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Oamenii muncii din județul Prahova au 

cu dragoste și stimă pe tovarășul Nicolae
întîmpinat j
Ceaușescu
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împreună cu șeful statului român, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Gaafar Mohammed Nimeiri, 
ceilalți soli ai poporului sudanez prie
ten au rezervat cea de-a patra zi a 
vizitei cunoașterii în continuare a 
realităților țării noastre, de data a- 
ceasta prin intermediul uzinelor și 
complexelor agricole din județul Pra
hova. Impresiile oaspeților și-au găsit 
expresia, ca și cu prilejul vizitelor 
precedente la alte obiective economi
ce, în cuvinte de înaltă apreciere, șe
ful statului sudanez elogiind și de 
această dată progresele României prie
tene pe care le-a definit drept ex
cepționale. După vizitarea uzinelor și 
cartierelor Capitalei, centrului brașo
vean al industriei constructoare de 
mașini, examinarea directă, Ia fața 
locului, a nivelului atins de indus
tria petrolieră și agricultura româ
nească a reținut atenția oaspeților 
cu atît mai mult, cu cît noile acțiuni 
de colaborare și cooperare economi
că româno-sudaneză, în curs de per
fectare, în spiritul hotăririlor conve
nite de comun acord de șefii celor 
două state, vizează și aceste domenii 
de o deosebită însemnătate pentru 
propășirea și progresul țării prie
tene

Oamenii muncii ploieșteni au adău
gat, la șirul manifestărilor de dra
goste și simpatie cu care oaspeții 
au fost primiți pretutindeni, noi 
mărturii vibrante — de la primirea 
caldă a zecilor de mii de locuitori 
masați pe străzile orașului, pînă la 
modul deschis in care au fost înfă
țișate preocupările poporului nostru, 
angrenat eu toate energiile sale crea
toare în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. 
In acest context, oaspeții au avut 
posibilitatea de a fi martorii pres
tigiului și dragostei de care se bu
cură din partea întregului popor

președintele Nicolae Ceaușescu, rea
lizările cunoscute pretutindeni in 
timpul vizitei evidențiind prezența sa 
permanentă, cu gîndui și fapta, în 
mijlocul națiunii, activitatea sa pres
tigioasă de care se leagă în chip fi
resc progresul patriei noastre.

In centrul ploieștean al industriei 
petroliere, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Buseina Nimeiri, au fost 
însoțiți de tovarășii Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și a1 te 
persoane oficiale române, iar din par
tea sudaneză de Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul economiei 
naționale, Bona Malwal, adjunct a) 
ministrului informațiilor și culturii, și 
de celelalte personalități care se află 
împreună cu șeful statului sudanez.

Un prim popas pe meleagurile pra
hovene l-a constituit una din fermele 
întreprinderii agricole de stat de la 
Movila Vulpii, unitate cu un profil 
complex agrozootehnic, unde sint fo
losite metode moderne, de mare pro
ductivitate. La sosire, oaspeții sint 
întîmpinați de Ion Catrinescu, preșe
dintele Consiliului popular județean, 
care le urează un călduros bun sosit.

Ministrul agriculturii, industriei a- 
limenitare șl apelor, Angelo Miculescu, 
ii invită pe cei doi șefi de stat să vi
ziteze ferma zootehnică, specializată 
în producția de lapte.

Se merge, apoi, la una din fermele 
Complexului avicol Băicoi. aflat în 
imediata apropiere..

In încheierea vizitei, sînt apreciate

rezultaitele obținute, precum și efor
turile care se depun aici în vederea 
modernizării unității, soluțiile ce se 
preconizează pentru sporirea eficien
ței economice.

De Ia Băicoi, coloana oficială de 
mașini se îndreaptă spre Ploiești, li
nul din marile orașe ale României 
moderne, important centru al indus
triei petroliere și construcției de uti
laj petrolier.

Mii de ploieșteni, aflați de-a lungul 
magistralei ce conduce spre uzinele 
..1 Mai“, salută cu cordialitate pe cei 
doi președinți. Urări la adresa prie
teniei româno-sudaneze, ovațiile si a- 
plauzele mulțimii venite în intîmpi- 
nare cu flori și stegulețe ale celor 
două* țări* dau glas sentimentelor de 
stimă față de solii poporului sudanez.

Ion Paraschiv, primarul municipiu
lui, alți reprezentanți ai organelor lo
cale adresează călduroase urări de 
bun venit ; tinere în costume națio
nale oferă flori.

Cei doi președinți primesc onorul 
și trec în revistă o gardă alcătuită din 
militari, luptători ai gărzilor patrioti
ce și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, alinia
tă pe platoul din fața uzinelor.

Oaspeții sînt invitați să viziteze în
treprinderea „1 Mai“, a cărei presti
gioasă firmă, sub marca Upetrom, este 
binecunoscută în întreaga lume.

Directorul uzinei, ing. Gheorghe 
Dinu, face o succintă prezentare a 
istoricului, profilului și perspectivelor 
acestei întreprinderi, în jurul căreia 
gravitează puternica noastră ramură 
a construcției de utilaj petrolier, care 
a căpătat noi valențe datorită grijii 
necontenite a conducerii statului nostru.

Președintele statului sudanez se in
teresează despre caracteristicile in-
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ANGAJAMENT FERM DE A TRADUCE IN VIATA HOTĂRlREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

IMPORTANTE MĂSURI 
ADOPTATE DE U.N.C.A.P.

PENTRU PROPĂȘIREA
SPORTULUI LA SATE

In baza Hotărîrii Plenarei Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu pri

vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, Uniunii na
ționale a cooperativelor agricole de 
producție îi revin o serie de im
portante sarcini, 
nuă a educației 
antrenarea unui 
ce mai mare de 
cooperatori în practicarea exerciții- 
lor fizice și sportului, realizarea

Răspîndirea conti- 
fizice și sportului, 
număr din ce în 
tineri și de țărani

Teofilo Stevenson, la București:

„AȘTEPT DISPUTAREA 
FINALEI OLIMPICE

CU PRIETENUL MEU ALEXEI"
Lotul de box al Cubei la competiția ,,Centura de aur"

Au sosit în Capitală primii oas
peți ai marii competiții internațio
nale de box „Centura de aur“ ; 
renumiții pugiliști cubanezi.

Delegația, condusă de Waldo 
Santiago, președintele Federației de 
box din Cuba, este însoțită de ar
bitrul Jose Barrientos și de antre
norii Alcides Sagarra și Sarvelio 
Fuentes. Cubanezii au deplasat la 
București un lot complet de 11 bo
xeri, a căror valoare trebuie mă
surată prin prezența celor patru o- 
limpionici. dintre care trei sînt pur
tători de medalii : campionii olim
pici Teofilo Stevenson (categoria 
grea) și Emilio Correa (semimijlo- 
cie), precum și finalistul categoriei 
semigrea Gilberto Carrillo. De alt
fel. doi dintre componenții lotului 
cubanez se află aici pentru a-și 
apăra „centurile de aur“ cucerite 
anul trecut : Rolando Garbey (în
vins în sferturile de finală ale tur

neului olimpic de polonezul Rud- 
kowski, printr-o decizie contestată) 
și același Gilberto Carrillo.

Fără a mai vorbi de faptul că 
Teofilo Stevenson vine și el I pen
tru a doua oară la Bucureștii „Și 
nu fără temei — ne-a declarat ieri 
campionul olimpic la toate cate
goriile. Eu și cu Alexe ne sîntem 
de două ori datori : in 1972, aici 
la București, ne-am rănit amîildoi 
în primul minut de luptă și nu 
am putut continua, iar apoi la 
Miinchen el a fost accidentat și fi
nala olimpică nu s-a mai ținut. 
Iată de ce mă bucur că sînt aici. 
Acum, în sfîrșit, poate vom putea 
oferi publicului românesc adevăra
ta finală olimpică !“

Iată, de altfel, în ordinea cate
goriilor, componența lotului cuba
nez : Jorge Hernandez (campion 
național pe 1973), Ramon Duvalon, 
Jorge Luis Romero, Marcial Tor-

Primul contact cu atmosfera 
din Cuba (de ia stingă la

bur-urcșteană :...: cei ' trei m daii ii i olimpici 
dreapta) Stevenson, Carrillo și Correa

Foto : N. DRÂGOȘ
rizo (camp, naț. 1973), Julio Fer
nandez, Duke Estable, Emilio Cor
rea (camp. naț. 1973), Rolando 
Garbey (camp. naț. 1973), Sixto So
ria, Gilberto Carrillo (camp. îiaț. 
1973) și Teofilo Stevenson (camp, 
naț. 1973).

De vineri, 
cep primele antrenamente la sala 
„23 August"

continuității întrecerilor și găsirea 
celor mai simple și eficace forme, 
în funcție de preferințe, de condi
țiile materiale și de tradițiile exis
tente — iată tot atîtea probleme 
ce trebuie materializate cît mai re
pede cu putință. în vederea realiză
rii acestor importante obiective, Co
mitetul Executiv al Consiliului U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție a ratificat o 
hotărîre privind sarcinile ce revin 
Uniunilor cooperatiste, în direcția 
îmbunătățirii și dezvoltării activi
tății de educație fizică și sport în 
unitățile din sistemul cooperatist al 
agriculturii. Dînd o înaltă apreciere 
grijii pe care conducerea partidului 
și statului o acordă educației fizice 
și sportului. domeniu considerat 
drept o activitate de interes na
țional, documentul Comitetului Exe
cutiv al Consiliului U.N.C.A.P. se 
angajează să-și aducă întreaga con
tribuție la dezvoltarea activității 
sportive și turistice în unitățile agri
cole cooperatiste.

Pe plan central, U.N.C.A.P. va co
labora strîns cu C.N.E.F.S., cu cele
lalte organe cu atribuții în dome
niul sportului pentru buna organi
zare și desfășurare a complexului 
polisportiv „Sport și sănătate". In 
această direcție, atît Uniunile jude
țene cît și organele din sistemul 
cooperatist al agriculturii, vor crea 
condiții pentru o largă angrenare 
a cooperatorilor în trecerea probe
lor complexului polisportiv. De a- 
semenea, în cursul anului 1973, se 
va studia posibilitatea organizării, 
acolo unde condițiile o permit, a 
unor asociații sportive, în cadrul co
operativelor agricole și al asocia
țiilor i ntercooperatiste. Prin apari
ția acestor noi unități sportive în 
mediul rural, educația fizică și 
sportul vor ocupa noi poziții, atît 
în privința numărului de practicanți, 
cît și în ariile geografice mai puțin

Pe aleile Parcului sportiv Dinamo au loc aproape zilnic concursuri de 
cros la care participă zeci de tineri bucureșteni. Iată un aspect de la 

un asemenea cros, organizat în urmă cu cîteva zile

SIMBATA, PE STADIONUL REPUBLICII

CONCURS UNIVERSITAR
DE AMPLOARE LA ATLETISM

boxerii cubanezi în-

din Capitală.

Cu toată opoziția lui Vișan, Pantea a reușit să șuteze spre poarta lui Cavai. In apropierea lor, Boloni, 
Porațchi și Dembrovschi urmăresc cu atenție faza. „Secvență" din meciul de verificare a loturilor reprezen
tative A și de tineret Foto < V. BAGFAC

SE APROPIE PRIMELE „EXAMENE" ALE SEZONULUI

CONTURUL SI PERSONALITATEA ECHIPEI NAȚIONALE 
DE FOTBAL AȘTEAPTĂ (ÎNCĂ) DEFINIRI

Cu meciul pe care l-a susținut 
miercuri în compania echipei de ti
neret, la Snagov, s-a încheiat încă 
o etapă de pregătire a lotului nostru 
reprezentativ, în vederea jocului de 
peste 12 zile de la Kiev și a întîlni- 
rilor oficiale din mai, cu Albania și 
R. D. Germană.

Desigur, ar fi fost foarte bine ca 
în meciul de verificare de acum 
două zile, antrenorul Valentin Stă- 
nescu să fi fost în situația de a pre
zenta o formulă de echipă bine con
turată, cu care — în scurta perioa
dă, ce-i mai rămîne la dispoziție pî- 
nă la primul său real examen (18 
aprilie) — să mai lucreze doar pen
tru un plus de omogenizare, pentru 
perfecționări.

Din păcate însă, lucrurile nu stau 
așa și constatăm, la această oră, 
că — între altele, din cauza nume

roaselor accidentări survenite în a- 
cest început de campionat sau a u- 
nor îmbolnăviri, dar și datorită unor 
ezitări, precum și neconcordanței în
tre așteptări și randamentul efectiv 
dat de cîțiva jucători în care se pu
neau speranțe — compoziția lotului 
reprezentativ este incă foarte labilă. 
Constatăm nu numai importante 
deosebiri între lotul cu care s-a por
nit la drum în ianuarie și cel cu 
care s-a lucrat în convocarea de la 
începutul acestei săptămîni, dar și 
fluctuații — de-a lungul acestei pe
rioade de circa 3 luni — de la o ac
țiune a lotului la alta apropiată. S-a 
ajuns astfel ca în acest răstimp să 
se perinde prin lot 30—35 de jucă
tori, cifră prea mare, dar căreia i 
se poate aduce o scuză certă (indis
ponibilitățile survenite pe parcurs) 
și o alta admisibilă (dreptul unui

nou antrenor, care preia o echipă, de 
a face încercări, de a se edifica asu
pra posibilităților exacte pe care le 
are de a alcătui un „team“ așa cum 
îl dorește, care să corespundă vede
rilor sale tactice).

Dar, indiferent de rațiunile care 
au stat la baza acestei situații de 
fapt, un lucru este cert : actualmen
te nu ne găsim in cea mai bună si
tuație in ceea ce privește definirea 
structurii lotului, cu atît mai puțin 
a echipei, și — ca o consecință fi
rească — nici ideea de joc, nouă, a 
echipei naționale, profilată in faza 
incipientă destul de bine, n-a putut 
fi îndeajuns însușită și consolidată.

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

„Cupa primăverii" (Continuare in pag a 2-a)

Catedra de educație fizică și 
sport a Universității București, în 
colaborare cu Consiliul asociației 
studenților comuniști, organizează 
un mare concurs atletic de masă, 
deschis tuturor studenților de la 
universitatea bucureșteană.

întrecerea va avea loc sîmbătă 
(7 aprilie), cu începere de la orele 
16.30, pe stadionul Republicii.

la pentatlon modern

C. CĂLINA-ÎNVINGÂTOR
ÎN PROBA DE CĂLĂRIE

La baza hipică din Calea Plevnei 
a continuat ieri dimineață proba de 
călărie în cadrul concursului de 
pentatlon modern dotat cu „Cupa 
primăverii". In general, s-au înre
gistrat timpi mai buni decît în pri
ma zi, primele trei locuri fiind o- 
cupate de Constantin Călina (Olim
pia) cu 1100 p (1 ! 22,0), Anton Kim 
(Univ. Timișoara) cu 1100 p (1 : 27,0) 
și Dan Mitici (Șc. sp. 1) cu 1092 p 
(1 :34,0). La încheierea probei de 
călărie, clasamentul arată, astfel i 
C. Călina, A. Kim și Fr. Rolik cu 
1100 p, Marian Cosmescu — 1096 p, 
Dan Mitici 1092 p, Vasile Nemțea- 
nu — 1076 p. Azi, de la ora 9, în 
sala Floreasca — proba de scrimă.

Incepînd da vineri, la lași

APROAPE 400 DE TINERI LUPTĂTORI
PARTICIPANT! LA CAMPIONATELE

ȘCOLARE*
încep'nd de vineri, la Iași, se vor 

disputa întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane ale școlilor 
profesionale și liceelor. Competiția 
rezervată elevilor va decide campio
nii naționali la lupte libere în zilele 
de vineri, sîmbătă și duminică, iar 
luni, marți și miercuri se vor între
ce concurenții de la greco-romane. 
Se estimează ca la această mare 
competiție școlară să participe apro
ximativ cite 200 de sportivi la fie
care stil.

INIȚIATIVE IN JUDEȚUL? ARGEȘ

• PESTE 1500 DE STUDENȚI SI 
STUDENTE LA STARTUL ÎNTRECE
RILOR • ARBITRAJUL VA FI ASI
GURAT DE SPECIALIȘTII DE LA 
I.E.F.S. • ÎN PROGRAM - PROBE 
DE ALERGĂRI Șl SĂRITURI.

40000 DE ELEVI TESTATI 
LA EDUCAȚIE FIZICĂ■

850 dintre ei vor lua parte la „Cupa primăverii" 
încă de la începutul anului de 

învățămînt, Inspectoratul școlar 
al județului Argeș, în colabo
rare cu C.J.E.F.S. a luat iniția
tiva testării elevilor din școlile 
generale. Indici de testare : ta
lia, dezvoltarea fizică generală 
și realizarea unor haremuri (a- 
lergări, sărituri ș.ă.).

Desfășurată cu sprijinul cali
ficat al profesorilor de educație 
fizică, această amplă acțiune de 
testare a cuprins peste 40 000 de 
elevi și eleve din clasele

V—VIII. Au răspuns integral 
normelor de testare circa 850 de 
elevi și eleve

Cei reușiți vor lua parte, în 
zilele de 6—8 aprilie, la Cîmpu- 
lung Muscel, la un concurs de 
verificare cu care prilej se va 
organiza și ,,Cupa primăverii". 
Tot la Cîmpulung va avea loc, 
în aceeași perioadă, o consfătui
re cu participarea profesorilor 
de educație fizică din județul 
Argeș.

Ilie FEȚEANU, corespondent

IERI, LA I. E. F. S.

La competiție și-au anunțat pre
zența sportivi de la toate cele 12 
facultăți ale Universității, iar nu
mărul participanților, pe probe, va 
fi de peste 1500.

Probele ce figurează în progra
mul concursului sînt următoarele î 
100 m, 1500 m, săritura în lungi
me și în înălțime, pentru studenți 
și 100 m, 800 m, săritura in lungi
me și in înălțime, pentru studente*

(Continuare tn pag. a 2-a)
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AGENDA COMPETIȚIILOR 
DE MASÂ

BOGAT PROGRAM SPORTIV 
LA SFTRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

CONSFĂTUIRE DE LUCRU CU DECANII

FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICA DIN ȚARA
La Institutul de Educație Fizică și 

Sport din București a avut loc ieri 
o consfătuire, organizată de Ministe
rul Educației șl învățămîntului cu 
decanii facultăților de educație fizică 
din țară, pentru discutarea proiectu
lui privind „Sistemul probelor și nor
melor de control pentru educația 
fizică a elevilor",

Participanții la această ședință de 
lucru au ascultat informarea decani

lor facultăților de educație fizică șl 
sport din Iași, Oradea și Timișoara 
„Cu privire la îmbunătățirea pregă
tirii studenților, în concordanță cu 
cerințele predării și practicării edu
cației fizice și sportului în școala ge
nerală".

Discuțiile pe marginea probleme
lor au arătat și căile ce urmează a fi 
străbătute de mișcarea sportivă uni
versitară, îij lumina Hotărîrii C.C.

al P.C.R., cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului în țara noastră.

La consfătuire au luat parte re
prezentanți ai M.E.I., C.N.E.F.S. șl 
I.E.F.S.

în încheierea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvîntul tov. Virgil Caza- 
cu, prim-adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului.

IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI

REVANȘĂ A SCHIORILOR 

DINBRAȘO V Șl PREDEAL

Gcorgeta Băncilă (Dinamo Brașov) va încerca la actuala ediție a cam
pionatelor naționale să intre în posesia mult rîvnitului titlu de campioană 

Foto : Paul ROMOȘAN

BRAȘOV, 5 (prin telefon). —
Ultima zi a Campionatelor repu

blicane de juniori, de la Predeal, 
a programat — pentru toate cate
goriile de vîrstă — proba de sla
lom uriaș, pe pîrtia de sub telefe
ric, bine amenajată și avînd incă 
un strat suficient de gros de ză
padă pentru a permite trecerea a 
peste 140 de concurenți. Vremea 
s-a menținut în continuare fru
moasă, înlesnind concurenților o 
întrecere viu disputată.

La juniori mari, concurenții di- 
namoviști, abandonați în proba de

slalom, s-au revanșat în mod stră
lucit, cucerind primele două locuri 
prin Nandor Szabo și Ion Gheor
ghe, în fata lui Cavași, cel mai 
constant și mai valoros junior al 
sezonului. Pentru ei, slalomul a 
măsurat 1 200 m. cu o diferență de 
nivel de 250 m, pe care s-au mon
tat 40 de porți. La junioare mari, 
schioarele de la L.E.S. Predeal au 
venit în bloc pe primele locuri,

Mihai BÎRA

(Continuare în pag a 3 a)
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LA SFIRȘITUL

MUREȘUL" Tg. MUREȘ ÎN AȘTEPTAREA NOULUI SEZON...

DÎMBOVIȚA
„CUPA TINERETULUI" Dl 

SATE". Etapa pe centre de comune 
și etapa județeană au antrenat in în
treceri peste 4 500 de tineri și tinere 
care și-au disputat întîietatea la 
șah, tenis de masă, schi și săniuțe. 
Este de semnalat bună organizare a 
concursurilor și entuziasmul partici- 
panților care au luptat cu multă dîr- 
zenle pentru o comportare cit mai 
bună.

ÎN LOCALITĂȚILE TÎRGOVIȘTE, 
PUCIOASA ȘI GAEȘTI au avut loc, 
în ultima perioadă de timp, la fie
care sfîrșit de săptămînă. crosuri cu 
participarea elevilor din școlile ge
nerale, licee și școli profesionale pre
cum și a tineretului din întreprinderi 
și. instituții. La toate crosurile orga
nizate, alergările s-au bucurat de 
starturi bine populate, de peste 1 000 
de coneurenți.

„CUPA FEMINA", competiție or
ganizată în orașul Pucioasa, a stîr- 
nit interesul localnicilor care au a- 
sistat în număr mare și au răsplătit 
cu vii; aplauze disputele pasionante 
ale celor 1 500 de participante la con
cursurile de cros, șah și tenis de 
masă.

1ALOM1TA
9

„CROSUL TINEREȚII", organizat 
la Călărași, a fost o adevărată re
vărsare de entuziasm din partea tu
turor celor 600 de coneurenți care au 
luptat pentru victorie fără a-și pre
cupeți eforturile. La sfîrșitul întrece
rilor cîștlgătorii alergărilor au fost 
declarați: cat. 13—16 ani, fete (600 
m) : Georgeta Mirică, 17—19 ani : 
Elena Pascu ; senioare (1000 m); Ma
ria Toma ; cat 15—16 ani, băieți (800 
m) : Gheorghe Maxim ; 17—19 ani : 
Stan Marin ; seniori (1500 m) : Mihai 
Zîrnă.

LA SLOȘOZIA, prima etapă a 
campionatului județean de cros pen
tru juniori s-a bucurat de prezența 
la întreceri a 300 de coneurenți din 
centrele Slobozia, Călărași, Țăndărei. 
Fetești, Lehliu și Căzănești. Iată în
vingătorii : Junioare mici : Anca E- 
lefterescu (Călărași) ; juniori mici : 
Ștefan Codescu (Fetești) ; junioare 
mari : Mariana Costea (Slobozia) ; 
juniori mari : Victor Fredoiu (Fe
tești).

LA CĂMINELE CULTURALE din 
comunele Căzănești, Gheorghe Doja, 
Cuza Vodă, Perișanu au avut loc 

, reușite manifestări cultural-sportive 
intitulate sugestiv „Festivaluri ale 
primăverii".

saptAmînii...

CONCURS UNIVERSITAR DE AMPLOARE LA ATLETISM
(Urmare din pag 1)

într-o convorbire avută cu conf. 
univ. Victor Ionescu, șeful catedrei 
de educație fizică și sport de la 
Universitate, am aflat 
acestui concurs de masă 
de a atrage pe 
ctt mai mare de

stadion 
studențl

ră scopul 
este acela 
un număr 
și studen-

te în vederea depistării elemente
lor talentate și cu perspectivă pen
tru diferitele probe de atletism.

întrecerea se va desfășura sub 
conducerea catedrei de specialitate, 
iar arbitrajul va fi asigurat de 
studenții Institutului pentru Educa
ție Fizică și Sport, cu specializa
rea atletism.

te- 
in- 
bo- 
de 
să

Prin corespondențe și note 
lefonice contrhuărft să fim 
formați, asupra programului 
gat, ai competițiilor sportive 
masă, la care este chemat 
participe tineretul

• tA ROȘIORI se anunță, 
pentru duminică dimineața. o 
interesantă competiție de cros 
în fapt un veritabil ,,meci“ în
tre tinerele fete de la ,.Țesă- 
toria“ si Cooperativa ,,Sporul“.

O DIN TR, MĂGURELE ne-a 
sosit la redacție vestea că aici 
va avea loc. tot dumjnică, o 
mare întrecere dedicată preșco
larilor și școlarilor mici. Este, 
dacă vreți, o primă repetiție 
pentru concursurile ce se vor 
organiza în cinstea ,.Zilei co
pilului". Cei mai mici cetățeni 
din Tr, Măgurele vor putea fi. 
deci, Urmăriți disputlndu-și îri- 
tîietatea • cu trotinetele, cu tri
cicletele și cu bicicletele precum 
și în cadrul unei'” ștafete com
binate".

O TINERETUL TULCEAN a 
început pregătirile în vederea 
unei mari acțiunj pe Hni$ pro
pășirii sportului’ cu ‘ pedale : 
,.Ziua ciclismului • popular" pro
gramată să aibă ■ loc în abso
lut toate comunele județului ca 
și în orașe, la ea urmînd să 
participe toți posesorii de bici
clete. indiferent de marcă și de 
categorie.

Q IN BUCUREȘTI - activi
tate de masă bogată, progra
mată în zilele următoare pe mai 
multe baze sportive. Mîine di
mineață. la stadionul Străulești 
va avea loc , .Crosul primăverii4* 
pentru tineretul din sectorul 8. 
Șl tot mîine, începînd de la ora 
16, clubul sportiv universitar 
organizează la stadionul Re
publicii. pentru studenți. un 
concurs’ atletic de masă. Dumi
nică, în Parcul Herăstrău se vor 
întrece în probe de cros tineri 
din sectorul -1, iar ' Ta stadionul 
Voința sportivii de la cooperația 
meșteșugărească care vor mai 
participa și la dispute de vo
lei, handbal etc.

Poate că acum ar trebui să vor
bim despre o echipă „Mureșul" Tg. 
Mureș ca făcînd parte din prima 
serie a campionatului național, 
dacă am lua în considerație tradiția 
precum și faptul că la școala spor
tivă din localitate există o catedră 
specializată în „sportul alb“. Echi
pa mureșeană activează, însă, în se
ria a doua, ocupînd locul IV în cla
samentul final al anului trecut. Fi
rește, promovarea este obiectivul 
nr. 1 al jucătorilor și antrenorilor.

Ceea ce am încercat să desprin
dem, dintr-o recentă discuție cu 
profesorul Tiberiu Ovici, (printre 
primii din țară care, în urmă cu

Leucovits, Radu Simion, Dan Si- 
mion — juniori Judith Ola, Haj- 
nal Rosonczi, Anina Salamon — 
junioare.

— Neavînd sală de tenis la Tg. 
Mureș, v-am ruga să ne spuneți în 
ce au constat pregătirile la care ați 
supus echipa pe timpul cît nu s-a 
putut juca afară ?

— Faptul că nu avem, într-ade- 
văr, o sală specială pentru tenis, 
nu ne-a împiedicat să ne continuăm 
pregătirile, atit specifice cît și ge
nerale. Am făcut multe crosuri pe 
aleile din jurul stadionului, iar în 
sala de atletism, destul de îngustă, 
am lucrat la perfecționarea lovitu-

rilor de voie și a serviciilor.
— Probabil că 

se va putea juca 
diții dispuneți în

— Avem acum 
ciente pentru pregătirile echipei, 
dar puține dacă ținem seama de 
afluența mare a tinerilor către te
nis. Sperăm că în acest an vom 
mai amenaja cîteva. Vreau să vă 
spun, în încheiere, că deși mă voi 
ocupa în continuare de pregătirile 
echipei, de cîtva timp la conducere 
a trecut elevul meu Atila Fodor, 
absolvent al I.E.F.S., specializarea 
tenis, iar la conducerea secției de 
copii a fost promovată Vera Dudaș.

RINDURI LA O ANIVERSARE

ANUL XV AL
școlar din Bucu-Clubul sportiv

rești își serbează astăzi lâ ani de e- 
xistență. Este o perioadă de timp 
relativ scurtă, dar punctată, la ni
velul multor secții pe ramură de 
sport, cu succese de prestigiu care 
situează această unitate de perfor
manță, de un fel deosebit — alcă
tuită în exclusivitate din elevi — 
printre cluburile de elită ale miș
cării noastre sportive.

De numele Clubului sportiv șco
lar este legată marea performanță 
obținută de atleta Mihaela Pcneș. 
în 1964, la J.O. de la Tokio — me
dalie de aur la aruncarea suliței. 
De numele aceluași club amintesc 
alte și alte izbînzi în sport, în arena 
internațională, realizate de atleți ca 
Gheorghe Costache și Gheorghe 
Zamfirescu, de caiaciștii Mihal Za- 
fiu, Viorica Dumitru și Mihai Țur- 
caș, de floretistul Mihal Țiu, de 
handbaliștii Valentin Samungi, Mi
hai Marinescu și Gheorghe Goran, 
de polpiștii Gruia Novac și Gheor
ghe Zamfirescu, de gimnaștii Petre 
Mihaiuc și Mircea Gheorghiu, de 
înotătorii Angel Șopterean, Geor
geta Cerbeanu și Agneta Sterner- 
Mihalache.

Pleiada aceasta de valori auten
tice crescute de Clubul sportiv 
școlar de-a lungul anilor s-a dato
rat unei munci exigente de selecție 
și ulterior 
desfășurat 
de dăruire 
nori cu o 
dul căruia 
Constantin
Gheorghe Demeca, Cornel Munteanu, 
Al. Pândele, Eugen Trofin, Elisa- 
beta Stănescu, Augustin Mișcă, Ște
fan Hărgălaș, Dumitru Glrleanu, 
Nicolae Vieru, Barbara Dumitres
cu, Cornel Bîrsănescu, Paul Nicu- 
lescu, Cornel Florescu, Mihai Mi
trofan, Gheorghe Fodoreanu, Petru 
Ioan etc., tehnicieni și pedagogi 
totodată, care au știut să împleteas
că preocuparea elevilor pentru în
vățătură cu activitatea sportivă de 
performanță, care au căutat tot
odată să cultive în rîndul compo- 
nenților clubului trăsături morale 
robuste — o înaltă conștiință civi
că și patriotică, un adevărat cult 
pentru disciplină, demnitate și o- 
noare. Astfel, la ora bilanțului, ac
tivul Clubului sportiv școlar poate 
raporta, cu fruntea sus, îndeplini
rea angajamentelor asumate.

Climatul de muncă exigentă și res
ponsabilă continuă și acum, alimen
tat de antrenori mai tineri (Eugen 
Răducănescu, Gheorghe Predescu, 
Victoria Vîlcu, Lucia și Alexei Te- 
chirdalian, Aurel Zahan, Gheorghe 
Potea, Cornel Bunicelu etc), hotă- 
rîți să sfințească locul, să Statorni
cească tradiția bunelor rezultate. 
Nu este mai puțin interesant de re
levat și faptul că o serie dintre foș
tii sportivi ai clubului sînt acum 
antrenori (Gheorghe Fodoreanu, .

unui proces de instruire 
cu competență și spirit 
de un colectiv de antre- 
mare reputație din rin- 
au făcut sau fac parte 
Panescu, Gustav Fischer,

peste cîteva zile 
afară. De ce con- 
acest sens ?
6 terenuri, sufi-

Ș.S.A.-ȘC. SP. RUSE (Bulgaria)
Sezonul competițional atletic în 

aer liber estt deschis astăzi în Capi
tală de meciul dintre Școala spor
tivă de atletism și Școala sportivă 
din Ruse (Bulgaria), întîlnire de
venită tradițională. Concursul se 
dispută pe stadionul Republicii azi 
de la ora 16 și va fi continuat sîm- 
bătă, de la ora 9.

Sîmbătă după amiază și duminică 
dimineața, tot pe stadionul Repu
blicii, se va desfășura un concurs 
organizat de comisia municipală de 
atletism, rezervat seniorilor și tutu
ror categoriilor de juniori.

CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR... 
învățămîntului, prin Consiliul 
popular al 'municipiului București 
—- și firește orientarea colectivului 
de cadre didactice și antrenori care 
activează aici apllcînd în mod ri
guros prevederile recentei Hotărîri 
de partid, prin promovarea în toa
te secțiile a principiilor muncii 
conștiente} ale etidii'1 și echității so
cialiste,1 ale reprezentării cu dem
nitate a culorilor clubului în toate 
întrecerile sportive interne și in
ternaționale.

Clubul sportiv școlar poate șl tre
buie să fie, prin definiție, o unitate

Cristina Andri ța, Mihai Doară. Pe- 
trica Blejan-Popa, Elena Ciulinaru 
ș.a.) oferind un minunat exemplu 
de consecvență, de atașament față 
de unitatea sportivă în care au de
prins tainele disciplinei preferate. 
Aceasta explică într-o bună măsură 
șl de ce pleiada de aur de care am 
amintit are toate șansele să sporeas
că numeric, alte și alte elemente de 
talent forțînd porțile consacrării, 
atletul Cornel Anton, canotoarea Geta 
Alexe, spadasinii Ion Popa și Oc
tavian Zidaru, gimnasta Paula loan, 
poloistul Liviu Răducanu, rugbyștii

Cifiva dirftre componența echipei „Mureșul" din Tg Mureș. In medalion, profesorul Tiberiu Ovici, care se ocupă 
de peste 20 de ani de pregătirea echipei

MMI

20 de ani, a obținut categoria I de 
antrenor) a fost să aflăm compo
nența echipei și cum Se pregătește 
pentru ediția din acest an a campio
natului.

— încercînd să respect o ordine 
cît, mai strictă a valorii jucători
lor,; iată numele tenismepilor cu 
care ne vom prezenta la startul 
campionatului : Atila Fodor, An
drei Balogh, Gh. Miilfay, Vera Du
daș, Ana Breda, Ana Honesz, Ivan 
Schnitzer, Levente Bukaresti, loan 
Takaci, Ladislau Miilfay, Iile Ol- 
teanu — seniori : Ivor Ovici, Vic
tor Dogaru, Ștefan Modi, Ladislau

ABATEREA DISCIPLINARĂ SANCȚIONATĂ PROMPT

GIMNASTIC.
CONCURSUL REPUBLICAN

AL ȘCOLILOR SPORTIVE
începînd de astăzi, sala Floreasca 

din Capitală va găzdui Concursul 
reublican de gimnastică al școlilor 
sportive și liceelor cu program , de 
educație fizică.

Organizată de Ministerul Educației 
și învățămîntului în colaborare cu 
C.N.E.F.S., această competiție pro
gramează întreceri feminine și mas
culine, cu exerciții impuse și liber 
alese.

Astăzi, in prima zi, începînd de. ta 
orele 9 și 15,30, se desfășoară con
cursul băieților de categoria a IV-a 
(impus) și categoria a III-a (liber 
alese). întrecerile continuă sîmbătă 
cu concursul băieților de categoria 
a II-a și I, urmînd ca fetele să 
intre In scenă marți și miercuri.

JOCURILE TURNEULUI FINAL

Scriam, într-o notă prilejuită de 
desfășurarea competiției de tenis 
dotată cu „Cupa Steaua", despre 
comportarea nesportivă, față -de or
ganizatori și față de adversari a 
jucătorului Cristian Fețeanu de la 
clubul „Cutezătorii". Sîntem acum 
în posesia răspunsului conducerii 
clubului (adresa nr. 505/13 martie 
1973), semnată de directorul Palatu
lui pionierilor, prof. Nicolae Pre
descu, prin care se confirmă juste
țea celor sesizate de noi, adueîndu- 
ni-se, totodată, la cunoștință măsu
rile disciplinare ce au fost luate. 
Cazul relatat, ni se spune, a fost

discutat în prezența sportivilor sec
ției de tenis și a unor părinți, pă
rerea unanimă fiind că jucătorul 
Cristian Fețeanu trebuie sancționat.

„Biroul secției — se spune în în
cheiere — a dat un ultim avertis
ment jucătorului Cristian Fețeanu. 
Mulțumind ziarului dv. pentru spri
jinul acordat, vă asigurăm că ne 
vom preocupa cu și mai multă a- 
:enție de educarea în spiritul unei 
d’scipline integre a sportivilor noș
tri".

Rubrică realizată de 
Ion GAVRILESCU

AZI, RESTANȚA 
RAPID — „U“ CLUJ

Atitudini

■ ■
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Paula loan, una dintre cele mai talentate gimnaste ale noastre, a înscris 
succese remarcabile în istoria clubului bucureștean

în care elevii se realizează plenar, 
și pe planul învățăturii, al școlari
zării la cele mai înalte cote, și pe 
cel al performanței în sport, res- 
pectînd o tradiție deja creată. Pen
tru înfăptuirea acestei simbioze, ti
nerii sportivi, antrenorii și profe
sorii clubului au obligația de onoare 
de a colabora cît mai strîns și mai 
rodnic.

Felicitînd Clubul sportiv' școlar 
cu prilejul acestei 
urăm în continuare 
succese de răsunet.
exprimată de exponenții acestei u- 
nități sportive — ca mulți dintre 
ei să ajungă în loturile României 
pentru J.O, de la Montreal — să 
devină o realitate !

Ion Constantin și Corneliu Octavian, 
handbalista Rodica Bunea, trăgă
torii de tir Andrei Marinescu și 
Keli Vezeanu, săritorii în apă Va- 
sile Nedelcu și Ecaterina Dumitriu 
etc.

Totul pledează la Clubul sportiv 
școlar (președinte, prof. Teodor Bo
lea, vicepreședinte prof. Victor To- 
poloveanu), pentru o consolidare a 
acestei unități de performanță, 
pentru creșterea susținută a numă
rului da sportivi capabili să promo
veze în loturile reprezentative de 
copii, juniori, tineret și chiar de 
seniori : munca plină de responsa
bilitate care se desfășoară în sec
ții, pornind de la selecție (substan
țial îmbunătățită în ultima vreme) 
și pînă la instruirea echipelor care 
activează în primele eșaloane ale 
mișcării noastre sportive, condițiile 
materiale mereu mai bune create 
— cu sprijinul direct al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport și Ministerul Educației și

aniversări, îi 
cît mai multe 
Fie ca dorința

B3

IMPORTANTE MĂSURI ADOPTATE DE U.N.C.A.P
(Urmare din pag 1)

angrenate, pînă acum, în sfera u- 
nor astfel de preocupări. U.N.C.A.P. 
va participa, alături de C.N.E.F.S. șl 
C.C. al U.T.C. la extinderea propa
gandei sportive și adîncirea ei în 
mediul sătesc, prin editarea de bro
șuri, pliante, afișe etc.

Pe plan local, U.J.C.A.P., Consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție și Consiliile 
de administrație din asociațiile in- 
tercooperatiste, vor conlucra cu 
Consiliile județene sau municipale 
pentru educație fizică și sport, cu 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist și cu ceilalți factori cu 
atribuții în acest domeniu, în ve
derea dezvoltării activității sporti
ve si turistice, a orientării acesteia 
spre’ formele simple, accesibile ma
sei largi de lucrători din agricul
tură, precum sînt atletismul, ciclo
turismul, oină, trînta, popicele, 
orientarea turistică etc. Preocupă
rile acestor organe trebuie să se în
drepte și spre organizarea unor în
treceri la diferite discipline spor
tive ca luptele, halterele, fotbalul, 
voleiul, handbalul, schiul, săniuța, 
cunoscută fiind aderența manîfes-

tată față de ele de către tineri și 
țărani cooperatori. în dorința reali
zării unui maxim de eficiență a tu
turor acestor forme de practicare a 
educației fizice și sportului, Uniunile 
județene, Consiliile de conducere 
ale C.A.P. și Consiliile de adminis
trație din asociațiile intercooperatis- 
te vor asigura participarea sporită 
a cooperatorilor la activitățile spor
tive organizate la sfîrșit de săpta- 
mînă, Ia concursurile pentru de
semnarea celui mai bun sportiv la 
diferite ramuri și probe, și vor spri
jini efectiv organizarea de festiva
luri, serbări și duminici cultural- 
sportive sau alte manifestări.

în spiritul Hotărîrii, privind asi
gurarea unei baze materiale adec
vate practicării în bune condiții a 
exercițillor fizice, Consiliile de con
ducere ale C. A.P., împreună cu Con
siliile populare ale localităților ru
rale vor asigura terenuri pentru 
amenajarea de baze sportive, care 
vor fi puse la dispoziția tuturor lo
cuitorilor satelor, urmînd ca ele să 
sprijine, în același timp, asociațiile 
sportive în procurarea de materiale 
și echipament sportiv, ’ precum și 
pentru dotarea și modernizarea ba
zelor sportive existente.

în sala Giulești se dispută astăzi 
(Ia ora 19) meciul de 'baschet feminin 
Rapid — Universitatea Cluj, restanță 
din etapa a XIII-a a campionatului 
republican. întrecerea se anunță in
teresantă prin prisma faptului că în 
tur studentele au obținut o surprin
zătoare victorie asupra feroviarelor, 
iar in retur au avut, pînă acum, o 
comportare remarcabilă. Rămîne ca 
această formă bună să se confirme 
și în meciul de azi ÎS care, insă, 
baschetbalistele de la Rapid vor 
dori să se revanșeze pentru înfrîn- 
gerea suferită la Cluj (61—65).

MINIBASCHETUL
ÎN PLINĂ ACTUALITATE

Venirea primăverii a dat un nou im
bold activității minibaschetbaliștilor, o- 
ferindu-le . condițiile atrăgătoare ale în
trecerilor în aer liber. Veștile pe care 
le primim în legătură cu competițiile 
organizate pe plan local sînt tot mai 
numeroase, ele .oglindind permanenta 
dezvoltare a minibaschetului în rîndul 
școlarilor.

te Așa, de pildă, la Școala generală 
din Fundulea (județul Ilfov) a avut loc 
„Cupa primăverii", la care au luat parte 
12 echipe. Cea mai bună formație s-a 
dovedit a fi Racheta, care a învins, în 
finală, echipa Cutezătorii cu scorul de 
42—30. In cadrul aceleiași competiții, a 
avut loc și concursul „Cel mai bun din 
10“, încheiat cu succesul lui Vasile 
Boarță (7 aruncări realizate).

a în Capitală s-gu desfășurat con
cursuri „Cel mai bun din 10“. Rezultate. 
La Școala sportivă nr. 2 (200 de parti
cipant!), băieți : FI. Samoilă. C. Samo- 
ilâ. C. Zbîrcca. M. Hie, H. Schuller cîte 
9 coșuri înscrise ; fete : Gabriela Mir- 
cibiu 9 coșuri ; Liceul nr. 35 (60 de par- 
tiqipanți). băieți : c. Ciochină 8 coșuri: 
fețe : Mihaela Radu 8 coșuri ; clubul 
Cutezătorii (80 de participanți) : băieți 
M. Laliu 8 coșuri ; fete Maria Mareș 10 
coșuri.

© La concursul pentru Insigna de mi- 
nibaschetbalist, organizat de clubul Cu
tezătorii} s-au evidențiat Floricel Florea, 
Răzvan Ionaș și Radu Popovici.
• Consiliul județean al organizației 

pionierilor din Suceava ia de pe acum 
măsuri deosebite. (printre altele amena
jarea a noi terenuri) pentru a găzdui 
în cele mai bune condiții desfășurarea 
„Festivalului pionieresc de minibaschet" 
(18—21 iunie, ta Suceava).

o Dintre cele 250 de echipe care vor 
lua parte în județul Suceava, la etapa 
de masă a „Cupei primăverii", multe 
provin din mediul rural, unde minibas- 
chetul este foarte răspîndit. Cele mai noi 
centre au fost înființate la Măneuți și 
Moldovița.
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ClND ANTRENORII NU COLABOREAZĂ ■ M

AL CAMPIONATULUI
DE JUNIORI MICI

Astăzi pe patinoarul artificial „23 
August" va începe turneul final al 
campionatului republican de hochei, 
rezervat echipelor corjipuse din ju
niori II (15—16 ani).. Competiția se 
anunță' interesantă nu atît prin pris
ma gradului înalt de spectaculozitate 
pe care-1 pot oferi astfel de jocuri, 
cît mai ales în ceea ce privește per
spectiva hocheiului nostru. Cu acest 
prilej vom putea vedea evoluînd pe 
foarte mulți dintre cei ce vor lua;.' 
locul, nu peste multă vreme, celor 
care, recent, la Graz au făcut parte 
din echipa reprezentativă.

Iată programul întrecerilor de azi : 
ORA 9 : I.P.G.G. — Metalul Rădăuți; 
ORA 11 ! Dinamo București — Șc. 
sportivă nr. 2 Miercurea Ciuc; ORA 
15: Șc. sportivă nr. 1 Miercurea-Ciuc 
— Dunărea Galați. Turneul continpă 
pînă miercuri 11 aprilie, avînd o zi 
de pauză, duminică 8 aprilie, cînd, 
tot pe patinoarul „23 August", este 
programat meciul de baraj pentru 
divizia A dintre Avîntul Gheorghieni 
(ultima clasată) și Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc (prima - clasată în divizia 
B). Partida începe la ora 8,30.

■ 9 • SUFERĂ REDRESAREA RUGBYULUI CLUJEAN
Din nou despre rugbyul clujean... 

De mai bine un deceniu sportul cu 
balonul oval din orașul de sub Fe- 
leac se află intr-un cvasi — anoni
mat. Acea perioadă de glorie, de prin 
’60—’62, cînd rugbyștii clujeni, situați 
între primele patru echipe ale divi
ziei A, țineau în șah formații reduta
bile ca Grivița Roșie, Steaua și Dina
mo, pare să fi apus. Sub titulatura 
Agronomiei, echipa a «avut, în anii 
din urmă, o existență modestă In 
primul eșalon al țării și depășită de 
alte formații, a retrogradat în B. în 
fine, acum, iat-o iarăși fruntașă în di
vizia secundă, după o autoritară pre
zență, cu aspirații legitime de a re
veni în elita rugbyului nostru. Totul 
pledează pentru împlinirea unui a- 
semenea obiectiv. _ întrebarea „este ! 
va reuși Agronomia Cluj să se men- 
țită în ..A" și, mai ales, să readucă 
centrului rugbystic din acest oraș, 
strălucirea pe care a avut-o cîndvă?

Am cercetat atent diversele aspecte 
care ne pot ajuta să elucidăm această 
problemă. Am ajuns la concluzia că 
un astfel de deziderat nu este uto
pic. el fiind condiționat mai puțin de 
jucători, de condițiile materiale (nu de 
invidiat, e drept, la această oră), ci 
mai mult de antrenori.

Există în prezent la Cluj, doi an
trenori cu o excelentă reputație, ri
nul este prof. Alexandru Paloșanu, o 
notorietate în rugbyul românesc, fost 
jucător al naționalei și un tehnician 
de prestigiu, care a activat un timp 
și pe iîngă lotul B al țârii. Paloșanu 
este antrenorul principal al Agrono
miei Cluj. Se străduiește să asigure 
echipei omogenitatea și maturitatea 
necesare, caută să-și vaiorifice bogata 
sa experiență. In Darie, reușește. 
Precizăm, în parte, știind cît de di
ficil este să lucrezi cu o echipă 
de studenți. După absolvirea unei fa
cultăți. cei mai mulți dintre titularii 
echipei se îndreaptă către locurile 
unde sînt repartizați, — ca agronomi, 
oricum. In afară orașului — alti și 
alți tineri trebuie să asigure lotului 
și echipei continuitate. Existența unui 
centru de juniori care să alimenteze 
constant lotul Agronomiei ar fi una 
din soluțiile eficiente.

La Cluj, de juniori se ocupă, cu 
bune rezultate, prof, Viorel Cirligelu. 
La nivelul cadeților, și el este o no
torietate Jn materie. Ar fi, desigur, 
cel mai în măsură să asigure Agro
nomiei cadrele noi de ■'jucători.' Dar 
prof. Cirligelu nu acceptă să colabo
reze cu antrenorul Paloșanu, pînă mal 
ieri amici apropiați, foști colegi de 
echipă. Se simte lezat că după ce a 
adus echipa în prima divizie, în pe
rioada în care aceasta activa sub cu
lorile Științei/ cei de la conducerea 
clubului nu L-au acordat încrederea 
cuvenită, numind în locul său un alt 
antrenor, pe D. Manoileanu. Este o 
„rană" din anul 1953, dar din păcate, 
necicatrizată nici astăzi. Evident, n-are 
rost ca acum, după 15 ani, să repunem 
pe rol un proces, practic, încheiat. 
Regretăm, firește, faptul că la timpul 
respectiv prof. Cirligelu nu s-a bucu
rat de roadele muncii sale, așa cum 
merita, oferindu-i-se satisfacția de 
a-și dovedi competența și ca antrenor 
de divizia A. Dar de aici și pînă 
la a intoarce spatele, atunci cînd este 
vorba de destinele rugbyului clujean, 
ni se pare o atitudine de neînțeles. 
Dimpotrivă, ar fi de dorit o reconci
liere între cei doi reputați antrenori. 
Uniți, ei ar putea face foarte mult 
pentru redresarea valorică a acestei 
discipline.

Iată un prilej de profundă reflec
ție pentru toți cei vizați. Noj rămt- 
nem la convingerea că rugbyul clujean 
— peste animozitățile și neajunsurile 
existente — se poate regăsi, este ca
pabil să se redreseze, să se situeze 
acolo unde a fost cu mai bine de un 
deceniu în urmă. Stimați antrenori, 
pedagogi totodată — ambii sînt profe
sori — haideți, dați-vă mîna !... Spre 
binele rugbyului !

Tiberiu STAMA

ÎN FIECARE DUMINICĂ,

DIVIZIONARELE MASCULINE A ÎNAINTEA RELUĂRII CAMPIONATULUI

HAN D B ĂL
Continuăm astăzi prezentarea 

pregătirilor efectuate de echipele 
masculine din primul eșalon îna
inte de reluarea campionatului, care 
programează duminică prima e- 
tapă din turul III, în aer liber.

Universitatea Cluj a avut un 
program încărcat, care a început 
la 20 februarie cu trei săptămîni 
de pregătire fizică generală, a con
tinuat cu un turneu în R. F. Ger
mania — unde formația clujeană 
a cîștigat 6 din cele 7 jocuri sus
ținute — și s-a apropiat de faza 
finală cu participarea la „Cupa 
A.S.A. Tg. Mureș" unde elevii an
trenorului Romeo Sotiriu au 
cerit trofeul pus în joc. în 
zent formația se antrenează în 
deosebit pentru primul meci 
turul III, în care va întîlni Ia 
echipa Universitatea București. Cei 
mai în formă jucători ai team-ului 
clujean sînt Tudosie, Stuparu, Fo- 
pa și Keil.

Independența Sibiu s-a antrenat 
zilnic susținînd și cîteva jocuri a- 
micale cu alte formații din locali
tate. în urmă cu puțin timp, hand
baliștii sibieni s-au aliniat la star
tul „Cupei Doljului”, alături de trei 
divizionare B și, spre surprinderea 
generală, n-au reușit să cucerească 
locul întîi, acesta revenind echipei 
Rafinăriei Teleajen. Din cîte am 
aflat, însă, Ia competiția de la 
Craiova formația Independența s-a 
prezentat fără cîțiva jucători, care 
n-au fost de acord să călătorească 
cu trenul la... clasa a II-a ! ?

cu- 
pre- 
mod 
din 

Cluj

Politehnica Timișoara, care o- 
cupă în clasament un incomod loc 
7, a participat la turneul organi
zat 
rind 
pei gazdă și a formației Sparta- 
kus ~ 
constituit un 
pentru antrenorul C. Jude și ele
vii săi, așa îneît ritmul pregătiri
lor s-a intensificat, crescînd tot
odată și numărul jocurilor de ve
rificare. După cum se știe, stu
denții timișoreni au de dat, chiar 
în prima etapă, un examen foarte 
greu — meciul cu Dinamo Bucu
rești — în care doresc, firește, să 
facă o figură frumoasă, cu atit 
mai mult cu cît vor susține acest 
joc pe teren propriu. Rămîne, însă, 
de văzut dacă Gunesch. Teacoiu și 
coechipierii lor vpr putea trece 
cu bine peste acest dificil examen.

Dinamo Brașov, aflată la pas 
(sau mai bine Spus o jumătate de 
pas, căci este vorba numai de un 
punct !) de zona periculoasă a cla
samentului. a muncit cu rîvnă pe 
toată perioada de pauză competi- 
tionălă, fiind decisă să urce în 
ierarhia divizionarelor A. în ulti
mul meci de verificare, susținut de 
brașoveni în compania formației 
maghiare Voros Meteor Budapesta, 
antrenorul I. Donca a avut toate 
motivele să fie mulțumit, nu nu
mai prin victoria obținută (27—21), 
dar și prin evoluția bună a în
tregii echipe. în formă bună se 
anunță a fi Șchmidt, Messmer șl 
portarul Bogolea.

Trotușul Orașul Gh. Gheorghiu-

de Minaur Baia Mare, sufe- 
două înfrîngeri, în fața echi-

Budapesta. Aceste eșecuri au 
semnal de alarmă

Dej a căzut — pentru prima dată 
de cînd a promovat în prima di
vizie — pe locul 9 și va avea di
ficultăți serioase în turul care în
cepe duminică. în pofida acestui 
fapt, știrile care ne-au parvenit de 
la pregătirile echipei nu sînt deloc 
cele mai bune ; la turneul orga
nizat în orașul Bacău formația an
trenorului M. Pintea a suferit două 
înfrîngeri : 
de tineret 
narei A

Iată, în 
clasamentului înainte 
campionatului:

în fața reprezentativei 
a țării și a ex-divizio- 
Sport Club _ 
încheiere,

Bacău, 
configurația 
de reluarea

1. Steaua 18 15 1 2
2. Univ. Buc. 18 11 3 1
3. Din. Buc. 18 10 2 6
4. Min. B M. 18 8 3 7
5. Univ. Cj. 18 7 3 8

6. Indep. 18 7 2 9
7. Poli. Tim. 18 6 2 10
8. Din. Br. 18 5 3 10
9. Trotușul 18 5 2 11

10. V-ța Buc. 18 2 1 15

313-233 
278-228 
259-219 
265-251 
270-265 
276-291 
250-248 
257-288 
220-260 
230-335

31
31
22
19
17
16
14
13
12

5
Horia ALEXANDRESCU

președintele comisiei de competiții din 
federația de specialitate, tov. P. Simio- 
nescu, ne-a adus la cunoștința, că, in 
ultima perioadă, au avut loc în împre
jurimile Bucureștiulul, în fiecare dumi
nică, diferite concursuri de orientale 
turistică, o bună parte din ele, îmbră- 
cind un pronunțat caracter de masă. 
Astfel, duminica trecuta în afara între
cerilor din pădurea Băneasa care au 
atras la start peste 1 000 coneurenți, s-au 
disputat și două concursuri în pădurea 
Brănești : unul organizat de comisia ju
dețeană Ilfov (cu substanțialul aport al 
arbitrului trasator H. Sommer), iar celă
lalt deschis membrilor asociației voința.

Concursul comisiei județene a reunit 
cca. 150 elevi șl eleve soldindu-se cu ur
mătoarele rezultate : cat. pitici — fete: 
Ecat. popa — Lucia Gunică (Șc. gen. 
Tămădău); băieți : C. Șerban, A. vasile 
(Șc. gen. Tămădău); copii — fete : Mi
haela Păun-Mihaela Uimeanu (Șc. gen. 
Tămădău); băieți: Z. Dumitrescu — Gh. 
Trifu (Lie. teoretic Brănești); juniori 
mici _  fete : Natalia Ștefan — Mihaela
Marin (Lie. ind. fin. Brănești); băieți : 
V. constantin — S. Vîrlan (Llc. teoretic 
Brănești) : juniori mari — fete : Elis. 
Tingan — Georgeta Slujitoru (Lie. ind. 
fin. Brănești). băieți: M. Lungu _ C. Ste
fan (Lie. silvic Brănești), tineret : Ad. 
Ion — D. Guran (Lie. teoretic Brănești).

Concursul Voinței, de proporții mal 
modeste, a fost disputat de cea. 50 par
ticipant!.

• Primul mare concurs al anului 1973 
se va disputa în apropiere de orașul 
Oradea (corn. Cetariu) în organizarea 
A. S. Tipo-Oradea, cu sprijinul Comite
tului Uniunii sindicatelor din poligrafie, 
presă, radio, TV și edituri. Este vorba 
despre „CUPA POLIGRAFIEI", ajunsă la

VOINȚA CLUJ-RAPID BUCUREȘTI 2-5 ÎN DIVIZIA A

La Cluj s-a desfășurat meciul res
tant din divizia A la polo dintre 
formațiile Voința și Rapid Bucu
rești. După două reprize aproxima

tiv echilibrate, feroviarii bucureș- 
teni au cîștigat cu 5—2 (0—1, 2—0, 
2—1, 1—0). Au marcat Rusu 2, 
Bartolomeu 2, Slăvel de la învin
gători și Ffllop, CI. Rusu de la în
vinși. (P. RADVANI — coresp.)

OBILISM

0 NOUĂ ECHIPĂ: CICLOP
O surpriză plăcută : duminică, la 

startul cupei „Jean Calcianu", s-a 
prezentat o nouă echipă — CICLOP 
din București. Patru autoturisme 
frumos decorate în culori, șase echi
pieri îmbrăcați în salopete iden
tice.

CICLOP este compusă din sala- 
riați ai întreprinderii — mecanici, 
ingineri, funcționari — și are patru 
autoturisme : Dacia 1100 (Ion Cea
pă șl Al. Cristea Ionescu), Renault 
8 Gordini (Corneliu Serghiescu, Gh. 
Dumitrescu), Alfa Romeo (Vasile 
Si a), Skoda (Doru Gîndu).

NăXăTIS
CONCURSUL REPUBLICAN 

AL SĂRITORILOR >;
De astăzi pînă duminică, bazinul 

„23 August" din Capitală găzduiește 
întrecerile finale ale concursului re
publican de primăvară al săritorilor 
de la trambulină. Programul preve
de desfășurarea probelor în următoa
rea ordine : vineri, de la ora 10 și 
de la ora 16 ; sărituri de la 1 m 
(masculin și feminin) ; sîmbătă, de 
la ora 10 și de la ora 16 : platformă 
(feminin), trambulină (masculin) ; 
duminică, de la ora 10 și de la ora 
16 : trambulină (feminin) și platfor
mă (masculin).

LA BUCUREȘTI

CEL PUȚIN UN CONCURS
a Vn-a ediție, o competiție care și-a 
cîștigat un binemeritat prestigiu în rîn
dul orlentariștilor.

Concursul prevede probe individuale, 
pe echipe și de ștafete pentru categoriile 
copii, juniori mici și mari, tineret, se
niori A și B. El se va desfășura începînd 
din 29 aprilie pînă la 1 Mai.

Organizatorii (A.S. Tipo Oradea sir. 
Moscovei nr. 5), mai primesc înscrieri 
pînă la data de 12 aprilie.

Participanții vor avea la dispoziție 
hărți în patru culori (plus două nuanțe) 
și cei mai buni dintre ei vor fi răsplă
tiți, cu cupe, medalii și diplome.

VlNATORI COLECTIVE DE 
COMBATERE A RĂPITOARELOR
Asociațiile vînătorilor și pescarilor 

sportivi din sectoarele III și V ale 
Capitalei organizează, duminică 8 a- 
prilie, vînători colective de combate
re a răpitoarelor în pădui'ile Bră
nești, Băleanca, Bogdana și, respec
tiv, Fetești—Balta, Letca, Dărăști și 
Marsilieni.

înscrierile pe listele de participare 
și informații suplimentare — la se
diile asociațiilor pînă vineri la orele 
29.

IN ATENȚIA PESCARILOR 
SPORTIVI

Asociația Generală a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi recomandă pes
carilor sportivi să nu pescuiască în 
bazinele piscicole care au suferit a- 
varii datorită inundațiilor. înainte 
de a ieși la pescuit, ei trebuie să se 
intereseze (la sediul asociației sau 
filialei ai căror membri sînt) asupra 
regimului stabilit pentru bazinul pis
cicol vizat.
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//HERRERISMUL PE GHEATA...
Mă uit atent la săptămînă care s-a dus și nu-i 

găsesc nici un suris de telesport — sînt și aseme
nea cazuri în viața unui cm, nu ? N-o să mă apuc 
să fac nici ironii, nici haz de necaz, nu văd nici 
de ce aș ridica vocea, să lăsăm cîteva tristeți 
consume fără a le comenta cu draci și 
E necesar să fim sobri și la locul nostru 
acelea au jucat atît de... gingaș în fmola 
bal, ca să-mi pot permite glume și răutăti 
teligente. Ce rost ar avea ? Propun — 
asemenea nivel ridicol — puțină pu
doare în mișcarea condeiului pe hir- 
tie. Și ce deșteptăciune să scrii cind 
juniorii aceștia — mereu tolentați și 
foarte talentați — o fac otit de fiar
tă ? Ei cîștigă in deplasare, au me- 
.ciul-retur în buzunar, la pauză, pe 
teren propriu, după aceea nu poți să 
le spui — cu toată amărăciunea — 
decît că s-au dovedit inconștienți, 
dacă aceste cuvinte amare mai au 
vreun înțeles pentru acele minți deo
camdată fragede. Cert este că au 
avut mare noroc în clipa cînd s-o 
decis ca meciul lor să nu se televi
zeze — atita le-ar mai fi lipsit să-i 
mai vadă o lume și un popor de telespectatori.

Noi am fost fericiți cu un S C. Bacău — Petro
lul, despre care iar prefer să mă exprim 
nu s-a ridicat nici cu o iotă peste meciul interna
țional văzut miercuri seară, din care am priceput 
foarte bine că și în vecini fotbalul dă și va mai da 
bătăi de cap — gind deajuns de tonic, fie vorba 
între noi; câci nici n-ar fi drept să se creadă că 
numai; noi avem juniorii noștri. Mai ou și alții ju
niorii lor

Dar reprimîndu-mi sever orice tendință spre haz 
de necaz — mă voi întoarce spre hocheiștii noștri 
(seniori șl juniori — locurile 4, pe unde au fost, 
locuri nu tocmai rele) și voi spune un sincer și sen
timental „păcat, mare păcat...* că s-a pierdut, la 
Graz, locul 3. La fiecare din cele trei echipe dinain
tea noastră, am avut un moment în care le-am con
dus, ba chiar șl două momente.., 2—1 la R.D.G., 
1—0 la americani șl iugoslavi, și alîtea alte peri
oade bune, de joc îneîntător. Cele mai frumoase 
meciuri ale grupei au fost două dintre -partidele 
noastre — și nu văd de ce am renunța la tradiția
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• Luni, reunirea lotului la Timișoara • „Selecționata

1974“ își intensifică activitatea

ÎNCĂLZIREA
SE IGNOREAZĂ, DIN PĂCATE

pentru Tur- 
care îl va găzdui

noastră de a cîștigă „premii de frumusețe" ; la alte 
obiceiuri trebuie renunțat.. Tureanu e un mare ta
lent. ca și Huțanu, ca și Netedu, ca și loniță — 
cc să nu mai spun cu cită dragoste și melancolie 
rr.-am uitat la acest etern Yarga, pe care I-om văzut 
debutind in urmă cu 17 ani, dacă nu mă înșel, pe 
vremea cînd chiar Mișu Flamaropol mai tinea crosa 
lingă Czako și Ganga, tar noi, copii în nle hocheiu
lui, urlam din tribune pentru „șobolcnii* din Miercu- 

i le făceau zile, fripte campionilor de 
la București. N-am mai văzut fizic 
ca al lui Varga — printre hocheiștii 
noștri. E ceea ce continuă să ne lip
sească și azi — forța, statura, vfăj- 
ganii, deși am învățat, se pare, ceva 
esențial, să nu mai primim goluri 
multe. Dar nici nu dăm — de acord, 
totuși afacerea e pe drumul bun, 
măcar de n-am uite asta pină la 
ana’... Căci și în hochei — nu nu
mai in fotbal, unde pină am învățat 
asta ne-ou trecut toate sudorile — 
cm impresia că se tinde spre scorul 
strins. puțin, al apărărilor ferme și 
rele.

începe să opară „herrerismul* și pe 
„Iccctul" și pe ccolo, rezultatele ca- 
fotbal modem, ce înseamnă 2—0 la 
două reprize olbe. Cit p-aci să văd 
mori puteri ca Suedia și Cehoslovacie

rea Ciuc care

sobru :

ghecțâ, apare 
păta chip de 
hochei, după 
un meci intre 
incheindu-se cu 0—O ! In hochei, marile puteri și 
cu atît mai mult micile state iși întăresc la maximum 
apărarea. Atenție, deci. Apropo, ce admirabilă trans
misie ne vine de la Moscova •

E atît de frumos hocheiul, incit nici nu mă pot 
gîndi la soarta lui Cassius Cloy I Las' că nici el nu 
are timp să se gindească dacă C.S.M. Reșița scapă 
sau nu...

CORESPONDENȚA :
Virgil Vandanu — str. Băiceni, nr. 2, București î Iml 

cer scuze publice fiindcă am confundat-o pe C.I.L. 
Gherla cu Minerul Ghelar. Scrisoarea d-voastră râmine 
nu mal puțin fantastică prin forța cu care vă ridicați 
în apărarea prestigiului sportiv al acelei echipe și al 
acelui orășel. Eu însumi, băcăuan, nu am ajuns să scriu 
asemenea ode la adresa orașului meu natal, ur.de slnt 
suspectat că țin cu Dinamo București !

Nelu Lupovici, — str. Gării 5S — Bacău îmi pare 
bine că v-a plăcut acel articol șl mai aies că ați ținut 
să ml-o spuneți, după ce de cîteva ori — dacă nu mă 
înșel — am fost în dezacord. Vă mulțumesc pentru fair
play. Orice glnd bun din Bacău mă mal liniștește...

BELPHEGOR

LA MINSK, BUDAPESTA, BARI Șl VARȘOVIA

PATRU MARI TURNEE DE SCRIMA
TESTE IMPORTANTE PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Confruntările floretistelor, floretiștilor șî sabrerilor permit o verificare 

utilă pentru „mondiale41 și Universiadă♦ it

săptămînă bogatUn nou sfîrșit de 
în mari competiții internaționale de 
scrimă I Cu excepția spadasinilor 
(care își permit un „respiro" între 
dificilul turneu de la Tallin și a- 
propiatele întreceri de Ia Leipzig), 
ceilalți fruntași ai scrimei noastre 
vor lupta... în patru puncte cardinale.

Cel mai încărcat program îl au 
floretistele care vor fi prezente în 
două competiții. în primul rînd este 
verba despre „Cupa Bielorusiei", upa 
din probele incluse în Cupa Mon
dială și care, în consecință, se va 
bucura de prezența celor mai bune 
trăgătoare din lume. Forul nostru de 
specialitate a trimis aicî o garnitură 
care cuprinde pe experimentatele 
Ileana Gyulai, Olga Szabo. Ecate- 
rina Stahl, apoi pe Marina Stanca- 
Filip, care după o remarcabilă rein
trare în concursurile interne, rea
pare acum și în arena internațională, 
precum și tinăra Ana Girbea. un e- 
lement de persoectivă pentru care 
turneul de la Minsk va constitui ur. 
prilej de a-și îmbogăți experiența 
competițlonală alături de cele mai 
reputate specialiste ale probei.

Concomitent, la Budapesta se des
fășoară (sîmbătă și duminică), meciul 
patrulater dintre selecționatele Ro
mâniei, Ungariei, Italiei și Franței. 
Avînd In vedere că toate aceste țări 
vor avea cele mal bune trăgătoare la 
Minsk, este de așteptat ca In capi
tala Ungariei să evolueze garniturile

secunde ale celor patru participante. 
Scrima noastră va fi reprezentată la 
acest „patrulater" de o formație com
binată, cu două trăgătoare mai expe
rimentate (Ana Pascu si Suzana Ar
deleanu) și trei floretis’te tinere, din 
eșalonul „speranțelor" (Magdalena 
Bartoș, Aurora Crișu și Elena Pricop)

La Bari (Italia) are loc în acest 
sfîrșit de săptămînă, tradiționala 
competiție pe echipe pentru „Cupa 
Gaudini" (în al cărei palmares re
prezentativa țării noastre și-a înscris 
de trei ori numele). Acest trofeu este 
dls'putdt de fthTpele“mâsculine de 
floretă ale României. Italiei, Unga
riei și Franței. Formația țării noas
tre va fi alcătuită din Mihai Tiu 
(campionul național). Tudor Petruj 
(cfștigătorul recentului c 
bHcan universitari.
Constantin Niculescu 
mirean Petre Kuki
bună 
câmpie
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CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI

(Urmare din pag l)

:onfirmîndu-și supremația asupra 
uturor celorlalte echipe.
oarea, Nela Simion, a 
ocul cu colega sa, Nuți 
istfel că aceste două 
iflate la egalitate de rezultate, se 
ituează printre cele mai bune 
chioare ale țării, chiar dacă sînt 
ncă junioare.
La categoria junioarelor mici, 

raseul a fost mai scurt, măsurând 
2 de porți, pentru băieți, și 26, 
lentru fete. S-au înregistrat rezul- 
ale normale, cîștigînd — în gene- 
al — schiorii care s-au eviden- 
iat și în celelalte concursuri ale 
ezonului.
REZULTATE TEHNICE : juniori 

lari: 1, N. Szabo (Dinamo) 67,2, 
. I. Gheorghe (Dinamo) 68,5. 3.
on Cavași (Brașovia) 68,9 ; ju- 
ioare mari : 1. Nela Simion
L.E.S. Predeal) 66,0, 2. Nuți Dege- 
atu (L.E.S. Predeal) 66,7, 3. An- 
ela Manole (L.E.S. Predeal) 70,1 ; 
miori miei: 1. Dan Frățilâ (Bra- 
ovia) 64,2, 2. Florin Tudor (Carai- 
tanul Bușteni) 65,2, 3. Alin Năsta- 
> (L.E.S. Predeal) 65,8 ; junioare 
îici: 1. Aurelia Nițu (L.E.S. Pre- 
eal) 51,2, 2. Doina Frătilă (L.E.S. 
redeal) 52,2. 3. Arlette Erețian 
>c. sp. Brașov) 53,1.
De astăzi, încep la Poiana Bra-

Cîștigă- 
schimbat 
Degeratu, 
schioare,

șov Campionatele naționale pentru 
seniori, la startul cărora și-au a- 
nunțat participarea cei mai valo
roși schiori alpini ai țării. în plus, 
sînt invitați și cițiva dintre junio
rii mari, distinși la recentele lor 
campionate naționale. Joi a avut 
loc, pe pîrtia Lupului, coborîrea 
non-stop. Și, deși nu se face o 
cronometrare oficială, deconspirăm 
totuși, pe baza unor cronometre 
particulare, cele mai bune rezul
tate, aflate în următoarea ordine : 
Dorin Munteanu. Gheorghe Vulpe, 
Dan Cristea, Marin Focșeneanu 
etc. în ciuda unei călduri ridicate 
și a unui vînt cald, care au dez
golit suprafețe întinse din pîrtia 
Lupului, printr-un efort mare, ar
bitrii și antrenorii au adus pîrtia 
în condiții excelente, în așa fel. în- 
cît coborîrea (deși scurtată cu 
cîteva sute de metri) va beneficia 
de o ambianță perfectă de între
cere.

Programul Campionatului națio
nal de seniori este următorul: vi
neri, ora 11.30 — coborîre, senioa
re ; ora 12.00 — coborîre seniori; 
simbătă, ora 9.00 — slalom uriaș, 
seniori și senioare; duminică, ora 
9.00 — slalom special.

Sfîrșitul acestei săptămîni pro
gramează în Poiana Ruia și un 
concurs internațional de schi fond, 
cu participarea celor mai puternici 
schiori ai disciplinei din R.P. Po
lonă. Simbătă vor avea loc probele 
individuale, iar duminică — șta
fetele.

Dialog cu llie Oană, despre Petrolul și desele accidentări

rlndurile căreia lipsește numai Dan 
Irimiciuc. Intens solicitat în primele 
turnee ale anului (in două rînduri 
la Sofia, la Bruxelles și la Moscova), 
Irimiciuc face o pauză (competițio- 
naiă, firește, căci el se pregătește 
asiduu pentru Cupa Hungaria, din 
cadrul Cupei Mondiale, ce va avea 
loc la sfîrșitul acestei luni la Buda
pesta). Cvintetul nostru la turneul 
din Varșovia reunește pe Constantin 
Nicolae, Gheorghe Culcea, Alexandru 
Nilcă, Dan Popescu și pe tînărul 
Ion Pop.

Așadar, floretistele, floretiștii și 
sabrerii noștri, ca și cel ai altor 
țări, susțin în aceste zile un nou 
examen, un examen „parțial" cu scop 
de verificare a stadiului de pregătire 
ce vizează de fapt mai. departe, la 
marile competiții ale anului : cam
pionatele mondiale (GBteborg — iulie) 
ți Universiada (Moscova — august).

După acel 2—2, de duminică, din 
fața reprezentativei Greciei, juniorii 
noștri se văd în situația (creată mai 
mult de căderea lor din a doua re
priză) de a continua lupta pentru , 
calificarea în turneul final al com 
petiției europene Turneul U.E.F.A., 
și în ultimul joc. al seriei care se 
desfășoară la 15 aprilie la Vîrșeț, în 
compania formației-gazdă, echipa na
țională de juniori a Iugoslaviei. De 
luni, tinerii noștri fotbaliști încep, 
la Timisoara, pregătirea acestei în
tîlniri în care, așa cum am mai a- 
nunțat, numai o victorie sau a egali
tate stabilită prin mai mult de trei 
goluri îi poate aduce în rîndul se
lecționatelor calificate pentru Tur
neul U.E.F.A., pe '' -
Italia.

Lucrul de prim ordin în desfășu
rarea pregătirilor . 
la Vîrșeț îl constituie stabilirea și 
lichidarea, cu tot simțul răspunde
rii, a carențelor manifestate în în
tâlnirea de pe stadionul Politehnica 
din București. Antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Ion Vqinesțu trebuie 
să fie intens preocupați de efectua
rea unei analize clare, fără echivoc, 
a acestui draw oferit mai mult de 
juniorii noștri decît obținut de cei 
greci. In zilele acestei săptămini, 
componenții Ioturilor, care au reve
nit la cluburile lor, au judecat — 
sîntem siguri — greșelile comise. Ră
mâne, acum, ca ei să le răscumpere 
atît prin modul exemplar in care se 
vor pregăti pentru meciul cu repre
zentativa iugoslavă cit și prin dă
ruirea în cele 80 de minute de între
cere de la Vîrșeț.

O problemă importantă a partidei 
de la 15 aprilie constă In recupera
rea jucătorilor accidentați; -in întil- 
nirea cu echipa Greciei au suferit 
accidente trei dintre titulari ; Iuga, 
Negruțiu și Hurloi. Din informațiile 
pe care le dețin antrenorii lotului, 
nici unul nu s-a restabilit dar se 
speră ca, pînă la reunirea de la Ti
mișoara, ei să poată fi recuperați, 
în caz contrar, se discută variantele 
de formație, variante care prevăd 
utilizarea rezervelor Cotigă și Pctri- 
șor și, eventual, a convocării lui 
Hagiu, care figurează pe lista lotului 
lărgit.

Și-acum, programul pregătirilor de 
săptămînă viitoare : luni, reunirea la 
Timișoara, apoi antrenamente zilnice, 
cu un joc la doua porți, probabil 
miercuri, cu una dintre formațiile 
locale de juniori. întregul program 
de antrenamente va avea loc pe sta
dionul „1 Mal". Plecarea spre Vîrșeț 
e prevăzută pentru sîmbătă 14 apri
lie, dimineața, cu autocarul, avînd 
în vedere că pînă la Vîrșeț e o mică 
distanță (65 de kilometri).

propie de sfîrșit activitatea primei 
reprezentative cu atît se intensifică 
aceea a selecționatei care îi urmea
ză, selecționata care aspiră la pre
zența în viitorul turneu U.E.F.A., 
ediția 1974 deci. Așa că asistăm la 
declanșarea unor acțiuni în serie 
pentru această reprezentativă de 
perspectivă.

E vorba, acum, de un turneu în 
R.D. Germană, unde tinerii jucători
— conduși de antrenorul llie Savu
— vor susține la sfîrșitul acestei 
luni, două partide. Tn consecință a 
fost alcătuită o primă listă de selec
ționați pentru aceste întîlniri. Iat-o : 
loniță (Rapid) și Marcu (Metalul) 
portari ; Dumitrescu și Corneliu 
(Steaua), Pintea (A.S.A. Tg. Mureș), 
Negroiu (Rapid), Hagiu (Steaua „23 
August") — fundași ; Dragu (Progre
sul București), Florea (Steaua), Soșu 
(S.C. Bacău) — mijlocași ; Postelnicu 
și Popescu (Liceul de fotbal Bucu
rești), Lungu 
Vrînceanu
(Steaua) — 
vor adăuga 
primul lot,
le de vîrstă și pentru viitorul se
zon. Căutările pentru a descoperi și 
alți tineri jucători vor continua în 
tot cursul lunilor care urmează, mai 
cu seamă cu prilejul taberelor de 
perfecționare pentru juniori inițiate
— în cursul verii — de F.R.F.

(Metalul
(Dinamo), 

atacanți. Acestui, lot Ii se 
Hurloi și Cotigă, de Ifi , 
care îndeplinesc condiții-

Startul Petrolu- 
fotbalistic este 

,___  . frumoasele com
portări din turul' campionatului, plo-._ 
ieștenii au ajuns, în momentul de 
față, la mijlocul clasamentului. în 
trei jocuri susținute, Petrolul n-a 
acumulat decît un punct, și n-a mar
cat decît un gol. Dar lăsînd la o 
parte capitolul strict al rezultatelor, 
trebuie să spunem că Petrolul a dez
amăgit prin jocul prestat. După ce 
în partida cu Jiul, evoluția sa " 
situat la o cotă satisfăcătoare, 
Bacău, jocul ploieștenilor a 
foarte slab. Ce s-a întîmplat ?

Recent, am stat de vorbă cu 
trenorul llie Oană. Intransigent 
întotdeauna cu el însuși și cu 
mația pe care o pregătește, tehnicia
nul ploieștean a recunoscut fără 
ezitare : „Da, la Bacău a fost cel 
tnai slab joc prestat de echipa noas
tră în actualul campionat. Iar 
în careu nici nu mai trebuie 
tat“.

— Cărui fapt se datorează 
scădere de formă ?

— Fără teama de a greși, voi spu
ne că deficiențele arătate, comporta
rea în ansamblu, sînt o urmare a 
întreruperii intervenite după prima 
etapă. După pregătirea de la munte 
și după un meci în care echipa n-a 
jucat rău, cu Dinamo, datorită stării 
nefavorabile a vremii, am fost ne- 
voiți să intrăm în sală, fapt ce cred 

•d* kă influențat ’ ‘ serios'‘«procesul ' de* 
instruire. Probabil că în acea perioa
dă am greșit ceva.

— Dar jucătorii nu au 
vină ?

— La Bacău, angajamentul 
ror, mai ales al atacanților, 
necorespunzător. în plus, marcajul 
unora a arătat deficiențe serioase, 
îndeosebi la fundașii laterali. Un 
gol a plecat de la Nae Ionescu, care

nici o

tutu- 
a fost

nu înțelege 
cu strictețe, 
din bară, Gruber l-a lăsat nemar
cat pe Mioc. Or, greșelile se plă
tesc.

— După cîte ați observat, în pri
mele etape de campionat au abun
dat accidentările, de toate genurile, 
mai ales întinderile. Ca unul dintre 
cei mai vechi și reputați tehnicieni, 
ce ne puteți spune in această privin
ță ? Care c părerea dv ?

— Da, e un aspect ce trebuie să
ne îngrijoreze. Sînt accidentări invo
luntare, de joc, cum a fost cea a lui 
Mihai Ionescu, dar eele mai multe 
se datorează, în primul rînd, lipsei 
de pregătire. De necrezut, dar în 
,<mul 1973, și încă la prima divizie, 
antrenorii sînt obligați -------- -
gheze strict încălzirea, 
cătorii încă nu sînt 
rostul ei. Ești obligat 
de la spate, nu alta, 
antrenor, vei intra 
general, încălzirea 
este sub cerințele- eforturilor din joc. 
Am văzut la toate marile 
cum încălzirea începe din vestiar,
prin masarea cu fel de fel 
guente, după care, în pantofi de tenis 
sau în ciorapi, pe coridor sau in 
sala, timp de 10—15 minute, jucă
torii fac o bună încălzire, după care 
ies, apoi, în teren. Or, la noi sînt 
rare aceste cazuri. Meciul nu începe 
la primul fluier al arbitrului, ci cu 
multe minute înainte. CîTîd" jitrăforli f* * 
vor înțelege acest lucru necesar, 
riscul unor accidentări, mai ales al 
acestor întinderi care bîntule în 
fotbalul nostru, va fi mai mic. Și 
apoi, să nu uităm și acele inconsec
vențe în viața extrasportivă, care au 
și ele urmări, adesea, foarte neplă
cute.

să suprave- 
pentru că ju- 
conștienți de 
să-i împingi 

de parcă tu, 
pe teren ! în 

înainte de meci

Constantin ALEXE

Sebastian BONIFAC1U

s

(Urmare din pag 1)

REPREZENTATIVA 
DE PERSPECTIVA

Urmtnd legile firești ale existenței 
formațiilor de juniori, cu cit se a-

Astfel, dacă în ultimele meciuri ale 
turneului din Franța și Spania echi
pa începuse să corespundă intențiilor 
conducerii sale tehnice, dacă în pri
ma repriză a jocului cu Israel lu
crurile au mers mulțumitor, în fina
lul meciului de la Pitești au apărut 
dereglări care trebuie să dea de gîn- 
dit, mai ales că ele n-au lipsit nici 
din ultima verificare, cea de miercuri.
.Repetăm ceea.ce am scris-și în 

cronica noastră de ieri, orientarea 
lotului către antrenamente intense, 
spre o concepție de joc cu o mai 
pronunțată tentă ofensivă, spre o 
activizare, o mai bună dinamică a jo
cului sînt realități pozitive.

întîrzie însă să se facă simțită, cu 
mai multă pregnanță, acea dorită 
personalitate a echipei, caracterul 
său de entitate bine definită, moda-

litățile sale de exprimare în teren 
definitorii, țerte.

Or, tocmai de o asemenea echipă 
națională — solidă, care să stea să
nătos pe picioarele ei, care să știe 
bine ce vrea și t?e joacă, atunci cînd 

.intră pe teren — avem nevoie în 
condițiile unor obiective de perfor
manță atît de precise și — mai ales 
— atît de apropiate.

Desigur, fiind v<™*>g despre res
tructurări în joci# echipei naționa
le (obiectiv neceswe și admise ca a- 
tare de toată lumea) *no“putea«■ -««> 
vorba doar despre aspecte generale, 
de concepție, de idee de joc ci și 
despre realizatorii acestor elemente, 
jucătorii. Spiritul novator nu putea 
fi traductibil în practică fără jucă
tori noi, dar ultimele convocări la 
lot lasă impresia că o linie aplauda
tă (aceea a numelor proaspete, a 
întineririi) nu este continuată, ape- 
lîndu-se la cîțiva jucători care au 
mai avut ocazia „să se înscrie ia cu-

C.M. 1974 IN actualitate

vînt" în echipa națională și cărora, 
dîndu-li-se din nou cuvîntul acum 
(vezi meciul de miercuri) n-au pu
tut spune prea multe lucruri noi. Cel 
puțin, după cum ni s-a părut nouă...

In altă ordine de idei, urmărind 
atent cele 120 de minute de joc de 
acum două zile, de la Snagov, am 
avut impresia că încep să reapară 
unele fisuri în disciplina de joc și in 
cea generală, pentru curmarea căro
ra trebuie să se intervină — și cu 
promptitudine dar și cu tact — 
pentru ca una din cauzele principale 
care au stat la baza declinului echi
pei noastre reprezentative din anul 
trecut să nu prolifereze.

Am ținut să relevăm aceste cîteva 
aspecte pentru că avem convingerea 
că sesizarea lor, încă de pe acum, 
este constructivă și mai ales pen
tru că noi credem în realele posibi
lități — ale jucătorilor, antrenorilor 
și responsabililor echipei naționale 
— de a interveni eficace și a contri
bui Ia prezentarea „tricolorilor", în 
viitorul apropiat, la nivelul cerințelor 

Se mai pot, încă, obține bune 
realizări, chiar pînă la meciul cu 
U.R.S.S. Deci, cu atît mai mult 
pentru meciurile oficiale din mai, 
cînd -=» de altfel — este planifi
cată prima curbă de formă ma
ximă a echipei naționale, în acest

VMM 74

• R. D. Germană — Albania, primul joc din 
acest an in grupa a IV-a • Italia, cea mai au
toritară lideră in zona 
puse in vinzare biletele 
turneului final • Se va 
preliminariile C.M.?

europeană • Au fost 
de intrare la meciurile 
retrage ți Mexicul din

• MIine, 7 aprilie 
R.D. Germane susțioe 
primul meci din acest 
nariile campionatulJî 
nind echipa Albaniei, 
contînd pentru grupa

; setecțicuta 
la Maxdewn 
aa tn oreiferi- 
mcmdial, hst&- 
Intr-o peruca 

_ . a IV-a euro
peană, din care, așa cum se știe, rr.-î 
fac parte și reprezentativele Româ
niei și Finlandei. Jucătorii albanezi 
au făcut deplasarea la Maedeburț 
încă de miercuri, In scopul de a se 
acomoda cit mai bine cu terenul de 
joc.

în vederea acestei partide, antre
norul Georg Buschner are unele di
ficultăți in alcătuirea selecționatei, 
datorită, mai ales, accidentelor sufe
rite de unii titulari In meciurile de 
campionat sau în cupele europene 
Astfel, este foarte probabil ca din 
echipă să lipsească Streich, Kische șt 
Schneider, locul lor fiind luat de 
unii jucători mai în vîrstă. De re
marcat că antrenorul Buschner va 
alcătui probabil o linie de atac din 
fotbaliști care depășesc vîrstă de 30 
de ani, vechi jucători ai echipei na
ționale, dar la care se crezuse la un 
moment dat că a renunțat 1 Este 
vorba de Lowe, Peter Ducke și 
Vogel.

Iată, de altfel, formația anunțată 
de Georg Buschner : Croy (Sachsen
ring Zwickau) — Diirner (Dynamo 
Dresda) — Kurbjuweith (F.C. Cari

Zeîss _ w_ .
Wâulitb (Dynamu Dresda) — Sesuiu 
•F.C. Magdeburg',. Fownerenke (F.C. 
Mxecebur®. Kreisrbe (Dynamo Dres- 
aa) — Leet (Lokomouve Leipzig). 
Peter DuzXe (F.C. Carl Zeiss Jena), 
Vegei (F.C Car! Zeiss Jena).

Aatreaoral erMpri fițluntr*. 
fai AOs. a arurțal că nu s-a 
rit tacă defi 
După toate 
ceasta va avea următoarea 
Muhedini — Gjika. 
risha, Seidimi — Giafi. Bagami. Bizi 
— Pernaska. Gormt. Pano.

a Cfșrigîr.d cu 5—• meciul eu echi
pa Luxemburgului (Riva 4 și Rh era), 
selecționata Italiei a dever.it lidera 
cea mai autoritară In preliminariile 
C.M. — zona europeană. Jucătorii 
Italieni nu au primit 
poarta lui Zoff având 
șanse de a rămir.e 
„Imaculată", deoarece ultima partidă 
pe care „squadra azzurra* a mai are 
de susținut, cea cu reprezentativa 
Elveției, va avea loc tot 
propriu ! Iată clasamentul 
Il-a în momentul de față :

i). Bransch (Chemie Hali

Mm- 
hotă- 

teiuv as-pra formației, 
probabilitățile insă, a-

Ib-rshimi, Be-

nici un gol, 
chiar mari 

p*r.â la efirțit

i

isw

PREMIILE TRAGERII SPECIALE LOTO DIN 27 MARTIE 1973
OBIȘNUITE

1,85
3) :

Extragerea I : categoria 2) t 
ariante a 36.036 lei fiecare ;
30 a 8.032 lei ; 4) : 15,45 a 4 315 lei;
• : 115,25 a 578 lei ; 6) : 157,80 a 337 
i.
Extragerea a Il-a:

85 variante a 25.155 lei ; C :
259 lei ; D . 25,20 a 2.845 lei ;
1,30 a 2.090 lei ; F : 45,40 a
i ; Z : 1131,75 a 100 lei.
Report categoria 1 = 322.333 
Report categjria A ■= 119.486

CIA); J: 65,95 a cite 1.000 lei; K: 
99,75 a cîte 500 lei.

SPECIALE

401 lei; a

pe teren
agrupei

1.
2.
3.
4.

Italia
Turcia 
Luxemburg 
Eiveția

5
4
4
1

3
1
1
0

2
1
0
1

e
2
3
0

3
3
2
1

de jucat partidele

categoria B :
22 a 

; E:
1.579

lei 
lei

Categoria M : 1,30 variante cîști
gă autoturisme „DACIA 1 300“ ; ca
tegoria N : 5,60 cîștigă autoturisme 
„SKODA S 100“ ; O : 14,30 (cîștigă 
excursii a cîte 2 locuri în TURCIA); 
P : 19,95 (cîștigă excursii a cîte 
în TURCIA) ; R : 23,65 a cîte 
lei ; S : 23,80 a cîte 500 lei ; 
2 220,25 a cîte 60 lei.

1 loc
1 000

T :

SUPLIMENTARE

cîș-Categoria G : 1,40 variante 
gă autoturisme „SKODA S 100“ ;

: 7,90 (cîștigă excursii a cîte 2 
icuri în TURCIA ; I : 17,35 (cîștl- 
ă excursii a cîte 1 loc în TUR-

PREMIILE TRAGERII
30 MARTIE

LOTO
1973 :

DIN

Extragerea I: Cat.
25% a 100 000 lei și 
a 40 000 lei ; a 2-a :
3-a i 12,80 a 5 298 lei; a 4-a i 34,10 a

1 : 2 variante
1 variantă 10% 

I a 67 815 lei ; a

Hermann Neuberger, președintele Comitetului de organizare a campiona
tului mondial din 1974, ii prezintă pe .Tip* „Tap*, mascotele oficiale 
ale turneului final, care se va desfășura in R. F. Germania anul viitor, 
intre 13 iunie și 7 iulie Telefoto : A.P.-AGERPRESintre 13 iunie ți 1

menționat că,De
falisificarea bilete- 

acum sînt provi- 
fie schimbate abia 
cu biletele verita-

1 989 lei ; a 5-a : 169,20 a 
6—a : 178,10 a 381 lei.

REPORT
lei.

Extragerea 
riantă 25% a 
10% a 40 000 , _____
a 16177 lei si 7 variante 10% a 6 471 
lei ; C ; 11,30 a 5 440 lei; D : 22,60 a
2 720 lei ; E i 28,25 a 2176 lei ; Fi 
44,85 a 1 371 lei ; z î 1 314,20 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 41 941 lei.
Cîștigurile de la categoria 1 de 

100 000 lei au revenit lui DOGARU 
ION din Craiova și IORDANESCU 
FLOAREA din București, care cîștigă 
cîte un autoturism „Dacia 1300“ plus 
diferența în numerar, iar premiul de 
categoria A de 100 000 lei a fost obți
nut de STOICAN SILVIU din Ble-

CATEGORIA I : 195 359
a II-a : Cat.
100 000 lei și
lei ; B : 1 variantă 25%

A : 1 va-
2 variante

aut de STOICAN SILVIU din 
jești-Teleorman.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

Au mai rămas
Elveția — Turcia (9 mai și 18 noiem
brie), Luxemburg — Elveția (8 apri- 
li și 26 septembrie) și Italia — Elve
ția (20 octombrie). Aproape sigur, 
Italia se poate considera calificată 
în turneul final I

• Luni 2 aprilie a fost prima zi 
de vinzare a biletelor pentru tur
neul final al C.M. Majoritatea aces
tora s-au și epuizat! S-au vîndut 
toate biletele la partidele pe care 
reprezentativa R.F, Germania le va 
susține, precum și cele pentru finală 
și pentru locurile 3—4. La cele 208 
case de bilete plasate In diferite ora
șe vest-germane, amatorii de fotbal 
au format cozi Interminabile, mulți 
și-au petrecut noaptea pe străzi ca 
să nu piardă ocazia de a fi primii 
posesori ai prețioaselor bilete.

După cum se știe, pentru turneul 
final al viitoarei „Cupe mondiale" 
au fost prevăzute 2 129 000 de bilete 
de intrare (pentru toate cele 38 de 
partide), dintre care 1 250 000 (59%) 
sînt rezervate țării gazdă, R.F. Ger
mania. Prețul acestora variază 
Intre 10 și 80 de mărci. Restul 
de bilete vor fi repartizate

peste hotare, 
pentru a preveni 
lor, cele vindute 
zorii, urmînd să 
in ziua meciului 
bile !

• „Mexicul se va retrage din pre
liminariile campionatului mondial, 
dacă faza a doua a acestor elimina
torii va trebui să se dispute in 
Haiti", a declarat de curînd Felipe 
Zetter, președintele Comisiei tehnice 
a selecționatei mexicane.

La înapoierea de la San Jose, din 
Costa Rica, unde a participat la con
ferința Confederației de fotbal a 
Amerlcil de Nord, Americii centrale 
și a bazinului Caraibelor, delegatul

federației mexicane a anunțat că 
trei delegații s-au pronunțat împo
triva organizării turului II prelimi
nar al zonei lor în Haiti ; mai 'mult, 
toate au trimis cîte o notă de 
test la F.I.F.A. Motivul : Haiti 
întrunește condițiile necesare 
tru organizarea turneului, și — 
ales — nu dispune decît de un 
gur stadion, în care 
15 000 de spectatori !

Cele trei delegații au propus fede
rației internaționale ca faza următoa
re din cadrul eliminatoriilor să se 

■ înlocuiască prin meciuri tur-retur.
F.I.F.A. va trebui să faca cunoscută 
decizia sa pînă la 15 aprilie.

ȘTIRI • REZULTATE
• Două meciuri restanță, în campio

natul Ungariei : Raba Eto — Komlo 2—1 
(1—1); In campionatul englez : Coventry 
— Leeds United 0—1 (0—1).

• La Zagreb, într-un meci contînd 
pentru „Cupa Europei centrale" .Dinamo 
_ Bologna 3—1 (2—0).

• tn ziua de 6 iunie va avea loc la 
Sofia un interesant meci amical, pe sta
dionul „Vâsli Levski" urmînd să se în- 
tîlnească Ț.S.K.A. Septemvrisko Znaine, 
lidera campionatului bulgar, șl o selec
ționată balcanică, care urmează ,ă fie 
alcătuită. Partida va fi organizată cu 
ocazia retragerii din activitate a cunos
cutului Internațional Iaklmov.
Î> Continuîndu-și turneul in Europa, 
ecțlonata S.U.A. a evoluat la Bruges, 

In compania reprezentativei Belgiei. Par-

pro- 
nu 

peri
mai 
sin- 

de-abia încap

întida s-a încheiat cu scorul de 6—o 
favoarea fotbaliștilor belgieni.o Selecționata Ungariei a susținut — 
Budapesta un meci de verificare in com
pania formației iugoslave Vojvodina Novi 
Sad. Partida s-a încheiat surprinzător 
la egalitate : 3—3 (1—2).
• La Bruxelles s-a disputat meciul 

amical Anderlecht — Ajax Amsterdam. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(3—1). Au marcat Coeck (min. 8), Ej- 
derstedt (min 22), respectiv Rep (min. 
15 și 52). De la Ajax au lipsit din for
mație Cruyff Keizer și G. MOhren.
• în preliminariile turneului U.E.F.A.. 

la Wloclawek, Polonia — R.F. Germania 
0—1 (0—0). tn clasamentul grupei con
duce R.F.G. — 4 p, urmată de Polonia 
și Olanda — cîte 2 p.

la

JUCĂTORI 
SUSPENDAȚI 
în ultimele etape ale campionatu

lui Diviziei A s-au petrecut o serie 
de abateri de la disciplină, iar unii 
jucători au suferit accidente destul 
de grave. Din această cauză, Comi
sia centrală de competiții și discipli
nă a atras din nou atenția tuturor 
jucătorilor să practice un joc care 
să nu pună în pericol integritatea 
corporală a partenerilor de întrece
re. De asemenea, în ultima sa ședin
ță, a analizat cauza accidentării lui 
Aelenei în timpul partidei Jiul— 
Steaua și a hotărît să sancționeze cu 
suspendarea pe trei luni pe jucătorul 
Naghi (Jiul) care a provocat indispo
nibilitatea bucureșteanului.

Comisia a luat în discuție șl aba
terea săvîrșită de jucătorul Nicules- 
cu (Universitatea Craiova) în meciul 
de duminică, cu F.C. Argeș, și a de
cis suspendarea acestuia pe două eta
pe. Prezent la ședință, Niculescu și-a 
recunoscut vina (l-a bruscat pe 
Roșu), luîndu-și angajamentul de a 
nu mai avea, în viitor, abateri de la 
disciplină. ,

La 25 aprilie

UNIVERSITATEA CRAIOVA -
A.S.A. Tg. MUREȘ

Federația română de fotbal a sta
bilit ca meciul Universitatea Craio- 
\a—A.S.A. Tg. Mureș, din etapa a : 
XX-a a campionatului Diviziei A, 
care a fost amînat deoarece în ziua 
de 11 aprilie formația din Tg. Mureș 
va susține partida cu Labinoti El- < <
basan, în cadrul „Cupei Balcanice", 
să se dispute la 25 aprilie.

SELECȚIE PENTRU COPII 
LA SPORTUL STUDEN1ESC
Clubul de fotbal Sportul studențesc 

din Capitală organizează, începînd de 
la 10 aprilie, o selecție pentru copiii 
ntfscuți între anii 1957—1963.

Selecția va avea loc zilnic, pe sta
dionul Politehnica, între orele 8,30— 
12 și 16-18.

ur.de
dever.it


VIZITA PREȘEDINTELUI 
OAATAP MOHWIED NIMEIRI

(Urmare din pag. I)

6talațiilor pentru foraj hidrologic, u- 
tilaje foarte moderne, care pot fi eu 
succes folosite în cadrul programului 
de irigații al Sudanului.

Sint parcurse, în continuare, ha
lele fabricii de utilaj tehnologic, 
unde se realizează, în general, nu
mai unicate și prototipuri, proiecta
te la cererea diferiților beneficiari 
din țară ?și , străinătate.

Președintele Nimeiri se oprește, a- 
deseg, în fața unor mașirii-unelte, 
la care lucrează studenți ai Insti
tutului de petrol din Ploiești. Gaz
dele arată că această îmbinare a 
noțiunilor teoretice cu practica și 
cercetarea constituie o caracteristică 
a învățămîntului actual românesc, 
determinată de indicațiile președin
telui Nicolae Ceaușescu, pentru ca 
promoții de cadre tehnice să fie per
fect pregătite pentru producție, cu 
gîndire tehnică formată. Președintele 
Nimeiri este, de asemenea, informat 
că printre absolvenții institutului se 
află și sudanezi care și-au făcut prac
tica în uzina „1 Mai", muncitorii fi
ind bucuroși să primească în conti
nuare, în mijlocul lor, tineri din a- 
ceasta țară prietenă, dornici de a-și 
însuși temeinice cunoștințe ingine
rești, spre a deveni cadre capabile, 
necesare procesului de dezvoltare e- 
conomică a țării lor.

Conduși de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, oaspeții. se opresc la standul 
de.. montaj și probe generale, unde 
gazdele au organizat o expoziție de 
prezentare a unor produse repre
zentative ale industriei noastre de 
utilaj petrolier.

Oaspeți de seamă la turneul de baschet „Cupa Federației44

ECHIPA CUBEI, MEDALIATĂ CU BRONZ LA J.O., 
PREZENTĂ EA CLUJ CU CEA MAI BUNĂ GARNITURĂ

Reprezentativa masculină de bas
chet a Cubei, medaliată cu bronz 

’ la Jocurile Olimpice, a sosit în Ca
pitală și, după un scurt popas, a 
plecat la Cluj unde a ajuns ieri sea
ră, urmind ca de miercuri, pînă du
minică, să participe la „Cupa Fe
derației", alături de echipele R. D. 
Germane, Ungariei, Olandei, Româ
niei și de selecționata de tineret a 
României.

Prezența valoroșilor sportivi cu
banezi la Cluj reprezintă cu adevă
rat un eveniment pentru amatorii 
de baschet, care vor avea prilejul

LA ÎNCHEIEREA COMPETIȚIILOR 
CONTINENTALE DE \OLEI

O Echipele sovietice s-au impus din nou • Marea surpriză a fost furnizată 

de formația Nimse Budapesta • Penicilina lași a salvat onoarea voleiului 
românesc

Cu ■turneul final masculin al 
Cupei campionilor europeni, înche
iat zilele trecute la Anvers, s-a 
lăsat cortina asupra ediției 1972—> 
1973 a competițiilor europene in- 
ter-cluburi.

Succesul a fost deplin, atît din 
punct de vedere al participării (la 
start s-au aliniat echipe masculine 
și feminine din majoritatea țărilor 
europene), al calității ascendente a 
voleiului etalat (pe măsură ce în
trecerile se apropiau de etapa lor 
finală), cît și al numărului mare de 
spectatori atrași de aceste partide 
în care s-au produs formații de va
loare continentală.

Dar. .mai înainte de orice ătte 
‘ bârisîderații.să reamintim clasa-», 
montele finale i

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI (m) i 1. Ț.S.K.A. Moscova;
2. Reszovia Reszow (Polonia) -. 3. 
Ruda Hvezda Praga; 4. Zetor
Brno.

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI (f) i 1. Nimse Budapesta ; 
2. Dinamo Moscova ; 3. Start Lodz; 
4. Dvnamo Berlin.

CUPA CUPELOR (m); 1. Zvczda 
Voroșilovgrad ; 2. Csepel Buda
pesta ; 3. Levski-Spartak Sofia ; 4. 
O Ruini Florența.

CUPA CUPELOR (f) : 1. Ț.S.K.A. 
Moscova ; 2. Ț.S.K.A. Sofia : 3.
PENICILINA IAȘI; 4. Wisla Cra
covia.

Citindu-Ie, reiese să voleiul so
vietic s-a dovedit și de data a- 
ceasta cel mai valoros din Europa i 
nu numai că a fost reprezentat în 
toate cele patru turnee finale, dar 
a cucerit primul loc în trei dintre 
ele — o performanță demnă de a 
fi subliniată. Din cele 12 meciuri 
susținute de echipele sovietice în 
turneele finale, acestea nu au pier
dut decît unul singur. De altfel, un 
„clasament al clasamentelor" alcă
tuit pe țări, prin adiționarea punc
telor cucerite de fiecare echipă, ar 
avea următoarea înfățișare • 1. 
U.R.S.S. 23 p, 2. Polonia 12 P ; 3. 
Ungaria 11 p ; 4. Bulgaria 9 p: 5. 
Cehoslovacia 7 p ; 6. ROMANIA
4 p ; 7—8. Italia și R. D. Germană 
cite 3 p.

Marea surpriză a competițiilor a 
constituit-o victoria obținută în 
principala întrecere feminină. Cupa 
campionilor, de formația budape- 
stană Nimse, echipa Ministerului

U.R.S.S. - CEHOSLOVACIA 3-2 ÎN C.M. DE HOCHEI
Aseară, într-unul din derby-urile 

campionatului mondial de hochei 
de la Moscova (grupa A), echipa 
U.R.S.S. a întrecut Cehoslovacia cu 
3—2 (1—1. 1—0. 1—1). Au marcat 
pe rînd: Volcikov (min. 7). Nedo- 
mansky (18). Godunov (28), Harla
mov (45) și Koehta (51).

în al doilea meci: Suedia—Fin
landa 3—2 (0—1, 0—0. 3—1). Au 
lseris pe rînd: Peltonen (F), Sal

Se asistă la o demonstrație de ri
dicare a turlei instalației 2 Dh 100, 
un colos de 30 m înălțime, care se 
înalță cu propriile sale motoare în 
numai 2 minute.

Colectivul uzinei este felicitat de 
președintele statului sudanez pentru 
succesele sale, pentru deosebitele 
performanțe ale utilajelor și instala
țiilor.

Șeful statului sudanez consemnează 
apoi în cartea de onoare a uzirieFr 
„Ce am văzut astăzi, în această uni
tate industrială, dovedește marile 
posibilități și progresul realizat in 
domeniul instalațiilor petroliere și 
hidrologice. Dorim ca și noi, Suda
nul, să ne folosim de acest progres 
tehnologic pentru dezvoltarea indus
triei noastre. Urăm fericire si suc
cese poporului român, sub conduce
rea președintelui Nicolae Ceausescu".

De la uzina „1 Mai", coloana ma
șinilor oficiale se îndreaptă spre 
Combinatul petrochimic Brazi. La 
sosirea în această importantă unita
te industrială a tării si, totodată, 
una dintre cele mai mari din lume, 
oaspeții sînt salutați de Mihail Flo- 
reseu, ministrul industriei chimice.

Ing. Adrian Stoica, directorul teh
nic al Centralei industriale de rafi
nării și petrochimie, prezintă o se
rie de date privind complexul Brazi. 
Combinatul, care cuprinde o mare 
rafinărie,, o uzină petrochimică, pre
cum și 47 de diverse fabrici și in- 
stalății, ilustrează pe viu efortul sta
tului nostru de industrializare a țâ
rii, o materializare a politicii de 
valorificare superioară a materiilor 
prime autohtone.

Oaspeții vizitează apoi instalația de 
distilare atmosferică șl în vid, com-

să urmărească evoluția celor care 
au constituit marea surpriză a o- 
limpiadei miincheneze, atît prin 
performanța înregistrată, cît și prin 
spectaculozitatea acțiunilor lor. 
Oaspeții, sosiți pe ruta Havana — 
Berlin — București, au deplasat cel 
mai bun lot la ora actuală, alcătuit 
din (între paranteze, înălțimea și 
vîrsta ; cei subliniați au făcut par
te din reprezentativa participantă la 
Jocurile Olimpice) : Juan Domecq 
(1,92—22), Ruperto Herrera (1,98— 
23), Juan Roca (1,97—20) Pedro

industriei grele. învingînd — con
trar tuturor pronosticurilor — în 
prima zi a turneului disputat în 
localitatea olandeză Apekioorn pe
Dinamo Moscova (și încă cu 3—0 1), 
Nimse a jucat apoi fără greșeală, 
nu a mai cedat în celelaltj» două 
jocuri decît un set și a adus -titlul 
european pentru prima dată în 
Ungaria. Echipa pregătită de an
trenorii Kovacs Endre și Hera Ga
bor a prezentat patru trăgătoare 
(Banhegy, Szalay, Enekes, Ger
hardt) în excelentă 
joc și o apărare |
Halasz, Weber) 
bună", după cum scria, într-un co
mentariu, ziarul „Nepsport"... De 

Enekes, 
dispoziție de 

(Buzek, Steiner, 
„neînchipuit de

remarcat că, anterior, Dinamo Mos- ‘ 
cova cucerise trofeul de șapte" ori? " 

înainte de a vorbi despre echi
pele românești, să mai scoatem în 
evidență și alte aspecte inedite ale 
edițiilor de anul acesta. ca de 
pildă f prezența a două formații o- 
landeze în turneele semifinale, 
ceea ce dovedește, înainte de orice, 
creșterea valorii voleiului din a-

ap

ceastă țară : locul I ocupat în gru
pa de la Florența a Cupei cupelor 
(masculin) de formația locală Ruini, 
înaintea altor echipe mai cunoscute 
(printre care și Rapid București); 
existența a doua sexteturi cehoslo
vace în turneul final al C.C.E. (m); 
apoi, faptul că majoritatea acestor 
întreceri s-au disputat în țări în 
care voleiul e mai puțin dezvoltat, 
tocmai pentru a ajuta la populari
zarea lui. Și nu se poate spune — 
dovadă stă succesul de public — 
că propaganda nu a fost bine fă
cută.

Ca la cele mai multe din com
petițiile oficiale din ultimii ani, 
voleiul românesc a avut și de data 
asta o comportare lipsită de stră
lucire. Onoarea a fost salvată de 
Penicilina Iași care, într-o compa
nie aleasă, a reușit să ocupe locul 
al III-lea în Cupa cupelor. în rest, 
campioana noastră masculină, Di
namo, a fost eliminată încă din 
preliminarii de formația ce avea să 
cîștige trofeul, Ț.S.K.A. Moscova, 
iar echipele clubului Rapid, au 
cedat unor formații care, în tur
neele finale, au ocupat ultimul loc, 
ceea ce este, de asemenea, grăitor 
în ceea ce privește valoarea ac
tuală a voleiului nostru.

Mircea TUDORAN

ming (S), Karlsson (S), Keinonen
(F) și Ohlberg (S) cu 85 de secun
de înainte de sfîrș.'t! Clasament:
1. U.R.S.S. 4 4 0 0 37— 8 8
2. Suedia 4 4 0 0 24— 6 8
3. Cehoslovacia 4 2 0 2 20— 8 4
4. Finlanda 4 2 0 2 17—14 4
<>. R. F. Germania 4 0 0 4 8—37 0
6. Polonia 4 0 0 4 6—39 0

Astăzi se joacă meciul Polonia 
—R.F. Germania. 

plexul de reformare catalitică, fabri
cile de olefine și de polietilenă.

în încheierea vizitei, președintele 
Nimeiri notează în cartea de onoa
re a combinatului : „Aici, în aceas
tă mare unitate industrială, am vă
zut amplele realizări obținute de
România prietena în domeniul in
dustriei petrochimice. Succesele sale 
în acest domeniu sînt excepționale 
și îi dorim în continuare să obți- 

~nă noi realizări pe calea progresu
lui și științei".

După Combinatul petrochimic de la 
Brazi, se merge la Complexul in- 
tercooperatist din comuna Bărcănesti 
— Prahova de creștere și îngrășare 
a vițeilor.

Cu această unitate intercoopera- 
tistă, vizita în județul Prahova a 
luat sfirșit.

La amiază, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri, ceilalți oaspeți, 
s-au înapoiat în Capitală.

*
Președintele Republicii Democra

tice Sudan, Gaafar Mohammed Ni
meiri, și soția, Buseina Nimeiri. au 
oferit, joi seara, în saloanele Casei 
Centrale a Armatei, un dineu ofi
cial în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

(Agerpres)

Chappe (1,95—28), Lazaro Ortiz 
(1,92—20), Rafael Canizares (1,83— 
23), Luis Vega (2,02—21), Miguel 
Calderon (1,83—22), Tomas Herrera 
(1,83-^22), Carlos Lacerda (1.93—17), 
Alejandro Urgelies (1,94—20), Ro
berto Santiesteban (1,95—20).

înaintea plecării la Cluj, antreno
rul principal Carmelo Ortega ne-a 
declarat : „Am venit cu cea mai 
bună echipă ce o avem la ora ac
tuală și care va face tot posibilul 
pentru ca publicul să fie mulțumit 
de jocul ce-1 va practica".

Nimse Budapesta, cea mai bună echipă feminină de club din Europa. 
De la stingă la dreapta, sus: Kovacs Endre (antrenor), Weber, Szalay, 
Gerhardt, Buzek, Hera Gabor (antrenor); jos: Farkas, Beck, Enekes, 

Banhegy. Steiner

„Bazele sportive ale Montreal-ului 
vor fi gata la timp"

— declară Jean Drapeau, primarul orașului ce va

MONTREAL, 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă ți
nute la Montreal, Jean Drapeau, 
primarul orașului care va găzdui 
Jocurile Olimpice de vară din anul 
1976, și-a exprimat totala încredere 
în ceea ce privește posibilitățile ma-

Programul viitoarelor

C.M. de hochei
în cadrul lucrărilor congresului 

L.I.H.G., s-a stabilit ca viitoarea e- 
diție a C.M. (grupa A) să aibă loc 
în 1974 la Helsinki (30 martie — 14 
aprilie). întrecerile pentru grupele 
B și C vor fi găzduite de Iugoslavia 
și, respectiv, Franța. în anul 1975, 
grupa A a C.M. se va desfășura în 
R. F. Germania, iar grupa B în 
Japonia.

ÎN TURNEELE DE TENIS
BARCELONA. — Ilie Năstase a 

obținut două victorii în turneul in
ternațional de la Barcelona. Jucînd 
direct în turul doi, Ilie Năstase l-a 
invins cu 6—1, 6—3 pe francezul 
Georges Goven, iar în optimile de 
finală l-a eliminat cu 7—5, 6—< pe 
campionul maghiar S. Barany. Alte 
rezultate din „optimi" ! Orantes (Spa
nia) — Bertolucci (Italia) 6—3, 7—5 ; 
Elschenbroich (R.F.G.) — Ion Țlriac 
(România) 6—2, 3—6, 7—5; Panatta 
(Italia) — Borg (Suedia) 2—6, 6—2, 
6—1 ; Proisy (Franța) — Gerken 
(S.U.A.) 6—3, 7—5; Hrebec (Ceho
slovacia) — Johansson (Suedia) 6—2, 
6—1 ; Hombergen (Belgia) — Machan 
(Ungaria) 6—3, 4—6, 6—1 ; Jauffret 
(Franța) — Gisbert (Spania) 2—6. 
6—2, 6—1

în proba de dublu bărbați (optimi

LUPTĂTORI ROMANI 
LA TURNEUL 

INTERNATIONAL 
DE LA OSTRAVA

La turneul internațional de lupte 
greco-romane, organizat de federa
ția de specialitate din Cehoslovacia, 
la Ostrava, vor concura și 11 lup
tători români : I. Gyongydși, I. Ba
ciu, M. Ciutan, Gh. Ciobotaru, A. 
Popa, A. Bălan, D. Popa, C. Radu, 
N. Mandea, A. Sablovschi și R. Co- 
dreanu. La întrecerile ce se desfă
șoară în zilele de 6, 7 și 8 aprilie, 
sportivii români vor fi însoțiți de 
antrenorul emerit Ion Corneanu.

ARBITRUL GHEORGHE MARTON 
LA „MARELE PREMIU AL ITALIEI"

La Bari, încep astăzi întrecerile 
turneului internațional de lupte gre- 
co-romane „Marele premiu al Itali
ei", rezervat juniorilor. La această 
compeîiție — apreciată ca o utilă 
verificare înaintea campionatelor 
mondiale din S.U.A. — participă con- 
curenți din Austria, Bulgaria, Gre
cia, Italia, Spania. U.R.S.S. și Unga
ria. Forul internațional de specialita
te, FILA, l-a desemnat să arbitreze 
pe Gheorghe Marton (România), ca
re a plecat ieri la Bari.

finii ȘCOLII SPORTIVI 
DIN IIĂDAIJJI, 

VICTORIOȘI ÎN PUIUMA
Tinerii luptători de la Școala 

sportivă din Rădăuți s-au întors din 
Polonia, unde au participat la două 
turnee individuale, în compania 
luptătorilor de la școlile sportive 
din localitățile Olsztyn și Gizicku. 
Comportîndu-se remarcabil, elevii 
din Rădăuți au ocupat 5 locuri I 
prin ; M. Luță (48 kg), Șt. Rusu 
(60 kg), Gh. Tibor (75 kg), I. Savin 
(87 kg) și Gh. Ivanovici (-j-87 kg).

M. CO V AT ARI U — coresp.

relui oraș canadian de a organiza 
în condiții optime întrecerile vii
toarei Olimpiade.

„Noi avem experiența Expoziției 
Mondiale din 1967, care a cunoscut 
un mare succes, bucurindu-se de 
prezența a 50 de milioane de vizi
tatori în decurs de șase luni" — 
a declarat J. Drapeau. „Dispunem 
de pe acum de o sală cu o capaci
tate de 17 000 de locuri, unde vor 
putea fi găzduite competițiile de 
box și baschet. De asemenea, exis
tă la Montreal citeva săli mai mici, 
unde se vor putea desfășura con
cursurile de judo, haltere, scrimă 
etc. Desigur, construcțiile cele mai 
importante, respectiv Complexul 
olimpic, cu stadionul central, pis
cina, velodromul și Satul olimpic 
urmează să le realizăm de acum 
înainte. Lucrările de construcție a 
Stadionului olimpic, unde vor avea 
loc festivitățile de deschidere și în
chidere a Jocurilor, concursul de 
atletism, meciuri de fotbal, vor în

de finală), perechea Ion Tiriac (Ro- 
mânia)-Mike Estep (S.U.A.) a întrecut 
cu 7—6, 6—7, 6—2 cuplul Lloyd- 
Bertrand (S.U.A.),

NISA. — Tenismenele românce au 
o comportare bună în primul lor 
turneu pe Coasta de Azur. Ele sînt 
calificate în optimile de finală, după 
două tururi în care n-au cunoscut 
înfrîngerea. Sînt de remarcat cele 
două victorii obținute de tînăra Flo
rența Mihai, care a eliminat, pe 
rînd, pe austraiianca Billing (6—2, 
6—3) și jucătoarea vest-germană 
Polgar (6—4, 6—3). ludilh Gohn a 
dispus de cunoscuta jucătoare ma
ghiară Szoreny cu. 6—4, 6—4, iar Ma
riana Simlonescu și Virginia Ruzici 
au și ele victorii în două seturi la 
adversarele lor, belgianca Hubit și 
vest-germana Kessler.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 
MONDIALE DE TENIS DE MASĂ 

IN PRIMELE MECIURI, ECHIPA FEMININĂ

A ROMÂNIEI A FOST ÎNVINSĂ

SARAJEVO, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

în mijlocul unui interes general 
deosebit, în sala Skenderijâ s-a des
chis astă-seară (n.r. joi) cea de a 
32-a ediție a competiției supreme a 
tenisului de masă.

Inaugurarea întrecerilor propriu- 
zise a avut loc dimineața,,, cînd 
s-au disputat primele întîlniri. Re
prezentativa feminină a României a 
debutat într-o partidă extrem de di
ficilă, poate cea mai grea din între
gul concurs. Ea a jucat cu puter
nica echipă a R.P. Chineze, de care 
a fost învinsă cu 3—0.

Cele dintîi au apărut la masa de 
joc Maria Alexandru și Cen Huan-in, 
aceasta din urmă fiind o sportivă 
tînără, cu priză „toc", dar posesoa
re a unor lovituri de atac foarte 
puternice. De altfel, ea a produs 
marea surpriză încă de acum doi 
ani, la Nagoya, cînd a eliminat-o pe 
campioana lumii de atunci, japoneza 
Toshiaki Kowada. Și de această 
dată, Cen Huan-in a acționat vi
guros, dar nici replica româncei nu 
s-a lăsat așteptată. Maria Alexandru 
a apărat cu mingi bine dirijate și a 
încheiat cîteva acțiuni cu atacuri 
decisive din rever. Scorul a fost 
mereu egal, pînă în a doua jumă-

Fl, GHEORGHIU 
PRINTRE FRUNTAȘI ,

LA LAS PALMAS...; '
După consumarea a trei runde, în 

turneul internațional de șah de; la 
Las Palmas (Insulele Canare), con
duce Marele maestru iugoslav Liu- 
bomir Liutojevici cu 2V» puncte, 
urmat de Florin Gheorghiu, Petro
sian, Andersson, Kavalek, Panno 
și Ribli cu cîte 2 puncte fiecare. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a cîștigat partida între
ruptă în prima rundă cu america
nul Saidy, iar în runda a treia a 
remizat cu Liubojevici, în 23 de 
mutări. Alte rezultate ale rundei i 
Darga — Ree 1—0 ; Hort — An
dersson •/»—i/t; Saidy — Petro
sian i/j—i/j; Kavalek — Huguet 
1—0 ; Stein — Panno ’/z—j/j ; Cal
vo — Ribli >/2—Uf.

...IAR CIOCÂLTEA ÎNVINS;
LA LJUBLJANA

Turneul internațional de șah de 
la Ljubljana a programat partidele 
rundei a doua, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Gligorici — Puc 
l_0 ; Portisch — Ciociltea 1—0 ; 
Razuvaev — Smejkal Vr—'/2; Sue- 
tin — Radulov 1—0 ; Minici — Csom 
i/2—î/, ; Matanovici — Barle 1—0 ; 
Tatai — Parma ‘/2—>/2. In clasa
ment conduc i Gligorici, Matano
vici, Suetin, Portisch și Csom cu 
cîte l’/a puncte.

găzdui J. O. in 1976 —

cepe in luna aprilie a acestui an și 
vor fi terminate, cel mai tîrziu, în 
luna ianuarie 1976. Velodromul va 
fi gata mai devreme, în anul 1974, 
intrucit aici se vor disputa campio
natele mondiale de ciclism. Proba
bil ci nu vom organiza la noi 
concursuri preolimpice, așa cum 
s-a obișnuit pină acum, dar aceasta 
nu ne va împiedica să chemăm 
sportivi din diferite țări pentru a 
participa, alături de reprezentanții 
noștri, la diferite întîlniri interna
ționale, ce vor avea loc chiar pe 
bazele olimpice", a încheiat Jean 
Drapeau.

Directorul Serviciului de presă al 
Olimpiadei. L. Chantigny, a decla
rat, la rîndul său, că numărul zia
riștilor acredidați pentru Jocurile 
din anul 1976 va fi probabil fixat 
la 3 000, urmînd să se facă o se
lecție anticipată.

TELEX • TELEX • TELEX ®TELEX/
Cu prilejul unul concurs de atletism 
desfășurat la Sydney, Chris Commons 
a cîștigat proba de săritură tn lungime 
cu performanta de 8,01 m« tSatsop a ter
minat învingător în cursa de 1 500 m 
cu rezultatul de 3:42.7.'iar Williams a 
cîștigat proba de 5000 m plat în 13:47.

■
După elștigarea (pentru a patra oară 
consecutiv» a Cupei campionilor euro
peni la handbal feminin, echipa Spartak 
Kiev a susținut o întUnlre amicală la 
Bratislava eu formația locală Slovnaft. 
Handbalistele sovietice au obținut vic
toria eu scorul de 17—8 (7—4). Din echi
pa învingătoare s-au evidențiat cunos
cutele Internaționale Turclna. Makarec 
și Lltoșenko.

■
Disputat la Cagliari, meciul pentru titlul 
european de box la categoria ușoară, 
dintre deținătorul centurii, italianul An
tonio Puddu și campionul Franței. Do

tate a primului set, după care ju
cătoarea chineză s-a distanțat prin 
atacuri fulgerătoare, executate cu o 
mare precizie. Și setul următor a 
avut o desfășurare asemănătoare, 
scorul fiind la un moment dat 10-10. 
Din nou, însă, adversara Măriei s-a 
dovedit mai incisivă în final, cînd 
a punctat imparabil.

în cea de a doua partidă. Eleo
nora Vlaicov a încercat să fie mai 
activă, inițiind o serie de acțiuni o- 
fensive. Hu Iu-lan a ripostat însă 
prin contraatacuri în forță, impu- 
nîndu-și superioritatea evidentă. Ea 
a ieșit învingătoare la un scor con
fortabil.

în sfîrșit, meciul de dublu, care 
avea să fie și ultimul, a pus față în 
față perechile Maria Alexandru, E- 
leonora Vlaicov și Hu Iu-lan, Cian 
Li.

Spectatorii au asistat la schimburi 
frumoase, pasionante, cu dese con
traatacuri, dar de fiecare dată ju
cătoarele chineze s-au dovedit mai 
sigure, obținînd victoria.

Prima partidă susținută de for
mația noastră masculină în compa
nia echipei din Singapore a coincis 
cu o victorie categorică (5—0), ju
cătorii români reușind să nu piar
dă nici un set. Formația adversă s-a 
prezentat la un stadiu superior celui 
de la precedentele campionate mon
diale, dar Giurgiucă, Doboși și 
Gheorghe au marcat și ei o com
portare satisfăcătoare, mai ales prin 
faptul că au acționat degajat, fără 
emoții în această întîlnire de de
but, găsind în permanență antido
tul pentru jocul rapid al sportivilor 
din Singapore.

în programul zilei a II-a repre
zentanții noștri vor susține urmă
toarele întîlniri : ora 10 cu Finlan
da (băieți) și ora 15 cu Danemarca 
(băieți), iar la ora 20 fetele vor 
înțîlni echipa reprezentativă a R.F. 
Germania.

Aceste meciuri sînt deosebit de 
importante pentru echipele Româ
niei, în clasamentele din grupe.

REZULTATE TEHNICE:
Echipe, fete, categoria I, Grupa B ; 

R.P. Chineză — România 3—0 1 Cen 
Huan-in — Maria Alexandru 2—0 
(15, 11); Hu Iu-lan — Eleonora 
Vlaicov 2—0 (12, 14); Hu Iu-lan,

CRIZA AMATORISMULUI AMERICAN
Sub semnătura redactorului-șef 

N. Kiselev, revista sovietică 
„SPORT ZA RUBEJOM” publi
că următoarele aspecte din culisele 
sportului american :

„Este cunoscut conflictul care o- 
pune cele două mari asociații a- 
matoare ale sportuluj american. A- 
sociația națională a sportului uni
versitar și Asociația atletismului 
amator. Pe vremuri, acest conflict 
a făcut obiectul unei anchete par
lamentare, iar în 1962, din dispo
ziția președintelui Kennedy, o co
misie specială de arbitraj a căutat 
să împace asociațiile, spre binele și 
propășirea atletismului american. 
Numai că. în ultima vreme, ambele 
au pornit împreună o ofensivă sus
ținută, pentru revizuirea principi
ilor care stau la baza noțiunii de 
amatorism. Astfel, John Kelly, pre
ședintele A.A.U., a rostit foarte se
rios o frază, care ulterior a fost 
reluată cu mare răsunet de întrea
ga presă de peste Ocean : „în ur
mătorii 25 de ani, la Olimpiade vor 
fi admiși și sportivii profesioniști". 
Asemenea cuvinte nu dovedesc nu
mai o criză a amatorismului, ci 
criza întregii structuri a sportului 
din S.U.A.

Faptul că la J.O. de la Miin- 
chen americanii au trebuit să ce
deze supremația în 11 discipline 
sportive (comparativ cu ediția me
xicană), a stîrnit o seamă de pro
teste la adresa Comitetului olim
pic american și a organismelor sale, 
din partea N.C.A.A. și A.A.U., pro
teste cărora li s-au adăugat cele 
ale unor personalități ale vieții a- 
mericane și ale presei. în rezumat, 
criticile proclamă incapacitatea fo
rului olimpic mai sus pomenit de 
a garanta, în condițiile moderne 
de viață, Supremația americană în 
sport. O nouă intervenție a Sena
tului a fost necesară și. de această 
dată, lucrurilor a început să li se 
spună pe nume. După propunerea 
senatorului Tannkv. ar trebui cre
ată o comisie „menită a revizui i- 
deile și țelurile mișcării olimpice 
și metodele viitoare de participare

minlque Azzaro. a durat mal puțin de 
trei minute. Trimis de trei ori la podea 
tn urma unor puternice lovituri, inca
pabil să se mal apere, pugillstul francez 
a fost declarat Învins prin k.o. Cel 
10 000 de spectatori, venițl să asiste la 
un meci de 15 reprize, au văzut doar 
două minute de box, satisfăeuți totuși 
de victoria fulgerătoare a compatriotu
lui lor.

■
tn primul tur al turneului Internațional 
feminin de tenis de la Sarasota (Florida), 
jucătoarea Indoneziana Lita Lien a ob
ținut o surprinzătoare victorie cu 6—4. 
3—6. s—3 tn fața tenismanel americane 
Betsy Nagelson. Alte rezultate : Sally 
Stap (SUA) — Margie Cooper (SUA) 
6—6—2: Maryka Schaar (Olanda) — 
Elizabeth Szel (Ungaria) 6—4, 6—0.

■
Cursa ciclistă internațională Gand-We- 
velgem a fost cîștigată în acest an de 

Cian Li — Maria Alexandru, Eleo 
nora Vlaicov 2—0 (19, 20).

Echipe băieți, categoria a II-a, 
Grupa B : România — Singapore 
5—0 : Giurgiucă — Tan Kai Kok 2-0 
(8, 24) ; Doboși — Tan Yong Hong 
2—0 (13, 14) ; Gheorghe — Chia 
Chong Boon 2—0 (8, 20) ; Doboși — 
Tan Kai Kok 2—0 (13, 14) ; Giur
giucă — Chia Chong Boon 2—0 
(15, 13).

ULTIMELE REZULTATE : Echi
pe femei, categoria I, Grupa Ai 
Japonia — U.R.S.S. 3—0, Ungaria
— Indonezia 3—0; Grupa B: R. F. 
Germania — Iugoslavia 3—0; Coreea 
de Sud — România 3—0 (asupra 
acestei partide vom reveni cu amă
nunte în ziarul de mîine): Lee 
Ailesa — Eleonora Vlaicov 2—0 
(19,11), Ciun Hyun Sook — Marja 
Alexandru 2—0 (18,11), Lee Ailesa, 
Park Mi Ra — Maria Alexandru, 
Eleonora Vlaicov 2—0 (19,16), R. F. 
Germania — Iugoslavia 3—0, Sue
dia— Franța 3—0, R.P. Chineză— 
R.F. Germania 3—0, Suedia—Iugo
slavia 3—2;

Echipe bărbați, categoria I, Gru
pa A : R.P. Chineză — India 5—0, 
Suedia — Coreea de Sud 5—0, 
R. P. Chineză — Indonezia 5—0, 
Suedia — India 5—0, Ungaria — 
Coreea de Sud 5—3; Grupa B: 
Iugoslavia — R. F. Germania 5—1, 
Japonia — Franța 5—1, U.R.S.S.
— Anglia 5—1; Categoria a II-a, 
Grupa A: S.U.A. — Malaezia 5—3, 
Bulgaria — Hong Kong 5—2, Ma
laezia — Hong Kong 5—3; Grupa B: 
Danemarca — Olanda 5—0, Grecia
— Finlanda 5—0.

Constantin COMARNISCHI

Baschetbalistele 
chineze evoluează 

la Tirana
TIRANA, 5 (Agerpres). — Selecțio

nata feminină de baschet a R.P. 
Chineze a sosit la Tirana în vederea 
unor Întîlniri amicale și antrenamen
te comune cu diferite selecționate 
ale Albaniei. La sosire, echipa oaspe
te a fost întîmpinată de vicepreșe
dintele Comitetului pentru educație 
fizică și sport al Albaniei, Aziz Ta- 
hlri, și alte oficialități sportive.

ale americanilor la J.O." Revizui
rea, după părerile senatorului, ar 
trebui să se întindă și asupra par
ticipării viitoare la Olimpiadă a 
echipei americane, a C.O. al S.U.A , 
a fondului olimpic și altor aseme
nea probleme.

Primele măsuri efective se în
dreaptă însă într-o direcție tcial 
neprevăzută, aceea a întăririi le
găturilor dintre marele business și 
sport. Pentru schimbările planifi
cate au fost invitați să-și spună 
punctul de vedere o serie de re
prezentanți ai unor mari compa
nii, ca „Mobiloil”, „United Steel", 
„United Distributing", „A.M.F.” și 
„Coca-Cola". Nu de mult, „Philips 
Petroleum" a donat suma de 600 
mii de dolari echipei olimpice de 
polo pe apă. Nu e de mirare că, 
după părerea conducerii N.C.A.A 
în viitor, „profesionist trebuie să 
fie socotit numai acel sportiv care 
primește bani pentru participarea 
la concursuri". O asemenea nouă 
concepție ar permite atleților să-și 
utilizeze liniștit succesele sportive 
în reclama comercială.

De asemenea, după noul statut 
propus, un sportiv profesionist, 
practicant al unui anumit sport, 
poate concura în calitate de ama
tor în oricare altă disciplină spor
tivă !

O altă măsură preconizată de a- 
mericani este cea propusă de „In
ternational Track Association", care 
a luat hotărîrea să organizeze con
cursuri atletice pe baze profesio
niste. „Principiile" pe care se spri
jină propunerile acestei organiza
ții. presupun că numai în condiți
ile unei super-asigurări materiale, 
atleții pot da maximum de ran
dament și — în majoritatea ca
zurilor — își pot termina studiile".

belgianul Eddy Merckx, care își înscrie 
pentru a treia oară numele printre în
vingătorii acestei competiții. Actuala edi
ție a fost dominată de rutierii belgieni, 
situați pe primele 10 locuri în clasamen
tul final. Merckx l-a întrecut la sprint 
pe Franz Verbeeck. ambii fiind cronome
trați pe 4Jstanța de 250 km în 6h 18. 
Ea 59 de secunde a sosit un pluton de 
alțl șase cicliști, condus de Walter Planc- 
kaert.

In ziua a doua a turneului international 
feminin de baschet, selecționata secundă 
a Cehoslovaciei a obținut o nouă victo
rie. De data aceasta, baschetbalistele ce
hoslovace au învins cu scorul de 51—35 
(31—17) reprezentativa Mexicului. Tntr-un 
alt ioc. echipa Italiei a dispus cu 55—42 
(32—18) de formația Braziliei. Tn ultima 
etapă a competiției. Cehoslovacia va în- 
tîlni Brazilia, iar italia va 1uca împo
triva echipei Mexicului.
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