
VIZITA PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

La Palatul Consiliului de Stat au 
nceput, marți dimineață, convorbl- 
ile oficiale între președintele Con- 
iliului de Stat al Republicii Socia- 
iste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Democratice 
iudan, Gaafar Mohammed Nimeiri. 

tn timpul convorbirilor, președin
ție Nicolae Ceaușescu și președin- 
ele Gaafar Nimeiri s-au informat 
eciproc asupra activității și preo- 
upărilor celor două state. Ăbordîn- 
u-se o serie de probleme privind 
ladiul actual și de perspectivă al 
stațiilor bilaterale, au fost eviden
ce noi căi și mijloace de extin- 
ere a colaborării româno-sudaneze 
i domeniile politic, economic, teh- 
ico-științific și cultural în spriji- 
ul legăturilor de prietenie ce unesc 
>le două popoare și țări.
Convorbirile se desfășoară tntr-o 

.mosferă de caldă prietenie, de 
imă și înțelegere reciprocă.

★
Tn cursul dimineții zilei de marți, 
aprilie, președintele Consiliului de 
at al Republicii Socialiste Romi- 
a, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
i președintele Republicii Democra
te Sudan. Gaafar Mohammed Nl- 
firi, și soția sa, Buseina Nimeiri, 
i făcut o vizită în Capitală.
întreaga vizită în Capitală, cu 
osebire uzina „23 August" și în- 
eprinderea „Tricodava", cartierele 
țan si Drumul Taberei au consti- 
it repere reprezentative pentru 
^zvoltarea economică și social-■ 
Iturală a tării noastre, oferind so
ar poporului sudanez prieten posi- 
itatea de a cunoaște direct, la fa- 
locuiui, viața, munca și preocupă-, 

e poporului român, pentru înflo- 
■ea multilaterală a patriei si ridi- 
rea nivelului său de viață.’ 
tn acest context, primul complex 
oanistic vizitat — cartierul Titan 
a oferit o imagine sintetică pen-

i înfățișarea de astăzi a Bucureș- 
lui. La intersecția bulevardelor 
ontin Sălăjan cu Baba Novac, to 
•ășul Nicolae Ceaușescu și preșe- 
itele Gaafar Mohammed Nimeiri 
t înconjurați cu multă căldură de 

mare număr de bucureșteni. 
ările „Bine ați venit, stimați oas- 
i“, „Trăiască pacea și prietenia 
re popoare" exprimă sentimentele 

care sînt întîmpinați reprezen-

TURNEUL DE BOX DE LA ORADEA, IAȘI Șl PITEȘTI

G COMPETIȚIE OPORTUNĂ ÎNAINTEA
MARILOR ÎNTRECERI INTERNATIONALE

• Lipsesc elementele valoroase la cate
goriile mari • Cine ia locul lui Gruiescu 
și Antoniu Vasile ? • O revelație: 

Constantin Ștefanovici

• începerea convor
birilor oficiale româno- 
sudaneze

• Vizitarea uzinei „23 
August", a întreprinderii 
„Tricodava" și a cartiere
lor Titan și Drumul Tabe
rei

• Spectacol de gală 
în cinstea oaspeților

tanții poporului sudanez. în fața 
unei machete, arhitectul șef al ora
șului, Tiberiu Ricci, prezintă diferite 
microraioane, zonele social-culturale 
și comerciale, parcurile și grădinile 
ce definesc acest complex de peste 
200 000 de locuitori.

Aceeași primire deosebit de căi 
duroasă este rezervată oaspeților la 
uzinele „23 August", o veritabilă 
carte de vizită a industriei construe 
toare de mașini a țării noastre.

In tot timpul vizitei, cei doi șefi de 
stat se opresc adesea, stau de vorbă cu 
muncitorii și tehnicienii asupra pro
ducției și organizării fluxului tehno
logic. Oaspeții vizitează apoi cantina 
uzinei. întregul complex atestă grija 
deosebită de a răspunde cerințelor 
muncitorilor.

într-un alt cartier al Capitalei -- 
replică într-o manieră arhitectonică 
diferită a complexului urbanistic 
Titan — oaspeții sudanezi iau cu
noștință, prin intermediul întreprin
derii „Tricodava", de dezvoltarea in
dustriei ușoare a țării noastre. îm
preună cu cei doi șefi de stat au 
venit aici tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Buseina Nimeiri.

Vizitarea acestui obiectiv economic 
este precedată de parcurgerea car
tierului „Drumiil Taberei", ale cărui 
dimensiuni nu pot fi cuprinse decît

413
Torentul de lovituri ex
pediate de Mircea Toni 
l-a trimis la podea 
pentru a treia oară pe 

Marin Dumitrașcu 

Foto '. Ion MIHAICA

la scara unei machete care este pre
zentată oaspeților în holul fabricii.

Oaspeții vizitează apoi fabrica Tri
codava. Hala principală are o con
strucție puțin obișnuită, fără feres
tre — potrivit unor cerințe ale pro
cesului tehnologic — care, împreună 
cu diferite instalații speciale, asigură 
o perfectă omogenizare a luminii, 
temperaturii și umidității mediului 
ambiant.

Tn hala de producție, unde sînt 
concentrate sute de mașini, în gene
ral de fabricație românească, nume
roase muncitoare întrerup pentru cî- 
teva clipe supravegherea acestor in
stalații automate pentru a oferi 
oaspeților flori, aclamînd cu căldu 
ră pe șefii celor două state.

Cu această întreprindere, vizita în 
Capitală a luat sfîrșit. In drum spre 
reședința oficială a oaspeților, cetă
țeni ai Capitalei au salutat din nou, 
cu multă cordialitate și stimă, pe 
conducătorii celor două state, și-au 
exprimat cu căldură sentimentele lor 
de prietenie față de solii poporului 
sudanez.

★
Tovarășa Elena Ceaușescu și soția 

președintelui Republicii Democratice 
Sudan, doamna Buseina Nimeiri, au 
vizitat, marți dimineața, expoziția 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, organizată într-unul 
din pavilioanele Complexului expo- 
zițional din Piața Scinteii.

Tn continuare tovarășa Elena 
Ceaușescu, și doamna Buseina Ni- 
meiri, însoțite de tovarășele Suzana 
Gâdea și Maria Groza, au vizitat 
Palatul pionierilor din Capitală, un
de sute de copii le fac o entuziastă 
primire, înconjurîndu-le du multă 
dragoste, dăruindu-le flori.

Tovarășa Elena Ceaușescu și soția 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan iau parte, apoi, la un spec
tacol dat în onoarea lor de forma
țiile Palatului pionierilor.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele Gaafar Mohammed Ni- 
meiri, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Buseina Nimeiri au asistat, 
marți, seara, la Opera Română, la 
un spectacol de gală oferit de Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
în onoarea șefului statului sudanez 
și a soției sale.

(Agerpres)

statat la Pitești unde, de la o gală 
la alta, a devenit tot mai evidentă 
evoluția mentalității publicului, 
creșterea gradului de înțelegere a 
elementelor tehnice. Se poate spune, 
cu alte cuvinte, că în acest fel se 
face cu adevărat cultură sportivă.

Din păcate, organizatorii nu și-au 
pus peste tot imaginația la bătaie, 
pentru a găsi mijloacele adecvate 
de răsplătire a eforturilor boxeri
lor. In cele trei orașe-gazdă, premiile 
au variat de la diplome simple pînă 
la cupe ce reprezintă amintiri de

(Continuare in pag a 3-a)
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PLANUL DE MĂSURI AL C.N.E.F.S.-
UN PROGRAM PRACTIC DE ACȚIUNE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PARTID 
TRASATE MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

Sarcinile noi și importante pe 
care Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28.11—2.111.1973 
le-a trasat educației fizice și 

sportului, obligațiile și responsabili
tățile sporite încredințate acestei ac
tivități, perspectivele de mare ampli
tudine ce le prefigurează documen
tul de partid, au făcut obiectul unui 
studiu multilateral, aprofundat, în 
cadrul organelor și organizațiilor 
noastre sportive, al tuturor factorilor 
cu atribuții în dorrieniul sportului.

Dezbaterea publică largă a Hotă- 
rîrii, analiza exigentă a lipsurilor și 
neajunsurilor căre s-au vădit . în 
mișcarea sportivă, prospectarea rea
listă a posibilităților existente, au 
fost sintetizate într-un amplu PLAN 
DE MĂSURI, elaborat în scopul tra
ducerii neîntârziate în viață a pre
vederilor Hotărîrii partidului și su
pus apoi discuției si aprobării Plena
rei C.N.E.F.S.

Acum, cu îmbunătățirile ce i-au 
fost aduse pe baza propunerilor ex
primate in Plenară, el a căpătat for
mă definitivă, reprezentind un pro
gram concret de acțiune, pentru vii
torul apropiat și în perspectivă, care 
vizează aspectele principale ale 
muncii în domeniul educației fizice 
și sportului.

★
Pornindu-se de la ideea că sportul 

de masă trebuie să reprezinte forma 
cea mai largă de cuprindere a popu
lației, a întregului tineret, în prac
ticarea exercițiilor fizice, pe care 
documentul de partid o subliniază cu 
deosebită pregnanță, acest capitol de
ține ponderea principală în Planul 
de măsuri.

Atenția va fi îndreptată cu precă
dere către asigurarea CONTINUITĂ
ȚII in activitatea sportivă a maselor, 
apelindu-se la formele simple, larg 
accesibile desfășurate în aer liber, 
care se dovedesc a fi cele mai atrac
tive și, în același timp, mai eficiente.

în acest scop, asociațiile sportive 
din întreprinderi, instituții, din uni
tățile de învățămînt și de la. sate vor 
organiza în fiecare săptămînă con
cursuri sportive de masă, vor con
stitui — în funcție de preferințele 
cetățenilor — cercuri, grupe sau alte 
forme specifice pentru angrenarea a- 
cestora în practicarea exercițiilor fi
zice, a activităților de mișcare.

Un alt aspect important care se 
desprinde din acest capitol al Planu
lui de măsuri, este VARIETATEA 
acțiunilor ce se preconizează. Dîn- 
du-se cîmp liber inițiativei, imagina
ției, experienței și priceperii activu
lui mișcării sportive de la toate ni
velele, dar mai cu seamă de pe plan 
local, se recomandă utilizarea celor 
mai felurite forme prin care oame
nii să poată beneficia de marile fo-

• Activități sportive de masă ÎN FIECARE SAP- 
TĂMÎNA a anului !

0 „AMICII DRUMEȚIEI", „FLOAREA DE COLȚ“, 
„ROZA VlNTURILOR" vor promova toate formele de 
turism activ.

® Pînă la 1 iunie 1973 se vor întocmi regulamen
tele de organizare și desfășurare a complexului poli
sportiv „SPORT ȘI SĂNĂTATE"
• în acest an :
— Norme de pregătire fizică a elevilor ;
— Manuale și îndrumare metodice pentru predarea 

educației fizice ;
— Program unic al activității sportive de masă a 

elevilor și studenților ;
— „ZIUA SPORTURILOR" Ia școlari;
• I.E.F.S. — o puternică unitate de învățămînt, 

cercetare și pregătirea unor virfuri sportive.
• Pînă la 1 august 1973 se va elabora un SISTEM 

DE CERINȚE ȘI NORME OBLIGATORII pentru 
sportul de mare performanță.

® PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PENTRU J.O. 
DIN 1976 va fi întocmit pînă la 30 aprilie.

loase ale exercițiilor fizice, sportului, 
turismului, pe jos sau pe bicicletă 
etc. Sînt oferite spre exemplificare o 
serie de forme care și-au dovedit 
utilitatea („Amicii drumeției", „Tineri, 
să ne cunoaștem patria socialistă !“, 
„Floarea de colț", „Floarea prieteni
ei", „Roza vinturilor" — la turism și 
cicloturism : „Delfinul" — pentru în
vățarea înotului de către copii; Cupe 
tradiționale, pe ramuri de producție, 
crosuri ș.a.) dar, fără îndoială, pot 
fi inițiate și altele, în funcție de 
condițiile existente,'de ■ ''dorințele ex
primate de către iubitorii sportului.

Planul de măsuri detaliază și dă 
contur practic multiplelor idei și ob
servații de principiu pe care le face 
Hotărîrea privind atragerea masivă 
a femeilor în practica sportivă coti
diană, promovarea ideii de sport în 
mediu! sătesc, creșterea volumului a- 
cestor activități în programele clu
burilor din întreprinderi și instituții, 
case de cultură ale tineretului etc.

In sfîrșit, se preconizează ca pînă 
la 1 iunie 1973, C.N.E.F.S., împreu» 
nă cu Uniunea Tineretului Comunist, 
Ministerul Educației și Invățămîntu- 
lui, Uniunea Generală a Sindicatelor, 

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și ceilalți factori cu atri
buții în acest domeniu să elaboreze 
regulamentele de organizare șl des
fășurare a complexului „Sport și Să
nătate" și a -competiției de masă cu 
caracter republican prin care să se 
realizeze cuprinderea largă a între
gului tineret al patriei într-o activi
tate sportivă continuă și sistematică.

★
în spiritul Hotărîrii de partid, 

Planul de măsuri prevede o pu
ternică relansare a rolului pe care 
școala și universitatea trebuie să-l 
joace în sistemul nostru de educație 
fizică și sport, mărindu-li-se substan
țial aportul.

Pentru îmbunătățirea calității și 
eficienței acestei activități în rîndu- 
rile elevilor și studenților se va pu
ne accentul pe acele forme și mijloa
ce care asigură o pregătire complexă, 
contribuie la călirea și fortificarea 
timpurie a organismului și care for
mează din fragedă copilărie deprin
derea de a practica sistematic exer
cițiile fizice și sportul.

încă în cursul acestui an sînt pre

văzute o serie de acțiuni de maximă 
însemnătate, cum ar fi ;

• Revederea programelor de edu- 
cație fizică la toate gradele de în
vățămînt. și stabilirea normelor de 
pregătire fizică și sportivă a elevilor 
și studenților pe categorii de vîrstă 
(ani), care vor constitui principalele 
criterii de apreciere a acestora ;

• Elaborarea de manuale și îndru
mare metodice privind predarea edu
cației fizice în toate unitățile de în
vățămînt :

• întocmirea unui program unic 
al activității sportive de masă a 
elevilor și studenților ;

• înființarea „Zilei sporturilor" 
care se va desfășura odată pe săp
tămînă pe bazele sportive ale școli
lor, angrenind un mare număr de 
elevi ;

• întărirea materială și organiaa- 
torică a cluburilor sportive școlare 
și universitare, transformarea Insti
tutului de Educație Fizică și Sport 
într-o puternică unitate de învăță
mînt, cercetare și de pregătire a 
unor sportivi de mare performanță.

Pînă la 1 august 1973, M.E.I. și 
C.N.E.F.S. vor stabili criteriile de 
apreciere a muncii și promovare a 
cadrelor didactice de specialitate în 
funcție. de REZULTATELE PRACTI
CE obținute în pregătirea fizică și 
sportivă a elevilor, în selecționarea 
și dirijarea lor spre unitățile de per
formanță.

★
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 

precizează din nou locul important 
pe care trebuie să-l dețină sportul 
nostru de performanță, în vederea 
afirmării largi a talentelor. îmbună
tățirii continue a rezultatelor și re
prezentării cu demnitate a culorilor 
patriei în arena internațională.

Pornindu-se de la analiza cauzelor 
care au frînat dezvoltarea acestui 
sector de activitate la nivelul cerin
țelor actuale și condițiilor create, 
Planul de măsuri cere federațiilor, 
consiliilor județene, cluburilor, aso
ciațiilor, cadrelor tehnice, să asigure 
un cadru de înaltă exigență în desfă
șurarea procesului de instruire și 
educație, de creștere a responsabili
tății față de îndeplinirea integrală a 
obiectivelor propuse.

Astfel, s-a simțit nevoia instituirii 
unui sistem de cerințe și norme de 
activitate OBLIGATORII pentru spor
tul de mare performanță (ce va fi 
elaborat pînă la 1 august 1973), care 
va avea darul nu numai să ofere un 
etalon de apreciere practică a valo
rii, să stimuleze tineretul, dar să și 
trieze într-un mod judicios actualul

(Continuare tn vag a 2 a)

n trei orașe ale țării (Iași, Pi
tești, Oradea) s-a desfășurat, 
timp de o săptămînă, turneul 

3X pe categorii de greutate, în 
o dublură, o repetiție a campio- 
u , național, o veritabilă trece- 

revistă a potențialului actual 
'.gilismului românesc. Din acest 
: de vedere — care nu este sin-

— competiția și-a dovedit pe

ASPECTUL PROPAGANDISTIC AL COMPETIȚIEI
>rdînd organizarea celor trei 
de turneu unor orașe fără tra- 
pugilistică prea marcantă, fe- 
ia a intenționat, desigur, să 
operă propagandistică. Opțiu- 
îu au fost peste tot răsplătite 
zultate imediate, mai ales pen- 
ă, în lipsa unor boxeri local- 
te afiș, spectatorii au așteptat 
apariția campionilor în pro- 

Există, desigur, și excepția 
re o reprezintă experiența or- 
itorilor din Oradea, care au 
erat pentru o singură zi sar

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR

.OTURILE A SI DE TINERET
SE ÎNTÎLNESC ASTĂZI 

TR-UN MECI DE VERIFICARE
tinuîndu-și seria partidelor de 
:are, în vederea importantelor 
ive ale acestui sezon, loturile 
entative A și de tineret (sub 
ani) se întîlnesc astăzi între 

tr-un joc cu caracter de test, 
iu făcut de luni și pînă astăzi 
rii lui Valentin Stănescu și 
I Drăgușin ?
întîi, selecționabilii lotului A 

setuat un control medical în 
căruia dr. Dumitru Tomescu a 
ît trei accidentați : Dinu (un 
atism la genunchiul sting șl o 
ită mai veche), Troi (lovitură 
iunchiul sting) și Radu Nun- 
r (întindere musculară). Un 
istic i-a fost pus și băcăuanu- 
;mbrovschi (chemat și el la 

o afecțiune stomacală — dar, 
;oate probabilitățile, el va pu- 
folosit în partida de astăzi.
dimineață, după ce antrenorii 
ătorii au analizat împreună 
rtarea în partida cu fotbaliștii 
-ael. întreg lotul (apt de lucru) 
icipat la o ședință de antrena

deplin oportunitatea. Cele 5 zile 
de program intensiv au îngăduit 
verificarea și aprecierea capacității 
de luptă a boxerilor fruntași în 
condițiile unei întreceri de lungă 
(furată. Iată, deci, un test necesar, 
acum, în preajma competiției inter
naționale „Centura de aur“ și doar 
cu două luni înaintea campionatelor 
europene de la Belgrad.

cina de gazdă orașului Salonta, cu 
un nesperat succes. Iată pricinile 
pentru care — aplaudînd răspîn- 
direa geografică a turneului — ple
dam pentru o soluție mixtă : luarea 
în considerare, în primul rînd, a 
orașelor care asigură un flux impor
tant de spectatori, asigurînd deci și 
avantajul financiar al întreprinderii, 
iar în paralel a unuia sau a două 
orașe alese doar cu țintă propagan
distică. Efectul acestei soluții — 
pentru orașele mai puțin familiari
zate cu boxul — poate fi cel con- 

ment cu caracter fizico-tehnico-tactic 
care a durat 90 de minute.

Pentru verificarea cu lotul de ti
neret, antrenorii Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc se vor opri, se 
pare, asupra următorului „11“ : 
RADUCANU — SATMAREANU, 
PESCARU, SAMEȘ. HAJNAL — 
BELDEANU, DUMITRU - PANTEA 
DEMBROVSCHI, DUMITRACHE, 
MARCU. Vor mai fi folosiți, pe par
curs, și alțl jucători.

Și componenții lotului de tineret 
au participat la o ședință de anali
ză a jocului prestat de ei, la Tîrgo- 
viște, în compania selecționatei Is
raelului. După antrenamentul efec
tuat ieri, pe unul din terenurile 
Complexului sportiv „23 August", 
antrenorul Cornel Drăgușin s-a fixaț 
la următoarea echipă, desemnată să 
înceapă partida de astăzi : Ștefan— 
Anghellni, Ciugarin, G. Sandu, Tănă- 
sescu — Mulțescu. Dumitriu IV, 
Moldovan — Anghel, Roznai, Lucaci. 
Vor mai fi utilizați, după toate pro
babilitățile, Cavai. Sătmăreanu II, 
Porațchi, Vișan, Florea, Mureșan.

Imagine de la „Crosul fetelor", cu participarea tinerelor din sectorul IV al Capitalei

AGENDA COMPETIIIOO DE MASĂ
PARTICIPANT! LA ACȚIUNILE TURISTICEMII DE

în dorința de a traduce în fapt 
prevederile Hotărîrii de partid, 
în întreaga țară organele și orga
nizațiile U.T.C. au trecut la iniție
rea unor reușite acțiuni turistice 
de masă. Publicăm astăzi cîteva 
date pe tema turismului de masă 
furnizate de către Secția Sport, tu
rism și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a C.C. al 
U.T.C.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI — Aproope 

3 000 de tineri in excursii

Tineretul din Capitală și-a dat o 
adeziune largă la activitățile turis
tice de masă. Dovadă concretă —• 
dorința de a întreprinde excursii 
la sfîrșit de săptămînă pentru cu
noașterea primului oraș al țării. în 
aceste excursii au fost vizitate 
monumentele de cultură și artă 
precum și noile cartiere ale mu
nicipiului — Titan. Drumul Tabe
rei, Berceni etc. Printre partiei- 
panți, numeroși elevi și tineri din 
întreprinderi.

De notat, în același timp, că nu
meroși tineri din țară, au vizitat 
Capitala, pentru a-i cunoaște fru
musețile, pentru a vedea marile 

unități ale industriei socialiste 
(Uzinele „23 August", „Republica", 
„Titan", „Vulcan" ș.a.) sau împre
jurimile sale pline de pitoresc.

JUDEȚUL ARGEȘ — 1 400 de tineri 
în drumeție

Iată cifra înregistrată, în ulti
mele zile, în acțiunile de drumeție 
și turism de masă. Circa 1 000 de 
tineri și tinere au făcut popas la 
cabana Voinea, din nordul orașu
lui Cîmpulung, de unde au urcat 
în masivele Iezer (2463 m) și Pă
pușa (2 379 m). în același timp alți 
400 de iubitori ai drumeției au ur
mat cursul riului Topolog, pînă la 
poalele vîrfului Negoiul din mun
ții Făgăraș.

JUDEȚUL DOLJ — Excursii în Valea 
Stanciului

Organizațiile U.T.C. din județul 
Dolj și-au înscris în planul lor de 
activitate o serie de excursii. Pri
mele 8 dintre acestea au și avut 
loc, cu participarea a 350 de tineri

(Continuare in pag. a 2-a)

Fote i Vasile BAC-EAC

IN VACANTA
Participanții clujeni la „Crosul primăverii", înainte de ’ start, defilind 

pe străzile orașului .
Foto : prof. Petru NAGY — Cluj

DE PRIMĂVARĂ A ELEVILOR-
CIT MAI MULTE ACȚIUNI IN AER LIBER!

• Măsuri speciale in școli pentru angrenarea marii mase a elevilor In 
activitățile sportive • întreceri pentru „Cea mai frumoasă bază sportivă 
școlară** • Ultimul act al concursurilor sau campionatelor republicane 
școlare la gimnastică sportivă șl modernă, lupte șl In diviziile școlare șl 
de Juniori (baschet șl volei) • Tabere de schi pentru elevii specializați

In alpine șl fond
între 6—20 aprilie elevii sînt bene

ficiarii unei binevenite perioade de 
odihnă : vacanța de primăvară. Cu 
alte cuvinte, timp de două săptă- 
mini, tineretul studios din școli va fi 
în măsură să dea curs și mai mult 
dorinței manifestată nu o dată, de 
a valorifica din plin aceste zile 
splendide de aprilie, pentru a-și îm
prospăta forțele prin exercițiu fizic, 
prin practicarea sportului preferat.

în acest sens este de semnalat 
faptul că la nivelul tuturor școlilor 
au și fost întreprinse unele acțiuni 
destinate să asigure elevilor o largă 
participare la concursuri și compe
tiții. Vacanța va fi un minunat prilej 

de întrecere pentru desemnarea cam
pionilor pe clase și școli, pentru in- 
tîlniri sportive cu colegi și colege de 
la alte unități de învățămînt din 
aceeași localitate. Profesorii de spe
cialitate, organizațiile U.T.C. vor 
avea un cîmp larg deschis desfășu
rării unor inițiative cît mai frumoa
se pe linia atragerii masei de elevi 
și eleve la practicarea organizată a 
activității sportive, a crosurilor, a 
turismului, a întrecerilor în aer liber 
Tot în vacanța de primăvară, în 
multe școli din comune și orașe ne 
sînt semnalate intenții legate de 
completarea amenajărilor sportive, 
de construirea unor microcomplexe, 

cu mijloace locale. Vom saluta cu 
toată satisfacția materializarea unor 
astfel de inițiative destinate să îm
bogățească patrimoniul sportiv al 
școlilor. începutul l-au și făcut pio
nierii și elevii din comunele județu
lui Ilfov, aflați în întrecerea pentru 
„Cea mai frumoasă bază sportivă", 
dar sîntem convinși că și în alte 
părți vom semnala acțiuni asemănă
toare.

★
Vacanța de primăvară este marca

tă, însă, și de cîteva competiții la 
nivel republican, cu etapă finală. Re
țin atenția, în primul rînd, concursu
rile republicane de gimnastică spor
tivă rezervate elevilor din școlile 
sportive și liceele cu program de 
educație fizică : pe 6 și 7 aprilie se 
vor întrece băieții, iar pe 10 și 11 
aprilie, fetele. Concursul este deschis 
tuturor categoriilor de clasificare, de 
la a IV-a la maeștri. Ambele con
cursuri vor fi găzduite de sala Flo- 
reasca din Capitală.

In aceeași perioadă, municipiul 
Iași — frumoasa Sală a sporturilor,

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag a 2-a)
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MASCULIN

asigurîndu-și un ăvan- 
m, și a cîștigat cu u-

Ultima zi a Iui martie și prima 
lui aprilie au însemnat ultimul

seriozitatea cu 
întrecerea de

celor mai mici atleți 
totuși de multă aten- 
primilor clasați, arbi- 

buni, atmosferă de 
Au fost prezenți în

LA REVEDERE, SALĂ!

IN CAMPIONATUL FEMININ DOAR 100 DE CONCURENȚI LA „CROSUL DINAMO“

Nr. 7373
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PARTIDELE RESTANTE ALE ETAPEI A XVIII-a
In campionatul feminin de volei 

se dispută, azi, patru partide con- 
tînd pentru etapa a XVIII-a, care 
a fost aminată din cauza timpului 
nefavorabil.

In Capitală, în sala Dinamo, de 
la ora 18, Medicina întîlnește pe 
Penicilina Iași. Confruntarea se a- 
nunță interesantă chiar dacă am
bele team-uri au cedat în partidele 
disputate duminică. In sala Institu
tului pedagogic, de la ora 18,30, 
Universitatea București deținătoa
rea „lanternei" primește replica 
formației Constructorul, autoarea 
surprizei din etapa a XXI-a, cînd 
a învins sextetul ieșean. La Cluj, 
Universitatea are ca oaspete pe vo
leibalistele de la I.E.F.S., întîlnirea 
putînd oferi o dispută echilibrată. 
La P. Neamț, Ceahlăul va Întîlni 
echipa campioană, Rapid, în fața 
căreia are o misiune foarte dificilă.

Ultima partidă restantă din a- 
ceastă etapă, Dinamo — Universi
tatea Timișoara, se va disputa vi
neri, de la ora 18, in sala Dinamo.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

Sezonul atletic în aer liber în
cepe să-și revendice drepturile. Du
minică dimineața, pe aleile parcului 
sportiv din șoseaua Ștefan cel 
Mare s-a desfășurat avanpremiera 
concursurilor de pistă — crosul 
„Dinamo". Ținem să subliniem că 
această competiție, organizată de 
clubul Dinamo, nu a fost o între
cere cu caracter de masă ci un 
concurs rezervat atleților de per 
formanță. După cum se știe, aler
gătorii de semifond și fond nu au 
avut sezon de sală și, cu ex
cepția atleților din lotul care 
s-a pregătit pentru Balcaniada de 
cros de la Istanbul, ceilalți nu au 
prea avut ocazia să participe la 
acest gen de întreceri. Crosul „Di
namo" a fost, de aceea, o acțiune 
în care alergătorii pe distanțe me
dii și lungi își puteau verifica stadiul 
de pregătire înaintea startului pe 
pistă. Ne-am fi așteptat deci la o 
participare substanțială, mai ales 
că organizatorii nu se arătaseră 
zgîreiți în invitații și nici nu im
puseseră vreo restricție de parti
cipare. N-am putut număra însă, în 
cele 8 alergări ale crosului, decît 
Vreo 100 de participanți, unele pro
be disputîndu-se cu 4 sau 6 con
curente...

Remarcăm totuși 
care a fost tratată 
clubul organizator — firesc — care 
a aliniat la start pe cei mai buni 
atleți (cu excepția campionului bal
canic Nicolae Mustață, accidentat), 
reușind să cîștige 6 din cele 8 a- 
lergări, și de către Clubul sportiv 
Pitești, ai cărui reprezentanți au

avut de asemenea o foarte bună 
comportare.

Cursa cea mai interesanta a fost 
aceea a seniorilor (8 000 m), în ca
re principalii animatori au fost di- 
namoviștii Hie Cioea, Moise Hatoș 
(componenți ai echipei naționale, 
campioană la Istanbul) și Ion 
Jager. Ei au alergat cot la cot cea 
mai mare parte a traseului. Cu 1 000 
m înainte de finiș Cioca a plasat 
un demaraj, 
taj de 20-30 
șurință.

Iată cîștigătorii: juniori III (1 200 
m) : Dan Bigu (Dinamo), juniori II 
(2 000 in): Cristian Rîjală (Dinamo), 
juniori I (3 000 m), Nicolae Stan 
(C. S Pitești), seniori (8 000 tn) : 
Ilie Cioca, Moise Hatoș, Ion Ja
ger ; junioare III (600 m): Adela 
Negrea (Dinamo), junioare II (800 
m): Ecaterina Gheorghe (Construc
torul), junioare I (1 000 m); 
Pricop (Dinamo), senioare 
m) î Maria Puică (Dinamo), 
Ion (C.S. Pitești), Viorica 
(C.S. Pitești). (VI. M.).

La Poiana Brașov

JOI DIMINEAȚĂ, START

Doina 
(2 000 

Aneta
Negoi

însemnări de la campionatele municipale de copii

1. Dinamo 21 20 1 62:11 41
2. Steaua 21 17 4 55:23 38
S. I.E.F.S. 22 14 8 51:33 36
4. „U“ Cluj 21 13 8 46:38 34
5. Viitorul 21 12 9 42:44 33
6. Rapid 21 11 10 48:43 32
7. Progresul 21 10 11 42:49 31
8. „U“ Craiova 21 10 11 41:40 31
9. C.S.U. Galați 21 10 li 41:43 31

10. Tractorul 21 5 16 25:55 26
11. Electra 21 4 17 23:57 25
12. Voința 22 1 21 14:63 23

FEMININ
1. Rapid 20 19 1 59: 9 39
2. Dinamo 20 17 3 55:18 37
3. Penicilina 11 15 4 48:19 34
4. Medicina 20 13 7 46:29 33
S. Constructorul 20' 12 8 39:31 32
6. I.E.F.S. 20 11 9 42:34 31
7. „U“ Timișoara 20 10 10 39:40 30
8. Farul 21 7 14 28:48 28
9. ,.U" Cluj 19 8 11 33:41 27

10. C.S.M. Sibiu 21 5 16 20:52 26
11. Ceahlăul 20 2 18 14:56 22
12. _U“ București 20 1 19 13:59 21

La Cluj, Universitatea întilnește, azi, echipa I.E.F.S.. într-o dispută echi
librată. Iată-le pe studentele clujene îr.cercînd, prin Mariana Petrescu, 
să depășească blocajul formației Universitatea Timișoara, în meciul sus
ținut în etapa a XX-a Foto: Luca ANDREI — Cluj

REZULTATE DIN DIVIZIA B
în divizia secundă de volei s-au 

desfășurat partidele primei etape a 
turului al IV-Iea.

MASCULIN: Unirea Tricolor 
Brăila — Farul Constanța 3—0, Po
litehnica Timișoara — 7 Noiembrie 
Sibiu 3—0, Relonul Săvinești — 
C.S.U. Pitești 3—0, Explorări B. 
Mare — C.S.U. Brașov 3—1, Ex
ploatări Caransebeș — Electroputere

PLANUL DE MASURI

AL C.N.E.F.S
(Urmare din pag. 1)

„parc" de performeri pe care se bi
ruie sportul românesc.

Aceste norme (element viu, mobil, 
în permanentă mișcare și progres, în 
concordanță cu nivelul atins pe plan 
mondial) vor sta la baza obiectivelor, 
sarcinilor și conținutului procesului 
de instruire, clasificării sportive, sis
temului și regulamentului competiții
lor naționale, programelor secțiilor 
pe ramurile de sport, constituind — 
în același timp — principalele criterii 
de apreciere a muncii federațiilor, 
cluburilor, cadrelor tehnice.

Pînă la finele acestei luni se va 
definitiva planul pregătirii olimpice 
pentru ediția din 1976 a J.O.

Din marele număr de obiective cu
prinse In acest capitol se desprind 
o mult mai riguroasă și mai realistă 
PLANIFICARE de perspectivă a acti
vității (întocmirea unor planuri de 
dezvoltare a ramurilor sportive pînă 
în 1980 !), FOLOSIREA INTENSIVĂ 
a mijloacelor materiale existente, 
Îmbunătățirea radicală a SELECȚIEI 
copiilor și juniorilor, ancorarea CER
CETĂRII ȘTIINȚIFICE în practica 
curentă a instruirii metodice, creș
terea contribuției MEDICINII SPOR
TIVE la pregătirea sportivilor de 
performanță și multe altele.

Se va pune un accent deosebit pe 
desfășurarea permanentă a unei 
munci politico-ideologice și cultural- 
educative de maximă eficiență în 
rîndurile sportivilor, în lumina sar
cinilor trasate de partid privind ac
tivitatea de educație a maselor și 
așezarea relațiilor din societatea noas
tră pe principiile înalte ale eticii și 
echității.

măsuri este acela privitor la îmbu
nătățirea continuă a activității Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, ca ORGAN DE DECI
ZIE, CONTROL ȘI ÎNDRUMARE 
UNITARA, a stilului și metodelor 
sale de muncă, a colaborării cu orga
nizațiile și instituțiile cu atribuții in 
domeniul sportului.

C.N.E.F.S. și consiliile sale județe
ne vor sprijini presa centrală șl lo
cală, radioul, televiziunea și cinema
tografia tn desfășurarea unei largi 
acțiuni de stimulare și convingere a 
populației în vederea' practicării sis
tematice a exercițiilor fizice și spor
tului, acordînd o mai mare impor
tanță' abordării problemelor majore 
ale sportului de masă și de perfor
manță, funcțiilor educative ale spor
tului, de făurire a caracterelor.

Ziarul „Sportul" și celelalte publi
cații de specialitate ale Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport ,vor populariza pe larg sarci
nile care decurg din Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vor contri
bui la mobilizarea maselor de spor- 

întregului activ 
la înfăptuirea

Craiova 3—2, Petrolul Ploiești — 
Petrolistul Cîmpina 3—1, Inst. ped. 
Tg. Mureș — Alumina Oradea 1—3, 
C.S.M. Suceava — Politehnica Iași 
3—0, Silvania Ș. Silvaniei — Ind. 
sîrmei C. Turzii 3—1.

FEMININ: Progresul București
— Universitatea Iași 3—2, Spartac 
București — A.S.E. București 3—0, 
C.S.U. Galați — Flacăra roșie Bucu
rești 1—3, Voința Brașov — Drape
lul roșu Sibiu 3—0, Corvinul Deva
— Medicina Timișoara 3—2, Uni
versitatea Craiova — C. S. Tîrgoviș- 
te 3—0, Voința Zalău — Voința 
M. Ciuc 0—3, Voința Buzău — 
I.T.B. București 0—3, Medicina Tg. 
Mureș — Voința Reghin 3—0, Vii
torul București — Dacia Pitești 
3—0.

CORESPONDENȚI • I. Baltag, 
C. Crețu, C. Nemțeanu, T. Tohătan, 
M. Mutașcu, S. Albu, C. Alexa, 

Vatău, T. Siriopol, G. Lor ac,
I. Jura, N. Drăgănoiu, M. Bonțoiu, 
C. Teodorescu.

TREI CONCURSURI IN BUCUREȘTI
In dorința atragerii, copiilor pe 

pistele de atletism și a descoperi 
viitori performeri, comisia de at
letism a municipiului București va 
oferi cadrul adecvat, organizînd un 
inedit campionat al elevilor 
școlile generale.

întrecerile se vor desfășura 
două faze: una pe sector — în 
etape, în perioada 14 aprilie — 20 
mai — șl alta pe municipiu, la ca
re vor participa echipele clasate pe 
primele trei locuri în faza ante
rioară, acest concurs urmînd să se 
desfășoare pe stadionul Tineretu
lui, în ziua de 27 mai.■ AUTOMOBILISM

D.

na

din

în 
trei

a
start pe teren acoperit din acest 
Sezon. Amînat de mai multe ori, 
campionatul 
s-a bucurat, 
ție. Premii 
trii cei mai 
campionat.
concurs și micuții atleți din Tîrgo
viște. Nu dorim să cădem în gre
șeala, de a afirma că sînt mari 
speranțe, niște copii la primele lor 
starturi, dar — cel puțin — după 
rezultatele de acum avem posibi
litatea să remarcăm pe elevul pro
fesoarei Olga Mironescu, campio
nul la băieți î pe 50 m„ Adrian 
Miu, pe cîștigătorul — cu un re
zultat superior recordului în aer 
liber — al probei, de greutate bă
ieți I, Sorin Tirichiță. pregătit de 
prof. Armand Popa și pe micuța 

-Amalia Stumpf — antrenată de 
■ prof. Ernest Radulian — care a 

cîștigat două probe la fetițe II, 
50 m (cu un Himp superior celui 
de la fetițe I) și lungime.

Lista campionilor: BĂIEȚI I — 
50 mi 
60 mg.
gime :
5,11 m ; înălțime: F. Iacob (Viito
rul) 1,46 m ; prăjină : G. Neagoe 
(C.S.Ș.) 2,60 m ; greutate : S. Tiri- 
chiță (Ș.S.A.) 11,63 m. FETIȚE I— 
50 m : A. Cojocaru (Ș.S.A.) 7,7; 
60 mg: A. Cojocaru și E. Buia 
(Constructorul) 11,5 ; înălțime • C. 
Simion (Ș. S. Tîrgoviște) 1,31 m ; 
greutate : J. Dragne (C.S Ș.) 7,76 m. 
BĂIEȚI II — 50 m : M. Cioclu

(Viitorul) 7,5 ; înălțime: V. Popa 
(Ș.S.A.) 1,18 m. FETIȚE II — 50 m 
și lungime A. Stumpf (Construc
torul) 7,6 și, respectiv. 3,48 m; 
înălțime : D. Pândele (Ș.S.A. 95 cm).

Sfîrșitul acestei săptămîni va fi 
martorul primelor concursuri în 
aer liber ; meciul internațional de 
juniori Ș.S.A. — Șc. sp. Ruse 
(Bulgaria), întrecere ce se va des
fășura vineri și sîmbătă și con
cursul municipal de deschidere, 
care se va desfășura sîmbătă și 
duminică. Pentru ambele întreceri, 
gazdă va fi stadionul Republicii 
din Capitală.

C. M. MUREȘANU — coresp.

tivi, tehnicienilor, a 
al mișcării sportive 
lor.

Ad. Miu (Cutezătorii) 6.7 ;
M. Bordei (Ș.S.A.) 9,4 ; lun- 
I. Lăzărescu (Cutezătorii)

PRIMA COMPETIȚIE DE MARȘ A ANULUI
tn organizarea comisiei municipale de 

atletism București, duminică dimineața 
s-a desfășurat, pe circuitul din strada 
maior Coravu, primul concurs de marș 
al sezonului. Proba seniorilor a adus la 
start cițiva dintre cei mal buni specia
liști ai noștri și s-a încheiat cu victoria 
lui Constantin Stan (P.T.T.) care a par
curs cei io km în 41:40,6. un rezultat de 
foarte bună valoare. In urma lui s-au 
clasat Ion Găsitu (Steaua) 42:29,0, con
stantin Stalcu (P.T.T.) 43:35,0, Constantin 
Enache (Dinamo) 44:10,0 etc. Alte re
zultate: Juniori II (5 km): Constantin 
Corban (P.T.T.) 24:03,0; juniori III (2
km); Teodor Nicola (P.T.T.) 9:50,0.

Nicolae D. NICOLAE

ÎN „CUPA SPERANȚELOR*
La numai cîteva zile distanță d 

la încheierea concursului „Prietenia' 
iată-i pe patinatorii noștri din no 
în... emoții. De data aceasta, Insă, cs 
alertați sînt sportivii din categoriii 
mici, patinatori cărora le-a ven 
rîndul să-și dispute Întîietatea 1 
tradiționala competiție, „Cupa Sp< 
ranțelor".

La startul întrecerilor care îne« 
joi dimineață pe patinoarul din P< 
iana Brașov vor fi prezenți cei m 
talentați patinatori din categorii 
de vîrstă de la 8 la 12 ani, d 
Cluj, Galați, Miercurea Ciuc, Buci 
rești și Brașov.

La orizont, deci, un concurs int 
resant în care îi vom vedea pe cor 
pețitori, deși foarte mici, execuții 
cu dezinvoltură șarturile Kadet 
Salchow (cei în vîrstă de pînă la 
ani), Rittberger și Lutz (10 ani) 
Axei și dublu Salchow (12 ani), săi 
turi combinate cu piruete, pași 
legătură, în sfîrșit, cu întreg ars 
naiul de combinații care fac deltei 
acestei discipline, îi Incintă și 
entuziasmează pe spectatori.

Interesant de remarcat este și fa 
tul că, de data aceasta, pentru p 
ma oară la un concurs de patir 
desfășurat în țară, arbitrajul va 
asigurat în exclusivitate de către 1 
bitri tineri. Foști patinatori artist 
care au urmat cursuri speciale, s- 
calificat ca atare, iar acum del 
tează cu aceleași emoții pe care 
vor încerca, desigur, 
curenți. Dintre noii 
vedea la lucru pe 
(Cluj), Imola Szava, 
șan și Marilena 
Rodica Dîdă și Nicolae Belu (Bu 
rești). Iată o inițiativă demnă 
laudă a federației de specialitate.

și micuții c< 
arbitri îi V 
Viorica Ian< 

Rodlca Cărpl
Ciubucă (Brașc

La sfîrsitul acestei luni

A DOUA EDIȚIE A RALIULUI PORȚILE DE FIER
S-a încheiat prima etapă a pregătirilor 

privind cea de a doua ediție a Raliului 
Porțile de Fier. Dorind să aflăm cîteva 
noutăți despre această însemnată între
cere automobilistică ce se va desfășura 
pe teritoriul României șl al Iugoslaviei, 
ne-am adresat directorului cursei — 
ing. Paul Alexandrescu — secretarul co
misiei sportive naționale auto, din ca
drul A.C.R.

„Cea de a doua ediție a Raliului Por
țile de Fier se va desfășura in zilele de 
28 și 29 aprilie și — la fel ca anul tre
cut — pe teritoriile ambelor țări. Tra
seul va fi de circa 1000 km — dintre 
care 95 Ia siitâ pe asfalt — avînd, bine
înțeles, porțiuni cu diferențe de nivel. 
S-a hotărit de acum__delegatul părții
iugoslave, tov. Dragan Srenckovic, de 
fapt directorul adjunct al concursului, a

ra-
_____r_____ „_____ .______ i șl 

două de indeminare, împărțite în mod 
egal pe teritoriile celor două țări. El va 
începe în Iugoslavia și se va sfîrși în 
România. Se preconizează ca din fiecare 
țara sâ participe la această întrecere cite 
25 de echipaje.

In atenția celor ce vor să participe la 
Raliul Porțile de Fier, vreau să anunț 
următoarele : a) pot lua parte ia 
concurs toate autoturismele omologa
te si — urmare a unui protocol 
încheiat — Dacia 1100 S; b) pentru gru
pele I și II se fac clasamente comune ; 
c) se vor întocmi clasamente : individual, 
pe echipe și națiuni; d) înscrierile con- 
curenților se pot face pînă în ziua de 
12 aprilie Ia sediul central A.C.R.

M. FR.

părăsit zilele trecute Capitala — ca i 
liul să cuprindă patru probe speciale
UUUil ue lilUUIUUJiCU C, liliecii- ț-ivt; m 
egal pe teritoriile celor douși țări. El va

La București și Baia Mare

PRIMII TRĂGĂTORI CALIFICAȚI PENTRU ETAPA FINALĂ A „NAȚIONALELOR

START ÎN AER LIBER
LA CLUJ

START
CUPA PRIMĂVERII"

★
Un aspect dintre cele mal impor

tante pe care îl vizează Planul de

★
Hotărîrea Plenarei 

a generat, așadar, Un 
măsuri vizînd toate compartimentele 
mișcării noastre sportive, afirmarea 
șl progresul ei necontenit, așa cum 
cere documentul de partid. Zilele 
următoare, la București, Cluj, Bacău 
șl Craiova el va fi prelucrat cu ac
tivul de..............................
urmînd 
consiliu 
nesc, în 
sportive, în cadrul organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții in domeniul 
sportului să se treacă neîntirziat Ia 
înfăptuirea lui integrală.

C.C. al P.C.R. 
amplu Plan de

bază al mișcării sportive, 
ca apoi, la nivelul fiecărui 
județean, municipal, orășe- 

toate cluburile și asociațiile 
organizațiilor și

Campionatele naționale ale se
niorilor au programat în acest în
ceput de aprilie două din fazele 
de zonă care ne permit să-i cu
noaștem pe cei ce-și vor disputa 
etapa finală a campionatelor.

La București (cu excepția spada
sinilor aflați la Tallin) au evoluat 
cele mai bune elemente, alături de 
trăgătorii cu categorii inferioare 
promovați din precedenta etapă a 
întrecerilor. Participare destul de 
numeroasă (floretă feminin — 27, 
floretă mase. — 24, sabie — 23 și 
spadă — 19) și, în general rezul
tate scontate. Trebuie să precizăm 
că și trăgătorii cunoscuți care nu 
au ajuns în finală vor participa la 
ultima etapă a C. N. în cazul în 
care au realizat în concurs numă
rul de victorii prevăzut de regula
ment. De remarcat verva campio
nului „en titre” Gh. Culcea (la sa
bie), a Olgăi Szabo (floretă fem.) 
și a lui A. Ștefan (floretă mase.) 
și victoria nescontată dar meritată 
a lui G. Dinescu (spadă).

CLASAMENTE FINALE. FLO
RETĂ FEM. : 1. Olga Szabo (Stea
ua) 4 v, 2. Ileana Gyulai (Steaua) 
3 v, 3. Marina Stanca Filip (Pro
gresul) 2 v. 4. Suzana Ardeleanu

v, 5. Ecaterina Stahl 
v, 6. Adriana Dragomir 
SABIE : 1. Gh. Culcea 

v, 2. C. Nicolae (Steaua) 
Turcu (IEFS) 3 v, 4. S

(Steaua) 1 
(Steaua) 0 
(abandon). 
(Steaua) 5 
4 v, 3. E.
Mihai (IEFS) 2 v, 5. I. Pantelimo- 
nescu (Șc. sp. 1) 1 v, 6. C. Marin 
(Steaua) 0 v. FLORETA MASC. : 
1. A. Ștefan (Steaua) 5 v, 2. T. Pe- 
truș (IEFS) 4 v, 3. C. Niculescu 
(Steaua) 3 v, 4. C. Bănică (Steaua) 
1 v, 5. M. Țiu (Steaua) 1 v. 6. I. 
Falb (Steaua) 1 v. SPADĂ : 1. G. 
Dinescu (Steaua) 4 v, 2. N. Iorgu 
(Steaua) 3 v, 3. O. Zidaru (C.S.Ș.) 
3. v, 4. D. Doboș (Steaua) 3 v, 5. T. 
Chifor (IEFS) 2 v, 6. C. Manta 
(C.S.Ș.) 1 v. (S.B.)

Concursul desfășurat la Baia . 
Mare a reunit 113 scrimeri din Satu 
Mare, Cluj, Tg. Mureș, Oradea, Că
rei, Zalău și orașul gazdă. între
cerile s-aii bucurat de deosebita a- 
tenție a forurilor sportive locale și 
au beneficiat de arbitraje foarte si
gure. S-au impus : Petre Kuki (C. S. 
Satu Mare) la floretă m, Eva Pallai 
(Medicina Cluj) la floretă fem., dr. 
Ernest Huszar (Medicina Tg. Mureș) 
la spadă și Ion Pop (CSM Cluj) 
care, însă, a trebuit să susțină un 
baraj pentru locul I cu mai vîrst-

AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASĂ
MII DE PARTICIPANT! LA ACȚIUNILE TURISTICE

(Urmare din pag. 1)

și tinere. Excursioniștii s-au oprit 
în frumoasa vale a Stanciului, la 
Sadova, Segarcea, Calafat și Arge- 
toaia. O parte dintre ei au vizitat 
municipiul Craiova.

Sînt de notat, de asemenea, două 
reușite acțiuni cicloturistice la 
Gîngiova și Seaca de cîmp la care 
au luat parte 150 de tineri.
JUDEȚUL SIBIU — 500 de tineri 

pe drumuri de munte
Tinerii sibieni manifestă un in

teres deosebit pentru excursii și

drumeții. Recent, ei au luat parte 
la diferite acțiuni turistice de masă 
avînd mai multe obiective : o tură 
montană în zona Păltinișului, con
cursuri de orientare 
(Avrig, Cîrța), vizite 1 
Muierii, Izvorul 
Brașov etc.

De semnalat 
rea mai multor 
la București, Cluj. Timișoara, Bra
șov ș.a.

în total, la aceste frumoase 
țiuni au participat aproape 500 

tineri și tinere.

: turistică
la Peștera 

Mureșului, Poiana

totodată organiza- 
excursii tematice

ac-
de

ORIENTAREA TURISTICĂ
CÎȘTIGĂ NOI ADEPȚI

Pe o vreme splendidă, circa 1000 
de salariați din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene și-au dat 
întîlnire la Pădurea Băneasa, pen- 

' tru a participa la concursul de ori
entare turistică organizat de către 
Consiliul municipal al sindicatelor.

— Este cea mai numeroasă par
ticipare din acest an, ne spunea 
înainte de start Mihai Rusu, șeful 
Secției sport-turism din cadrul 
Consiliului municipal al sindicate
lor, deși ne aflăm la al zecelea 
concurs de acest gen.

I.T.B., Centrala de construcții- 
montaj, Spartac, Locomotiva, Uzi
na de medicamente, Electromag
netica și Sănătatea au fost asocia
țiile sportive cu cel mai mare nu
măr da participanți.

Traseele parcurse de către con-

curenți au măsurat distanța
4 km pentru fete și 5 km pentru 
băieți începători și 11 km fete și 
16 km băieți, avansați. Fiecare 
echipă, formată din cîte 4 partici
panți, trebuia să treacă prin 8 pînă 
la 14 puncte de control, care ates
tau în acest mod 
parcurgerii traseului 
către organizatori, 
mațiile fruntașe: 
fete ; 1. — 
I.C.P.B.; băieți 
tea I, 3. Sănătatea I*.
fete : 1. I.T.B., 2. Voința î, 3. Vo
ința II ; băieți: 1. Dacia, 2. I.T.B., 
3. I.P.G.G.

Recolta,
1.

de

corectitudinea 
stabilit de 

Dar iată și for- 
ÎNCEPATORI : 

2. Spartac, 3.
I. T.B., 2. Sănăta-
II. AVANSAȚI:

★
Tot la Pădurea Băneasa, C.E.F.S. 

al sectorului 8 în colaborare cu

Comitetul U.T.C. și < Consiliul sin
dicatelor, a organizat duminică un 
interesant concurs de orientare tu
ristică la care au participat peste 
150 de concurent! din școli gene
rale. licee. întreprinderi și institu
ții din cadrul respectivului sector, 
întrecerile s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : ÎNCEPĂTORI . 
fete : Școala gen. nr. 180, 2. Școala 
gen. nr. 171, 3. Liceul economic nr. 
3; băieți: 1. Liceul I. Neculce, 2.

nr.Școala gen. 180, 3. Școala gen.
171 ; AVANSAȚI : fete : 1. Spic de 
grîu, 2. Dacia I, 3. Grivița Roșie; 
băieți: 1. Dacia I, 2. Liceul I. Ne- 
culce, 3. Dacia II. Aceste rezultate 
au fost consemnate în întrecerile 
juniorilor. La seniori, și-au dispu
tat întîietatea numai concurenții 
din categoria avansați. Locul I a 
revenit formației Dacia.

Pavel PEANA

BOGATĂ AGENDĂ SUCEVEANĂ
Inspectoratul școlar județean 

Suceava, cu sprijinul C.J.O.P. și 
al Comisiei municipale de atle
tism a programat în luna aprilie 
o silită de concursuri atletice cu 
scopul de a depista și selecționa 
pe cei mai 
pentru a fi 
de atletism 
localitate.

Concursurile, intitulate sugestiv 
„Ziua alergătorului" (12 aprilie), 
„Ziua săritorului" (29 aprilie) și 
„Ziua aruncătorului" (6 mai) 
cuprind diverse probe programa
te după posibilitățile elevilor și 
elevelor claselor a IV-a, a V-a, 
a Vl-a și a VH-a, cărora le sînt 
adresate.

întrecerile vor avea loc, de 
fiecare dată, începînd de la ora 
8 dimineața și se vor desfășura 
Pe stadionul „Arini". Peptru în
vingători, organizatorii concursu
rilor au pregătit diplome cu men
țiunea „Cîștigător al Cupei pri
măverii". iar celor ce vor înde
plini cu această ocazie normele

talentați elevi apți 
promovați în secția 
a Școlii sportive din

pentru „Cercurile olimpice" li se 
vor acorda, de asemenea, diplo
mele respective.

Tot la Suceava, Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu Comite
tul județean al U.T.C., Inspecto
ratul județean și Consiliul jude
țean al sindicatelor a inițiat 
competiția „FETELE ȚARII DE 
SUS ÎN ÎNTRECERE".

Prima etapă va avea loc pînă 
Ia 15 aprilie și va fi organizată 
în toate comunele și orașele ju
dețului. Cele mai bune din ca
drul celor două categorii de vîrs- 
tă (între 14—18 ani și de la 18 
ani în sus) vor avea dreptul de 
participare la fazele superioare 
ale întrecerii, programate la 13 
mai (etapa a Il-a), 20 mai (etapa 
a III-a) și 3 iunie, etapa jude
țeană ce va avea loc în muni
cipiul Suceava. Competiția are 
prevăzute concursuri la atletism, 
ciclism, tir cu arma și cu arcul, 
la volei și la handbal.

La Cluj a început sezonul în aer li
ber ! Peste 150 de atleți și atlete au par
ticipat la prima reuniune în aer liber 
din acest an, desfășurată pe stadionul 
din parcul orașului. Au fost înregistrate 

o serie de performanțe notabile, în spe
cial in probele de alergări. Cîteva dintre 
ele : SENIORI : 80 m : Adalbert Darvaș 
8,3, 300 m : A. Darvaș 35.2. suliță : G. 
Pikulski 64,34 m ; SENIOARE : 80 ni : 
Mariana Nedelcu 10,2, disc : g. Dumi
trescu 46,20 m; JUNIORI i: M m: L. 
Ddmâs 9,0, 300 m : E. Rado 36,5; junioa
re I : 3Oo m : L. Lticaci 43.4, 1 000 m: 
J. Rus 3:04.5; JUNIORI II : SO m: C. Tă
tar 9,3 1 900 m : O. Clone 2:37.0; JUNI
OARE II : 80 m ; J. Csipkes 10,2.

P. NAGY — coresp.

Tradiționala „Cupă a primăver 
care inaugurează în fiecare an 
tivitatea competițională la peni 
Ion modern, începe azi>pe bas 
sportive ale Capitalei. PriRma pre 
cea de călărie, este programați 
se desfășura în decurs de două i 
azi și mîine, la baza hipică din * 
lea Plavnei, de la ora 10. ÎLa c 
curs iau parte sportivi de la Ol 
pia București (trei echipe), U: 
Timișoara, C.S. Pedagogic Tg. I 
reș, Fulgerul Sibiu și Șc. sp. 1 I

=3 HAND LA SEMICERC

Orban

FLO- 
(Medi-

FINALE.
Eva Pallai
2. Lucia Briscan

....

nicul său concetățean St. Csillag 
(Medicina Cluj). Modest s-au clasat 
Paul Szabo (spadă) și Sofia 
(floretă fem.).

CLASAMENTE 
RET A FEM. : 1. 
cina Cluj) 5 v, 
(Medicina Tg. Mureș) 3 v, 3. Ma
rin Pop (Medicina Cluj) 2 v, 4. 
Eva Lengyel (C. S. Satii Mare) 2 v,
5. Sofia Orban (Med. Tg. Mureș) 
2 V, 6. Marcela Moldovan (Șc. sp. 
Satu Mare) I v. FLORETĂ MASC. :
1. P. Kuki (C. S. Satu Mare) 5
2. I. Szentkiralyj (id.) 4 v, 3. 
Varga (Șc. sp. Oradea) 1 v, 5. 
Vinereanu (Med. Tg. Mureș) 1
6. Șt. Decse (Med. ~ 
SABIE : 1. I. Pop 
d,b. ; 2. Șt. Csillag 
d.b. ; 3. Z. Rohony
4. I. Verzar (Crișul Oradea) 2 v,
5. C. Merza (id.) 1 v, 6 E. Marcus
(Victoria Cărei) 1 v. SPADA : 1. 
E. Huszar (Medicina Tg. Mureș) 4 v, 
2. Șt. Domjanschitz (id.) 3 - —
Domjanschitz (id.) 3 v, 4. 
zenski (CSM Cluj) 3 v, 5. 
bo (id.) 2 v, 6. Ș. Vlad (C. 
Mare) 0 v.

prof. I. IȘOVEANU

v, 
L. 
R.
v, 
v.Tg. Mureș) 1

(CSM Cluj) 4v 
(Med. Cluj) 4v 
(CSM Cluj) 3v,

v, 3. B 
T. Pre- 
P. Sza- 
S. Satu

(Urmare din pag 1)

în speță — va fi martorul finalelor 
campionatelor naționale școlare de 
lupte : „liberele" între 5—7 aprilie, 
„greco-romanele" între 9—11 aprilie.

Și tot în vacanța de primăvară se 
va semna actul final ' ~ 
ansamblurilor școlare 
modernă : Constanța, 
Este prima ediție a 
întreceri menită să impulsioneze dez
voltarea unei discipline adresată ele
velor, cu nădejdea în selectarea 
multor elemente pentru lotul național 
de perspectivă. Este o inițiativă lău
dabilă a C.C. al-U.T.C., Ministerului 
Educației și învățămîntului, C.N.E.F.S. 
și Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor și ea se bucură în 
toate județele de o deosebită aten
ție. în multe județe au și fost de
semnate echipele care vor participa 
la finala de la Constanța, în altele 
— inclusiv municipiul București — 
vom cunoaște formațiile fruntașe, tn 
această duminică.

In prim-planul performanței la ni
velul elevilor se vor afla și diviziile 
școlare și de juniori la baschet și 
volei. Mai întîi vor avea loc meciu
rile din cadrul turului III, între 4—8 
aprilie, după cum urmează ;

Echipele masculine de baschet se 
vor întîlni la Arad, Timișoara, Me
diaș, Cluj, Pitești, București, Con
stanța și Botoșani, cele feminine la 
Salonta, Craiova, Oradea, Ploiești, 
Tg. Mureș, București, Sibiu și Bacău. 
Apoi băieții vor participa, între 
15—19 aprilie, 
dent echipele clasate. Loc de 
șurare — municipiul Brașov, 
vor lua și ele parte la un 
final similar, dar la o altă 
29.IV—3.V, tot la Brașov).

Pentru divizia școlară și de 
la volei, turul III este programat tot 
intre 4—8 aprilie. Echipele de băieți 
se vor întrece în orașele Iași, Buzău, 
Brăila, București, Rm. Vîlcea, Timi
șoara, Tg. Mureș și Satu Mare, cele 
de fete la Piatra Neamț, Medgidia, 
Toplița, București, Tîrgoviște, Arad, 
Sibiu și Bistrița. După aceea, între 
15—19 aprilie vor avea loc turneele 
finale — și la băieți și la fete — pro
gramate in orașul Buzău.

al Festivalului 
de gimnastică 
14—15 aprilie, 

unei asemenea

vor
la turneul final, evi- 

desfă- 
(Fetele 
turneu 
dată i

juniori

Goran este obligat de Licu să paseze unui coechipier. Fază
Dinamo — Steaua, desfășurat in cadrul „Cupei Primăverii", in 

echipa campioană
Buhuși și Universitatea Iași.

Dinamo a învins
După cum am mai anunțat, du

minică se reiau campionatele na
ționale rezervate divizionarelor A 
și B, fapt care a determinat orga
nizarea mai multor turnee și 
jocuri de pregătire în toate col
țurile țării.

• La Buliuși s-a desfășurat, 
timp de trei zile, o competiție in
ternațională feminină la care au 
participat următoarele formații: 
B.S.G. Haloren Halle (R.D. Ger
mană), Rulmentul Brașov, Textila

De notat că în cazul ambelor dis
cipline ale diviziei școlare și de ju
niori participă 
lui III — cîte 
bilitate directă 
de perspectivă 
voleiul nostru 
ție, deci, specialiști 
de resort !...

Deosebit de 
a fi și zonele 
de gimnastică 
fete. Ele sînt 
de reședință . ___  _____ w
Constanța, Arad, Maramureș, Argeș 
și în municipiul București. Și la fei 
meciurile de fotbal, faza pe județ, 
din cadrul campionatelor naționale 
(școli profesionale) care — conform 
calendarului competițional — trebuie 
să se încheie pînă la data de 15 a- 
prilie.

...în plină primăvară, două tabere 
de... iarnă. Ele se adresează schiori
lor din școlile sportive : specialiștii 
în apline vor lucra în Bucegi, pe 
pîrtiile din jurul Cotei 2 000 și caba
nei Furnica, cei de fond, în perime
trul cabanei Piatra Arsă. Pe timp 
de 10 zile — de la 6—15 aprilie — 
elevii schiori își vor perfecționa ast
fel cunoștințele.

— la întrecerile turu- 
96 de echipe ! O posi- 
de a depista elemente 
pentru baschetul și 

de performanță. ~Aten- 
din federațiile

interesante se anunță 
campionatelor școlare 
pe echipe, băieți și 

programate în orașele 
ale județelor Neamț,

★

Iată, deci, un 
tiv de vacanță, 
reporterii noștri 
peste tot, în școlile

bogat program spor- 
Ne-ar bucura dacă 
ar putea consemna 

.... — de la orașe și
sate, o activitate intensă, cu partici
parea marii majorități a elevilor. La 
reușita acțiunilor sportive ale vacan
ței de primăvară pot și trebuie să-și 
adueă aportul toți factorii interesați 
— conducerile școlilor, organizațiile 
de pionieri și U.T.C., organele și or
ganizațiile sportive. Prin recenta Ho- 
tărîre de partid, bazele sportive vor 
fi puse gratuit la îndemîna elevilor 
Să le folosim din plin dar, de bună 
seamă, cu grijă, cu respect pentru 
munca celor care le întrețin si ni le 
pun Ia dispoziție.

Așteptăm să-i revedem pe elevii 
din întreaga țară, în săli și — mai 
ales — pe stadioane, în excursii și 
drumeții, la cit mai multe acțiuni 
desfășurate în aer liber.

C 
portîndu-se foarte bine, torn 
gazdă a cucerit trofeul pt<- în 
obținînd victoria în toate Jkle 
întîlniri : 16—8 (5—2) cu Uni 
sitatea Iași, 13—14 (7—5) cu 
mentul Brașov și 12—8 (4—3' 
B.S.G. Haloren Halle. Ciasamt 
final al întrecerii este următe 
1. Textila Buhuși — 6 p, 2. 
mentul Brașov — 4 p. 3. B 
Haloren Halle — 2 p, 4. Un 
sitatea Iași — Op. (I. VIERI 
resp.).

• La Brașov, formația Dir 
din localitate a întîlnit într-ur 
amica] echipa Vords Meteor 
dapesta. La căpătui unei pa 
echilibrate și atractive handt 
tii brașoveni au obținut vie 
cu 27—21 (15—8). Principalii 
alizatori: Schmidt (8) $i Mes 
(6) pentru Dinamo, respectiv 
trai (7) și Mathe (5). (V. 
POVICI-coresp.)

• Un turneu internațional i 
culin a avut loc la Baia Mari 
startul său aliniindu-se form: 
Spartakus Budapesta, Poliței 
Timișoara, CSM Reșița și Mi 
Baia Mare. Competiția a fost 
tigată de echipa Minaur, cai 
întrecut pe Spartakus Budaj 
cu 20—13 (11—8), pe CSM R 
cu 20—16 (11—11) și pe Pol 
nica Timișoara cu 16-rl3 (( 
Pe locurile următoare s-au ci 
în ordine, Spartakus Budapest 
4 p, Politehnica Timișoara — 
CSM Reșița — Op. (T. TC 
TAN-coresp.)

• La Bacău s-a disputat un
neu masculin, la care au parti 
lotul de tineret al României i 
în pregătire pentru particii 
la „Cupa Țărilor Latine”), fon 
He Trotușul, S. C. Bacău si S' 
Bacău. în finala competiției, 
de tineret a întrecut- echipa ! 
Bacău cu 17—14 (8—5), oct
primul loc. (S. NENIȚĂ-cores

• La Oradea s-a disputat 
meci restanță de handbal ini 
lin, contînd pentru turul car 
natului, divizia B, care a opus 
mațiile Constructorul din 1< 
tate și Timișul Lugoj. Victor 
revenit echipei gazdă cu scori 
24—20 (10—11). (V. SERE-cor

• Tradiționala dublă intilnii
nuală dintre arbitrii de hat 
bucureșteni 
disputat în 
Primul joc 
(23—23), iar 
desfășurat la _ ___ r__
dă a obținut victoria cu 29 
Dintre jucătorii-arbitri am re 
cat evoluția lui T. Curelea 
Burcă, D. Racoveanu si S. Se 
(București). N. Danieleanu. V. 
han, D. Senchea și V Proo 
(A. VASILESCU-coresp.).

și cei ploieșteni 
urmă cu cîtva 
s-a încheiat ne 
în cel de-al di 
Ploiești, formația
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IARĂȘI ACCIDENTĂRILE!
Campionatele naționale de juniori
CATALIN CSISVER (M. Ciuc)

Șl DAN FRAȚ1LA (Brașov)
PE PRIMELE LOCURI

și el indisponibil

SECUNDE^«3

Arad 
Voin- 
patra

primul 
Adam, 
Mușat, 
etc. e-

I.M.F.
(8—25), Sănătatea Plo- 
Dorohoi 59—41 (30—20),

ECHIPE DE JUNIORI
între 18 și 22 aprilie, țara noas

tră găzduiește importanta competi
ție rugbystică pentru juniori — de 
fapt un veritabil campionat euro
pean — cunoscută sub numele de 
Turneul F.I.R.A. ’73. Zilele trecute, 
la sediul federației ne-âm întîlnit 
cu Eduard Denlschi — antrenorul 
principal al lotului — pe care l-am 
rugat să ne dea cîteva amănunte 
privind atît turneul în sine, cît și 
pregătirile echipei noastre.

„In primul rînd ne-a spus
Denischi șl de astă dată Ia start 
vor fl cele mai puternice echipe de 
juniori din Europa, reprezentînd :

lia, Spania la care se adaugă și re
prezentativa Marocului.

— Cum se va desfășura turneul?
— Sistem eliminatoriu. In ziua de 

18 aprilie se vor juca patru meciuri, 
Ia 20 aprilie — două, iar in 22 apri
lie — unul, finala. Noi vom intilni 
pe Învingătoare» dintre Polonia și 
Belgia, (acestea vor susține un ba
raj) iar, in cazul unul succes, pe în- 
vingătoarea dintre Cehoslovacia și 
Italia.

— Care este stadiul de pregătire a 
echipei noastre ?

— Majoritatea componenților lo
tului nostru — este vorba de 25 de 
juniori — o formează elevii diferite- 
telor școli din București, Constanta, 
Sibiu, Iași, Suceava. Fiecare din ei 
s-a antrenat pină acum în măsura 
timpului liber pe care ii avea — 
dimineața sau după amiaza — pu- 
nînd accent in special pe pregătirea 
fizică și, bineînțeles, pe îmbunătăți
rea tehnicii. Acum, cu două săptă
mîni inainte de inceperea turneului, 
dorim ca prin cîteva meciuri amica-

Lira, sa legam compartimentele, să I 
omogenizăm echipa și mai ales să | 
ne fixăm în linii mari asupra for
mației de bază, pe care o vom alinia 
în prima partidă.

— Care-i atmosfera din rîndul 
tinerilor ?

— în general, burtă. NOi, antreno
rii — mă refer și la cei doi colabo
ratori ai mei Nicolae Vizitiu și Tra
ian Dolciu — am sesizat atmosfera 
de seriozitate din rindul jucătorilor, 
dorința lor de a se pregăti bine pen
tru a fi la înălțimea celor care anul 
trecut, în aceeași competiție, au re
prezentat rugbyul românesc. După 
cum se știe Turneul F.I.R.A.’72, des
fășurat la Roma, a revenit repre
zentanților României. Băieții ne par 
convinși de răspunderea ce apasă 
pe umerii lor și sîntem convinși 
că vor lupta din toate puterile pen
tru a se arăta demni de încrederea 
ce li s-a acordat cînd au fost aleși 
să poarte tricourile tricolore într-o 
asemenea întrecere de prestigiu .

DUPĂ 18 ETAPE, IN DIVIZIA A

CIFRELE VORBESC

PREDEAL, 3 (prin telefon). Deși 
primăvara se face bine simțită, la 
Predeal, circa 140 de juniori și juni
oare s-au adunat din toate colțurile 
țării, pentru a-și desemna campionii 

. la schi, probe alpine. Pîrtiile alese 
corespundeau prin înclinație și grad 
de dificultate lunii februarie, data 
programării inițiale. La ora actua
lă. cînd panta inferioară a Clăbuce- 
tului (unde s-a desfășurat proba de 
slalom special pentru juniori mici) 
este dezgolită, pe atocuri, de zăpada 
a devenit prea ușoară pentru nive
lul tehnic al concurenților, pentru 
ambiția și pregătirea acestora. Fără 
a diminua cu nimic meritele cîștigă* 
torilor. care trebuie felicitați pentru 
rezultatele realizate, opinăm totuși 
că data campionatelor este cam tîr- 
zie. Trebuie cunoscut faptul că fede
rația și organizatorii concursului 
s-au străduit pentru a oferi cele mai 
bune condiții tuturor participanților, 
conservînd pîrtiile pe probe și pe 
categorii de vîrstă, dar soarele și 
căldura au depășit previziunile or
ganizatorilor.

Concurenții, veniți în număr foar
te mare, au fost selectați, in preala
bil, astfel că cei mai buni au avut 
prilejul de a se întrece în finala 
de astăzi (n.r. ieri) într-o probă de 
slalom special, lungă de 400 m, pe o 
pantă nu prea înclinată, în care 
principala greutate a constituit-o a- 
ran jamentul porților. în mod ■ sur
prinzător, dar meritat, schiori din al
te centre decît cele tradiționale au 
repurtat succese frumoase, demon
strând prin aceasta răspîndirea ariei 
schiului nu numai la nivelul sportu
lui de masă, ci chiar și a celui de 
performanță. REZULTATE TEHNI
CE : junioare mici : 1. Catalin CSIS
VER (M. Ciuc) 71,2, 2- 
țu (Predeal) 
Dornei) 72,2, 
deal) 72,4 5. 
șov) 73,5, 6.
77,3 ; juniori 
(Brașovia) 61,0.2, Octavian Fast (Pre
deal) 62,5. 3. Szabo Partnic (Cluj) 
63,1, 4. Liviu Stroe (Predeal) 64,2 5. 
Aurel Albert (Brășovia) 6(î,4. 6. Con
stantin Olteanu (Piatra Neamț) 67,2.

Mihai BARĂ

IN DIVIZIA B

S-A ÎNCHEIAT al treilea tur
In ultima etapă a celui de al treilea 

tur al diviziei B, au fost Înregistrate ur- 
mătoatCIe rezultate :

MASCULIN : C.S.U. Galați — A.S.A. 
Bacâu 85—53 (45—33), Rapid C.F.R. Ga
lați — Politehnica lași 53—96 (36—52), 
Olimpia Sibiu — Constructorul 
72—65 (41—35), Știința Mediaș - 
ța Timișoara 72—70 (39—33) — a 
victorie consecutivă a medieșenilor: Ști
ința învățămînt Ploiești — Universitatea 
București 79—72 (40—34), Medicina Tg. 
Mureș — Voința Zalău 89—69 (45—55) — 
joc viu disputat, în ciuda diferenței de 
scor. Cei mai buni: Bertcze. Matic de la 

respectiv Debreczi și Caloș; C.S.U. 
Pitești — P.T.T. București 73—85 (47—41), 
C.S.U. Brașov — C.S.M. Iași 93—75 
(56—38), Crișul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș 50—45 (20—20) — în ultimul minut 
de joc antrenorul E. Tordai de la Mu
reșul l-a bruscat pe unul dintre arbitri 
- V. îlfu J

FEMININ : Crișul Ii Oradea 
Timișoara 39—49 ’ “
iești — Confecția

Olimpia București — Universitatea Bucu
rești 57—42 (35—14) — meci frumos, în 
care tinerele jucătoare de la Olimpia au 
fost aplaudate pentru spectaculoasa lor 
evoluție. Au înscris Bîrâ 17. ionițâ 3, 
Căpriță 7. Nicolau 3. Maria 2, lătan 9, 
Tomescu 10, Mihai 4, Zamfir 2 pentru 
învingătoare, iar pentru studente cele 
mai multe puncte au fost marcate de 
Fordea 22 și Purcăreanu 6: Arhitectura 
— Progresul București 57—42 (27—17) — 
baschetbalistele de la Arhitectura s-au 
comportat foarte bine. Cele mai multe 
puncte : Friedlander și Giurgea cîte 10 
de la Arhitectura, i^spectiv Mihăilescu 
17 și Constantin 14; Sapid Deva — uni
versitatea Craiova 81^83 (36—41). Știința 
Sf. Gheorghe — Inst. Pedagogic Tg. 
reș .52—63 (22—39).

Rezultatele au fost. transmise de 
respondenții Gh. Briotă, O. /Guțu, 
Zamfir, A. Vasilescu. P. Lorincz, 
Grtiiâ, C. Albu, I. Ionescu, T. Siriopol, 
I. Jura. S. Ionescu.

sa ședință, Colegiul

•3 Aurelia Ni- 
și Adriana Carpea (V. 
4. Doina Frățilă (Pre- 
Arlette Erețian (Bra- 

Gabi Neagu (Sinaia) 
: 1. Dan FRAȚILĂ

• în ultima 
central de antrenori a făcut propu
neri pentru viitoarea componență a 
acestui for de conducere tehnică a 
baschetului nostru și urmează ca Bi
roul federal să ratifice recomandări
le. In viitor, Colegiul central va fi 
alcătuit din 30—35 de antrenori, 
printre care cei ai loturilor repre
zentative, ai echipelor din toate ca
tegoriile divizionare, președinții co
legiilor județene, reprezentanți ai o- 
rașelor cu activitate intensă. Colegiul 
se va întîlni de două ori pe an pen
tru a discuta aspectele esențiale ale 
baschetului, urmînd ca problemele 
operative să fie rezolvate de un Bi
rou executiv, format din 7—8 antre
nori din Capitală.

• Cursul de perfecționare a antre
norilor formațiilor participante la di
vizia școlară și de juniori se va des
fășura între 25 și 30 iunie și se va 
încheia cu examene practice și teo
retice.

• S-a stabilit ca selecționata de 
tineret a României, care va lua par-

„Cupa 
aprilie), să 
Vasile Ge-

te la turneul internațional 
Federației’1 (Cluj, 11—15 
fie condusă de antrenorii 
leriu și Petrică Vasiliu.

• Turneele turului al 
campionatului republican 
și juniorilor (4—8 aprilie) vor 
precedate de trecerea unor 
tehnice și fizice de control, de Către 
toți participanții.

» Vineri, la ora 19, se dispută, în 
sala Giulești, meciul feminin Rapid— 
Universitatea 
pa a XlII-a 
țional.

• în etapa 
dei“, au fost înregistrate următoare
le rezultate : Fac. de Electronică— 
Fac. Metalurgie 61—43, Fac. Meca
nică agricolă—Fac. Transporturi 
53—51, Fac. Electrotehnică—Fac. E- 
nergetică 50—36. Fac. Mecanică—Fac. 
T.C.M. 57—41. în clasamente, con
duc echipele Fac. de Electronică 
(grupa A) și Fac. Transporturi (gru
pa B).

treilea al 
al elevilor 

fi 
norme

Cluj, restanță din eta- 
a campionatului na-

a III-a a „Politehnic-

s 
s
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Turneul de box de la Oradea, lași si Piteștii
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Un meci de tensiune: Simion Cuțov (Dinamo) — Constantin Stanef (Metalul). Cuțov cel mic a făcut un 
meci mare ?i a cîștigat prima confruntare cu durul pugilist metalurgist, punindu-și astfel candidatura la 

șefia categoriei semiușoare. Iată-l pe Cuțov utilizînd cu succes directa de stingă
Foto : Alexandru SOMOGYI — Oradea

I
I

(Urmare din pag l) DUPĂ 3 LUNI DE PREGĂTIRE... I

Așa cum am subliniat și în comentariile noastre, fundașii laterali ai 
echipei Sport Club Bacău au participat deseori la acțiunile ofensive, in 
meciul de duminică. Iată-l pe Comănescu, fundașul lateral stingă 
formației băcăuane, in luptă 
lui advers

preț. La acest capitol, nu putem 
omite nici neglijențele unor cluburi 
(Metalul, de pildă), care și-au tri
mis boxerii pe ruta București — 
Oradea și retur cu vagoane de tren 
de clasa a doua !

LIMITAREA PARTICIPĂRILOR ?
Urmărind meciurile turneului, 

două sînt concluziile ce se impun 
în domeniul organizării sportive. 
Urcînd zilnic în ring, timp de o săp- 
tămină, boxerii fruntași au fost su
puși unei probe maxime de efort. 
Nu toți au suportat cu bine acest 
test de rezistență. încărcarea pro
gramului are doar justificarea de a 
supune pe pugiliști unor încercări 
similare cu cele ce survin în marile 
competiții. Și întrucît campionatul 
continentului este iminent, orice 
protest pare neavenit... în al doi
lea rînd, s-au ridicat glasuri incri- 
minînd o anumită disproporție de 
valoare intre combatanți, mai ales 
în perioada preliminariilor. Diferen
ța de clasă în asemenea cazuri este 
aproape inevitabilă, iar tinerii care 
găsesc curajul de a se avînta în 
lupta cu potrivnici reputați au întot
deauna scuza de a fi pornit în cău
tarea experienței, altfel greu de 
obținut. Cu toate acestea, opinam 
pentru limitarea — în viitor — a 
numărului participanților . la 16 
pentru fiecare categorie, în așa fel 
îneît învingătorului să-i fie de ajuns 
4 meciuri, în cursul unei săptămîni, 
pentru a se instala în fruntea ierar
hiei.

Un asemenea turneu nu și-ar jus
tifica existența, dacă nu ar permite 
stabilirea stadiului de pregătire a 
boxerilor țării, într-un anumit mo
ment. La sfîrșitul primului trimes
tru al anului, atunci cînd s-a în
cheiat de mult perioada pregătitoa
re de iarnă și după ce fiecare boxer 
a disputat cel puțin două meciuri 
oficiale (condiție obligatorie pentru 
acceptarea în turneu), in mod firesc 
pugiliștii trebuiau să se afle într-o 
formă bună. Dezicerile sau scuzele, 
în acest domeniu, nu pot avea te
mei.

Care 
păcate, 
decalaj 
rioare Și cele de la 67 kg în sus. 
Și — culmea ! — evidențiații turne
elor de la Pitești, Oradea și Iași 
fac parte tot din categoriile miei, 
întărind, deci, un sector în care nu 
eram tocmai deficitari. Pentru a 
da un singur exemplu : la categoria 
pană, recunoscută și pînă acum a 
fi bine dotată, prin prezența lui 
Pometcu, Nedelcea, Amăzăroaie, A. 
Dumitrescu — iată, se adaugă lotu
lui fruntaș Gheorghe Ciochină (ve
nit de la semiușoară) și apare ca o 
revelație indiscutabilă Constantin 
Ștefanovici, ridicînd numărul pre- 
tendenților la șefie la... 6 !

Categoria «emimuscă are la dis
poziție un lot valoros. în care, pe 
lingă Turei. Cozma și Boboc, 
distinge, ca un șef de generație, 
dintr-o dată descoperindu-și voca
ția și valorificînd excelent calită-

este, deci, situația ? Din 
nu e strălucită. Există un 
net între categoriile infe-

se

țile sale (alonjă, reflexe, luciditate) : 
Ștefan Băiatu. Printre cocoși, Mircea 
Toni (furibund și sursa unui torent 
de lovituri puternice) și Marian Ba
zar (din păcate, accidentat) rămîn 
capii de serie valabili. Situația de 
la pană am evocat-o, dar am rămas 
datori cu explicațiile privind cate
goria muscă, încă slab încadrată, 
neputîndu-se declara satisfăcută cu 
o apariție singulară, la limita nive
lului internațional. La semiușoară, 
Simion Cuțov și-a văzut netezit dru
mul în lipsa lui Afttoniu Vasile, dăr 
a dat peste un Constantin Stanef în 
plină și viguroasă revenire. La a- 
mîndoi, succesul atîrnă de seriozi
tatea pregătirilor. Cu categoria ușoa
ră încheiem. într-un fel, partea po
zitivă a bilanțului. încununînd-o cu 
doi străluciți ambasadori ai boxului 
nostru : 
brescu, 
intre în 
ton.. De 
păcate, 
dacă am pomeni numele lui Sandu 
Mihalcea. N ăst ac, Croitorii, Alexe 
sau Dascălu. Mult mai multă plă-' 
cere ne face să amintim pe cei 
cîțiva tineri realmente evidențiați 
de această competiție : Ibrahim Fa- 
radin (muscă), Alexandru Dobăieșu 
(cocoș), Mihai Teofil (ușoară), 
Fuicu (semimijlocie), ’ Mihai 
(mijlocie mică), Constantin 
(grea).

După relatările trimișilor 
Victor BANC1ULFSCU, Petre 
Paul IOVAN și Mihai TRANCĂ

Calistrat Cuțov și Paul Do- 
ale căror întîlniri încep să 
legenda pugilismului autoh- 
la semîmijlocie în sus, din 
nu putem fi liniștiți, chiar

Iot»
Imre 

Varan

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Inoștri :

HENT, I 
NCA I

suferă ; sau al lui Dembrovschi, 
pe care un ulcer stomacal îl su
pără mai mult ca oricînd în a- 
ceastă primăvară.

După această lungă listă de 
nume, e cazul să ne întrebăm 
cum de s-a ajuns la această si
tuație, îngrijorătoare prin pro
porțiile ei și prin efectele pe 
care le are asupra alcătuirii lo
turilor reprezentative ? Motivele 
sînt de mai multe categorii, în 
afara celor de ordin obiectiv, a 
acelor cauze inevitabile într-o 
competiție de angajament, pe 
lungă durată, cum e campiona
tul primei divizii. Producerea în 
serie a accidentărilor trebuie să 
atragă atenția atît a forului de 
specialitate și a comisiei sale 
medicale dar — mai cu seamă
— trebuie să ducă la serioase și 
intense măsuri din partea clubu
rilor.

Problema recuperării rămîne 
de primă importanță în preve
nirea accidentărilor, în menține
rea sănătății, a forței de refa
cere după efort a organismului. 
Alimentația constituie și ea un 
subiect care — din păcate — este 
tratat în multe cazuri cu ușu
rință. Odihna — mai cu seamă 
cea organizată în regie proprie
— apare ca o armă de preț îm
potriva accidentărilor care nu se 
produc prin intervenția directă 
a partenerului de joc. Acestea 
ar fi subiectele de ordin general 
ale asistenței fotbalistice. Ur
mează cele speciale și aici am 
integra organizarea supraveghe
rii medicale. Se pare că în efec
tuarea sa au intervenit destule 
scăderi ; mai cu seamă controa
lele preventive nu mai au exi
gența cerută și asta duce la a- 
gravarea unor afecțiuni sau' ac
cidentări netratate la vreme. In 
sfîrșit, un dușman principal al 
integrității corporale a jucătoru
lui rămîne spiritul vicios in 
care mulți dintre fotbaliștii pri
mei divizii angajează întrece
rea ; evoluînd la granița dintre 
jocul periculos și cel dur, vio
lent, mulți dintre aceștia trec 
hotarul așa de relativ al acestui 
mod de a acționa și, de aici, 
suite de accidentări. Trebuie 
să se reflecteze cu toată răs
punderea asupra 
plăcute situații din 
put de sezon.

Credeam că vom înregistra o 
reducere a numărului de jucă
tori aflați fără voia lor în afa
ra competiției, la atîta de puțină 
vreme după startul sezonului de 
primăvară. Din nefericire asis
tăm la trimiterea pe tușe, toț 
pentru cauze de accidentare, â 
unui nou grup de fotbaliști de 
prima divizie, și tot de 
pluton. După Iordănescu, 
Pană, Dobrin, Angelescu, 
Neagu, Bucur, Caraman 
tapa trecută a campionatului a 
produs alte victime. Cea mai 
gravă accidentare a înregistrat-o 
tînărul atacant de la Steaua, A- 
elenei, care a suferit o fractură 
în urma unei ciocniri cu mijlo
cașul Naghi de la Jiul. O cioc
nire fără element intențional, 
de care nu poate fi acuzat tîhă- 
rul jucător din Petroșani, care 
a regretat sincer nefericita în- 
tîmplare. Sigur, aceasta a fost 
situația dar Aelenei nu va mai 
fi văzut în arenă în sezonul de 
primăvară. Un accident destul 
de grav, fără ca orele de după 
meci să-1 fi arătat, a suferit alt 
înaintaș de la Steaua, Năstase, 
care devine 
pentru două săptămîni. La C.F.R. 
Cluj nu a apărut în formație u- 
nul dintre jucătorii Cei mai utili 
și mai valoroși tehnic, Cojocaru, 
Troi, internaționalul piteștean a 
suportat și el urmările unei in
tervenții prea decisă, Vecină cu 
duritatea, a lui Ivan. Petreanu 
s-a reaccidentat, diagnosticul 
fiind întindere de ligament. Radu 
Nunweillef nu poate fi utilizat, 
probabil, la antrenamentul de 
astăzi al lotului din pricina unei 
întinderi contractată în partida 
de duminică. Nici Dinu nu se 
află în plenitudinea forțelor, a- 
cuzînd o tendinită, mai demult 
contractată. In staționarul Cen
trului de medicină sportivă — 
recent înființat — se găsesc alți 
trei jucători de prima divizie : 
Suciu (Sportul studențesc), Sza- 
bados (Jiul) și Neagu (C.S.M. 
Reșița) care sînt supuși unor e- 
nergice tratamente pentru vin
decarea unor traumatisme mai 
vechi sau mai noi. Și nu avem 
pretenția că am enumerat chiar 
toate cazurile de indisponibili
tate fiindcă ar trebui să mai a- 
mintim și de situația lui Dobrin, 
care urmează indicațiile linei co
misii de specialiști pentru vin
decarea lombo-sciaticii de care

ai 
cu ploieșteanul N. Ionescu, în fața careu- 

Foto s V. BOGDĂNEȚ — Bacuu
Moga (C.F.R. Cluj), Savu (C.S.M. Reșița) 
și Eondrea (Univ. Craiova),
e La partidele etapei a XVlII-a au 
asistat aproximativ 104 000 de spectatori. 
Cei mai mulți — peste 20 001) — au fost 
prezenți în tribunele stadionului Dina
mo, iar cei mai puțini — 8 000 (record 
de spectatori __ totuși 
susținute de Jiul acasă, 
campionatului) — au 
Jiul —• Steaua.

9 Clasamentul orașelor, întocmit pe 
baza mediei de spectatori — cifră apro
ximativă — după 18 etape, se prezintă 
astfel : 1, CRAIOVA 21 700, 2. București 
13 900. 3. Reșița 13 500, 4. Ploiești 13 300, 
5. Tg. Mureș io 700. 6. Bacău 10100, 7. 
Constanța 10 000, 8. Pitești 9 7G0, 9. Arad 
9 500, 10. Brașov 9 400, 11. Cluj 7 600, 12. 
Petroșani 4 500.
• Situația în „Trofeul Petschovschi", 

după 18 etape, este următoarea : 1.
PLOIEȘTI 9,44. 2. Cluj 9,15, 3. Pitești 9.11. 
4. Arad 9.00, 5. Tg. Mureș 8,77, G. Bucu
rești 8,61, 7. Bacău 8,44, 8. Constanța 8.37, 
9. Petroșani 8.20, 10. Brașov 8,10, 
șițaț. 8,0/, 12. Craiova , 7.12.

rtumi- 
347.

este

© Cu cele 20 de goluri marcate 
nică. totalul lo/? a atins cifra de

0 Marian Popescu (F.C. Argeș) 
singurul jucător care a reușit sâ înscrie 
două goluri în această etapă.

9 Antonescu (F.C. Constanța) a mar
cat al șaselea autogol al campionatului. 
De remarcat că fotbaliștii constănțeni au 
făcut cadou adversarilor, pînă în prezent, 
două autogoluri. -(

• în ultimele două etape, gazdele au 
cedat oaspeților 13 puncte (6 în etapa 
de duminică).

o Duminică s-au dictat 4 lovituri de 
la 11 m : 3 au fost, transformate, iar una 
ratată de Cuperman. Pînă în prezent, 
s-au acordat 34 de penaltyuri.
• Niculescu (Univ, craiova) este a1 

12-lea jucător eliminat de pe teren de 
Ja începutul campionatului (al doilea în 
retur).

& In această etapă, conducătorii jocu
rilor au fost nevoiți să facă uz de car
tonașul galben în 12 situații : Birău (i s-a 
arătat de două ori cartonașul galben). 
Ivan, Nunweillcr VI, Pîrvu, Naghi (Jiul), 
IJrmeș, M. Sandu, Stoica, E^ainal, Anto- 
r scit, Oprea. La —
. > • Cluj, C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița și 

S.C. Bacău — Petrolul, arbitrii nu au 
folosit nici un cartonaș. în schimb, la 
partidele A.S.A. — F.C. Constanța și Di
namo — U.T.A., cartonașul galben â fost 
fluturat de 8 ori (!).

A Cronicarii ziarului nostru au acor
dat celor opt arbitri, care au condus 
partidele etapei de duminică, 37 de stele: 
5 au primit cîte cinci stele, iar 3 cite 
patru.

• Duminică am consemnat 4 noi apa
riții în actuala ediție : Tănase (Petrolul),

I
PENTRU COPIII DORNICI

DE A JUCA LA RAPID...
Clubul sportiv Rapid organi

zează selecții pentru secția sa 
de fotbal în zilele de 6, 7 și 8 
aprilie a.c., intrrt orele 8—I ~ 
la stadionul Giulești. 
prezenta copii 
anii 1953—19G3, avîntl 
lor cliiluți și

12.
Se pot 

năseuți între 
asupra 

pantof’ «le sport.

...Și LA PROGRESUL
Centrul <le 

al clubului 
zează 
fotbaliști, în perioada 5—28 a- 
prilie a.c., fiind invitați ia sta
dionul Progresul din str. Dr. 
Staicovici, zilnic, între orele 
8—12, copiii năseuți în anii 
1957—1963.

Candidații vor avea asupra 
lor, pantofi de tenis și chiloți.

copii și juniori 
Progresul organi- 

o selecție pentru micii

AZI

— la meciurile 
de la începutul 
urmărit partida

I

acestei ne- 
acest înce-

Mai multe meciuri din etapă a 
18-a a Diviziei A au reținut atenția 
iubitorilor de fotbal, dînd loc la co
mentarii prelungite în jurul lor, în 
special prin prisma rezultatelor. U- 
nul dintre acestea este, fără îndoia
lă, cel dintre Rapid și Universitatea 
Cluj, încheiat, cu o neașteptată vic
torie a oaspeților, deși la fotbal tre
buie să te... aștepți la orice. Prezent 
la joc, în calitate de observator fe
deral, fostul internațional Ion Alc- 
xandrescu, actualmente secretar ge
neral al F.R.F., spune că nu i-a ve
nit să-și creadă ochilor, văzînd evo
luția Rapidului : „Practic, bticureșie- 
nii au jucat fără linie de atac. Au 
trebuit să treacă mai mult tie 80 de 
minute, pentru a vedea prima și... 
ultima acțiune adevărată de atac a 
giulcștenilor, pe care Marin Stelian 
a fost, de altfel, cît pe-aci s-o con
cretizeze". Trebuie, deci, să conchi
dem, în legătură cu acest meci și cu 
rezultatul lui, că surpriza n-a venit 
de Ia Cluj, ci de la... București. Ne
mulțumit de joc (de altfel, ca toți cei 
prezenți la meci), observatorul fede
ral ține, în schimb, să-și manifeste

A APĂRUT Nr. 358 
AL REVISTEI

din sumarul căruia vă recomandăm :
a 18-a a Diviziei A, privită în funcție de comportarea și 
liniilor de atac (comentarii asupra jocului celor 16 linii

® Etapa 
randamentul 
ofensive in meciurile de duminica).

• Situația lotului reprezentativ 
mului meci interțări al anului, cel

• La „Interviul săptămînii", 
Goreanski.

• Notele obținute de jucători 
meciurilor, confidențe, echipa săptăminii și cea a întregului campionat, 
clasamentul acasă și în deplasare, clasamentul combinat A + tineret, 
după etapa de duminică a Diviziei A.

e
•

o

A, cu două săptămîni înaintea pri
de la Kiev.
antrenorul reprezentativei U.R.S.S.,

și arbitri, calificativele valorice ale

O pagină tehnică.
Cronici de la citeva din cele mai interesante jocuri din Divizia B. 
Un interviu cu antrenorul englez Don Revie
George Boulogne, din nou sub focul criticilor
Pregătirile echipei R.D.G. pentru meciul cu Albania. 
Magazin extern.
Rubricile Prim-plan, Carnet extern, Din fotbalul international, 
Campionatele naționale în Europa.

Eftimie IONESCU

NICI 0 ABATERE NU TREBUIE 
DUHUL BLlNDEȚII"TRATATĂ CU

satisfacția pentru calitatea arbitraju
lui prestat de brigada Petre Sotir — 
Nicolae Hainea, Emil Păunescu, căre
ia îi acordă calificativul maxim, con- 
trazicînd astfel cele două „galerii", 
care au protestat la unele decizii jus
te, dar în... neconcordanță cu simpa
tiile lor, pentru o echipă sau alta.

Foarte bun a fost arbitrajul și în 
altă partidă, în care conturile s-au 
încheiat în favoarea oaspeților. în 
meciul de la Petroșani, dintre Jiul și 
Steaua, trimisul Federației, Robert 
Cosmoc, acordă nota 9 timișoreanu
lui Gabriel Blau, care a fost mereu 
pe fază, lucru ce i-a permis să se
sizeze faultul comis de Roznai asu
pra lui Negrea și să nu valideze ast
fel golul înscris de localnici.

Un meci cu „probleme" a fost la 
Tg. Mureș, tnăi ales din clipa cînd 
constănțenii, conduși cu 2—0, au reu
șit să egaleze. Reușind această perfor
manță nesperată, oaspeții n-au vrut 
să se împace cu lovitura de la 11 
metri, dictată ceva mai tîrziu de că
tre arbitrul N. Petriceaiiu, în favoa
rea gazdelor. Observatorul federal, 
Angelo Niculescu, arată însă că „a- 
cordarea loviturii de Ia 11 metri a 
fost regulamentară".

în general, se poate vorbi despre 
prestații bune ale arbitrilor. Totuși, 
în unele cazuri, ei au fost îngăduitori 
față de manifestările nesportive ale 
jucătorilor, și, mai ales, față de ten
dințele unor fotbaliști spre un joc 
dur, periculos. Un observator fede
ral. Mircea Cruțescti, sesizînd acest 
lucru, îi scade un punct și jumătate, 
arbitrului Vasile Topan mai precis : 
îi acordă nota 8+, (pentru că nu l-a 
avertizat pe Ghiță, portarul lui Sport 
Club Bacău, atunci cînd acesta s-a 
repezit să-1 lovească pe Curcă, la un 
fault ~ .
NAT de arbitru). Dar fiindcă am a- 
juns la Ghiță, este cazul să între
băm : ce se întîmplă cu acest jucă
tor ? Avertizat în etapa a Ii-a, în 
jocul de la Reșița, el a comis un nou 
gest nesportiv, pentru care ar fi tre
buit să i se arate cartonașul galben. 
Dacă portarii, care nu vin decît ra
reori în contact direct cu adversarii,

al ploieșteanului SANCȚ1O-

iNCEPlND CU 13 APRILIE, 0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ LA TRAGEREA LOTO
La 13 aprilie 1973, Adiministrația 

de Stat Loto-Pronosport organizea
ză tragerea specială Loto a Primă
verii care se desfășoară după O 
NOUA FORMULĂ TEHNICA ex
trem de avantajoasă pentru parti
cipant» :

• Se extrag 18 
extragerile I și a 
față de 16 ca la 
rioare ;

® Se cîștigă și
18 extrase față de 3 
tragerile anterioare ;

• Se efectuează 6 
loc de 5) însumînd 42
extrase în loc de 36 ca 
anterioare ;

• Se atribuie premii 
loare de 100.000 lei din

numere din 90 la 
Il-a OBIȘNUITE 
tragerile ante-

CU 3 numere din 
din 16 ca la

extrageri (în 
.de numere 
la tragerile

fixe în va-
care un

autoturism DACIA 1300 și diferen
ța în numerar ;

• Se efectuează 2 extrageri spe
ciale, în loc de una singură ;

® în total la cele 2 extrageri spe
ciale, vor fi extrase 12 numere, în 
loc de 8 ca la tragerile speciale an
terioare ș.a.

Parlicipînd la tragerea specială 
Loto a Primăverii din 13 aprilie 
a.c., mai puteți cîștiga : autoturisme 
DACIA 1100, excursii în Bulgaria, 
„NISIPURILE DE AUR" precum și 
numeroase premii în bani de valoa
re fixă și variabilă.

Și încă un fapț demn de semna
lat : începînd cu această tragere spe
cială NOUA FORMULA TEHNICA 
SE VA APLICA ȘI IN CONTINUA-

RE LA TOATE TRAGERILE LOTO 
OBIȘNUITE.

CONCURSULUI PRONO-
DIN 1 APRILIE 1973

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere de 
Ia ora 18.05,
premiile

SPORT NR. 13

Categoria 1 (13 rezultate) : 
50% a 32 110. Iei. 2 ____ _ „____
lei și 7 variante 10% a 6 422 lei.

Categoria a ll-a (12 rezultate) : 17 va
riante a 7 707 Lei.

1 variantă
2n variante 25% a 16 055

Categoria a III-a (11 rezultate) : 245,50
variante a 800 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

n
sînt atlt de irascibili, înseamnă că 
ar trebui să avem mai puține pre
tenții de la jucătorii din cîmp. Dar, 
nici unora, nici altora nu le este 
permisă încălcarea regulilor de joc, 
a disciplinei.

Credem, pe de altă parte, că nu 
se va ajunge la nici un rezultat cu 
politica avertismentelor la infinit, 
pentru joc brutal, date lui Birău, sau 
altor jucători de acest gen. Faptul 
că multe din atacurile periculoase 
ale acestor fotbaliști, nu poartă atît 
pecetea intenției, cît aceea a unui 
insuficient bagaj tehnic, nu constitu
ie o scuză, mai ales cînd este vorba 
de jucători de Divizia A !

Jock BERARIU

Campionatul republican de juniori

MECIURILOR ETAPELORORA
DIN 5 Șl 11 APRILIE

echipele să aibă posibi- 
deplaseze în bune con-

Pentru 
litatea să 
dițiuni în orașele unde au progra
mate partide. Federația română de 
fotbal a hotărît ca toate meciurile 
etapelor intermediare — din 5 și 11 
aprilie — ale campionatului republi
can de juniori să se dispute începînd 
de la ora 15.

ca
se

IN ACEASTĂ SAPTĂMiNÂ.
PE MICUL ECRAN

• AZI. 4 APRILIE: ora 23,00
— Fotbal: Bulgaria — U.R.S.S. 
(înregistrare de la Sofia).

• JOI, 5 APRILIE : ora 23,35
— Hochei pe gheață : Ceho
slovacia — U.R.S.S. (campiona
tul mondial — grupa A). înre
gistrare de la Moscova.

• SIMBATA, 7 APRILIE : 
ora 22,45 — Fotbal : R.D.G, — 
Albania (preliminariile campio
natului mondial). înregistrare 
de la Magdeburg.

• DUMINICA. 8 APRILIE : 
ora 14,00 — Fotbal — Universi
tatea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 
(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la Cluj ; ora 15,45 — 
Marele Premiu de steeple
chase, cursă hipică de galop 
eu obstacole fixe. Transmisiu
ne de la Liverpool : ora 16.no
— Hochei pe gheață : Suedia
— U.R.S.S. (campionatul mon
dial — grupa A). Înregistrare 
de la Moscova — repriza a 
III-a : ora 22,50 — Duminică 
sportivă. In cuprins : selecțiUni 
înregistrate de la cuplajul fot
balistic bucureștean Dinamo — 
Sportul studențesc și Steaua - 
Rapid.



La Rostock

TINERII ÎNOTĂTORI> '

ROMÂNI PE LOCURI 
FRUNTAȘE

Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de înot de la 
Rostock (R.D.G.) rezervat tinerilor 
sportivi născuți în 1958 (și mai ti
neri). într-o companie destul de se
lectă — înotători din R.D. Germană, 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Sue
dia și Bulgaria — tinerii reprezen
tanți ai țării noastre s-au clasat pe 
locuri fruntașe.

Dragoș Aldea a ocupat locul I în 
cursele de 100 m bras (1:14,3) și 200 
m bras (2:41,7) și locul II la 200 
m mixt (2:25,6), Adrian Popovici a 
fost al doilea la 100 m liber (60,5), 
iar Doru Gropșan s-a situat de două 
ori pe locul trei în probele de 100 m 
spate (64,6) și 200 m spate (2:20,9).

• •Sportivii Ungariei se afirmă în arena marilor competiții

luiBandaș (nr. ÎS) este oprit neregulamentar (blocare cu crosa) de Chappot (nr. 9) în apropierea porții 
ijăggi. Peste citeva secunde el nu va mai putea fi oprit si va obține egalarea în meciul cu Elveția

Foto l W. SCHNEIDER — Graz
A început turneul

de
DUPĂ CAMPIONATUL MONDIAL (grupa B) DE LA GRAZ de la Las Palmas

JOCUL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI ESTE ÎN PROGRES,
V

DAR CAPACITATEA FIZICĂ Șl TEHNICA INDIVIDUALĂ
TREBUIE DEZVOLTATE PÎNĂ LA EDIȚIA VIITOARE!
Este, desigur, interesant de apreciat 

diferența care a existat între prece
denta ediție a grupei B a C.M. de 
hochei, consumată anul trecut _ la 
București și cea recent încheiată la 
Graz. Cei ce au urmărit sau au par
ticipat la aceste două competiții au 
fost în unanimitate de acord că la 
Graz s-a putut constata o considera
bilă creștere valorică la majoritatea 
formațiilor participante, un deosebit 
angajament fizic, un nebănuit apetit 
pentru victorie prezent în evoluția 
chiar si a acelor formații care nu a- 
veau șanse de a se număra printre 
fruntașe. Din aceste motive, întrecerea 
de la Graz s-a situat pe toate pla
nurile peste competiția găzduită cu 
un an în urmă la București, fiind 
considerată — pe bună dreptate — 
drept cea mai echilibrată și mai dis
putată dintre edițiile de pînă acum 
ale grupei B a C.M.

în aceste condiții, am avut cu toții 
Satisfacția de a vedea că reprezen
tativa României și-a făcut datoria, 
ocupînd, în final, un meritoriu loc 
IV în clasamentul general. Este cert 
că, manifestînd mai multă încredere' 
Sn forțele proprii, dar și cu o capa
citate sporită de a rezista la efortu
rile extrem de intense ale unei ase
menea competiții, echipa noastră ar 
fi putut să urce un loc în ierarhia în
trecerii. Hocheiștii români ar fi putut 
realiza acest progres, atît pentru va
loarea lor generală pe plan tehnic și 
tactic, dar și pentru că, pe toată du
rata disputei, au făcut dovada unei 
întăriri a forței morale, angajin- 
du-se, la fiecare joc, cu multă ambi
ție în lupta pentru victorie, luptă 
pe care nu au abandonat-o nici o 
clipă, indiferent de evoluția scorului. 
Este, poate, meritul cel mai mare al 
selecționatei noastre, care PE ACEST 
FOND DE AMBIȚIE și-a cîștigat, la 
Graz, simpatia unanimă a spectato
rilor.

Faptul este cu atît mai 
subliniat cu cit jucătorii

demn 
români

de 
___ __ ... ,______________ ______  nu 
au avut în aceasită competiție niciun 
moment mai facil. Pentru formația 
noastră nu au existat jocuri ușoare, 
vreun meci în care să evolueze de
liberat cu o forță redusă în scopul 
de a face „economie" la capitolul 
rezistență și nici măcar partide în 
care victoria ei să fie în afara ori
cărei îndoieli. In toate cele 7 întîl
niri susținute la Graz (iată șî scoru
rile pentru ca afirmația noastră să 
fie susținută : 4—2, 3—0, 5—2, 2—4, 
5—4, 3—6, 2—2), indiferent de valoa
rea adversarului, reprezentativa ro
mână a trebuit să lupte din răsputeri 
pentru a se impune, reușind in cele 
din urmă să încheie competiția cu un 
bilanț pozitiv : 4 victorii, 2 înfrîn- 
geri (de la primele două clasate 1) și 
un meci egal.

Analiztnd comportarea de ansam
blu a lotului se poate spune că a 
existat o mare diferență între felul 
în care au evoluat jucătorii români 
în apărare și în atac. în timp ce în 
defensivă, spre deosebire de alte com
petiții, s-a jucat mai bine, cu replieri 
rapide și bine concepute tactic, în 
atac carențele de tehnică individuală, 
în special cele de mînuire a crosei 
șl a pucului, și-au spus, din păcate, 
cuvîntul prin numeroase ratări, une
le din situații extrem de favorabile. 
De altfel, concludent în această pri
vință este și golaverajul echipei ro
mâne ; 24—20, care arată că selecțio
nata noastră a primit cele mai puține 
goluri, ' 
puține, 
clasate 
56—21, 
22. ■ Un
SllCCCS a oiuua^iiivi lac ajjaiaiCj i—tt 
avut, alături de capacitatea de luptă 

, și replierea rapidă și exactă, forma 
bună manifestată de cei doi portari i 
Valerian Netedu (excelent pînă în

dar a și marcat, la fel, foarte 
în comparație cu echipele 

înaintea noastră: R.D.G. 
S.U.A. 52—23, Iugoslavia 36— 
mare rol în rezolvarea cu 
a situațiilor de apărare, l-a

3777 km în Turul
ciclist al Italiei

Cel de-al 58-lea tur ciclist al 
Italiei se va desfășura anul acesta 
între 19 mai și 9 iunie în 20 de 
etape, însumînd 3777 km. Plecarea 
se va da din orașul belgian Ver- 
viers, cicliștii urmînd să străbată 
în continuare alte trei etape, în 
cursul cărora vor trece prin R. F. 
Germania. Luxemburg și Franța. 
Cea mai lungă etapă este a 7-a î 
Iseo — Lido (250 km), iar cea mai 
scurtă, a 16-a, contracronometru 
individual (36 km) la Forte dei 
Mar mi. Cursa se vă încheia cu 
etapa Auronzo — Triest (190 km).

HORVAT VA JUCA
ÎN FINALA C. C. E.

DE HANDBAL
După cum se știe, sîmbătă seara 

îa Dortmund, Partizan Bjelovar și 
M.A.I. Moscova se vor întîlni în fi
nala C.C.E. la handbal masculin. O 
știre de ultimă oră primită de la 
Zagreb (unde se antrenează campioa
na Iugoslaviei) ne anunță că Parti
zan îl va folosi în finală și pe Hor- 
yat, căpitanul campionilor olimpici, 
care satisfăcîndu-și de 5 luni servi
ciul militar nu a participat Ia me
ciurile anterioare ale echipei sale de 
club, și nici la cele ale naționalei.

H CONSTRUCIOBIIOR
' ROMA. — Competiția interna
țională automobilistică „Cursa de 
sase ore de la Vallelunga", con- 
tînd pentru Campionatul mondial 
al constructorilor, s-a încheiat eu 
victoria echipajului francez Ge 
rard Larousse — r ; ‘ ** *
învingătorii, care au concurat 
o mașină „Matra 
curs 929,636 km. cu o medie orară 
de 154,939 km.

După două probe, în clasamen
tul Campionatului mondial al con
structorilor pe primul loc se află 
„îerrari" cil 30 puncte, urmată de 
„Porsche" — 28 puncte și „Matra* 
— 20 puncte.

Franțois Cevert. 
pe 

Simca", au par

în privința 
nă a dovedit

atacului, echipa româ- 
o sensibilă îmbunătă

țire a capacității de a trece rapid 
din propria treime în zona de apăra
re a adversarului, moment dificil în 
hocheiul modern, pe care, însă, jucă
torii noștri l-au rezolvat, de foarte 
multe ori, bine, prin pase derutante 
și rapide, prin mișcări înșelătoare, 
prin combinații eficiente în doi și in 
trei jucători. Odată ajunși în fața 
porții adverse, acolo unde fazele se 
succed la intervale de o secundă, 
jucătorii români s-au arătat — însă 
— mai puțin capabili de a acționa cu 
eficiență și aceasta din cauză că, 
așa cum spuneam mai inainte, posi
bilitățile lor tehnice sînt încă răma
se în urmă, față de evoluția pe plan 

a acestui dinamic joc 
In acest sens, nu ni 

lipsit de interes să ară- 
liniilor de 

I : Pană (1), Iluțanu (4), Ban-

Turneul internațional masculin de 
șah de la Las Palmas (Insulele Ca
nare) a început cu participarea a 16 
jucători din 13 țări. Iată rezultatele 
din prima rundă : Calvo (Spania) — 
Panno (Argentina) */,—i/a ; Corral 
(Spania) — Huguet (Franța) 1—0 ; 
Hort (Cehoslovacia) — Petrosian 
(U.R.S.S.) l/2—!/s ; Liubojevici (Iugo
slavia) — Ree (Olanda) 1—0.

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a întrerupt în poziție 
complicată partida cu Saidy (S.U.A.).

Astăzi, 4 aprilie, poporul ungar 
sărbătorește împlinirea a 28 de 
ani de la evenimentul de însem
nătate primordială din Istoria sa, 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist șl făurirea Ungariei noi, 
populare. Aniversare care prile
juiește, an de an, evocarea mari
lor bătălii purtate de popoare îm
potriva fascismului, a victoriilor 
strălucite repurtate de armatele 
Uniunii Sovietice, care au dus pe 
umeri greul războiului antihitle
rist. Cot la cot cu armata sovieti
că, ostașii și ofițerii armatei ro
mâne, după ce au luptat cu eroism 
pentru eliberarea întregului teri
toriu al patriei noastre, au parti
cipat cu aceeași abnegație, alături 
de cei mai buni fii ai poporului 
ungar, la grelele bătălii pentru 
izgonirea hitleristilor de pe pă- 
mîntul acestei țări. Sîngele vărsat 
în lupta comună a cimentat prie
tenia trainică dintre cele două 
țări, dintre popoarele român și 
ungar.

în răstimpul scurs de Ia aceas
tă memorabilă dată, oamenii mun
cii din Republica Populară Unga
ră, deveniți singurii stăpîni pe 
propriile lor destine, au înfăptuit 
realizări mărețe în direcția con
strucției socialiste. Succesele re
marcabile, obținute sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, în toate 
activității economice și sociale, 
au adus transformări 
generatoare de 
în viața acestei

Bucurîndu-se 
nentă acordată 
stat, activitatea 
ea așezată pe coordonate de con
tinuă dezvoltare, devenind o com
ponentă prețioasă a vieții tinere
tului și a multor cetățeni vîrstnici. 
Succeselor sportului de masă li 
s-au alăturat. în mod firesc, în 
acești ani, cele ale activității de 
performanță. Sînt cunoscute preg 
nantele afirmări ale sportivilor 
fruntași din Ungaria în marile 
competiții internaționale, la Jocu
rile Olimpice, la campionatele 
mondiale și europene. Este sufi
cient să amintim că, începînd cu 
ediția din 1948 a Olimpiadelor de 
vară, sportivii maghiari au trecut 
la activul lor nu mai puțin de 67 
medalii olimpice de aur. O com
parație cu trecutul este edifica

toare. înaintea Eliberării țării, 
!ntr-o perioadă de timp de aproa
pe jumătate de secol, sportivii 
vechii Ungarii nu reușiseră să cu
cerească decît 25 de victorii în 
competiția supremă a sportului a- 
mator. La Munchen, în cadrul ul
timei ediții a Jocurilor Olimpice, 
sportivii Ungariei au urcat de 35 
de ori pe podiumul de premiere, 
cucerind 6 medalii de aur, 13 de 
argint și 16 de bronz. în clasa
mentul neoficial al punctelor adi
ționate, delegația olimpică a Un
gariei se clasează pe locul VIII—

rite de întreaga delegație olimpi
că a Ungariei. Alte cluburi din 
capitala țării au adus medalii de 
aur, într-o serie de spectaculoase 
Întreceri olimpice. Așa au fost 
boxerul Gyorgy Gedo și luptăto
rul Csaba Hegedus de la Vasas 
Budapesta, scrimerul dr. Csaba 
Fenyvesi de la Vasutas, sau pen- 
tatlonistul Andras Balczo de Ia 
Csepel. Toți aceștia se bucură de 
o mare popularitate în rîndul iu
bitorilor de sport din Ungaria.

In noul sezon internațional, din 
anul post-olimpic, emisarii

domeniile

profunde, 
procese înnoitoare 
țări prietene.
de grija perma- 
de partid și de 

sportivă a fost și

Studente ule Institutului superior 
pregătind o demonstrație

ele educație fizică din budapesta 
festivă de gimnastică

Foto : M T l.

WILLI DAUME
ÎN VIZITĂ
LA PEKIN

PEKIN, 3 (Agerpres). — La Pekin 
sosit într-o vizită oficială Willi

Valerian Netedu (excelent pînă 
momentul accidentării din meciul cu 
Elveția) și Constantin Dumitraș, 
asemenea, foarte bun ori de cîte ori 
a fost solicitat.

de

mondial 
sportiv, 
se pare 
tăm și productivitatea 
atac : " , __  ___
das (1) ; II : Costea (3), Tureanu (8), 
Axinte ; III : Gheorghiu (2), Bașa (1), 
Calamar (1), Ștefanov (1). în ' total, 
deci, prima linie 6 goluri, cea de a 
doua (cea mai productivă) 11 goluri 
și cea de a treia (unde a evoluat și 
Calamar, în locul lui Bașa, cînd i- 
cesta a fost accidentat) 5 'goluri;

în concluzie, exceptînd eficacitatea 
scăzută a acțiunilor ofensive, se poa
te spune că echipa română s-a com
portat bine la Graz, în cadrul grupei 
B a C.M. de hochei și în această pri
vință un merit revine și( antrenori
lor Mihai Flamaropol și Ion Tiron, 
precum și tehnicianului sovietic Vik
tor Șuvalov, care în timpul pregăti
rilor din țară a colaborat 40 de zile 
cu antrenorii și jucătorii români. 
Pentru viitor, este necesar să se ac
ționeze, însă cu mai mult accent pe 
creșterea capacității fizice (atenție Ia 
pregătirea din vară !) și pe îmbună
tățirea tehnicii individuale. Numai 
așa, anul viitor, la Ljubljana, unde 
vor avea loc întrecerile grupei B a 
C.M., echipa română va putea obține 
rezultate mai bune.

Călin ANTONESCU

a
Daume, vicepreședinte al Comitetu
lui internațional olimpic (C.I.O.). La 
sosire, pe aeroportul din Pekin, Willi 
Daume a fost întîmpinat de repre
zentanți ai organizațiilor de cultu
ră fizică și sport din capitala R.P. 
Chineze. în cinstea lui Willi Dau
me, oficialitățile sportive au oferit o 
recepție.

BOBURI ROMANEȘTI
A

PE PIRTIA DE
Panțuru șl colegii sfii

pîrtia de săniuțe a celebrei
Urcînd serpentinele spre Ober

hof, zărești de la distanță, deasu
pra brazilor, profilurile a două 
trambuline de schi. Sînt, de fapt, 
corpurile... gemene ale hotelului 
„Panorama", cea mai mare con
strucție din stațiunea celebră în 
R. D. Germană și în afara granițe
lor ei. O explicabilă celebritate căci 
stațiunea este excelent echipată : 
patru trambuline de schi, cea mai 
mare permițînd sărituri de peste 
110 m, numeroase pîrtii pentru 
coborfre și slalom, toate dotate cu 
instalații mecanice dintre cele mai 
moderne și, în sfîrșit, pîrtia de 
săniuțe, o construcție de o frumu
sețe și o perfecțiune care o fac 
să fie fără egal în lume. Fiecare 
porțiune a ei prezintă o altă înfă
țișare, de-a dreptul neobișnuită. Am 
privit un fragment al pîrtiei, cu 
virajele — suspendate pe piloni — 
cu taluzuri de cîte 4—5 m înălți
me, placate pe exterior în aluminiu 
și am avut impresia unui gigantic, 
gata de decolare. Seara, pîrtia este 
scăldată de fluviile de lumină ale 
unor reflectoare puternice.
O pîrtie excelent utilata

Lungă de aproximativ 1100 m, 
cu 14 viraje, fiecare cu altă deschi
dere, pîrtia este prevăzută pe par
curs cu 15 celule foțoelectriee prin 
care se înregistrează și se transmit 
timpii intermediari. Ea posedă, tot
odată, instalație video și de tele
viziune proprie, cronometraj elec
tronic etc- El bine, această pîrtie. 
pe care toată lumea o consideră 
— pe bună dreptate — excelentă, 
nu a fost încă testată și pentru 
cursele de bob în cei doi ani de 
cînd a fost construită. Sportivii din 
R. D. Germană sînt experți tn să
niuțe. La bob, însă, le lipsesc spe
cialiștii. deocamdată.

...Așa au ajuns boberii români 
pe pîrtia de săniuțe din Oberhof.

IX, întrecînd țări cu veche tra
diție sportivă.

Statistica olimpică a ultimului 
an poate fi continuată cu alte 
date deosebit de semnificative. 
Cea mai bună evoluție la ultima 
Olimpiadă de vară au avut-o spor
tivii clubului Honved din Buda
pesta. Ei singuri au realizat 44,2 
puncte din totalul celor 222, cuce-

sportutui maghiar abor- 
încredere marile compe
te stau in față. Campio-

frunte ai 
dează cu 
tiții care 
nate mondiale și europene, mări 
întreceri și întîlniri internaționale 
pot fi prilejul unor prețioase a- 
firmări ale reprezentanților acestei 
țări vecine și prietene, cu tradiții 
mereu reînnoite în arena spor
tului.

LA VIENA, INTRE 12 Șl 17 MAI

PRIMA CONFERINȚA SPORTIVA EUROPEANA
(Agerpres). — La Viena 
recent ședința Comite-

VIENA, 3 
a avut loc . .
tului de pregătire a primei confe
rințe sportive europene, ale cărei 
lucrări se vor desfășura în capitala 
Austriei, între 12 și 17 mai. Din 
comitet fac parte reprezentanți ai 
organizațiilor sportive din U.R.S.S., 
Franța, R.F. Germania, Suedia, 
Ungaria și Austria. z

Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea la conferință 21 de țări. 
Vor lua parte, de asemenea, și dele
gați ai Comitetului Internațional 
Olimpic.

Obiectivul principal al conferinței 
sportive europene de Ia Viena este

acela de a evidenția rolul sportului 
pentru întărirea păcii în lume, a 
prieteniei între popoare, colaborării 
și înțelegerii reciproce. Una din 
temele ce vor fi expuse va fi : 
„Rolul sportului in viața națiunilor, 
probleme și perspective ale dezvol
tării mișcării sportive".

IN C. M. DE HOCHEI

U.R.S.S. A ÎNVINS POLONIA
la

So-
La Palatul sporturilor de 

Lujniki din capitala Uniunii 
vietice, au continuat jocurile Cam
pionatului mondial de hochei (gru
pa A) ediția 1973. în primul meci 
al serii de ieri s-au întîlnit selecțio
natele Cehoslovaciei (campioana 
mondială) șl R. F. Germania. Me
ciul a fost echilibrat, jucătorii ce
hoslovaci trebuind surprinzător să 
depună destule eforturi pentru ob
ținerea victoriei. în cele din urmă,

reprezentativa Cehoslovaciei a în
vins cu 4—2 (1—0, 2—1, 1—1). 
Au marcat Jaroslav Holik 2, Machak 
și Kochta. respectiv Schloder și 
Kuehnhackl. Au arbitrat Karandin 
(U.R.S.S.) și Isumitsawa (Japonia).

In al doilea meci, încheiat seara 
tîrziu, U.R.S.S. a învins Polonia 
cu scorul de 9—3 (2—1, 4—1, 3—1).

Programul de astăzi cuprinde 
meciurile R. F. Germania 
edia și Polonia — Finlanda.

stațiuni din P.D. Germana

Dumitru

ou testat, cu succes.

Invitați să o studieze. Eventual să 
coboare pe ea cu boburile, să o 
testeze, să-și dea verdictul. Mi
siune de încredere, o recunoaștere 
a valorii boberilor noștri.

COBORIRI LA ADĂPOSTUL... 
PERDELELOR DE SOARE

La Oberhof, vremea era primă
văratecă. Doar seara, termometrul 
cobora puțin sub zero grade. Peste 
zi, temperatura ajungea la aproape 
20 grade. Și totuși, pîrtia nu se to
pea. Cînd soarele devenea prea pe
riculos, pe întreg parcursul pîr- 
tiei se trăgeau perdele. La adăpos
tul lor, activitatea pe jgheabul 
gheață continua nestingherită, 
plină efervescență au găsit-o 
boberii noștri veniți la Oberhof 
două echipaje. Cele mai bune 
care Ie avem i Panțuru—Focșănea- 
nu și Panaitescu—Pascu.

La pîrtie, sosirea lor era aștep
tată. La fața locului, pe lîngă ofi
cialități, 
de sanie 
frunte i 
Schumann, cîștigători în ultima 
diție a campionatului mondial 
sanie. Toată lumea era curioasă 
vadă boburile în acțiune.

erau prezente și loturile 
! ale R. D. Germane în 
cu Hans Rinn și Margit 

e- 
de 
să

o RECUNOAȘTERE 
PAS CU PAS
și coechipierii săi 
pîrtie și au început

Cel de al doilea echipaj al României (Dragoș Panaitescu 
Oberhof o coborire de încercare

GIMNAȘT!! DANEZI
IN R.P. CHINEZA

PEKIN, 3 (Agerpres). — Selecțio
nata masculină de gimnastică a 
Danemarcei, aflată în turneu în 
R.P. Chineză, a evoluat în cadrul 
unui concurs care a avut loc la 
Tiensin. Concursul a fost urmărit de 
un mare număr de spectatori. După 
această demonstrație, gimnaștii da
nezi au plecat la Șanhai, unde vor 
susține două întîlniri.

ECHIPE DE VÎNZARE
Ziarele străine ne oferă adesea 

subiecte de meditație. Uneori maî 
vesele, alteori mai triste, cum e 
cazul cu această știre ce_ar ii 
putut trece neobservată, 
cu adevărat trist faptul cînd o 
veste sportivă apare la rubrica 
economică a ziarelor.

De data aceasta e vorba de o 
tranzacție de milioane, ceea ce 
justifică poate locul din ziar, ales 
pentru a înfățișa o noutate care 
nu mai are decît aparent carac
ter sportiv. Și știrea nici măcar 
nu vizează un senzațional trans
fer, după modelul celor din fot
balul profesionist britanic, care 
antrenează mutații de sume fabu
loase, determinate de valoarea pi- 
cioreior celui vîndut și cumpărat.

De data aceasta a fost vîndută 
o echipă întreagă. Ca o investiție 
industrială. Nici nu e de mirare, 
încă din 1965, ca rezultat al unei 
anchete, marele săptămînal ameri
can „Newsweek" deplîngea fap
tul că „basebaliul nu mai este 
decît o afacere și nu mai are a- 
proape nimic comun cu sportul".

Și pe atunci, fiecare echipă de 
baseball — fiecare unitate a spor
tului american nr. 1 — era supusă 
unui manager. Dar a venit vremea 
unor schimbări fundamentale (cel 
puțin pentru mentalitatea trans
oceanică). Au intrat în joc diverse 
grupuri financiare și trusturi pu
ternice, care tratează echipele de 
baseball nu ca simple producă
toare de spectacol sportiv, ci ca 
adevărate investiții productive.

Dar e

în pomenitul an — după cum 
ne informează cotidianul „Sport" 
din Ziirich — a mers vestea echi
pei de baseball Yankees din New 
York, lideră pe atunci a Ligii 
americane, care a fost cumpărată, 
așa, cu totul, ca un balot de 
stofă, de către Columbia Broad
casting Corporation. Dar deși cos
tul tranzacției s-a ridicat la 13 
milioane de dolari, soarta echipei 
n-a fost înfloritoare. Ea a pier
dut repede din capacitatea de 
luptă și la sfîrșitul cîtorva sezoane 
se clasa printre codașele ierarhiei. 
Atunci, societatea de radio și te
leviziune s-a săturat de investiții 
sportive șl — considerind că to
tuși echipa Yankees valorează încă 
10 milioane de dolari — a vîn- 
dut-o unor amatori, asociați sub 
firma American Ship Building 
Company. Ceea ce nu înseamnă, 
implicit, că formația yankeilor a 
și început să joace bine...

Dimpotrivă. Se pare că în S.U.A. 
pasiunii pentru baseball ii ia lo
cul, încetul cu 
pentru fotbalul 
mixtură 
atacuri 
tate. Ei 
s-ar putea ca, în curind. echipa 
Yankees să 
8 sau 6 sau 
Oricum,

încetul, patima 
american, acea 

de fotbal si rugby, cu 
de o incredibilă brutali- 
bine, în aceste condiții,

nu mai valoreze decît 
4 milioane de dolari...

ea a ajuns doar un o- 
biect de negociere. Cine-i următo
rul cumpărător ?

Victor BANCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX
Atletul american Brian Oldfield a reușit 
!n proba de aruncare a greutății, pe te
ren acoperit, o performanță de 21,32 m 
superioară recordului mondial (Woods — 
21.26 m). tn cadrul aceleiași reuniuni, 
care a avut Ioc la San Francisco, proba 
de 60 yarzi garduri a revenit Iul Leon 
Coleman, cronometrat în 7.1 sec. Jean 
Luls Ravelomanantsoa (Republica Mal- 
gașă) a terminat învingător în cursa de 
60 yarzi, cu timpul de 6,0 sec. Recordma
nul mondial Bob Beamon a cîștigat pro
ba de săritură în lungime cu 8,07 m.

A început turneul internațional de tenis 
de la Barcelona. în primul tur au fost 
înregistrate următoarele rezultate : R. 
Lloyd (SUA)—Kukal (Cehoslovacia) 7—5,
6— 3; D. Lloyd (Anglia) — Guerro (Spa
nia) 4—6. 6—4, fi—3; Kary (Austria) — 
Toci (Italia) 6—1, 2—6. 6—3; Barazuttl 
(Italia) — Feavev (Anglia) 3—6, 6—3,
7— 5: Franchitti (Italia) — Herrera (Spa
nia) 7—6. 6—3; Gulyas (Ungaria) — En- 
gert (R.F. Germania) 6—4, 7—6.

și concursul de la St. Louis. In finală. 
Smith l-a întîlnit din nou pe asul austra
lian Rod Laver, pe care, de data a- 
ceasta. l-a învins cu 6—4. 3—6. 6—1. Pro
ba de dublu a revenit, in mod surprin
zător, cuplului Ove Bengtson (Suedia) — 
Jim McManus (SL'A). care a dispus cu 
6—2. 7—5, de perechea australiană Colin 
Dibley — Terry Addison.

•Turneul international de tenis de la 
Vancouver s-a încheiat cu victoria ju
cătorului american Tom Gorman. învin
gător tn finală cu 3—6. 6—2. 7—3 in fața 
campionului cehoslovac Jan Kodes. De 
remarcat că în acest concurs Tom Gor
man a avut o evoluție excelentă, prin
tre învinșii săi numărîndu-se conipatrio- 
tul său Arthur Ashe și australianul Fred 
Stolle. în finala probei de dublu. Pierre 
Barthes (Franța) și Roger Taylor (An
glia) au dispus cu 5—7. 6—3, 7—6 de cu
plul american Tom Gorman — Erick van 
Dillen.

Panțuru 
intrat pe 
uree pe jos, spre punctul de start. 
Cei 1 100 m ai pîrtiei i-au acoperit 
tn aproape o oră. Fiecare viraj a 
fost studiat cu de-amănuntul. Și tot 
astfel racordările, liniile drepte. 
Cînd au ajuns sus, convingerea tu
turor era formată : se va putea 
coborî pe această pîrtie și cu bobul. 
Pentru un început, însă, testarea 
trebuie făcută pe porțiuni.

Mai întîi, ambele echipaje ro-

au 
să

Pascu) efectuînd pe pîrtia din 
mâne s-au lansat cu boburile de 
deasupra virajului 9. Și totul a 
mers strună. Apoi s-au lansat de 
la punctul de start prevăzut pen
tru probele de tineret. Nici aici nu 
s-a întîmplat ceva care să dezică 
părerea boberilor noștri. Să vedem 
ce va fi în continuare ! Următoa
rea lansare a avut loc de la punctul 
de start al fetelor, Iar Panțuru, 
«ingur, a pornit într-o cursă de sus 
de tot, din capul pîrtiei. Trecerea 
prin viraje a fiecărui echipaj era 
marcată prin aplauze.

CU PESTE 90 KM PE ORA
Pe linia dreaptă, dinaintea ulti

mului viraj, viteza atinsă de bo
burile românești a fost de 91 km/h. 
Pe aceeași porțiune săniile depășesc 
cu puțin 80 km/h. Coborîrile-test 
au continuat după-amiază, apoi 
seara, la luminile reflectoarelor și.

în fine, dimineața, în zori de zi. 
După testare Ion Panțuru a decla
rat gazdelor i „Nu fac o afirmație 
de complezență. Această pîrtie de 
sanie care, probabil, va deveni șl 
de bob, este la ora actuală cea mai 
perfectă amenajare din cite cu
nosc. O depășește cu mult pe cea 
din KSnigsee. Pe ea a-ar putea 
Începe antrenamentele de bob chiar 
din acest moment, iar după citeva 
mici adaptări, aici se vor putea 
organiza concursuri de bob de 
orice nivel".

Pentru reușita 
făcut-o, boberii 
mulțumiri din 
mișcării sportive
nă și, totodată, invitația ca, în ca
zul că vor găsi de cuviință, să re
vină la Oberhof, în toamnă, pen
tru antrenamente...

Gheorghe ȘTEFANESCU

A 57-a ediție a cursei cicliste „Turul 
Flandrei” a fost cîștigată de rutierul bel
gian Eric Leman, cronometrat pe distan
ta de 260 km în 6h 15:00. El i-a întrecut 
la sprintul final pe compatrioțli săi Fred
dy Maertens. Eddy Merckx și Willy de 
Geest, toți trei creditați cu timpul cîș- 
tigătorului. Pe locurile următoare s-au 
situat Joop Zoetemelk (Olanda) _ la 45 
sec. și Walter Godefroot (Belgia) — la 
51 sec. Aceasta a fost cea de-a treia 
victorie obținută de Eric Leman tn „Tu
rul Flandrel". El a mal terminat învin
gător in anii 1970 și 1972. Tn urma aces
tor rezultate, pe primul loc In clasamen
tul „Trofeului Super Prestige" a trecut 
Eddy Merckx, cu 70 puncte, urmat de 
Eric Leman și Roger de Vlaeminck (Bel
gia) — ambii cu cîte 60 p, Poulidor 
(Franța) — 55 p.■
Proba de slalom special din cadrul con
cursului internațional de schi alpin, care 
s-a desfășurat pe Muntele vttosa, a re
venit. la masculin, lui s. Dikov (Bul
garia), oare a obținut tn ambele manșe 
109,04 sec. La feminin, pe primul loc s-a 
clasat schioare sovietic* Nina Merkulova, 
care tn două manșe a realizat timpul 
M.M. sec.

d®

testare pe care au 
români au primit 
partea conducerii 
din R. D. Germa-

Tradiționalul concurs international 
schi „Cedrii Libanului" i-a deschis . 
proba masculină de slalom uriaș, in care 
victoria a revenit francezului Michel 
Bonnevie eu timpul de 1:25.19. Pe locul 
secund s-a clasat austriacul Josef Bul- 
cher 
zard 
nard

de 
eu

— 1:29.27. urmat de polonezul Rvs- 
Cvikla — 1:29.67 si francezul Ber- 
Grosfilley — 1:31.29.

După ce săptămina trecută a terminat 
învingător în turneul de la Atlanta, cam
pionul american Stan Smith a cîștigat

La Istanbul, in preliminariile turneului 
UEFA. s-a disputat întilnirea dintre re
prezentativele de juniori ale Turciei și 
URSS. Partida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 1—1 (0—fl). tn primul 
meci, desfășurat la Tbilisi, tinerii fotba
liști sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 3—2. Pe primul loc în această 
grupă se află selecționata URSS. cu 5 
puncte (din trei meciuri), urmată de Tur
cia — 2 puncte (trei meciuri) și Ungaria 
— 1 punct (din patru meciuri).

In localitatea de sporturi de iarnă 
(Alberta — Canada) s-au disputat 
plonatele de sărituri cu schiurlle__...
trambulină ale SUA. Titlul de campion 
a revenit lui Jerry Martin, care a tota
lizat 213.7 puncte. Cea mai lungă sări
tură a sa a măsurat 80 m. Scott KlaytOn 
s-a clasat pe locul doi cu 211,1 puncte; 
urmat de Terry Kern cu 209,8 puncte.

Banff 
cani

de la

Curs» clasica de „steeple-chase“ (30 ob
stacole) „Marele premiu național" desfă
șurată pe hipodromul din Liverpool. * 
revenit la actuala ediție calului britanic 
J8ed Rum", condus de Jocheul Brian 
Fletcher. Pe locul doi s-a clasat „Crisp" 
(Australia), care a condus cu 15 lungimi 
pînă la ultima linie dreaptă.

La Schagen (Olanda), a avut loc tntil- 
nirea internațională de gimnastică din
tre echipele feminine ale Olandei și An
gliei. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 171.65 la 162,80 puncte. Pe primul 
loc la individual compus s-a situat A- 
vril Lennox (Anglia), cu 33,20 puncte.

Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață 
ZKL Brno, aflată în turneu în Belgia, a 
a iucat. la Bruxelles eu o selecționată a 
cluburilor locale. Hocheiștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul de 11-2 
(3-0, 2-1, 6-1).
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