pline de 
grație șl farmec. Primarul orașului 
asistă la concurs și laminează per
sonal cheia simbolică a orașului Eu
gene tuturor componenților delega
ției românești.

Apoi, din nou la drum, spre Ca
lifornia, Panorama nocturnă a ora-

șului San Francisco este splendidă. 
Ne îndreptăm, însă, spre Berkeley 
unde sînt programate meciurile ofi
ciale dintre echipele S.U.A. și Româ
niei. Dat fiind că despre întîlnîrile 
de aici s-a relatat mai pe larg In 
ziar, vom mai menționa doar mani
festarea unui obicei local foarte pro
fitabil pentru turiștii străini. Celor 
ce poposesc pe aceste meleaguri li 
se creează condiții excelente pentru 
cunoașterea locurilor de mare inte
res. Un simplu apel telefonic și a- 
sociația locală de studenți îți pune 
la dispoziție (cu mijlocul de trans
port adecvat) un ghid autorizat, care 
îți asigură un program foarte va
riat de vizite. Noi n-a trebuit să 
dăm telefon pentru că, auzind 
prezența noastră, cîțiva studenți
lifornieni s-au prezentat chiar el la 
aeroport, la sosirea -gimnaștilor ro
mâni, oferindu-ne serviciile lor. Timp 
de două zile, gimnastele și gimnaș
tii noștri au putut astfel să cunoas
că cîte ceva din numeroasele fru
museți ale San Francisco-ului, între 
care renumitul Golden Gate Bridge, 
cartierul chinezesc al orașului, dife
rite edificii Istorice și culturale.

mai
de

ca-

LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag. 1)

flat Ia sediul colectivului catedrei a- 
testa că numai elevii din clasele I

și II fac orele de educație fizică în 
sală, în timp ce toți ceilalți folosesc 
din plin spațioasele curți-labirint care 
există aici. Foarte bine !

Toată lumea, in curtea școlii I
Sub această deviză (nescrisă, desi

gur) își desfășoară lecțiile de educație 
fizică și activitățile sportive si ele
vii de la ȘCOALA GENERALA'NR. 2. 
Profesoara Aurelia Beregmeri (și ea, 
cu ani în urmă, handbalistâ din eșa
lonul de aur al țării) ne-a făcut o 
convingătoare demonstrație, fără să 
știe de prezența noastră : am sur
prins-o pe terenul de sport al școlii, 
într-o pauză, conducînd un meci de 
handbal, cu elevii clasei a V-a... E- 
levii au ținut să ne vorbească de 
frumusețea lecțiilor de educație fi
zică desfășurate afară, în aer curat, 
de pasiunea lor pentru fotbal, volei,

baschet și handbal, discipline care se 
practică frecvent în această școală, 
uneori cu rezultate peste granițele 
instituției.

O singură observație mai puțin 
îmbucurătoare : terenul de sport al, 
Școlii generale nr. 2 ar putea arăta 
ceva mai aspectuos. înțelegem că a- 
colo se desfășoară o activitate non
stop. căutindu-se să se valorifice fie
care minut. Totuși, față de prestigiul 
de care se bucură această instituție 
școlară în municipiu, grija pentru 
buna întreținere a terenului de sport 
(pornind de la gardul împrejmuitor) 
ar trebui să fie mult mai vizibilă.

Urmind exemplul profesorilor...

Universității din Arizona, 
de gazde..

purttnd frumoasele pălării de cowboy dăruite

In ținuturile
Berkeley

cowboy-lor

...elevii ȘCOLII GENERALE NR. 
lî, cei din clasele mici, sub supra
vegherea tovarășului Iosif Bencze. cei 
mari, îndrumați de tovarășa Con
stanța Marian, participau — echipați 
In treninguri — la orele de educație 
fizică sau de activități sportive. Mai 
avantajați erau elevii mari, reparti
zați pe platforma de bitum a școlii 
(aflată pe cale de extindere, cu spri
jinul material al C.J.E.F.S. Mureș. 
Un proiect mal vechi, care va fi

materializat, probabil, în acest an) 
Cei mici, în schimb, au fost nevoiți 
să lucreze pe cealaltă zonă a curții, 
neasfaltatâ, sub primejdia prafului. 
Gospodarii de aici ar putea preveni 
acest neajuns, dacă înainte de des
fășurarea activităților sportive în aer 
liber ar lua măsuri pentru a stropi 
curtea. Este o sugestie care se impune 
a fi luată în seamă. Altfel, bunele 
intenții nu vor fi dublate și de efi
ciență.

Dacă la San Francisco și 
era primăvară și ploua foarte des, 
după numai o oră și jumătate de 
zbor cu avionul spre sud-est nime
rim în plină... vară. într-adevăr, la 
Phoenix, în Arizona, e o căldură to
ridă, iar paltoanele noastre stlrnesc 
nedumerire. Noroc cu pălăriile de 
cowboy pe care le primim la aero
port, care ne Introduc cu repeziciu
ne In ambianța locală. Aici, în sta
tul unde își are sediul federația de 
gimnastică a S.U.A., sportivilor ro
mâni avea să li se facă cea mai căl
duroasă primire. Ca și în preceden
tele demonstrații și întîlniri, sala ar
hiplină a primit cu ropote de aplau
ze execuțiile de înaltă 
echipelor noastre, Alina 
Dan Grecu cucerind, din 
mai multe sufragii.

ținută ale 
Goreac și 
nou, cele

Punctele cele mai interesante din 
programul extrasportiv au fost vi
zitele la Rawhide, muzeu natural al 
cowboy-lor, impresionantă reconsti
tuire a vieții și activității acestor ca
valeri ai preeriilor și la restaurantul 
„La crama**  din Phoenix, într-o am
bianță specific românească, 
male și mititei, cu '
teni și, firește, cu 
Periniță...

„Pentru gimnaștii 
nea dl. Don Robinson, antrenor prin
cipal al Universității din Arizona — 
va fi oricînd plăcut să-i întilnească 
pe sportivii români. Aveți gimnaști 
compleți, valoroși, de Ia care ai mul
te de învățat. De fetele dv., ce să 
mai spun ? M-au îneîntat pur și sim- 
plu".

Miuța de la Liceul „Unirea"...

La o școală a gimnasticii feminine

lăutari 
vestita

cu sar- 
bucureș- 

noastră

mei ne spu-

...ne-a convins cît de îndrăgit este 
fotbalul printre elevii acestei uni
tăți școlare. Pe terenul din fața clă
dirii liceului, două echipe de băieți. 
Joc dîrz în formație de cîte 6. Clasa 
a IX-a. Și restul elevilor ?

Restul constituindu-1, elevele — li
ceul „Unirea" are o netă pondere 
feminină — lucra în sală, sub con
ducerea prof. Adina Ciotea. Un caz 
de excepție, după cum ne-am putut 
da seama, elevele avînd de trecut 
normele de control la gimnastică a- 
crobatică. Altfel — după cum a re
zultat din spusele elevelor — și fo
tele preferă să-și desfășoare lecțiile 
de educație fizică în aer liber. Există 
la „Unirea**  o a doua curte interioa-

ră, cu amenajări pentru jocuri spor
tive. Dar și aici — ca și Ia Școala 
generală nr. 12 — mai multă preocu
pare pentru buna gospodărire a curții, 
pentru curățenie, n-ar strica. De a- 
cord ?

¥
Posibilitatea de a lucra cît mai 

mult afară, în aer liber, este folo
sită si la LICEUL „PAPIU ILARIAN*',  
la GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL, 
la LICEUL PEDAGOGIC. Stă în pu
tința cadrelor de specialitate de la 
aceste unități școlare fruntașe pe 
municipiu și chiar pe județ, de a 
spori eficiența lecțiilor de educație 
fizică prin valorificarea integrală a 
spațiului disponibil în curțile res
pective.

Ultima escală a turneului, la Den
ver, în Colorado. Din plină vară a- 
j ungem în plină iarnă. La cîteva ore 
de la sosirea în localitate, fetele au 
de susținut un concurs dificil cu e- 
chipa reprezentativă a Liceului de 
gimnastică de aici, creat spre a de
veni pepinieră de cadre pentru se
lecționata S.U.A. Ambițiile locale 
sînt mari, dar pînă la urmă matu
ritatea și experiența sportivelor noas
tre îșl spun cuvîntul. Alina Goreac, 
Anca Grigoraș, Iuliana Simonfi, Ko- 
dica Sabău, Elena Ceampelea, Ga
briela Trușcă, Ileana Coman și-au 
impus evident superioritatea. Publi
cul, extraordinar de entuziast șl foar
te corect, a aplaudat la scenă des
chisă cele mai bune execuții.

Rod Hill, .antrenorul principal al

școlii, care a avut amabalitatea să 
ne acorde și un interviu, puțin a- 
fectat de cîteva nereușite ale eleve
lor sale, declara la încheierea con
cursului : „Pentru școala noastră, a 
fost o deosebită cinste să avem ca 
oaspete reprezentativa României. Vom 
fi foarte bucuroși ca anul viitor să 
putem vizita țara dv., să ne întilnim 
din nou cu gimnastele românce**.

Aici, la Denver, s-a încheiat tur
neul de două săptămîni al selecțio
natelor de gimnastică ale României 
în S.U.A. Un turneu greu, frumos, 
interesant, ce poate deveni un punct 
de plecare pentru viitoarele pregă
tiri, un turneu despre ale cărui în
vățăminte vom relata într-un număr 
viitor.

Constantin MACOVEI

Raidul-anchetâ realizat in municipiul Tg. Mureș — cu concursul pro
fesorilor Geza Kosa și loan Mihâescu, vicepreședinți ai CJ.E.F.S. 
Mureș, care au avut amabilitatea să ne însoțească — relevă interesul 

acordat de conducerile de scoli, de profesorii de educație fizică pentru 
programarea lecțiilor de educație fizică, o celor de activități sportive in 
aer liber, așa cum prevede și Hotârîrea de partid. Este o orientare poziti
vă, cu efecte directe asupra eficienței acestei discipline de invățăminl ți 
implicit asupra sănctâții copiilor. în toate școlile din Tg. Mureș unde 
există curți spațioa.e, o asemenea preocupare se face simtită ceea ce 
este lăudabil.

Ce s-ar cuveni, însă ? Ca în ioate cazurile să existe o grijă perma
nentă pentru a asigura condiții optime de igienă pe terenurile de sport 
(unele școli și-au amenajat chiar mici complexe sportive) sau în curți, ac
țiune care angajează direct și administrațiile unităților școlare pe direc
tori. Este adevărat, nu am găsit nici un caz care să creeze o state do 
îngrijorare, ci doar unele neglijențe. Bunii gospodari au toată puterea să 
le evite. Numai așa orele de educație fizică și sport iși vor putea merita 
denumirea de ore de sănătate colectivă, pentru creșterea capacității fizice 
a elevilor. Un asemenea obiectiv trebuie să se afle în fața tuturor facto
rilor cere se îngrijesc de formarea și creșterea tinerelor generații.
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MÎINE, ETAPA A XVIII-a

A DIVIZIEI A

LA PETROȘANI Șl PITEȘTI, MECIURILE DE MAXIMĂ ATRACȚIE
_ _ _ _ _ _ _ _ JIUL (5)-STEAUA (1) DINAMO BUCUREȘTI (2)-U.T.A. (II)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

1970/71: 1—1 șl 0—2; 1971/72: 1—1 și 0—3; 
1972/73: 0—3.

ULTIMELE PREGĂTIRI . steaua nu a 
putut beneficia integral de jucătorii săi 
chemați la lot, în această sâptămtnă. 
Mai mult, la Pitești. Iordănescu s-a ac
cidentat (contuzie a ligamentelor de la 
genunchiul drept) șl astăzi este cu pi
ciorul In ghips. în aceste condiții, joi, 
Steaua a disputat un meci de verificare 
„în tamllie". cu echipa de juniori. Ieri, 
la ora 11, formația s-a urcat în tren, 
cu destinația Valea Jiului.

Echipa Iui Coldum a susținut antre
namente zilnice (miercuri, două), cu o 
partidă de verificare disputată joi, In 
compania Științei Petroșani (scor : 3—2). 
La acest meci Szabados s-a accidentat, 
pleclnd imediat la București pentru un 
consult medical. Incertă este și folosirea 
Iul Stolan. accidentat și el, dar mal 
ușor. La Petroșani. Interesul în jurul 
meciului este mare, organizatorii (pro- 
fitlnd de vremea frumoasă) se pregătesc 
să-l găzduiască cum se cuvine, lucrind

F.C. ARGEȘ (8) - UNIVERSITATEA CRAIOVA (3)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

1970'71 1—0, 1—0; 1971/72 4—2. 2—1; 1972/73 
1—1.

DOBRIN ABSENT. DAR OLTEANU ? 
Iată cum se prezintă situația la piteș- 
tenl, pe baza Informațiilor primite ieri 
de la antrenorul Halaglan. Dobrln. ur
mează un tratament pentru o criză de 
sciatică, iar Olteanu se resimte în urma 
unei Întinderi musculare. Restul jucăto
rilor au participat la toate antrenamen
tele săpțăminil și Ia amicalul de miercuri 
cu Progresul București...(1—0): Vineri
campionii au mai susținut un joc-școală 
In compania echipei de tineret-rezerve. 
La Universitatea, antrenorii au pus ac
cent pe recuperarea fizică și mai ales 
psihică a jucătorilor, știut fiind că pen- 

derbyui cu Dinamo echipa locală a
. „In priză" două sflptămîni. în jocul- 
ată de joi, cu echipa de tlneret-re- 

•ve. antrenorii au exersat ideea de 
c de miine. FORMAȚn probabile: 
C. ARGEȘ : Stan — Piguiea, Barbu, 
lad, Ivan — Mustățea, M. Popescu —

STEAGUL ROȘU (9) - SP. STUDENȚESC (16)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

cele două echipe s-au întîlnit o singură 
dată (0—0) în turui acestui campionat.

— Nea Adamache. dă-te un pic 
la o parte să mă mai întremez ji 
eu cu soarele ăsta, aici, pe T'impai

RAPID (10) - „U" CLUJ (14)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

1970/71 : 0—1 și 1—0; 1971/72: 1—1 șl 1—11 
1972 73: 0—1.

ÎN ACEASTA SAPTAM1NA clujenii au 
avut antrenamente ztlnlc, miercuri fiind 
supuși unor probe de control. Joi, uni
versitarii — din rîndul cărora au lipsit 

•efan și Mureșan. prezenți la lo- 
reprezentaliv de tineret și Mun- 

anu. Indisponibil din cauza unei 
entorse la gleznă — au susținut 
o partidă de 120 de minute in 
compania juniorilor. Scor 5—0. „U"
Cluj sosește astăzi după-amiază in Ca
pitală-. Rapid — care încearcă să-și re
facă formația In urma repetatelor ac
cidentări care i-au subțiat lotul — a evo
luat joi intr-un joc-școală cu divizionara 
C Laromet. pe care a învins-o cu 5—0. 
Ieri dimineață. în Ciulești, feroviarii au 
efectuat din nou un antrenament de la 
care au absentat Neagu, Angelescu. Mu- 
șat și Dumitriu III (acesta avind, totuși, 
fractură de coastă). FORMAȚIILE PRO
BABILE : RAPID : Răducănu - Pop, 
Boc, Gtigoraș, Codrea. Naom, Savu _
Năsturescu, M. Stelian. Dirmitriu II. Pe-

Ia nivelarea terenului șl la vopsirea tri
bunelor. FORMAȚII PROBABILE: JIUL: 
G. ion — Georgescu, Tonca, Stocker, 
Dodu — Naghi, Libardl — Stan, Mulțes- 
cu, Iloznaf, Naidin. STEAUA : Ilaidu — 
Sătmăreanu, Ciugarin, Negrea. Hălmă- 
geanu — Dumitru, Dumilriu IV — Pan- 
tea, Tătaru, Năstase, Aelenei.

ARBITRUL INTILNIRII : Gabriel Blau 
(Timișoara).

CATEGORIC, UN DERBY. Se Înfruntă 
„locul cinci", cu liderul, două team-url 
despărțite doar de un punct !n clasa
ment. Jiul a prins gustul „înălțimilor", 
fiind neînvinsă in retur. Steaua Iși va 
apăra fotoliul din frunte străduindu-se. 
probabil, să demonstreze că debutul 
slab In noul sezon nu poate fl caracte
ristic. Părerea noastră este că G. Ion 
și Mulfescu (foști la Steaua) vor afișa 
„criza de orgoliu" presupusă, tndoindu-și 
eforturile și priceperea, poate în mod 
decisiv, într_o confruntare cu echipa 
care l-a refuzat cîndva. Orice pronostic 
este hazardant. Dar, In mod cert, o par
tidă Indîrjltă.

Troi, Radu (Kassai), Roșu, Jercan; uni
versitatea : Manta — Niculescu, Bă- 
din, Sameș, Dcselnicu — Strimbeanu, 
Pană. Ivan — Țarălungă, Obicmenco, 
Marcu.

ARBITRUL MECIULUI : Em. Vlaîcu- 
lescu (Ploiești).

OBLEMENCO SPERA... Partida se a- 
nunță destul de echilibrată mai ales 
că ambele formații se află in formă 
destul de bună. Handicapați de lipsa iul 
Dobrln argeșenii vor încredința misiunea 
de conducător al jocului lui Marian Po
pescu. Șansele lor de reușită vor de
pinde de explozivele Incursiuni ale iul 
Troi șl Jercan și de dispoziția de con
cretizare a lui Roșu. De partea cealaltă 
Oblemenco speră să nu i se întrerupă 
seria golurilor și crede că Marcu șl Ța- 
rălungă vor face clipe grele apărării 
gazdelor.

UN MECI ÎNTRE DOUA ECHIPE NEÎN
VINSE IN RETUR, care în partidele de 
săptâmîna trecută au cucerit trei puncte 
din cele patru puse în joc. De aceea, și 
una Și cealaltă au făcut totul, în această 
săptămînă, pentru a-și asigura victoria’ 
Este vorba de antrenamentele intense la 
care au luat parte cu loturile complete. 
S-ar putea, ca la Sportul studențesc să 
nu joace Lucaci, accidentat în meciul 
cu A.S.A. De asemenea, Manea are și 
el arcada spartă, accidentare suferită Ia 
aceeași întîlnire. Steagul roșu nu are 
însă nici o indisponibilitate, astfel că va 
fi aliniată echipa care a cucerit un punct 
Ia Constanța. FORMAȚII PROBABILE. 
STEAGUL ROȘU : Adamache — Anghe- 
lini, Pescaru, Alecu, Hîrlab — Cadar, 
Balint, Ghergheli — Anghel, Mateescu, 
Gyorfi. SPORTUL STUDENȚESC; Suriu 
— Tănăsescu. Kraus. M Sandu, Manea 
(Ciocîrlan) — Culda, Cazan — Lucaci 
(Chihaia), Cuperman. O. Ionescu, Mol- 
doveanu.

ARBITRU PARTIDEI : Gr. Bîrsan (Ga
lați).

TERENUL PROPRIU, UN ATU FOARTE 
IMPORTANT. „Meciul se anunță foarte 
greu pentru noî. datorită infuziei de ju
cători tineri șî valoroși în echipa Steagul 
roșu, datorită fotbalului bun pe care-l 
practică acest „11“, un „team« în înțele
sul bun ai cuvîntului“, ne spunea ieri 
dimineață antrenorul Sportului studen
țesc, Gh. Ola. Credem însă că meciul va 
fi dificil și pentru brașoveni. Ținînd 
însă seama de faptul că partida se va 
disputa pe terenul acestora...

treanu. „U" CLUJ : Ștefan — Crețu, Mi- 
băilă, Solomon, Cimpeanu — Anca, Fa- 
nea — Uifăleanu. Mureșan, Barbu. Lică.

ARBITRUL INTILNIRII : Petre Sotir 
(Mediaș).

CUM VA TRAVERSA RAPID „ZONA 
ACCIDENTĂRILOR" 7 Este în afară de 
orice dubiu că gluleștenil n-au găsit 
încă In acest sezon — chiar dacă l-au 
început mai devreme decît celelalte di
vizionare A - busola care să le Ridice 
drumul succeselor. Ba mal mult Rapid 
traversează acum și „zona accidentări
lor”. un punct trecut la activ tn etapa 
trecută (in deplasare) șl două acciden
tări la pasiv: Neagu și Mușat. Nu se 
știe deci, ce va atîrna mai greu în 
bilanț, mai ales că universitarii vin la 
București dornici de puncte și este greu 
de presupus că într-o asemenea situație 
vor adopta soluția unei apărări dispe
rate. Rezultatul va depinde, după păre
rea noastră, de măsura în care feroviarii 
vor gășl forța necesară de atac pentru 
a potoli cit mai grabnic intențiile oas
peților.

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 
1970/71: 4—1 și 2—0; 1971.72: 1—1 și 2—1; 
1972/73: 1—0.

NU VA JUCA DINU ? Dlnamovlștll 
n-au dificultăți în ceea ce privește lo
tul, totuși a apărut un semn de între
bare in legătură cu căpitanul echipei 
naționale. Dinu, care are o afecțiune a 
meniscului la piciorul stîng. El a jucat, 
totuși, integral in meciul selecționatei 
de miercuri, de la Pitești, șl se pare că 
va putea fi folosit și miine. Dumitrache, 
înlocuit miercuri din cauza unei lovituri 
la cap, s-a refăcut și este apt pentru 
joc. In această săptămină. Nelu Nun- 
weiller a pus accentul în pregătiri pe 
forța de pătrundere a atacului. Acest 
aspect l-a preocupat de altfel și pe an
trenorul arădean N. Dumitrescu, nemul
țumit de randamentul acestui comparti
ment în jocul cu Rapid. În ceea ce pri
vește formația U.T.A.-ei. s-ar putea sfi 
joace Purima iar în atac să se înceapă 
jocul cu Axente. FORMAȚII PROBA
BILE : DINAMO : Rămureanu — Cheran, 
G. Sandu, Dobrău. (Săt-măreanu), Dclea- 
nu — Moldovan. Dinu (Dobrău), R. Nun- 
weiller — D. Popescu, Dumitrache, Du
mitrescu U.T.A. : Vidac — Purima (Bi- 
rău), Pirvu, Pojoni, Popovici — Petescu, 
Domide. Broșovschi — Axente, Kun, 
Sima.

ARBITRUL MECIULUI : Traian Moar- 
căș (Brașov).

APARENȚELE POT ÎNȘELA... După 
calculele normale, bucureștenii sint £a. 
voriți. Lotul lor e mai omogen, tradiția 
rezultatelor directe din ultima vreme ple
dează, de asemenea, pentru ei, ca să 
nu mal amintim de factorul psihologic 
decurgînd din ansamblul etapei care le 
poate favoriza revenirea in postura de

C.F.R. CLUJ (4) - C.S.M. REȘIȚA (15)
Miercuri la București

LOTUL A - LOTUL DE TINERET
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

în tur, 2—0; în edițiile precedente ale 
campionatului, ceie două echipe nu s-au 
mai întîlnit, C.S.M. Reșița activînd în 
divizia secundă.

COJOCARU — INDISPONIBIL 10 ZILE, 
în cadrui pregătirilor din această săptă- 
mînă, începute chiar de luni, după re
venirea de la București, ceferiștii clu
jeni au susținut, joi și vineri, jocuri la 
două porți cu echipele proprii de tineret 
și, respectiv, juniori. Celor doi mai 
vechi accidentați (Adam și Roman) Ii 
s-au adăugat, după meciul cu Steaua, 
Cojocaru și Petrescu. Cojocaru are mina 
în ghips și va rămîne indisponibil circa 
10 zile, dar Petrescu s-ar putea să Joace 
duminică, așteptînd în acest sens un 
itltim aviz medical. Reșițenij au susținut 
și ei, joi, un joc-școală cu propria echi
pă de tinere-trezerve. exersînd diferite 
scheme în atac. O mențiune pentru vina

A.S.A. (12)-F.C. CONSTANȚA (13)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE: 

1971/72: 0—0 și 0—1; 1972,73: 0—2.
ÎN TABĂRA MUREȘEĂNA E 'LINIȘTE. 

Elevii lui Bone s-au antrenat în familie, 
susținînd două jocuri-școală cu echipa 
de tineret-rezerve. Nu sînt indisponibi
lități. La F.C. Constanța lucrurile stau 
altfel. Caraman, masivul atacant și „om 
de gol“, a suferit duminica trecută, după 
toate probabilitățile, o smulgere de li
gamente și se află cu piciorul în ghips. 
Dar și înlocuitorul său. Tufa», acuza 
o întindere musculară și situația nu 
e deloc roză. F.C. Constanța a jucat... 
tot în familie, cu „tineretul11. vineri 
după-amiază, a plecat spre Tg. Mureș. 
FORMAȚIILE PROBABILE : A.S.A. : So- 
lyom — Szolosi, țJnehîa'ș, Ispu**,  Czabo — 
Varodi, Boloni — Fazekas, Mureșan, 
Nagy, Hajnal. F.C. CONSTANȚA : Popa 
(Pilcă) — Stoica, Bălosu, Antonescu, * I.

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

MIERCURI — REPETIȚII GENERALE 
ALE AMBELOR ECHIPE. Ploleștenii, in

DEMHROVSCH1 — Poftiți aici!
I. OANĂ — Ești foarte drăguț 
dar prefer să rărnînem în conti

nuare pe aceleași scaune I

Desene de S. NOVAC si
AL. CLENCIU

SPORT CLUB BACĂU (7)-F.C. PETROLUL (6)

Nelu Nuntceiller . Cu mijlocul ăsta 
de locomoție, ajung mai repede 

sus !...
lideri. Este cert că Dinamo va ataca 
mai mult. Vor reuși insă Dumitrache et. 
comp, să străpungă apărarea adversă, 
care va juca grupat ? Nu este insă ex
clus ca periculoasele contraatacuri ale 
lui Kun sau „șuturile-bombă" ale lui 
Broșovschi șl Domide să dea acestui 
meci o turnură împotriva pronosticu
rilor...

rul înaintaș Roșea, promovat din pepi
niera locală, care se prezintă din ce in 
ce mai bine. Ieri dimineață, reșițenii au 
plecat, cu un autocar, spre Cluj. FOR
MAȚIILE PROBABILE : C.F.R. CLUJ : 
Gadja (Moldovan) — Lupu, Dragomir, 
Penzeș. Szoke — Marius Bretan, Mure
șan (Mânu) — Bucur, Vișan, Țegean, Pe
trescu (Moga). C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — 
Reduic, Georgevici, Kiss, Kafka — Puș
caș, Beldeanu — Atodiresei. Roșea» Nes- 
torovici, Florea.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghîță (Bra
șov).

GAZDELE AU MARI ȘANSE. învingă
tori și în partida din tur. de la Reșița, 
feroviarii clujeni — în favoarea cărora 
pledează și rezultatele din primele etape 
ale returului — pornesc cu mari șanse 
de victorie în acest meci, pe care este 
puțin probabil că nu le vor putea fruc
tifica.

Nistor — I. Constantinescu, Rădulescu — 
Ologu, Tănase, Tufan (Oprea). Negoescu.

ARBITRU PARTIDEI : N. Petriceanu 
(București).

ÎN APARENȚA. UN MECI ECHILI
BRAT. Va reuși, oare. A.S.A. prima ei 
victorie asupra fotbaliștilor constănțeni? 
In conjunctura actuală cînd ambele for
mații n-au convins prin comportarea lor. 
se pare că mureșenii au șanse mai mari, 
deși tradiția iși poate spune cuvîntul. 
Iată,. în cele trei jocuri precedente, A.S.A. 
nu a înscris nici măcar un gol în poarta 
formației de pe litoral. Dacă nu o va 
face nici de data aceasta, echipa antre
nată de.Tțberiu Bone nu va avea, apoi, 
zile de liniște! Prin poziția în clasamefit 
a celor două echipe, meciul se anunță 
dîrz, dar, sperăm că se va disputa în 
limitele sportivității.

afara antrenamentelor zilnice, s-au de
plasat miercuri la Tîrgoviște, unde au 
intîlnit pe divizionara B, C.S. Tîrgoviște. 
Rezultatul nefavorabil (0—1) cu care s-a 
încheiat partida, precum șl accidentarea 
lu: Pirvu. l-au determinat pe ilie Oanâ 
să intensifice pregătirile in zilele de joi 
și vineri. Sîmbătă la amiază, întregul 
lot se va deplasa cu autocarul la Bacău. 
Tot miercuri, Sport Club a intîlnit pe 
Știința Bacău, pe care a intrecut-o cu 
1—0 (autorul golului : Pană), tn ședin
țele zilnice de pregătire, antrenorii bă
căuani au lucrat atit pentru îmbunătăți
rea jocului înaintașilor cit și cel al apă
rătorilor. FORMAȚII PROBABILE : 
SPORT CLUB : Ghiță — Mioc, Catargiu, 
Sinăuceanu, Margasoiu — Vâtafu, Hrițcu 
— Pană, Dembrovsclii, Rugiubei, Florea. 
F.C. PETROLUL : M. Ioncscu — N. lo- 
nescu, Tudorie, Ciupitu, Gruber — Coza- 
rec, cringașu. Dincuță — Pisau, I. Con
stantin, Petrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Topan 
(Cluj).

TRADIȚIA VA FI RESPECTATA ? 
După acel 5—0, din toamna lui '70, bă
căuanii n-au mal putut să-l întreacă pe 
petroliști. Miine. Dembrovschi și colegii 
lui vor încerca să tranșeze in favoarea 
lor duelul eu apărarea ploieșteană, ca 
astfel să rilmină in plutonul fruntaș. Dar. 
aceleași glndurl le au și elevii lui Oanâ. 
care vor face totul pentru un rezultat 
favorabil. Deci, o partidă deschisă, care 
fiind televizată, prezintă o obligație in 
plus pentru nivelul valoric al evoluției 
jucătorilor.

Imperativul etapei

SALVAȚI EFICACITATEA!
Cel mai nedorit cadou adus de precedenta etapă s-a numit „ine

ficacitatea" prezentă pe toată linia. Am înregistrat, de asemenea cu 
destulă părere de rău, stabilirea unui nou record negativ, al numă
rului de goluri marcate. Atacurile formațiilor noastre de prima di
vizie au manifestat slăbiciuni, veritabile momente de absență din 
joc, nereușite în sincronizarea intențiilor, a preciziei șuturilor Și 
asta, tocmai acum, cînd se caută cu înfrigurare înaintași în formă 
pentru reprezentativă, tocmai acum cînd, față de acel start promiță
tor, pe care îl evocăm atit, speram într-o remediere a acestei lacune 
a primului nostru campionat demonstrată și de prima lui parte.

Cifrele, pe care trebuie să le amintim mereu pentru că sînt sen 
tințe obiective și extrem de utile, vorbesc despre o medie generală 
de 2,4 goluri ceea ce ne coboară foarte jos cu campionatul nostru 
intr-un tablou realizat pe plan continental. Sigur că, implicit, nu e 
optimistă nici situația din clasamentul golgeterilor. Cu cele 10 goluri 
ale sale, Oblemenco (despre care vom aminti însă că are meritul de 
a fi revenit în fruntea tunarilor după știuta maladie care l-a ținut 
departe de teren o vreme) nu apare prea sus între golgeterii euro
peni. In mai toate celelalte campionate, după 16 etape, media golu
rilor întîlnite la jucătorii din fruntea ierarhiei eficacității, este de 
12—14.

Toate aceste realități duc la ,,imperativul" de față. Etapa de ««li
ne trebuie să constituie o reabilitare a compartimentelor ofensive : 
înțelegem asta prin reușirea unor goluri nu datorită greșelilor copilă
rești ale apărătorilor, nu grație gafelor care aduc golul pe tavă ata
cantului, ci prin acele acțiuni în care eroarea apărării din fată 
să aibă cel mai mic rol, știut fiind că — totuși — în fotbal nici 
un gol nu se poate înscrie fără o inexactitate a defensivei. Dar 
meritul unui atac puternic, echilibrat și eficace e tocmaf acesta: 
de a OBLIGA apărarea adversă să greșească.

Cerem curaj, spirit de inițiativă și ambiție, de două ori ma’ 
multă ambiție decît în duminica trecută înaintașilor din cele 16 
linii pe care Divizia A le prezintă mîine în arenele sale. După cum. 
fără o angajare permanentă, pe toată durata jocului, spre a fi acolo 
unde s-a ivit breșa in sistemul defensiv, nu poate fi vorba de ma
nifestarea acelui grad de materializare acceptabil, onorabil, pretins 
unui atacant de prima categorie. Fără o cit mai frecventă înregis
trare a momentului-scop al fotbalului — golul — un campionat 
nu poate aspira la un inalt grad de calitate si spectacol.

Eftimie IONESCU

Miercuri va avea loc în Capitală 
un meci de verificare a jucătorilor 
selecționați. Este vorba de întîl- 
nirea dintre Lotul A și cel de ti
neret (sub 23 ani). Un prilej pen

JUNIOR!! NOȘTRI
(Urmare din pag 1)

Dar, obținerea unei victorii, în a- 
ceastă confruntare nu este deloc 
un lucru ușor pentru echipa noas
tră.

Cu toate că Citirea, Naghi, luga 
și coechipierii lor au cîștigat la 
Atena, actuala formație de juniori 
a Greciei constituie un adversar 
redutabil, extrem de periculos. Cele 
două victorii obținute in fața ju
niorilor iugoslavi, faptul că ata
cul oaspeților noștri este — cel 
puțin pînă acum — cel mai eficace 
din grupa preliminară, ne fac să 
privim cu circumspecție partida de 
miine. De altfel, trebuie spus, „11"- 
le Greciei este alcătuit din jucă
tori robuști, capabili să joace in
tr-un tempo rapid din primul și 
pînă in ultimul minut al partidei.

„Majoritatea jucătorilor echipei 
Greciei — nr «punea Iert 'Alexan- 
drescu, secretarul general al F.R.F., 
conducătorul delegației noastre la 

Șumulanschi — tn centrul fotografiei — reia balonul cu capul spre poarta 
echipei de tineret-rezerve Sportul studențesc Pază din ultimul meci de 

verificare susținut de echipa noastră de juniori

tru antrenor! de a verifica pe po
sibilii titulari ai partidelor cu se
lecționatele similare ale Uniunii 
Sovietice (18 aprilie — La Kiev și 
19 aprilie — la Odesa).

ÎN FAȚA UNUI
meciul de la Atena, din 21 martie
— au forță, viteză și, ceea ce mi 
se pare deosebit de important, au

ELEVII, INTRARE GRATUITA

In dorința de a stimula interesul 
pentru jocul de fotbal, federația 
română de specialitate permite tu
turor elevilor Intrarea gratuită Ia 
meciul de juniori România — Gre
cia, din cadru] preliminariilor tur
neului U.E.F.A. care va avea loc 
mîine pe stadionul Politehnica.

experiență competițională, cei mai 
mulți dintre ei evoluînd în echipe 
de prima divizie. Din rindul aces
tora se remarcă îndeosebi, Damia- 
nidis și Sakaridis, „motoarele" e-

Foto i S. BAKCSY

DATELE TURNEULUI 
FINAL U.E.F.A.

în acest an, turneul U.E.F.A. sd 
va desfășura între 31 mai șî 10 iu
nie, în mai multe orașe din nordul 
Italiei.

ARBITRUL C. PETREA VA CONDUCE 
MECIUL UNGARIA - IUGOSLAVIA 

(TINERET)
Arbitrul Constantin Petrea a fost 

delegat să conducă partida din ca
drul Campionatului european rezer
vat echipelor de tineret, dintre re
prezentativele Ungariei și Iugosla
viei.

întîlnirea va avea loc la Buda
pesta, la 9 mai.

ARBITRII JOCIIRIIOR 
REPREZENTATIVEI TĂRII 
NOASTRE Cil ALBANIA 

SI R. D. G.
După cum se știe, în această pri

măvară, reprezentativa țării noas
tre va susține două partide extrem 
de importante, decisive pentru ca
lificarea la turneul final al C.M. 
din 1974. Este vorba de jocurile cu 
Albauia și R. D. Germană. F.I.F.A 
a comunicat federației noastre de 
specialitate arbitrii care au fost 
desemnați să conducă aceste în
tâlniri, Meciul Albania — România, 
de la 6 mai, va fi arbitrat de o 
brigadă din Portugalia, iar cel din
tre România și R. D. Germană, de la 
27 mai, de o alta din Austria, avîn- 
du-1 la centru pe Erich Linemayer.

EXAMEN DIFICIL
chipei, doi mijlocași eu mare rază 
de acțiune, de la care majoritatea 
mingilor pornesc spre atacanții cen
trali Mavros și Dionisis. Primul 
joacă vîrf, cel de al doilea puțin 
mai retras. Ambii sar foarte bine 
Ia cap, reușind să finalizeze, cu 
lovituri puternice, deschiderile lungi, 
in adîncime, sau centrările primite 
de Ia extreme. Apărătorii noștri 
trebuie să fie extrem de atenți la 
contraatacurile declanșate de acești 
jucători, foarte mobili și insistenți, 
în tot ceea ce întreprind..."

★

Lotul oaspeților — condus de, 
Georges Dedes, președintele Fede
rației de fotbal din Grecia — a 
sosit, ieri după-amiază, în Capitală. 
Pe aeroportul Otopeni, am solicitat 
o scurtă declarație, în legătură cu 
partida de mîine, antrenorul for
mației Greciei, Jean Colias: „Ciști- 
gînd Ia Atena, juniorii români au 
acum de partea lor prima șansă. 
Dar meciul va fi la fel de greu 
pentru ambele echipe. Sper insă 
că va fi un joc de bun nivel teh
nic și că, pînă Ia urmă, va ciștiga 
cel mai bun".

Iată și componența celor două 
loturi din care antrenorii vor al
cătui echipele: ROMANIA: Ciurea 
și Ioniță — portari, Chivu, Negru- 
țiu. Naghi, Lucuță, Cotigă, Stoica, 
Munteanu, luga, Hurloi, Bîcescu, 
Crișan, Răducănu și Șumulanschi 
— jucători de cîmp ; GRECIA: 
Arvahitidis și Papadopoulos — por
tari, Volugaris, Firatos, Kratsas, 
losifidis, Damianidis, Sakaridis, 
Dionisis, Mavros, Koudouiis, Ardit- 
zoglou, Kolovos, Karyatidis, Mar- 
kou, V’amvaksusis și Ifadis — ju
cători de cîmp.

ÎN *nmi*  CiȘIiCĂTOnilBIl 
IA LOTERIA IK OBIfCTE- 

TRACEREA
Dl.\ II FEBRUARIE 1973

S1MBATA
BASCHET. Sala Progresul, de la 

ora 18: Progresul _ Arhitectura (f. 
B), Olimpia — Universitatea Bucu
rești U. B).

PATINAJ ARTISTIC. Patinoarul „23 
August", de Ia ora 15: Concursul in
ternational „Prietenia" (Individual 
teminin-figuri libere; în continuare 
demonstrația de închidere).

POPICE. Arena Giuleștî s Rapid — 
Frigul; arena Laromet: Laromet — 
Metrom Brașov; arena Voința : Voin
ța — Cetatea Giurgiu (partide din 
cadru] campionatului feminin, divizia 
A). întrecerile încep Ia ora 16.

RUGBY. Teren Vulcan, ora 16: Vul
can — Gloria (Divizia A).

SCRIMA. Sala Floreasca II. ora 16: 
concurs de calificare pentru campio
natul national de seniori (sabie și 
floretă feminin).

volei, sala Floreasca, de la ora 
17: Electra — C.S.U. Galați, steaua 
— Rapid (m. A).

DUMINICA
ATLETISM. Parcul sportiv Dinamo, 

de 1a ora 9: „Crosul Dinamo» (pen
tru juniori și junioare, seniori șl se
nioare).

BASCHET. Sala Giuleștl. de la ora 
ll: Rapid - I.E.F.S. (f. A); sala 
Constructorul, de la ora 9: Voința — 
Universitatea Timișoara (f. A), con
structorul — Crlșul Oradea (f. A).

FOTBAL. Teren Politehnica, ora 10: 
România — Grecia (preliminarii 
U.E.F.A.); stadionul Republicii. ora 
9.30: Rapid _ „U“ Cluj (tlneret-re- 
z.erve), ora 11.30: Rapid — „U" Ciul 
(Divizia A); stadion Dinamo, ora 
14.45: Dinamo - U.T.A. (tlneret.rc- 
zerve). ora 16.30 Dinamo — U.T.A. 
(Dtvlzla A); stadionul Progresul, ora 
10: progresul Buc. — C.S.U Galați 
(div. B). Meciuri din cadrul diviziei 
C. toate de la ora 11: teren Sirena i 
Sirena — Azotul Slobozia, teren Au
tobuzul: Autobuzul — Olimpia Giur
giu, teren Electronica : Electronica — 

Laromet, teren : Constructorul: Uni
rea Tricolor — Dinamo Obor; teren 
Laromet Tehnometal — T.M.B.

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 9 : 
Dinamo Buc. — Șc. sp. nr. 3 Buc 
(j. m.) — meci din divizia națională 
de juniori; ora 10 15 Dinamo _ voin
ța și ora 11.30 Steaua — Universita
tea (jocuri din ultima etapă a „Cu
pei primăverii"): teren Voința, de la 
ora 9: Șc. sp. nr. 2 Buc. — Șc sp. 
Călărași (j. f), Șc. sp nr. 2 Buc. — 
Șc. sp. Brăila <j. m.). Steaua — Șc. 
sp. Drăgășanl (j. m.) și șc. sp. nr. 3 
Buc. — Șc. sp. Ploiești (j f.); teren 
Giuleștl. ora 16.30: Rapid Buc. — C.S. 
Școlar (j. f.).

NATAȚIE. Bazinul „23 August", de 
Ia ora 10.30: concurs de înot dotat 
cu „Cupa Triumf".

POLO. Bazinul Floreasca, de la ora 
10: Progresul — Politehnica Cluj și 
Dinamo — Rapid (Divizia A).

POPICE. Arena Laromet : Laromet
— Rapid ; arena de la Clubul Uzine
lor Republica : Gloria — Construc
torul ; arena Voința : Voința — Fla
căra Cimpina (întîlnlri din cadi-ul 
campionatului masculin. Divizia A) 
Reuniunile sînt programate de la 
ora 8.

RUGBY. Teren „Parcul Copilului", 
ora 9.30 : Grlvița roșie _ Sportul stu
dențesc ; stadionul Ghencea, ora 11: 
Steaua — Dinamo (Divizia A)

SCRIMA. Sala Floreasca II. ora 8: 
concurs de calificare pentru cam
pionatul național de seniori (spadă 
și floretă masculin).

VOLEI. Sala Floreasca, de la ora 
8.30: Viitorul — Dacia Pitești (f. B), 
I.E.F.S. — „U" Cluj (m. A), I.E.F.S.
— Rapid (f. A); sala Dinamo, de la 
ora 10: Dinamo — „U“ Craiova 
(m. A). Dinamo — Medicina (f. A): 
sala Progresul, de la ora 8.30: A SE.
— Spartac, Progresul — „U’ Iași 
(f. B). Progresul — Tractorul Brașov 
(m. A); sala Constructorul, ora 11.30- 
Constructorul — Penicilina Iași (f. A) 
sala Giuleștl, de la ora 8: Aurora — 
Medicina. Locomotiva _ Delta Tul- 
cea. (m. B).

(Urmare din pag 1)

La grea, Vasile Lehăduș, Ilie Das
călii ș.a. au părăsit competiția, ast-

ORADEA: Constantin
ORADEA. 30 (prin telefon). - 

Pentru marea majoritate a pugiliști- 
lor care au participat la turneul de 
box pe categorii de la Oradea, în
tâlnirile au însemnat o adevărată 
„probă de foc“. Mulți dintre cei 
care vor lupta astăzi în finale, ne 
referim îndeosebi la semiușori și 
mijlocii-mici, au avut un program 
foarte încărcat, ei trebuind să bo- 
xeze în fiecare zi (suportând — 
deci — dimineața temutul control 
al cîntamlui). Cu atât mai mult este 
de subliniat faptul că meciurile 
semifinale s-au ridicat la o bună 
cotă valorică, dorința de a învinge 
fiind un puternic stimulent. De la 
început trebuie să spunem că semi- 
muștele Ștefan Băiatu (C.P.M.B.) 
și Alexandru Turei (Dinamo Bv) au 
oferit o partidă superbă, care, dacă 
ar fi fost filmată, putea constitui 
o lecție pentru absolut toți boxerii 
noștri. Băiatu va boxa, sîmbătă 
seara, cu gălățeanul Petre Ganea.

O surpriză deosebit de plăcută : 
semi ușorul Constantin Stanef, pe 
care — sinceri să fim 1 — nu ne 
mai așteptam să-l vedem împăcat 
cu boxul adevărat. El a obținut 
cea de a patra victorie consecu
tivă, aici la Oradea, de data aceasta

IAȘI : Gabriel Pometcu
IAȘI, 30 (prin telefon). — Neaș 

teptat de puțini spectatori au fost 
prezenți, joi seară, Ia reuniunea 
semifinală din cadrul turneului de

MECIURI — DERBY ÎN SEARA
fel că Ion Alexe va susține ulti
mul meci al turneului cu Ion Sănă- 
tescu, care a manifestat o mare 
putere de luptă.

Stanef - Simion Cuțov
învingindu-1 pe experimentatul con- 
stănțean Aurel Iliescu. Toate aceste 
succese îl recomandă pe Stanef ca 
un adversar dificil pentru Simion 
Cuțov, în finală. Miraculoasă și 
transformarea metalurgistului Ni- 
colae Tudor, care l-a învins pe ta
lentatul Mihai Imre (Dinamo Bv). 
Va reuși oare să cîștige și finala cu 
gălățeanul Sandu Tîrîlă ?

La semigrea, în finală, un meci 
deschis oricărui rezultat: Vasile 
Croitoru (Steaua) — Patru Cojocaru 
(Rapid). Conform regulamentului 
competiției urmau să aibă loc și 
meciuri pentru locurile 3—4. Aici 
nu se va disputa decît o singură 
asemenea partidă, între semimuș- 
tele Remus Cozma și Alexandru 
Turei.

La turneul de Ia Oradea au luat 
startul 81 de sportivi : 14 la semi- 
muscă, 30 la semiușoară. 26 la 
mijlocie-mică și 11 la semigrea 
Pînă în prezent au avut loc 73 de 
meciuri, iar în finale nu vor apărea 
mari favoriți ca Aurel Mihai, Re
mus Cozma. AI. Turei, Ștefan Bo
boc, Gh. Pușcaș, Marin Constanti
nescu, Dumitru Mihalcea, Aurel 
Iliescu.

Petre HENT

- Constantin Ștefanovici
bcx pe categorii de greutate, desfă
șurată în Sala sporturilor din lo
calitate. De fapt, aceeași lipsă de 
interes pentru această competiție 

s-a constatat și în zilele precedente, 
în ciuda valorii incontestabile a 
participanților și a spectaculozității 
întâlnirilor. Din acest punct de ve
dere, alegerea acestui Ioc de dispu
tare a competiției s-a dovedit a 
nu fi cea mai inspirată. Ceea ce 
a caracterizat întrecerile de aici, 
din semifinale, a fost echilibrul e 
vident, sub semnul căruia s-au des
fășurat meciurile, patru din cele 
șase partide terminîndu-se cu vic
torii îa puncte (2—1).

In prima întâlnire a semifinale
lor, au evoluat „muștele" Ion Șulă 
(Dinamo Brașov) și Mihai Petrescu 
(Dinamo București). Lupta a în
ceput furtunos. După ce în prima 
repriză Petrescu . a fost numărat 
pînâ la 8, brașoveanul a pus stă- 
pînire pe meci, cîștigînd clar ia 
puncte. în cealaltă semifinală a ca
tegoriei, campionului național Tra
ian Cerchia (Portul Constanța) i-a 
fost opus Faratim Ibrahim (Steaua). 
Pugilistul militar a constituit o sur
priză plăcută prin maniera cum a 
știut să evite o înfrîngere cate
gorică, surprinzîndu-și chiar, de 
cîteva ori, adversarul cu lovituri 
precise care au impresionat (mai 
mult decît se cuvenea) pe doi din
tre cei trei arbitri, care l-au de
clarat învingător. Cerchia a condus 
tot timpul lupta și a lovit mai mult, 
motiv pentru care merita victoria.

La categoria pană. Constantin

MIINE, CROSUL „DINAMO"

Clubul sportiv Dinamo București 
organizează mîine dimineață crosul 
„Dinamo". întrecerile vor avea loc 
pe aleile parcului sportiv Dinamo 
începînd de la ora 9 și vor cu

FINALELOR
Ștefanovici (Electroputere Craiova), 
realizatorul celei mai mari surprize 
realizată aici la Iași (l-a învins în 
sferturi de finală pe Octavian Amă- 
zăroaie) a avut un meci dificil în 
compania lui Memet Iuseim (Lito
ral Mangalia) — adversar rapid și 
cu un bun joc de picioare. Dar. 
chiar dacă s-a resimțit în urma e- 
fortului depus în partida prece
dentă, craioveanul a cîștigat destul 
de clar, anunțîndu-se un adversar 
redutabil pentru Gabriel Pometcu 
(Rapid). Acesta din urmă a reali
zat o victorie ce s-a conturat de 
abia în ultimele secunde ale dispu
tei, în fața lui Gheorghe Ciochină 
(Steaua). In primele trei minute, 
Pometcu a recepționat multe stângi 
repetate la bărbie, fiind pus și în 
dificultate. în repriza secundă, bo- 
xînd atent, campionul penelor a e- 
chilibrat situația. Lupta a fost egală 
și în repriza a treia, pînă în ulti
mele secunde, cînd, cu cîteva serii 
scurte, Pometcu a punctat decisiv, 
obținînd victoria la limită.

Singura întrecere dezechilibrată a 
fost cea dintre Alee Năstac (Steaua) 
și Mircea Iagăru (C.S.M. Sibiu). Sl- 
bianul a fost abandonat în repriza 
secundă. în ultima partidă, Ion 
Gyorffi (Dinamo București) și 
Gheorghe Chivăr (Steaua) au rea
lizat un meci plăcut.

Mihoî TRANCA

prinde alergări rezervate tuturor ca
tegoriilor de juniori precum și se
niorilor. Participarea este deschisă 
tuturor amatorilor, atlețl din Bucu
rești sau din provincie.

Se aduce la cunoștința cîștigâto- 
rilor la LOTERIA IN OBIECTE din 
11 februarie 1973 care din diferite 
motive nu și-au ridicat încă obiec
tele de la magazinele comerciale (In' 
cadrul sumei clștigate si a listei de 
obiecte publicate), că data pînă la- 
care pot să mai facă acest lucru s-a 
prelungit de la 28 martie a. c. la 
30 aprilie a. c.

Tn caz de neprimire a comunică
rilor scrise, aceștia trebuie să se a- 
dreseze în timp util Administrației 
de Stat Loto-Pronosport — București, 
calea Victoriei nr. S.

• Programul concursului Prono
sport nr. 13 de mîine 1 aprilie 1973, 
este următorul i I. Dinamo Bucu
rești — U. T. Arad; II. Jiul — Stea- .. 
ua ; III i F. C. Argeș — Universita
tea Craiova; IV: S. C. Bacău —' ■ 
F. C. Petrolul ; V. Steagul roșu — 
Sportul studențesc; VI. C.F.R. Cluj*  ’ 
— C.S.M. Reșița; VII. A.S.A. Tg. 
Mureș — F. C. Constanța ; VITI t - 
C.S. Tîrgoviște — Metalul București; 
IX i Dunărea Giurgiu — Politehnica " 
Iași ; X i Metalul Drobeta Turnu Se
verin — Politehnica Timisoara ; XI i 
Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu ; XII ! 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Satu . 
Mare ; XIII t C.F.R. Arad — F .C. 
Bihor.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 30 MARTIE 1973 î

Extragerea I | 4 57 42 63 12 19 44 
78 75.

Extragerea a Il-a : 23 18 88 48 65 
69 52.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI l 
993.202 lei.

Plata cîștigurilor de la această tra
gere se va face astfel i în Capitală 
Începînd de la 9 aprilie șl pînă la 
14 mai 1973 ; in țară, începînd de la 
12 aprilie pînă la 14 mai 1973 Inclu
siv.

Rubrică redactată de 
LOTO—PRONOSPORT



AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

VANGHELICI, CEARNAU, COMAN SI IORGA*

Învingători in prima
LAUSANNE, 30 (prin telefon). Vi- 

heri dupâ-amiază. în Pavilionul 
sporturilor din localitate, au în
ceput confruntările campionatelor 
europene de lupte libere. înaintea 
gongului inaugural, a avut loc tra
gerea la sorți. Spre marea lor ne
șansă, aproape toți cei 9 luptători 
români au fost opuși, în primele 
două tururi, principalilor candidați 
Ia titlurile continentale. Bunăoară. 
Vasile Iorga (cat. 82 kg) îl întîl-

LA CAMPIONATELE
INTERNATIONALE FEROVIARE
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

desfășoară, la Leipzig, campiona
tele internaționale feroviare de 
lupte greco-romane. La această 
competiție, aflată la cea de-a 6-a 
ediție, participă și formația clubu
lui Rapid București. Din echipa 
giuleșteană fac parte, printre alții, 
cunoscuții luptători R. Pătrașcu 
(cat. 68 kg), T. Ignătescu (cat. 74 
kg), P. Stroe (cat. 82 kg) și V. 
Moisil (cat. 100 kg).

nește în turul doi pe campionul 
european Vasili Sjulzin (U.R.S.S.), 
Petre Coman (cat. 62 kg) luptă, 
în același tur, cu bulgarul Ivan 
Iankov, lui Emil Butu (cat. 52 kg) 
sorții i l-au desemnat chiar din pri
mul tur pe Jurgen Mobius (R. D. 
Germană), medaliat cu argint la 
ultimele două ediții ale „europene- 
lor“. iar Petre Poalelungi (cat. 68 
kg) l-a întîlnit în primul său meci 
pe Ruslan Așuraliev (U.R.S.S.), cla
sat pe locul 3 la J.O. de Ia Miin- 
chen.

Iată și cîteva amănunte de la 
partidele pe care le-au susținut 
luptătorii noștri în reuniunea de 
după-amiază.

O frumoasă victorie a repurtat 
lancu Vangheliei (cat. 48 kg) în 
fața puternicului luptător turc Se- 
lum Sarai. în prima repriză Van
gheliei a parat cu dificultate atacu
rile dezlănțuite ale adversarului și 
se părea că nu va rezista pînă la 
sfîrșitul partidei. Dar, în repriza 
secundă luptătorul român a intrat 
decis la picioarele lui Sarai și cu 
o „cheie" l-a fixat în parter și apoi 
în tuș (min. 5,18).

Tot cu un luptător turc a luptat 
și Petre Cearnău (cat. 57 kg). Este 
vorba de Yildirini Kazitn, prezent 
și pe saltelele de concurs ale Olim-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

ROMANIA Șl IUGOSLAVIA
IȘI DISPUTA AZI LOCULUI
ECHIPA R.D. GERMANE VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE A GRUPEI B

Emil Butu. deși a con-

de a obține tușul, dar de 
Dunke a fost salvat de

piadei de anul trecut. Cearnău 
finalizat multe procedee tehnice și, 
la capătul celor trei reprize, a ob
ținut o victorie categorică la punc
te (13—7).

Reprezentantul țării noastre la 
cat. 62 kg, Petre Coman, a debutat 
cu succes în confruntarea sa cu 
Asa Iordanov (Iugoslavia). Meciul 
a fost extrem de echilibrat, luptă
torul român detașîndu-se doar cu 
un punct tehnic : 8—7.

O partidă deosebit de spectacu
loasă a realizat Vasile Iorga în 
duelul cu Bernat Dunke (R.F. Ger
mania). Luptătorul român a totali
zat un număr impresionant de 
puncte : 13—0. Adesea Iorga a fost 
la un pas 
două ori 
gong.

Tînărul 
dus cu 4—1 în partida cu Jiirgen 
Mtibius a pierdut în cele din urmă, 
la puncte. Petre Poalelungi s-a ac
cidentat în min. 8 al întîlnirii cu 
Așuraliov, iar Ion Dumitru (cat. 
90 kg) a fost învins prin tuș (min. 
3) de Pîotr Surikov (U.R.S.S.).

Ceilalți luptători români au con
curat în gala a doua, care a luat 
sfîrșit după miezul nopții.

GRAZ, 30 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Reprezentativa de hochei a Româ
niei a pierdut una din cele două in- 
tîlniri hotărîtoare care-i mai rămăse
seră pentru a putea aspira la un Ioc 
pe podiumul de onoare. A pierdut 
înțîlnirea cu echipa S.U.A., dar spe
ranțele noastre se îndreaptă acum 
către meciul de simbătă cu Iugosla
via, de a cărei importanță nu mai 
este, credem, cazul să amintim. Pen
tru a putea ocupa locul al treilea, 
hocheiștilor români le este necesară 
numai victoria, deoarece un rezultat 
de egalitate le va fi favorabil adver
sarilor, beneficiari ai unui golaveraj 
superior.

Apreciem, cu puțină amărăciune,

că în meciul de vineri, cu hocheiștii 
de peste Ocean, băieților noștri le-a 
lipsit și puțină șansă, mai ales în 
finalul reprizei secunde cînd au ra
tat două ocazii, cu poarta goală, dar 
mai mult decît atît. ei n-au mai 
avut forța și mai ales rezistența ner
voasă trebuincioase pentru a realiza 
un scor mai strîns și poate chiar o 
egalitate. Au existat însă în apărare 
cîteva greșeli flagrante care i-au pus 
pe americani în situație de superiori
tate și aceștia au marcat. Fără să 
exagerăm cu ceva se poate spune că 
fiecare din cele șase puncte ale e- 
chipei S.U.A. au fost rezultatul di-

ION BAȘA
porții, a pasat lui Huțanu, care n-a 
putut reține pucul si Irving a stabilit 
scorul la 4—2, deoarece Tureanu și 
Gheorghiu au ratat, mai apoi, două

Turneul de Dasclict de la liosicc

54-52,
A TIILIA VICTORIE

KOSICE, 30 (prin telefon). Tn ziua 
a patra a turneului internațional din 
localitate, reprezentativa masculină 
de baschet a României a repurtat un 
frumos succes — al treilea consecu
tiv — întrecînd echipa Bulgariei (ne
învinsă pînă la această partidă) cu 
scorul de 54—52 (30—37). înțîlnirea a 
fost viu disputată și a fost decisă în 
repriza secundă de apărarea presing 
efectuată de sportivii români, care 
au recuperat handicapul ce-1 aveau 
Ia pauză. In ultimele 30 de secunde, 
scorul era egal, dar în ultima secun
dă Tarău a înscris coșul victoriei 
prlntr-o aruncare „cîrlig". Prin a- 
ceastă victorie, baschetbaliștii ro
mâni se mențin printre fruntașii cla
samentului (la egalitate de puncte cu 
selecționata studențească a Ceho
slovaciei și cu formația Bulgariei) și 
urmează ca disputele din ultima zi 
să decidă cîștlgătoarea turneului. Tn 
orice caz, exceptînd jocul din pri
ma zi (cu selecționata studențească 
a țării gazdă, de fapt prima repre
zentativă), echipa României a avut 
o evoluție remarcabilă, consemnată 
de succesele înregistrate asupra 
team-urilor Vienei, Cehoslovaciei și 
Bulgariei.

Tn partida cu Bulgaria, punctele 
au fost înscrise de Tarău 14, Oczelak 
12, Georgescu 10, Novac 6, Popa 5, 
Cernat 4, Diaconescu 3 pentru Româ
nia,. respectiv Golomeev 24, Kirov 6, 
Peicev 7, Rajkov 5, Pandov 6, Șar- 
kov 4.

Simbătă, în ultima zi a turneului, 
România joacă cu Ungaria.

A
S-

CE A FOST IERI :
S.U.A. — România 6—3 (1—1, 

2-1).
R. D. Germană — Italia 15—1 i 

4—0, 8—1).
Iugoslavia — Japonia 4—3 i 

1—1, 1—1).
Elveția — Austria — rezultatul 

ne-a parvenit pînă 
țlei.

3—1,

(3—0,
(2—1,

___  . . nu
la închiderea edi-

CE VA FI AZI :
(ultima etapă a competiției)

(11) Japonia — Italia 
(15) România — Iugoslavia 
(18) R.D. Germans — Austria 
(21) S.U.A. — Elveția

10
14
17
20 _______  . _ . _
Partida România — iugoslavia va 

putea fi urmărită, de la ora 15, în 
transmisie directă la televizor.

S1NT AȘTEPTATE CU MULT INTERES
• Participă sportivi din 65 de țări • Au sosit primii concurenți
• Lotul R.P. Chineze cuprinde 55 de persoane • 300 de ziariști și 100000

de turiști • Declarația campioanei mondiale Lin Hui-cin

Am sosit în orașul gazdă al cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă — Sarajevo, capitala Bosniei 
și Herțegovinei, așezare în care se 
îmbină fascinant noul și vechiul și 
ale cărei vestigii îți amintesc de 
trecutul istoric și plin de zbucium 
al acestor popoare. Orașul trăiește 
intens apropierea marelui eveni
ment sportiv, campionatele mondia
le de tenis de masă, competiție la 
care va participa un număr record 
de sportivi din 65 de țări.

Am vizitat săptămina trecută 
palatul Skenderija, sub cupola că
ruia, timp de zece zile, se vor în
frunta cei mai buni mînuitori ai 
paletei din lumea întreagă. La fața 
locului ne-am dat seama că totul 
este pus la punct, iar campiona
tele ar putea să înceapă în orice 
moment. Entuziasmul, priceperea și 
hărnicia organizatorilor au dat roa
de, ceea ce se va vădi cu siguranță 
în zilele întrecerilor.

Convinși că cititorii ziarului 
„Sportul" doresc să afle și alte a- 
mănunte în legătură cu actuala 
ediție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă, iată, în' continuare, 
cîteva spicuiri din carnetul de re
porter.

în timpul campionatelor, Saraje
vo va găzdui peste 300 de gazetari. 
Din oră în oră agențiile de presă 
cer informații detaliate și solicită 

noi acreditări pentru trimișii lor

CONCURSUL INTERNAJIONAL „PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

te fruntașe, campioana națională 
Doina Mitricică s-a comportat la 
înălțime. Ea a executat fără gre
șeală elementele impuse, a patinat 
în viteză, cu mult elan și grație. 
Notele ei au mers pînă la 3,1 dis- 
tonînd doar arbitra cehoslovacă 
Hana Vavrova cu 4,4—4,5. Și ce
lelalte românce au evoluat bine, 
plăcînd în mod deosebit Gabriela 
Voica și Silvana Suclu. Chiar E- 
milia Țibula, ultima dintre ele, 
ne-a impresionat cu un dublu-Lutz 
sărit cu aplomb. Promisiuni pentru 
un clasament mai bun, după sec
vența finală a liberelor, de azi.

Deosebit de spectaculoase au fost 
ultimele apariții ale patinatorilor. 
Programe de figuri libere, conți- 
nînd elemente tehnice de mare 
dificultate, asamblate cu multă 
artă. Seria săriturilor cu triplă ro
tație a fost deschisă de Glaubitz, 
ca apoi — pe rînd — Kokora și 
Tascher să strălucească în acest 
domeniu al supremei tehnici. în 
special ne-a plăcut sovieticul Kon-

stantin Kokora, un nou Cetveruhin 
în devenire. Pe muzică de Gersh
win, el ne-a făcut o veritabilă de
monstrație de patinaj modern, în 
care măiestria se îmbină cu inter
pretarea artistică. Sub așteptări, 
surprinzător, au evoluat Soska și 
Wunderlich. Ultimul a căzut în 
tentativa Sa de a sări un triplu- 
Rittberger, deși în restul progra
mului a avut multe exerciții bune.

în nota obișnuită, concurenții ro
mâni. Goga a fost notat cu 4,3—3,0 
și ar fi primit mai mult, dacă reu
șea dublul-Axel, ca în ziua prece
dentă. S-a văzut încă o dată, cît 
de dificil este de a obține o evolu
ție pe aceeași linie, la programul 
scurt și la libere, deopotrivă.

în clasamentul general, 
loc rămîne în posesia lui 
Wunderlich (R.D.G.), urmat de 
roslav Soska (Cehoslovacia) 
Konstantin Kokora (U.R.S.S.). 
în proba dansurilor, încheiată 
ziu în ore de seară, sovieticii 
ronina-Zavozin urcă ne 
treaptă a podiumului.

Azi, de la ora 15, ultimele între
ceri.

MARIAN COSTEA 
echipa României, antrenorul ameri-. 
can Arllen Mathieu și-a luat măsuri 
de siguranță, utilizind — pentru pri
ma oară la Graz — doar două pe
rechi de fundași și mai mult de ju
mătate din meci, numai două linii 
de atacanți.

Hocheiștii americani, indiscutabil 
mai buni tehnicieni, s-au arătat su
periori șl pe plan fizic. Trebuie ară
tat, de asemenea, că în ceea ce-i pri
vește ei au fost acum neașteptat de 
corecți, primind doar 10 minute de 
penalizare, față de cele 92 de minute 
totalizate în precedentele cinci întil- 
niri !

I
Corespondență specială

I
echi-
pre-

speciali, majorînd din zi în zi 
pa de reporteri. Organizatorii 
văd că orașul lor va primi peste o 
sută de mii de amatori ai tenisului 
de masă, turiști din tară și străină
tate. Pentru necesitățile campiona
tului va fi dat zilele acestea în 
folosință noul hotel de primă cate
gorie — „Bristol" — cu o capaci
tate de 432 de paturi.

în timp ce transmit aceste rîn- 
duri, la Sarajevo au și sosit repre
zentativele R.P. Chineze, 
unei delegații de 55 de 
Este prezentă și o parte 
R.P.D. Coreene.

Agenția de presă
Taniug relatează că la plecarea din 
Pekin, antrenoarea echipei femini
ne a R.P. Chineze, Lin Hui-cin (ce
lebra campioană mondială de acum

în cadrul 
persoane, 
din lotul

iugoslavă

pentru Sportul

doi ani la simplu, dublu femei și 
dublu-mixt), a declarat că echipa 
sa așteaptă cu mult interes cam
pionatele de la Sarajevo, competi
ție care va contribui la întărirea 
prieteniei între popoare și sportivii 
din lumea întreagă și că ambele 
formații chineze vor lupta pentru 
a' Obține succese cît mai mari.

în zilele următoare vor sosi toți 
oaspeții. Preparativele fiind înche
iate, nu ne mai rămîne decît să 
așteptăm startul întrecerilor. Aces
ta se va produce joia viitoare, cînd 
va avea loc deschiderea festivă, 
cînd vor fi programate și primele 
meciuri. Pentru zece zile Sarajevo 
va fi și capitala lumii 
masă !

de plasament 
de neatenție, 

_  ___  __ ___ .... j defectuoase 
date în preajma porții lui Netedu 
(sau Dumitras).

Primul gol (min. 7 Hynes) l-am 
primit în situație de inferioritate nu
merică, atunci cînd Tureanu era e- 
liminat, dar acesta s-a revanșat după 
cinci minute și a egalat, în momen
tul în care adversarii îl aveau și ei 
pe Hangsleben pe banca penalizaților, 
Am luat conducerea (min. 23) prin 
Turneanu care a înscris un gol splen
did, dar n-a trecut un minut și o 
bîlbîială a apărării noastre determi
nată de un puc ricoșat din patina 
arbitrului Tegner l-a ajutat pe Se- 
ritch să concretizeze. în min. 37 Ca- 
lamar nu l-a atacat decis pe Meilor 
și scorul a devenit 3—2. O nouă gre
șeală i Bandas a reintrodus pucul în 
zona proprie, a trecut prin spatele

rect al unor greșeli, 
al jucătorilor noștri, 
fie chiar al unor

fie i 
fie 

pase

ocazii cît se poate de clare. în ul
tima repriză, Costea (pas de la Tu- 
reanu) reduce handicapul la un punct 
(min. 49 — Hangsleben era iarăși e- 
liminat). Dar, de la angajament, un 
contraatac american îi surprinde com
plet neatenți pe jucătorii noștri și 
Anderson restabilește diferența de 
două goluri. In final, cu puține se
cunde înaintea încheierii partidei, 
cind Făgăraș era singur cu trei ad
versari, Irving obține al șaselea gol. 
Poate părea curios, dar americanii 
au ratat toate ocaziile pe care și le-au 
creat, înscriind, în schimb, pe niște 
greșeli ale noastre ! Și totuși, deși 
învinsă, formația română a făcut din 
nou proba calităților sale, meciul cu 
S.U.A., ca și cel cu R. D. Germană, 
fiind apreciate de specialiștii prezenți 
la Liebenau ca cele mai frumoase 
din acest campionat. Conștient de 
creșterea de valoare demonstrată de

Călin ANTONESCU

C.M. DE HOCHEI (grupa A)

tenisului de

Campionatul european de hochei pentru juniori [grupa B]

ÎNȚÎLNIREA ROMÂNIA - POLONIA VA DECIDE 0 FINALISTĂ

LUCIAN
ziarist la Radio

CORACU
Novi Sad

ANCA GROZA (2:24,73-200 m DELFIN)
LOCUL II LA RIGA Șl UN NOU RECORD

In campionatul european de juniori 
(grupa B) care se desfășoară în locali
tățile olandeze Groningen și Heerneeven, 
în ziua a patra, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: SERIA I : Norvegia 
— Iugoslavia 5—5 (2—1, 1—2, 2—2), Aus
tria _ Olanda 5—2 (2—1. 2—0, 1—1):
SERIA A II-A : România — Danemarca 
9—4 (7—1. 0—1. 2—2), Franța — Bulgaria 
5—2 (2—2, 2—1, 1—0). Echipele Bulgariei 
și Norvegiei și-au terminat jocurile din 
cadrul seriilor. In ultima etapă au loc 
partidele Olanda — Iugoslavia. Austria 
_ Italia; Danemarca — Franța și Polo
nia — România, după care, pe baza cla
samentelor. vor avea loc întîlnlrile finale 
pentru stabilirea ordinii celor zece for
mații participante: locul 1 din seria I 
cu locul I din seria a Il-a. II cu II etc.

1.
2.
3.
4.

Italia 
Austria 
Iugoslavia 
Norvegia 

5. Olanda

SERIA I
3 2 10 15—12 5 

1 -
0
0
0

o 
o
1
2

14—11
14—14
18—19 

5—10

4
3
3
1

3
3
4
3

SERIA A H-A
1. Polonia 3
2. România 3 3 0 0 30— 9 6
3. Franța 3 1 0 2 11-24 2
4. Bulgaria 4 1 0 3 7—26 2
5. Danemarca 3 0 0 3 8—29 0

In partida cu Danemarca pe care, în 
prima repriză, tinerii noștri hochelști au 
dominat-o net. punctele au fost marcate: 
Plsaru — 3. Olenlci, Ciobanu, Nistor, 
Chițu. Dumitru șl V. Huțanu.

3 O O 38— 6 6

DEBUTEAZĂ AZI LA MOSC*
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 

tul sporturilor din Moscova (cu 
pacitate de 14 000 de locuri) va 
dui, începînd de astăzi, întrec 
Campionatului mondial de hoche 
gheață (grupa A), la care parii 
selecționatele a 6 țări i Cehoslova 
Finlanda, R. F. Germania. Polc. 
Suedia și U.R.S.S. La „Lujniki*  ti 
este gata pentru start, patinoarul 
fost amenajat după ultimele ceri", 
ale tehnicii, astfel că cele 30 de m 
ciuri ale competiției se vor puie, 
desfășura in condiții optime. Cornea 
tatorii apreciază că echipa U.R.S.S. 
care anul trecut a pierdut pent-i 
prima oară, după 9 victorii conse" :- 
tive, titlul mondial (cîștigat în 197Î 
de echipa Cehoslovaciei), are din r.*u  
șansa de a intra în posesia trofeului. 
Antrenorul Vsevolod Bobrov dispune 
de un lot valoros, cu posibilități de 
a da un randament maxim în aceas-A 
competiție. Excelent este pregătită ți 
selecționata Cehoslovaciei, care a so
sit la Moscova cu 20 de jucători, din
tre care majoritatea au participat si 
la precedentul campionat. Pînă la 15 
aprilie, se vor disputa în fieca, ■> zi 
cîte două partide. înaintea începe’ii 
campionatelor, la hotelul „Național" 
vor avea loc lucrările Congresului 
Ligii internaționale de hochei pe 
gheață. In capitala sovietică au sosit 
peste 700 de ziariști, comentatori de 
radio și televiziune, care vor relata 
desfășurarea întrecerilor actualei e- 
diții a Campionatului, care încheie 
sezonul internațional de hochei.

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — La 
Riga, în cea de a 4-a zi a con
cursului internațional de înot (ba
zin de 25 m), înotăloarea româncă 
Anca Groza s-a clasat pe locul doi 
în proba de 200 in delfin, stabilind 
și un nou record național cu tim
pul de 2:24,73. Victoria a revenit 
sportivei cehoslovace Vera Faitiovu 
2:23,49. Pe locul trei s-a situat Na
talia Popova (U.R.S.S.) 2:24,89
Cursa de 100 m spate a fost cîș- 
tigată de Liubov Komarova (URSS) 
1:07,61, cea de 400 m liber s-a în
cheiat cu victoria Elenei Burmens- 
kaia (U.R.S.S.) 4:29,91, iar la 200 
m mixt a terminat învingătoare a- 
mericana Julie Woodcock 2:25.12.

BASCHET FEMININ,

TROFEUL ZIARULUI
A FOST CUCERIT DE

între turneele indoor și cele in aer liber

ILIE NASTASE PE RUTA
WASHINGTON - BUCUREȘTI - BARCELONA
• Circuitul „indoor" american <— etapă de pregătire • Urmează Barcelona - 

Bornemouth • „PentruPalm Beach Monte Carlo Madrid Florența

„SPORTUL"-BUCUREȘTI
SPARTAK LENINGRAD

Cupa Davis se poate conta, desigur, pe

primul 
Bernd 

Mi- 
și 

Iar 
tîr- 
Ga- 

prima

REZULTATE TEHNICE. Fete (program scurt) : 1. Marion Weber (R.D.G.) 
7—56,08 ; 2. Steffi Knoll (R.D.G.) 16—54,06 ; 3. Elena Ribakova (U.R.S.S.) 20—52,94 ;
4. Doina Mitricică (România) 27—51,44 ; 5. Grazyna Dudek (Polonia) 40—49,55 ; 6. 
Silvia Baricka (Cehoslovacia) 49—47,69 ; ... 10. Gabriela Voica 76—45,36 ; ... 14. Sil
vana Suciu 92—42,88 ; ... 17. Emilia Tibula 109—39,73 ; ... 21. Cornelia Pleu 150— 
32.68. . (In clasamentul punctelor adiționate — neoficial — conduce Weber cu 
137.68 p, urmatâ de Knoll 134,76 p, Ribakova 130,44 p, Rehakova 124,65 p, Mitriclcâ 
122,14

re In

p. Dudek 121,61 p etc.).
Clasamentele finale In ultimele trei probe (fete, băieți și dansuri) vor apa- 
numărul nostru de mtine.

Ediția a Il-a a competiției in
ternaționale de baschet feminin Cu
pa cupelor, dotată cu trofeul zia
rului „SPORTUL"-București, s-a în
cheiat cu victoria echipei sovietice 
Spartak Leningrad, care reeditează, 
astfel, succesul de anul trecut, cînd 
a învins in finală pe Vozdovac Bel
grad.

De data aceasta, adversare au 
fost baschetbalistele de la Slavia 
Praga, pe care sportivele de la 
Spartak Leningrad le-au întrecut 
cu 64—55 (săptămina trecută, la 
Praga) și cu 76—37 (40—16) in par
tida rețur, desfășurată joi la Le
ningrad.

O altă finală feminină, cea a edi
ției a XV-a a C.C.E., s-a disputat 
la Riga, între Daugava și U. C. 
Clermont Ferrand. Formația sovie
tică a învins cu 83—60 (40—34) — 
în tur 64—44 — și a cucerit pen
tru a 13-a oară trofeul oferit de 
ziarul „Naroden Sport”-Sofia.

tn sfîrșit, în „Cupa Radivoj Ko- 
raci” pentru echipele masculine, 
S. P. Birra Forst a întrecut, la 
Cantu, pe B. K. Maes Pils (Belgia) 
cu 106—75 și a cedat în deplasare 
cu 85—94, intrînd, astfel, 
sesia trofeului

Cu aceste partide, s-au 
toate cupele europene la 
ele fiind cîștigate de : Ignis Varese 
(C.C.E. la băieți), Daugava Riga 
(C.C.E. la fete), Spartak Leningrad 
(Cupa cupelor la băieți), Spartak 
Leningrad (Cupa cupelor la fete) și 
S. P. Birra Forst Cantu („Cupa 
Radivoj Koraci").

în po-

încheiat 
baschet,

Aflat de aproape trei luni peste 
Ocean și după nouă săptămîni de 
participare la turneele (nouă din 
zece) circuitului „indoor" ameri
can, Iile Năstase a poposit pentru 
cîteva zile la București, unde a so
sit la capătul a 20 de ore de călă
torie aeriană și escale pe ruta New 
York-Bruxelles-Frankfurt-Viena. Ar. 
borînd o siluetă desăvîrșită și pu
țin tras la față, reputatul tenisman 
român și-a păstrat intactă cunos
cuta lui bună dispoziție, de-a drep
tul molipsitoare. Ca de obicei, Ilie 
a făcut primul drum la redacția 
noastră, gata să răspundă întrebă
rilor, să deslușească eventualele 
nedumeriri privitoare la evoluția 
lui.

— Cele nouă starturi transocea
nice s-au soldat cu trei victorii 
(Omaha, Calgary. Washington) și

ȘAHISTELE ROMÂNCE CONDUC
IN MECIUL CU ECHIPA POLONIEI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Desfășurată pe traseul Montserrat — 
Castelldefels (219 km), penultima etapă a 
competiției internaționale cicliste „Săp
tămina Catalană" a fost cîștigatâ de ru
tierul belgian Peelmans, cronometrat în 
6 h 02:39. Tn același timp cu învingăto
rul au sosit francezul Mourioux. belgie
nii Swerts. Merckx șl spaniolul Ocana. 
In clasamentul general individual. pe 
primul loc a trecut spaniolul Luis Ocana, 
urmat, de Eddy Merckx — la 17 sec. și 
Van Sprlngel (Belgia) — la 24 sec.

In turneul de tenis de la Saint Louis 
(Missouri), Australianul Rod Laver l-a 
învins cu 6—2, 7—6 pe americanul Ron 
Barth, iar Battrick (Anglia) a dispus 
cu 6—3, 4—6, 6—3 de suedezul Bengston. 
John Alexander (Australia) a repurtat 
o dificilă victorie, cu 7—5. 7—6. tn fața 
chilianului Jalme Filiol. în sfîrșit, Cliff 
Drysdale (R.S.A.) l-a eliminat cu 6—4, 
7—6 pe Allan Stone (Australia).

Mignot (Belgia) — Machan (Ungaria) 
7—5, 6—3; Elschenbroich (R.F. Germania) 
— Johansson _(Suedia) 6—4, 7—5; Munoz 
(Spania)
6—0; Panatta (Italia)
6—2, - - *

Feaver (Anglia) 4—6, 6—4, 
■' : Borg (Suedia)

6—1; drantes — Goven (Franța) 
6—1. 6_1; Jauffret (Franța) — Estep 
(S.U.A.) 6—0. 6—1: Hrebec (Cehoslovacia) 
— Țlriac (România) 6—4. 6—4; Proisy 
(Franța) — Hombergen (Belgia) 6—4. 
6—3.

BELGRAD, 30 (Agerpres). — Tur
neul pentagonal feminin de șah pe 
echipe de la Vrnjacka Banja (Iugo
slavia) a continuat cu întîlnirile run
dei a 4-a. Selecționata României con
duce cu l>/2—1/P puncte în meciul cu 
formația Poloniei (Baumstark — Sraa- 
cinksa I—0 ; Polihroniade — Radzi- 
kowska remiză, Nicolau — Erenska 
— întreruptă cu avantaj pentru șahis- 
ta româncă). Tn meciul Ungaria —

lugoslavia scorul este egal (1—1), dar 
Karakas a întrerupt în poziție mai 
bună la Pihalici, astfel că reprezen
tativa ungară are șanse de victorie.

In clasament conduce Ungaria cu 
7 puncte (1) — toate meciurile dis
putate, urmată de România 4t/2 punc
te (1), Iugoslavia 3i/2 puncte (1), Bul
garia 3'A puncte, Polonia 3 puncte 
(1).

La Bratislava s-au tnttlnit Intr-un meci 
amical reprezentativele secunde de ho
chei pe gheață ale Cehoslovaciei șl 
U R.S.S Hocheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8—2 (4—0, 1—1,
3—1).
■
In prima zi a turneului internațional fe
minin de baschet de la Sao Paulo, re
prezentativa Italiei a învins la limită, 
cu 60—59, formația Braziliei. Intr-un alt 
joc. selecționata secundă a Cehoslovacei 
a întrecut cu scorul de 51—31 echipa 
Mexicului.

Tn ziua a treia a turneului de tenis de 
la Vancouver a fost înregistrată o sur
priză : jucătorul american Tom Gorman 
l-a învins cu 6—1, 4—6, 6—4 pe compa
triotul său Arthur Ashe. O partidă viu 
disputată au oferit cehoslovacul Jan 
Kodes și sovieticul Aleksandr Metreveli. 
A cîștigat Kodes cu 6—4. 6—2. Francezul 
Pierre Barthes a dispus cu 5—7. 7—5, 
6—1 de englezul Mark cox. iar ameri
canul Roscoe Tanner l-a învins cu 6—4, 
3—6 6—3 pe australianul Dlck Crealy.
£
Turneul de tenis de la Valencia, primul 
concurs din cadrul „Circuitului european 
de primăvară", a ajuns in faza optimilor 
de finală. Iată rezultatele înregistrate:

Desfășurat timp de trei zile Ia Seul, me
ciul de tenis contlnd pentru zona asia
tică a „Cupei Davis" dintre echipele 
Coreei de Sud și Japoniei s-a Încheiat 
cu scorul de 5—0 în favoarea tenlsmeni- 
lor japonezi. In ultimele două partide 
de simplu. Jun Kamiwazumi l-a între
cut cu 6—2, 1—6. 6—0, 6—0 pe Kim Moon, 
iar Jun 
de Kim

Kuki a dispus cu 7—5, 7—5, 6—0 
Suang.

etape, in Turul ciclist ai Algeriei 
polonezul Szozda. urmat la 
iudln (U.R.SS.). Etapa a 10-a

După 10 
conduce
3:51 de ____ ___________ _ ...
Jljel - Bedjala (96 km) a revenit engle- 
z.ulul Dailey în 2 h 35:15.

In turneul interzonal de la Brasilia
FLORIN GHEORGHIU CONTRA 
SMISLOV, GHELLER, PORTISCH

o prezență Intr-o a patra finală 
(Hampton). E mult, e puțin, cum 
considerați bilanțul acestei suite de 
concursuri 7

— După 
campionilor" 
începutul lui 
mai jucat două luni. Știți că Intre 
timp m-am căsătorit, am venit 
apoi acasă unde, firesc, am avut 
de rezolvat o serie de treburi per
sonale, am fost solicitat pentru 
niște filmări etc. Așa că de odihna, 
care îmi era atît de necesară, n-am 
prea avut parte. Dar ce să fac... 
De aceea eu m-am întilnit cu te
nisul direct în turneele „indoor". 
Nu vreau să mă scuz în vreun fel, 
dar eu am folosit aceste întreceri 
mai mult ca o pregătire înaintea 
marilor competiții ale sezonului in 
aer liber. Mai ales că nici unul din
tre concursurile amintite nu a con
tat în cursa pentru „Marele Premiu 
F.I.L.T.". în aceste condiții, faptul 
că am obținut totuși trei victorii e 
cu atît mai bine.

— Vreo observație specială de 
la acest ultim periplu tenisistic ?

— Jim Connors, într-o formă 
deosebită, a cucerit cinci finale. 
De aceea ultimul meu succes in 
fața lui, la Washington, mi-a adus 
o satisfacție în plus. Din tot ce am 
văzut, m-a impresionat cel mai 
mult tînărul american de 16 ani, 
Bill Martin, un jucător de mare 
viitor.

— Intervalul care urmează va 
aduce, fără îndoială, noi starturi 
internaționale, de data aceasta în 
aer liber. Să le parcurgem în or
dine cronologică.

— Luni voi pleca în Spania, unde 
voi fi prezent timp de o săptămî-

Incheierea „Turneului 
de la Barcelona, la 

decembrie trecut, n-am

aportul meu deplin"
nă la turneul de la Barcelona. 
Apoi, în loc de Nisa, voi juca din 
nou In Statele Unite, in localitatea 
Palm Beach din Florida. Sint invitat 
la un turneu de dublu, denumit 
de organizatori „Turneul celebri
tăților", unde voi avea ca partener 
po Tonny Trabert. Și-au mai anun
țat participarea o serie de „rache
te" faimoase din trecut ca Gon
zales, Kramer, Segura, Budge etc. 
După aceea mă voi reîntoarce în 
Europa, Ia jumătatea lunii aprilie, 
peptru a juca la Monte Carlo, Ma
drid, Florența și Bornemouth (An
glia). Ultimul turneu începe la 7 
mai și el redeschide serialul între
cerii pentru „Marele Premiu 
F.I.L.T.", inaugurat în ianuarie la 
Melbourne.

— Apoi, în săptămina următoare 
este programat primul meci în 
„Cupa Davis", România—Olanda, în 
deplasare. Ce întrezăriți și care vă 
sînt proiectele pentru cea mai im
portantă competiție a sportului 
alb ?

— Odată cu participarea jucă
torilor profesioniști, cursa pentru 
„Salatiera de argint" a devenit 
extrem de dificilă. Nu mai există 
partide ușoare, fiecare fiind deci
sivă, cu rezultate greu de prevă
zut. Probabil că împotriva noastră 
va evolua și faimosul Tom Okker. 
Iar în caz de victorie vom primi 
replica echipei Iugoslaviei, cu Pi- 
lici în frunte. Ce pot să vă spun 
mai mult... Ne vom pregăti intens 
astfel ca să oferim numeroșilor iu
bitori ai tenisului de la noi cît mai 
multe motive de mulțumire. Si pen
tru aceasta se poate conta, desigur, 
pe aportul meu deplin.

C. COMARNISCHI

AMSTERDAM, 30 (Agerpres). — 
Președintele Federației internaționale 
de șah. dr. Max Euwe, a anunțat că 
forul de specialitate a aprobat în 
mod oficial listele de jucători care 
vor lua parte la cele două turnee in
terzonale pentru campionatul mondial. 
După cum se știe, printre cei califi
cați în această fază a competiției se 
numără și marele maestru român

Florin Gheorghiu, care va participa 
la turneul de la Brasilia (20 iulie — 
20 august), alături de reputați mari 
maeștri ca V Smîslov, E. Gheller,
L. Polugaevski. B Ivkov, L. Portisch. 
în celălalt turneu interzonal, progra
mat la Leningrad (2—26 iunie), vor 
concura M. Taimanov. V. Korcinoi,
M. Tal, Z Gligorici, W. Uhlmann etc.

CICLIȘTII ROMANI AU CIȘTIGAT
CUPA ORAȘULUI GABROVO44

SOFIA, 30 (Agerpres). — Tradi
ționala cursă ciclistă pe circuit 
„Cupa orașului Gabrovo" a reunit 
la actuaLa ediție rutieri din Ro-
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mânia. Polonia și Bulgaria. între
cerea a fost eîștigată la individual 
de Teodor Vasile, iar Pe echipe de 
formația României.


