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AZI, IN CAPITALA

Jocurile Olimpice de

la cucerirea a 11 me-

Peste puțin timp, Clubul sportiv 
Dinamo București va împlini 25 
de ani de activitate. Este desigur, 
cunoscută contribuția pe care clu
bul nostru a adus-o în această pe
rioadă la dezvoltarea unor ramuri 
de sport, la afirmarea sportului ro
mânesc pe arena internațională, 
dar raportînd realizările sportivilor 
dinamoviști la Imperativele și exi
gențele actuale, la sarcinile care 
decurg din recenta Hotărîre a Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului, se impune o profundă ana
liză critică a activității desfășurate, 
a rezultatelor obținute.

în această privință, deși în ulti
mii trei ani ne-am situat pe pri- 

loc în întrecerile dintre clu-

buri, iar la 
la Miinchen sportivii dinamoviști 
au contribuit 
dalii, sîntem conșțienți că n-am 
reușit să răspundem integral sar
cinilor de cinste care ne revin, să 
determinăm obținerea unor rezul
tate de certă valoare internațională 
la un număr cit mai mare de ra
muri și probe sportive.

Cauzele acestor rămîneri în urmă 
trebuiesc căutate, în primul rînd, 
în faptul că procesul de instruire 
și educație prezintă încă o serie 
de neajunsuri, unii antrenori și 
sportivi manifestând lipsă de răs
pundere, atitudini de delăsare în 
muncă, de superficialitate și como
ditate în abordarea problemelor

CROSUL

iarnă mai materie primă".sporturile 
montane ale țării

In
(în care zăpada mai stăruie în aceste zile

sportului de performanță. Iată o 
comparație edificatoare : în timp ce 
Ia caiac-canoe, de pildă, se efectu
ează săptămînal 27 de ore de pre
gătire. la rugby, înot, tir, sportivii 
se antrenează numai 10 ore săptă- 
mînal, ceea ce explică în mare mă
sură rezultatele mediocre ale a- 
cestora.

Ar mai fi de subliniat că antre
namentele care se fac de către unii 
din tehnicienii noștri sînt caracteri
zate, pe lingă un volum de muncă 
scăzut și de o mare doză de rutină, 
ca urmare a faptului că aceștia nu 
se pun Ia curent cu noutățile ce 
apar pe plan mondial, citesc puțin 
și se bazează pe cunoștințe acumu
late în trecut.

Unele măsuri, luate în ultimul 
an, vizînd îndreptarea lucrurilor 
prin îndepărtarea unor antrenori cu 
o pregătire necorespunzătoare pen
tru marea performanță si înlocuirea 
lor cu foști sportivi de o înaltă 
valoare, cu pregătire adecvată — 
îmbinîndu-se astfel, în cadrul clu
bului nostru, experiența unor teh
nicieni de mare prestigiu cu e- 
lanul, dorința de afirmare, dragos
te față de club a unor tineri antre-

col. VALERIU BUZEA 
președintele clubului Dinamo 

București

Prima duminică a lunii aprilie 
este marcată de numeroase acti
vități sportive de masă ce se vor 
desfășura în aer liber.

în principal este vorba de în
trecerile din cadrul etapei a Il-a 
a „Crosului primăverii", progra
mate la nivelul sectoarelor, cu 
participări de ordinul miilor. Iată 
și locul de desfășurare a acestor 
acțiuni sportive de masă :

Sectorul 1 — stadionul Tinere
tului, orele 9 ;f sectorul 2 — sta
dionul Fundeni, orele 10 ; secto
rul 3 — stadionul „23 August", o- 
rele 9 ; sectorul 4 — stadionul O- 
limpia, orele 9 ; sectorul 5 -/ par
cul Tineretului (clubul Tejrtnicus), 

hipică 
,'30 ; sec- 
tra, ore-

limpia, orele 9 ; fee 
cui Tineretului tel ' 1 " 
orele 8 ; sectorul '6 — ba 
din cafea PlevneiA orele 
torul 7 — "stadionul 
le 9. \

Tot
șoseaualștefan cel 
loc — de la orele 
Dinamo"» rezervat

[uminicâ, pe\ st/dionul din 
re ya avea 

— „Crosul 
rtivilor din 

în fine, 
■ marș (ple- 

.oravu, în

cluburilev bucureșț/ne, 
„Cupa primăverii/ la ' 
carea din» str. aior jp___ ,
jurul orelor 9,30) va completa a- 
ceasta bogată activitatea atletică 
în aer liber.

In completarea prezentei agende 
duminicale, două acțiuni de ori
entare turistică de masă. Prima, 
dotată cu „Cupa primăverii" este 
adresată elevilor și oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții, 
cea de a doua — o întrecere de 
orientare turistică, combinată cu 
probe . atletice — se adresează în 
exclusivitate tineretului și oameni
lor muncii din asociațiile sportive 
sindicale. Ambele acțiuni vor a- 
vea loc în pădurea Băneasa, de 
la orele 9.

(Continuare în pag a 3-a)

PRIMĂVERII" LA CLUJ

Pasionații 
multe zone 
ale începutului de primăvară), activitatea va continua angrenînd mii și 
mii de schiori. Prezența pe pîrtii reprezintă, alături de alte mijloace de 
practicare a exercițiului fizic, un minunat prilej de recreere, de destindere.

Foto i Dragoș NEAGU

CLUJ, 31 (prin telefon). O splen
didă după-amiază de primăvară și un 
cordon viu — deosebit de animat 
— întins pe tot parcursul străbătut 
de competitori, iată ambianța în care 
s-a desfășurat astăzi (n.r. ieri), in 
cc-ntrul Clujului, „Crosul primăverii", 
o competiție de amploare care a reu
nit la start aproape 5000 de tineri 
din școlile clujene de toate gradele.

Organizat de către C.1EFS ou spri
jinul tuturor celorlalți factori cu a- 
tribuții în domeniul sportului de 
masă „Crosul primăverii" a eviden
țiat — ca de altfel, în atîtea alte 
centre ale tării — suflul înnoitor care 
străbate mișcarea sportivă de masă 
din orașul de la poalele Feleacului, 
schimbare vizibilă atît în preocupa
rea organelor de resort pentru buna 
fructificare a finalurilor de săptămînă 
cit și în dispoziția tineretu-'ui pentru 
mișcarea în aer liber, pent c'mpe- 
tiția eficientă și nepretent 
poziție pe care bine av 
releve participanta Emir 
elevă în anul II la 
sanitară, cîștigătoare a 
măverii" la categoria 
„De multe ori m-ani gn., 
necesar și bine ar fi să pot ... 
în aer liber. în ultimii ani n-an, 
mai avut această ocazie, pentru că 
școala pe care o frecventez acum are 
o bază materială restrinsă, iar strada 
Pe care locuiesc nu este propice unei 
atari activități. Ca să nu mai spun 
că niciodată n-am sperat să pot a- 
lerga într-o competiție organizată și 
de o asemenea amploare. De acum, 
tot ce-mi doresc este ca aceste în
treceri să se repete".

O doleanță pe care am întîl-

FINALELE „TURNEULUI DE BOX PE CATEGORII"

PARTIDE DISPUTATE. DE BUNĂ VALOARl
PITEȘTI, 31 (prin telefon). In sala 

Sporturilor, în fața a 1500 de spec
tatori, s-au desfășurat finalele la cele 4 
categorii de greutate,- care au oferit 
un spectacol extrem de plăcut pu
blicului localnic și au făcut o bună 
propagandă boxului.

La categoria cocoș, Mircea Toni 
(Constructorul Galați) a cîștigat, mai 
repede decît ne așteptam, învingîn- 
du-1 prin k.o. în repriza a doua pe 
Marin Dumitrașcu (Farul Constan
ta). Meciul vedetă al 
din nou, 
sportivă pe cei ' doi 
bucureșteni, care au luptat pentru 
întâietatea în categoria ușoară. De 
data aceasta, învingător la puncte a 
fost declarat, în unanimitate, Paul 
Dobrescu, care a abordat întîlnirea

serii a opus, 
în veșnica lor rivalitate 

dinamoviști

sa cu Calistrat Cuțov cu mai mult 
simț tactic și cu un calm ce nu l-a 
părăsit timp de trei reprize. Fără 
îndoială, de data aceasta victoria 
lui Dobrescu este pe deplin merita
tă. La semimijlocie, după două re
prize de furibunde atacuri ale lui 
Sandu Mihalcea (Dinamo Buc.), ră
mase fără efect decisiv, în ultima, 
Ion Hodoșan (Metalul Buc.) și-a va
lorificat experiența obținînd o vic
torie la limită. La grea, Ion Alexe 
(Dinamo Buc.) a învins comod la 
puncte pe Ion Sănătescu (Voința Ga
lați).

IAȘI, 31 (prin telefon). Reuniunea 
finală din localitate a fost urmărită 
cu mult interes de publicul specta 
tor. In cele trei meciuri, ce aveau

să stabilească învingătorii de la ca
tegoriile muscă, pană și mijlocie am 
urmărit dispute dîrze, interesante în 
care cîștigătorii au făcut multă ri
sipă de energie. La muscă, F. Ibra
him (Steaua) a învins clar la puncte 
pe I. Șulă (Dinamo Brașov), în urma 
unei comportări foarte bune, care, 
deocamdată l-a plasat în fruntea 
categoriei. La pană, Gabriel Pometcu 
(Rapid Buc.) a cucerit locul I în ur
mai unei decizii mult discutată și 
vehement dezaprobată de public, în 
fața lui Constantin Ștefanovici (E- 
lectroputere Craiova), care a arun
cat în luptă toată puterea sa. Pen
tru un plus, aproape nesesizabil, de

în proba de slalom uriaș, din cadrul „Cupei Bucegi" la schi

MARTINA GAPPMAIER (Austria) 
SI DAN CRISTEA (România) 

PE PRIMUL LOC
(prin tele-BRAȘOV, 31

vreme minunată, însorită 
de- 
dis-

DAN CRISTEA (România) cîștigă- 
tor în ultimul concurs internațional 

ol anului.

POIANA 
fon). Pe o 
și călduroasă, „Cupa Bucegi" a 
butat cu proba de slalom uriaș 
putată așa cum am anunțat, pe pîr- 
tia Lupului, pentru bărbați a 
surat 2400 de metri cu 500 m dife
rență de nivel și a fost alcătuit din 
două manșe, fiecare cu cite 51 de 
porți marcate de la plecarea pîrtiei 
Lupului pînă în Poienița Cristianu
lui. Eforturile organizatorice ne-au 
răsplătit din plin, oferind o pîrtie 
perfect amenajată, dură, pe care 
trecerea concurenților nu a deterio- 
rat-o. Adăugind că starea înghețata 
a zăpezii, mai ales în prima manșă, 

începută la ora 9,30, a oferit condi-

mă-

la foarte • 
de tineri 
cite s-au a 
3 categorii 
cit și la fet 
de altfel fieca 
cest cros a pu 
animate au fos. 
vizibilă bucuria 
pețitorilor; 
■tem ' siguri, 
Și pe care 
nească.

Sperăm, 
ales pentru o competiți. 
fie mai descongestionat ș. 
pe de oazele de liniște ș 
orașului. Gen malul 
pădurea Hoia.

Iată și cîștigătorii 
mă verii" : Fete :
lovschl (Lie. 16), Iulia 
Emima 
băieți :

•>nsp.),

Vă prezentăm alăturat o secvență — cu Iuga, Cotigă, Sumulanschi și Chivu în prim plan — de la ultimul 
antrenament al lotului nostru de juniori înaintea meciului cu Grecia. Foto t I. MIHĂICA

In pasionanta cursă de calificare 
pentru turneul final U.E.F.A. din a- 
cest an (Italia, 31 mai — 9 iunie), 
astăzi dimineață, de la ora 10, pe 
stadionul Politehnica, echipa noastră 
reprezentativă de juniori susține par
tida retur cu Grecia. Confruntarea 
are _ am mai afirmat acest lucru — 
un caracter decisiv, calificîndu-se e- 
chipa care va ciștiga cele două puncte 
puse în joc. De altfel, pentru a ilus
tra mai bine situația în care se află 
cele do-uă echipe 
de azi, reamintim 
clasamentul :

1. Grecia
2. România
3. Iugoslavia
Numai în eventualitatea 

zultat de egalitate calificarea va fi ho- 
tărîtă de ultimul meci i^n grupă, 
Iugoslavia — România la Bel-

înaintea meciului 
cum se prezintâ

3
2
3

2
1
O

O
1
1

1 4—3
0 1—0
2 2—4 

unui

4
3
1

re-

Meciurile etapei a

grad, din 15 aprilie. Să sperăm însă 
că tinerii noștri jucători nu vor scă
pa prilejul de a obține calificarea cu 
un ceas mai devreme, azi, pe sta
dionul Sportului studențesc. Nu va fi 
deloc ușor, echipa oaspete fiind al
cătuită din jucători masivi, rapizi, 
inventivi, din rîndul cărora se deta
șează Mavros, Damianidis, Dionisis, 
Kratsas. Dar și echipa noastră are 
printre componenții ei cîteva indivi
dualități de certă valoare : Răduca- 
nu, Ciurea, Naghi, Stoica. De modul 
cum acești jucători vor. ști să-și su
bordoneze prestațiile lor individuale 
jocului de ansamblu al echipei, va 
depinde în mare măsură rezultatul 
meciului.

Antrenorii Constantin Ardeleanu și 
Ion Voinescu vor prezenta în acest 
meci deosebit de greu următorul 
„11“ :

CIUREA — CHIVU. NEGRUTIU, 
NAGHI, LUCUȚĂ — STOICA, HUR- 
LO1, IUGA — CRIȘAN, RĂDUCANU, 
ȘUMULANSCHI. Rezerve î Ioniță, 
Cotigă, Munteanu, Băcescu.

Mai... precaut, antrenorul formației 
Greciei afirma ieri că abia cu puțin 
timp înainte de fluierul arbitrului va 
hotărî ce jucători să trimită în teren. 
Cu două-trei modificări, în special 
în atac, va juca probabil aceeași e- 
chipă ca și la Atena :

ARVAHITIDIS — VOULGARIS, 
FIRATOS, KRATSAS, IOSIFIDIS — 
DAMIANIDIS, SAKORIDIS, MAR- 
COU sau IFADIS — DIONISIS, MA
VROS, VAMVAKOUSIS. “ 
Papadopoulos, Kondoulis, 
Kariapidis, Arditzoglou.

Arbitrul întîlnirii va fi
A. Kessler.

F.C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Rezerve i 
Kolovos,

austriacul

aproape 5000 
' 6 starturi 

-rtății (cite 
la băieți 

care, 
la a- 

tîț de 
t de

C.F.R. CLUJ 
S. C. BACĂU
STEAGUL ROȘU
A.S.A. TiRGU MUREȘ 
F. C. ARGEȘ 
JIUL 
DINAMO 
(stadionul Dinamo de la ora 
RAPID 
(stadionul Republicii de Ia ora

după următorul program :
— C.S.M. REȘIȚA
- F. C. PETROLUL (ora 14) 

SPORTUL STUDENȚESC
F. C. CONSTANȚA 
INIVERSITATEA ----------
’EAUA

L A.

DOUĂ „CAPETE DE AFIȘ ", 
ÎN ETAPA A XVIII-a

CRAIOVA A DIVIZIEI A
CLUJ

CLASAI* .iUL LA ZI

Soim

(Șc.
Horvath (Lie.

însă, ca

Fărăgău
Andraș Halmagyi (Gr. 
Zoltan

dreica (Gr. șc. constr.)

C)

RE►TENIA

men- 
.oele cla

s-a arătat

«ia tării noastre, DOINA MITRICICa

o dole, 
urgaiiite 
se vor g

,,Crosu.
Magda
Kain (Li< 

teh, sa

Nuțci DEMIAN

□arul acoperit „23 August" a 
ieri după amiază, ultimele 

.vențe ale întrecerilor concursului 
.nternațional de patinaj artistic 
„Prietenia", ediția 1973. Au fost în
treceri frumoase, subliniate de ac
cente sărbătorești, punînd în evi
dență valoarea ridicată a . multora 
dintre tinerii concurenți prezentați 
de cele șapte țări participante. La 
revedere tinerelor speranțe, cam
pionilor de mîine, pe care sperăm 
să-i revedem la București !

Pentru ultima noastră cronică, va 
trebui mai întâi să revenim la seara 
zilei de vineri, cînd s-au consumat 
momentele decisive ale probelor de 
băieți și dans pe gheață. Ora târ
zie la care s-a încheiat programul 
(după părerea noastră, peste mă
sură de aglomerat în această a 
treia zi) nu ne-a permis să rela
tăm pe larg fazele întrecerii. Tre
buie să precizăm că victoria lui 
Bernd Wunderlich a fost obținută 
după o dispută extrem de strînsă 
cu adversarii săi direcți, M. Soska

1. STEAUA
2. DINAMO
3. UNIV. CRAIOVA
4. C.F.R. CLUJ
5. JIUL
6. F.C. PETROLUL
7. SPORT CLUB BACĂU
8. F. C. ARGEȘ
9. STEAGUL ROȘU 

RAPID
U.T.A.
A.S.A. TO. MURES

C. CONSTANTA 
CLUJ

M. REȘIȚA 
TUL STUDENȚESC
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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8
9
7
7
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7
6
5
4
7
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5
3
3

5
3
7
6
4
5
5
3
4
6
7
1
4
4
7
5

4
5
3
4
5
5
5
7
7
6
6
8
8
8
7
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28—14 
26—17 
30—23
20— 15 
23—20
15— 14
21— 21 
25—17 
22—13 
20—18 
18—21 
22—27 
10—20
16— 29-
15— 26
16— 32

21
21
21
20
20
19
19
17
16
16
15
15
14

•14
13
11

w TimOR SPERANȚE,

și K. Kokora, ace, 
tinînd excelent în 
riție. De fapt, deciși 
ținerea primului loc i. 
samente (libere și finao 
avansul obținut de Wunderlich cu 
o zi mai înainte, la „programul 
scurt". Kokora, cel mai bun la 
libere (note pînă la 5,7) n-a mai 
putut recupera handicapul avut. Iar 
pentru Soska, „zestrea" de la obli
gatorii a fost cea 
rat argintul final.

Tot vineri seara, 
tru ultima oară în 
chile de dansatori, 
sament, definitivată încă de la al 
treilea dans obligatoriu (quickstep), 
n-a mai suferit modificări, arbitrii 
acordînd, în unanimitate, victoria 
la distanță cuplului sovietic Elena 
Garonina — Igor Zavozin. Foarte 
buni au fost însă — după părerea 
noastră — și cehoslovacii Anna Pi- 
sanska — Jiri Mușii, iar distanța 
de puncte care-i separă de laureați

care i-a asigu-

au patinat pen- 
concurs și pere- 
Ordinea în cla-

(Continuare în pag. a 4-a)

Mihai BARA

de alunecare, putem con- 
„Cupa Bucegi“ întrunește

ții egale 
chide că 
aprecierile unanime ale oaspeților și 
ale sportivilor români pentru exce
lentele condiții create. Pentru fete, 
juriul a decis o singură manșă, adi
că 1200 m lungime, 250 m diferență 
de nivel și 51 de porți.

Se cunoștea că zăpada foarte în
ghețată este o preferință a lui Dan 
Cristea și comportarea lui de azi 
confirmă aceasta. Dan Cristea, cu 
numărul 10 de start, mareînd o fru-

(Continuare in pag. a 3 a)
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Pe podiumul (le premiere în proba individuală masculină au urcat ir. 
ordine: Bernd Wunderlich (R. D. Germană), Miroslav Soska (Ceho
slovacia) și Konstantin Kokora (U.R.S.S) Foto ; Vasile BAGE AC

“rată. Oricum, dan-
■ succes primul 

‘»an și am 
cît mai 

■'nare
autohiv

A patra 
amiază, a 
bere a fetelor, 
„artistele gheții 
puțin inspirate decît 
tele lor apariții. Cu excepție 
lucită, a învingătoarei. exceiu. 
patinatoare din R. D. Germană, 
Marion Weber, elevă și demnă ur
mașă a Gabriellei Seyfert. Ea a 
patinat excelent, a prezentat du- 
blul-Axel pînă și în combinațiile 
de sărituri... Este singura pentru

în

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

După intermezzo-ul de la Pitești, 
campionatul Diviziei A reintră în 
drepturi, programind astăzi, in șap
te orașe ale țării, o etapă (a XVIII-a) 
cu destule puncte de atracție.

Interesează, firește, în primul rînd, 
meciurile celor trei echipe aflate în 
momentul de față in plutonul frun
taș, Steaua, Dinamo, Universitatea 
Craiova, cele trei creditate cu ace
lași număr de puncte (21) după jocu
rile de duminica trecută, dar atît de 
dornice fiecare să realizeze desprin
derea în fruntea clasamentului.

Liderul (care mai beneficiază doar 
de un golaveraj superior dinamoviș- 
tilor și craiovenilor) are, se pare, 
misiunea cea mai ingrată. El a luat 
un start destul de slab în ’ acest se
zon (un singur punct, și acesta a- 
casă, din două partide), încercînd a- 
cum să recupereze de la un adver
sar redutabil pe propriul teren. Va 
trebui, desigur, ca echipa lui Con
stantin și Jenei să depășească în mod 
substanțial nivelul prestațiilor prece
dente pentru a putea întrece forma
ția antrenată de Ștefan Coidum, un 
„11“ omogen, bine pus Ia punct șl 
beneficiind de necesarul suport psihic 
în urma egalului realizat duminică la 
Ploiești.

Dinamo, detronată după etapa tre
cută de la șefia clasamentului, este 
prima care așteaptă o defecțiune a 
Stelei, la Petroșani. Pentru aceasta 
însă, elevii lui Nelu Nunweiller au 
neapărată nevoie de cel puțin un 
punct pe care să-1 smulgă textiliști- 
lor arădeni. Planificare posibilă, dar. 
dinamoviști!, privind în perspectiva 
mai îndepărtată a... clasamentului, 
vor depune toate eforturile în scopul 
obținerii ambelor puncte.

Să nu ignorăm total șansele 
’LT.A.-ei a cărei capacitate de reve- 

după momentele critice, cum 
acesta pe care-1 traversează 

‘ost, nu o dată, probată.
’imai de orgoliul unui 

în fotbalul nostru 
destule nume so- 

unui „team“ 
ti,; a.;- ■“ mobili-

mă iazt„ 
fața

în 
de la Piteș. 
rețetă, cîteva 
ioveni reținîndu-și, 
în tribunele stadionul

b terv. eeea 
.•anță 

. cra- 
.ocurile 
Trivale.

(Continuare în pag a 3-a)

Astăzi, la Bratislava, in finala C. C. E. la handbal feminin

UNIVERSITATEA TIMISOARA
SPARTAK KIEV

BRATISLAVA, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Jucătoarele de Ia Universitatea Ti
mișoara au sosit vineri seara la 
Bratislava, _ locul unde se va desfă
șura, duminică, finala celei de-a 
XII-a ediții a C.C.E. la handbal fe
minin.

Aici, la Bratislava, e primăvară, cu 
soare și verdeață multă. Interesul 
pentru sport al localnicilor se află 
în plină efervescență ca și anotim
pul acesta plăcut. Spre sala Napa- 
sienko — ale cărei tribune pot găz
dui 5 000 de spectatori — se vor în
drepta mîine (n.r. azi) mulți ama
tori de, handbal pentru a urmări me
ciul dintre Universitatea Timișoara 
și Spartak Kiev.

Echipa sovietică aureolată de trei 
victorii consecutive în această edi
ție a sosit aici încă de miercuri, în 
formație completă. Igor Turcin șl-a 
adus pentru finală un lot de 12 
handbaliste, dintre cele mal bune 
jucătoare ale sale : Serstiuk, Bobrova 
— Bobrus, Turcina. Litoșenko. Sev- 
cenko, Draga, Makareț, Miroșinova. 
Pinciuk, Androsova și Zaharova. Ju
cătoarele sovietice au făcut trei an
trenamente în sala în care va găzdui

finala, 
supra ______ ... _______

Universitatea Timișoara s-a antre
nat sîmbătă la amiază, timp de două 
ore, în sala Napasienko, exersînd 
mai multe scheme tactice, dar mi- 
zînd in mod special pe arma atît d«S 
eficace a contraatacului. In afară da 
faptul că Ibadula se resimte de pe 
urma unei recente gripe, în rest) 
toate celelalte jucătoare (Hristov, Si- 
ino — Popa, Metzenrath, Pișcu, Ga
vrilov, Hrivnak, Rigo, Onofraș-Stoi- 
covici, Damian) sînt sănătoase, în 
plenitudinea forțelor.

Pentru a sublinia interesul de oara 
se bucură această finală, vom men
ționa și faptul că sîmbătă a sosit 
la Bratislava vicepreședintele F.I.H., 
Alberto de San Roman (Spania), 

care va asista duminică la întîlnirea 
finală a C.C.E.

în încheiere două informații: par
tida care începe la ora 13 (ora Ro
mâniei) va fi condusă de arbitrii 
maghiari Laszlo Keszthelyi și Laszlo 
Marki; întîlnirea va fi transmisă în 
întregime la posturile noastre de 
radio și televiziune. începînd din 
jurul orei 13.
, Hristache NAUM

insistind în mod deosebit a- 
mobilității atacului.



400 km PE CRESTELE CAR PAJILOR
de-a lungul

f H

UN MARE PRIETEN AL SPORTULUI
SCRIITORUL DEMOSTENE ROTEZ

Scurt jurnal de călătorie al unui participant la tura de iarnă
meri di onal Hor ‘ ‘

. . .Ne-a părăsit Demostene Botez și, 
odată el, sportul și-a pierdut pe u- 
jiul dintre marii săi prieteni. Alături 
de Camil Fetreșcu, Liviu Rebreanu, ionel 
Teodoreanu, Mihail Sebastian, cezar 
Petrescu și alți scriitori din trecutele 
decenii, Demostene Botez a contribuit 
cu necontestatul său prestigiu de ales 
mînuitor al condeiului, la o apropiere 
între stadion și bibliotecă.

.. .Cu mai bine de 60 de ani în urmă, 
elev al Liceului Internat din iași, De
mostene Botez era nu numai un tînăr 
„cu mască elegiacă și chică byroniană” 
ci și posesorul unui „pumn formidabil 
la oinf.*. Așa și-1 amintea ionel Teodo
reanu pe cel care era nu numai coleg 
de clasă, ci și de echipă, cu. 'neîntre
cutul campion de altădată al "oinei, C. 
Vîrtosu, „vedetă* a întrecerilor inter- 
licee de la începutul secolului.

SAVANTUL
„Nimeni n-ar putea crede că în 

materie de fotbal (...) pot să existe 
savanți. Și cu toate acestea, există. 
Bineînțeles că aceștia n-au atins 
mingea de cind sînt ei. Sînt deci sa- 
ranți’puri (...) Ieri am căzut, printre 
spectatori, alături de un asemenea 
savant.

înainte de a începe jocul, a dat 
tovarășului din stingă vreo cîteva 
informații asupra echipei 
țn.n. F. C. Wien, aflată în 
în țara noastră). A stabilit 
în termeni tShnici atît de 
pentru mine, incit la un moment 
dat am fost înclinat să cred că face

vieneze 
turneu 

ierarhii 
obscuri

Nu trebuie să ne surprindă deci că 
ani mai tîrziu — în 1957 — Demostene 
Botez ne-a dăruit „Bucuria tinereții*, ro
manul vieții lui Mihai Tătaru, elev al 
liceului ieșean, pasionat sportiv, ca și 
cel care îi dăruise viață nu numai din 
reci litere de plumb, ci mai ales din 
calde amintiri...

Demostene Botez ne-a lăsat însă și 
numeroase articole dedicate sportului, 
generos risipite în paginile multor pe
riodice, care, cîndva, vor putea alcătui 
o antologie, din rândurile căreia „bucu
ria tinereții* va vibra din plin. Antici- 
pînd, ne permitem azi, ca, in amintirea 
celui care a fost Demostene Botez, să 
reproducem — parțial — un articol pu
blicat cu aproape patru decenii în urmă 
in „Adevărul”. Este un pamflet care-șl 
păstrează neștirbită prospețimea, pentru 
că și azi mai întîlnim pe stadioane 
asemenea „savanți*. (d. ștef.) 

ÎN FOTBAL
filozofie pură (...), Ceea ce mi-a 
distrus spectacolul, nu au fost (insă) 
aceste prefațări din care nu am re
ținut nimic care să-mi altereze plă
cerea, ci atitudinea din timpul jo
cului. Savantul meu a fost un om 
nenorocit. Se vede că așa este des
tinul, ca tot ce-i savant să sufere, 
nu atît pentru el, dar prin medio
critatea restului omenirii. Au fost 
faze și combinații de joc care m-au 
entuziasmat. Ca spectator, dacă nu 
devii puțin copil, n-ai ce căuta 
acolo (...) La un moment dat, expan
siv, am început să aplaud și să 
strig. Savantul, lingă mine, era a-

celași, imperturbabil. M-am recu
les cu oarecare jenă. Mi-am dat 
seama că, în fond, entuziasmul meu 
înseamnă lipsă de cunoștințe și in
capacitate de a selecționa subtilul.

Savantul e parcă izolat. El n-a 
putut să aibă nici o clipă de mul
țumire și fața lui n-a avut nici o 
conțracțiune. A asistat cu o tragică 
indiferență. Și asta, fiindcă -el adân
cea sensul filozofic al fiecărei lo
vituri de picior și subtilitatea fiecă
rei traiectorii pe care o descria 
mingea.

Iar eu, necunoscător și fără știin
ță, mă bucuram ca un copil. Și am 
înțeles abia acum, de la savantul 
în fotbal, cit de curate și de mari 
pot fi bucuriile ignoranței".

confortabil, 
cabanier.

Scurtă haltă în decorul copleșitor al 
pe o mică platformă care oferă ten

Ce ne-a împins să pornim în aceasță 
iură expediție alpină care este par
curgerea Carpaților meridionali în timp 
de iarnă ? In primul rînd dorința de

IN TRECERE OESPRE... „EN PASSANT"

zăpadă.Făgărașului înveșmântat în 
loc ferit de surprizele avalanșelor.

Foto : ing. Dan VASD.ESCU

SPORTIVII IEȘENI IN VIZITĂ

Ion Poștașu mi-a remis deunăzi 
un teanc gros dd plicuri în care 
numeroși cititori, iubitori ai șahu
lui, puneau cu toții aceeași între
bare : „CE ESTE ȘI CUM SE A- 
PLICA REGULA EN PASSANT ?“

Parcurgînd corespondența, am 
constatat că această clauză a jocu
lui — altminteri, foarte simplă și 
clară — provoacă multe discuții în 
contradictoriu, dă naștere la rămă
șaguri, ba chiar periclitează... vechi 
și trainice prietenii !

NEGRU

peste două 
ar cîștiga 

ar fi o ne-

a îndeplini una din normele pentru do- 
bîndirea titlului de maestru ai sportului. 
Apoi ? Curiozitate ; poate orgoliu. 
Dar orgoliu de oameni care nu dispre
țuiesc efortul. Un efort c.are înseamnă 
mai mult decît a merge pe jos 400 km, 
care include urcușuri și eoborîșuri pe 
creste, crivăț și viscol primit în 
nopți dormite sub pînz.a fragilă 
unui cort ascuns între nămeți 
de zăpadă. . .

Am pornit la 29 ianuarie din 
Herculane patru alpiniști : Dan 
lescu, Vlad petcu și . ' ~
la IPGG _ București) și 
acestor rînduri, reprezentînd 
alpinism de la A. S. Armata — Brașov.

Am urmat valea Cernej, am ' ” 
țuț piciorul Osiei Românești 
a ajunge la vîrful Godeanu ( 
Ne-au trebuit pentru această 
tapă trei zile. Și au fost zile 
greu : nu eram suficient 
înnoptam în cort pe zăpadă 
ne înfrunta ostilă... cînd am 
la cabana Buta am savurat din

față, 
a 

uriași

Băile 
Vasi- 

Petru Santa (de 
semnatarul 

secția de

i stră-bă- 
i pentru 
(2 230 m). 
primă e- 

de examen 
antrenați, 

și vremea 
ajuns

LA SENATUL UNIVERSITĂȚII!
Este cunoscut faptul că lașul re

prezintă un puternic centru univer
sitar. De aceea, probabil, activita
tea sportivă ieșeană este reprezen
tată pe plan republican în propor
ție de 70 la sută de echipe stu
dențești.

Dintre acestea, reprezentativele 
clubului Universitatea obțin în mai 
multe discipline rezultate foarte bu
ne, grație interesului pe care ca
drele didactice, conducerea Univer
sității și a clubului 
tului.

în urmă cu cîtva 
Universității Iași s-a 
■o întilnire festivă, agreabilă și sem
nificativă, cu toți sportivii de per-

îl arată spor-

timp, .Senatul 
reunit pentru

formanță care activează sub culo
rile clubului. Rectorul Universității 
Iași, prof. dr. Mihai — - - 
dr. Ionel 
miletului 
te, prof, 
și ceilalți 
versitar s-au întreținut îndelung cu 
studenții-sportivi și antrenorii lor, 
abordînd atît problemele legate de 
activitatea sportivă, cit și de reali
zarea unei legături armonioase 
între învățătură și sport. Iată, în 
imaginea alăturată, un aspect 
timpul întîlnjrii, momentul în 
vorbește rectorul Universității 
ne. (al. h.).

Hagiu — 
de partid 

dr. docent 
membri ai

Todosia, conf 
secretarul Co
pe Universita- 
Dumitru Rusii 
Senatului uni-

din 
care 
ieșe-

s
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ZI DE ODIHNA...
Cînd s-a auzit acel „țlți — vara... țiți 

_  vara... țlți !" al unei păsărele minus
cule, care prevestește apariția .sitari
lor o anumită categorie de oameni au 
intrat în alertă. Erau vînătorii de sitari. 
„Sitărarii". Cei mai buni trăgători la 
zbor, cel care găsesc in vinătoare un 
sport adevărat.

Dar s-o luăm de la început. După un 
șir de zile frumoase, deodată, vine ves
tea :

— Au căzut sitarii 1 șoptește 
bistul, de la freză.

— Unde ? întreabă tot pe 
„strungul" din dreapta.

— în luncile dinspre Giurgiu.
— îi șpunem șl inginerului ?
— Ii spunem — dar numai lui I . Că 

dacă umplem lunca de vînători î...
Si așa s-a pus la cale, într-o stobăta, 

escapada pentru a doua zi, duminică. 
Cel trei vînători au trebuit totuși, 
s?-1 dezvăluie secretul unui al pațru.ea, 
c’-- avea și cîine de vinătoare. Și asta, 

numai pentru cîine ! Nu pentru 
seninul iui. Dar iată-1 gonind cu ma
șina. oe drumul spre Giurgiu.

rinul dintre amicii noștri trage într-un 
sitar, care i-a sărit brusc, de lingă 
picior. Sitarul cade, se înalță iar pe 
o «.rină, cade iarăși, apoi fuge pe pi
cioare. Vînătorul îl urmărește eu toata 
Wteza posibilă printre tufe, strigîndu-și 
d- zor clinele. O creangă îi răpește 
pălăria cu tot, cu bogata colecție de in- 
slane anexată. După pălărie. pierde 
din ochi și sitarul rănit, caută și una 
si alta. Apoi, se resemnează să-șl mai 
caute cîinele. Și, după o vreme. daca 
nici sitarul șl nici pălăria nu ră&pund 
la aoelurile Iul — răspunde cîinele ! 
Cuminte. Brik vine și îi depune la pi
cioare pălăria pierdută. (Nu lipsea nici 
măcar o insignă din colecția... um
blătoare).

Se înserase de-a binelea cînd. după 
ce împușcasem. fiecare cîteva păsări cu 
ciocul lung, am socotit cu toții că pâ 
un întuneric absolut nu se mai poate 
trage cu efect. Ne regrupăm osteniți 
si. dună o vreme, răsuflăm ușurați, pe 
pernele mașinii.

_ Ascultați la mine — spune decanul 
nostru de vîrsta, suflînd greu — să 
st’fi că la vinătoare trebuie să mergi 
măcar o dată pe săptămînă ! Asta ca 
să ai antrenament și la tir și la mers. ..

— Maestre, de cînd n-ați mai fost la 
vînătoare? Arătați cam congestionat.-. 
întreb, în virtutea sfaturilor sale»

micro-

șoptite

cred, că din aprilie 
te referi 

și numai 
mai ai dureri

Luarea „en passant" (în trecere) 
a fost stabilită pentru a veni în 
sprijinul părții care, aflîndu-se în 
inferioritate materială, deține, în 
schimb, avantajul de spațiu. Vom

•z-B-i

/;•

c

trecut. .. 
tinere, 

după o 
de

— Păi
Da. da. «tiu la ce 
dar află că chiar 
zi de vinătoare. nu 
cap o săptămînă...

M-am bucurat și .
„tinere* și pentru faptul că 
rîndul n-am mai avut 
cum a scris doctorul pe un bilețel lung 
și scris cam indescifrabil.

pentru calificativul
1 zile de-a

„stări alergice"
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exemplifica cu două poziții sime
trice (la alb și la negru) pe dia
grama alăturată, socotindu-le inde
pendente una de alta.

Astfel, în situația pe care o ve
deți în colțul din stînga (jos) al 
tablei, albul are un pion în plus, 
dar înapoiat, la a2. Dacă el ar pu
tea muta acest pion 
cîmpuri, a2—a4, atunci 
finalul. Dar, aceasta
dreptate, pentru că negrul benefi
ciază, pentru materialul în minus, 
de avansul de spațiu, avînd pio
nul său înaintat pînă la b4. în fa
voarea sa vine acum clauza „en 
passant". Deci, dacă albul mută 
a2—a4 (iar în colțul din dreapta — 
sus negrul joacă h7—h5), atunci 
există posibilitatea regulamentară 
de a se bate pionul cu b4:a3 
g5:h8).

Trei amănunte importante :
1. Regula operează numai in ca

zul cînd pionul pleacă de pe locul 
său initial și mută peste DOUA 
cîmpuri ;

2. Luarea „en passant" nu 
obligatorie ;

3. Ea poate fi efectuată doar la 
mutarea IMEDIAT URMĂTOARE, 
altfel acest drept se pierde.

Și, în sfîrșit, cei care nu o cu
noșteau .precis pînă acum nu au 
nici ur motiv să se simtă jenați. 
Un măre maestru (în criză de timp 
e drept) a împins un pion peste 
două cîmpuri și a cedat la muta
rea următoare. Uitase că adversa 
rul său poate bate „en passant"...

V. CHIOSE

camera caldă, patul 
catete ospitalierului ________ ,

De la Buta am revenit în șaua Plaiului 
Mic de unde, prin frumoasa căldare 
a Bucurii, am urcat spre marile piscuri 
ale Retezatului, Vrepiea bună, căl
duroasă ,ne*a permis să zăbovim mai 
mult și-am încheiat etapa la cabana 
Pietrele, după o spectaculoasă cobo-rî- 
re pe valea cu același nume. Coborînd 
în valea Jiului am făcut un popas la 
Petroșani : aprovizionare cu alimente, 
vești trimise acasă, și abia spre seară 
am urcat la cabana I,E.F.S., de la poa
lele Parîngului.

Ziua următoare am mers cu spor dar 
numai pînă aproape de vîrful Parin- 
gului Mare (2 518 m) unde ne-a în- 
tîmpinat o vijelie cum nu mai întîl- 
nisem în viața mea și care ne-a obligat 
să eobo-rîn) sub linia crestei aciuindU'-ne 
24 de ore într-un loc mai ferit, șub 
cortul nostru. Cind vîntul s-a mai po
tolit, am ștrîns cortul și am coborît 
dincolo de vîrfurile leșul, Pîcleșa și Coas
ta Iul Rus în 
șiei Lotrujui 
intram pe ușa 
unde încheiam

A urmat ceg mai dificilă" porții 
traseului nostru : creasta Făgă

sălbateca căldare a Obîr- 
(Gîlceseu). Spre seară 
cabanei obîrșia Lotrului, 
o nouă etapă.

----'june a 
. ____ _ -’ăgărașului.

Am urcat în acest masiv într-o zi mo- 
horită cu ploaie, la început, și zăpadă 
aproape de cabana Surul. începeam cei 
70 de km de creastă cu șase vîrfuri 
de peste 2 500 ni. De-a lungul lor 
ani, întîlnit traversări acoperite cu ză
padă instabilă. . cîmpuri vaste de gheață, 
ca să nu mai vorbim de viscol și lipsa 
de vizibilitate obișnuită la 
ceasta pe culmile munților.

Am trecut cu bine, totuși, 
goiul prin Strunga Dracului 
du^-ne drumul printr-o zăpadă __ _r 
ținut sub amenințarea avalanșelor pînă 
la Lacul Călțup. N-a fost de-ajuns că 
peste noapte ne-a chinuit un vînt cum
plit de rece în modestul nostru bivuac, 
dar a doua zi am făcut, în căldarea Fun
dul Capra, o traversare pe o vreme 
demnă de filmele de groază (Acum — 
ciudat ! — ne gîrjdim cu duioșie, parcă, 
la clipele acelea).

Ajunși la Podragu, după aproape 20 
zile de drum, coporîm ca să fim și noi 
prezent! la etapa de iarnă a campio
natului de alpinism, în Piatra Craiului. 
După campionat, 
ca să ne reluăm
Carpaților. A trebuit să luptăm 
zile cu uriașii nămeți pe care îi 
mase ninsoarea abundentă de 
sfîrșitul Iui februarie. Am prins apoi 
două zile bune care ne-au permis să 
parcurgem matematic creasta dintre 
Tărîța și Gălășescu. Victoria începea 
să ne surîdă. Terminasem partea cea 
mai grea. După un bivuac sub vîrful 
Slănina trecem peste Curmătura Zîr- 
nei și, seara tîrziu, înoptăm sub vîrful 
Pițele. Atingem cabana Plaiul Foii abia 
in a treia zi. Era ca și cum am fi ajuns 
acasă. . . Parcurgem, apoi, Bucegii ca 
o relaxare și coborim pe schiuri în 
Sinaia, punctul terminus al expediției 
noastre.

SIMION HOSU, CLUJ. „Un tinăr care 
are acum 20 de ani, poate să practice 
cu vreo șansă tenisul de performanță 
Cu franchețe, trebuie să vă răspund : 
In mod normal nu ’ Tenisul este unul 
din spprturile în care nu ajungi Ia per- 
fonnânță decît după ani și ani de mun
că, începută de copil. Dar, de ce țineți 
neapărat să deveniți un al doilea I—e 
Năștase ? Juc-ați tenis pentru plăcerea 
dv. animat doar de ambiția de a-1 bate 
într-o zi pe colegul dv. de serviciu, care 
a început să practice tenisul cu o lună 
sau două înaintea dv.

LIDIA BANC. BUCUREȘTI. „Vă rof 
să-i transmiteți jucătorului meu prefe
rat, Ludovic Sătmăreanu, sănătate, fe
ricire și succes în activitatea compe- 
tițiQnală șj, dacă poate, să mai răspun
dă din cînd în cînd ia scrisorile ce-i 
sînt trimise". Răspunsurile la scrisori 
—- vă spun din experiență — cer foarte 
mult timp. Nici eu nu pot răspunde la 
toate scrisorile, deși nii sînt selecționat 
în echipa națională și nu sînt convocat 
mereu la iot 1

vremea a-

Vîrful Ne- 
continuîn- 

i ce ițe-a

revenim la Podragu 
călătoria pe crestele 

trei 
torta

Cezar MANEA
alpinist A.S. Armata 

Brașov

ING. E. PETRESCU, BUCUREȘTI. „Caut 
anuare de fotbal străine, indiferent 
ba, țara sau anul in care au apărut, 
pentru cumpărare sau eventual îm
prumut. Răspuns asigurat tuturor ofer
telor, Poterași 35, Oficiul poștal nr. 53“. 
în mod excepțional, ținînd seama de ca
racterul nelucrativ al anunțului dv. i-am 
făcut loc în aceste coloane. Altfel, am 

dinconcura neloial „Mica publicitate" 
„România liberă" I

DANET GLODARU, COTINGA. 
teți un înfocat dinamovist Și ați 
ca echipa dv. favorită să ciștige 
campionatul, cit și cupa. Mai 
nici Dinamo n-are ce să-și dorească I

NELU LUCA. slatina (Cartierul 
Progresul 2, Bloc C-14, Ap. 7, parter) : 
„Suporter înfocat al Stelei, doresc să 
corespondez cu alți tovarăși de... su
ferință". Dacă dv. care țineți cu Steaua, 
căutațl tovarăși de suferință, ce să 
spunem de cei care tremură pentru 
Sportul Studențesc sau C.S.M. Reșița ?

NELU CONSTANTINESCU, COMUN 
BUICEȘTI. Succesul de duminică 
Universității Craiova v-a dat aripi po 
tice: „Noi olteni din toată țara / < 
fotbalul îndrăgim / fineni pumnii strir 
acuma / Pentru titlul CEL dorim". Pui 
nii, țlneți-1 cît de strînși. Dar desface 
cuvîntul CEL, punînd liniuță între ' 
și 1 !

Sin- 
dori 
atît 

mult

Calcianu (dreapta) alături Tazio Nuvolari

«OM

VA AMINTIT! DE JEANf
® Un pionier al curselor automobilistice din tara noastră ® 
Cîștigător a numeroase trofee internaționale în Europa • Recor
dul vremii p&ai'jtc înța București — Paris ® La startul curselor de 
autortiobiîe Rpâ 1° aproape 60 de ani.

Ne-am amintit de el, cînd de la 
Filiala A.C.R. Bucursiști ni s-a comu
nicat : „Duminică 1 aprilie, organi
zăm un concurs de viteză pe circuit 
dotat — îji memoria marelui alergă
tor — cu „Cupa Jean Calcianu". Gîn- 
dind că multi dintre iubitorii auto
mobilismului — spectatori sau con- 
eurenți -*■ nu știu prea mult despre 
acest pionier al curselor automobiliSr 
tise din țara noastră, încercăm, pi 
scurt, să vj-i prezentăm.

Fiu de țăran dobrogean, născut în 
1S93. La vîrsta de 16 ani vine în Ca
pitală atras de... mecanică. Aici, pă
trunde în tainele meseriei pe care o 
îndrăgea, cunoscînd însă din plin 
exploatarea patronilor. De altfel, se

EXCES DE VITEZĂ

Willis Hart nra mai rezistat în 
— șirul de automobile, și-a făcut
Ș loc și a depășit trei mașini din

cadrul urmi convoi, ce se deplasa 
~ eu 40 "de km la oră, în apropierea 

z Londrei.
Ghinionist," Hart n-a observat că 

. una dintre mașini aparținea poli
ției. A fost oprit și sareționat se-

h

O

I1W

ver, ' dar hotărîrea Curții din 
Darmouth, în fața căreia a fost 
citat peste trei săptămîni. a fost 
mai blîndă, imprudentul fiind a- 
mendat numai cu trei lire.

Willis Hart, una dintre 
speranțe ale ciclismului 
englez, circulase în ziua 
țiunii pe... bicicletă I

inniiiiiyiio'iiosiiHiHyiiiiiiL'iiiirjinniiiiiiairiih?

tinerele 
amator 
infrac*

și îmbolnăvește de plămîni. în 1914 
pleacă în Franța, în speranța de a 
se vindeca. Lucrează la Uzina Re
nault, la diferite ateliere, devenind 
un excelent mecanic de avioane și 
automobile. Aflat în preajma cele
brului autodrom al timpului — Mi
ramas — prinde gustul curselor. Fiul 
unui patron la 
oferă o mașină 
’27), pentru a 
de km lansat 
tea, departe de 
iregiee, Calcianu tși pregătește auto
mobilul. Intuiește că mașina trebuie 
să optlnă o rezistență cît mai mică 
aerului, demontează tqt' ce este a- 
nexă exterioară, acoperă al doilea 
loc, înlocuiește șuruburile care erau 
înălțate deasupra caroseriei cu altele 
Îngropate, dă mare atenție lustruirii 
vopselei și apare la startul cursei. 
Aici „3 vedete", exemplare speciale, 
conduse de piloți de frunte ai Euro
pei, cu care patronul firmei — Ett0’° 
Bugatti — era sigur de victorie. Tot 
pe același tip de mașină (de 1,5 1) 
participă și Calcianu. Pune șapca cu 
cozorocul la spate, se face mic pe 
locul său- și pleacă. La sfîrșit, rezul
tatele : Constatini — 171 km/h ; Frie- 
derich 
km/h : 
record)! Surpriză generală, Calcianu 
va confirma apoi această performan
ță. Locul I la Cursa de coastă de la 
Laffrey, locul I pe circuit ia Mira
mas șînt numai cîteva din marile lui 
succese.

care era 'angajat, îi 
Bugatti (de 1,5 1, tip 
concura într-o cursă 

la Miramas. Noap- 
priviri indiscrete sau

— 170 km/h ; Goux — 168 
Calcianu — 173,6 km/h (nou

Sdr

to"

diferențe
surpriza... pescarului din desenele de mai sus, aparent, identice dor care, ca de '-°n’

așteaptă să le depistați. . j( CLAUDIU
ediția viitoare a paginii „magazin v v-/; oîr-'.'i 

explicațiile.

AZI vă propun
tin cele 7 inexactități, ce așteaptă să le depistați.

N.A. — Dat fiind deosebita dificultate a problemei, in

FLORENȚA GHENEA. CONSTANȚA. 
Cred că e mai bine să-i scrieți atletei 
dv. preferate, Valeria Bufanu, pe adresa: 
Federația română de atietisni, strada 
Vasile conta nr. 16, sectorul 1 Bucu
rești. Este o adresă pe care orice poștaș 
o găsește mai ușor, iar scrisoarea — vă 
asigur — îi va parveni Valeriei Bufanu.

N. RUDU, PLOIEȘTI. Ne-a amuzat 
epigrama dv. Dar, parcă, e prea dură. 
Ca atare, mulțumiți-vă cu un singur 
cititor : ion Poștașu.

AUREL CRIȘAN. Laszlo papp a fost 
triplu campion olimpie : la Londra, în 
1948, la Helsinki, în 1952, și la Melbour
ne. în 1956. El a întrecut apoi mulți bo. 
xeri profesioniști de prima mînă, deve
nind campion european, în urma victo
riei asupra lui Foledo.

Revine în țară în 1930 unde, 
prietenul său Nadu, cîștigă „Marele 
premiu Lemberg". Apoi, în 1931, sta
bilește un record pentru automobile 
parcurgînd distanta București—Paris 
în 50 ore. în 1934, cu prietenii săi 
de la I.A.R. — unde era inginer — 
organizează prima competiție pe cir
cuit închis „Marele premiu Brașov". 
O altă victorie de răsunet în 1937 1 
pe un Alfa 
in „I 
grad" 
ropa.

De 
de-al 
aleargă în toate ( . 
cîștigînd majoritatea lor. (Avea 
singur adversar 
Petre Crisțea).

După război, la Sinaia, este învins 
de mai tînărul Marin Dumitrescu, 
Vîrsta nu-i permite să mai cîșțige, 
dar să concureze, da. Jean Calcianu 
a fost prezent la startul curselor de 
automobile pînă aproape de 60 de 
ani...

.Marele 
toată

Romeo de 2600 1. învinge 
premiu al orașului Bel- 
„crema" piloților din Eu-

altfel . _ ....__
doilea război mondial Calcianu 

cursele naționale, 
_ a un

de talie egală i

pînă la Izbucnirea celui

Modesto FERRARINI

EUGEN MANEA, OBAVIȚA. Poian: 
Cîmpina a bătut cîndva la porții.' <Uvi 
ziel A, fiind una din fruntașele divizie 
B. Ce departe par acele vremuri — car 
mi sînt, totuși, atît de îndepărtate - 
acum cind echipa din Cîmpina este p 
locul 12 în divizia... C ! De fapt, nu știu 
de ce am pus semnul de exclamare 
Dacă nu se miră cei din Cîmpina, d 
ce ne-om mira noi ?

AUREL GHENDAR, ARAD, 
tren pentru. . . Ion Poștașu și 
spațiul restrîns al acestei rubrici

De „Poștașul" nostru harnic
Oricine poate sa zică
Că e bun, simpatic, darnic, 
Insă tolba-i e prea mică !

Nu vă contrazic. Dar, dacă ar 
mare, nu știu dacă aș putea s-o

Ilustrații: N. CLAUDIU

mai cunoscuți 
de fotbal, dr. 
profesie jude- 

la tribunalul

„ARGUMENTE../1
Unul dintre cei 

arbitri vest-germani 
Kurt Galba este de 
cător, funcționînd 
landului Bavaria.

întrebat de un confrate-unde i se 
pare mai greu de oficiat, dr, Galba 
a răspuns fără ezitare: „Pe terenul 
de fotbal

Un* ca 
pentr;

fi 1M 
duc..

La următoarea întrebare a zii 
ristului, care nu era altul decît re 
numitul confrate belgian Corhume 
dr, Galba a dat lămuririle de r: 
goare: „Pe gazon mi se cere s 
iau o hotărîre în cîteva secunde. 
Pentru a judeca aceeași situație, I 
tribunal, aș solicita o săptămînă c 
gîndire. în plus, pe teren, nu exil 
tă nici posibilitatea de recurs..."

CÎND FOTBALIȘTII DEVIN... CÎNTĂREJ
Prin 194S; tabără de juniori, la 

Tîrgu Mureș: Curcan, Boitoș, Gli- 
sici, Florescu și alți jucători care 
s-au afirmat sau au... dispărut. Toate 
lucrurile mergeau bine. încropisem 
șase echipe cu juniorii cei mai 
buni și făceam niște antrenamente 
cum scrie la carte.

Toate bune, însă, pînă la un punct. 
După ce se sfîrșea lucrul la teren, 
juniorii se încolonau și intrau în 
oraș, aliniați, în treninguri, cîntînd, 
așa cum stă bine unor băiețandri.

Dar ce spuneam eu mai sus? A, 
da. Că juniorii mei cîntaa !... Scu- 
zați-mă pentru această eroare. A 
cînta, aupă cum știu eu, e cel mai 
frumos lucru din lume, dacă știi 
cum să-fi acordezi coardele vocale 
și să le pui în acțiune. Or, la bă
ieții mei, nici vorbă de așa ceva 
Cind începeau să cinte ei. în marș 
pe stradă, se speriau toți trecătorii, 
păsările zburau îngrozite din pomi...

Bieții trecători, cind auzeau că se

apropie „cîntăreții" mei, o luau la 
goană de pe stradă de parcă i-ar 
fi măturat pe toți uraganul „Flora" 
sau „Mimoza".

Seara, îi luam la refec:
—• Măi, băieți, ori cîntați ca lu

mea, ori mai bine renunțați. Ce 
vreți? Să ne dea afară din oraș pen
tru că speriem copiii?

Ei stăteau cu capetele în pămînt, 
spășiți. Apoi cite unul se ridica și 
lua cuvîntul:

— Vă promitem c-o să cînt&m fru
mos. O să mai facem repetiții și...

Nu știu ce repetiții făceau, dar a 
doua zi cind se-ntorceau cîntînd, 
orașul intra din nou în alertă... Unii 
locuitori probabil se gîndeau și la 
schimburi de locuințe.

...Intr-o zi, pe-nserat, o iau eu 
ușurel, tipa-tipa. să văd cum mai 
stau lucrurile cu „cîntăreții" mei... 
Și deodată îi văd înaintînd, înso
țiți de un cortegiu de copii și tre
cători. Rămîn paf. De astă dată au

zeam un cor frumos, armonios, ca 
ar fi putut rivaliza chiar și cu c 
de la Operă. Da, da, băieții mei ci
tau acum de se-oprea și pasărea 
zbor ca să-i asculte...

— Bravo copii. Bravo, îi felicita 
eu seara la masă. Ați cîntat dumn 
zeiește azi...

Deodată, vine intendentul la min
— Ce facem „Cibi" baci? As 

seară avem cinci... suplimenți.
— Suplimenți ? Cine sînt ? 1

unde ?
— De unde? De la... ansambl 

coral.
Erau cinci coriști pe care băie 

mei îi rugaseră să le dea o mină 
ajutor ca să iasă la vopsea cu ci 
tarea...

Am făcut mare haz. Totdeau 
mi-au plăcut... driblingurile, chi 
dacă eu eram cel păcălit...

C. BRAUN-BOGDAN
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Ca în fiecare an, Crosul Balcanic 
prilejuiește și desfășurarea lucră
rilor congresului extraordinar al 
Jocurilor Balcanice de Atletism, 
în care se dezbat — și-și găsesc 
rezolvarea — probleme de actua
litate și de perspectivă, ridicate de 
aceste întreceri regionale care se 
numără prirtre cele mai vechi 
pe bătrînul continent (faptul că a- 
ceșt an a narcat la Istanbul cea 
de a XVIIIr ediție a Crosului și 
în luna augist, la Atena, va avea 
lpc cea de a JXXII-a ediție a Jocu
rilor atletice, stă mărturie în acest 
sens).

Din cele eiici puncte care au fi
gurat pe ordnea de zi a Congre
sului — desfjjurat la 24 martie — 
reținem rapoțul Secretarului per
manent al J.F.A. prof. Victor Firea, 
care în calitae de secretar general 
al forului ronân de resort, a avut 
această atribute pe perioada 1 ia
nuarie 1969 — 31 decembrie 1972, 
componența juiului de apel și or
ganizarea întilnrilor între reprezen
tativele țărilor >alcanice și a celor 
scandinave.

Conform înțegerii stabilite în
tre țările balcaice participante la

de

J.B., fiecare federație națională își 
asumă, pe rînd, responsabilitatea 
secretariatului permanent al Jocu
rilor atletice, pe un interval de pa
tru ani. Iată de ce Ia Istanbul, cu 
prilejul acestui congres care încheia 
un asemenea interval, reprezentan
tul federației noastre a prezentat în 
fața participantilor (din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și Turcia) un 
raport de activitate. Preocuparea 
constantă pentru întărirea și extin
derea legăturilor de prietenie prin 
sport între atleții din tarile balca
nice și-a găsit concretizarea în a- 
eest ciclu de patru ani, dincolo de 
desfășurarea anuală a tradiționa
lelor Jocuri atletice ale seniorilor 
și a Groșului 
juniorilor), în 
ceri balcanice 
pînd cu anul 
crosului cu categoria 
anul 1969). De-a lungul acestor ani 
au fost doborîte 64 de recorduri 
balcanice în probele masculine și 
feminine, unele de mare valoare in
ternațională.

Raportul prezentat a fost apro
bat în unanimitate și pentru pe
rioada următoare, reprezentantul fe-

(dedicat seniorilor și 
lansarea unor între- 
ale juniorilor (înce- 
1970) și completarea 

tineret (din

COMPETIȚIA DE CROS 
„MEMORIALUL BĂLEANU"

derației turce — Refik Tagay — va 
deține funcția de secretar perma
nent al J.B.A.

Ținîndu-se cont de valoarea cres- 
cîndă a atletismului din Balcani și 
de importanța acordată acestor în
treceri atletice regionale de către 
Asociația Europeană de Atletism, 
a fost aprobată modificarea para
grafului IX din Statutul J.B.A., pri
vitor la Juriul de apel, acesta ur- 
mînd a fi alcătuit din trei persoane 
neutre (neaparținînd țărilor balca
nice), președinte al Juriului fiind 
reprezentantul A.E.A.

Propunerea de a se organiza, pe
riodic, întîlnirea atletică Balcani— 
Scandinavia a întrunit adeziunea u- 
nanimă, forul grec de specialitate 
oferindu-se să găzduiască la Atena 
acest meci. Pînă la 30 aprilie fe
derația greacă va primi propunerile 
concrete ale celorlalte foruri atletice 
din Balcani, definitivîndu-le pînă 
Ia 10 mai 1973. Se preconizează ca 
întîlnirea să aibă loc la sfîrșitul 
lunii septembrie a acestui an. Cu- 
noscînd valoarea atletismului din 
această zonă de tradiție a conti
nentului nostru, pare este Scandi
navia, o asemenea confruntare cu 
reprezentanții balcanilor ap prezen
ta un real interes pe plan compe- 
tițional și, totodată, un bun prilej 
de raportare la standardul valoric 
internațional a progresului făcut de 
prima disciplină olimpică în țările 
respective.

Mîine se vor reuni, la București, 
lotul A și lotul de tineret (sub 23

pe

Partidele din Divizia B se 
disputa a6tăzi de la ora 11.

Fac excepție meciurile C. S. 
goviște —• Metalul București, 
nărea Giurgiu — Politehnica 
Metalul Drobeta Turnu Severin — 
Politehnica Timișoara, Gloria Bis
trița — C.S.M. Sibiu, C.l’.R. Timi-

vor

Tir- 
Du- 
Iași,

12,30
Mare și 

F. C. Bihor, care 
yor începe la ora 12,30.

Reamintim că partida Progresul 
București — C.S.U. Galați se va 
disputa pe stadionul Progresul de 
la ora 10.

șoara 
C.F.R.

— Olimpia Satu 
Arad

va PORTARUL IORDACHE - IN CONTINUARE INDISPONIBIL

Paul SLAVESCU

DOUA „CAPETE
DE AFIS“
(Urmare din pag. 2)

de ani) în vederea întîlnirii 
care o vor susține miercuri.

Reamintim că această partidă 
verifica pe componenții celor două
loturi în vederea jocurilor cu selec
ționatele similare ale Uniunii So
vietice (18 aprilie, la Kiev — lo
tul A ; 19 aprilie Ia Odes» — lotul 
de tineret).

După cum am mai anunțat, portarul 
echipei steaua, Iordache, urmează un 
tratament medical; la un recent control 
el a fost găsit suferind, tn urma unei 
afecțiuni hepatice mal vechi. Săptămina 
viitoare Iordache va fi din nou consul
tat la Centrul de medicină sportivă „S3

August" șl, în cazul unui aviz favorabil, 
iși va relua antrenamentele. In meciul 
de azi de la Petroșani, rezerva lui Haldu 
va ti Conian, care este complet refăcut 
după operația la care a fost supus în 
luna decembrie a anului trecut.

Pentru a cinsti îemoria lui Geor
ge Băleanu, fostțntrenor și acti
vist de seamă alatletismului hu- 
nedorean, clubul orvinul a orga
nizat recent conetiția de cros 
„Memorialul Bălețu”, Concursuri
le s-au bucurat c participarea a 
peste 450 de aleatori din mai 
multe orașe ale țăi. întrecerile au 
avut loc la toate cegoriile de vîrs- 
tă, de la copii pînăa veterani. Au 
luat startul atleți atlete repre- 
zentînd . C.S.M. Rea, C.S.M. Clui, 
C.S.M. Sibiu, C.S.MBaia Mare, Șc. 
sp. Reșița, C.S.M. ugir, Șc. sp. 
Petroșani, Blaj eteproba vetera
nilor a avut ca inviți de onoare 
pe Dumitru Tîlmaj, Ferdinand 
Moscovici, Gheorgheiro.

Iată acum ordineațșirii în prin
cipalele probe : junire : Leontina 
Lucaci (C.S.M. Cluj Iolanda Ruș

(C.S.M. Cluj), Lucia Slabu (Șc. sp. 
Deva) ; juniori: Iosif Kbsz (C.S.M. 
B. Mare), Alex. Kbsz (C.S.M. 
Mare), 
șani) ; ..... .. . . .v..
Sibiu), Eni. Gale (CQrvjniil 
doara), 
Cluj) ;
(Șc. sp. Deva), Lucia Letean 
Deva), Hanelore Binder (Blaj) ; se
niori : Ortvin Scheible (St. roșu 
Brașov), Vasile Bichea (C.S.M. Si
biu), Gh. Turcu (C.S.M. Clu.i).

Eforturile depuse de comisia de 
organizare (Fi. Duță — vicepre
ședinte al clubului Corvi nul, și de 
antrenorii Șt. Beregszaszi și Al. Ar- 
năut) au fost încununate de depli
nul succes al competiției. Traseele 
au fost bine alese, marcate cu în
grijire, concursurile bucurîndu-se de 
asistența cîtorva mii de spectatori.

St. Szitas (Șc. sp. 
tineret: Ion Bichea

Teodor Feverdean 
senioare; Viorica

B.
Petro- 

(C.S.M.
Hune- 

(C.S.M. 
Bucur 

(Șc. sp.

„CUPA
(Urmare din pag I)

moasă revenire de formă în proba 
de slalom uriaș, a efectuat două 
coborîri decise și sigure în care s-a 
situat pe primul log, la o diferență 
apreciabilă față de principalul său 
adversar, concurentul Albert Frank 
(R.F.G.). Foarte bună comportarea lui 
Dorin Munteanu, clasat pe locul III, 
care își înscrie acest rezultat pe 
linia ultimelor sale evoluții reali
zate în țară și străinătate. Mai pu
țin reușită ne-a apărut evoluția lui 
Gheorghe Vulpe, clasat abia pe po
ziția a IX-a, ca și a lui Virgil Brenci,

MUNCA § DISCIPLINA - FACTORII DETERMINANT!
(Urmare din i l)

nori — pot și trebuită aducă o 
înnoire: binevenită.

în cadrul clubului îtru, rămî- 
nerea în urmă la um ramuri și 
probe se mat explică arin faptul 
că selecția sportivitate face în 
multe cazuri întîmplr, fără a 
avea Ia bază criterii știfice, ceea 
ce duce la menținerea îadrul sec
țiilor a unor elemente i perspec
tivă. ’O revizuire recei a efecti
velor noastre de sport a arătat 
că un număr destul (important 
dintre ei au o valoare lie, chiar 
mediocră, care îi face ipabilj de 
mari performanțe. Eloct în pri
vința slabei selecții es;î exem- 
plui pe care ni-1 ofe ultimele 
testări ale capacității efort a 
componenților echipei fotbal, 
dintre care numai o ție ating 
parametrii necesari ceribr jocu
lui de fotbal modern. Șhastă si
tuație se întîmplă la o pă con
siderată printre fruntașe fotbalul 
românesc!

Din acest punct de v»e, con
sider că nici C.N.E.F.S., erațiile 
de specialitate, Centrul dreetări 
științifice nu au ajutat înicientă 
măsură cluburile sportivtnpreu- 
nă cu Ministerul Educații învă- 
țămîntului se puteau ad* solu
ții ca și unitățile speciali: de e-

levi să aibă c mai strinsă legătură 
cu cluburile sportive, să se consti
tuie în reale pepiniere pentru spor
tul de performanță.

Subscriem, de asemenea, aprecierii 
că rezultatele necorespunzătoare 
sint și consecința unei slabe exi
gențe manifestate în stabilirea nor
melor de activitate și clasificare 
sportivă, care nu au fost raportate 
la parametrii performanței de nivel 
internațional. Exemplul cel mai e- 
locvent ni-1 oferă natația. unde cele 
mai bune rezultate ale sportivilor 
noștrj se situează, cu mult sub ni
velul performanțelor internaționale. 
De exemplu, timpul cu care se ciș- 
tigă la noi titlul național Ia 100 
metri femei este depășit in lume 
de circa 1000 de înotătoare și to
tuși federația noastră aeordă ti
tlul și premiul respectiv.

în această privință, aș vrea să 
relev un fapt extrem de semni
ficativ în ceea ce ne privește : 
în acțiunea de nominalizare a spor
tivilor dinamoviști pentru Jocurile 
Olimpice din anul 1976, la fixarea 
obiectivelor, o serie de sportivi va- 
lorcși și-au propus altele, mai mari 
decît cele prevăzute de antrenorii 
lor! S-a dovedit ulterior că spor
tivi; aveau perfectă dreptate.

Referindu-mă la lipsa de fermi
tate cu care s-a urmărit instaura
rea unui climat de disciplină în ca-

drul clubului nostru, care, evident, 
a grevat asupra procesului de pre
gătire, sîntem hotărîți să nu mai 
tolerăm pe viitor nici un fel de 
abateri, avind convingerea că 
MUNCA ȘI DISCIPLINA SÎNT 
FACTORII DETE 
CREȘTEREA VAL< 
FORMANȚELOR S

în altă ordine d 
ționa că relațiile d 
federații și cluburi < 
blemă esențială. C< 
sens că definirea r 
lului și locului ciul 
tul de performanță, 
dinței federațiilor di 
ma în supercluburi, 
nor practici care au 
geri între cluburi și 
cum și schimbarea 
țări depășite de tim 
me importante, care 
în atenția Consiliulu 
tru Educația Fizică ș 
teptînd acum o reze 
cipiu.

Sportivii, antrenorii 
al Clubului Dinamo 
acționa cu fermitat 
pentru îndeplinirea 
le revin in conform 
rîrea Plenarei Cornii 
al partidului, cu pla 
adoptat de recenta plenară a Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Cu echipele deimnastică ale României in S.U.A. (III)

TURNEU- PRILEJ DE ANALIZĂ
A P0S1BILIKIL0R SI PERSPECTIVELOR 

SELECTATELOR NOASIRE
• Alina Goreac și D^recu-pe primul plan al interesului publicului
• îmbucurătoarea her are a lui Petre Mihaiuc* Ce se intimplă 
cu Elena Ceampel? • Munca de perfecționare

i o clipă abandonată
nu trebuie

Va obține F. ('. Argeș victoria ? A 
treia consecutivă în acest sezon 1 
Succesele de pînă acum, în special 
cel de la Cluj, . îi acordă ei prima 
șansă ! Va trebui, însă, să apeleze Ia 
toate resursele pentru a depăși pe 
recenta învingătoare a dinamovi.ști- 
lor bucureșteni, elevii Iui Cernâianu 
jubilînd de pe acum la vestea... ab
senței lui Dobrin.

Angrenind echipe situate în zona 
„minată", de un interes aparte se 
bucură și partidele C.F.R. Cluj — 
C.S.M. Reșița, Steagul roșu — Spor
tul studențesc, A.S.A. Tg. Mureș — 
F. C. Constanța și Rapid — „U“ Cluj, 
cinci din aceste opt formații făcîn- 
du-și justificate griji în privința ră- 
mîn’erii lor în prima divizie a țârii. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că 
patru dintre ele (F. C. Constanța, 
„U" CJuj, C.S.M, Reșița și Sportul 
studențesc), clasate, în ordine, pe 
locurile 13, 14, 15 și 16, evoluează 
toate în deplasare. Acum să le ve
dem ce sîmt în stare !

Tn sfîrșit, și o partidă mai liniș
tită : S. C. Bacău — F. C. Petrolul. 
In ediția trecută a campionatului, 
gazdele au părăsit terenul învinse. 
Ce va fi astăzi ?

BUCEGI“

unele au fost reținute pentru a fi stu* 
diate șl, poate, aplicate in viitorul apro
piat la jocuri amicale, cite va dintre a- 
cește modificări propuse șînt foarte in-

NUMĂRUL TRANSFERURILOR 
ÎN SCĂDERE

Comisia tehnică de pe lîngă federația 
de fotbal a Uniunii sovietice a făcut cu
noscut că în actualul inter-sezon numă
rul transferurilor a scăzut sensibil față 
de perioada identică a anilor trecuți. 
Neîncetatele campanii duse împotriva 
tendințelor de căpătuială ale unor ele
mente certate cu morala sportivă și a 
preferințelor unor conducători de clu
buri de a transfera jucători formați în 
alte asociații sportive, au dat roade. 
Astfel, pentru anul în curs, s-a acordat 
drept de transfer pentru prima divizie 
unui număr de numai 20 de jucători, 
iar pentru cea secundă la 31 de fotba
liști, majoritatea provenind din categorii 
inferioare. în anul 1972, respectivele cifre 
erau de 50 și 72, iar în cele mai multe 
dintre cazuri era vorba de transferuri 
între cluburi din aceeași categorie, ceea 
ce ducea la stagnarea posibilităților de

SCHI

După cum relatam în înseje 
noastre prceedente, turneul So
natelor de gimnastică ale R<ei 
în S.U.A. a fost în același timU) • 
frumos și interesant, oferind 5- 
iiștilor care i-au însoțit pe s,i 
un bogat material faptic și di, 
care va fi, cu siguranță,, fol<n 
pregătirea viitoare a loturilor ie 
reprezentative.

Un prim aspect ce se cere . 
niat este capacitatea de mob> 
de care au dat dovadă ambele, 
pe, ceea ce a făcut posibilă e\ 
mulțumitoare de la East Strouc 
a doua zi după sosirea în S.U. 
apoi, o comportare din ce în c< 
bună în celelalte demonstrații și 
ciuri, deși programarea tuturor 
cursurilor la ora 19 a îngr 
și mai mult sarcina sportiviloi 
fețele tuturor se citea oboseai: 
prezența lui... moș Ene în plin 
curs devenise obsesivă. Ritmul 
al competițiilor, antrenamentele 
luate, ca si înțelegerea, la dimei 
nile reale,' a responsabilității ini 
duale si colective au făcut ca, 
tr-un timp nesperat de scurt, 
cei 14 gimnaști să se adapteze 
deplin la condițiile date, evoluînc

pregă- 
poate 
în a- 

propiatul turneu în Brazilia, pe ca- 
re-1 va efectua împreună cu alți va
loroși gimnaști ai lumii, la invitația 
F.I.G. Gheorghe Păunescu a avut ne
șansa să se accidenteze Ia Eugene 
(la executarea 
la sol), astfel 
chipă a fost 
Gheorghiu, în 
om de bază al 
cu s-a evidențiat mai ales la înce
putul turneului, îar Constantin Pe
trescu s-a dovedit imbatabil la bară 
fixă. Mihai Borș, debutant în echipa 
națională într-un turneu de asemenea 
anvergură, s-a achitat conștiincios de 
sarcina primită, avînd în paralele și 
inele două aparate forte.

Bunele aprecieri ale gazdelor noas
tre, ca și laudele pe care noi înșine 
ie-am adus gimnaștilor români ' nu 
trebuie să ne împiedice ca, la o ana
liză lucidă a acestui turneu, să ve
dem și unele slăbiciuni ale sportivi
lor, linele neajunsuri care — chiar 
dacă s-au manifestat timid acum — 
pot avea consecințe mult mai serioa- 

_ ____ _ ____ . . se în următoarele confruntări. Avem 
la un concurs la altul la un n j.n vedere, de pildă, lipsa de forță 
tot mai ridicat. . la unele aparate, ținuta generală de-

de la Grenoble. Cu o atentă 
tire în continuare, Mihaiuc 
spera într-o bună comportare

dublu-saltului înapoi, 
că aportul său în e- 

neconcludent. Mircea 
nota cunoscută — 

echipei. Nicolae Opres-

O frumoasă a- 
mintire pentru e- 
chipa feminină 
de gimnastică a 
României, vizita 
la San Francisco 
și această imagi
ne din fața sta- 
tuiei lut Columb.

Deși am mai spus-o și cu alte . ficitară la aproape toți componenții 
lejuri, vom repeta că omul de t echipei. Cît privește exercițiile pro- 
al echipei masculine a fost camiprjU_zjse! antrenorii lotului, ca și cei 
nul absolut al țării, Dan Grecu, de la cluburi, vor trebui să insiste 
iharcabil mai ales prin constai;n perioada următoare pe îmbunătă- 
Exeeuțiile sale, punctate — la mtțirea combinațiilor, a acrobaticii. De 
aparate — cu elemente. de mare asemenea, e necesar să fie îngreuiate 
ficultate și spectaculozitate, au _ Considerabil coborîrile la paralele și 
primite cu unanimă apreciere, atîtpară și să se pună un mai mare ac- 
publicul larg cît și de specialism pe amplitudinea mișcării, mai 
Petre Mihaiuc a dovedit o îmbu<jes ;n faza finală a execuției și ia 
rătoare revenire de formă, ceea oborîri.
poate fi de bun augur (atît pentru țn Ceea ce le privește pe fete, ele 
cît și pentru gimnastica noastră tna.au cucerit simpatii în toate ora- 
culină) în acest an al „europenelor țn care aa evoluat. Fără discu-

a fost Alina Go
de regulă, în toa- 
demonstrațiile, ea 

______ _ ’ ’ > — prin 
măiestria cu care știe să cucerească 
publicul, prin expresivitatea pe care 
o manifestă în execuții. De cele mai 
multe ori, Alina a dovedit ambiție 
și tenacitate, ducîndu-și la bun sfîr- 
șit exercițiile, chiar și atunci cînd, 
dintr-un motiv sau altul, pe parcur
sul execuției apăreau defecțiuni mai 
mici sau mai mari. Campioana abso
lută a țării, Anca Grigoraș, a părut 
puțin complexată de însemnătatea 
turneului și a fiecărei apariții în pu
blic (în ciuda calmului ei proverbial), 
dar, în general, se poate spune că 
evoluțiile ei au fost corecte, fără ratări 
supărătoare. Aceleași cuvinte de laudă 
si pentru Rodica Sabău (expresivă și 
sigură în execuții), Gabriela Trușcă 
(îndrăzneață chiar și atunci cînd nu 
erau întrunite toate condițiile de 
deplină securitate), care și-a făcut un 
promițător debut în prima reprezen
tativă a țării. De asemenea, mai ales 
avînd în vedere rolul ei de „deschi
zătoare de pirtie“, luliana Simonfi 
s-a impus atenției publicului și, este 
mai mult ca sigur, are încă destule 
posibilități nefolosite. Am lăsat-o mai 
la urmă pe Elena Ceampelea, pentru 
că de la ea se aștepta mult și a cam 
rămas datoare publicului, specialiș
tilor. Nu știm din ce motive, ea nu 
este îndeajuns de încrezătoare în for-

ție, vedeta echipei 
reac, învingătoare, 
te concursurile și 
impunîndu-se — mai ales

r.erefăcut încă în urma accidentului 
dinaintea Balcaniadei. Dintre eoncu- 
renții străini, în afara lui Frank, au 
mai lăsat o frumoasă impresie Milan 
Svitorka și Karel Pancha (ambii 
Cehoslovacia), Lestaw Wykrota (Po
lonia), precum și sportivii austrieci, 
Leonard Galeirschek si Helmuth 
Kîingenschniid. Ultimii schiori amin
tiți, ca și colegul lor, Paul Mitterer, 
componenți ai lotului de speranțe 
din Austria, au făcut o demonstra
ție tehnică atacînd porțile foarte 
devreme, anticipînd denivelările de 
teren și găsind o linie ideală de 
alunecare. Relativul lor insucces de 
sîmbătă se datorește, cu adevărat, 
energiei cu totul ieșite din comun 
cu care Dan Cristea și Dorin Mun
teanu au abordat această cursă.

La fete, prezența concurentei 
Mgrtina Gappmaier, componentă a 
echipei naționale austriece, părea că 
va rezolva din start problema pri
mului loc. Pronosticul s-a adeverit, 
întrucît schioara austriacă, coborînd 
același traseu cu al băieților din 
manșa a II-a, a făcut o coborîre de 
mare finețe și precizie, realizînd eco
nomii de timp la fiecare poartă. 
Eleeanto r":~-' " re îi asigurau 

organizarea 
atac perma- 

>1 i-au permis 
t'ătoare, reali- 
fi clasat-o pe 
în clasamen- 

rile 2 și 3 
dovacia, foar- 
îe combative.
■re tehnic nu 
austriacă, în

sc-himb au depășit-o la capitolul 
combativitate și astfel se explică 
poziția lor fruntașă în clasament. 
Lotul concurentelor noastre, în care 
cea mai bună poziție a ocupat-o 
Daniela Munteanu (5) se află, încă, 
la o oarecare distanță valorică. A- 
cest decalaj provine — după opinia 
noastră — din calendarul slab pe 
care îl au, precum și din caracte
rul facil al concursurilor organizate 
pentru senioare, apreciate ca o 
anexă auxiliară a concursurilor de 
băieți. în realitate, fetele — actualul 
grup de senioare — cit mai ales 
grupul de junioare, care se anunță 
la orizont, ar merita un plus de 
atenție, fiind alcătuit din talente 
autentice care, spre a se putea afir
ma, au nevoie de sprijin.

REZULTATE TEHNICE : bărbați :
1. DAN CRISTEA (România) 2:32,85,
2. Albert Frank (R.F.G.) 2:35,40, 3.
Dorin Munteanu (România) 2:35,54, 
4. Milan Scitorka (Cehoslovacia) 
2:35,80, 5. Leonhard Galeirschek
(Austria) 2:35,85, 6. Lestaw Wykrota 
(Polonia) 2:36,20, 7. Helmuth Klin- 
genschmid (Austria) 2:37,60, 8. Karel 
Pancha (Cehoslovacia) 2:38,50, 9.
Gheorghe Vulpe (România) 2:38,75, 
10. Constantin Văideanu (A.S.A.) 
2:39,46 ; FETE : 1. Martina Gapp
maier (Austria) 1:20,08, 2. Sona Kuzma- 
nova (Cehoslovacia) 1:21,00, 3. Zdenka 
Cihelkova (Cehoslovacia) 1:23,70. 4. 
Cordula Mohrle (R.F.G.) 1:23,80, 5. 
Daniela Munteanu (România) 1:25.80, 
6. Judith Tomori (România) 1:26,80.

Duminică are loc proba de slalom 
special pe pîrtia de sub teleferic. 
Cîte 2 manșe pentru băieți și fete.

promovare a jucătorilor di» categoriile 
inferioare. Antrenorii s-au supus inte
gral noilor norme de transfer, alcătuind 
loturi stabile. Excepție s-a făcut doar

DE
> universitar 
Institutul de 
a avut cei 
totuși scri- 

cucerit de-
• Petruș la 
performanță 
scrimerii de 
- doi fina- 
:on Pongraț)
mite să re- 

frumoasele 
[vvxzoiuptnyc Lcaiizcive ue reprezen- 
fanții C.S.M., Paul Szabo (spadă) și 
Ion Pop (sabie), iată acum că și re
prezentanții Medicinii Cluj fac efor-

RIPOSTE
turi să se afirme. Din cei 36 de tră
gători pregătiți de antrenorul Tiberiu 
Bartoș o treime sînt angajați în di
ferite competiții oficiale de juniori 
și seniori. Patru dintre ei vor putea 
l'i urmăriți la finalele juniorilor de 
la București. Este vorba de spadasi
nul I. Furtună și de sabrerii D. Ro
taru, D. Coldea și I. Marian.

• Alături de secția de scrimă de 
la Electroputere craiovenii mai au 
un nucleu de performanță, pe lîngă 
clubul sportiv Universitatea. O pro
misiune pentru mîine, mai ales în 
floreta feminină (Rodica Onu și Me
lania Stănciulescu).

O foarte curioasă poziție a portarului Fahrian (F.C. Koln) la Un penalty 
executat (și ratat...) de Thier (Fortuna), intr-un meci de Cupă, în R. F 

Germania. Unde este mingea ț Dincolo de bare...
pentru echipele Pahiakor Tașkent șl 
Șahilor Doneț, proaspăt promovate în 
prima divizie, cărora li s-a acordat 
dreptul de a avea cîte un jucător 
pluș în cadrul normelor de transfer.

MAFIA AMENINJÂ!
Poliția italiană continuă anchetele 

privire la o serie de scrisori amenință
toare primite de unii conducători, an
trenori și jucători din cluburile italiene. 
In cuprinsul acestora — de obicei — 
sînt formulate cele mai grave amenin
țări în cazul cînd persoanele 
vor cpntribui la înfrîngerea 
ciliene F.C. Palermo. După 
jucătorului Giuseppe Wilson, 
echipei Lazio, în scrisoarea 
el. erș amenințat cu răpirea 
sau — dimpotrivă — cu o răsplata de 
10 milioane de lire, în cazul cînd va 
contribui la înfrîngerea echipei sale 1 
Lazio a cîștigaț după cum se știe întîl
nirea cu scorul de 3--0. Poliția italiană 
crede că este vorba de o serie de spe
culanți al sistemului de pariuri Totocal- 
clo, care încearcă să-și asigure avanta
jul unor rezultate sigure. In spatele a- 
cestora s-ar putea însă să ,se ascundă 
Mafia, care semnează scrisorile de ame
nințare cu o serie de nuijie ce îi sînt 
specifice...

CIND DOI SE CEARTĂ...
La reluarea noului sezon competițio- 

nal, reprezentativa Poloniei — aliată în 
preliminariile C-M- înaintea meciurilor 
cu Anglia — a susținut o partidă ami
cală, dispunînd, cu 2—0, de formația 
Csepel Budapesta. întrebat după cele 90 
de minute asupra confirmărilor furni
zate de verificarea garniturii, selecțione
rul Kazimerz Gorski a declarat : „Nu 
mi-au plăcut, Intre altele, evoluțiile por
tarilor, chiar dacă ei n-au primit gol.. 
Cred că trebuie ’ — — ' ‘
soluție".

Din cel cinci 
tr-un tot lărgit, 
pentru meciul 
(Walbrzyeh) șl

Pentru viitoarea verificare își tace În
călzirea Skromny...

PATRU PUNCTE PENTRU 
VICTORIE IN DEPLASARE?

Conducerile cluburilor engleze de fot
bal primesc din ce în ce mai des 
în ultimul timp pentru a lua noi mă
suri care să ducă la revltalizarea finan
ciară _ se pare destul d.e necesară — a 
soccerului insular. Se fac fel de fel de 
propuneri, unele fanteziste chiar pen
tru a transforma jocul de fotbal fntr-un 
spectacol mai atractiv, care să readucă 
în tribune zecile de mii de spectatori. 
Unii au propus modificări de regula
ment, alții au făeut sugestii care ar mo
difica actualul sistem de disputare a 
campionatului etc., etc.

Din zecile de propuneri, multe respin
se din capul locului ca nerealizabile șl 
dăunătoare jocului cu balonul rotun

în

eu

sus-numite 
echipei și- 
declarațiile 

căpitanul 
primită de 

copilului

teresante, dar, totodată, greu realizabile. 
Astfel, Les Allen, managerul echipei 
Swindon Town, propune ca la flecare 
ediție a campionatului să retrogradeze și 
să promoveze cîte opt echipe (din 22) !

Se mai propune mărirea suprafeței de 
pedeapsă (pînă la liniile de margine), 
lărgirea, cu un metru și ceva, a supra- 
ieții porții. Și chiar anularea legii ofsai
dului. S-a sugerat de asemenea modifi
carea sistemului de punctaj în campio
nat. Pentru victorie în deplasare ar 
urma să se acorde patru puncte, iar 
pentru cea pe teren propriu doar două 
puncte. La scor egal, nici una dintre 
formații n-ar fi recompensată cu puncte! 
In felul acesta, se speră că s-ar mai 
mări interesul echipelor pentru jocul 
ofensiv, mai ales în deplasare." Propu
nerile, fie că vor fl sau nu acceptate, 
sînt interesante, dar ceea ce trebuie sâ 
reținem în primul rind este că ele pro
vin din Anglia, al cărui „soccer" era 
pină acum renumit pentru conservato
rismul său în materie de regulament... 
EUROLIGA Șl... PESIMISMUL

LUI NEUDECKER
Ideea înființării unei ligi fotbalistice 

europene, sugestie lansată de președin
tele clupului Bayern Milnchen, Neu- 
decker, cucerește în ultima vreme tot 
mai multi adepți, Benfica, Real Madrid, 
Gomik Zabrze șl Ajax declarîndu-se de 
acord să participe la o asemenea com
petiție.

„In fotbal, ca și în comerț — afirma 
Neudecker, — schimburile Internaționale 
trebuie Intensificate. Socotesc că în
ființarea unei eurojigi ar conduce la 
creșterea popularității acestui sport, la 
ridicarea nivelului său".

In ciuda faptului că ideea găsește noi 
susținători, președintele lui Bayern ar 
fi tot mai pesimist — susțin gurile rele. 
După acel a—4 de la Amsterdam nici 
nu-i de mirare...

BREVIAR
• In numai jumătate din sezonul 

1972—73, Gianni Rivera a marcat mal 
multe goluri decît în toate cele patru 
campionate anterioare ! El concurează 
în momentul de față, de altfel, cu cele 
13 goluri marcate pînă în prezent, la 
titlul de golgeter.

• Consiliul federal al fotbalului fran
cez a hotărlt, de curînd. ca toate cele 
10 partide ale etapei a 17-a a primei 
divizii, nedisputate după cum se știe 
la 3 decembrie, din cauza greve! fotba
liștilor profesioniști, să fie programate 
din nou, de această dată pentru ziua de 
4 aprilie. De asemenea, vor trebui reju- 
cate 3 meciuri din divizia secundă și 7 
partide din cea de a treia.
• In ziua de 2 martie a început o 

nouă ediție a Cupei campionilor Africii 
(a IX-a). La competiție și-au anunțat 
participarea echipe din 24 de țări. Deți
nătoarea actuală a disputatului trofeu, 
Hafia F.C. din Conakry (Republica Gui
neea), va avea așadar o sarcină destul 
de grea pentru apărarea Cupei, aprecia
ză comentatorii africani.

portari selecționați în- 
Gorski convocase doi 
cu Csepel, pe Szeja 
Tomaszewski (L.S.K).

să mă gindesc la o'altă

țele șl talentul de care dispune, ma
nifesto uneori o inexplicabilă timi
ditate și lipsă de curaj, vizibile în 
timpul concursului. Este aproape de 
neînțeles ușurința cu care ea renun
ță la poziții cîștigate, abandonînd un 
exercițiu, după o mică ezitare sau 
greșeală, cînd este clar că există zeci 
de alte soluții pentru „salvarea" evo
luției. Este posibil și absolut necesar 
ca Lia Ceampelea să fie sprijinită 
să-și corijeze acest neajuns. Trebuie 
s-o ajute mai mult și antrenorii care 
lucrează cu ea. în ceea ce o privește 
pe Ileana Coman, ea a fost inegală 
în comportări, perseverînd supărător 
într-o deficiență foarte vizibilă în 
timpul turneului i lipsa de expresi
vitate.

Ca și băieții, însă, gimnastele noas
tre fruntașe au datoria să lucreze 
mai mult pentru îmbunătățirea teh
nicii săriturilor, a acrobaticii, după 
cum nu este lipsit de importanță să 
amintim de obligația antrenorilor de 
a îngreuia coborîrile la paralele și 
bîrnă, în concordanță eu cerințele 
mereu sporite pe plan internațional.

Considerăm de datoria noastră să 
reținem faptul că, în timpul turneului, 
gimnaștii noștri au avut prilejul, la 
rîndul lor, de a vedea multe lucruri 
interesante la colegii lor americani. 
Spre a spori accesibilitatea tineretu
lui spre gimnastică, antrenorii din 
S.U.A. practică — de pildă — cu 
mult succes așa-zisa specializare pe

probe. In multe întîlniri sau con
cursuri demonstrative am făcut cu
noștință cu tineri excepțional pre
gătiți la un aparat sau altul, dar cu 
un „individual compus" destul de 
siab. Firește, trebuie reținut doar as
pectul pozitiv al problemei. Gimnas
tele americance au manifestat o mai 
bună pregătire la paralele și bîrnă, 
aparate la care, din cauza difi
cultății sporite a unor elemen
te, au și ratat mai mult decît sportivele 
noastre. De asemenea, ne-a impresionat 
numărul mare de activiști voluntari 
care lucrează în gimnastică și care 
asigură, între altele, buna desfășurare 
a concursurilor.

Este mal presus de orice îndoială 
că, în cadrul turneului de două săp- 
tămîni întreprins în Statele Unite, 
gimnaștii noștri au oferit numeroase 
lecții de măiestrie sportivă, în con
cursurile demonstrative și în întîl- 
nirea oficială cu reprezentativele ță
rii gazdă. La rîndul lor, ei au văzut 
multe lucruri interesante care le pot 
fi de folos în viitoarele pregătiri și 
confruntări internaționale. A fost, în 
ultimă instanță, un fructuos și rodnic 
schimb de experiență între două e- 
cliipe de forțe apropiate, un prilej 
de mai bună cunoaștere reciprocă, cu 
multiple avantaje atît pentru gim
naștii români cît și pentru cei ame
ricani,

ATLETISM. Parcul sportiv Dinamo, 
de la ora 9: „Crosul Dinamo" (pen
tru juniori șl junioare, seniori și se
nioare)

AUTOMOBILISM. Complexul expo- 
zițional „Casa Scînteii", ora 10; con
curs de viteză pe circuit.

BASCHET. Sala Ciulești, de la ora 
11: Rapid — I.E.F.S. (f. A); sala 
Constructorul, de la ora 9: voința — 
Universitatea Timișoara (f. A), con
structorul — Crișul Oradea (f. A).

FOTBAL. Teren Politehnica, ora 10: 
România — Grecia (preliminarii 
U.E.F.A.); stadionul Republicii, ora 

. 9.30: Rapid _ „U" Cluj (tineret-re- 
zerve), ora 11.30: Rapid — „U" Cluj 
(Divizia A); stadiou Dinamo, ora 
14.45: Dinamo — U.T.A. (tlneret-re- 
zerve), ora 16.30 Dinamo - U.T.A. 
(Divizia 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: 
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 șl 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. Drăgășani (j. m.) și Șc. sp. nr 3 
Buc. — Șc. sp. Ploiești (j f.); teren 
(hulești, ora 16.30: Rapid Bue. — C.S 
Școlar (j f.).

NATATIE. Bazinul .23 August", de 
la ora 10.30: concurs de înot dotai 
cu „Cupa Triumf"

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

POPICE. Arena Laromet : Larome,
— Rapid ; arena de la Clubul Uzine
lor Republica : Gloria — Construc
torul ; arena Voința : Voința — Fla
căra Cîmpina (întîlniri din cadt-ui 
campionatului masculin. Divizia A) 
Reuniunile sînt programate de La 
ora 8.

RUGBY. Teren .Parcul Copilului" 
ora 9.30 : Grlvlța roșie _ Sportul stu 
dențesc ; stadionul Ghencea, ora 11 
Steaua — Dlnamo (Pivizla A>

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

VOLEI. Sala Floreasca, de la ort 
8.30: Viitorul — Dacia Pitești (f. B) 
I.E.F.S. — „U“ Cluj (m. A) t.E.F S
— Rapid (f. A); sala Dinamo, de h 
ora 10: Dlnamo — „U“ Craiovi 
(rp. A) Dlnamo — Medicina (f. A) 
sala Progresul, de la ora 8.30: A S F
— Spartac, Progresul — „U” laș- 
(t B), progresul — Tractorul Brașoi 
(m. A): sala Constructorul, ora 1130 
Constructorul — Penicilina lași (f. A) 
sala Glulești, de la ora 8: Aurora ■ 
Medicina Locomotiva _ Delta Tui 
cea. tm. B).

Constantin MACOVEI



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)

ECHIPA ROMÂNIEI (2-2 CU IUGOSLAVIA) 
OCUPAT LOCUL PATRU

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat în aer liber la Tuscaloosa (Ala
bama) . sportivul american Sam Colson 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a anului în proba de arunca
rea suliței cu rezultatul de 88,65 m. în 
vîrstă de 22 de ani, Sam Colson, student 
al Universității din Kansas, este un ade
vărat colos (120 kg și 1.95 m) și se a- 
nunță o veritabilă speranță a atletismu
lui american în această probă.
SI
„Marele 
programat 
masculină 
victoria a 
Francisco 
a realizat 
de Robert Schuyther (Austria)
■
La Djakarta a început meciul 
țional de tenis dintre eehlpele

premiu al Spaniei" la schi a 
la Baqueira — Beret proba 
de slalom special. în care 
revenit campionului olimpic 
Fernandez-Ochoa (Spania). El 
timpul de 1:39.13. fiind urmat 

..................................  1:40,88.

• R.D. Germană a promovat in grupa A • Elveția (!) și Italia au retrogradat in „C“
meciul 
Schul-

Aspect din 
Austria- Elveția 
Ier (nr. li) înscrie un 
nou gol pentru austri
eci. sub privirile coechi
pierului său Voves și 
ale fundașului elvețian 
Dellsperger.

Telefoto : 
AP.-AGERPRES

CE A FOST:

Austria — Elveția 
(2—1, 4—1, 2—2) ! 
s-a desfășurat 
noaptea .

Japonia — Italia 5—3 (0—1, 
2—2. 3—0).

România — Iugoslavia 2—2 
(1—0. 0—2. 1—0).

R. D. Germană
12—2

S. U.A.
(1-2,

(4—1. 3—1, 
— Elveția 
5—1, 4—1).

8—4 
meciul 
vineri

Austria
5—0).

10—4

In cea de a doua zi a campionatelor europene de lupte libere

In TURUL TREI, LUPTĂTORII NOȘTRI
AU EVOLUAT NECONCLUDENT

GRAZ, 31 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cu partidele etapei a șaptea, des
fășurate sîmbătă pe Eisstadion Lie- 
benau, s-au încheiat întrecerile din 
cadrul grupei B a campionatului 
mondial de hochei. Dacă în ceea ce 
privește formația R.D. Germane, cîs- 
t'igătoarea competiției, lucrurile sînt 
clare și respectă fidel pronosticu
rile anterioare, în schimb în pri
vința retrogradatelor așteptările s-au 
împlinit numai pe’jumătate. Această 
„jumătate** înseamnă echipa Italiei, ca
re continuă să facă naveta între B și 
C și care, în mod normal, nu putea 
emite alte pretenții. în schimb, cea 
de a doua formație, care va activa 
anul ' viitor în grupa C, iată că n-a 
fost Austria, cum se presupunea, ci 
Elveția, adică tocmai echipa care 
activase în sezonul trecut in primul 
eșalon al hocheiului mondial ! Si
tuația este rezultatul direct al con
fruntării de vnieri seara, cea care 
a opus reprezentativele Austriei și 
Elveției. Gazdele au obținut o sur
prinzătoare victorie — mai ales prin 
proporțiile scorului — cu 8—4. Ho- 
cheiștii austrieci au totalizat, ca și 
elvețienii, patru puncte, lor adăii- 
gîndu-li-se sîmbătă și japonezii. în 
acest fel, trei echipe s-au aflat la 
egalitate de puncte, fiecare obținînd 
victoria asupra celeilalte. De aceea 
a fost nevoie să se apeleze la un alt 
punct al regulamentului internațio
nal, în baza căruia se ia în consi
derare, pentru departajare, golave
rajul dintre cele trei formații, cea 
elvețiană avîndu-1 pe cel mai slab 
(9-12).

Reprezentativa României care a a- 
vut, în general, o comportare lăuda
bilă a încheiat competiția, ca și anul 
trecut, pe locul patru. Numai că, 
de această dată, locul patru de la 
<>raz valorează mai mult decît cel 
din 1972, de ia București; pentru 
că acum au luat parte ia întreceri 
opt echipe (numai 7 la noi) și mai 
ales pentru că actuala ediție a com
petiției a marcat un salt de calitate, 
chiar de echilibru valoric, net su
perioare precedentelor confruntări 
din această grupă.

Hocheiștii români ar fi meritat 
însă un loc pe podium. Nu, nu este 
doar o părere sentimentală, ci ea 
exprimă, de fapt, realitatea. Echipa 
României s-a prezentat bine, la Graz,

care
de foarte

a jucat la 
nu l-a mai 
multă vreme, 
la campionatul 
victorii în fața echipelor din partea 
a doua a clasamentului și a luptat 
cu fermitate în compania celor din 
frunte. Mai mult chiar, în fiecare 
din aceste partide a avut conduce- 

iar specialiștii au apreciat că 
România—R. D. Germană 
România—S.U.A. (3—6) au 
mai frumoase din cele 28 

ale campionatului.

nivel
demonstrat
poate chiar niciodată 

mondial. A obținut

FINALCLASAMENTUL

1. R. D. Germană 7 7 0 0 58—21 14
2. S.U.A. 7 5 1 1 52—23 11
3. Iugoslavia 7 4 2 1 36—22 10
4. România 7 4 1 2 24—20 9
5. Japonia 7 2 0 5 23—28 4
6. Austria 7 2 0 5 21—44 4
7. Elveția 7 2 0 5 26—46 4
8. Italia 7 0 0 7 18—54 0

La Palatul sporturilor, de . la 
Lujniki din capitala Uniunii Sovietice, 
In fața a peste 7 000 de spectatori, 
s-a desfășurat ieri după-amiază pri
ma partidă din cadrul celui de al 
40-lea campionat mondial de ho
chei, grupa A. Anul acesta, în grupa 
maeștrilor joacă primele reprezenta
tive ale Cehoslovaciei, actuala deți- 
ținătoare a titlului, U.R.S.S., Suediei, 
Finlandei, R. F. Germania și Polo
niei.

Meciul inaugural a pus față în față 
selecționatele Cehoslovaciei și Polo
niei. Mai echilibrată în prima re
priză — timp de 14 minute nu s-a 
marcat nici un gol — întrecerea

rea, i 
meciurile 
(2—4) și 
fost cele 
de întîlniri

Ieri însă, în disputa decisivă pen
tru locul trei, hocheiștii noștri n-au 
mai avut forța și concentrarea tre
buincioase. Jucînd prea crispați, ei 
au ratat posibilitatea unei victorii, 
în meciul cu Iugoslavia (2—2) și, 
implicit, un loc pe podium, pe care, 
fără exagerare, l-ar fi meritat. Din 
păcate, oboseala acumulată de-a lun
gul turneului i-a împiedicat, în bună 
măsură, pe băieți să se concentreze 
Ia maximum, atît în apărare și, mai 
mult ca altă dată, în atac. Ei au 
irosit multe ocazii favorabile de a 
înscrie, unele în situații cît se poate 
de clare.

Iugoslavii, conștienți că și un re
zultat de egalitate le este suficient 
pentru o poziție mai bună în clasa
ment, au acționat — în consecință 
— atenți și hotărîți în apărare, deciși 
în acțiunile ofensive, pe care le-au 
condus cu viteză și cu multă price
pere. Nu-i mai puțin adevărat însă 
că primul lor gol (Gojanovici, min. 
23) a fost consecința unei intervenții 
nefericite a lui Netedu, pucul rico- 
șînd în poartă din lama crosei aces
tuia, într-un moment cînd iugoslavii 
îl aveau pe Puterle eliminat ! N-am 
vrea totuși să se înțeleagă că tînărul

nostru portar este 
Scorul egal, mai ales 
apărase excelent. 
exemplu, că în min. 
scâoase singur cu pucul, făcut cadou 
de Făgăraș, Netedu 
promptitudine.

Acest draw este, 
noastră, 
cute la poarta 
parcă mai mult decît în partidele 
anterioare, hocheiștii români au 
pierdut numeroase posibilități de a 
înscrie, chiar si atunci cînd s-au 
aflat doar cu Knez în față, sau și mai 
mult, cind poarta acestuia rămăsese 
goală !

Punctele formației noastre au fost 
înscrise de Tureanu (min. 18) la o 
pasă primită de la Axinte (Tureanu 
a și fost, de altfel, jucătorul cel 
mai eficace al formației României) 
și de Huțanu (min. 48) la o învăl
mășeală în urma unui șut puternic 
expediat de Varga. Pentru formația 
iugoslavă, în afara lui Gojanovici, a 
mai înscris 
fază destul 
și un 
bumitraș.

Echipa 
duminică 
Viena.

consecința
lui

9 România — Iugoslavia in
ca-S-au încheiat întrecerile din 

drul celor două serii ale grupei B 
a campionatului european de hochei 
pentru juniori. Ultima etapă a pro
vocat cîteva surprize fapt care s-a 
repercutat direct asupra celor două 
clasamente și... indirect asupra or-

HOCHEI (Grupa A)
a fost în continuare la discreția 
campionilor lumii. Hocheiștii cehoslo
vaci, în mare vervă, au cîșîtigat 
cu categoricul scor de 14—1 (3—0, 
6—0, 5—1). Au înscris : Jaroslov
Holik 3, Palecek 2. Klapac, 2, Nedo- 
manski 2, Kochta, Machac. Farda. 
Stastny și Pospisil. Polonezii au rea
lizat golul 
secunde ale

In cel de 
seara tirziu,

de onoare în ultimele 
întîlnirii prin Szowaniec. 
al doilea meci încheiat 
U.R.S.S. a învins R. F. 

Germania cu 17—1 (7—1, 6—0, 4—0). 
Azi sînt programate jocurile Polo
nia — Suedia și R. F. Germania — 
Finlanda.

CONCURSUL DE PATINAJ „PRIETENIA
(Urmare din pag 1)

care notele au atins plafonul ma
rii măiestrii : 5,5. în schimb, pe 
rînd, Liliana Rehakova, Elena Ri
bakova și chiar Steffi Knoll au 
greșit în execuții, obținînd note 
mai mici. A fost — în parte _— și 
cazul campioanei
Mitricică. Pornită bine, ea a avut 
însă două căderi, 
rezultatul la care
Totuși, în clasamentul final, Doina 
Mitricică ocupă un merituos loc 4. 
Celelalte românce au fost dezavan
tajate, indirect; de locurile joase 
ocupate în clasamentele premer
gătoare. Numai așa se explică no
tele mici (de la 4,0) obținute de 
Silvana Suciu, pentru un program 
liber foarte bun. Sau chiar cele 
acordate Emiliei Ți bula (3,4—4,1). 
Ceva maj bine a fost notată Ga
briela Voica (4,2—4,8). In general, 
patinatoarele noastre au avut însă 
o evoluție frumoasă, răsplătită cu 
meritate aplauze.

Tradiționala demonstrație a pre- 
miaților și a celor mai buni par
ticipant! dintre gazde a încheiat 
programul ultimei zile. Li s-au ală
turat cuplul Beatrice Huștiu —Dan 
Săveanu și fosta noastră campioa
nă Elena Moiș, într-o serie de 
evoluții spectaculoase.

noastre, Doina

care i-au scăzut 
putea spera.

vinovat pentru 
că pînă atunci 
Subliniem, de 

15, cînd Smoloj
a intervenit cu

după părerea 
ratărilor petre- 
Knez. Sîmbătă,

Mlakar (min. 34), la o 
de încîlcită. după o bară 

șut respins in extremis de
noastră revine în Capitală, 
seara, cu avionul, de la

Colin ANTONESCU

luptă pentru locul trei
dinii finale a celor zece formații 
participante. Favoritele ambelor se
rii, Italia și, respectiv, Polonia au 
cîștigat derbyurile cu scoruri mult 
mai mari decît se aștepta cineva 
și acum urmează 
mele două locuri 
Italia a întrecut
(0—1, 2—0, 4—0) 
vins România cu
4—0). Alte rezultate : Iugoslavia — 
Olanda 7—2 (2—1, 4—1, 1—0) și 
Danemarca — Franța 6—3 (1—1, 
4—1, 1—0).

La terminarea meciurilor prelimi
nare ordinea echipelor era urmă
toarea : SERIA I: 1. Italia 7 p (21 — 
13), 2. Iugoslavia 5 p (21—-16), 3. Aus
tria 4 p (15—17), 4. 
(18—19), 5. Olanda
SERIA A Il-a : 1.
(44—6), 2. România

să-și dispute pri- 
în grupă. Astfel, 
Austria cu 6—1, 

iar Polonia a în-
6—0 (2—0, 0—0,

Norvegia 3 p 
1 p (7—17) ; 
Polonia 8 p 
6 p (30—15), 

3. Danemarca 2 p (14—32), 4. Franța 
2 p (14—30), 5. Bulgaria 2 p (7—26).

Pentru stabilirea ierarhiei finale 
vor juca : 1—2. Polonia și Italia ; 
3—4. România și Iugoslavia, 5—6. 
Danemarca și Austria. 7—8. Franța 
și Norvegia ; 9—10. Olanda și Bul
garia. După cum se vede, ca și 
la seniori, hocheiștii români își 
dispută locul trei în compania spor
tivilor iugoslavi !

REZULTATE TEHNICE. Băieți, 
sament figuri libere (program 
plus libere) : 1. B. Wunderlich (R.
9—170,77 ; 2. K. Kokora (U.R.S.S.) 
170,07 ; ■>. u.
4. M. Liebers (R.D.G.)
M. Soska (Cehoslovacia) 
M. Glaubitz (R.D.G.) 38—152,50 ;
O. Goga 76—145,55 ; . . . 15. Z.. 
109—110.46 ; ...17. C.

scurt 
:.D.G.) 

,77 ; 2. K. Kokora (U.R.S.S.) 12-
; 3. J. Tascher (Polonia) 29—164,16;

~ ~) 34—163,18 ; 5.
55—163,78 ; 6.
152,50 ; ... 11.
A. Georgescu 

.... .... ................ ... C. loniță (toți 
mânia) 115—109.25 (13 concurenți).

Clasament final : 1. —
(R.D.G.) 9—250.87 ; 2. M. Șoska (Ceho
slovacia) 17—246,18 ; 3. K. Kokora (URSS) 
17—247,77 ; 4. J. Tascher (Polonia) 31— 
239.96 ; 5. M. Glaubitz (R.D.G.) 34—238.80;
6. M. Liebers (R.D.G.) 41—236,18 ; . . . U. 
O. Goga 77—209.95 ; ... 16. A. Georgescu 
115—165,56 : ... 18. C. loniță (toți Ro
mânia) 123—162,65.

Dans. Clasament final ; 1. Garonina
— Zavozin (U.R.S.S.) 5—253,55 ; 2. Pi- 
sanska — Mușii (Cehoslovacia) 10—243.20; 
3. Abankina — Bukin (U.R.S.S.) 15—
234,25 ; 4. Kazal — Gyori (Ungaria) 20— 
222,50 ;- 5. Kotarska — Pasko (Polonia) 
25—211.50 ; 6. Wegrzyk — Albercziak
(Polonia) 50—205.70.

Fete. Clasament figuri libere (program 
scurt plus libere) : 1. Marion Weber
(R.D.G.) 7—169.18 ; 2. Steffi Knoll (RDG) 
16—160,71 * ----- '
21—158.24 
29—151,79.

Clasament final : 1. Marion Weber
(R.D.G.) 7—250.78 ; 2. Steffi Knoll (RDG) 
15—241.41 ; 3. Elena Ribakova (U.R.S.S.) 
21—235.74 ; >. Doina Mitricică (România) 
33—222,49 ; 5. Grazyna Dudek (Polonia) 
37—219.90 ; 6. Liliana Rehakova (Ceho
slovacia) 41—219,90 ; ... 11. Gabriela
Voica 90—199,61 ; ... 14. Silvana Suciu 
107—191,43 ; ... 17. Emilia Tibula 134—
170,18 ; 20. Cornelia Pieu (toate România) 
142—166,08 (23 concurente).

1. B. Wunderlich

„. Elena Ribakova (U.R.S.S.)
4. Doina Mitricică (România)
3.

LAUSANNE, 31 (prin telefon). 
Campionatele europene de lupte li
bere au continuat sîmbătă după- 
amiază și seara. Mai întîi ne vom 
referi însă la amănuntele mai im
portante de la confruntările pe care 
le-au susținut luptătorii români în 
gala de vineri seara, încheiată după 
miezul nopții.

Mai întîi au intrat pe cele trei 
saltele de concurs sportivii de la 
cat. 100 kg. Enache Panaite l-a 
întîlnit în primul tur pe polonezul 
Ștefan Kielbowski, clasat pe locul 6 
la „europenele" de anul trecut. Cu 
o cosire a picioarelor, executată 
fulgerător, semigreul nostru și-a 
fixat adversarul în parter, luînd un 
avantaj de un punct. Pînă la gon
gul final, Panaite s-a detașat net 
obținînd victoria la diferență de 
puncte (11—3) și astfel, el a pri
mit numai o jumătate de punct de 
penalizare. La grea (+100 kg) tînă
rul Ladislau Simon, cu toate că a 
avut la începutul partidei cu Alse- 
din Yldirim (Turcia) un substanțial 
avantaj de 3 puncte a fost egalat 
și depășit cu un punct în ultimele 
30 de secunde.

în continuare au avut loc, la 9 
din cele 10 categorii, partidele din 
cadrul turului d-oi. Ianeu Vangheliei 
(cat. 48 kg) a repurtat o nouă vic
torie, întrecîndu-1 categoric (15—6) 
pe suedezul Kaalo Navala. Așadar, 
Vangheliei a intrat în turul urmă
tor cu o penalizare minimă — 0,5 p.

Tînărul Emil Butu (cat. 52 kg) s-a 
„răzbunat’ 
anterior, j
(R. D.
puncte
Brutto.

Avînd
Petre Cearnău (cat. 57 
învingător și în cea 
confruntare, cînd l-a

după eșecul din meciul 
în fața lui Jurgen Mobius 
Germană), 
de francezul

dispunînd la 
Diego Lo-

o frumoasă comportare, 
kg) a ieșit 

de a doua 
_______ , ___  _ .. întîlnit pe 

Eduard Giray (R. F. Germania). în 
min. 8, Cearnău și-a fixat adver
sarul cu umerii pe saltea și Giray 
n-a mai putut evita tușul.

La categoria următoare, 62 kg, 
Petre Coman n-a reușit să finali
zeze nici unul dintre cunoscutele 
sale procedee tehnice, în fața bul
garului Ivan Iankov. Dar, nici Ian- 
kov n-a făcut mai mult și astfel 
arbitrii le-au dat cel de al treilea 
avertisment, descalificîndu-i.

Restabilit după accidentul din me
ciul 
(cat. 
său 
min.
epilog surprinzător a avut partida 
lui Vasile Iorga (cat. 82 kg) cu 
Vasili Sjulzin (U.R.S.S.). Anticipa
sem că meciul cu Sjulzin, cam
pionul continental al categoriei, va 
fi dificil pentru Iorga. Pe lîngă a- 
ceasta. însă, luptătorul român a 
greșit chiar în primul minut, declan- 
șînd defectuos un atac și permițîn- 
du-i adversarului să contreze cu un 
tuș pe care Iorga nu l-a mai pu-

inaugural, Petre Poalelungi 
68 kg) a pus capăt duelului 

cu francezul Aurel Yves în 
3, cu un tuș spectaculos. Un

ȘAHISTELE ROMÂNCE PE LOCUL II
LA VRNJACKA BANJA

La Vrnjacka Banja 
întrecerile turneului

fața se- 
1V2-V2. 
Sikova. 
au ter-

au continuat 
internațional 

de șah feminin. în ultima rundă, e- 
chipa României conduce în 
lecționatei Bulgariei cu 
Polihroniade a cîștigat la 
iar Baumstarck și Borisova
minat remiză. Partida dintre Ni- 
colau și Gheorghieva s-a întrerupt, 
într-o altă întîlnire, reprezentativele 
Iugoslaviei și Poloniei au terminai 
la egalitate : 1* 2—l’/c.

La reluarea partidei dintre Ni-

colau și Erenska, contînd pentru me
ciul România — Polonia programat 
în runda a IV-a, a fost consemnat 
rezultatul de remiză. în acest fel. 
echipa României a cîștigat și a- 
ceastă întrecere cu scorul de 2—1.

înaintea ultimei partide între
rupte, clasamentul turneului arată 
astfel : 1. Ungaria 8 p. 2. România 
6',2 p (1), 3. Iugoslavia 5',2 p,
4. Polonia 5 p, 5. Bulgaria 4 p (1).

A
PE
IN

DE

PONGRAf
LOCUL V
TURNEUL

LA TALLIN
A-31 (prin telefon). — 

de 'trăgători, în frunte
TALLIN, 

proape 100 
cu componenții echipei U.R.S.S. care 
a cucerit medalia de 
Milnchen (Paramonov, 
Modzalevski, Kriss), au participat 
la turneul de spadă de la Tallin în 
care țara noastră a fost reprezen
tată de A. Pongraț, Al. Istrate, 
C. Duțu, C. Bărăgan, I. Popa.

Dintre sportivii români, cel mai 
bun rezultat l-a obținut A. Pongraț 
care a terminat pe locul V în fi" 
nala dominată net de spadasinii 
sovietici.
ramonov, 
tov, 4.
U.R.S.S.), 
6. Kriss 
graț a reușit să dispună de Valetov 
și Kriss.

Evoluția celorlalți trăgători ro
mâni : Popa- cade în turul I, AL Is
trate și Bărăgan ajung pînă în „op
timi", iar Duțu pînă în „sferturi".

bronz la 
Valetov,

Iată clasamentul: 1. Pa- 
2. Valetov, 3. Abușhame- 
Modzalevschi (toți din

5. Pongraț (România), 
(U.R.S.S.). în finală, Pon-

90 kg) 
urma 

de vi-

tut evita. Ion Dumitru (cat. 
s-a reabilitat, oarecum, în 
insuccesului din reuniunea 
neri după-amiază, cîștigînd catego- 
rit (10—1) meciul cu Michel Gran- 
gier . (Franța). In fine, Panaite, în- 
tîlnindu-1 pe Gerd Botner (R. D. 
Germană) a fost învins (min. 8) 
prin tuș.

în reuniunea de sîmbătă după- 
amiază toți luptătorii noștri au sus
ținut asalturile din cadrul turului 
al treilea. în acest tur însă, doar 
Vasile Iorga a ieșit învingător. El 
a luptat cu grecul Iorguli Pasas pe 
care l-a întrecut cu un punctaj ce 
ne scutește de comentarii : 14—0. 
Iată și rezultatele celorlalți luptă
tori români : Ianeu Vangheliei p.p. 
Rafik Gadjev (U.R.S.S.), Emil Butu, 
accidentat în meciul cu Diego Lo- 
Brotto, a fost oprit de medic să 
mai lupte, Petre Cearnău p.p Ivan 
Leonov (Bulgaria), Petre Coman 
p.t. (min. 8) Theodule Toulotte 
(Franța), Petre Poalelungi p.t. (min. 
7) Aii Șahin (Turcia), Ion Dumitru 
p.p. Turan Șahin (Turcia), Enache 
Panaite p.t. (min. 6) Marin Racev 
(Bulgaria) și Ladislau Simon p.p. 
Boian Boev (Bulgaria).

După aceste partide au rămas 
să-și încerce șansele în gala de 
seară (n.r. terminată la o oră tîr- 
zie) Ianeu Vangheliei, Petre Cear
nău și Vasile Iorga.

intema- 
t____ ___ ______ _____ . Indone
ziei șl Hong Kong-ulul contînd pentru 
„Cupa Davis“ (zona asiadcă). După pri
ma zl, scorul este de :—o în favoarea 
tenlsmenllor indonezienia
In turul al doilea din cidrul concursului 
internațional de tenis are se desfășoară 
la Saint Louis. Stan Snith l-a învins cu 
6—!, 6—0 pe Frank Fpehling Pillci l-a 
eliminat cu 6—2, 6—3 >e Gottfried. Lutz 
a cîștigat cu 6—4, 6_2 în fața lui Dent, 
iar Richey l-a întrecu cu 6—3, 7—6 pe 
McManus. F.i s-au caliicat pentru sfertu
rile de finală ale contetiției.
■
Competiția internaționlă ctclistă „săptă- 
mîna Catalană" s-a îcheiat cu victoria 
rutierului spaniol Lui: Ocana, urmat de 
belgianul Eddy Merck la 51 sec. șl bel
gianul Van Sprlngel.a 1:35.

In sferturile de fin:ă ale turneului in
ternațional de tenis le la New York, ju- 
cătoarea sovietică 'aria Kroșina a în- 
vins-0 cu 6—2, 6—lpe japoneza Kazuko 
Kawamatsu, iar atericanca Chris Evert 
a dispus cu 6—3, (-4 de Isabel Fernan
dez (Columbia).
■
In ziua a doua turneului internațio
nal feminin de bidhet de la Sao Paulo, 
reprezentativa seendă a Cehoslovaciei a 
cîstigat cu scorutie 50—45 (26—IR) par
tida susținută cuormația Italiei. într-un 
alt joc. selecționa Braziliei a întrecut 
cu 65—56 (32—22' echipa Mexicului.

Concursul intențional de schi de la 
Marguns (EIveți a continuat cu desfă
șurarea probei iisculine de slalom spe
cial, în care vioria a revenit sportivu
lui vest-germarMax Rieger cu timpul 
de 1:12.09. Pe curile următoare s-au 
situat italienii ustavo Thoeni 1:12,38 și 
Piero Gros 1:1$.

TURNEUL DE TENIS
DE LA MADRID

(Agerpres). — în 
din cadrul tumeu- 
de tenis de la Va
lon Tiriac (Româ-

MADRID, 31 
proba de dublu 
lui internațional 
lencia, perechea 
ria) — Mike Estep (S.U.A.) a învins 
cu 6—3, 6—1 cuplul fraților Lloyd 
(Anglia).

Sferturile de finală ale probei de 
simplu s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Orantes (Spania) — 
Jauffret (Franța) 6—7, 6—3, 8—6; 
Munoz (Spania) — Mignot (Belgia) 
6—2, 7—5 ; Panatta (Italia) — 
Elschenbroich (R. F. Germania) 
6—3, 67—2 ; Proisy (Franța) — Hre- 
bec (Cehoslovacia) 6—3, 6—2.

POLONEZUL SZOZDA IN CONTINUARE LIDER AL „TURULUI ALGERIEI"
ALGER, 31 (Agerpres). — Penul

tima etapă a Turului ciclist al Al
geriei, desfășurată pe traseul Tichy 
— Tizi Ouzou, a revenit rutierului 
suedez Janson, cronometrat pe dis
tanta de 153 km cu timpul de 
3h57:33. La patru secunde a sosit 
cehoslovacul Boslusny, iar după 26 
de secunde au fost înregistrați olan-

dezii Van de Spegel și Van don 
Guen.

înaintea ultimei etape, în clasa
mentul general individual continuă 
să conducă polonezul Szozda, urmat 
de Iudin (U.R.S.S.) la 3:51, Szur- 
kowski (Polonia) la 4:13 și suede
zul Fagerlund la 4:21.

PREGĂTIRI PENTRU
CEA DE A

26-a EDIȚIE
A „CURSEI PĂCII
© Pînă în prezent și-au 

nunțat participarea 10 țări
• Echipele vor fi alcătuite 

din cite 7 alergători
• Cicliștii sovietici în formă 

bună
• Un control internațional 

anti-doping

Aus- 
R.D. 
Nor- 
aces. 
par

RO-

Aseară. în sala Floreasca. s-au dis
putat două partide din campionatul mas
culin de volei, contînd pentru etapa 
a Xl-a.

Zilele trecute, organizatorii celei 
de a 26-a ediții a „Cursei Păcii" 
Praga-Varșovia-Berlin au primit 
confirmarea participării celei de a 
10-a echipe. Pînă în prezent s-au 
înscris echipele reprezentative ale 
următoarelor țări ; Anglia, 
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Germană, Danemarca, Franța, 
vegia, Polonia România Zilele 
tea se așteaptă confirmarea 
ticipării echipelor din • Belgia, Fin
landa, Ungaria, U.R.S.S. si se pare 
că nu vor lipsi de la start echipele 
Olandei. Mexicului și Italiei.

Fiecare echipă va fi alcătuită din 
cîte 7 alergători, astfel că numărul 
total a] concurenților va depăși ci
fra de 100.

în centrul atenției vor fi. bineîn
țeles, cicliștii sovietici Antrenorul 
Kapitonov care se ocupă de pregă
tirea lotului, împreună cu antreno
rul Braud, care va conduce echipa

TURNEUL DE BASCHET DE LA KOSICE
KOSICE. 31 (prin telefon). — în ulti

ma zi a turneului internațional de bas
chet masculin desfășurat în localitate, 
reprezentativa României a realizat un 
nou succes — al patrulea consecutiv — 
învingînd echipa Ungariei cu scorul de 
74—63 (48—28). Sportivii români au 
dominat permanent, iar în repriza se
cundă antrenorul Al. Popescu a rulat 
întregul lot. De remarcat jocul excelent 
practicat de selecționata României atît 
în apărarea om la om folosită, cît Și 
în ofensivă, unde a înregistrat un pro
centaj excepțional la aruncările din ac
țiune': 76% ! Punctele au fost înscrise 
de Diaconescu (cel mai bun de pe te
ren) 16, Georgescu 15, Tarău 14. popa 
14. chivulescu 4, Oczelak 4, Novac 1.

Pîrșu 4. Cernat 2 pentru România, res
pectiv Ujhelyi 12. Lorencz 12, Nagy 11» 
Halmos 10, Feher 4, Abraham 4, Geller 
4, Orban 4. Megyeryi 2.

Alte rezultate : selecționata universi
tară a Cehoslovaciei 84—67 (42—36) cu 
Viena și 84-72 (43—29) cu Ungaria, 
Bulgaria — Cehoslovacia 79—72 (44—36), 
Viena — Cehoslovacia 81—69 (40—41) !

Clasament final: 1. Bulgaria 9 p, 2. 
Selecționata studențească a Cehoslova
ciei 9 p. 3. ROMANIA 9 p, 4. Viena 7 p. 
□.Cehoslovacia 6 p, 6. Ungaria 5 p. Afla, 
te la egalitate de puncte, primele echipe 
au fost departajate de coșaveraj.

Jucătorul român Titus Tarău a primit 
cupa oferită celui mai bun baschetba
list al turneului.

Campioana țării noastre, Doina Mitricică, ia încheierea programului ei 
de figuri libere.

FINALELE TURNEULUI DE BOX
(Urmare din pag. I)

tehnicitate Pometcu a primit decizia 
cu 2—1. La mijlocie, Alee Năstac 
(Steaua) l-a învins clar la puncte 
pe Ion Gybrffi (Dinamo Buc.).

ORADEA, 31 (prin telefon), 
ciuri frumoase în ultima gală 
localitate. La semimuscă, Ștefan 
iatu (C.P.M.B.) a continuat seria 
ceselor. învingînd într-un stil

Me- 
din 
Bă- 
suc- 

de

Petre Ganea 
cu o decizie 
frumos meci, 

Simion Cuțov l-a întrecut la puncte 
în cadrul categoriei semiușoară, pe 
Constantin Stanei (Rapid Buc.) La 
mijlocie mică, Sandu Tîrîiă a cîști
gat la puncte în fața lui Nicolae 
Tudor (Metalul Buc.) Semigreul Va
sile Croitoru (Steaua) l-a întrecut 
prin abandon în ultima repriză pe 
Patru Cojocaru (Rapid Buc.).

mare campion și pe 
(Constructorul Galați) 
de 3—0. în cel mai
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Proba feminin de slalom uriaș din ca
drul concursul internațional de schi 
de la Arosa /veția) a fost cîștigată de 
Hanny Wenzf (Lichtenstein), cronome
trată cu timp de 1:25,09. Pe locul se
cund s-a clas Lise Marie Morerod (El
veția) i:25.81P urma acestor rezultate, 
în clasament individual al Clipei Eu
ropei continisă conducă schioara fran
ceză Martin^outtet cu 188 p.

ULTIMLE ÎNTRECERI

IN ONCURSUL DE

INOTDE LA RIGA
MOSC A, 31 (Agerpres). — 

Concurs internațional feminin de 
înot dea Riga s-a încheiat cu 
disputai a două probe de ștafetă. 
La 4 X3 m liber victoria a re
venit faației sovietice „Trud" cu 
timpul ■ 4:04,82, urmată de Di
namo ■scova 4:05,51 și S.U.A. 
4:07,40,n proba de 4X100 m 
mixt, primul loc s-a clasat e- 
chipa 'ietică Spartak cu timpul 
de 4:3. La această competiție, 
care reunit înotătoare fruntașe 
din LA., Canada, Ungaria, 
U.R.S. o comportare meritorie a 
avut-riăra sportivă româncă Anca 
Grozsasată pe locul doi 1n cursa 
de 2(m delfin și pe locul trei 
la ICn delfin, realizînd în am
bele 'be noi recorduri naționale, 
în bl de 25 m.

pion al întrecerilor de „șase zi- 
Antrenorul echipei de fond, Var

in, a dedarat : „Elevii lui Kapi- 
>v șînt în formă excepțională și, 
orită aplicării științifice a antre- 
nentelor, pot face față într-un se- 
. prelungit cu încă două compe- 
i grele. Vom colabora cît mai 

_ , ___ lns. fiindcă nu trebuie să existe
Aleksandr Gusiatnikov, Igor Moska- drență între rutieri și pistarzi". 
leov, Iuri Lavrușkin, Viktor Kiri- -aravana din acest an a compe- 
cenko, Aleksandr Iudin, Aleksandr ‘di va fi dotată cu mai multe ma- 
Kraskov (toți aceștia se antrenează în >i pentru arbitri. în afara repre- 
Africa), Vikenti Basko, Anatoli One-ntanților celor trei țări organiza- 
gov, Ivan Skosîrev. Iuri Osincev și are, dintre care Ceadsky (Ceho- 
Evgheni Smetanin, care la ora actu-^vacia) va fi arbitru principal, vor 
ală se antrenează în Crimeea. Antre-ai funcționa ca arbitri: un fran- 
namentele comune au început pe*7, un belgian și unul sovietic, 
pista de beton din orașul Leninabad.niunea Ciclistă Internațională 
unde s-au antrenat în comun pis-J-C.1.) l-a numit în funcția de co- 
tarzii cu fondiștii. îisar pentru controlul anti-doping

O surpriză a constituit-o perfore italianul Domenico Menillo. 
manța lui Iudin, care a deven

U.R.S.S în timpul competiție:, au la 
dispoziție un lot mai mare de ci
cliști. Printre aceștia se află Vladis
lav Neliubin, clasat ps locul secund 
în 'Clasamentul general individual în 
ediția de anul trecut, membru al 
echipei olimpice sovietice la Mun- 
chen, Valeri Lihaciov, precum și 
Anatoli Starkov, Nikolai Gorelov,

■ULTIMELE- ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULT/^ULTIMELE ȘTIRI

Tn campionatul masculin de volei 
STEAUA —RAPID 3—1

• în deschiderea programului s-au în
tîlnit echipele Steaua și Rapid. întîi - 
nirea a fost de slab nivel tehnic Și 
spectacular, ea nemaifiind acel derby 
al trecutelor ediții ale campionatului, au 
cîștigat pe merit jucătorii de la Steaua 
cu scorul de 3—1 (15—11, 15—7, 6—15,
15—4) care s-au dovedit superiori fe
roviarilor în toate compartimentele. 
Fără „fisura*4 din setul trei ei puteau

cîștiga ușor partida cu 3—0 ! Elocve 
este credem evoluția scorului în se1 
Setul I : 0—1. 4—1, 4—3. 5—3, 5—6, ' 
7—7, 9_7. 9—10, 10—10, 10—11, 15—11. 
tul II : 1—0. 1—3, 4—3, 4—4, 5—4.
15—7 ! setul III : 4—0, 4—1, 6—1, 6- 
Setul IV : 2—0, 2—2, 4—2, 4—3, 13—3, 1 
15—4 ! De-a lungul celor patru s 
putem remarca doar pe Bartha, P. K 
cu de la Steaua, respectiv, Drăgan 
condus corect : Z. Pătru și M. zelir

• In cea de a doua partidă au 
luat echipele Electra și 
Scor : 3—1 (—8, 15, 10, 
gfilățenilor.

I.E.F.S. — POLITEHNICA CLUJ 
5—3 LA POLO

într-un meci restant al diviziei A la 
polo s-au întîlnit formațiile I.E.F.S. și 
Politehnica Cluj. Victoria a revenit bucu- 
reștenilor cu scorul de 5—3.

VULCAN GLORIA 17—16 (8—10), LA RUGBY
amiază, pe terenul Vulcan, 
etapei a XVII-a a campio-

Ieri după 
în uvertura 
natului divizionar A de rugby, echipa 
gazdă a primit replica formației bucu- 
reștene Gloria. Au învins jucătorii de

’4 fl 286 i teles i spoilrom buc. 180.

c.s.u. c
7) în fav

DIVIZI
la Vulcan cu scorul de 17—16 (8— 
înscris: Ibraș, Mazilu și Popa 
înc.) și Moraru (drop, și transf.) 
Vulcan, respectiv Gavriș (înc.) 
ceag (4 Iov. ped.).

ITALIA —LUXEMBURG 5—0 
IN PRELIMINARIILE 
C. M. DE FOTBAL

La 
tru 
dial_ _______ „„
Italiei șt Luxemburgului, 
obținut un succes facil „„ 
5—0 (2—0). Golurile au fost înscrise 
Biva 4 și Rivera.

In cadrul preliminariilor turneului 
fotbal U.E.F.A.. selecționata Maltei 
întîlnit în orașul La Valleta echipa 
juniori a Austriei. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de i—i (1—0).

Genova într-un meci contînd pen- 
preliminariile campionatului mon
de fotbal s-au întîlnit echipele 

Gazdele 
cu scorul
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