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Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu șî președin
tele Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Buseina Nimeiri, au fost 
miercuri oaspeții județului Brașov.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de tovarășii Ilie Verdeț, prirh- 
vicepreședinte al Consiliului de- Mi
niștri, ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri,, ministrul co
merțului exterior, Cons'tantin Stătes- 
CĂ1, secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe și alte persoane oficiale 
române. De asemenea, la vizita în 
județul Brașov au luat parte Mansour 
Khalid, ministrul afacerilor externe, 
Ibrahim Moneim Mansour,' ministrul 
economiei naționale, Bona Malwal, 
adjunct al ministrului informațiilor 
și culturii și . alte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Nimeiri.

L>a plecarea 
Gara Băneasa, 
Ceaușescu și 
Nimeiri au fost 
Manea Mănescu, 
Emil Drăgănescu, 
guvernului și 
eiale române.

din București, în 
președinții Nicolae 
Gaafar Mohammed 
conduși de tovarășii 

Gheorghe Cioară, 
de membri ai 

persoane ofi 
de față Tag

Elsir Mohamed Abbas, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Democratice Sudan ' ~
Numeroși bucureșteni 
călduroasă manifestație de simpatie, 
aclamînd îndelung pe cei doi șefi de 
stat.

în gara Predeal, unde trenul 
poposește pentru cîteva minute, un 
mare număr de locuitori ai orașu
lui, oameni ai muncii aflați la odih
nă, turiști au făcut o entuziastă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd în același timp sentimen
tele de stimă și prietenie, față de 
solii poporului sudanez. .Cei doi șefi 
de stat au răspuns uratelor- celor 
prezenți.

Ora. 10,15. Trenul special sosește 
îrt gara Brașov. Mii și mii de cetă
țeni au venit să întimpine pe con
ducătorul statului nostru 
Nicolae Ceaușescu și pe 
poporului nostru, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Buseina 
Nimeiri. Primirea făcută de către 
brașoveni a reprezentat încă din 
primele momente o vie expresie a 
sentimentelor de prietenie cu care 
au fost înconjurați oaspeții în tot 
cursul vizitei pe meleagurile acestei 
părți a țării.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, cei doi de stat iau loc

la București, 
au făcut o

tovarășul 
oaspetele

într-o- mașină deschisă și se îndreap
tă spre uzina de tractoare.

Pe întregul traseu străbătut, mii și 
mii de oamenj aclamă pe cei doi șefi 
de state, pentru prietenia româno- 
sudaneză.

Uzina de tractoare : In întîmpina- 
rea oaspeților au venit loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Gheorghe Trică, direc
torul Centralei industriale pentru 
autovehicule, tractoare și mașini a- 
gricole, conducătorii uzinei.

Directorul general al întreprinderii, 
Vasile Sechel, exprimă președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri, sentimen
tele calde de prietenie pe care intre, 
gul colectiv de constructori de trac
toare . asemenea întregului nostru po
por le nutrește față de poporul su
danez. O expresie grăitoare a dezvol
tării colaborării româno-sudaneze o 
constituie și faptul că un prim lot de 
tractoare românești au fost expediate 
în urmă cu cîteva luni, în Sudan.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceausescu, directorul uzinei dă glas 
sentimentelor de bucurie ale tutu
ror muncitorilor de aici de a-1 primi 
din nou in mijlocul lor pe conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, care, în repetate rînduri a
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Duel aerian Dembrovschi — Cavai, 
rezolvat, in extremis, de portarul lo
tului de tineret care „boxează" ba
lonul. Foto : V. BAGEAC

De-a lungul celor peste 25 de ani 
de existență, clubul Steaua a înre
gistrat o serie de succese care au 
contribuit la afirmarea internaționa
lă a sportului românesc. Noi ne-am 
străduit să imprimăm clubului tră
săturile proprii armatei noastre : or
ganizare riguroasă, disciplină, acțiu
ne promptă.

Cu toate acestea, se poate afirma 
că rezultatele obținute pină în pre
zent și îndeosebi cele realizate de 
sportivii Stelei la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen sînt departe de a ne 
mulțumi.

Principala cauză a acestei nemul
țumiri — care este, desigur, mai ge
nerală, privind întreaga noastră 
mișcare sportivă — cred că trebuie 
s-o’ căutăm, în primul rînd, în acti
vitatea antrenorilor și tehnicienilor. 
Pe lingă antrenori foarte buni, avem 
și antrenori depășiți, rutinați, con
servatori. Din acest punct de vede
re, noi, la clubul Steaua, ne propu
nem să producem o împrospătare, o 
înviorare în corpul antrenorilor.

Schimbarea mentalității unor an
trenori este, însă, și o sarcină a fe
derațiilor de specialitate. în colegii
le de antrenori ale acestora se dis
cută sistemul de muncă, sistemul de

SPORTIVI FRUNTAȘI 
DE LA STEAUA

IN MIJLOCUL
TINERILOR

MECIUL DE VERIFICARE DE IERI
iL LOTURILOR REPREZENTATIVE DE FOTBAL
Scurtul stagiu de pregătire, de 
zile, al loturilor reprezentative A 
de tineret s-a încheiat ieri, după 

îiază. printr-un joc de verificare 
antrenament, care a opus cele 

uă loturi, pe terenul complexului 
la Snagov.

Moța de joc-școală a fost pregnan- 
pornind însăși de la faptul că s-a 

ivenit să se joace două reprize a 
e 60 de minute (durată „necla- 
ă“, dar sugestivă în ceea ce pri- 
-,t‘" intensitatea cu care se inten- 

ză a se lucra la loturile de 
bal reprezentative) și continuind 

faptul că adeseori, arbitrul 
hoc al întîlnirii, antrenorul , Va
tin Stănescu, a oprit cursul par- 
»i, pentru a atrage atenția jucă- 
ilor asupra unui plasament gre- 

a unor erori tactice in desfă- 
area acțiunilor sau pentru a da 
îrite indicații. Bineînțeles în a- 
te condițiuni (și date fiind nume- 
sele indisponibilități, de mai mică 

mai mare durată, in special la 
il prim) formațiile prezentate nu 

fi supuse unor judecăți catego- 
mai ales că s-au operat și nu- 

■oase modificări, tocmai în ideea 
i cit mai largi verificări a dis- 
ibilităților celor două loturi.
i prima oră de joc, lotul A a 
‘rs“ pe ideea unui bine conturat 
I—3, în formula Răducanu— Săt- 
■eanu, Antonescu, Sameș, Hajnal

rit

— Beldeanu, Dumitru, Pescaru, — 
Panfea, Dumitrache, Marcu, jocul 
fundașului central. constănțean Anto
nescu avînd un pronunțat caracter 
de „libero". Tn această primă parte, 
echipa reprezentativă a fost destul • 
do incomodată de jocul om la om 
prestat de elevii lui Cornel Drăgu- 
șin, ca și de pressingul efectuat de 
aceștia. Totuși ea a deschis scorul 
printr-un voleu al lui Dumitrache, 
după care, la un contraatac, Roznai 
a egalat, speculînd o greșeală de apă
rare.

Tn a doua parte. a verificării. Va
lentin Stănescu a utilizat formația: 
Haidu — Cheran, Sameș, Pescaru, 
Hajnal — Dembrovschi, Dumitru, 
Beldeanu — Panfea, Oblemenco, 
Marcu. Sub aspect tactic, nimic struc
tural deosebit, afară poate de faptul 
că — spre deosebire de prima re
priză — ..mijlocașul" Dembrovschi 
a jucat mai aproape de profilul unui 
al doilea atacant (cel retras), pentru 
o mai bună conlucrare cu Obiemenco. 
Prin Sameș și Marcu, lotul A a mai 
marcat de două ori, scorul acestui 
util meci de verificare stabilindu-se 
astfel la 3—1, pe care-1 consemnăm, 
în condițiile pe care le-am amintit, 
doar pentru interesul informativ, do
cumentar. fără a-i atribui semnifi
cații speciale.

Echipa de tineret sub 23 de ani s-a 
prezentat în următoarea compoziție i

Ștefan (Cavai) — Anghelini, Ciugarin 
(Sătmâreanu II), G. Sandu, Tănă- 
sescu (Porațchi) — Mulțescu (Mol
dovan), Dumitriu IV (Boloni), Moldo
van (Vițan) — Anghel, Roznai (Mu- 
reșan), Lucaci (Florea), în timpul re
prizei secunde intervenind și alte 
modificări de posturi, In cadrul a- 
celuiași efectiv de jucători.

Așa cuin spuneam mai înainte, ve
rificarea de ieri a putut oferj date 
reale în special sub aspectul gradului 
de pregătire fizică a „tricolorilor", 
sub raportul omogenității echipei ea 
neputînd fi prea concludentă, mai 
ales că în afara unor jucători absenți 
din pregătire (Dobrin, Iordănescu), 
n-au jucat nici alți 3 selecționabiii 
prezenți la Snagov (Dinu, R. Nun- 
weiller și Troi).

DIN TITU
Un grup de sportivi și teh

nicieni fruntași aparținînd 
clubului Steaua — Gh. Gruia 
și Ileana Gyulai, maeștri eme- 
riți ai sportuluii, C. Gruiescu, 
M. Stamate și Em. Jenei, ma
eștri ai sportului, C. Crăinicea- 
nu, antrenor etc. — au fost 
oaspeții tineretului din Titu.

Cu acest prilej, -sportivii mi
litari au împărtășit din expe
riența lor, s-au întreținut cu 
tinerii din această localitate, 
le-au dat o serie de îndru
mări . pentru reușită în disci
plinele sportive îmbrățișate.

Intîlnirea, -care a avut loc la 
Casa de cultură a tineretului, 
s-a încheiat cu prezentarea 
filmului „Stelele Stelei" de 
către unul din scenariști, 
maestrul sportului Octavian 
Vintilă. In continuare, cei pre
zenți au urmărit cu atenție 
acest film-bilanț al sportivilor 
de la Steaua, dedicat celor 25 
de ani de activitate a clubu
lui bucureștean.

ROMÂNIA — R. P. CHINEZA,

AZI, IN PRIMA ZI A C.M. DE

Radu URZICEANU Citiți amănunte in pagina a IV-a

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI

ÎNDEMN
Cu meciul de verificare de ieri s-a încheiat incă o etapă de pre

gătire a lotului național. Următoarea — care va începe Ic 12 aprilie, 
lupa etapa de miercuri a Diviziei A — se deosebește de toate cele 
ie pină acum, ale noului lot, prin faptul că ea precede un meci inter- 
ări (Kiev, 18 aprilie, cu reorezentativa U.R.S.S.), un examen EFECTIV 
■I echipei noastre.

Apropierea acestui eveniment, necesitatea ca purtătorii tricoului 
laționol să reprezinte cu succes fotbalul românesc în fața prestigioși- 
or lor parteneri de întrecere, trebuie să ducă la un nou avînt al pre- 
lătirilor, la o puternica mobilizare de energii, din partea jucătorilor 
elecționabili, a tehnicienilor care răspund de pregătirea lor, a activiș- 
ilor federației.

In acest spirit, s-a desfășurat, marți după-amiază, la Snagov, o 
itilnire intre conducerea C.N.E.F.S., reprezentată prin tovarășul pritn- 
icepreședinte, general locotenent Marin Dragnea, și components lotu 
ji național de fotbal. Cu acest prilej, au fost arătate fotbaliștilor selec- 
onabili și colectivului de tehnicieni ai lotului cerințele pe care con- 
ucerea mișcării sportive le pune în fața lor, subllniindu-se marea răs- 
undere a „tricolorilor" față de milioanele de Iubitori al acestui sport 
in tara noastră, obligația lor ca — prin muncă do pregătite fără 
reget, printr-o disciplină fermă, prin mobilizarea tuturor forțelor — 
ă se prezinte in sezonul acesta, atlt do plin de dificile încercări, la 
tălțirnea condițiilor asigurate și a grijii pe care partidul ți guvernul c 
rată mișcării sportive.

Componenților lotului li s-a arătat că atingerea obiectivului lor 
rincipal din acest an, calificarea în turneul final al CM. constituie 
lainte dn orice o datorie patriotică și că fiecare dintre cel prezenți Io 
cea.-tă intilnire, sau care vor mai fl chemați de-o lungul anului, tre- 
uie să socotească selecționarea in 
ovndâ de mare încredere. De aici, 
iși.
us 
rii, 
jie 
ită

și câ fiecare dintre cel prezenți Io

lot ca o adevărată mindrie, ca o 
decurg pentru acești fotbaliști frun- 

o serie de clare îndatoriri. S-a arătat, în acest sens, că țelul pro- 
nu poate fl atins decit prin muncă, pasiune, dăruire totală pregâ- 
disciplină. Antrenorilor și tehnicienilor li s-a atras atenția că tre 
curmată mediocritatea in pregătire, lipsa de exigență, toleranța 

de actele d» indisciplină, formalismul și delăsarea.

(Continuare in pag a 3-a)

pregătire și de acolo pleacă adesea 
programele foarte lejere de antrena
ment la multe dintre disciplinele 
sportive.

în al doilea rînd, trebuie să recu
noaștem că, deși s-au făcut progrese 
sensibile în această direcție, nu ani 
reușit să realizăm un proces educa
tiv de formare a sportivului-cetățean 
așa cum îl pretind cerințele de as
tăzi, cum este prevăzut în documen
tele de partid. N-am reușit să fa
cem din toți sportivii noștri oameni 
care să dorească să muncească mult 
pentru, ca să obțină performanțe 
înalte. Din cauza aceasta, unii din
tre sportivi, care au ajuns să obțină 
anumite succese, medalii la campio
natele mondiale, europene și la Jocu
rile Olimpice, devin la un moment 
dat blazați, apatici, cuprinși de o 
nejustificată automulțumire.

Din 
cesar 
secții, 
barea 
de ei , . _____  _ _______
în continuare pentru a realiza noi 
progrese.

în altă ordine de idei, s-ar putea 
spune că s-a neglijat multă vreme 
directiva referitoare la acordarea 
unei anumite independențe, Ta spo
rirea autorității cluburilor. Această 
indicație dată incă din anul 1967 nu 
a fost întrutotul respectată, din care 
cauză cluburile, în general, chiar și 
cluburile mari, au fost în continuare 
mult prea tutelate, dădăcite zi de zi.

Tn vederea remedierii acestei si
tuații, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și federa
țiile de specialitate ar trebui să mi
liteze pentru întărirea unor __ ____
de mare performanță, care au do- 
bîndit experiență și rezultate și la 
care să se concentreze sportivii cei 
mai buni și mijloacele materiale ne
cesare. Aceste cluburi pot fi specia
lizate pe anumite, ramuri de sport, 
pregătirea urmîndu-se a se face la 
nivelul celor mai exigente cerințe, 
pentru a se putea obține perfor
manțe de valoare mondială. Ele ar 
trebui să aibă anume destinate uni
tăți școlare ca pepiniere, deoarece 
deocamdată — cel puțin în cazul 
nostru, al celor din București —

acest motiv, cred că ar fi ne- 
să înviorăm și efectivele unor 
ale unor echipe, prin schim- 
unor jucători prea mulțumiți 
și puțin dornici de a munci

Duminică, stadionul „1 Mai" din 
orașul nostru a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Prilejul — deschiderea 
sezonului sportiv de primăvară. To
tul a favorizat succesul acestei ac
țiuni : vremea splendidă, participa
rea entuziastă a tineretului, sprijinul 
nemijlocit primit din partea organe
lor și organizațiilor cu care colabo
răm, Inspectoratul școlar, Comitetul 
U.T.C., Consiliul sindicatelor și Con
siliul pionierilor.

Onorată cu prezența tov. Victor 
Crețu, secretar cu probleme organi
zatorice al Comitetului județean Vil
cea al P.C.R. și a tov. Gh. Rizescu, 
primarul orașuiui Rm. Vilcea, festi
vitatea a fost marcată de prezența 
a aproape 6 000 de tineri și tinere, 
care âu defilat pe stadion. Apoi, pe 
gazon' și-a făcut apariția ansamblul 
de gimnastică modernă al Liceului 
„Vasile Roaită", cu program de edu
cație fizică. Exerciții de o mare fru
musețe, pregătite de prof. Constanța 
Barbu și răsplătite cu îndelungi a- 
plauze. O reușită demonstrație a 
făcut-o, în continuare, grupul de 
luptători de „clasice", sub conduce
rea antrenorului Mihai Weber.

întrecerile sportive propriu-zise 
desfășurate pe mai multe terenuri 
din oraș au angajat zeci de echipe 
în competiții urmărite de pasionați 
spectatori. Voi aminti cîștigătorii : la 
volei — Educatorul Bistrița (b) si 
Proiectantul Km. Vilcea (f), la hand
bal — Minerul Rm. Vilcea (b) și

Școala sportivă Rm. Vilcea (f), la 
fotbal — A.S. Vîlceana, echipa Fa
bricii de piele și încălțăminte, la 
baschet — Școala sportivă Rm. Vîl- 
cea, iar la șah, Șoimii (I.R.T.A.) Rm. 
Vilcea.

După-amiază întrecerile sportive 
au continuat, paralel cu desfășurarea 
unor reușite programe cultural-ar- 
tistice susținute mai ales de ansam
bluri școlare. Iar seara, în parcul 
„Zăvoi", în prezența a mii de tineri 
și tinere, a avut loc un frumos car
naval.

La succesul acestei deschideri fes
tive a sezonului sportiv de primă
vară am simțit — ca și în alte oca
zii, de altfel — sprijinul calificat, 
competent al profesorilor de educa
ție fizică din oraș, in frunte cu cel 
de la Liceul 
persoana profesorilor Gheorghe Ne- 
goiță și Iulian Iovan directorii a- 
cestei unități școlare 
județ, Eugen Prodescu, 
Diaconescu, Em. Ifrim (Școala 
cooperație), Costina Mustețea (Școala 
tehnică sanitară), P. Darie ș.a.

De notat totodată că în alt oraș 
al județului nostru, la Drăgășani, 
peste 1 500 de tineri și tinere , au 
semnat o prezență entuziastă la „Cro
sul primăverii". Pe echipe, locurile 
I au fost ocupate de elevii Liceului 
teoretic (b) și Școlii sportive (f).

„Vasile Roaită", prin

fruntașe pe
Constantin 

de

DUMITRU VLADUȚ
■ președintele C.J.E.F.S. Vilcea

pentru

cluburi

col. MAXIMILIAN PÂNDELE 
președintele clubului sportiv

Steaua

AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASĂ
VRANCEA : „CUPA

PRIMĂVERII" Șl „CROSUL
GHIOCEILOR"

în multe din localitățile de pe 
cuprinsul județului s-au desfășurat 
două competiții, de anvergură. 
Este vorba de „.Cupa primăverii’’ 
la disciplinele fotbal, trîntă, 
popice și tenis de masă și de „Cro
sul ghioceilor’’, rezervat copiilor 
din clasele II—IV. întrecerile s-au 
bucurat de un mare succes de par
ticipare. Astfel, numărul concu- 
renților s-a ridicat, în Focsani, la 
1 300, Adjud 800, Odobești

400, Mărășești — 300, iar în co
munele Suraia și Vidra la 400 și, 
respectiv, 300. Școlile generale nr. 7 
(învățătoare, Elena loan) și nr. 3 
(învățătoare, Elena Bouceanu), am
bele din Focșani, s-au distins prin 
numărul mare de elevi partici
pant.

i”
șah.

ALBA : 10 550 DE
PARTICIPANT!...

fost numărul tinerilor din 
Iulia. care au participat la

...a
Alba . .... ___________
„Crosul ghiocelului". Dintre aceștia 
900 au fost elevi ai claselor I—IV

(Continuare tn pag. a

TENIS DE MASA.
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PENICILINA IAȘI LA A TREIA
INFRINGERE CONSECUTIVĂ

ansambluri de eleve diM * S

Ieri după amiază, s-au disputat, 
patru partide restante, contînd pen
tru etapa a XVIII-a a campionatu
lui feminin de volei.

pe al treilea. Eforturile și-au spus 
însă cuvîntul, pierzîndu-1 categoric 
pe ultimul. Au arbitrat M. Marian, 
din Oradea, si M. Nicolau, " ~
rești. (C. NEMȚEANU —

din Bucu- 
coresp.).

DE CE AU LIPSIT SPECTATORII?
O EXPERIENȚĂ POZITIVĂ ESTE DATA UITĂRII

MEDICINA — PENICILINA IAȘI 
3—0 (9, 3, 8). De la această partidă 
așteptam un spectacol de calitate, 
avînd în vedere cartea de vizită a 
celor două formații. Dar numai una 
dintre ele — Medicina — și-a ono
rat-o. Elevele prof. N. Humă și-au 
luat de la început rolul în serios 
și, în ceea ce le privește, au făcut 
totul pentru salvarea spectacolului. 
Ele au evoluat bine în toate com
partimentele, astfel că victoria la 
acest scor au meritât-o pe deplin 
Din păcate, ieșencele nu le-au opus 
aproape deloc rezistență, dînd im 
presia că alcătuiesc o echipă mul' 
mai modestă decît este creditată în
deobște. Ca urmare, jocul a avut uii 
singur sens șl spectacolul a fost rea 
Uzat doar pe jumătate. Arbitri : F 
Szakacs din Baia Mare și Em. Cos 
toiu din București. (A- B.)

UNIVERSITATEA — CONSTRUI 
TORUL 0—3 (—15, —1, —7). Victori 
clară, obținută In 60 de minute, t 
jucătoarelor de la Constructorul, vo 
leibalistele de la Universitatea evo 
lutnd lent, fără nerv, fiind resem 
nate cu retrogradarea. învingătoarei 
au avut cele mai bune jucătoare ir, 
Victoria Caranda și Elena Pisică. A„ 
arbitrat : G. Ncdelcu și O. Gcor 
gescu. (D. DIACONESCU — coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — RĂPI! 
1—3 (—3, —5, 14, —3). Timorate dr 
palmaresul campioanelor, localnicele 
au jucat timid în primele două se 
turi, reușind în schimb să îl cîștige

— I.E.F.S.
După un

UNIVERSITATEA CLUJ
1—3 (7, —10, —4, —14).
prim set dominat de gazde, bucureș- 
tencele evoluează foarte bine, cîști- 
gîndu-le pe următoarele, profitînd de 
căderea clujencelor.
Pitaru, din
Tg. Mureș.

Au arbitrat C.
Sibiu, șl G. I,adislau, din 
(I. POCOL — coresp.).

DE ORGANIZATORII TURNEULUI PUGILISTIC DE LA IAȘI
■Aminteam în cronica noastră de 

la semifinalele turneului pe catego
rii de greutate, despre numărul ne
așteptat de mic de spectatori pre
zenți la Iași, la o reuniune în ca
re evoluau pugiliști de certă valoa
re, de talia campionilor naționali 
Alee Năstac, Gabriel Pometcu, Tra
ian Cerchia sau Ion Gyorffi, Cons
tantin Ștefanovici, Ion Șulă, Gheor-

A fost surprinzătorghe Chivăr etc. / * -r-~.____
pentru noi să. vedem o gală de un 
asemenea nivel spectacular, dispu
tată într-o splendidă sală, mai mult 
de jumătate goală Ne aminteam a- 
tunci despre o întrecere similară 
disputată la Constanța, într-o sală 
de 1 500 de locuri, pentru care s-au 
vîndut, la o singură reuniune, mai 
bine de... două mii de bilete sau

de gala a.micală dintre Rapid Bu
curești și Constructorul Galați, 
unde capul de afiș al reuniunii, me
ciul Amăzăroaie — Pometcu, a a- 
tras în Palatul sporturilor din por
tul dunărean cîteva mii de specta
tori, multe alte sute de iubitori ai 
nobilei arte rămînind în imposibi
litatea de a asista Ia reuniune!.. 
Ne-am gîndit atunci . că lașul n-a

Mihai TRANCA
• Vineri, de la ora 18, în sala Di

namo se dispută partida Dinamo — 
Universitatea Timișoara, contînd 
pentru aceeași etapă.

(Continuare tn pag a 2-a)

CUPA PRIMĂVERII

ROLIK conduce

cr
ai

chiar tehnică, o remarcabilă 
Primele trei

Astăzi, de la ora 10. pe aceeași 
bază hipică vor evolua, în proba 
de călărie, concurenții din grupa B.

Elena Pandrea (Medicina) încearcă să depășească blocajul ieșencelor 
Lucia Dobrescu și Ana Chirifescu

2.
Bucu-

p. 3. Dumitru

LA PENTATLON MODERN
Baza hipică din calea Plevnei a 

găzduit ieri prima parte a probei de 
călărie din cadrul concursului re
publican de pentatlon modern do
tat cu „Cupa Primăverii". Cu acest 
prilej a fost consemnat debutul 
ficial în sezonul de competiții 
anului 1973.

Primul start a fost luat de con
curenții din grupa A in proba de 
călărie, al cărui parcurs a măsu
rat 600 m și a fost presărat cu 10 
obstacole. în general pentatloniștii

in proba de călărie
au dovedit o bună pregătire fizică 
Și 
poftă de concurs.
locuri din grupa A au fost ocupate 
de: l.Francisc Rolik (Universitatea 
Timișoara) 1 .-30.0—1 100 puncte. 
Marian Cosmescu (Olimpia 
rești) 1:32,0— 1 096 
Spîrlea (Olimpia) 1:38,0—1 080 p.
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AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASA
FORUL DE SPECIALITATE

(Urmare clin pag 1)

(Di-

AI.

PRAHOVA : ORGANIZATORI 
PROFESORII DE SPORT

IN VEDEREA MECIURILOR DIN CADRUL „CUPEI NAȚIUNILOR FIRA*'

de la școlile generale din oraș. 
„Crosul primăverii” la Ai ud, cu 
2'000 de tineri din instituții, între
prinderi și școli, etapa pe clase a 
„Crosului tineretului”, la Blaj, cu 
4 000 de participanți-elevi ai lice
elor și școlilor profesionale, și „Cro
sul ghiocelului” rezervat claselor 
III—IV în orașele Sebeș, Ocna Mu
reș, Abrud și Cîmpeni au comple
tat tabloul competițiilor sportive 
de masă disputate sîmbătă și du
minică în localitățile județului 
transilvănean.

REȘIȚA: PRIMA EDIȚIE A 
„CROSULUI TÎNĂRUL 

ECONOMIST"

(Șc. gen. nr. 1 Urziceni). iar la 
băieți, Marin Damaschin (Șc. gen. 
nr. 1 Urziceni) Ion Sava (Șc. gen. 
Alexeni). Alexandru Pamblică (Sc. 
mecanică agricolă Urziceni), Ion 
Stanciu (Șc. de meserii Urz!ccni) 
și Cristache Naum (C.A.P. Alexeni). 
(M. TABARCEA-corcsp.).

4
în organizarea Liceului Economic 

din Reșița, s-a desfășurat un cros 
intitulat „Tinărul economist" • (pri
ma ediție). Desfășurate în noul 
cartier Lunca Bîrzavei, întrecerile 
au reunit peste 400 de elevi din 
liceele și școlile profesionale din 
localitate. Pe primul loc s-au cla
sat Hanelore Derner și Emanoil To- 
tir, la categoria a 11-0 și Elena 
Andre șl Alexandru Mihai, la ca
tegoria I (Doru GLAVAN-coresp. 
județean).
ILFOV : PRINTRE CÎȘT1GĂTORI, 

REPREZENTANȚII SATELOR

La concursul intitulat „Crosul 
primăverii”, au participat 1000 de 
tineri și tinere din orașul Urziceni 
precum și din comunele Manasia, 
Cioclrlia, Alexeni și Jilavele. Pe 
lingă elevii școlilor generale și pro
fesionale, au luat startul și tineri 
din Fabrica de Ferite, întreprinde
rile I.I.L., Ceramica și unitățile 
militare de pompieri. La fete, au 
cîștigat Cornelia Nieoleseu (Șc. gen. 
1 Urziceni), Dumitra David (Șc. 
gen. Manasia) Aurica Cheche (Fa
brica de Ferite) și Elena Cristea

„Crosul primăverii”, organizat 
profesorii de educație fizică de 
Liceul din Mîneclu Ungureni 
strîns la start 345 de concurenți. 
Iată câștigătorii : Marian Giurcă. 
Florentina Tizău, Nicolae Vraclu. Au
relia Bucur. Stelian Ivașcu, Rodica 
Costea, Gheorghp Cruccru și Ma
ri» Cursaru. (prof. Ion NECSU- 
LESCU).

MARAMUREȘ : LA SATE
Șl ORAȘE

Iată un succint program al com
petițiilor sportive de masă desfă
șurate duminică în unele localități 
de pe cuprinsul județului : Baia 
Mare — o duminică sportivă care 
a cuprins demonstrații de gimnas
tică și un concurs de atletism pen
tru elevii claselor I—IV ; Sighetul 
Marmației — un concurs munici
pal, sistem divizie, la atletism, cu 
500 de participanți ; Cavnic — 
„Crosul primăverii” cu 150 de par
ticipanți, cîștigat de Dumitru Fă
găraș și Marilena Degas ; Vișeu — 
crosul „Cupa primăverii” cu 486 
de participanți și excursii organi
zate de asociația sportivă Dacia 
(571 de cetățeni) și asociația spor
tivă Bradul (100 de cetățeni) ; Tg. 
Lăpuș — drumeție, la care au fost 
angrenați 800 de tineri, terminată 
cu muncă patriotică pe valea rîu- 
lui Lăpuș. Comunele Mireșul Mare 
și Coroieni — duminici cultural- 
sportive, cuprinzînd întreceri la 
fotbal, volei și jocuri distractive.

FĂRĂ MUNCĂ INTENSĂ NU SE POT OBȚINE 
PERFORMANȚE tNALTE

Iută nevoie, fără de care nu putem 
merge înainte în sportul de mare 
performanță.

Tn general, se simte nevoia îmbu
nătățirii actualelor reglementări fi
nanciare, dintre care unele sînt de
pășite de cerințele vieții, și elimi
nării excesului de birocrație, pen
tru. că s-a întâmplat nu odată ca 
hîrtiile să înece activitatea practică’.

In baza planului de măsuri adop
tat de Plenara C.N.E.F.S. ne-am al
cătuit și noi un program concret de 
acțiune, pentru viitorul apropiat și 
în perspectivă, vizînd principalele 
domenii ale muncii clubului nostru.

Sportivii, cadrele tehnice, întregul 
activ al clubului Steaua asigură con
ducerea partidului că, în spiritul re
centei Hotărîri a Plenarei C.C. al 
P.C.R., vom depune eforturi sporite 
în procesul de pregătire, vom întări 
disciplina, ordinea și exigența, vom 
intensifica munca de educație politi
că și cetățenească pentru creșterea 
valorică a performanțelor pe care Ie 
vom realiza și ridicarea prestigiului 
sportului românesc in lume.

(Urmare din pag. t)

sîntem puși în situația să ne concu
răm pentru aceste școli, neputind 
găsi elemente dotate, apte pentru 
sport în alt mediu decît cel șco
lar. Totodată, consider că ar fi opor
tună îmbunătățirea actualului regu
lament de transferări, în așa fel 
îneît tinerii cu aptitudini să poată 
urca mai repede de jos în sus, spre 
cluburile care au posibilități de a le 
asigura o creștere rapidă a măiestri
ei sportive.

în mai mare măsură decît pînă 
acum, de altfel cum se și subliniază 
în planul de măsuri adoptat de ple
nara C.N.E.F.S., se simte nevoia sti
mulării creșterii contribuției mem
brilor susținători, dîndu-ni-se dezle
garea de a folosi o parte din sumele 
astfel obținute pentru îmbunătățirea 
condițiilor de pregătire ale juniori
lor șl copiilor. De asemenea, este 
necesar să fim mai mult sprijiniți 
în privința achiziționării aparaturii 
și materialelor de care avem abso-

POLO

Imagine de ansamblu surprinsă de 
fotoreporterul Dragoș Neaga ta 
derby-ul Rapid —■ Dinamo. Lazăr, 
în fund (cu caschetă neagră) ame
nință poarta feroviarilor, dar Flo
rin Slavei, în prim plan (cu spar
tele) este gata pentru a para lovi

tura dinamovistului

Vor ajunge pionierii din satele Băișoara, Rîșca, Mărișel, mari perfor
meri ? Deocamdată, ceea ce se știe este că, pentru ei, schiul a devenit 
o pasiune.. Foto : prof. Petre NAC-HI — Cluj

A fost fixat lotul reprezentativ 
de seniori la rugby în vederea me
ciului cu Spania, din cadrul „Cu
pei națiunilor FIRA". Din lot fac 
parte 23 jucători, după cum ur
mează :

C. Dinu, FI. Constantin și Val. 
Fălcușanu (Știința Petroșani) ; 
I. Marica, P. Motrescu și P. 
Necolau (Politehnica Iași) ;

N. Postolache și D. Teleașâ 
(Steaua) ;

C. Fugigi, D. Mihalache și Al. 
Atanasiu (Sportul studențesc); 
P. Florescu, M. Nicolescu, Gh 
Nlca și I. Constantin 
namo) ;

Fl. Popovici, I. Tătucu, 
Ceauș și I. Peter (Universita
tea 
Gh.
Șt.
rul . .

De menționat că din lot absen
tează Gli. Rășcanu și M. Sitciu

Timișoara) ;
Dumitru, Gh. Dărăban, 

Cristea și M. Bucos (Fa- 
Constanța).

A FIXAT LOTURILE NAȚIONALE
(ambii de la Universitatea Timi
șoara) care, la ora „trialului" de 
selecție erau accidentați. De ase
menea nu fac parte din lot jucă
tori de la Grivița Roșie, care în 
perioada meciului cu Spania și a 
celui următor, cu Maroc (22 apri
lie) vor întreprinde un turneu în 
Franța (U.S.A. Perpignan, Castres 
și Graulhet). în același timp, in
ternaționalii Durbac și Șerban de 
la Steaua vor fi menținuți în echi
pa de club, angajată tntr-un meci 
de tradiție cu Selecționata Arma
tei franceze (București, 15 aprilie).

Ca antrenori ai lotului reprezen
tativ de seniori vor funcționa 
Dumitru Ionescu (Farul Constanța) 
și Teodor Rădulescu (Sportul stu
dențesc).

Meciul cu Spania va avea loc în 
ziua de 14 aprilie, pe 
„1 Mai” din Constanța, 
care a găzduit și partida 
— Franța, anul trecut.

stadionul 
același 

România

INVITAȚIE PENTRU ANTRENORII DE ATLETISM
Pe bună dreptate se spune că aler

garea în teren variat, crosul, repre
zintă cea mal bună școală a atletis
mului, mijlocul cel mai simplu, cel 
mai direct de afirmare a posibilită
ților naturale ale unui concurent, șl» 
în același timp, cel mai bun prilej 
pentru specialiști, profesori și antre
nori, de a depista cu ușurință talen
tele.

Neglijată multă vreme, alergarea în 
teren variat a devenit, în ultimul 
timp, ceea ce, de fapt, ar fi trebuit 
să fie. acea posibilitate practică, la 
indemîna oricui, de a se întrece, în 
mod organizat, în aerul curat al 
primăverii. Organele și organizațiile 
sportive de pe întreg cuprinsul țării 
au inițiat, în ultimele săptămîni, su
medenie de competiții de cros, ia 
starturile cărora au fost prezenți zeci 
și zeci de mii de tineri și tinere.

începutul a fost făcut De aceea 
se poate spune fără exagerare, avem 
de acum asigurat cadrul organizato
ric corespunzător pentru desfășura
rea unui amplu program de compe
tiții rezervate maselor. Așa cum au 
demarat faptele, cum o arată multi
tudinea de inițiative de pretutindeni, 
alergarea în teren variat va fi, firesc, 
Ia îndemîna tuturor, un bun al tu
turor tinerilor învățăcei într-ale spor
tului. Dar aceasta nu este încă to
tul ! Tinerii, precum s-a văzut, au 
răspuns cu entuziasm invitațiilor de 
a concura. Cei mai buni, cei mai 
bine pregătiți au și cules primele 
satisfacții. Este un fapt absolut cert

că în marea masă a competitorilor se 
găsesc talente autentice, care desco
perite și mai apoi șlefuite prlntr-o 
pregătire sportivă corespunzătoare vor 
putea ajunge la strălucire. Sînt des
tui cei care, prinzind gustul alergării, 
vor veni singuri, mai tîrziu pc pis
tele stadioanelor. Poate că vor fi cei 
mai talcntați, tineri cu posibilități ca 
să aspire la un succes in lupta eu 
cronometrele, dar, tot atît de bine 
se poate, ca cei ce vor rămîne devo
tați atletismului să nu fie chiar cei 
mai talentați dintre competitorii ac
tualelor competiții de cros și că, unii 
care acum n-au obținut o clasare 
corespunzătoare, să fie totuși mal 
bine dotați natural pentru sportul de 
performanță. De aceea, se impune 
cu maximă acuitate ca toți specia
liștii atletismului nostru să nu scape 
nici imul din prilejurile pc care le 
oferă aceste crosuri de mase. cu 
ochiul lor versat, cu experiența mun
cii concrete pe care o desfășoară zi 
de zi, acești specialiști vor ști să 
vadă cel mai bine și să descopere, 
uneori chiar de la prima vedere, ta
lentele autentice. Iată de ce, adresăm 
o invitație, pe această cale, tuturor 
specialiștilor atletismului nostru — 
destul de sărac, să recunoaștem, tn 
valori certe pentru alergările de se- 
mifond și fond ! — să vină pe tra
seele crosurilor ! Nu vor avea decît 
de cîștigat. Și ei, și atletismul nostru.

Romeo VILARA

O ETAPĂ A SCORURILOR MARI IN DIVIZIA B
Duminică, s-a consumat o nouă etapă 

în divizia B la rugby, etapă care a pro
gramat partide în seriile I. II și IV.

A fost o zi a scorurilor mari, recordul 
aparținînd formației Voința Timișoara 
care a întrecut cu 65—0 echipa secundă 
a studenților din Petroșani. Diferențe 
mari de scor s-au mal înregistrat și în 
alte cinci partide, în meciuri susținute 
acasă sau In deplasare : Olimpia Bucu
rești (37—0 cu Aeronautica). Constructo
rul București (39—4 cu Tinărul petrolist 
Ploiești), Chimia Năvodari (46—0 cu 
Constructorul Constanța), Portul Con
stanța (49—6 cu Șc. Sp. 2 II Constanța) 
și C.F.R. Brașov (32—0 cu Chimica Tîr- 
năvenl).

Printre puținele meciuri foarte dispu
tate s-a numărat întâlnirea dintre 
„XV"-le bucureștean Arhitectura șl S.N. 
Oltenița. Studenții, după ce au condus 
la pauză cu 8—0, au slăbit ritmul _ în 
repriza secundă, permițînd adversarilor 
să reducă din handicap (8—7). Și poate 
că rezultatul de 8—7 ar fi fost consem
nat și în final, dacă arbitrul Em. Du
mitrescu nu ar fi prelungit partida, timp 
în care rugbyștil din Oltenița, printr-un 
„essai" transformat, și-au adjudecat vic
toria cu 13—8. Partida a fost presărată, 
pe alocuri, cu faze spectaculoase. (N. 
DUMITRU).

Celelalte rezultate : seria I — Petro
chimistul Pitești _ Victoria Buzău 4—0 
(neprezentare). A.S.E. — Dunărea Giur
giu 0-4. Rapid n-a jucat; seria a II-a: Da
cia Constanța — Cimentul Medgidia 0—16, 
Ideal Cernavodă — Voința Constanța 
7—3, Farul II constanța — I.T. Constan-

Incepînd de duminică, divizionarele 
A și B se vor alinia la startul 
ultimei părți a campionatelor națio
nale,' fiecare echipă căutând, bineînțe
les să-și îmbunătățească situația din 
clasament prin evoluții cit mai bune.

Universitatea București, cîștigă- 
toareâ „Cupei Primăverii", s-a do- 

„vedit nu numai foarte bine pregătită 
pentru jocurile în aer liber, dar și în 
ascensiune față de ultimele evoluții 
din campionat. In această situație, 
victoriile obținute de studenți în 
fața formațiilor Steaua și Dinamo 
creează echipei antrenorului Eugen 
Trofin un ascendent moral asupra 
principalelor rivale, ascendent care 
poate cîntări foarte muilt în ultimul 
tur al diviziei naționale. Referitor la 
jocul practicat de studenți remarcăm 
faptul că, alături de viteza imprimată

DIVIZIONARELE MASCULINE ÎNAINTEA RELUĂRII CAMPIONATULUI

acțiunilor de atac, am observat și o 
serioasă îmbunătățire a rezistenței 
jucătorilor

Dinamo București, o surpriză plă
cută în turneul recent încheiat, s-a 
dovedit într-o substanțială. revenire 
de formă, marcînd nu numai o creș
tere a potențialului ofensiv (alături 
de Licu și Dan Marin, tinerii Sme
rea, Filipescu și Moțoc asumîndu-și 
tot mai des rolul de a finaliza acți
unile de aitac), dar și o pregătire net 
superioară pe plan fizic și tactic.

Steaua — care s-a aliniat la startul 
turneului după o lună încheiată de 
pregătiri... fără minge — a jucat, în 
fiecare zi, fără unul sau doi titulari, 
acest lucru reflectîn>du-se și în cele 
două î____
tor este, însă, 
intră în formă

lucru reflectîn>du-se si în cele 
înfrîngeri suferite. îmbucură- 

faptul că Kicsid își re- 
după o îngrijorător de

MATURITATEA FEROVIARILOR A DECIS ÎN PRIMUL DERBY AL CAMPIONATULUI

în ultimele 5 luni, poloiștii de la 
Dinamo, care au deținut timp de 15 
ani consecutiv titlul de campioni na
ționali, pierd pentru a 4-a oară (tot 
consecutiv) jocul cu Rapid. Finalistă 
în ultima ediție a C.C.E., aflată chiar 
la un pas de cucerirea trofeului, 
avînd în cei 7 jucători de bază tot 
atîția internaționali cu experiență, 
echipa dinamovistă nu mai reușește 
să întreacă omogena și ambițioasa 
formație a Rapidului. Deși au dovedit 
că dețin o bună formă sportivă, că 
sînt mai bine pregătiți decît în pri
măvara trecută, dinamoviștii, în for
mație completă, au pierdut din nou 
la limită, fără să aibă de această 
dată nici un fel de scuză.

Spre deosebire de foștii campioni, 
poloiștii de la Rapid ne-au dovedit 
încă o dată că știu să joace un meci 
decisiv, 
lot atît 
sărilor, 
cea mai 
bează o 
valorifice la maximum calitățile fizice 
și tehnice, gîndesc la fiecare acțiune 
(dovada maturității) și nu se hazar
dează în atacuri riscante care ar 
oferi adversarilor posibilități de con
traatac. Cu aceste arme, Rapid a 
învins și în toamnă, cînd a întrerupt 
seria celor 15 succese dinamoviste, și 
de această dată.

Deși nu au la dispoziție un 
de valoros ca cel al adver- 
și nici măcar nu au atins 
bună formă, giuleștenil pro- 
mare calitate ; ei știu să-și

Mulți dintre cei prezenți la meci 
ar gîndi poate că față de aspectul 
jocului de duminică — Dinamo a 
atacat violent în cea mai mare parte 
a meciului — un rezultat de egali
tate ar fi fost poate mai echitabil. 
Ar fi însă greșit să acordăm prea 
mare importanță unor aparențe. Ra
pid (a mai procedat și-n alte rîn- 
duri la fel) s-a lăsat uneori dominată 
evident, obligîndu-și adversarul să în
ghesuie jocul la centru. Această armă 
însă poate fi cu două tăișuri. Dacă 
arbitrul este mai puțin atent, sau 
insuficient cunoscător al mișcărilor 
înșelătoare pe care le fac uneori ju
cătorii (scufundări voite, simulări de 
fault), echipa în defensivă pierde 
partida. In cazul de duminică însă,, 
clujeanul Radu Timoc a fost mereu 
pe fază și nu s-a lăsat păcălit, nici 
de dinamoviști și nici de rapidiști, 
adevărați maeștri ai genului (Olac, 
Slăvei, Țăranii). In plus, portarul 
Florin Slăvei a prins o zi excelentă, 
fiind în mai multe rînduri imba
tabil.

Felicitări așadar poloiștilor de la 
Rapid, care au mal trecut un exa
men de maturitate și mustrări severe 
pentru internaționalii dinamoviști, 
care ca și în alte rînduri (vezi J.O. 
de la Munchen, partida decisivă cu 
Partizan Belgrad din ultima finală a 
C.C.E.) nu reușesc să-și valorifice nici

jumătate din calitățile pe care le au, 
atacînd orbește și comițînd dese im
prudențe în apărare.

Așa cum precizam și în cronica 
meciului respectiv; spectacolul oferit 
de cele două formații fruntașe nu 
ne-a mulțumit. Avînd în vedere fap
tul că Rapid și Dinamo se află abia 
la prima din cele 5 partide decisive 
pe care le vor juca în acest cam
pionat, ne-am fi așteptat la un meci 
deschis, rapid și atractiv pentru pu
blicul spectator. Jucătorii ambelor 
formații au fost însă pur și simplu 
obsedați de rezultat, paralizați de tea
mă (pe de-o parte) sau nervozitate (pe 
de alta), și din întrecerea lor a re
zultat un spectacol care nu face 
cinste liderelor polo-ului românesc. 
Așa cum ne declara la sfîrșitul în
tâlnirii prof. Cornel Mărculescu, an
trenor federal, sarcina selecționeri
lor echipei naționale este foarte difi
cilă după un asemenea meci : „îmi 
este foarte greu să remarc vreun ju
cător după 
Să sperăm 
confruntare 
la Rapid și 
rajoși (dacă r , __ ___
și vor folosi întregul lor potențial 
tehnico-tactic în lupta pentru victo
rie. Ar fi numai spre folosul polo- 
ului românesc...

Adrian VASILIU

derby-ul de duminică !“ 
însă ca la a doua lor 
(18 aprilie), poloiștii de 
Dinamo vor fi mai cu- 
nu acum, atunci cînd ?)

DE SENIORI Șl JUNIORI
în ce privește lotul reprezenta* 

tiv de juniori, care se pregătește 
pentru turneul din „Cupa națiu
nilor FIRA“ (18—22 aprilie), orga
nizat anul acesta de țara noastră, 
forul de specialitate s-a oprit asu* 
pra următorilor jucători :

Șt. Bunduc, FI. Atanasiu, D, 
Pădurarii, R, Dragu și N. Si- 
șiu (Grivița Roșie);
M. Silvestru, Gh. Oțetaru, 
Gh. Marin, D. Moraru, N, 
Ghiță, Gh. Nllcă și An. Dzia- 
dyk (Clubul sportiv școlar)) 
S. Fuicu (Rapid București); 
D. Dumitrașcu și T. Tudose 
(Școala sportivă nr. 2 Bucu-> 
rești) ;
Vai. Cantea (Șc, sp. Energia 
București) ;

D. Voicu (Olimpia București) J 
I. Jianu (Șoimii Sibiu) ;
M. Cojocaru (C. S. M. Sucea- 
va) ;
E. Chenan. C. Pop, T. Gross» 
și M. Holban (Farul Constant 
ța).

Ca antrenor coordonator al pre-« 
gătirii lotului reprezentativ de ju
niori Va funcționa Eduard De- 
nischi (Olimpia București), ajutat 
de Nicolae Vizitiu (Clubul sportiv 
școlar) și Traian Doiciu (Farul 
Constanța).

ța 8—0, C.F.R. Constanța — Șc. Sp, 2 I 
Constanța 4—0; seria a IV-a: Electropu- 
tere Craiova — Agronomia Cluj 6—18 șl 
Minerul Lupenl — Aripile Brașov 4—0 
(neprezentare). Șoimii Sibiu n-a jucat.

lungă „eclipsă" și că tandemul Go
ran—Marinescu a revenit din nou în 
actualitate evoluînd promițător. Din- 
că manifestă o bună dispoziție, în 
timp ce Birtalan s-a accidentat în 
jocul cu Universitatea, acuzînd o di- 
juncție care-1 face indisponibil pen
tru primele etape.

Voința București — la cîrma căreia 
se află un nou antrenor (al cîtelea?!) 
a încercat imposibilul în „Cupa Pri
măverii", dar, firește, n-a putut face 
față redutabilelor sale adversare. 
Promovarea unui mare număr de 
handbaliști tineri în echipă s-a fă
cut simțită, dar va mai trece încă 
mult timp pînă cînd acești jucători 
să atingă valoarea lui Roșescu, Dra
goș și Anghel.

Cea de a 5-a formație asupra că
reia ne vom opri este Minaur Baia 
Mare, incontestabila revelație a a- 
cestui campionat. Elevii lui Lascăr 
Pană au efectuat numeroase jocuri 
de pregătire, au participat la un tur
neu internațional și se prezintă, la 
reluarea campionatului, fără nici o 
înfrîngere în perioada de „relache" 
competițional. Fără discuție că, în 
acest ultim tur, Minaur Baia Mare 
va continua să fie o adversară inco
modă pentru toate formațiile,

Horia ALEXANDRESCU

„CUPA A. S. A.“
Sîmbătă șl duminică, în orașul Tîrgu 

Mureș, alături de fotbal, handbalul s-a 
aflat în atenția iubitorilor de sport. Aso
ciația sportivă Armata, mereu prezentă 
în viața sportivă a orașului, a organizat 
o atractivă și reușită competiție de 
handbal masculin.

Iată rezultatele : „U“ Cluj — Rapid
26—17, A.S.A. — Nitramonia 20—15, „U“ 
Cluj — Nitramonia 21—17, A.S.A. — Ra
pid 25—13, Nitramonia — Rapid 24—19 și, 
în cel mai disputat meci, de fapt finala, 
„U“ Cluj — A.S.A. 18—15. Clasamentul 
final : 1. „U” Cluj 6 p; 2. A.S.A. 4 p; 
3. Nitramonia 2 p ; 4. Rapid 0 p.

PRECIZĂRI Șl INTERPRETĂRI

ASUPRA ULTIMELOR MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE JOC
Modificările aduse regulamentului de 

baschet au fost publicate în presă și sînt 
aplicate în competițiile noastre interne 
încă din toamna anului trecut. Dar, 
deși ele nu mai prezintă o noutate, con
sider că sînt necesare unele lămuriri și 
completări, provocate de discuțiile pur
tate la Macolin, cu ocazia stagiului in
ternațional al arbitrilor. Cu acest prilej, 
s-au făcut precizări și s-au stabilit inter
pretări asupra modificărilor regulilor de 
joc adoptate în 1972 la Munchen, cu pri
lejul Congresului F.I.B.A.

Concret, în legătură cu desființarea re
gulilor speciale ale ultimelor trei mi
nute și cu extindera regulii celor 10 se
cunde (aducerea mingii din zona de apă
rare în cea de atac), pe toată durata 
partidei, s-a precizat :

— linia de centru face parte din zona 
de apărare ;

— pentru a delimita mal bine zona de 
apărare de cea de atac și pentru stabili
rea mal precisă a locului (și deci a di
recției) de repunere a mingii în joc. 
linia de centru a fost prelungită cu cite 
15 cm în afara liniilor laterale ;

— mingea sau jucătorul se consideră 
eă aparțin uneia dintre zone de îndată 
ce vin în contact cu terenul zonei res
pective (la jucător, cu orice parte a 
corpului, fie chiar și numai cu vîrful 
piciorului). In mod practic, un jucăfor 
care vine din zona de apărare și depă
șește linia de centru, sau se găsește 
călare pe ea, nu poate dribla decit în 
zona de atac și nu poate pasa decît unui 
coechipier aflat in această zonă ;

— mingea este considerată întoarsă din 
terenul de atac în terenul de apărare 
atunci cînd atinge un jucător al echipei 
în culpă aflat în contact, cu linia de 
centru sau cu terenul de dincolo de 
această linie (nu se consideră abatere 
atunci cînd numai mingea atinge terenul 
de apărare).

Toate excepțiile cunoscute (angajare 
unu la unu, repunere în joc din late
ral), rămtn în vigoare, ca și interpretă
rile deja aplicate.

In ceea ce privește intervenția la minge, 
șt în atac și în apărare, ea nu mai 
poate fi făcută decît după ce mingea- a 
atins doar inelul (nu panoul sau inelul, 
cum prevedea vechiul regulament). Deci, 

' o minge care se îndreaptă spre coș șl 
în traiectoria ei descendentă atinge pa
noul. nu mal poate ii atinsă șl deviată 
din traiectoria ei nici de atacant și nici 
de apărător. Ambii pot Interveni, insă, 
imediat ce mingea a atins inelul.

S-a echilibrat și relația atac.apărare, 
în sensul că în situația în care mingea

_ după o aruncare la coș — vine M 
contact cu Inelul (se rotește pe Inel), 
ea poate 11 jucată și de atacant și dă 
apărător. Pentru o mat bună înțelegere, 
amintesc citeva situații de joc: in mod 
practic, nu mai este posibilă „lipirea" 
mingii pg panou de către apărător, de
cit dacă acțiunea se face în traiectoria 
ascendentă, ceea ce este foarte greu și 
destul de rar întâlnit ; apărătorului nu-i 
mai este permisă scoaterea mingii de 
deasupra coșului în traiectoria ei descen
dentă. după ce a atins panoul ; atacantul 
nu mai poate corecta traiectoria descen
dentă a mingii (in scopul introdtZeril 
ei in coș), după ce aceasta a atins pa
noul.

Ori de cite ori se acordă un coș fără 
ca mingea să treacă prin inel, arbitrul 
cel mai apropiat trebuie să rețină min
gea. să facă vizibil semnul prin care se 
Indică înscrierea a două puncte șl apoi 
înminează mingea pentru a fi repusă în 
joc de la linia de fund. In aceste si
tuații, deoarece s-a comis o abatere (ar
bitrul a fluierat și cronometrul s-a oprit), 
se pot cere minute de întrerupere sau 
pot fi efectuate schimbări, așa cum pre
vede regulamentul la orice abate-e

O altă noutate a regulamente.-'.^ este 
cea referitoare la dreptul de opțiune 
intre a executa două aruncări libere sau 
a' repune mingea în joc de la punctul 
central al liniei laterale. Opțiunea poate 
fi exercitată pe toată durata meciului 
de către căpitanul echipei beneficiare, 
insă, cit mai repede. Dreptul de opțiune 
este pierdut atunci cînd o echipă are 
dreptul la 1 sau 2 aruncări libere și are 
apoi și posesia mingii.

In afara acestor precizări și interpre
tări importante, mai sint de amintit 
unele modificări de mai mică însemnă
tate ale unor articole de regulament, 
făcute în scopul clarificării unor situa
ții sau întăririi unor stipulații mai vechi. 
Astfel, se face pentru prima oară, pre
cizarea că fiecare coș cuprinde un inel 
șl o plasă ; antrenorul poate solicita 
schimbarea unui jucător, trimițlnd la 
masa oficială pe înlocuitorul acestuia, 
pregătit de joc etc.

în sfîrșit, doresc să menționez că toate 
modificările aduse regulamentului, pre
cum și interpretările făcute cu prilejul 
stagiului de la Macolin, au drept scop 
dinamizarea jocului, sporirea vitezei ac
țiunilor, mărirea posibilității de a aducq 
mingea cit mai repede din zona de apă
rare în cea de atac.

dr. DAN CHIRIAC, președintele 
colegiului central de arbitri

Ml LE MAI PLACE CLUJENILOR BASCHETUL?

CUPA PRIMĂVERII

Duminică dimineața, la ora începerii 
meciului de baschet feminin dintre echi
pele Universitatea Cluj șl Politehnica 
București. în Sala sporturilor din orașul 
de pe Someș (sală care are, după cum 
se știe, o capacitate de citeva mii de 
locuri) se aflau numai 30 de spectatori, 
în general rude, prieteni și cunoștințe 
ale jucătoarelor din localitate. In timpul 
desfășurării partidei, numărul spectato
rilor a mai crescut, fără a depăși, totuși, 
suta.

O asemenea slabă afluență la un meci 
în care evolua lidera clasamentului ne-a 
mirat, firește, cu atît mai mult cu eît 
știam că Ia Cluj jocurile sportive (și în
deosebi baschetul) exercită o mare a- 
traeție în rlndurile tineretului.

Ne-am amintit, însă, că în primele ore 
ale dimineții, străbătând străzile centrale 
ale orașului șl căutând insistent vreun 
panou cu programul centralizat al ma
nifestațiilor sportive din acea zi, nu În
tâlnisem decit un singur afiș — destul

de modest și el — care anunța aceasrtâ 
atractivă partidă de baschet. Și asta* in 
timp ce manifestările culturale erau 
anunțate prin sute de afișe care îți 
atrăgeau privirile la tot pasul. Firește, 
nu-i nimic rău în faptul că gpectacdle- 
lor circului cehoslovac Orion sau diferi
telor concerte ii se race o reclamă sus
ținută. dar parcă s-ar simți nevoia ea 
și competițiile sportive să beneficieze 
de o mai bună propagandă. Și, desigur, 
nu numai prin afișe in stradă. Credem 
că într-un centru universitar de talia 
Clujului, cu mii și mii de studenți (că
rora li se adaugă, desigur, un număr 
și mai mare de elevi), s-ar putea găsi 
mijloace eficiente pentru ca meciurile 
de nivel divizionar programate în Sala 
sporturilor să nu se mai dispute în 
anonimat. Dar. pentru aceasta, este ne
voie de mai mult interes, de o mal vie 
preocupare din partea factorilor spor*ivl 
locali, a organizațiilor U.T.C. și as&jl-ia- 
țiilor studențești, a cadrelor dida^JFe.

PE POLIGONUL TUNARI

PRIMA COMPETIȚIE DE AMPLOARE A ANULUI
Începînd de mîine și pînă luni 

poligonul Tunari din Capitală va 
găzdui una dintre cele mai mari 
întreceri ale sezonului, „Cupa pri-

măverii”. La această importantă 
confruntare, care inaugurează în
trecerile anului 1973 pe poligonul 
Tunari, va participa un număr re-

■
Baza sportivă studențească de la 

„Tei" a găzduit, zilele trecute, prima 
reuniune (amicală) de oină din. acest 
an: „Cupa de primăvară".

Cele patru echipe participante (U- 
niversitâtea București, cu două for
mații, Avîntul Curcani și Confecția 
Rm Sărat) au furnizat partide inte
resante, cu faze de calitate, majori
tatea jucătorilor dovedind o bună 
pregătire la începutul sezonului.

Cum' era de așteptat, cea 
bună comportare âu avut-o oiniștii 
din Curcani, care au învins la scor 
atât pe Universitatea cit și pe Con
fecția, demonstrîndu-și din nou va
loarea care i-a consacrat. O surpri-

OINĂ S-AU DESFĂȘURAT PRIMELE PARTIDE ALE SEZONULUI
ză plăcută a fost pentru specialiștii 
prezenți echipa din Rm. Sărat, în 
evident progres, care a reușit să în
treacă la capătul unei întâlniri palpi
tante ca evoluție a scorului, prima 
formație a Universității. Ei au fost 
conduși la pauză cu 6—3, dar jucînd 
bine în repriza de „prindere" au 
tigat în final cu 11—8.

Pe parcursul meciurilor am 
marcat și cîțiva jucători care 

mai ■ tehnica și condiția fizică arătată 
desprins de ceilalți parteneri de în
trecere. Iată numele acestora: Șt. Ef- 
timie, Ilie Tene, Gh. Marin și 
Gruianu (Avîntul Curcani), R. 
ghel și I. Tudorancea (Confecția Rm.

cîș-

re- 
prin 
s-au

i. 
An-

Semne de bun augur

PARTICIPARE MASIVĂ IN PRIMELE CONCURSURI ALE SEZONULUI
„Cupa București", întrecere care a 

intrat în tradiția activității com- 
petiționale de ciclism, a deschis a- 
nul acesta sezonul rutier. Cele trei 
etape ale competiției ajunsă la a 
V-a ediție, au constituit și un ve
ritabil criteriu de selecție în vede
rea importantelor confruntări la 
care sînt chemați să participe aler
gătorii noștri fruntași peste hotare, 
grație profilului variat al curselor. 
Astfel, în program au figurat tra
see de fond și în circuit, la start 
prezentîndu-se un număr sporit de 
concurenți față de edițiile anteri
oare.

Așadar, urmărind confruntările 
acestei prime competiții pe etape a 
anului, afirmăm — fără teama de 
a greși — că se simte un reviri
ment, un ceva care a adus mai 
multă animație în desfășurarea 
cursei. Infuzia de tineret care s-a 
observat la toate categoriile de aler
gători e de natură să bucure, dar 
în același timp sporesc obligați
ile, cadrelor tehnice și ale clubu
rilor cu secții de performanță, care 
au datoria să supună unui atent 
proces de instruire tinerii remarcați 
cu prilejul „Cupei București”. Ne

referim în special la antrenorii clu
burilor bucureștene Steaua, Olimpia 
și Dinamo care au reușit să depis
teze o serie de tineri dotați pentru 
marea performanță. Dar e cazul 
să amintim că astfel de elemente 
îmbucurătoare' am mai consemnat 
cîndva, însă puțini, chiar prea 
puțini tineri au urcat treptele con
sacrării, deoarece mulți juniori 
s-au pierdut pe drum. Să sperăm că 
forul de resort și ceilalți factori in
teresați în revitalizarea ciclismului, 
care cu ani în urmă ne-a adus a- 
tîtea satisfacții în arena internațio
nală, se vor strădui printr-un efort 
colectiv să creeze condițiile nece
sare creșterii unor rutieri de nă
dejde.

Nu putem înch.eia acest scurt co
mentariu, fără a nota — măcar în 
treacăt —, numele secțiilor Meta
lul Plopeni (antrenor Ion Dolete), 
Petrolul Ploiești (Josim Sima) și 
Voința Ploiești (Vasile Ionescu) ca
re pe vreme bună sau rea au venit 
în Capitală pentru a se alinia la 
startul competiției inaugurale pe 
etape.

Marea afluență de concurenți în
registrată în „Cupa București" a

fost reconfirmată în concursul de 
duminică dimineața de pe circuitul 
de la Toboc, desfășurat în organi
zarea ireproșabilă a Școlii sportive 
nr. 1 București, unde și-au dispu
tat întîietatea aproape 250 de aler
gători. Această cifră ar fi fost mai 
mare dacă s-ar fi aflat în țară 
echipa României din „Turul Alge
riei" și grupul masiv de alergători 
care întreprinde în aceste zile un 
turneu prin citeva orașe bulgare. 
Și acum iată învingătorii în dife
ritele probe ale cursei de duminică:

SENIORI. 20 de ture, cu sprint 
la 4 ture (80 km) — George Negoes- 
cu (Steaua); JUNIORI I, 10 ture, 
cu sprint Ia 2 ture (40 km) — A. 
Ciobanu (Voința Ploiești) ; JUNI
ORI II, 5 ture, cu sprint final (20 
km) — A Bandi (Petrolul Ploiești); 
SEMICURSE (8 km) “ ~ '
(Șc. sp. nr. 1);
ORAȘ (8 km)
nr. 2).

• Forul de 
gramat prima 
șelor” pentru zilele de 6 și 7 apri
lie la Ploiești.

Sărat) si Gh. Gruianu (Universitatea 
H).

Inserăm aici și o părere foarte 
competentă, datorată antrenorului e- 
merit Al. Rafailescu, despre dispu
tele de la „Tei": „Pentru debutul se
zonului, echipele s-au prezentat foar
te bine. Avîntul Curcani s-a dovedit 
din nou un mecanism bine pus la 
punct, iar Confecția Rm. Sărat a evo
luat mai bine ca în anul precedent".

La capitolul surprize trebuie să 
menționăm că jucătorii din echipa a 
Il-a a Universității și-au învins 
colegii din prima formație, dînd ast
fel de lucru antrenorului Coste! 
Iancu în ceea ce privește stabilirea 
echipei cu cane va „intra" în „Cupa 
României".

Am notat și un fapt negativ, anu
me, neprezenltarea echipei Gloria 
București, deși pentru această forma
ție, cu nu prea multă experiență, re
uniunea de duminică ar fi fost foarte 
folositoare.

Rezultate mai importante: Confec
ția Rm. Sărat — Universitatea II 
11—9, Avîntul Curcani — Confecția 
Rm. Sărat 9—1, Universitatea I — 
Universitatea II 8—12, Universitatea 
I — Avîntul Curcani 3—10.

Dumitru NEGREA
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— D. Marin (Șc. sp.

specialitate a repro- 
etapă a „Cupei ora-

Tn IQAlMIȚESCU

fost cel mai potrivit loc de dispu
tare a unei asemenea competiții. 
Era firesc să gîndim așa cunoscînd 
pasiunea pentru sportul cu mănuși 
ce există în rîndul locuitorilor altor 
orașe ca Galați, Brăila, Constanța, 
care dispun de săli corespunzătoare 
și n-au beneficiat de șansa organi
zării unor astfel de întreceri, în 
timp ce, aici, întreaga asistență n-a 
depășit cifra de 500 de persoane.

Și totuși, puțin mai tîrziu, aveam 
șă aflăm că și Sala sporturilor din 
Iași a fost deseori plină Ia compe
tiții pugilistice și, încă, de o mult 
mai modestă valoare. De pildă, la

cord de concurenți, peste 300, Ia 
toate probele de glonț și pușcă de 
vînătoare. Vor fi prezenți in aceste 
zile pe marele poligon din pădurea 
Băneasa cei 
țară, 
țiile

mai buni trăgători din 
și juniori. Toate sec- 

din București, Brașov, 
Focșani. Ploiești, Cluj 
reprezentate în ediția

seniori 
de tir 
Arad, 

vor fi 
a „Cupei primăverii".

Chiar în prima zi, vineri, vor 
avea loc concursuri deosebit de in
teresante. Ne referim, în special, la 
spectaculoasa și dificila întrecere 
de pistol viteză, la cure vor fi pre
zenți toți așii acestei probe, în frun
te cu multiplii campioni ai țării și 
medaliați la marile competiții inter
naționale, Dan Iuga, Ion Tripșa, 
Marcel Roșea și Virgil Atanasiu.

Programul primei zile prevede 
două probe; pistol viteză seniori 
60 focuri (ambele manșe) și armă 
standard 60 focuri culcat senioare 
și juniori.

La sfirșdul sâplâmînii 
JUNIORII ROMÂNI 

EVOLUEAZĂ
IN R. D. GERMANĂ

Ion Tripșa (Dinamo București), unul dintre favoriții probei de pistol 
viteză, „studiind" focurile de pe ținte la un antrenament

Fote; S. BAKCSI

DE CE AU LIPSIT SPECTATORII?
întrecerile de box „Centura Moldo
vei"; disputate în luna februarie, 
clubul organizator — Nicolina Iași 
— a avut beneficii, din încasări, în 
valoare de 60 000 lei ! „Secretul" u- 
nui astfel de succes „de casă" l-am 
aflat de la președintele clubului, 
V. Paraschiv : cu mult timp înain
tea începerii competiției, în afara 
unei propagande susținute, biletele 
au fost vîndute prin instituții și 
întreprinderi, așa îneît, la ora star
tului, problema veniturilor era de
ja rezolvată. Față de acest exem
plu, ne întrebăm de ce n-au pro
cedat la fel și organizatorii compe
tiției, de nivel republican, sus-amin- 
tită — tovarășii de la C.J.E.F.S.

Iași ? în asemenea condiții, firește, 
syccesul întrecerilor din cadrul tur
neelor pe categorii ar fi fost deplin 
și pe linia veniturilor, aspect ce nu 
poate fi neglijat în nici unul din do
meniile de activitate.

Pentru a nu fi greșit înțeleși, tre
buie să precizăm că organizarea a- 
cestei competiții a fost bine reali
zată, afișe suficient de vizibile care 
popularizau competiția au fost răs- 
pîndite prin tot orașul. Și totuși, 
spectatorii au lipsit 1 Considerăm 
că dacă s-ar fi preluat experiența 
pozitivă cîștigată cu ocazia organi
zării „Centurii Moldovei", n-am fi 
putut avea decît cuvinte de laudă 
la adresa organizatorilor. Așa, însă...

Continuîndu-și programul de pre
gătire în vederea campionatelor 
europene (19—26 mai, Prerov — 
Cehoslovacia), juniorii români vor 
susține, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, o dublă întîlnire de verifi
care cu reprezentativele similare 
ale R.D. Germane. întrecerile vor 
avea Ioc în zilele de 7—8 aprilie 
în localitatea Schwartza.

Cei doi antrenori ai loturilor re
publicane, Tudor Buzea (f) și Ro
ger Cernat (m) au selecționat pe 
următorii sportivi, din care vor fi 
alcătuite echipele țării noastre : 
feminin — Vasilica Pințea, Eva 
Uitași, Erika Szasz, Caliopia Băn- 
cilă, Maria Todea, Elisabeta Szi- 
laghi, Bălașa Mirică, Eugenia Hol- 
lech ; masculin — M. Grigore, L. 
Moldovan, I. Szasz, I. Stefutz, A. 
Molnar, V. Pișcoi, C. Lebădă, C. 
Apostol,
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REUȘITĂ, DAR PREA RESTRÎNSĂ

MARGINALII LA DIVIZIA B

MULTE JOCURI DE NIVEL
NESATISFACATDR

cele 16

ii
Tiberiu STAMA

0 ÎNTRECERE
Opinăm pentru un turneu indi
vidual deschis tuturor studenți
lor și pentru o probă pe echipe

Organizat într-o perioadă în care 
ioturile reprezentative sînt pe cale 
de cristalizare în vederea principa
lelor competiții internaționale ale a- 
nului — C.C.E. la spadă și sabie, 
Turneul țârilor socialiste, Campiona
tele mondiale pentru seniori și U- 
niversiada de vară — concursul re
publican universitar de scrimă, des
fășurat la Tg. Mureș, a însemnat o 
reușită deplină. El a oferit, într-ade- 
văr, specialiștilor posibilitatea de a 
vedea la lucru o serie de tineri și 
foarte talentați scrimeri studenți, 
susceptibili să facă parte din pri
mul eșalon al mușchetarilor noștri, 
alături de alții deja consacrați.

Unul dintre scrimerii care s-au 
impus pe planșele instalate în sala 
clubului Medicina a fost Tudor 
Fetruș. Sigur, nu este vorba de un 
novice în materie de floretă. Dar 
Fetruș — din motive obiective sau 
mai pufin — a avut anui trecut o 
comportare destul de oscilantă. A- 
cum, în fine, într-un moment în 
care se pune foarte acut problema 
relansării probei masculine de flo
retă, Petruș revine în actualitate, 
printr-o excelentă pregătire tehni
că. tactică și fizică. Față de penu
ria de floretiști de elită prin care 
trecem, aducerea lui Petruș în dis
cuție pentru titularizarea în lotci 
național apare foarte oportună. O 
mențiune și pentru Gheorghe For- 
dea, foarte activ pînă la barajul 
pentru primul loc. Este un floretist 
inteligent, care știe să-și valorifice

și alonja, și viteza de execuție. 
Mai puțin ne-au convins Zsack, 
Dumitrescu, Heim și Aniculesei, 
după cum N. Vlad și Ruff ne-au de
cepționat, ultimii doi „dispărînd" 
înainte de finală.

Floretistele ne-au impresionat, 
mai ales, prin combativitate. Exem
plul cel mai tipic l-a oferit Lucia 
Briscan, cu deosebire în finală și 
în turneul de baraj. Reprezentanta 
Medicinii Tg. Mureș a compensat, 
in special, prin dîrzenie, lipsa altor 
atu-uri, a dezvoltării fizice mai ales, 
capitol la care este deficitară. 
Ne-am fi așteptat la mai mult, în 
schimb, de Ia Rodica Văduva și 
Ana Halchin ; a junse în baraj, ele 
n-au mai tras cu suficientă clarvi
ziune. Prima a fost destul de ștear
să și ca personalitate (neajuns mai 
vechi, încă neremediat), cea de a 
doua ne-a lăsat impresia că este 
lipsită de rezistență fizică. O reve
lație, cele două studente de la Me
dicina Cluj, Maria Pop și Eva Păl
iși, calificate în finală. Iată, deci 
că și în floreta feminină, anirenorul 
Tiberiu Bartoș se arată hotărît să 
facă treabă. Lipsa de finalitate a 
scos-o pe Suzana Szaplonczay din 
grupa elitei, eliminată — datorită 
„jocului" tușelor — în penultimul 
act al concursului Este cert însă că 
locul lui Szaplonczay trebuie să fie 
undeva lingă primele florete femi
nine universitare, ceea ce, bineînțe
les, rămîne să dovedească.

Anton Pongraț a rezolvat și de 
data aceasta — cu emoții, dar con
vingător — duelul său cu Constan
tin Duțu. Ultimul a acuzat lipsa 
planșei metalice. A greșit însă tac-

tic, la 3—1, cînd a avut asaltul de
cisiv în mină, dar n-a sesizat lovi
turile consecutive, la picior, ale lui 
Pongraț. Foarte deciși pe planșă, 
Liviu Angelescu și Gheorghe Cerea, 
în timp ce Vasile Fodor și Gheorghe 
Fekete lasă să se întrevadă că vor 
fi prezenți și în alte finale ale unor 
concursuri de anvergură.

La sabie, menționăm că ieșenii au 
ocupat toate locurile pe podium, în 
ordinea Victor Olaru, Vasile Șuta 
și Ion Nicoiae. Dacă mai concurau 
și Dan lrimiciuc și Dan Popescu, 
am fi avut o finală universitară 
cu totul neobișnuită. Sabrerii an
trenorului Nicoiae Pufnei duc peste 
tot faima lașului, în scrimă. în rest, 
la această probă, doar două sclipiri. 
Ștefan Csillag (Medicina Cluj) și 
Marius Lupuțiu (IEFS).

Așadar, un concurs republican 
universitar care și-a atins scopul, o 
primă ediție reușită. Am fi însă in
teresați să vedem Ia lucru întreaga 
masă de scrimeri studenți, și pc cei 
din afara cluburilor universitare. 
De aici, propunerea de a se orga
niza acest concurs individual in 
sistem open și de a-1 amplifica cu 
o întrecere pe echipe. S-ar putea 
realiza în acest fel, și o colaborare 
mai strînsă între Ministerul Edu
cației și Învățămîntului, hotărît — 
pe cit se vede — să sprijine scrima 
de performanță și federația de spe
cialitate. interesată desigur să pro
moveze în loturile naționale cit mai 
mulți tineri studenți. Cu un ase
menea amendament, valoarea con - 
cursului ar spori simțitor.

Cea de a XVII-a etapă a campio
natului Divizei B, a doua a returu
lui, s-a desfășurat conform previziu
nilor, gazdele ieșind învingătoare în 
10 partiețe din totalul Celor 16. Per
formera etapei : C.S.U. Galați, singu
ra echipă victorioasă în deplasare 
(2—1) cu Progresul la București. In 
rest, cinci jocuri încheiate la egali
tate. Trebuie menționat faptul că 
liderii celor două serii (Politehnica 
Iași și Politehnica Timișoara), for
mații care au dominat cu autoritate 

părăsit 
Giurgiu 
această 
seriilor

ALPINISM ÎN RETEZAT

S-AU IMPUS STUDENȚII DIN BRAȘOV
în ultimele zile ale lunii aprilie, 

Retezatul a fost gazda Alpiniadei 
de iarnă a tineretului și fetelor. 
Președintele comisiei de organizare 
a acestei reuniuni 
escaladelor, Matei 
lata cu satisfacție 
dintre vf Mare și 
arătat dîrzenia și 
100 de alpiniști alcătuind 11 
chipe de băieți și 6 echipe femi
nine. Vremea a fost destul 
(vizibilitate excelentă, dar 
puțin vînt și temperaturi 
De reținut de asemenea 
partieipanții și-au apărat 
extrem de corect șansele.

S-au impus, cu acest prilej, 
hurtle sportive universitare 
Brașov, Timișoara, București 
Iași care au dat dovadă de o bună

de pasionați ai 
Schenn, ne re- 
că ■ pe piscurile 

i Retezat și-au 
măiestria circa 

alcătuind e-

de bună 
totodată 
scăzute), 
că
în

toți 
mod

clu- 
din 

și

pregătire și de o remarcabilă capa
citate de luptă cu dificultățile tra
seelor, în condiții grele specifice 
sezonului. Dintre echipele de tine
ret s-au mai remarcat CFR Petro
șani și Rapid Oradea care au fi
gurat pe primele locuri (individual 
și echipe).

Iată ' 
cheia t 
niadei 
dual : 
nica Timișoara), 2. 
(Poli. Tim.), 3. Crina Nițescu 
(IPGG București). Echipe: 1. Po
litehnica Timișoara, 2. IPGG Bucu
rești. 3. Universitatea Brașov. BĂ
IEȚI — individual : 1. Teodor O- 
priș (Univ. Brașov), 2. Gheorghe 
Lupuțiu (CFR Petroșani). 3. Gavril 
Radeg (Rapid Oradea). Echipe : I.

clasamentele cu care s-a în- 
această reușită ediție a alpi- 
de iarnă : FETE — indivi- 

1. Anemarie Pricba (Politeh- 
Elena Gîlea 

Crina

Șl TIMIȘOARA
Universitatea Brașov. 2. CFR Pe
troșani, 3. Rapid Oradea. Clasa
ment pe secții (cumulat) : 1. Uni
versitatea Brașov, 2. IPGG Bucu
rești, 
litehnica Tim., 5.
Cluj.

Arbitrii alpîniadei 
si două premiere de 
Politehnicii Timișoara 
Pricha, Elena Gîlea și Florica Pîr- 
tea) a parcurs traseul „25 Octom
brie" (gr. III), iar echipa de 
ieți a IPGG (M. Gherasim, 
Cauni și D. Dunca) a străbătut 
seul „Corvinul" (gr. V).

3. Universitatea Iași, 4. Po- 
Universitatea

au consemnat 
iarnă. Echipa 

(Anemarie

ȘCOALA NAȚIONALĂ 
DE ALPINISM

MINISTERUL EDUCAȚIEI și ÎNVÂȚĂMÎNTULUI

I. C. P. P. D. I. E. F. S.
ANUNȚA

Cursul de pregătire a profesorilor de educație fizică, candidați la exa
menul de definitivat se organizează fn perioada 7—16 aprilie, la Institutul de 
Educație Fizică și Sport din București, str. Maior Ene nr. 12, sectorul 6-

Candidaților din provincie 11 se asigură condiții de cazare și masă. 
Cursul Începe simbătă 7 aprilie, la ora 8.

bă-
M. 

tra-

aprilie își va deschide,
3-a oară, porțile „Școala 
de alpinism" de la Po-

La 15 
pentru a 
națională 
dragul (munții Făgărașului), pro- 
priu-zis un curs de reîmprospătare 
a cunoștințelor celor ce practică a- 
cest sport. Lor li se adaugă și 
membrii fotmațiilor „Salvamont", 
ei înșiși, în mare parte, alpiniști. 
Cursurile prevăzînd lecții teoreti
ce și practice, predate 
listi (antrenori, medici 
dura pînă la 25 aprilie, 
perioadă, va avea loc 
campionatelor naționale 
nism ale seniorilor (individual și 
echipe).

de specia- 
etc.), vor 

în această 
și finala 
de alpi-

competiția pînă acum, au 
duminică terenul învinse (la 
și Drobeta Tr. Severin). în 
situație lupta pentru șefia 
devine tot mai interesantă.

în privința eficacității, în _ 
jocuri ale etapei a XVII-a s-au mar
cat 33 goluri (18 în seria I ; 15 în 
a II-a), cifră insuficientă dacă ne 
gîndim că media este doar de 2 go
luri de meci. Avantajul terenului a 
avut și de această dată un rol deci
siv în stabilirea rezultatelor. Astfel, 
se observă, că oaspeții au acumulat 
un număr infim de puncte (5 în 
seria I) înscriind 7 goluri (2 în 
seria a II-a), mareînd doar 2 goluri l 
Lipsa de concentrare a atacanților în 
momentele cheie ale jocurilor se 
poate observa și în privința execu
tării loviturilor de la 11 m. Din cele 
5 acordate doar două au fost fru«ti- 
ficate (Zaiț — Delta Tulcea, Tacoi — 
Electroputere Craiova), celelalte trei 
fiind ratate (Iuhasz — Gloria Buzău, 
Toma — F.C. Galați, Njcoară — Delta 
Tulcea).

O trecere în revistă a foilor 
arbitraj, ne arată 
bricii calificativul 
multe partide se 
„slab" sau „foarte 
scăzut nivel s-a ___ __ __
Dunărea Giurgiu — Politehnica Iași. 
Tocmai întâlnirea în care a evoluat 
liderul seriei I ! Au fost însă și cîte
va excepții : meciurile Metalul Plo- 
peni — Progresul Brăila, Metalul 
Drobeta Tr. Severin — Politehnica 
Timișoara, Electroputere Craiova — 
Corvinul Hunedoara.

Jocurile acestei etape au nemulțu
mit și din punct de vedere discipli
nar. Este adevărat, cartonașul roșu

de 
că în dreptul ru- 
jocului, la foarte 
pot citi cuvintele 
slab". La cel mai 
situat întîlnirea

a fost utilizat o singură dată, Ia 
meciul Delta Tulcea — Chimia Rm 
Vîlcea, arbitrul C. Petrea eliminîn- 
du-1 de pe teren pe I. Petrică (Chi
mia) pentru purtare nesportivă față 
de adversari în momentele premer
gătoare executării unei lovituri de 
la 11 m acordată echipei gazdă. în 
schimb, însă, a plouat cu avertis
mente. Panait (C.F.R. Pașcani), Gri- 

• gore (Progresul Brăila), Lupulescu 
(Politehnica Iași), Gaboraș și Bojin 
(Politehnica Timișoara), Căprioru și 
Boiangiu (Metalul Drobeta Tr. Seve
rin), Korosi (C.F.R. Arad), Florea și 
Schwartz (C.S.M. Sibiu), iată numai c 
parte din lista jucătorilor care au 
fost avertizați, în genere, pentru a- 
celeași motive : „proteste Ia deciziile 
arbitrilor, atitudine necuviincioasă 
față de adversari, coechipieri sau 
spectatori".

Pe majoritatea stadioanelor a dom
nit o atmosferă favorabilă disputării 
partidelor, publicul spectator mani- 
festîndu-se disciplinat și obiectiv. Dar 
a existat și aici o excepție, și a- 
nume la jocul C.F.R. Arad — F.C. 
Bihor, acolo unde o parte dintre 
spectatori, nemulțumiți de rezultat 
(0—0), l-au apostrofat pe arbitrul M. 
Bică și i-a instigat pe jucătorii ară
deni să-și lovească adversarii.

în încheiere trebuie să arătăm că 
la toate jocurile echipele organiza
toare au luat măsuri corespunză
toare pentru ca partidele să se des, 
fășoare în condițluni optime, respec-" 
tind indicațiile federației, în incin
ta terenului aflîndu-se numai per
soane avizate. O notă bună celor 16 
„cavaleri ai fluierului" — care au 
primit toți note de trecere — pen
tru modul în care au condus parti
dele încredințate.

Gheorghe NERTEA

Pază din meciul Progresul București — C.S U. Galați
Foto : V. ONESA

ACTUALITĂȚI
a în ședința sa de marți seara. Bi

roul F.R. Fotbal a daț drept de joc fot
baliștilor Dudu Georgescu (Progresul) 
pentru C.S.M. Reșița și Mărculescu 
(C.F.R. pașcani) pentru F.C. constanța. 
Ambii vor putea fi utilizați de noile lor 
echipe începînd de duminică.

a Reținută inițial pentru o etană in
termediară, ziua de miercuri 1; zpril'.? 
va fi o zi plină de fotbal în • ■ -
cînd se vor disputa meciurile celei de 
a 20-a etape, cu excepția partidei „U"

11 aprilie 
Divizia A

ju- 
și a 

arbi-

AGENDA BUCUREȘTEANA

MECIURI RESTANTE 
ÎN DIVIZIA C

Ieri s-au disputat mai multe meciuri 
din campionatul Diviziei C, restanțe din 
etapa I a returului (25 martie) aminate 
din cauza urmărilor viscolului.

Seria a V-a
Celuloza Căi. 6—1
— Tehn. Buc 1—0
- - ' - 3_i

1-6
4—2
6—6

3—2

Larom, Buc. —
Olimpia Giurgiu
Voința Buc. — U. Trie. Buc." 
FI. roșie Buc. — Electron. Buc. 
T.M. Buc. — Sirena București 
Din. Ob. Buc. — Sportul Cior 
Azotul Slob. Autob. Buc..’

Seria a II-a
Oituz Tg. Ocna — Letea Bacău 4—2

Seria a IV-a
Dunărba Tutcha — Chim. Br.

(0-0)
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0)
(2-0) 
(0-1)

(2-1)

SÎMBATA 7 APRILIE
Terenul Ghencea, ora 16,30: Steaua

— Rapid (tineret-rezerve).
DUMINICA 8 APRILIE

Stadionul 23 August, oră 15,30 : 
Dinamo—Sportul studențesc (Divizia 
A) ; ora 17,15 : Steaua—Rapid (Divi
zia A).

Stadionul Dinamo, ora 10 : Dina
mo — Sportul studențesc (tineret — 
rezerve).

Stadionul Metalul, ora 11 ■ Metalul
— C.F.R. Pașcani (Divizia B).

Terenul Voința, ora 11 : Voința— 
Celuloza Călărași (Divizia C).

Terenul Constructorul, ora 11 : U- 
n-iuea Tricolor—Tehnometai (Divi
zia C).

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena— 
Sportul Ciorogîrla (Divizia C).

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B.— 
Dinamo Obor (Divizia C).

Terenul Laromet, ora lit Laro- 
met—Autobuzul (Divizia C).

Craiova — A.S.A. Tg. Mureș, aminatS 
din cauză că formația din Tg. Mureș, 
joacă miercuri in „Cupa balcanică'1 cu 
Labinoti Elbasan (Albania).
• Simbătă va avea loc la Magdeburg 

partida K. D. Germană _ Albania din 
cadrul preliminariilor C.M. La 
joc vor fi prezenți și antrenorii 
lentin Stănescu și Ion Voica.
• In urma accidentărilor unor 

cători ai loturilor reprezentative 
numeroase avertismente date de
trl în jocurile din etana a XVIIt-a a 
campionatului, Comisia centrală de 
competiții a F. R. Fotbal pune in ve
dere tuturor jucătorilor din categoriile 
republicane să practice un joc în 
tele sportivității și a respectului 
proc, pentru a se preîntîmpina 
dentari.

Comisia centrală de competiții 
manaă, de asemenea, conducerilor sec
țiilor și antrenorilor să intensifice mun
ca educativă cu loturile de fotbaliști
• Rapidul are. începînd de ieri, un 

nou antrenor principal, pe fostul inter
național Tache Macri. El va fi secondat 
de Ion Ionescu.

linii 
reci' 
acel-

reco-

DIN CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE

UN GOL MARCAT... 
DE DOUĂ ORI I

de 
ca

(0-0)

VA AȘTEAPTĂ GILĂUL I...

IL VEZI MEREU, 
PRETUTINDENI...

„7 No
pe str. 
centrul

Tradiție la Cluj. în două unități 
școlare — Liceul nr. 15 și Școala 
generală nr. 1 — în prag de pri-

DEȘI MAȘINILE AGRICOLE 
NU FAC SPORT I

• Activitate meritorie la clu
bul Unirea — C.F.R. Pașcani. 
Zilnic, aici, își dau întîlnire ti
neri de la U.M.M.R., Complexul 
C.F.R. și Depoul C.F.R. Pașcani 
pentru a juca șah, tenis de

masă, popice. La unele discipli
ne — desfășurate și în aer li
ber — se organizează compe
tiții, devenite tradiționale. De 
pildă „Cupa Pașcanilor" (Con
stantin ENEA, coresp.).

Multe se pot vedea pe un teren 
fotbal, de-a lungul unul meci. Dar 
un gol sâ se marcheze... de două ori, 
mal rar ! Și totuși, la o asemenea „fază“ 
ani asistat duminică, in timpul partidei 
dintre echipele de tineret-rezerve ale 
cluburilor Steagul roșu și Sportul stu
dențesc. A fost, de altfel, singura fază 
interesantă, unicul moment... palpitant al 
acestei întilniri.

...Ne aflăm în min. 65 al amintitei 
confruntări. Fotbaliștii din Brașov au 
mingea. Ciucă, extrema dreaptă, intră 
în careu și șutează. Portarul C. Marian 
(Sp. studențesc) respinge ia Paraschi- 
vescu, care șutează din nou. Mingea se 
duce pe direcția porții, dar, un alt ju

câtor, în speță mijlocașul Mihalache, ră
sare ca din pămînt în fața buturilor. ȘL 
cum balonul se îndrepta spre vinclu, Mi
halache sare, întinde mina și atinge 
mingea. în ciuda intervenției sale, balo
nul se oprește în fundul plasei. Conform 
oricărui regulament de fotbal — mat 
ales că arbitrul nu fluierase nimic — 
gol valabil. Dar conducătorul partidei, 
I. Chiriță — Ploiești, este de altă părere 
și — spre stupefacția întregului stadion. 
Inclusiv a celor din delegația echipei 
bucureștene — acordă... penalty. Intr-a
devăr. Mihalache lovise balonul cu mina 
în suprafața de pedeapsă, dar mingea, 
intrînd in poartă, trebuia aplicată legea 
avantajului. Și a urmat penalty-ul. Șer- 
bănoiu a executat cu precizie și 1—0 
pentru Steagul roșu, rezultat cu care s-a 
încheiat partida. Aceasta a fost povestea 
golului .marcat de două ori în meciul de 
tineret-rezerve de la Brașov. (M. T.).

NUMAI PE TERENURI DE ZGURA ?

„CUPA PRIMĂVERII 
GIMNASTICĂ — PENTRU ELEVI

cunoscut bine în județul 
Brașov și împrejurimi. Ca sportiv 
— cu ani în urmă — iar acum, ca 
director al Administrației bazelor 
sportive Brașov. Alexandru Taus, 
căci despre el vrem să scriem, se 
află peste tot unde este vorba de 
sport în această parte a țării. Și 
se poate spune, fără teama de a 
greși, că la baza multora dintre 
succesele întreprinderii — privind 
organizarea pregătirii sportivilor pe 
meleagurîlo Brașovene, a compe
tițiilor, administrarea amplasamen-

Uzina de mașini agricole 
iembrie" din Craiova are 
Bujorului nr. 8, în plin 
orașului, o mică bază sportivă be
tonată, cu tribune, unde se joacă 
de obicei baschet, volei, handbal, se 
organizează întîlniri 'de box ș.a. 
De vreo cîteva zile, odată cu ve
nirea primăverii, în loc să i se 
facă toaleta pentru noul sezon, a- 
ceasta a fost transformată în parc 
de mașini agricole fabricate de u- 
zină. Și cîtă nevoie au de bază 
sportivii ! (Costin TEODOR, coresp).

Duminică, la Cluj, așa cum era nor
mal și cum se și anunțase, în deschi
derea partidei dintre divizionarele A 
C.F.R. Cluj și C.S.Mi Reșița urma să 
se dispute meciul formațiilor de tineret- 
rezerve cu aceleași nume. Dar, cu toate 
că la ora la care el era programat nu
meroși spectatori luaseră loc in tribu
nele stadionului Municipal, meciul s-a 
jucat, totuși, pe terenul de zgură de ală
turi, în condițiile necorespunzătoare unei 
întreceri de nivel republican.

Solicitînd conducătorilor echipei fero
viare să ne explice rațiunea acestei so
luții, am aflat că așa au hot&rît cei ce 
administrează stadionul Municipal, sub 
motivul protejării terenului central. Măr
turisim că explicația furnizată nu ne-a 
convins. Am fi înțeles, firește, o astfel 
de măsură în cazul în care ea ar fi 
fost determinată de starea nefavorabilă a 
vremii sau de umiditatea prea mare a 
cîmpului de joc, situație în care desfă
șurarea consecutivă a două meciuri pu
tea dăuna foarte mult gazonului și ca
lității spectacolului fotbalistic. Dar du
minică, la Cluj, vremea a fost exce
lentă, iar terenul uscat. Este drept că 
starea gazonului de pe terenul central 
lasă de dorit la această oră, însă ea nU 
avea cum să devină mai rea dacă s-ar 
fi jucat — chiar în aceeași zi — încă

un meci.
Se pare, mai degrabă, oă 

intenția din partea factorilor 
1 " * ’ .. 
la Cluj ca echipele de tineret-rezerve 
joace — indiferent de starea vremii 
numai pe terenul de zgură. (C.F.).

nu există 
........  ..... responsa

bili de a ieși din obișnuința ce s-a creat 
să

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE 

TINERET-REZERVE

măvară se organizează întreceri de 
gimnastică pentru elevii respectivi, 
dotate cu „Cupa primăverii". Prilej 
pentru școlari de a îndrăgi gim
nastica, de a se fortifica. în âcest 
an, la diferite categorii de vîrstă 
sau de clasificare, pe primele 
locuri s-au clasat printre alții : 
Cristina Erdcy, Nicoiae Dimache. 
Liana Maier, Nicoiae Trifu. Paul 
Dolea (la Liceul nr. 15) Andrei 
Cucu, Ildiko Katona, Călin Neam- 
țu. Elena Vătafu, Lorin Goia, Ma
ria Lupașcu (la Școala generală 
nr. 1) De cît interes se bucură a- 
ceste concursuri se poate vedea 
din fotografia realizată de Luca 
Andrei.

în încheiere, un gînd bun pen
tru cei care sădesc cu grijă in 
inimile copiilor dragostea pentru 
gimnastică : profesorii Ovidiu Ru- 
su. Rodica Vidu, Marian Vișan. 
Sabina Anastuse, Irina Galiszter și 
Valeriu Moraru (ION POCOL, co
resp.).

telor din județ — stă munca pa
sionată a acestui activist sportiv, 
îl poți afla... pretutindeni. Urmă
rind amenajarea unei pîrtii de 
schi ; interesîndu-se de bunul mers 
al instalațiilor patinoarului artifici
al din Poiana Brașov ; sus pe Pos
tăvar, unde urmează să se orga
nizeze un concurs; necăjit că se 
apropie Balcaniada de schi .și „sus 
nu este încă zăpadă" sau că „pen
tru Balcaniadă este multă zăpadă 
și trebuie urgent...”

L-am întîlnit de cîteva ori și de 
fiecare dată ne-am dat seama că 
acest om este 
sportului, iar 
de el... ca de 
face altceva,
prin rîndurile de față pe cel care 
pînă 
sa viață sportului — întîi ca per
former, apoi ca activist, (gospodar 
și organizator) (M. FR.)

Despre Gilău — sediul primei 
hidrocentrale din salba celor care 
vor compune Amenajarea hidro
energetică- Someș — s-a scris mult 
în ultimul timp, așa după cum se 
scrie, de altfel, despre toate lo
calitățile cu geografia în transfor
mare.

Se știe, deci, că Gilăul se află 
pe șoseaua internațională E 15. la 
circa 18 km de Cluj, că este așe
zat la poalele munților cu același 
nume și că, în 
tere industrială 
vați/oră.

Se știe, însă, 
lele acestea și 
tic ? Că aici s-a 
did motel (60 de camere, restau
rant, bar) avînd la „poale" lacul 
de acumulare și în față ademeni- 
toarea panoramă a munților Gi- 
lăului ?

8-
8-

1. DINAMO n 9 6 3 30—19 24
2. „U“ Cluj IX 10 3 5 34—19 23
3. F.C. Petrolul 18 8 7 3 30—17 23
4. C.S.M. Reșița 18 8 5 5 25—24 21
5. U.T.A. 18 8 4 G 17—14 20
6. Steaua 18 8 .3 7 40—23 19
7. Univ. Craiova 18 8 2 8 26—26 18

1—9. Sportul studențesc 18 7 4 7 25—26 18
J_9. Steagul roșu 18 7 4 7 18—19 18

10. F.C. Constanța tâ 7 3 8 25—28 17
11. Jiul 18 7 3 8 21—29 17
12. F.C. Argeș 18 6 4 8 21—22 1G
13. Rapid 18 6 2 10 21—32 14
14. A.S. Armata 18 4 G 8 21—33 14
15. C.F.R. Cluj 18 5 3 10 24—37 13
16. S.C. Bacău 18 5 1 12 31—47 11

ÎNDEMN
(Urmare din pag. 1)

curînd, va fi o pu- 
măsurabilă în kilo-

că Gilăul intră zi- 
în circuitul turis- 
construit un splen-

județul Cluj, complex pe care, sin- 
tem siguri, mulți amatori se vor 
grăbi să-l treacă în proiectele lor 
turistice (Nușa DEMIAN).

ÎNOTĂTORI, NU GLUMA I

Cine nu crede îi poate vedea în 
fotografia de față. Sînt 19 produse 
ale piscinei brăilene — inaugurate 
cu doi ani în urmă — de fapt par
ticipant la Cupa Brăilei. De astă 
dată îi aveți în față purtînd tre-

acum și-a dedicat întreaga

• Un fapt banal la prima 
vedere : la Sighetul Marmației a 
avut loc o întîlnire feminină de 
popice între echipele Voința din 
localitate și Minaur Baia Mare. 
Și totuși el are o importanță

deosebită: este prima întîlnire 
feminină de popice din acest 
oraș după o pauză de 10 ani ! 
întrecerilor feminine, viață lun
gă ! (Ludovic CHIRA, coresp.)

un fidel slujitor al 
sportivii au nevoie 
oxigen. Nu putem 

decît să felicităm

ninguri ; pozînd de fapt. între 12— 
19 aprilie, la Mamaia, în faza re
publicană a concursului, altfel vor

Lasam fotografia (realizata 
colaboratorul nostru R. Wagner) să 
prezinte noul complex turistic din

sta lucrurile. In blocstarturi, 
ochii ațintiți înainte, vor pleca în 
curse care — cine știe ? — le vor 
deschide drumul spre performan
ță. (Traian ENACHE coresp).

MUSAFIR — ARBITRUL 
GHEORGHE LIMONA

în ziua de 24 martie, elevii Li
ceului de cultură generală din 
Techirghiol au avut o surpriză plă
cută : în mijlocul lor a venit cu
noscutul arbitru de fotbal Gheor
ghe Limona care urma să arbitre
ze, a doua zi. meciul dintre F.C. 
Constanța și Steagul roșu Brașov, 
al 1000-lea din cariera sa. Gh. 
Limona a vorbit auditorilor despre 
cariera sa de arbitru în țară și 
peste hotare, a insistat asupra nor
melor de conduită de care trebuie 
să țină seamă un sportiv. O. întîi-. 
nire plăcută. (Învățător Ismail IS
MAIL).

Rubrică redactată de
Modesto FERRARINI

in legătură cu procesul de antrenament propriu-zis s a discutat 
pornindu-se de la premisa că activitatea sportivă de performanță, prac
ticată în baza liberului consimțămint, impune — celor ce au acceptat 
să se angajeze în acest domeniu — să se dăruiască sportului respec
tiv, să respecte cu strictete îndatoririle ce decurg de aici.

In mod special, s-a atras atenția asupra unuia din principiile fun
damentale ale metodicii moderne a antrenamentului : solicitările spo
rite, maximale, în procesul de instruire sint cele care formează calită
țile sporite pentru competiția propriu-zisă. De la acest principiu, fun
damentat de știință și verificat de practică, nu există nici o excepție. 
Urmărirea activității și performanțelor marilor echipe ale lumii (de club 
sau reprezentative) confirmă teza că antrenamentele tori, de mare 
intensitate, condiționează forța de joc și, ca o consecință logică, rezul- 

r
Se impune ca si regimul de viață al fotbaliștilor să fie în con

cordanță cu intensitatea efortului depus în antrenamente și in meciuri. 
Aceasta înseamnă atenție maximă la recuperare, înțelegînd, in mod 
practic : odihnă corespunzătoare cu cantitatea de energie cheltuită, eli
minarea alcoolului, a tutunului, viață rațională dir> toate punctele 
de vedere.

Tov. general locotenent Marin Dragnea a arătat, in încheiere, că 
noua conducere a mișcării sportive va sprijini și se va acupa Cu grijă 
de pregătirile fotbaliștilor (ca și ale altor loturi sportive reprezentative) 
dar, totodată, va interveni cu hotărîre pentru sanctionarea abaterilor 
de orice fel, de la principiile de pregătire sportivă, de la linia de con
duită a Sportului de tip nou, de la regulile de conduită cetățenească, 
etică și morală.

latele foarte bune.

0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ LA TRAGERILE LOTO
începînd cu tragerea specială Loto a 

Primăverii din 13 aprilie 1973, se aplică 
O NOUA FORMULA TEHNICA extrem 
de avantajoasă pentru participant, for
mulă care se va aplica in continuare și 
la tragerile Loto obișnuite.

Această formulă prezintă următoarele 
avantaje :

Pentru tragerile obișnuite ; la extrage
rea a Il-a se vor extrage 9 numere din 
81, în loc de 7 numere din 81; la am
bele extrageri se vor extrage 18 numere 
din 90. în loc de numai 1G numere din 
90: cîștigul pentru 3 numere din 18 se 
menține egal (100 lei) cu cel atribuit 
anterior pentru 3 numere din 16 ș.a.

Pentru tragerile speciale : se efectuea
ză 6 extrageri _  în loc de 5 — însu-
mînd 42 de numere extrase în loc de 
36 ca la tragerile anterioare; se atribuie

premii fixe in valoare de 106.000 lei din 
cate un autoturism „DACIA 1300“ pius 
diferența în numerar: se efectuează 2 
extrageri speciale in loc de una singură 
și vor fi extrase 12 numere față de 8 
ca la tragerile anterioare ș.a. Amănunte 
in toate agențiile Loto-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 14 DIN 4 APRILIE 

1923
FOND GENERAL DE PREMII : 1.861.020 

lei. din care 763.017 lei report.
EXTRAGEREA I : 29 40 37 22 27 12 
EXTRAGEREA a II-a : 7 15 44 8 24 
Plata premiilor va începe. în Capitală, 

de la 12 aprilie pînă la 19 mai ; în țară, 
de la 16 aprilie pînă ia 19 mai 1973, In
clusiv.

Atribuirea de autoturisme la toate tra
gerile și concursurile săptâmînale obiș
nuite LOTO, PRONOEXPRES și PRONO
SPORT. continuă șl în cursul lunii apri
lie. Astfel. partieipanții pot- opta — in 
cadrul sumei ciștigate — pentru un 
autoturism DACIA 1300 șl eventuala di
ferență în numerar.

Reamintim că autoturismele se acor
dă, ca și pînă în prezent, în cadrul va
lorilor unitare ale cîștlgurllor în nume
rar. Indiferent de categoria la care a 
fost obținut cîștigul (de o valoare cel 
puțin egală cu aceea a autoturismului 
DACIA 1300 = 70.000 lei), felul biletului 
sau buletinului pe care a fost realizat, 
sau taxa de participare per variantă.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
OAAFAR NOHAIWD NIMEIRI

• II

(Urmare din pag. I)

vizitat uzina, a stat de vorbă cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri ana- 
lizînd la fața locului problemele ac
tuale și de perspectivă ale acestei 
moderne unități a industriei noastre 
constructoare de mașini, în vederea 
dezvoltării, uzinei, pentru diversifica
rea latrgă a gamei de tractoare, spre 
a răspunde necesităților diferitelor 
sectoare ale economiei noastre națio
nale, și satisfacerea cerințelor de ex
port.

Oaspeților li se prezintă un scurt 
istoric al întreprinderii. Ilustrîndu-se 
procesul . continuu de perfecționare 
tehnică și modernizare, sînt prezen
tate în machete diverse tipuri de trac
toare produse aici, se arată că din 
1947 și pînă în prezent au fost pro
duse peste 300 000 de tractoare din 
■care mai bine de 120 000 au fost ex
portate în circa 70 de țări.

Brașovul este cunoscut însă și ca 
o citadelă a industriei de autocamioa
ne. Președintelui Nimeiri îi sînt pre
zentate cu acest prilej și diferite ti
puri de autocamioane realizate de u- 
zinele brașovene.

Luîndu-și rămas bun de la con
structorii de tractoare președintele

u ii.de upiiminii CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

Săptămîna viitoare, în Capitală, o 
competiție de interes pentru iubito
rii artei și ai frumosului în sport. 
Vineri, sîmbătă și duminică este pro- 
gramată, în sala Floreasca, cea de a

CRISTINA BALABAN: „ANCA GROZA VA TREBUI 
SĂ CONFIRME LA «NAȚIONALE» 

RECORDURILE STABILITE LA RIGA“
Printre protagonistele concursu

lui internațional de înot feminin 
dotat cu Marele premiu al ziaru
lui „Komsomolskaia Pravda" s-a 
aflat și multipla campioană și re
cordmană a țării noastre, Anca 
Groza. Concurînd într-o companie 
selectă, alături de sportive de va
loare din U.R.S.S., S.U.A., Canada, 
Cehoslovacia Și Ungaria, _ bucu- 
reșteanca a urcat de două ori pe 
podiumul de premiere, ocupînd lo
cul III la 100 m delfin și locul 
II la 200 m delfin.

„Anca a progresat simțitor în a-

Campionatele de schi 

pentru juniori

NUȚI DEGERATU 
Șl ION CAVAȘI 

ÎNVINGĂTORI
LA SLALOM URIAȘ

PREDEAL, 4 (prin telefon). 
Ziua a doua a campionatelor națio
nale de juniori a continuat cu dis
putarea probei de slalom special 
pentru juniori mari. A fost aleasă 
și amenajată pîrtia de sub telefe
ric, adică un traseu înclinat, cu 
ondulații largi de teren, cu^ o ză
padă granulată de primăvară, care 
la ora startului (9) era încă înghe
țată. oferind o pistă rapidă, com
pactă și de mare viteză. Alegerea a 
fost inspirată datorită condițiilor 
egale oferite tuturor schiorilor, in
diferent de numărul lor de start. 
La reușita concursului a contribuit 
într-o considerabilă măsură și la
birintul porților, montate în para
lel pentru băieți și fete de antre
norii și profesorii Cornel Tăbăraș, 
Toma Titus, Mihai Bucur și Mi
hai Sulică.

Beneficiind de un cadru prielnic, 
concurenții s-au străduit să-și do- 
vedească priceperea și progresul 
cumulat în acest an, oferind mo
mente de real spectacol și de vir
tuozitate tehnică. De pildă. loan 
Cavași, cîștigătorul de la băieți, a 
înregistrat în ambele manșe cel 
mai bun timp, coborînd în mare 
siguranță, folosind mijloace moder
ne de pășire de pe un picior pe 
altul, în traversarea porților. la 
un ritm și cu o anticipare a obsta
colelor, calități condensate într-un 
stil agreabil la vedere și foarte 
eficace. Principalii săi adversari 
au fost Florin Barbu, un atlet 
bine dotat fizic și fin tehnician, 
clasat — în final — pe locul se
cund, Constantin Boncu, abando
nat în prima manșă prin desprin
derea schiului de la picior, pre
cum și Nandor Szabo și Vladimir 
Oiaru, abandonați în a doua co- 
borîre, la ultimele porți ale tra
seului, pentru greșeala de a se fi 
relaxat numai cu cîteva clipe îna
inte de trecerea liniei de sosire, 
în ansamblu, cursa a fost dina
mică, antrenantă, lucru pe care îl 
mărturisește însuși numărul de 18 
abandonați și descalificați, care 
în dorința de a obține un rezultat 
bun și-au asumat riscuri prea 
mari, pe, o pîrtie dură, care nu a 
admis nici o eroare, nici o preci
pitare.

Le fete, în absenta Evei Mezel 
(accidentată la concursul școlilor 
sportive), supremația s-a rezolvat 
între eternele rivale Nuți Degera- 
tu ți Nela Simîon, reprezentante 
ale Liceului experimental de schi 
din Predeal. De altfel, talentatele 
schioare de la L.E.S. Predeal ar 
fi nutut fi prezente compact în 
fruntea clasamentului, ea în atîtea 
alte concursuri, dar Cristina Fne 
ți Angela Manole. din precipitare, 
au comis erori, fiind descalificate.

REZULTATE TEHNICE, băieți: 
1. loan Cavașî (Brașovia) 77,2, 2.
Fl. Barbu (Brașovia) 79,8. 3. Sorin 
Adăscăliței (Lie. Predeal) 82.4 ; 
fete: 1. Nuți Degeratu (Lie. Pre
deal) 70,3, 2. Nela Simion (Lie. 
Predeal) 71,8, 3. Dana Ene (Viito
rul) 75,1.

Mihai BARA 

Republicii Democratice Sudan, Gaa- 
far Mohammed Nimeiri, a scris în 
cartea de onoare :

„Astăzi am vizitat marea dumnea
voastră uzină de tractoare. Sînt im
presionat de realizările dumneavoas
tră, de progresul general al Româ
niei în domeniul industriei grele și 
mal ales al industriei de tractoare 
și autocamioane. Cred că acestea vor 
oferi o bună posibilitate de coope
rare între Sudan și România".

De la uzina de tractoare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Gaafar Mohammed Nimeiri, cei
lalți oaspeți, se îndreaptă spre o-
rașul Codlea. «.

Codlea îi întîmpină pe vizitatori cu 
toată dragostea și simpatia, populația 
orașului ieșind în calea lor cu mic 
cu mare, cu flori, eu fanfare.

Primul popas se face la ferma zoo
tehnică a cooperativei agricole de 
producție.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Mohammed Ni
meiri sînt întîmpinați de Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare șl apelor, de con
ducătorii organelor locale.

La întreprinderea agricolă de stat, 
atenția oaspeților este reținută de 
realizările serelor amenajate aici pe

XVI-a ediție a Campionatelor inter
naționale de gimnastică ale Români
ei „Gheorghe Moceanu", întrecere 
tradițională în calendarul competi- 
țional Intern. Ca și în anii prece- 

ceastă iarnă — ne-a declarat noua 
ei antrenoare, maestra sportului 
Cristina Balaban. A ciștigat mult 
în forță și viteză, apropiindu-se de 
rezultatele de nivel mondial. Deși 
a făcut cite două curse in fiecare 
zi (serie și finală), ea a îmbunătă
țit de 4 ori recordurile naționale în 
bazin scurt: 67,49 și 67,20 la 100 
m, respectiv, 2:26,49 și 2:24,73 la 
200 m, ultimul dintre acestea co- 
rectînd vechea cifră din tabelă cu 
aproape șase secunde !

Firește, problema care se pune 
acum pentru campioana țării este 
repetarea acestor performanțe în 
bazin de 50 m. Graficul cursei 
sale finale la 200 m delfin nu mă 
mulțumește pe deplin, acesta dc- 
monstrînd că rezistența ei nu este 
încă pusă Ia punct. Anca a par
curs cei 200 m, fiind cronometrată 
pe porțiunile de 50 m în : 32,8 — 
36,6 — 37,5 — 37,8. în mod nor
mal, la un asemenea grafic, ea ar 
trebui să înoate ultimii 50 m în 
35.0—35,5 și abia atunci ar obține 
un rezultat care i-ar da dreptul 
să aspire chiar și la o finală de 
campionat mondial. Mai mult 
chiar, la un test efectuat de spe
cialiștii sovietici af'ați la Riga, 
privind forța de tracțiune a .brațe
lor, am aflat că Anca Groza lu
crează în apă doar cu 60% din 
capacitatea maximă. Iată de ce, 
am convingerea că la apropiatele 
campionate naționale recordmana 
țării va confirma aceste rezultate 
și chiar va corecta propriile mele 
recorduri pe distanțele de 100 m și 
200 m liber”.

AVENTURA PARAȘUTISTULUI 
DEBUTANT

în timpul unui antrenament, la aero
clubul din orașul Penza (U.R.S.S.), s-a 
produs un caz cu totul ieșit din comun. 
Sportivului parașutist Ravil Maturin, 
care se afla la primul său salt, nu i s-a 
deschis nicf parașuta principală, nici 
cea ajutătoare șîc tottișf el a rămas în 
viață, deși a căzut de la altitudinea de 
1 000 m. El nu s-a zdrobit de pămînt 
deoarece a avut norocul să aterizeze în
tr-un mare morman de zăpadă. Conse
cințele acestei aventuri au fost : o u- 
șoară comoție cerebrală și o fractură la 
șold.

„MARATONUL DE POPICE"
Cu 360 de minute înainte de scurgerea 

celor 24 de ore prevăzute, a căzut — pe, 
pista de la Berkheim (R.F.G.) — cel
de al 28 023-lea popic, care reprezenta 
un nou record mondial în așa-numitul 
„maraton de popice“. Pînă la urmă — 
adică la încheierea unei zile și unei 
nopți — cei 8 popicari din landul Wiirt- 
temberg au îmbunătățit vechea perfor
manță cu 7 765 de bețe, ridicînd recor
dul lumii la 38 591 popice doborîte.

Obpsj.ți, dar fericiți, noii recordmeni 
au fost sărbătoriți de cei aproximativ 
200 de-spectatori, după buna tradiție po
pică rească cu halbe spumoase de bere.

MAI BINE MAI TTRZIU...
Canotajul, sub diversele sale for

me moderne. își trage începuturile 
din competițiile școlare și univer
sitare britanice, pentru a cuceri a- 
poi lumea întreagă. Și astăzi, Ma
rea Britanie posedă în scriptele di
feritelor asociații sportive cel mai 
mare număr de canotori din lume. 
E vorba, bineînțeles, de sportivi de 
competiție. Dar, oricît ar părea de 
ciudat, nu există astăzi dincolo de

FARA CUVINTE

aproape 35 de hectare. Pe această 
suprafață — o imensă grădină a că
rei.. policromie încîntă privirile. în 
alte sere se cultivă roșii, castra
veți și alte trufandale de sezon.

Luîndu-și rămas bun președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri adresea
ză calde felicitări pentru realizările 
lucrătorilor întreprinderii agricole de 
stat de la Codlea.

Vizitarea obiectivelor economice 
brașovene a prilejuit șefului statului 
sudanez calde aprecieri, oaspetele sub
liniind că ele reprezintă un simbol 
al dezvoltării și progresului continuu 
al României de astăzi.

în cinstea oaspeților, președintele 
Comitetului executiv al consiliului 
popular județean a oferit un dejun 
care a reunit, într-o ambianță de 
cordialitate și prietenie, personalită
țile române și sudaneze ce însoțesc 
pe șefii celor două state, precum 
și reprezentanți ai organelor locale, 
ai organizațiilor obștești din Bra
șov.

Vizita Ia Brașov a luat sfîrșit în 
aceeași atmosferă sărbătorească, zeci 
de mii de locuitori salutînd pe cei 
doi șefi de stat, pe ceilalți oaspeți 
în drumul lor spre reședințele ofi
ciale ce le-au fost rezervate în sta
țiunea Predeal.

denți, concursul va beneficia de pre
zența unui numeros grup de sportivi 
de peste hotare, gimnaste șl gimnasti 
consacrați sau gata să fie lansați în 
arena marilor competiții. La federa
ția noastră de specialitate confirma
seră pînă ieri la prînz participarea 
sportivii din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, R.D.G., U.R.S.S., 
Elveția, Olanda. Se așteaptă încă 
răspunsul forului sportiv din Iugo
slavia.

Programul alcătuit de specialiștii 
noștri' pentru cea de a 16-a ediție a 
„internaționalelor" este următorul: 
vineri 13 aprilie — concursul mascu
lin ; sîmbătă 14 aprilie — concursul 
feminin ; duminică 15 aprilie — fina
la pe aparate, atît pentru gimnaste 
cît și pentru gimnaști. Se va concura 
numai cu exerciții liber alese.

Pentru sportivii români, îndeosebi 
pentru gimnaști, participarea la con
cursul de la finele săptămînii viitoa
re are o semnificație deosebită, el 
fiind un prim test de verificare în 
vederea selecției pentru campionate
le europene de la Grenoble. Firește 
că și pentru gimnaste întrecerea se 
anunță foarte importantă, date fiind 
apropiatele examene internaționale 
ale maestrelor noastre.

ÎNOTĂTORI români

LA VARȘOVIA
în zilele de 7 și 8 aprilie, la Varșovia, 

cu ocazia aniversării semicentenarului 
federației poloneze de natație, se va 
desfășura un concurs internațional de 
înot, la startul căruia vor fi prezenți 
înotători și înotătoare din Cehoslovacia, 
R.D. Germană. România, și Polonia.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE
BELGRAD, 4 (Agerpres). — La 

Ljubljana a început un turneu inter
național masculin de șah, Ia care 
participă 18 jucători, printre care și 
maestrul român Victor Ciocîltea.

în singura partidă decisă a rundei 
inaugurale, Csom (Ungaria) l-a în
vins în 34 de mutări pe marele 
maestru iugoslav Bora Ivkov. Cio- 
cîjtga . (cu piesele negre) a remizat 
în 22de mutări cu Suetin (URSS). 
Egalitâtea a fost consemnată și în

Canalul Mînecii nici o pistă arti
ficială sau naturală care să cores
pundă normelor oficiale ale Fede
rației internaționale de canotaj.

Această lacună pare să fie re
mediată prin dezafectarea unui fost 
hipodrom, a cărui pistă de curse a- 
vea o. lungime de 2000 m. și care, 
după lucrările de excavație. va fi 
inundat, oferind șase culoare. O- 
rașul Nottingham., unde se află pro
iectatul canal artificial, este desti
nat a găzdui viitoarele campionate 
mondiale de canotaj academic, re
zervate juniorilor. își vor recăpăta 
vîslele engleze vechiul prestigiu in
ternațional ?

GRATUITATE PENTRU... 
CHELIE

Jucătorul profesionist de baschet Tony 
Kimball din Portland (S.U.A.) suferă de 
calviție încă din copilărie : doar două 
fire de păr îi încununează creștetul și 
astfel el este (la vîrsta de 31 de ani) 
fără îndoială cel mai bun baschetbalist 
chel al campionatului.

Conducătorii clubului din care face 
parte, au vrut ^ă valorifice publicitar 
acest defect al lui Kimball. Ei au anun
țat că la meciul dintre echipele port
land și Kansas City vor beneficia de 
gratuitate, la intrarea în sală, toți spec
tatorii care au păr mai puțin sau tot 
atîta cît Kimball...

Șl FEMEILE SAR CU 
SCHIURILE!

Cu prilejul unul concurs international 
feminin de sărituri cu schiurile de la 
trambulină, disputat la Trondheim (Nor
vegia), sportiva Anita Wold (Norvegia), 
în vîrstă de 16 ani, a corectat recordul 
mondial cu un rezultat de 73 m. Vechiul 
record era de 71 m și aparținea compa
trioatei sale Johanne Kolstad, care-1 sta
bilise cu... 35 de ani în urmă.

MAI MULTE MINGI...
Continui dezvoltare a mișcării spor

tiva din Republica Populară Chineză 
este grăitor Ilustrată d» creșterea pro
ducției de articol* destinate practicării 
•portului. în anul 1872, numărul mingi
lor de fotbal produse de industrie chi
neză a fost cu 1,8 Ia aută superior ce
lui al anului 1385. Tot In ultimul an. 
numărul mingilor de tents de masă a 
fost cu 40 la sută mal mare decit cel 
al anului precedent. O creștere sensibi
lă a fost înregistrată s< în producția 
altor articole sportive destinate practi
cării gimnasticii, atletismului, patina
jului.

CONDORII DUPĂ GRATII
Mîndrii vulturi ai Anzilor nu trăiesc 

decit foarte puțin în captivitate, după 
care pier, lîncezînd în nostalgie după 
zborul liber. în aerul limpede al înălți
milor. Nu același lucru se întîmplă însă 
cu cei 11 componenți ai echipei „Con
dor", clasată pe locul cinci în campio
natul divizieț secunde a fotbalului boli-

SSBigm lume
DE AZI, LA SARAJEVO: 282 JUCĂTORI 

Șl 176 JUCĂTOARE, DIN 65 DE ȚĂRI, 
LA STARTUL C.M. DE TENIS DE MASĂ
Echipa feminină a României în- 
tilnește în prima zi puternica 
reprezentativă a R. P. Chinezei

SARAJEVO, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Al treilea oraș al Iugoslaviei, im
portant centru politic, cultural și 
economic al republicii Bosnia și 
Herțegovina a căror capitală este 
Sarajevo, găzduiește acum cea mai 
însemnată competiție sportivă des
fășurată vreodată aici.

Evenimentul a trezit un interes 
major, cum e și firesc, iar organi
zatorii au făcut preparative intense 
pentru reușita întrecerilor. Și dacă 
ne gîndim că una dintre cele mai 
bine organizate ediții ale „mondia
lelor" de tenis de masă a fost cea 
de la Ljubljana, în 1965, avem toa
te motivele să credem că și de a- 
ceastă dată oficialitățile sportive iu
goslave vor fi la înălțime.

La campionatele care se vor dis
puta sub cupola sălii Skenderija 
s-au înscris 282 de jucători și 176 
de jucătoare din 65 de țări, iar la 
probele pe echipe vor concura 58 
de formații masculine și 49 femi
nine.

Inaugurarea competiției este pro
gramată pentru joi, cu probele pe

„CUPA DUNĂRII"

LA HALTERE

Intre 13 și 15 aprilie, la Havi- 
rov se vor desfășura, în organi
zarea federației cehoslovace de hal
tere. care sărbătorește aniversarea 
a 80 de ani de la introducerea a- 
cestui sport în Cehoslovacia, între
cerile celei de-a 6-a ediții a „Cu
pei Dunării".

în grupa A a C.M. de hochei 

SUEDEZII ÎN VERVĂ

Ieri, pe gheața Palatului Sporturilor 
din Moscova, reprezentativa de ho
chei a Suediei a obținut o nouă vic
torie, dispunînd de echipa R. F. Ger
mania cu 8—2 (1—1, 4—0, 3—1). Golu
rile învingătorilor au fost marcate de 
Hammarstrom (3), Johansson (2), Ahl- 
berg (2) șl Sterner ; pentru învinși a 
înscris Funk, de două ori.

în al doilea meci : Finlanda — Polo
nia 5—0 (2—0, 1—0, 2—0).

Azi, turneul grupei A a campionatu
lui mondial, programează un Joc de 
mare atracție : U.R.S.S. — Cehoslovacia,

ȘAH DE LA LJUBLJANA
partidele Smejkal (Cehoslovacia) — 
Po-rtisch (Ungaria). Radulov (Bulga
ria) — Tatai (Italia), Parma (Iugo
slavia) — Matanovici (Iugoslavia). 
Celelalte partide s-au întrerupt..

înaintea deschiderii turneului a 
avut loc o festivitate, în cadrul că
reia au fost sărbătoriți marii maeștri 
Iugoslavi Vasja Pire și Svetozar Gll- 
gorici, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 65 și, respectiv, 50 de ani.

Mii de locuitori ai orașului Frunze (R.S.S. Kirghiză) își petrec zilele 
de odihnă in munții Tian-Șan unde se află numeroase baze sportive și 
amenajări puse la dispoziția iubitorilor de schi. Cu ani in urmă, grupele 
de turiști și schiori erau transportate din oraș pînă la baza de agrement 
cu autobuze și trenuri. Astăzi, le stau la dispoziție rapide helicoptere care 

Foto i A.P.N.parcurg neîncetat distanța.
vian Toți Jucătorii se află actualmente 
după gratii și anchetatorii încearcă să 
descurce vinovăția fiecăruia, căcj toți 
se fac culpabili de furturi și spargeri, 
efectuate noaptea, cu ocazia deplasări
lor la care îi obliga campionatul. Cum 
multe din aceste isprăvi se petreceau 
in apartamente situate la înălțimi, se 
poate spune că. într-o măsură oarecare, 
echipa iși merita numele.

O primă măsură a fost excluderea e- 
chlpel din campionatul respectiv.

UN PARIU SENZAȚIONAL
Bobby Riggs (5S »ni), fost campion al 

Wimbledon-ulul In 1939, pretinde că — 
orlrft de ridicată ar fi actualmente clasa 
tenisului feminin — el este Încă In stare 
să Învingă orice Jucătoare, fie ea ?! fai
moasa australlancă Margaret Court.

Pariu făcut ! Dat* meciului a *1 fost 
fixată : 28 aprilie, pe terenul central al 
clubului de tenis din San Diego (Cali
fornia). Se prevede o asistență record...

GRAZIANO DIN NOU IN 
RINGI

Doar 4115 spectatori s-au arătat dis
puși să urmărească, la Madison Square 
Garden din New York, gala organizată 
tn cinstea lu. Rocky Graziano (acum in 
vîrstă de 51 de ani). Printre altele, pro
gramul a oferit spectatorilor două me
ciuri demonstrative între foști campioni 
ai lumii, care în cele trei reprize a cite 
un minut au dovedit surprinzătoare capa- 

echipe. După cum s-a mai anunțai, 
echipa feminină a țării noastre face 
parte din prima categorie, în grupa 
B, alături de selecționatele R. P. 
Chineze, Coreei de Sud, R. F. Ger
mania, Suediei, Franței și Iugosla
viei în timp ce in grupa cealaltă 
(A) se află printre altele Japonia, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Anglia, Un
garia.

La băieți, team-ul român este in
clus in grupa B din categoria se
cundă, împreună cu Danemarca, 
Iran, Olanda, Grecia, Singapore, 
Finlanda.

Interesant de semnalat, ca urma
re a unor modificări ale regula
mentului, modul cum se va juca. în 
grupe: sistem turneu, fiecare cu 
fiecare, stabilindu-se clasamentele 
respective. în continuare meciurile 
se vor disputa, tot turneu, după o 
formulă specială. Primele două 
echipe din grupa A se vor întîlni cu 
formațiile similare din grupa B. 
Nu se vor mai juca partidele din
tre echipele care provin din aceeași 
grupă și care s-au mai întîlnit deci 
o dată (va conta rezultatul obținut 
în cadrul grupei). -După încheierea 
meciurilor dintre cele patru forma
ții se va întocmi clasamentul pen
tru locurile 1—4. La fel se va pro
ceda și pentru celelalte locuri (5—8, 
9—12 etc.).

Cea de a 32-a ediție a competi
ției supreme aduce la start echipe 
de o valoare recunoscută cum sînt 
cele ale R. P. Chineze, Japoniei, Iu
goslaviei, Suediei etc. în această 
elită a tenisului de masă mondial 
concurează și jucătoarele românce 
avînd ca port-drapel pe maestra 
emerită a sportului Maria Alexan
dru, una dintre cele mai bune „pa
lete" din lume. Ea, ca și colegele ei, 
Eleonora Vlaicov și Carmen Crișan, 
au de apărat un prestigiu cucerit pe 
parcursul atîtor ani. Se înțelege că

„GRUPA BA C. M Dl HIICHf IA DIVINII 0 ÎNTRE CERE 
EXTREM DE VALOROASĂ, CD PERSONALITATE"...

NE DECLARĂ FRED SCHWEERS, DELEGATUL L.I.H.G, LA ÎNTRECERILE DE LA GRAZ
într-una din multele ore petrecu

te la patinoarul artificial Liebenau 
din Graz, cu ocazia desfășurării gru
pei B a C.M. de hochei ne-a fost 
oferit prilejul de a purta o discuție 
cu dl. FRED SCHWEERS, președinte 
al Federației olandeze de specialitate 
și delegat al L.I.H.G. Ia această în
trecere. Activînd de mulți ani pe 
tărîm internațional și avînd, deci, o 
vastă experiență în domeniul ho
cheiului, Fred Schweers ne-a putut 
oferi o serie de observații intere
sante legate de competiția de la 
Graz, cît și de evoluția reprezenta
tivei României.

— Vă rugăm să ne spuneți, îna
inte de toate, ce impresie v-a făcut 
actuala ediție a grupei B a campio
natului mondial ?

— De fapt nu este vorba de o sin
gură impresie. Sînt mai multe și

cități tehnice și fizice, la o vîrstă înain
tată. S-au întrecut în ring : Graziano 
cu Tony Zale (60 ani) — care în pe
rioada 1946—1948 au purtat trei sînge- 
roase bătălii pentru titlul mondial, din 
care două au revenit lui Zale — și 
Willie Pep (50 ani) cu Sandy Saddler 
(47) — care in perioada 1948—1951 s-au 
intîlnlt de trei ori, victoria revenind 
mereu iul Pep. Graziano și Zale au 
boxat în limitele categoriei mijlocii, iar 
Pep și Saddler — la pană. Ambele me
ciuri de exhibiție s-au încheiat la ega
litate. Gala s-a soldat cu Încasări de 
18 224 dolari.

FOREST HILLS — 
„SINTETIZAT" I

După ăl de ani de existență tn ambi
anța tradițională a terenurilor verzi de 
gazon, turneul de tenis de la Forest 
Hills este dispus să-ț! „modernizeze" su
prafețele de joc. intr-adevăr, de nenu
mărate ori, campionatele nord-amerlca- 
ne au fost criticate pentru starea deplo
rabilă a terenurilor pe care iși desfă
șoară Întrecerile. „Cel mal prost gazon 
din lume" — cum l-au descris unii spe
cialiști — va dispare acum făcind loc 
terenurilor sintetice. Cel puțin aceasta 
este hotărirea federației de tenis a 
S.U.A., care a pus in vedere organiza
torilor. reprezentațl prin „West Side 
Tennis Club" din New York, că-1 va 
retrage dreptul de găzduire a campio
natelor, dacă nu va adopta suprafața 
de joc din material sintetic pentru edi
ția din acest an. 

și de data aceasta misiunea lor nu 
va fi deloc facilă. Dimpotrivă. Dar 
cînd a fost vreodată ușoară sarcina 
de a participa la o competiție de 
anvergura unui campionat mondial? 
Și totuși, de cele mai multe ori 
echipa feminină a României a evo
luat cu brio. Și acum la Sarajevo, 
în compania celor mai bune valori 
internaționale, sportivele noastre 
au ocazia să-și etaleze măiestria, 
să-și dovedească puterea de luptă, 
să-și demonstreze excelentele cali
tăți tehnice, morale și de voință. 
Jucînd la nivelul maxim, sportivele 
românce pot aspira îndreptățit la 
poziții fruntașe în ierarhia mon
dială. Este o datorie de onoare pen
tru cei investiți să-și reprezinte 
țara.

Echipa masculină, (Teodor Gheor
ghe, Șerban Doboș, Dorin Giurgiu- 
că și juniorul Marin Firănescu) re
vine la startul unor campionate 
mondiale după o absență de cinci 
ani. Băieții au ca principal obiec
tiv promovarea în rîndul formații
lor de primă categorie.

Cu speranța că sportivii români 
ne vor oferi posibilitatea de a 
transmite vești cît mai bune despre 
evoluțiile lor, încheiem aici prima 
noastră relatare de la campionatele 
mondiale de tenis de masă — 
STENS ’73.

în prima zi a competiției echipa 
feminină a României va întîlni două 
din cele mai puternice formații : pe 
o'aa a R. P. Chineze (ora 10) clasa
tă pe locul II Ia ediția trecută a 
campionatelor mondiale de la Na
goya și pe cea a Coreei de Sud (ora 
16) ocupanta locului III la Nagoya.

Formația noastră masculină va în
tîlni (la ora 10) echipa Singapore.

Constantin COMARNISCHI

toate de natură să ne bucure pe toți 
cei ce iubim acest sport. în primul 
rînd cred că actuala ediție a gru
pei B a demonstrat, pînă în prezent, 
cel mai bine saltul important reali
zat în ultimul timp de selecționatele 
țărilor participante la această între
cere. Chiar și echipele fruntașe, 
cum au fost cele ale R.D. Germane 
și S.U.A. n-au avut, fiecare dintre 
ele, decît cîte două jocuri ceva mai 
liniștite. In rest, ele au fost nevoite 
să-și etaleze toate calitățile, uneori 
chiar să facă risipă de energie pen
tru a se putea impune. Și apoi, ce 
aigument ar putea fi mai convingă
tor, în această privință, decît acela 
că echipa Elveției este, în momen
tul de față (n.n. cînd purtam discu
ția nu se consumaseră ultimele 
jocuri), serios amenințată cu retro
gradarea în grupa C ? Deci, forma
ția care anul trecut a participat la 
grupa A a campionatului mondial, 
acum nu poate face față dificultă
ților din grupa B. Impresia mea este 
că grupa B a devenit o întrecere 
extrem de echilibrată, foarte valo
roasă, cu multă personalitate și care, 
în viitor, își va cîștiga o și mai 
mare simpatie în rîndurile amato
rilor de sport din lume. Veți vedea, 
anul viitor, Ia Ljubljana, că a te im
pune în această competiție va fi din 
ce în ce mai greu, iar bunele rezul
tate vor fi considerate veritabile 
performanțe.

— Vă rugăm să ne spuneți ce cre
deți despre echipa României ?

— Este selecționata care m-a Im
presionat, alături de cea a Iugosla
viei, cel mai mult. Dacă despre for
mațiile R.D.G. și S.U.A. știam încă 
înainte de începerea întrecerii că 
sînt foarte bune și candidează la 
primele locuri, despre reprezentativa 
României opinam că va fi înscrisă 
și ea pe lista acelor echipe ce luptă 
să supraviețuiască în grupa B. Și 
iată că părerile mi-au fost infirma
te. Jucătorii români s-au comportat 
excelent și eu le adresez, atît lor 
cît și antrenorilor, sincere felicitări 
pentru modul în care și-au apărat 
șansele. Simpatia pe care au mani
festat-o spectatorii pentru echipa dv. 
este pe deplin meritată. Hocheiști: 
români joacă modern în apărare și 
în atac, sînt foarte rapizi și com- 
binativi, știu să folosească forța, fără 
exagerări, și cu un plus de îndemî- 
nare ar putea să candideze cu șan
se, în viitor, la promovarea în gru
pa A a campionatului mondial. De
sigur nu va fi ușor. Dar, spuneți-mi, 
ce este astăzi ușor în marile compe
tiții sportive ?

— Aveți dreptate. Drumul spre

TELEX • TELEX • TELEX
In prima zi a turneului internațional fe
minin de baschet de la Rio de Janeiro, 
selecționata secundă a Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 54—44 formația Ita
liei. într-un alt joc, reprezentativa Bra
ziliei a dispus cu 58—41 de echipa Me
xicului.

Turneul internațional de tenis de la Bar
celona a continuat cu disputarea întîlni. 
rllor din turul II al probei de simplu, tn 
cea mal disputată partidă a zilei, italia
nul Bertolucci l-a învins cu 1—6, 7—5,
6— 3 pe americanul Mike Estep. Alte re
zultate : Johansson (suedia) — Mignot 
(Belgia) 6—2. 6—1; Hrebee (Cehoslovacia) 
— Gulyas (Ungaria) 6—1, 8—0: Goven 
(Franța) — Warboys (Anglia) 6—o, 7—B; 
Marhan (Ungaria) — Munoz (Spania)
7— 6, 6—3.■
In primul tur al turneului de tenia de 
la Nisa s-au Înregistrat următoarele re
zultate: Niedzwleckl (Polonia) — Mattern 
(R.F.G.) 6—3. 7—5; Varga (Ungaria) — 
Schultheiss (Australia) 6—1, S—2; Fibak 
(Polonia) — Walsh (Australia) 6—3. 6—0; 
Lundquist (Suedia) — Van Malder (Bel
gia) 6—3, 6—1; Nowlckl (Polonia) — so- 
ler (Spania) 1—6, 6—1, 6—3.■
Cea de-a 11-a ediție a competiției inter
naționale de schi „Cedrii Libanului" s-a 
încheiat cu desfășurarea probei mascu
line de slalom special. . învingător in 
proba de slalom uriaș. Sportivul francez 
Michel Bonnevie a cîștigat și această

Fl. GHEORGHIU 
A REMIZAT 

CU RIBLI
LAS PALMAS, 4 (Agerpres). — 

în runda a doua a turneului in
ternațional de șah de la Las Pal
mas (Insulele Canare), Petrosian 
l-a învins pe olandezul Ree, Liu- 
bojevici pe Saidy, Stein pe Hu- 
guet și Panno pe Del Corral. Ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat in 23 de mutări cu 
șahistul maghiar Zoltan Ribli, re
zultat consemnat și în partidele 
Darga — Hort și Hug — Calvo.

S-au jucat și partidele întrerup
te în prima rundă. Ribli l-a în
vins pe Hug, iar Stein a remizat 
cu Andersson. Partida dintre 
Gheorghiu și Saidy s-a întrerupt 
pentru a doua oară.

în clasament conduce Liuboje- 
vici cu 2 puncte, urmat de Stein, 
Petrosian, Andersson. Panno și 
Ribli — cu cite IV2 p fiecare.

Cassius Clay a părăsit spitalul 
din San Diego, unde a fost supus 
unei intervenții chirurgicale pen
tru remedierea maxilarului fractu
rat in cursul meciului cu Ken Nor
ton. Managerul lui Clay respinge 
eventualitatea unei retrageri defi
nitive dar, în orice caz, elevul său 
nu va mai putea boxa timp de 
șase luni...

în fotografie : Clay la ieșirea din 
ring.

vîrful piramidei a devenit extrem de 
dificil în orice sport. Revenind insă 
la hochei și la grupa B vă rugăm 
să ne împărtășiți opiniile dv. despre 
organizare...

— Totul a fost aci la Graz foarte 
bine organizat. Doresc să remarc, 
înainte de orice, calitatea ireproșa
bilă a gheții și a luminii, ceea ce 
a creat condiții de participare exce
lente. Vă repet: totul ar fi fost per
fect dacă nu am fi avut unele pro
bleme cu arbitrajele.

— Pentru că tot a venit vorba de 
arbitraje, ce credeți, nu cumva a- 
ceastă problemă are un caracter ge
neral azi în hochei ?

— într-adevăr, există în hocheiul 
mondial multe carențe legate de ar
bitraj. Jocul a devenit foarte rapid 
și pe zi ce trece este tot mai dur, 
așa că misiunea arbitrilor «e încarcă 
și ea de responsabilități mari. De
ocamdată măsura adoptată de L.I.H.G. 
de a se trece, începînd de anul a- 
cesta, la practicarea sistemului cu 
trei arbitri pe gheață va avea o 
influență în îmbunătățirea situației. 
Dar lucrurile nu se pot rezolva nu
mai prin creșterea numărului de 
arbitri. Este vorba și despre calita
tea acestor arbitraje. Ej sînt, de 
pildă, convins că pentru viitor în 
grupa B va fi nevoie să se delege 
numai arbitri neutri și de preferință 
din țări care au echipe în grupa A. 
în felul acesta se vor elimina sus
piciunile și se va putea conferi ca
valerilor fluierului mai multă au
toritate pe gheață. în orice caz pu
teți fi convins că Directoratul 
L.LH.G. are tn vedere această pro
blemă și că facem eforturi pentru 
ca, pe viitor, să nu mai existe dis
cuții legate de arbitraje.

— în încheiere vă rog să faceți un 
pronostic în legătură cu echipa care 
va cîștiga anul acesta campionatul 
mondial, grupa A.

— îmi cereți un lucru foarte greu. 
Prin simplă impresie, dar și pentru 
că își dispută partidele pe teren 
propriu, eu cred că prima șansă o 
au jucătorii sovietici. Vă mai pot 
spune că am văzut recent selecțio
nata Suediei și că am rămas cu im
presii excelente. Totuși rămin la 
primul meu gînd : victoria va reveni 
formației sovietice.

Am mulțumit d-lui Fred Schweers 
pentru amabilitate, iar acesta ne-a 
rugat să consemnăm încă o dată feli
citările adresate echipei române pen
tru întreaga sa comportare, precum 
și salutul său cordial adresat tuturor 
sportivilor români.

Călin ANTONESCU

cursă, fiind cronometrat cu timpul de 
1:10.80. Pe locurile următoare s-au ell- 
sat polonezul Roman Derezinski — 
1:11.51, francezul Bernard GrosfiUey — 
1:12,50 și austriacul Peter Feyersinger
— 1:13,46. cursa de slalom special s-a 
desfășurat pe o plrtle în lungime de 240 
m, cu o diferență. de nivel de 150 m (48 
de porți). în clasamentul combinatei, pe 
primul loc s-a situat Michel Bonnevie 
cu 0 puncte, urmat de Bernard Grosfil- 
ley — 44,35 p. Joseph Walcher (Austria)
— 48,34 p șl Robert Blanchard (Belgia)
— 61,95 p.

Titlul de campioană universitară a SUA 
la baschet masculin a fost cucerit, pen. 
tru a t-a oară consecutiv, de echipa 
Universității din Los Angeles — Califor
nia. în partida finală, la care au asistat 
circa 20 000 de spectatori, baschetba’.ițtb 
eallfomienl au învins cu scorul de 87—66 
(39—39) formația Universității din Mem
phis.■
„Marele premiu al Franței" la motocros, 
disputat la Tarare în cadrul campiona
tului mondial, s-a încheiat cu victoria 
sportivului olandez Wulsink. care a con
curat pe o motocicletă „Maico".■
Cursa internațională automobilistică, des
fășurată pe circuitul de la Ntlrburgring, 
a revenit sportivului vest-german Willy 
Kauhsen care, concurînd pe o mașină 
..Porsche”, a parcurs 160 km in 56:19,8, 
realizînd o medie orară de 170.300 km.
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