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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui
GAAFAR MOHAMMED NIMEIR1

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE ROMANO-SUDANEZE
Vineri 6 aprilie, la Palatul Consi

liului de Stat, a avut loc ceremo
nia semnării Declarației solemne co
mune a Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Democratice Su
dan.

Declarația a fost semnată de 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, și Gaafar Mohammed 
Nimeiri, președintele Republic» De
mocratice Sudan. Documentul purta, 
de asemenea, semnăturile mînâgtri- 
lor afacerilor externe ai celor două 
țări — George Macovescu și Man- 
sour Khalid.

La ceremonia semnării Declarației 
solemne comune au participat tova-

se

pao^aL Bona Malwal, adjunct al 
mîaistniiu; ^formațiilor și culturii. 
Gamal Mohamed Ahmed, ambasa
dor, genera: de brigadă Omar Mo 
iâmmed El Tayeb. Gindeel Ibrahim 
GmăeeL adjunct al secretarului ge
nera! pentru problemele cabinetului, 
și celelalte persoane oficiale suda
neze care Lau însoțit pe președintele 
Xîrarorș ia vizita sa in România

D.pă șesmarea Declarație, soiem- 
c* coid^iscl co’■**<*

Cea yoca f președinteie Gaafar Mo- 
L*=ed X ner iși string cu căl-

șează
ciei. cei doi

f,

ztâi

PLECAREA INALTILOR OASPEȚI• » SUDANEZI
Președintele Republicii Democra

tice Sudan, Gaafar Mobammed Xj- 
meiri. împreună cu soția. Baselrta 
Nimeiri, care, la invitația preaedto- 
telui Consiliului de Stat al RepotA- 
cii Socialiste România. XieOiae 
Ceaușescu, și a tovarășe. Fin» 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficîaM 
în țara noastră, a părăsit, vineri la 
amiază. Capitala.

Șeful statului sudanez a ! 
soțit în această vizită de
Khalid, ministrul afacerilor extent 
Ibrahim Moneim Mansour, rnăpăs- 
trul economiei naționale. Izz El Dies 
El Saj*ed, membru al Bir--. . _ F :

tar ceneral 1

-

Ședință eu președinții clu
burilor și antrenorii echi
pelor care dau jucători 

lotului național

la sed 
o ședință 
ciul 

di 
lotul

Ieri dimineață, 
C.N.E.F.S., a avut loc 
lucru cu președinții 
antrenorii echipelor 
care .dau jucători lotului repre
zentativ de fotbal. Cu acest prilej.

V

P

■y.*» AV

■ -T3

i-T

| M
Iei-; 7*^ 
aoocelat 
Bâru gâ

■■ ■

EXIGENȚA Șl RĂSPUNDERE

î Ma-
01

ce-

PROLETARI DtN TOATE ȚĂRILE, VMIȚt-VÂ !

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

■ ii I —
ANUL XXIX — Nr. 7376 4 PAGINI 30 BANI Sîmbătă 7 aprilie 1973

ANGAJAMENT FERM DE A TRADUCE IN VIAȚĂ HOTĂRlREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

NU VOM PRECUPEȚI NICI UN EFORT
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

A.

CE NE STAU IN FAȚĂ!
în ultimii 15 ani, handbalul ro

mânesc a obținut o serie de rezul
tate care-1 situează printre sportu
rile fruntașe din țara noastră, 
bucurîndu-se de o largă populari
tate în rîndurile tineretului de pe 
întreg cuprinsul patriei.

Conștienți fiind, însă, că a ne 
mulțumi cu ceea ce am realizat 
este calea sigură spre înfrîngeri 
viitoare, Federația română de hand
bal a analizat cu toată răspunde
rea participarea echipei noastre 
masculine la Jocurile Olimpice de 
la Munchen. Desigur, o medalie de 
bronz obținută la J.O. în condițiile 
unui salt valoric fără precedent 
realizat de majoritatea echipelor 
participante nu reprezintă o per
formanță de neglijat. Cu toate a- 
cestea, mai ales după analiza evo
luție; noastre în turneul olimpic, 
tzeboie să recunoaștem că rezulta- 

natură să

pot aduce o contribuție efectivă 
îmbunătățirea activității. Astfel, 
colaborare cu Ministerul Educației 
șt învățămîntului, am găsit o nouă 
formă de organizare a taberelor de 
pregătire a elevilor, care va impli
ca o selecție mai exigentă a tine
rilor handbaliști. Conducerea pro
cesului de pregătire va fi încre
dințată unor profesori cu înaltă 
calificare, selecționați și instruiți 
special în acest scop de către F.R.H. 
S-a trecut, de asemenea, la orga
nizarea unor centre de pregătire a 
juniorilor de mare perspectivă în 
diferite localități. In acest sens, 
s-au luat măsuri pentru : selecțio-

la 
în

narea și nominalizarea juniorilor, 
stabilirea programului de pregătire, 
selecționarea cadrelor ce se ocupă 
de pregătirea acestor tineri, asigu
rarea terenurilor de

Loturilor de tineret 
s-a alcătuit un bogat 
pregătire, precum și
competițional corespunzător. Ținînd 
seama de faptul că echipa noastră 
națională se află într-o perioadă 
în care are loc un schimb de ge-

antrenament, 
și juniori li 

program de 
un calendai

NICOLAE NEDEF
antrenor federal

(Continuare in pag a 2-a)

ADUNARE FESTIVA
LA CLUBUL

SPORTIV ȘCOLAR
Ieri dupâ-amiază a avut loc în Capi* 

tală. la Ateneul Tineretului din aleea 
Alexandru, adunarea festivă prilejuită 
de sărbătorirea a 15 ani de existență a 
Clubului sportiv școlar. La festivitatea 
organizată cu acest prilej au fost pre- 
zenț.i peste 3Oo de invitați, foști elevi 
și antrenori ai Clubului sportiv școlar, 
reprezentanți ai cluburilor și școlilor 
sportive bucureștene, profesori de edu
cație fizică, actuali sportivi, profesori 
și antrenori ai clubului.

După cuvîntul omagial rostit de pre
ședintele clubului, prof. Teodor Bolea, 
au adresat salutul lor și urări de noi 
succese sportivilor și antrenorilor de la 
C.S.Ș.. antrenorul Paul Niculescu, stu
denta de Ia I.E.F.S., Rodica Bunea, fostă 
handbalistă la Clubul sportiv 
scrimerul Octavian Zidaru, 
Ioan Kunst Ghermănescu 
C.N.E.F.S., prof. Emil Jecu 
C.M.E.F.S. ș;a.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
puternică însuflețire, participant!!___
tivitate au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU prin 
care sportivii și activul salariat al Clu
bului își exprimă adeziunea deplină față 
de Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului, luindu-și angaja
mentul să lupte cu toate forțele pentru 
înfăptuirea ei.

Astăzi, in comuna Fintinele (jud. Bistrița Năsăud)

șeolar, 
prof. univ. 
din 
din

partea 
partea

și de 
la fes-

tul obținut nu este de 
De mulțumească.

Cu • participare mai 
a sportivilor, m o mai 
•est* partea noastră, a tehni- 
rieuilor si activului federației, atit 
Ut» de sportivi cit și față de noi 
toatee. acordind o mai mare însem- 
«ălaie Mucii educative, pregătind 
dso tăap jacâtori de valoare care 
M Msafetri. ea același randa- 
«*«■*. pe cei ce au ieșit din for- 
1Campionatul mondial 

WM eek|pa de handbal a Ro- 
■AoM pate* să arce pe treapta 
cea mai kaalH a podiumului olim-

conștientă 
mare exi- „PARCURSUL SPERANȚELOR" LA SCHI FOND

CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA COAUAUA

Azi. de ia orele

-2

CONCURS POPULAR
DE ATLETISM

PENTRU STICZNT1I
BUCUREȘTENI

nu pot în- 
a luat o 

credem că

16,30,

a șoca

DEZBATEREA SI ADOPTAREA PLA\ULUI DL MĂSURI

A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI l\ CĂPIIĂLĂ doar n—i « ta sop ■ J-x;

pe stadionul Republicii

AL COMITETULUI MUNICIPAL Of PARTID

k
concurs

—C'

I.

Campionatele de schi ale seniorilor

la coborîre

252,85 ; 3. Șc. sp.

Mihai BIRĂ

(născuți 1960—1962). 
km fete (născute

de nivel de 600, 
1300 m cu circa

pîrtia
(Fin-

amiază. Intreceri- 
categoria a III-a 

următoarele rezul-

cîștigători

?are au concurat la categoria a 
Alexe, Mircea Lotreanu. Adrian

PENTRU EDUCAȚIE FIZ1UA SI SPORT
CONSFĂTUIRE DE LUCRU CU INSPECTORII JUDEȚENI

Ieri, la Ministerul Educației și învățămintului

Aurel Gbergu. Antrenorul
Francisc Belșag, poate 
; și nu numai pentru

Ieri dupâ-amiază a avut loc adu
narea activului de partid din Capi
tală care Iși desfășoară munca in 
domeniul educației fizice și sportu
lui. Au participat tovarășii N'icolae 
Matei și Petre Constantin, secretari 
ai Comitetului municioal al p.C.R., 
general locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
Tudor Vasile, președinte al C.M.E.F.S. 
București, activiști de partid, repre
zentanți ai instituțiilor centrale si 
organizațiilcr obștești cu atribuții in 
domeniul sportului, președinți de

c.-oun șă ascdațS 
nori, profesori de 
sportivi.

Panicipanții la adunare au 
tut planul de măsuri^*! Cotr 
municipal de oartid cu ori 
dezvoltarea continuă a 
zice și sportului în mm 
rești, făcind numeroase 
sugestii pentru imbună 
tații In acest deraeni 
lucrărilor adunării 
nul de măsuri.

ECATERINA DUMITRIU
Șl G, FABICH

ÎNVINGĂTORI LA „1 m

flinodora MUNTEANU și Virgil BRENCI

POIANA BRAȘOV, 6 (prin telefon), 
otărît lucru, ora de disputare a 
impionatelor naționale pentru se- 
.ori este Intîrziată, Dovadă sînt 
arile eforturi Întreprinse de arbi- 
i și organizatori pentru aducerea 

menținerea plrtiilor într-o stare 
ipecabilă de Întrecere, precum și 
lemele antrenorilor In găsirea celei 
ai bune soluții de ceruire. Coborî- 
a de vineri a fost influențată de 
area moale a zăpezii, tar ceruirea 
contat considerabil la configurația 

asamentului. De pildă, unul din 
incipalii favoriți, Dorin Munteanu 
.S.U. Brașov), reputat specialist al 
obei și care în coborîrea non-stop 

■ joi realizase cel mai bun timp, a 
tat ceruirea și nu s-a clasat nici 
lear în primele 6 locuri. Surprin- 
toare pentru toată lumea este vic- 
ria lui Virgil Brenci (A.S.A. Bra
vi, care a coborît sigur, în mare 
teză, dovedind o supremă eficac1- 
te în negocierea virajelor. Victoria 

este surprinzătoare prin întreru- 
rea de peste 30 de zile' în urma 
.ui accident la genunchi și prin

numărul relativ mic de 
te efectuate pe pîrtia Luptuux 
tul lui Brenci constă Iz aceea că. 
cunosclnd perfect traseul, ți-a valori
ficat la maximum calitățile de al.se
care, menținind o permanentă poziție 
aerodinamică și că u tind t mwi
linia ideală de alunecare Foarte 
nă comportarea lui Ioan Bobiț (Di
namo Brașov), clasat pe locul 3_ 1
la egalitate cu Dan Cristei Dinam: 
Brașov). Mai puțin reușite evoluțiile 
lui Constantin Văideanu (A.S.A ' 
Gheorghe Vulpe (Dinamo) si Mărim 
Burchi (C.S.O. Sinaia), care crin ga 
barit șl timpii de la cobor!-ea de 
joi ar fi putut pretinde, pe merit, 
cite un loc pe podium.

Coborîrea a fost mai scurtă deci*, 
traseul normal. Ea a măsura*. 24> 
de m pentru ^bărbați, cu o diferență 

’ iar pentru femei
275 m diferență de

din mai multe

(Continuare tn pag. a 3-aj

lată șapte 
III-a (de la stingă la
Benchea, Aurel Ghergu, Dumitru Sirbu, Valentin Pinten și -îdiian Bobo-, 

foto î Vasile BAGEAC

Copii schiori
al micilor vinători ele munte

centre 
Există

Astăzi se va desfășura, pe 
de sch; de la Măgura Calului 
tineiel. din județul Bistrița-Nâsăud, 

îl final al sezonului, rezer- 
at centrelor de schi din unele co
ame dotate cu materiale pentru 

practicarea acestui sport. Au fost 
vitate și centre similare din jude- 
e Suceava, Maramureș, Harghita 
Ciul Scopul principal al acțiunii 
e acela de a verifica și aprecia 
d;ul de pregătire a elevilor,, de 

a se compara munca și rezultatele 
>b' rute de către fiecare școală și 
de către fiecare profesor sau instruc- 

voluntar pe parcursul acestui 
on. în plus, se urmărește conso- 
area acestor centre din mediul 

■ural, crearea premiselor pentru 
în viitor a unor asemenea

insul este organizat de către 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport. Inspectoratul jude
țean școlar și Consiliu] județean al 
organizației pionierilor. El este inti- 

..P ar cursul speranțelor*. apre-

rurale i ’ . ...
toate posibilitățile ca succesul să fie

montane s-au intilnit. recent, la Răișoara, intr-un reușit 
f.j repetat, astăzi, la Fintinele.

Foto i Petre NAGY, Cluj
1961—1963), ora 12,15 - 4 km băieți 
(născuți 1957—1959), ora 12,45 —
3 km fete (născute 1958—1960), ora 
13,15 — 5 km fete (născute 1954— 
1956), ora 13,30 — 8 km băieți (năs
cuți 1954—1956), ora 14,15 — în
chiderea festivă.

ciindu-se că vor participa, numai 
din județul Bistrița, peste 450 de 
concurenți.

Iată programul zilei : ora 11 — 
festivitatea de deschidere, ora 11,15 
— 3 km băieți 
ora 11,45 — 2

Direcția științelor sociale, activită
ților educative și sportive și servi
ciul de educație fizică și sport din 
cadrul Ministerului Educației și In- 
vâțâmlntului. au organizat, ieri, o 
consfătuire de lucru cu inspectorii

Campionatul republican al școlilor sportive

ÎNTRECERILE CATEGORIEI a IV a
AU FOST DOMINATE DE GIMNAST»

SCOLII SPORTIVE LUGOJ

srintt— 
BttoOPlă 
tutte narii 

■L de a’-eți mi 
ri timp de efteva ceas 

.egfle gravitaționale, zburir.d pur 
simplu deasupra covorului, a ca
ii sau a lăzi: de sărituri.

Dimineața, cir.d s-au întrecut gim- 
naștii de categoria a IV-a. am re
marcat o serie de sportivi și de e- 

o serie de evoluții 
de precise. Cea mai 
esie au iăsat-o. insă, 
i Școlii sportive din 
lea cărora s-au aflat 

altfel și în clasamentul final 
dual compus — Dumitru

surprinză- 
frumoasă 
reprezen- 
Lugoj, în 

ca de 
indivi- 

Sirbu și

echipei, 
fi mul- 

. titlurile
tigate de elevii săi, dar și pentru 

sincere adresate gimnaștilor 
oj de toți specialiștii pre

coce urs. lată, Ir.să, primii 
■ individual compus, catego- 

* a ni-a : 1. Dumitru Sirbu (Șc, 
L-<:. 55.10; 2. Aurel Gbergu

c. sn. Lugoj) 55,00 ; 3. Șteian Răz- 
■ iȘc. sp. Arad) 53.85 ; 4. Horst 

Hanek (Șc. sp. Bistrița) 53,30 ; 5. Ma
rian Caună (Șc. sp. Lugoj) 52,85 ; 6. 
Adrian Bencbea (Șc. sp. Sibiu) 52,50.

Pe echipe t 1. Șc. sp. Lugoj 268,40, 
2. Sc. so Buzău — - -
Arad 249.15

Disputate după 
le gimnaștilor de 
s-au Încheiat cu 
tate : Individual compus : 1. Ferenc 
Jenaki (Șc. sp. Tg. Mureș) 53,55 ; 2. 
Octavian Ior.așiu (Șc. sp. Lugoj) 
53,05 ; 3. Iulian Olariu (Șc. sp. Lu
goj) 53,00: Pe echipe : 1. Șc.
sp. Sibiu 252.75 ; 2. Șc. sp. Tg. Mureș 
249,95 ; 3. Șc. sp. Lugoj 244,85.

h Horia ALEXANDRESCU

județeni pentru educație fizică și 
sport din țară.

In cadrul ședinței au fost expuse 
informări ale inspectorilor din jude
țele Argeș, Bacău și municipiul Bucu
rești cu privire ia măsurile ce se 
vor lua pe linia îmbunătățirii conti
nue a educației fizice și a sportului 
in riadul elevilor, in lumina Hotă- 
ririi Plenarei C.C. al P.C.R.

Cont. univ. Alexandru Forțu, șeful 
serviciului de educație fizică și sport 
din M.E.I. a prezentat un referat in 
care au fost arătate principalele o- 
biective ale educației fizice si spor
tului școlar, analizindu-se în spe
cial lipsurile ce se mai manifestă in 
acest domeniu de activitate. Discu
țiile au scos in evidență eforturile 
ce se fac și măsurile ce vor fi luate 
pentru impulsionarea educației fizice 
școlare, a sportului de masă și de 
performanță în rîndurile elevilor.

La lucrări au fost prezenți 
reprezentanți ai U.T.C., C.N.O.P.,
C.N.E.F.S. etc.

In încheiere, a luat cuvîntul tov. 
Virgil Cazacu. prim-adjunct al mi
nistrului educației și învățămîntului.

l

Azi și miine, la Schwartza
R.D. GERMANĂ—ROV1ĂM A

LA POPICE (JUNIORI)
Azi șl miine, reprezentativele de ju

niori ale Român.el, care se pregătesc 
pentru campionatele europene din luna 
viitoare, susțin două Intilnlrl Importante 
cu selecționatele similare ale R.D. Ger
mane. Tinerii popicari români vor evo
lua tn orașul Schwartza. juclnd azi par
tida pe echipe. Iar miine partielpînd la 
un turneu individual. Din cele două 
echipe care s-au deplasat în R.D. Ger
mană fac parte : Vasilica Pințea, Erica 
Szasz. caliopia Băncilă, Elisabeta Szi- 
lagyi, Maria Todea, Mirica Bălașa, Eva 
Litași. respectiv, Grigore Marin. Valeriu 
Pișcoi, Liviu Moldovan, Ion Stefucz, An
drei Molnar, Cezar Lebădă și loslt Szasz,

★
Cornelia Petrușca și Alexandru Cătinea»- 

nu participă azi și miine la un turned 
internațional individual la Radenkj (iu- 
goslavia).
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AZI Șl MIINE, ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE

LA SFÎRȘITUL 
SĂPTĂMINIL.

TRADIȚII VECHI
ÎNTR-UN ORAȘ NOU...

' Desfășurat pe străzile noului 
oraș, „Crosul primăverii" a cu
noscut un succes deosebit la Or
șova, adunînd la start sute de 
eoncurenți. elevi și eleve de Ia 
Liceul „Ștefan Plavăț". dd la 
Școala generală, muncitoare de la 
țesătoria „Cazanele", tineri de la 
Șantierul naval ș.a. Reînvie ast
fel o mai veche tradiție, cunos- 
cîndu-se că alergarea atletică a

cunoscut, în trecut, o mare popu
laritate în localitatea dunăreană.

Iată câștigătorii concursurilor: 
Cosmina Costescu și Nicolae Flo- 
rea (12—14 ani). Carmen Voitec și 
Nicolae Micescu (juniori II), Eleo
nora Lalescu și Virgil Panec (ju
niori I). In fotografie t startul la 
categoria „juniorilor mari".

I. IACOB —- coresp.

VALENȚELE PROFESIONALE Șl EDUCATIVE 
ALE FILMULUI SPORTIV

Pregătirea studenților pentru vii
toarea profesiune presupune înarma
rea acestora cu noțiuni bine funda
mentate, nu numai de strictă specia
litate. ci și din domenii adiacente, 
care pot facilita desfășurarea acti
vității cotidine, conducînd spre obți
nerea unor bune rezultate. De Ia a- 
ceastă regulă nu fac excepție nici 
studenții de la I.E.F.S., viitori pro
fesori de educație fizică și sport, an
trenori. Faptul ne-a fost pregnant 
Ilustrat de întîlnirea dintre membrii 
cercului științific de cine-foto (con
dus de șeful de lucrări Th. Roibu) ~~ 
care numără 86 de studenți de la 
cele două facultăți —cu realizatorii 
■unor filme cu caracter sportiv, scena
riști și regizori de Ia Studioul „Al. 
Sahia", Marion Ciobanu, Gheorghe 
Horvat, Constantin Vaeni și Erwin 
Szekler.

Avînd drept suport al discuțiilor 
trei pelicule, „Educația fizică și 
sportul în România", „Vrei să joci și 
tu tenis ?“ și „Poveste fără cuvinte" 
(finala Cupei Davis), întîlnirea a 
prezentat un pronunțat caracter pro
fesional, relevîndu-se, încă o dată, 
cu această ocazie, însemnătatea pe 
care o poate dobîndi filmul sportiv, 
atît ca mijloc eficient de propagan
dă a ideilor despre sport și pentru 
sport, ca excelent material' didactic 
(absolut necesar unui modern pro
ces instructiv — educativ, fie la ca
tedră, fie la antrenamentul sportivi
lor de performanță) cît și ca eficace 
posibilitate de educare a tinerei ge
nerații, pe care o dorim capabilă de 
a dobîndi rezultate superioare în toa
te domeniile de activitate și căreia 
sportul, mișcarea în genere, îl poate 
crea cadrul necesar recreării și to- 
nifierii. (Em. F.)

Prinde contur practic o im
portantă prevedere a Planului 

de măsuri al C.N.E.F.S.
Trecîndu-se la transpunerea 

imediată în viață a importantei 
prevederi din Planul de măsuri 
al C.N.E.F.S., privind continuita
tea în desfășurarea activităților 
sportive de masă și organizarea 
cu regularitate, In fiecare săptă- 
mînă, a unor asemenea acțiuni 
(atractive, larg accesibile, desfă
șurate în aer liber), agenda bucu- 
reșteană prevede pentru sîmbăta 
și duminica un program bogat.

Peste 1 500 de studenți și stu
dente își dau întîlnire astăzi, pe 
Stadionul Republicii, într-un ma
re concurs popular de atletism, 
care< va programa probe de aler
gări și sărituri.

Continuă, de asemenea, acțiu
nea crosurilor, declanșată la în
ceputul acestei primăveri. în Par
cul Herăstrău, pe stadioanele E- 
lectra și Străulești se vor întrece 
iarăși mii de tineri din sectoarele 
Capitalei.

O mare manifestare polisportivă 
este programată pe stadionul Vo
ința. Peste 1 000 de tineri și ti
nere din cooperația meșteșugă
rească vor lua parte la un cros 
și la întreceri de volei, handbal 
și popice.

O deosebită animație vor cu
noaște cîteva tradiționale locuri 
de agrement din jurul orașului. 
La cabana Pustnicu se vor des
fășura două concursuri de orien
tare turistică : unul de gradul III, 
dotat cu „Cupa Primăverii’*, re
zervat juniorilor, altul, intitulat 
„Roza vînturilor". deschis elevi
lor din liceele bucureștene. O 
competiție asemănătoare, pentru 
tinerii din școlile profesionale, 
este programată in pădurea Bră- 
nești. Tot acolo se vor reuni a- 
matorii mal vîrstnici ai mersului 
după hartă și busolă din sectorul 
I ca și cidoturiștii participant la 
un concurs preliminar din cadrul 
tradiționalei cupe .Floarea prie
teniei-.

*
Adăugind ia toate acestea nu

meroasele competiții care se or
ganizează în întreaga țară (și 
despre care ziarul a amintit în 
edițiile sale precedente) vedem că 
sarcina trasată organelor și orga
nizațiilor sportive, de a asigura 
iubitorilor exercițiului fizic și ai 
mișcării un program cit mai va
riat și mai atrăgător, începe să 
prindă din ce în ce mai mult con
tur.

I.E.F.S. - VOINȚA BUCUREȘTI, 
CEL MAI ATRACTIV MECI 

AL ETAPEI DE BASCHET
In etapa a XVI-a a campionatului re

publican de baschet feminin, programată 
să se desfășoare miine — în Capitală, la 
Oradea șl Satu Mare — cele mal multe 
partide au o însemnătate deosebită pen
tru viitoarea configurație a clasamentu
lui, mal cu seamă pentru formațiile care 
luptă să evite retrogradarea. In mod 
special vom remarca tnttlnlrlle Crlșul 
Oradea — Voința Tg. Mureș și construc
torul București — Universitatea Cluj. Nu 
putem omite nici partida dintre I.E.F.S. 
șl Voința București — cea mal atractivă 
din această etapă — în care studentele 
vor avea de înfruntat adversare ce au 
demonstrat în ultima vreme o reală 
creștere valorică.

Programul complet al etapei (între pa
ranteze, rezultatele din tur și locurile 
ocupate actualmente în clasament) : Po
litehnica București — Universitatea Ti
mișoara (34—56. 1—5), Constructorul
București — Universitatea Cluj (50—51, 
6—7), I.E.F.S. — Voința București (44—39, 
2—4), Crișul Oradea — Voința Tg. Mureș 
(62—65, 8—10), Sănătatea Satu Mare — 
Rapid București (52_ 73, 9—3).

MIINE SE REIAU ÎNTRECERILE 
DIVIZIILOR A Șl B DE HANDBAL

începînd de duminică, cele mal bune 
formații feminine și masculine din țară, 
reunite în divizia A. se prezintă la star
tul ultimului tur al campionatului na
țional de handbal, care se va desfășura 
în aer liber.

Sumedenia de turnee și jocuri organi
zate in toate colțurile țării au evidențiat 
preocupările cu care fiecare formație 
privește acest act final al campionatului 
șl seriozitatea cu care au fost abordate 
pregătirile, atît pentru jocurile proprlu- 
zise, cît și pentru apropiatele norme de 
control.

în prima etapă a turului ni figurează 
cîteva partide Interesante, asupra cărora 
vrem să ne oprim acum. La feminin, 
Capitala va găzdui întilnirea dintre Uni
versitatea București, ocupanta locului III 
șl Rulmentul Brașov (locul IV). Meciul 
se anunță dîrz și va oferi — în mod 
cert — multe faze de calitate, o garan
ție în acest sens fiind dată de valoarea 
cîtorva jucătoare ale acestor două echi
pe (Simona Arghir, Doina Furcoi, Irene 
Oancea etc.).

Un joc atractiv se anunță a fi șl cel 
dintre Universitatea Timișoara șl Con
structorul Timișoara.

La băieți, „capul de afiș" este deținut 
de întilnirea Politehnica Timișoara — 
Dinamo București, un meci deschis ori
cărui rezultat. In timp ce jocul Steaua 
— Independența Sibiu, programat în 
București, se pare că va atrage șl el 
numeroși spectatori în tribunele stadio
nului Tineretului. In sflrșit, derby-ul 
studențesc Universitatea Cluj — Univer
sitatea București, care se va disputa 
in orașul de pe Someș, reprezintă încă 
un punct Interesant În programul aces
tei runde inaugurale a ultimului tur.

Tot duminică se reiau și întrecerile 
din cadrul diviziei B.

PRIMELE MECIURI DE POLO 
DIN TURUL DOI

Au început întrecerile din cel de al 
doilea tur al diviziei naționale de polo 
(seria I). La Cluj a avut loc meciul 
dintre Politehnica și Rapid București, 
actualul lider. Deși nu au strălucit, fero
viarii au învins cu 7—2 (1—0, 3—0, 1—1, 
2—1). Gazdele au acționat cu multă re
ținere, ratînd cîteva bune ocazii. Au 
marcat : Slavei 2. Olac 2, C. Rusu 2, 
Băjenaru de la învingători șl V. Pop, 
E. Pop de la învinși.

Celelalte meciuri ale etapei sînt pro
gramate mîine dimineață, de la ora 10, 
la bazinul Floreasca : Dinamo — Voința 
Cluj și I.E.F.S. — Progresul. înaintea 
acestor jocuri clasamentul arată astfel :

neapărat o victorie pentru a scapa de 
emoții, în timp ce UNIVERSITATEA are 
șanse mari — mai ales că joacă pe teren 
propriu — să învingă pe ELECTRA, pen
ultima clasată și, astfel, să-și asigure 
calificarea în turneul final. Nu tocmai 
ușoară este sarcina echipei PROGRESUL, 
la Galați, în întîlnirea cu C.S.U., care 
are posibilitatea >să-l împiedice pe bucu- 
reștenl în realizarea dorințelor, deoarece 
șl aceștia au nevoie de un rezultat fa
vorabil. Oricum, credem că formația care 
va obține dreptul de a lua parte la dis
putele din turneul elitei va fi departajată 
de principalele adversare doar de seta- 
veraj. în rest, în campionatul masculin 
se vor desfășura partide mai puțin im
portante pentru configurația clasamentu
lui. dar nu lipsite, totuși, de interes : 
Universitatea Cluj — Steaua. Tractorul 
Brașov — Viitorul Bacău.

★
In campionatul feminin, grupele finale 

au căpătat forma definitivă, astfel că 
rămîne de urmărit doar modul în care 
vor evolua, în special, echipele din pri
mul eșalon. Dar, lată programul : Medi
cina — I.E.F.S., Rapid — Constructorul, 
„U“ București — Dinamo, Penicilina — 
„U“ Timișoara, Ceahlăul P. Neamț — Fa
rul și „U“ Cluj — C.S.M. Sibiu.

Mîina, la Arad
PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE DIRT-TRACK

Duminică, pe stadionul inda- 
grara din Arad va avea loc deschi
derea sezonului oficial de motoci- 
clism din țara noastră prin orga
nizarea primei etape (din cele 
șase) a campionatului republican 
de dirt-traek.

La startul întrecerilor — se ver 
desfășura 20 de manșe a cite 4 
ture fiecare — se vor alinia 20 
alergători, printre care maeștrii 
sportului I. Bobilneanu (campio
nul de anul trecut). Al. Datcu. 
metalurgistul I. Marinescu (de 
fapt principalii pretendenți la tit
lul de campion în acest an), pre
cum și o „generație" de tineri 
dornici de afirmare în acest sport.

BAS CH ET

1. Rapid
2. Dinamo
3. Voința
4. Progresul
5. I.E.F.S.
6. Politehnica

6 6 0 0 35—14 12
5 4 0 1 41—11 8
5 3 0 2 24—23 6
5 2 0 3 19—25 4
5 10 4 15—31 2
6 0 0 6 12—37 0

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN 
DE VOLEI, ULTIMA ETAPĂ VA DE
FINITIVA COMPONENTA GRUPE

LOR FINALE
Cu partidele programate azi șl mîine, 

se încheie prima parte a campionatelor 
naționale de volei (etapele săptăminale), 
urmînd ca ierarhia definitivă să fie sta
bilită abia în urma turneelor finale, ce 
vor avea loc între 16 șl 21 aprilie la Pi
tești, Iași (locurile 1—6), Cluj și Con
stanța (locurile 7—12).

în general, componența celor patru 
grupe este cunoscută, incertitudini exis- 
tînd numai în întrecerea băieților în ceea 
ce privește echipa ce va ocupa locul 6. 
Candidează cu șanse aproximativ egale 
formațiile Rapid, Progresul și Universi
tatea Craiova. Rapid are o misiune grea 
în compania voleibaliștilor de la DINA
MO, în fața cărora trebuie să obțină

automobilism

BUCUREȘTI - PUNCT DE
Intre 9 și 14 aprilie vor trece 

prin București participanții la „In
ter continental Rallye".

Acest raliu automobilistic, care se 
organizează în fiecare an — fiind 
acum la cea de a 7-a ediție — este 
urmărit cu interes de pasionalii a- 
cestui sport din țările europene. 
Cele peste 60 de echipe participan
te pleacă din fața hotelurilor Inter
continental din 15 mari orașe (Lon
dra, Paris. Geneva. Hamburg, DOs- 
seldorf. Amsterdam, Munchen, 
Koln. Hanovra, Frankfurt, Berlin, 
Zagreb, Viena. Budapesta și Bucu
rești). După cum se vede, orașul 
București a fost inclus din nou pe

„RALIUL INTERCONTINENTAL"

PLECARE Șl CONTROL
lista punctelor de control și start, 
în acest an credem că numeroase 
echipaje vor ’trece prin Capitală, 
întrucît punctajul care se atribuie 
pentru trecerea prin București este 
cel mai mare. (De pildă. Bucu
rești — țo p; Berlin, Viena. Bu
dapesta, Zagreb, Geneva — 30 p).

Se știe, pînă în prezent, că 7 e- 
chipaje (cu piloți din R.F. Germa
nia. Grecia, Italia, S.U.A.) vor ple
ca din București în acest raliu a 
cărui sosire este la Frankfurt pe 
Main. Ele concurează pe mașini Ci
troen DS 20, Opel Mantua, Ford 
Capri-turbo, Fiat 128 R, Ford 
Capri 1700 GT ș.a.

REPREZENTATIVA DE SENIORI Șl PROBLEMELE El, ÎNTRE KOSICE Șl CLUJ

Interviu cu antrenorul principal, prof. Alexandru Popescu

7 000 DE STUDENȚI 
CLUJENI LA START
Aleile Parcului Babeș-Bolyai din 

Cluj vor cunoaște, astăzi după-amia- 
ză, animația specifică întrecerilor 
sportive ale universitarilor. începînd 
de la ora 16, circa 1 000 de studenți 
de-ai „Politehnicii" vor lua startul 
î'ntt*-un cros al primăverii, competiție 
organizată de catedra de specialitate, 
în colaborare cu organizația U.T.C. 
și Asociația studenților comuniști din 
institut

întors din turneul de la Kosice, iotul 
reprezentativ de baschet masculin s-a 
oprit la Cluj, unde își continuă pregă
tirea în vederea competiției internațio
nale „Cupa Federației44 ce se va desfă
șura, între 11 și 15 aprilie, în orâșul de 
pe Someș.

Profitînd de popasul clujean și dorind 
să cunoaștem constatările făcute pe

fenomen, mai ales că el se repetă cu 
oarecare frecvență în ultimul timp : la 
egalitate de puncte cu alte două echipe, 
reprezentativa noastră se clasează, de 
regulă, în urma acestora două. Cărui 
fapt credeți că se datorează această 
ierarhie pe care am dori-o inversată ?

— Din păcate, noi împărtășim soarta 
echipelor fără talie înaltă, care, chiar

(datorită absenței giganților), căutăm 
să-l ameliorăm prin sisteme tactice di
ferite : apărări mai aglomerate, circulație 
rapidă în atac, tactici care în numeroa
se cazuri au dat rezultate favorabile. Cel 
mai recent exemplu : cazul pivotului 
bulgar Goiomeev, uriașul pe care l-am 
anihilat complet în repriza a n-a a me
ciului eu selecționata bulgară prin apli
carea unei tlotări permanente in , jurul 
său. Intorcîndu-ne. însă, la Kosice, tre
buie subliniat că înfrîngerea suferită in

cZr’" 2000 DE PARTICIPANT! ÎN LOC DE 5000!...
• Comoditatea și lipsa de preocupare a unor profesori de educație fizica 

umbrește succesul unei frumoase competiții școlare

Moderna faleză gălățeană a fost 
joi gazda primitoare a unei intere
sante competiții de masă, „Crosul 
vacanței". Din păcate, succesul aces
tei acțiuni, care putea fi deplin, a 
fost umbrit de comoditatea și lipsa 
de preocupare a unor profesori de 
educație fizică, care au absentat ne
motivat împreună cu elevii lor, de 
3a startul întrecerilor. Așa se ex
plică faptul că în loc de circa 5 000 
de participanți, pe cîți se conta Ini

țial. au fost prezenți doar 2 000 de 
elevi din școli generale si licee.

REZULTATE : LICEE ; fete. MO m. 
an I—II: 1. Mariana Cojoc ar u țUc. 
6), 2. Valerica Vasilache (Lie. 3), 3 
Venera Lazariu (Lie. Pedagogic); 
băieți. 1 500 m. an I și II ; 1. Mar
cel Grigoraș (Grup. țe. C.S.G.), 2. 
Titu Milea (Lie. 7), 3. Chivel Tupav 
(Grup. șc. C.S.G.) ; fete, I 000 m. an 
III—IV; 1. Maria Caranfil (Lie. 6), 
2. Aiise Cazanoschi (Lie. 3), 3. Datina 
Gușiță (Lie. 3) ; băieți. 2 000 m, an

III—IV i 1. Aurel Visan (Lie. 4), 2. 
Nicolae Chiritf (Lie. 7), 3 Sandu 
Balais (Lie. 7). ȘCOLI GENERALE, 
tete CM m. cL V—VI: I. Elena Er.a- 
che (Șc. 8). 2. Eugenia loan (Șc. 28), 
3 Emanuela Papaâoool (Șc. 28); bă
ieți. NO m cL II—VI: 1. Adrian 
Stoica (Șc. 3), 2. Ion Buturugă (Șc. 
6), 3 Vasile Dumitrescu (Șc. 18) : 
fete. MO m. cL VII—VIII ; 1. Mane 
Butcaș (Șc. 8). 2. Mar.uela Valsam is 
(Șc. 26). 3 Eiisabeta Boscer.co (Șc. 
5); băieți. 1 000 m. cL VII—VRII , 
1. Ion Crăciun (Șc. 5), 2. Vasile Fo- 
caru (Șc. 22). 3 Ion Andone (Șc. 22).

T. SIRIOPOL — coresp. județean

NU VOM PRECUPEȚI NICI UN EFORT 
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

(Urmare din pag. 1)

nerații, lotul olimpic a fost lărgit 
și i s-a prevăzut un plan de pre
gătire adaptat acestei situații spe
ciale, plan care are în vedere fap
tul că ne aflăm în fața Campiona
tului mondial ce va avea loc în 
februarie 1974 în R.D. Germană, 
campionat ce constituie un impor
tant criteriu de calificare pentru 
J.O. din 1976.

S-a reorganizat — totodată — 
calendarul intern și internațional, 
urmărîndu-se o mai bună corelare 
a acestor două verigi de bază ale 
procesului de instruire.

S-au stabilit, de asemenea, nor
me fizice obligatorii pentru toate 
categoriile de echipe, în scopul îm
bunătățirii unui factor la care 
handbaliștii noștri au dovedit se
rioase rămîneri în urmă în ultimii 
ani.

în ideea întăririi activității de 
instruire și a măririi responsabili
tății cluburilor în vederea pregăti
rilor olimpice, federația a renunțat 
la o deplasare peste hotare, folosind 
fondurile astfel economisite pentru

asigurarea unor pregătiri a echi
pelor fruntașe care dau sportivi lo
tului olimpic.

Pentru o discutare mai largă a 
principalelor probleme ce stau în 
fața noastră, F.R.H. a alcătuit un 
colegiu lărgit, care îi cuprinde pe 
cei mai experimentați antrenori 
din țară.

în prezent, F.R. Handbal se stră
duiește să folosească în mod cît 
mai rațional substanțialul ajutor 
material pe care l-a primit la bu
getul pe anul 1973. în acest sens, 
considerăm, însă, că trebuie să se 
găsească și mijlocul de a îmbună
tăți actualele norme financiare, 
care nu reușesc întotdeauna sâ fie 
suficient de adaptate scopului pe 
care-1 urmărim : realizarea mari- 
lcr performanțe.

Depășind sfera handbalului, apre
ciem că pentru o pregătire cît mai 
eficientă în vederea Jocurilor Olim
pice din 1976 este necesar să se 
depună eforturi deosebite pentru 
rezolvarea cîtorva probleme de 
mare importanță, cum ar fi : asi
gurarea a cel puțin trei centre de 
pregătire olimpică : „23 August", 
Snagov și Poiana Brașov — care

trebuie să aibă condiții corespun
zătoare, baze sportive de calitate, 
centru de recuperare și asistență 
medicală înzestrat cu aparatura și 
medicația necesare, spații destinate 
altor activități (filme, lectură, au
diții muzicale, jocuri distractive, 
lecții teoretice, discuții cu caracter 
educativ etc.) aparatură de forță și 
materiale ajutătoare procesului de 
instruire.

De asemenea, devine necesară 
urgentarea lucrărilor de construc
ție a sălii de antrenament pentru 
jocuri de la Centrul „23 August" 
din Capitală.

Pentru realizarea înaltelor obiec
tive ce stau în fața mișcării noas
tre sportive, este nevoie de o an
gajare totală a tuturor factorilor 
— Consiliul Național, federații, clu
buri, tehnicieni șl, mai ales, spor
tivi —, este necesar să nu precupe
țim nici un efort pentru realizarea 
ritmică și la un înalt grad de exi
gență a tuturor obiectivelor cuprinse 
în planurile de pregătire.

în ceea ce ne privește, pe noi, 
cei din sfera handbalului, ne anga
jăm că vom depune toate efortu
rile pentru ca la Montreal handba
lul românesc să realizeze o perfor
manță pe măsura prestigiului de 
care se bucură în lume și a aștep
tărilor celor ce ne înconjoară cu 
atîta dragoste în țara noastră.

DMZIONARELE FEMININE A ÎNAINTEA RELUĂRII

Antrenament eu tema ,.®oc poatțxxoaT. Ezecxtonfi (ce I* stingă la dreapta). Novac. Zdrenghea, Tarău. Dia- 
conescu Cernat Scutaru fi Pirf* in Sala {corturilor din Ciui. garda turneului international „Cupa Federației" 

Foto: LUCA ANDREI — Cluj
marginea recentului turneu, ca și obiec- 
tlvele legate de întrecerile programate 
sâptâmîna viitoare, am solicitat antreno
rului federal Alexandru Popewu, cel 
care conduce pregătirea lotului, un scurt 
interviu :

— Deși cele patru victorii în fața se
lecționatei vieneze și reprezentativelor 
Cehoslovaciei, Bulgariei și Ungariei — 
obținute în cele cinci partide ale tur
neului de la Kosice — ne îndrituiesc să 
considerăm comportarea echipei noastre 
drept o reușită, dorim ca aprecierea de 
ansamblu să vă aparțină, în formularea 
ei avînd în vedere atît contextul în care 
a evoluat selecționata română, cît și 
etapa de pregătire în care ea se află.

— Chiar cu înfrîngerea înregistrată în 
fața selecționatei studențești a Ceho
slovaciei, în prima etapă a turneului, 
apreciez comportarea echipei noastre 
mai mult decît meritorie. Susțin aceasta 
îuînd în considerație atît rezultatele ob
ținute după meciul pierdut — patru vic
torii împotriva unor formații de certă 
valoare —. cît și calitatea jocului pre
stat în toate partidele, care s-au soldat 
cu rezultate favorabile nouă. Un joc 
care a evidențiat. îmbucurător, mobilita
tea tactică a echipei, capacitatea ei de 
a opune, fiecăreia dintre adversare, cea 
mai adecvată replică, dispoziția și pu
terea de luptă a majorității jucătorilor. 
Conchizînd : turneul de Ia Kosice mi-a 
dezvăluit o echipă în real progres, fapt 
ce dovedește că pregătirea declanșată 
anul trecut a început să-și arate roadele 
și că strînsa colaborare cu cluburile are 
urmări favorabile.

— Fără a știrbi din valoarea rezulta
telor obținute în turneul cehoslovac, 
vrem să remarcăm, totuși, un anume

pruna etapa nu se datorește cauzelor 
amintite mal sus, el faptului că am Jucat 
fără • acomodare prealabilă cu sala și 
fără • reactualizare a vechiului regu
lament. după care s-a jucat turneul.

— Miercurea viitoare, selecționata ro
mână se va afla la startul unei alte 
competiții importante : „Cupa Federației 
române de baschet1*, întrecere la dare 
vor participa echipele Cubei (medaliata 
cu bronz la Miinchen), R.D. Germane, 
Ungariei, Olandei șl formația noastră de 
tineret. Ținînd cont de această jmloroasă 
companie, care sînt obiectivele pe care 
vi le-ați propus ? .
_ Pentru că turneul de ta Cluj va 

reuni o medaliată olimpică (care va... 
ignora, cu siguranță, faptul că întrece
rea are caracter amical) și trei echipe 
— R.D.G., Ungaria, Olanda, — aflate ia 
ultimul test înaintea calificărilor pentru 
campionatul european, el va ti incom
parabil mai dificit decît cel de la Care 
ne-am întors. Un fapt care, chiar daca 
ne îngreunează misiunea, ne va fi deo
sebit de util acum, clnd ne aflăm într-o 
perioadă de cristalizare și fortificare a 
echipei în vederea „bătăliilor" pe care 
Ie avem de susținut în a doua jumătate 
a anului : Balcaniada și campionatul 
european. Or, se știe, cu cît partenerul 
este mai valoros, cu atît învățămintele 
sînt mai bogate și acumulările mai de 
substanță. Insistînd pe acest aspect, nu 
irebuie să so înțeleagă că rezultatul va 
fi trecut pe un plan secundar, că nu 
vom lupta pentru victorie în fiecare 
partidă, că nu vom încerca să onorăm 
cît mai bine competiția, ai cărei orga
nizatori sîntem.

— Care este atmosfera în echipă și 
„prognoza" față de situația celor doi 
indisponibili : Popa Și Georgescu ?

— După o relaxare psihică intervenită 
după Kosice, jucătorii S-ait „conectat** 
din nou la tensiunea competiției, luerind 
toți cu interes și plăcere. Cit privește 
pe cei doi indisponibili, ei sînt recupe
rabili pînă la ora de începere a tur
neului.

— Alături de echipa mare, în „Cupa 
Federației** va evolua și formația „cade- 
ților". Ce se urmărește, în mod deosebit, 
la ei 7

— Prezența „tineretului** într-o compe
tiție de-o asemenea anvergură are un 
dublu scop : pe de o parte compensația 
pe care vrem s-o dăm jucătorilor tineri 
ce s-au remarcat de-a lungul jocurilor 
de campionat, pe de alta de a-i vedea 
cum se comportă în fața unor parteneri 
care le vor pune, cu siguranță, infinit 
mai multe probleme decit cei Intîlniți 
in meciurile interne. Legat de acest ul
tim aspect stă, bineînțeles, și intenția 
noastră de a vedea care dintre jucătorii 
tineri sint apți pentru promovare îh lo
tul mare.

Dorim ca turneul clujean să dea o cît 
mai completă rezolvare acestor obiective 
și deziderate.

Nușa DEMIAN

ia ceoditule mwr partide excelente, ca
potează 13 fața net fernatij le giganu. 
tap. care te repeeetneazL bine.a-.elev, 
a*.”pra smirurr.i elasamenTOîuL Ci im
pediment pe care, neputmda-l elimina

„SPORTIVII NOȘTRI

MULT SUB AȘTEPTĂRI LA C.E. DE LA

ne declară antrenorul federal Ion

începînd de mîine, odată cu for
mațiile masculine din primul eșa- 
lon. cele zece divizionare feminine 
A se vor alinia și ele la startul 
ultimului act al campionatului na
țional, turul III, în aer liber, Iată 
de ce am socotit interesant să pre
zentăm cititorilor noștri, cu 24 de 
ore înainte de primul joc, cîteva 
amănunte din cele 10 „tabere".

I.E.F.S. București — lidera cla
samentului a efectuat antrenamen
te zilnice, a participat la două tur
nee (cîștigînd unul dintre ele) și 
a susținut numeroase jocuri ami
cale. Studentele bucureștence sînt 
decise să arunce în luptă totul 
pentru a păstra pînă la finele cam
pionatului poziția de lidere. Hand
balistele din echipa pregătită de 
Ion Bota privesc cu mare optimism 
acest ultim tur, în care au de sus
ținui doar două jocuri în deplasare. 
Din echipă remarcăm forma bună 
deținută de Doina Băicoianu-Cojo- 
caru, Rodica Bunea, Natașa Ru- 
blenco și portarul Elena Oprea.

Universitatea Timișoara, principa
la adversară a IEFS și actuala de
ținătoare a titlului de campioană 
națională, pornește în turul III la 
numai cîteva zile după eșecul sufe
rit în finala C.C.E Handbalistele ti- 
rr.ișorence doresc, desigur, să-și păs
treze titlul pe care l-au cucerit a- 
nul trecut. Să nu uităm, însă, că e- 
chipa antrenorului C. Lache a efec-

tuat foarte puține antrenamente în 
aer liber și că, în această situație, 
chiar primul joc pe care îl are de 
susținut cu Constructorul Timi
șoara se anunță dificil.

Universitatea București este in
stalată confortabil pe iocul III al 
clasamentului. Team-ul bucureștean 
este în formă — a dovedit lucrul 
acesta la „Cupa Doljului", pe care 
a cîștigat-o într-o manieră catego
rică, — rămînînd un adversar de 
temut pentru absolut toate cele
lalte echipe. O formă bună mani
festă Simona Arghir, Doina Furcoi 
și Elena Dobîrceanu.

Rulmentul Brașov, urcată verti
ginos pe locul IV în ierarhia celor 
mai bune echipe feminine din țară, 
va căuta să-și păstreze această po
ziție fruntașă. Antrenorul Fr. Lech
ner are la dispoziție un lot valo
ros — cu care a participat la două 
turnee internaționale în pau2a 
campionatului, —■ din care s-au 
remarcat în ultima vreme Irene 
Oancea, Iuliana Nako, Adriana Că
ciulă și Doina Radu.

Textila Buhuși, indiscutabila re
velație a acestui campionat, a cîș- 
tigat cu puțin timp în urmă „Cupa 
Primăverii", organizată în locali
tate și alte cîteva jocuri amicale 
pe care le-a susținut în ultimele 
două săptămîni. Emilia Munteanu, 
Viorica Vieru și Casandra Agoroaie 
au fost jucătoarele (Ie bază ale e-

chipei, în jocurile disputate ele do
vedind o vervă deosebită.

Constructorul Timișoara speră ! 
Speră într-o ascensiune în clasa
ment, bazîndu-se în primul rînd 
pe faptul că evoluează mai bine 
în aer liber decît in sală. Partici- 
pind la recenta ediție a „Cupei 
Primăverii", organizată în sala O- 
limpia din Timișoara, echipa s-a 
clasat pe ultimul Ioc, fapt care a 
determinat o accelerare a ritmu
lui de pregătire. Din veștile care 
ne-au sosit la redacție remarcăm 
verva de joc manifestată de Kas- 
pari și Stef-Otoiu.

Voința Odorhei beneficiază de ac
centuata revenire de formă a hand
balistelor Magda Mikloș și Maria 
Magyari. Am avut prilejul să con
statăm acest lucru în jocurile a- 
micale susținute la București de 
Voința în compania formațiilor 
Progresul. I.E.F.S. și Confecția. 
Miercuri după-amiază, handbalis
tele din Odorhei au susținut încă 
un „amical", cu divizionara B Vo
ința Sighișoara. Din relatarea co
respondentului județean A. Pialo- 
ga reiese că echipa a evoluat foar
te bine, cîștigînd cu 11—4 (5—2).

Rapid București, la cîrma căreia 
a revenit antrenorul Francisc Spier, 
este echipa care a susținut — după 
cît se pare — cele mai multe jocuri 
de verificare în perioada de „re- 
lache’l competițional. Handbalistele

CAMPIONATULUI
feroviare se află în vecinătatea zo
nei periculoase a clasamentului (lo
cul 8) și vor căuta să scape de 
emoțiile retrogradării. Menționăm 
forma bună manifestată de Ana 
Stănișel și Maria Buzaș.

Progresul București a efectuat 
antrenamente comune cu Voința 
Odorhei, antrenorul Becic axîn- 
du-se pe omogenizarea formației 
sale. Șansele acestei echipe de a 
rămîne în prima divizie sînt, însă, 
minime. La ultimele jocuri susți
nute, am remarcat dispoziția ma
nifestată de Beticuța Catarlg, Eva 
Szebeny și Mariana Bivolaru.

Mureșul Tg. Mureș este singura 
echipă din divizia A care are, 
deja, situația pecetluită. Lipsită de 
aportul Rozaliei Șos (care a de
venit, în urmă cu puțin timp, ma
ma unei fetițe), formația mureșea- 
nă este retrogradată încă înainte 
de consumarea ultimului tur, dar 
tocmai acest lucru le va permite 
jucătoarelor echipei să evolueze re
laxat.

CLASAMENTUL

1. I.E.F.S. București 18 15 1 2 232—154 31
2. Unlv. Timișoara 18 15 1 2 244—171 31
3. Univ. București 18 12 2 4 253—175 26
4. Rutmentul Brașov 18 9 0 9 203—216 18
5. Textila Buhuși 18 8 2 8 177—187 18
6. Constr. Timișoara 18 6 4 8 154—165 16
7. Voința Odorhei 18 7 1 10 192—209 15
8. Rapid București 18 6 2 10 174—193 14
9. Progresul Buc. .18 3 2 13 151—214 8

10. Mureșul Tg. M. 18 1 1 16 120-216 3

Campionatele eurgpene de lupte 
libere, care s-au desfășurat Ia sflr- 
șitul săptămînii trecute la Lausanne 
(Elveția) au avut un epilog neaștep
tat pentru cei 9 sportivi români par- 
ticipanți la această competiție. D.i 
dintre ei, Iancu Vangheliei (cat. 4» 
kg) și Vasile Iorga (cat. 82 kg) an 
ocupat locul 4. iar alți doi. Petre 
Cearnâu (cat. 57 kg) și Ladislau Si
mon (cat. +100 kg) s-a-J clasat pe 
locul 6. Acest nesatisfăcător bilanț 
subliniază o evidentă scădere valo
rică a sportivilor noștri față de ulti
mele ediții ale campionatelor con
tinentale. începînd cu „europenele' 
din 1967, de fiecare dată luptătorii 
noștri s-au înapoiat cu medalii: 
una de argint (Istanbul — 1967). una 
de argint și două de bronz (Skoplje 
— 1968), două de argint și una de 
bronz (Spfia — 1969), trei de bronz 
(Berlin — 1970), o medalie de argint 
și trei de bronz (Katowice —1972). In 
acești ani România a ocupat de două 
ori locul 3 in clasamentul neoficial 
pe națiuni : 1969 și 1972.

Firește, după un Insucces de ase
menea proporții am așteptat întoar
cerea lotului nostru de la Lausanne, 
pentru a solicita amănunte antreno
rului federal Ion Crlsnlc.

— Căror cauze s-a datorat acest 
eșec la aproape toate categoriile ?

— Principalele cauze au fost gre
șelile tehnice și, mai ales, tactice p< 
care le-au făcut luptătorii noștri, în
deosebi în finalurile partidelor. Dacă 
unii dintre ei, cu experiență compe- 
tițională mai puțină, au întrucitva 
„circumstanțe atenuante", alții, ce 
s-au numărat printre protagoniști Ia 
numeroase competiții de amploare, 
n-au nici o scuză. Mâ voi referi, in 
primul rînd, la Vasile Iorga, care in 
ultimii doi ani a cucerit 4 medalii 
de bronz Ia C.E., C.M. și J.O., iar 
acum putea să ia medalia de argint 
sau chiar de aur, ca să nu mai 
vorbesc de faptul că de medalia de 
bronz l-a despărțit doar o jumătate 
de minut. Iorga a greșit nepermis 
în meciul din turul doi cu Vasili 
Sjulzin (URSS). Admit că, fiind vor
ba, totuși de campionul continental 
al categoriei și de cel ce avea să-și 
păstreze, în cele din urmă, titlul și 
Ia Lausanne, meciul era dificil pen
tru Iorga. Dar nu mi-aș fi inchipuit, 
în nici un caz, că numai după 27 de 
secunde [orga va fi cu umerii pe 
saltea!... Dacă pierdea numai Ia 
puncte acest meci, cu toate că în 
1971 el îl învinsese pe același Sjulzin, 
răminea în cursa pentru o medalie. 
A doua eroare gravă a Iui Iorga a 
fost aceea din meciul cu sportivul 
turc Hairy Bolat, debutant la „euro-

pene*. îmi veți spune, poate, că deși 
debutant, luptătorul turc a cucerit 
medalia de argint Așa este, insă 
Iorga a avut avantaj în această par
tidă. pînă in tiltima jumătate de mi
nat ciad Bolat l-a egalat Acest egal 
La scos pe luptătorul nostru defini
tiv dintre finaliști și a pierdut și 
medalia de bronz pe care ar fi avut-o 
asigurată dacă obținea victoria la 
puncte.

Apoi, sint total nemulțumit de 
comportarea lui Petre Coman (cat 
62 kg), medaliat cu argint sau cu 
bronz la toate campionatele europe
ne ce au avut loc. incepind din 1967. 
In meciul din turul doi. cu bulgarul 
Ivan Iankov. trebuia — și avea toa
te șansele — să obțină victoria în 
ultima repriză, cind arbitrul din 
centrul saltelei oprise lupta pentru 
a-1 atenționa pe adversarul lui Co
man că era pasibil de avertismentul 
descalificării. In acel moment, însă, 
Coman in loc să insiste, să forțeze 
măcar o priză, a slăbit ritmul și ast
fel au fost descalificați Împreună. în 
partida următoare, Coman l-a intilnit 
pe francezul Theodule Toulotte și 
credeam că se va reabilita, mai ales 
că la începutul ultimului rund el 
conducea cu 14—6 si pînă atunci a- 
vusese două mari ocazii de a finali
za tușul. Spre stupefacția noastră, cel 
care a pierdut prin tuș a fost Coman 
(min. 8,15)!, înfrângere ce s-a soldat 
cu eliminarea sa din competiție...

O mare decepție a prilejuit-o și în
frîngerea prin tu« a tui Petre Poale- 
lungi (n.a. la ediția de anul trecut 
cucerise medalia de argint), in me
ciurile cu Nasrula Nasrulaev (URSS), 
și, îndeosebi, cu Aii Sahin (Turcia). 
Cu luptătorul sovietic — învingător 
tn toate partidele pe care le-a sus
ținut — avea posibilitatea să obțină 
un punct, adică să nu fie întrecut 
prin tuș. In confruntarea cu Aii Sa
bin, insă, Poalclungi a condus cu 
6—0 pînă la jumătatea reprizei a 
treia. Dar. in loc să-și păstreze a- 
vantajul consistent, a încercat în 
min. 7,15 o „rupere" și a fost con
trat direct în tuș !

Tot in ultima parte a meciurilor 
au fost depășiți și Emil Butu (cat 
52 kg), de Jiirgen Mobius (R.D. Ger
mană), Ion Dumitru (cat. 90 kg) de 
Turan Sabin (Turcia). Enache Pa- 
naite (cat. 100 kg) de Gerd Butter 
(R.D. Germană) și Ladislau Simon 
(cat. +100 kg) de Alsedin Yldirim 
(Turcia). De notat că Mbbius și Sahin 
s-au clasat doar pe locul al 6-lea !

— Cum apreciați pregătirea sporti
vilor pe care i-ați prezentat la Lau
sanne și de ce au „căzut" ei, fără 
excepție, In timpul ultimei reprize ?

AU CONCURAT

LAUSANNE"

Crisnic
— Credeam, în comparație cu pre

parativele dinaintea altor mari în
treceri, că eforturile pe care ei le-au 
depus în perioada de pregătire au 
fost suficiente. Dar. de astă dată, 
m-am înșelat. Le spuneam, în ultima 
pauză, să păstreze avantajul ce-1 a- 
veau, fără a mai încerca alte proce
dee tehnice. Ii vedeam, în timpul 
celor trei minute ale reprizei res
pective, că se străduiau să respecte 
indicațiile dar nu reușeau. Se aflau, 
parcă, la capătul puterilor. Deci nu 
există altă explicație decît pregătirea 
lor fizică insuficientă !

Mă veți întreba, desigur, de ce nu 
s-au pregătit mai temeinic întrucît 
au avut condiții dintre cele mai bu
ne. După cum vă spuneam mai îna
inte, ei au depus eforturi la antre
namente, dar adversarii lor de la 
Lausanne au fost mai sîrguincioși. 
Lecția severă pe care au primit-o la 
aceste campionate continentale va fi 
de un real folos celor dintre ei care 
vor participa la „mondialele" de Ia 
Teheran (6—14 septembrie a.c.) și 
chiar la Jocurile Olimpice din 1976.

Iată, în încheiere, explicațiile 
unora dintre luptători i

VASILE IORGA : „Am evitat o 
fixare a lui Sjulzin insuficient de a- 
tent și _m-am dezmeticit mult prea 
tirziu, cînd eram deja în tuș. Cu 
Boiat, după ce mi-am asigurat avan
tajul victoriei la puncte, am forțat 
enorm descalificarea acestuia, dar 
arbitrul judecător n-a fost de acord 
cu solicitarea celui din centrul sal
telei. Epuizat și descurajat de reaua 
intenție a arbitrului respectiv, n-ani 
mai fost atent și Bolat a egalat cînd 
mai erau 18 secunde. In aceste se
cunde am avut, totuși o priză de 
rebur la coapse dar n-am mai reu
șit să finalizez".

PETRE COMAN : „Sînt vinovat de 
ambele înfringeri. Regret nespus de 
mult că am pierdut în fața france
zului Toulotte. Mi-a făcut un tur de 
cap cînd mă aflam in parter și la 
orice procedeu tehnic mă așteptam1 
numai la un astfel de atac nu“.

Acestea sînt numai primele im
presii, culese — după cum spuneam 
— imediat după sosirea lotului. Va 
urma o analiză lucidă, cu deplină 
responsabilitate, a comportării nesa- 
tisfăcâtoare a luptătorilor care au 
concurat la întrecerile de Ia Lau
sanne și măsurile ce se impun a fi 
luate vor trebui să asigure premise 
și garanții pentru prezentarea Ia 
competițiile viitoare în mod Ut mai 
onorabil.

Costin CHiRlA'l
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EFORT MAXIM, RANDAMENT SPORIT
în perioada de iarnă, 

turi deosebite pentru a 
metode de lucru ce se dovedesc a fi depășite. S-a 
cerut, la timpul respectiv, o sporire și o intensi
ficare a procesului de instruire, în asa fel ia 
echipele noastre fruntașe (și chiar și de la cc irtrtt-- 
ețaloane) să înceapă noul sezon cu capauL'ri:. 
maxime de care dișpun, fără a mai fi nevoie 
nelipsitele etape de ..aclimatizare" 
la efort", de intrare în formă.

Și totuși. în ciuda numeroaselor 
indicații sau măsuri (unele echipe 
avertizate, ca urmare a modului 
în care îți desfășurau pregătirile), situația au s-a 
schimbat pe măsura 
etapă a returului a 
numărului mare de 
stabilit, de fapt, șț 
această privință —, 
oferit nici măcar această satisfacție. Puține me
ciuri au întrunit sufragiile specialiștilor ți spe*'* 
tătarilor. S-a găsi; imediat ți o scozâ : tatrer > 
perea din cauza vremii nefavorabile S-a* tța 
să fie un pic de adevăr in această cijerthrie. Ifar 
se poate, oare, invoca. în continuare, acest cotr» 
pentru a se justifica atîtea meci» r| s^Le ’

Mîine se va disputa etapa a XJX-a. Creâe-n câ

federația a făcut efu 
schimba mentalități și

nedorita perioadă 
în normal să se

de aco- 
incheie 
a Divi-

si „adaptare
l

recomandări, 
au si fost 
nesaț isfăcitor

așteptărilor. Daca prma 
creat o emulație. dauiTi'A 

geluri marcate — tind s-a 
reccrdul campionatului In 
etapele irmătoere n-au mai

a venit momentul ca 
modare ?i de intrare 
Deci, ce se așteaptă de la această etapă 
zi ei A ? Nimic altceva decît.. jocuri bune ! Dar 
acest deziderat nu poate fi împlinit decît printr-o 
dăruire totală, pe tot parcursul jocului, a celor 
ce vor intra în arenă. De acum, taft jucătorii au 
datoria să se angajeze intr-un efort maxim. E de 
așteptat ca echipele noastre să evolueze la cel 
mai ridicat potențial tehnic, tactic și fizic de 
tare sint capabile. Nu de alta, dar timpul trece. 
Fotbaliștii noștri fruntași se află în fața a două 
etape ce se vor disputa pe distanța a patru zile 
: duminică — miercuri). E vorba de dcuA etape 
cu partide ce sînt < hemate să dea verdicte și 
in ceea ce privește actualul potențial al jucăto- 
rilor intrati in vederile selecționerilor. Se apre 
pie confruntăr.le ’ntemațicnale cu selecționatele 
de seniori șt tineret ale Uniunii Sovietice, după 
care, nu peste mult timp, vor urma alte intilnir» 
importante. Așadar, perioadă de aclimatizare 
trebuie să I se pună punct. Miine. jucătorilor ii 
se cere un efort maxim și un -andameni sperii, 
rit mai aproape de nivelul fotbalului internațic- 
nal. Acesta este imperativul etapei a XI X-a a 
Dtruiei A.

Constantin ALEXE

PRIMUL CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN AL ANULUI
RUNDEI DE MÎINEÎN PROGRAMUL

Etapa a patra a returului Diviziei A ne oferă primul cuplaj inter
bucureștean al sezonului; prin intervenția federației de specialitate, pro
gramarea acestora revine la tradiția lor bună, adică pe același stadion, 
vechea gazdă a acestor întreceri, stadionul „23 August" Vom vedea deci, 
mîine, pe Dinamo infruntînd elanul Sportului studențesc și pe Steaua 
în întrecere cu Rapid. Acest cuplaj interbucureștean inaugural prezintă 
două dintre divizionarele A ale Capitalei. Steaua și Dinamo, in luptă 
pentru primul loc șt pe celelalte clouă, angajate direct (Sportul studen
țesc) sau indirect (Rapid) in cursa pentru evitarea retrogradării.

In țară, de asemenea, întîlniri care promit. Pentru întrecerea din 
partea superioară a clasamentului, jocul Universitatea Craiova — S.C. 
Bacău ni se pare cel mai important Pentru complicata situație din par
tea inferioară a clasamentului, partidele C.S..M. Reșița — Jiul și F.C. 
Constanța — F.C. Argeș pot alea repercusiuni spectaculoase.

Ora de începere a meciurilor de mîine: 16.30. Excepții: partidele de 
la Cluj (ora de start : 14) și București (lovitura de începere a cuplajului 
Ia ora 15.30).

STEAUA (1) RAPID (11)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE 

ELE : 1970—1971 : 1—1 si 0—0 ; 1971— 
1972 : 2—1 si 1—2 ; 1972—1973 : 1—1.

MULTE INDISPONIBILITĂȚI : Am
bele echipe au numeroși jucători ac
cidentați. Feroviarii nu vor putea 
beneficia de aportul Iui Neagu, Mu- 
șat, Angelescu. Petreanu și — pro
babil — Boc. care a făcut o întin
dere la antrenamentul de marți.

Ioan Rus

puncte din tot atîtea

să-și justifice veleitățile 
pentru primele locuri

Gîndiți-vă
13, cu nu

lii r Ia b — 
— Afighel 
(Mateescu),

Cluj: Gadja —■
Penzeș, SzOke —■
— Bucur, Bocii,

Jenei, Alecu, 
Cadar, Balint 

Ghergheli

S.C. BACĂU (5)

în lup—

TUFAN : „Dacă frînghia
asta nu ține, intru rău la apă!!!“ 

Desene de S NOVAC și 
Al. CLENCIU

DINAMO (2) - SP. STUDENȚESC (16)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE 

ELE : Cele două formații s-au întîl- 
nit o singură dată, în toamna trecu
tă, studenții repurtînd victoria cu 
3—0 ; în celelalte ediții Sportul 
studențesc a activat în Divizia B.

INCERTITUDINI IN AMBELE TA
BERE. Dinamoviștli au efectuat an
trenamente zilnice și ieri au Susți
nut un joc-școală în compania echi
pei de tineret-rezerve. Se speră să 
fie recuperați și să evolueze dumini
că cei trei jucători mai de mult sau 
mai de curlnd accidentați — Luces
cu. Nunweiller VI șl Dinu. Studenții 
au efectuat și ei —’ joi — un meci- 
școalâ cu formația de tineret-rezer
ve (scor : 4—0, autorii golurilor : 
Leșeanu — 2, O. Ionescu, Cazan). 
Există puncte de întrebare în for
mația probabilă — M. Sandu, Tănă
sescu, Suciu, Leșeanu — care acuză 
ușoare accidentări, afecțiuni sau ur-

mele unor accidentări mai vechi. 
Dar se crede că toți vor putea fi 
folosiți.

FORMAȚII PROBABILE;: Dina
mo : Rămureanu — Cheran, G. San
du, Satmăreanu II, Deleanu — Mol
dovan, Dinu (Dobrău), Nunweiller VI 
(Batacliu). — Lucescu (D. Popescu). 
Dumitrache, FI. Dumitrencu. Spor
tul studențesc : Ion Vasile (Suciu) — 
Tănăsescu (Ciocîrian), Kraus, M. 
Sandu, Manea — Cazan, O. Ionescu
— Lucaci (Leșeanu), Cuperman, Chi- 
haia, Moldoveana.

ARBITRUL PARTIDEI : Aurel Ben- 
tu (București).

CINE POATE ȘTI CE VA FI? In
tr-un meci ca acesta, care are un 
precedent așa de surprinzător — acel 
3—0 repurtat de studențj în toamnă
— și care intră și sub legile cupla
jelor înter-bneureștene. orice rezul
tat e posibil.

asemenea, este incertă utilizarea lui 
Răducanu, care este și el ușor acci
dentat, așteptînd avizul medical. Joi, 
feroviarii au făcut primul antrena
ment sub conducerea lui Macri, ju- 
cînd cu C.P.B. două reprize a cite 
45 de minute. S-a lucrat apoi sepa
rat cu atacul. Steaua a susținut, tot 
joi, un joc școală cu UREMOAS din 
campionatul 
(scor • 8—0).
che, Aeienei, 
accidentați.

FORMAȚIILE PROBABILE : Steaua: 
Haidu — Sâtmăreanu. Ciugarin, Ne
grea, Hălmăgeanu — Dumitru, Du- 
mitriu IV — Pantea, Tătarii, Vdlnea 
(Răducanu), Ștefănescu (Vlad). Rapid : 
Niculescu (Răducanu) — Pop. Ma
rin, Grigoraș, Codrea — M. Stelian, 
Savu — Năsturescti, Dumitriu II, Du- 
mitriu III, Codreanu.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Limo- 
na (București).

SE VA CONFIRMA TRADIȚIA? 
Se spune că orice meci între echipele 
bucureștetie devine echilibrat, se 
dispută cu mare ambiție, indiferent 
de pozițiile în clasament ocupate de 
ele la un moment dat. Prin urmare, 
ar fi de așteptat ca în ciuda dife
renței actuale de 10 locuri dintre 
Steaua și Rapid giuleștenii să ie dea 
de lucru actualilor lideri. Ambele e- 
chipe au indisponibilități, dar Steaua, 
grație lotului de 20 de jucători de 
valoare pe care-1 are, apare mai pu
țin handicapată decît Rapid, care s-a 
văzut silită să-l recheme și pe Co
dreanu ! Așadar, o victorie a echi
pei militare apare, pentru mîine, 
pronosticul normal.

PETROLUL (8) C.F.R. CLUJ (3-4)
categoriei „Onoare"

N-au participat lorda- 
Năstase, Iordânescu.

ULTIMELE REZULTATE DINTRE 
ELE : 1970—1971 : 2—1 și 2—3 ; 1971— 
1972 : 0—1 si 0—1 ; 1972—1973 : 1—0.

MECI DESCHIS. PREGĂTIRI IN 
CONSECINȚA. Conștienți atît- de 
importanța partidei, cit și de greu
tatea ei, jucătorii ploieșteni s-au an
trenat cu sîrg, zilnic, în această 
sâptămîtlă. Nu există greutăți deo
sebite în alcătuirea formației, in a- 
farfi, poate, de faptul că antrenorul 
llie Oană cunoaște aceleași dileme 

componenței liniei de 
Cluj a plecat devreme 
stabilindu-se mai întîi 
Nici în formația clu- 
anunță modificări, așa

cuță — Curcă (Petrescu), I. Constan
tin, Pisau. C.F.R. ~ '■
Lupu, Dragomir, 
M. Brelan, Vișan 
Țegean, Petrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : Constan
tin Niculescu (București).

C.F.R CLUJ A JUCAT ÎNTOT
DEAUNA BINE LA PLOIEȘTI ! E- 
xistă chiar o tradiție în această di
recție. Revanșa pe care elevii lui 
Oană și-au luat-o, în toamnă, chiar 
la Cluj, obținînd o victorie merita
tă, nu face decît să ambiționeze în 
plus formația antrenată de dr. Ra
dulescu. Pentru ploieșteni, o victorie 

. ar însemna un impuls foarte necesar 
pentru menținerea în prima jumăta
te a plutonului, dar și ceferiștii clu
jeni speră măcar într-un meci nul, 
care le-ar permite să rămînă foarte 
aproape de virfnri.

(Urmare dm pag l)

JUCĂTORILOR SELECȚIONABILI!

De

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A XVUI-a

EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE ÎN PREGĂTIREA

mai susținută din partea conducă
torilor, antrenorilor și «Befcfcr 
de la cluburi, enu dau atenția 
cuvenită pregătirii și recuperfrB 
jucătorilor, restabilirii lor completa 
în caz de acciden'^re. nucontrăta» 
ză suficient și nu iau :ri 
vere față de munca ce ti!*: 
la antrenamente, de via 
donată pe care o duc 
liști, de slaba lor pa 
meciurile de campions

în vederea lichidării acestei 
necorespunzătoare de lucr-ur 
fost stabilise măsuri care să 
la creșterea responsabilității 
ducătorilor de cluburi, antrenori
lor, medicilor și jucătorilor. Ast
fel, conducătorii de cluburi, an
trenorii 
direct 
nivelul 
cât orii 
nai. în 
colaborare între antrenori si me
dici și pe baza unui program spe
cial de nreză'.ire alcătuit împreună 
cu antrenorii lotului natScneL se 
va trece la efectuarea de znt.— >- 
mente suplimentare pentra 
torii din lot s: se va ursfr- c*3 
atenție restabilirea completă a ce
lor accidentați sau 
diferite afecțiuni, 
participarea lor în 
campionat în toată 
tratament și convalescentă. Preșe
dinții de cluburi si secții sînt »- 
bligați să controleze m 
care se pregătesc jncăiarii 
tul national și să supr, 
comportarea lor generală, a® pe 
terenul de sport. < 
acestuia.

Totodată, se preti 
arbitrilor și a obse 
rali delegați la mecî de 
pionat deplină exirentă să fermi
tate în vedere* pre*'r. timpi-Ăr 
combaterii jocului brutaL a dart- 
tâților de orice fel. în rsșoax^tje 
pe care le vor tatoam. at.t ar
bitrii, cit și obserratari: f-de—o 
vor trebui să menționeze

tei* cesatjv e semnalate, conducă 
Lom ce cioburi $• antrenorii s-au 
aagajat să îndeplinească întocmai 
mirsaiUe stabilite, să acționeze cu 
cai maltă etîzenU si fermitate, 
e» riiip— hu sporită, pentru ca 

din latul national să se 
cea mai bună formă

în stabilirea 
atac. C.F.R.
„de-acasă“, 
la București, 
jeană nu se 
că...

FORMAȚIILE PROBABILE ar fi 
acestea : Petrolul : M. Ionescu — 
N. Ionescu, Tudorie, Ciupitu, Gruber 
— Cozaree, Crîngașu (Țaporea). Din-

UNIV. CRAIOVA (3)

docă
con- A DIVIZIEI B

RADUCANU: miri ?
Cind jucăm cu voi. întotdeauna 

din cenușa personală, ca 
piisfirea aia. .*

■nașă

o etapă

3 etape 
a adver.

și medicii vor răspunde 
de starea de sănătate și 
de pregătire cu care ju- 

se prezintă Ia lotul națio- 
acest sens, printr-o strînsă

suferinzi de 
intern cirxta-oe 
meciurile de 
perioada de

ULTIMELE RFZULTATE DINTRE
ELE : ;3T3—1T73 ■_ i—3. f- caaspi»-
scteăe trecute. CAM. Resița a acU-

o-

uaecnrv a

sa M—

PARADE
PRIMELOR PROBE LA SENIORI

Cupa primăverii**

SANCTUM DICTATE DE COMISIA

_  s.-
Sc. sp 

sp. 1 
t-tei 
POLO-

l vizita 
lași,

triplă întii- 
La floretă, ieșenii au terminat 

“ Vlad Hied 
lire

TREI ANTRENORI INIMOȘI: 
E’.;ra B’îan (de îa Se. sper: »i 
1 — București). C. CiocirDe 
și P. Vișinescu (Șc. sp. PUic-1: m 
organizat o întîlnire trixagMiLĂră 
între echipele de floretă e 
oare) pe care le pregătesc.

Rezultate: Șc. so. 1 BjC. 
sp. Ploiești 13—X Steaua — 
Ploiești 14—2. Steaua — Se 
Buc 8—8 toriniele cisiiză La

TRĂGĂTORII CLUBULUI 
NEZ AZS Wroclaw au interi 
scrimerilor de la Poiiiehr.ica 
susținind cu aceștia o 
nire. “ “
învingători cu 9—0 (N. 
cel fna! activ și eficace dintre ei). 
Gazdele au obținut o victorie como
dă și la sabie: 9—1 (V. Șuia — X 
D. Popescu — 3, D. Țlrdca — 2. N. Ni- 
colae — 1; Skszynek — 1). în schimb. 
Ia spadă au învins oaspeții eu 9—2

Așadar, scorul întîlnirii a fost de

r» c

fin — •

— c-r*. FkS-

RIPOSTE

Ida 
Steaua

Flere'.idrfe poloneze le-au între
cut pe tinerele trăgătoare ale Stefe: 
cu 9—7. dar au fost înviase (cu 9—7) 
de cvartetul Școlii sportive nr. 1

LN CAPITALĂ se desfășoară, astăzi 
și inline, în sala Floreasea II de Ia 
ora 8. faza de zonă a tarapionetelor 
de seniori.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
de sabie „Cupa orașului Hamburg* 
(care contează pentru Cupa Mondi
ală) s-a încheiat cu următorul cla
sament: 1. Maffei 4r, Z Motrtano 
(ambii Italia) 3v, X Pawlowski 3 r, 
4 Grzegorek 2v. 5. Novara 2 v, 6. 
Korfanty (toți Polonia) 1 v.

SI M BATA
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 9 : Școala sportivă de atle
tism — Școala sportivă din Ruse ; 
ora 16.30: concurs universitar.

HANDBAL : Teren Constructorul, 
de la ora 17 : Constructorul Bucu
rești _ I.G.E.X. (B, f).

NATAȚIE : Bazinul „23 August", de 
la orele 10 și 16: concursul republican 
de primăvară al săritorilor.

SQRIMA : Sala Floreasea n, ora 8: 
etapa de zonă A pentru 
tele de seniori.

TIR : Poligonul Tunari, 
8 : întrecerile concursului 
„Cupa primăverii".

VOLEI : Sala Floreasea,

campiona-

de la ora 
republican

_______ _____ ___________ de la ora 
17 : Viitorul — A.S.E. (B,f). Medicina 
— I.E.F.S. (A,f), sala Giulești, de la 
ora 18 : Rapid — Constructorul (Af), 
C.P.B. — Spartac (B,f), sala Insti
tutului pedagogic, de la ora 17: Uni
versitatea București — Dinamo (A,f).

DUMINICA
BASCHET : Sala Constructorul, de 

la ora 9 : Politehnica — Universitatea 
Timișoara, Constructorul 
tatea Cluj, I.E.F.S. - 
rești, meciuri î.. 
minine A.

BOX : Sala 
de la ora 10: 
lui municipal — .---------

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 15.30 : Dinamo — Sportul stu
dențesc (Divizia A): ora 17.13: Steaua 
_ Rapid (Divizia A);

Stadionul Dinamo, ora 10: Dinamo 
__Sportul studențesc (tineret-rezer
ve) :

, — universi-
”7. — Voința Bucu- 
in cadrul diviziei fe-

uzinelor Semănătoarea, 
semifinala campionatu- 
de juniori.

Stadionul „

Stadionul Metalul, ora U : Metalul
— C.F.R. Pașcani (Divizia B);

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

Terenul Constructorul, ora 11 : U- 
nlrea Tricolor — Tehnometai (Divi
zia C);

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena — 
Sportul Ciorogirla (Divizia C);

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

Terenul Laromet, ora 11 : Laromet
— Autobuzul (Divizia C).

CICLISM : Șoseaua Olteniței, cu 
plecarea și sosirea din fața stadio
nului Olimpia (Șos. Vitan), ora 9.30: 
etapa a n-a a „Cupei Olimpia’ la 
fond.

HANDBAL : Teren Tineretului, de 
la ora 9.50 : C.S.U. Construcții — To- 
mistex Constanța (B,f); de la ora 11 '• 
Steaua — Independența Sibiu (A,m), 
de la ora 15.55: Universitatea Buc. — 
Rulmentul Brașov (A,f), de la ora 17: 
I.E.F.S. — Progresul București (AJ); 
Teren Dinamo, de Ia ora 9 : Con
fecția — Voința Craiovă (B,I).

NATAȚIE : Bazinul „23 August", 
de la orele 10 și 16: concursul repu
blican de primăvară al săritorilor.

POLO • Bazinul Floreasea, de la 
ora 10 ; Dinamo — Voința Cluj și 
I.E.F.S. — Progresul (divizia A).

SCRIMA : Sala Floreasea II. ora 
8 : etapa de zonă A pentru campio
natele de seniori.

TIR : Poligonul Tunari, de. la ora 
8, Întrecerile „Cupei primăverii". Se 
dispută probe de armă ,și talere.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
10 : Rapid — Dinamo (A, m), sala 
Progresul, de la ora 9 : Medicina — 
Delta Tuicea (B, m), Progresul —■ 
C.S.U. Galați (B.f).

C.S.M. REȘIȚA (15) - JIUL PETROȘANI (6)
a fostului jucător al Progresului 
București, Dudu Georgescu. Mai 
mait ca sigur, el va evolua ca virf de 
atac. Jci. C-S-M.-ui a jucat cu două 
echipe dia campionatul județean, o 
repcîaă cu Saergia (3—0 și. fa eon- 
dssare. 45 de minute eu Siderurgis- 
tul (7—O. Atodiresei a marcat doua 
golcri. Szllagnt

DE DISCIPLINA PEMRU DIVIZIA C
L

ĂRCMj ți
£1 C să

Ariciși

tas 9ri bei.:

D:MAMOY!STW-aSTlâTOtJ Al

ileSasAl d nx—o-ristu
Tripsa, ev B3 CMViePt 298 | 
per.:te ifw'-df te priacfc 
armăritaci. in rx» 
Tripșa • -saws'* 
292 p. srzfi.ie-^s t 
rea primul A Joc.
s eoomrsnlui s-a 
decse’cit pestc’.arsi V. Atznasia. 
a realizat 298 o. cu 7 pznrte mai 
aatt dull la prbM auașă, clasin- 
du-se pe Inrai doi.

La proba de armă 60 focuri cul
cat, cu excepția ciștigâtocilor, con- 
curențfi au obțln.t -exultate me
diocre. Atl: Ia seniori. senioare șt 
juninare cei clasați pe primele locuri 
s-au detașat la diferențe mari față 
de cei de pe loetiriie doi șl trei.

a SCHI
(Urmare din pag. 1)

nivel. Startul nu a fost prea popu
lat, la băieți 27 de schiori, iar la 
fete doar 7, ceea ce demonstrează 
cifric că această probă a virtuții Și 
curajului numără, încă, prea puțini 
adepț i.

La fete, In mod surprinzător, dar 
perfect meritat și după o ucenicie de 
peste 10 ani, a cîștigat Minodora 
Munteanu (C.S.O. Sinaia). Victoria sa 
se datorește unei permanente poziții 
de viteză, precum și simțului prac
tic de evoluție pe cea mai bună linie 
de pantă. Singura care ar fi putut-o 
învinge Ieri, a fost Gcorgeta Băn- 
cilă (Dinamo) sosită cu un avans de 
2“ pînă In preajma liniei de sosire, 
dar aici, Ia unul din punctele difi
cile, s-a lăsat proiectată în aer, a 
aterizat pe un picior și intrînd în- 
tr-un proces de rotație a căzut, ră- 
mînînd fără schiuri și bețe. Și ast 
fel, Georgeta Băncilă a ratat la nu
mai 10 m de linia de sosire, atît de 
doritul titlu de campioană. Trebuie 
să recunoaștem că și coborîrea fete
lor a fost influențată de starea ză
pezii și de soluția cea mai bună de 
ceruire. Dar, atît ludit TOmori, cit 
și Daniela Munteanu au greșit în 
alegerea cerii și s-au văzut expulzate 
spre periferia clasamentului. Bună, 
promițătoare, pentru lipsa de antre
nament specific, ni s-a părut coborî
rea Măriei Cîinpeanu (I.E.F.S.) cla
sată în final pe locul 2.

Merlă (SL 
pentru lovirea 
•rsarului:

Timișoara) 4 
aduse ărbitru-

I Brăila) 
“rea intenționată

(ASA Cîmpulung) 
Xk periculos ;
ru (Petrolul Tîrgoviște) a 

at eu mustrare, pentru 
deciziile arbitrului.

REZULTATE : pistol viteză 30-ț-30 
f — seniori : L I. Tripsa (Dinamo) 
:•« p iTA—ST. 2. V. Atanasiu (Steaua) 
5*9 p (391—29S). X M. Roșea (Dina
mo) 588 p .'XM—294). 4. I. Corneliu 
(■HM w 0. 5. ȘL Popa (IEFS) 534 
p. La juniori a ristigat G. Calotă 
.IEFS cu 578 p. Armă liberă calibru 
redus W f. seniori : l. C. Codreanu 
(Dinamo) 593 p. Z Gh. Sicorschi (Di- 

5S6 o. X Gh. Adam (Metalul) 
5J4 p. 4. Gh. Vasilescu (Olimpia) 584 
p. 3. C. Manole (Steaua) 583 p. Armă 
standard 60 f senioare : 1. Mariana
Feodot (Dinamo) 592 p. X Ioana Soare 
(IEFS) 583 p. X Ana Gore’i (Oiimpia) 
583 p. 4. Magda Bortea (IEFS) 583 p, 
5. Veroni'-a Stroe (Dinamo) 580 p 
Junioare : L Liana Cion (C.S.U. Ora
dea) 577 p. Z Stefania îanovici 
(C.P.M.B.) 570 p. X Aurora Podăru 
(Unirea Focșani) 570 p.

întrecerile continuă azi, tot pe po
ligonul Tunari, cu probele de armă 
liberă calibru redus 120 focuri se
niori și pistol liber 60 focuri seniori 
și juniori.

T. RABȘAN

CAMPIONATELE SENIORILOR

REZULTATE TEHNICE ; bărbați :
1. Virgil Brenci (ASA Bv) 1:38,8, 2—3. 
loan Bobiț și Dan Cristea (ambii 
Dinamo Bv) 1:40,7, 4. Constantin Văi 
deanu (ASA) 1:41,0, 5. Gheorghe Vul
pe (Dinamo) 1:41,2, 6. Marian Burchi 
(CSO Sinaia) 1:41,9; femei: 1. Mt- 
ncdora Munteanu (CSO Sinaia) 52,1,
2. Maria Cimpeanu (IEFS) 53,7, 3.
ludit Tomori (Dinamo) 54,6, 4. Elena 
Neagoe (Caraimanul Bușteni) 54,8, 5. 
Daniela Munteanu (ASA) 55,3, 6. Ioa
na Bîrsan (Universitatea Cluj) 57,8.

Sîmbătă se dispută slalomul uriaș, 
pe pîrtia Lupului.

LOTO
ciștigAtorii autoturismelor 
AI EXCURSIILOR ATRIBUITE LA 
CEREA SPECIALA LOTO DIN 27 1 

TIE 1973

_____________ uhu!. Pușcaș — 
anul și DuOv Ge-i.-gwcu.- restul de 
tind! N-a jucat Horea, ușor acci
dentat. Jiul s-a antrenat toată săp- 
tâmîna la Fetrc-șam. Jocul-școalâ 
programa: a avut drept scop căuta
rea înlocuitorului mijlocașului Naghi, 
suspendat trei luni.

FORMAȚIILE PROBABILE: 
Ilieș — Kednic, Gecrgevicl, 
Gașpar — Pușcaș (Savu). 
— Atodiresei, Nestorovicl 
Dudu Georgescu, Szilaghi. 
Gabriel — A. Georgescu, 
Stocker, Onuțan (Naidin) 
(Dodu), Libardi — Urmeș. 
Mulțesctl, Făgaș.

ARBITRUL PARTIDEI: O. 
co (Satu Mare).

PREMISELE
Cu Jiul, reșițenii au de

C.S.M.:
Kiss, 

Beldcanu 
(Roșea). 

Jiul : I. 
Toncâ, 

— Stan 
Roznai,

Ander-

BUN.UNUI MECI 
jucat un 

meci deosebit de dificil, masivii a- 
lăsîfldii-se 

„lnvăltliri- 
urmate de

părători din Petroșani 
foarte greu depășiți. Dar 
le* rapide pe margini, 
centrări spre noul legitimat ar putea 
prinde pe picior greșit apărarea e- 
chipei Iui Coidum. Jiul joacă, însă, 
destul de bine în deplasare, Roznai 
si Mulțescu (mai aproape de forma 
■or din toamnă) putînd priciiiui. e- 
fectiv, mari necazuri apărării gaz
delor.

rr

ULTIMELE REZULTATE DINTRE 
ELE : 1970—1971 : 2—0 si 1—3 ; 1971— 
1972 : 0—3 și 3—0 ; 1972—1973 (în
tur) : 2—3.

BĂLAN RESTABILIT. în cursul 
acestei săptămini, studenții craioVeni 
au efectuat antrenamente obișnuite, 
cu întreg lotul de jucători, inclusiv 
Bălan, restabilit și apt de a fi folo
sit în întîintrea de miine. Joi după- 
amiază, în cadrul unui joc-școală cu 
propria echipă de tineret, Universi
tatea a rulat formația probabilă pen
tru jocul cu Sport Club, utilizînd în 
postul de fundaș dreapta, în locul 
lui Niculescu (suspendat două eta
pe), pe tînărui Chivu, component al 
naționalei de juniori. Băcăuanii, la 
riadul lor. au jucat miercuri la Iași 
cu Politehnica (rezultat 0—0), au 
continuat să se pregătească apoi a- 
casă, plnă ieri la prinz, cind aii ple
cat CU un autocar spre Craiova, cu 
efectivul complet, urmînd ca astăzi 
să facă un antrenament usot.

FORMAȚIILE PROBABILE: Uni
versitatea : Manta — Chivu, Bâdin, 
Sameș, Deselnicu — Strîmbeanu, 
Ivan — Țarălungă, Pană (Bălan), O- 
blemenco, Marcu Sport Club : Ghi- 
țâ — Margasoiu. Catargiu. Velicu, 
Comănescu — Vătafu, Hrițcu — 
Mioc, Dembrovschl, Rugiubei, Băiu- 
țâ.

ARBITRUL PARTIDEI : Gtigore 
Birsan (Galați).

DUPĂ CALCULELE HÎRTIEI, UN 
DERBY. într-adevăr, dacă ținem sea-

ma chiar și numai de actuala pozi
ție in clasament a celor două echi
pe, meciul de la Craiova poate fi 
considerat un veritabil derby al eta
pei. Ce va fi în realitate ? Aceasta 
depinde în primul rînd de modul în 
care ambele Combatante se vor stră
dui 
ta

e
OBLEMENCO: ..Degeaba Rugiți 

bei!... Punctele vecinului sînt mai 
grase

U.T.A. (13)-STEAGUL ROȘU (9)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE

ELE : 1970—1971 : 3—1 și 0—0 ; 1971— 
1972 ; 2—0 și 1—0 ; " "

TINARUL CURA 
GETERII DE JOI. 
în ambele tabere, 
mente serioase. Iar

1972—1973 : 0—3.
PRINTRE GOL- 
Pregătiri intense
Zilnic, antrena- 

joi, clasicul meci

U" CLUJ (12) - A.S.A. TG. MUREȘ (10)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE 

ELE : 1971—1972 : 1—2 și 0—1 ; 1972— 
1973 : 1—4.

UIFĂLEANU,' INCERT. Joi, stu
denții clujeni atl efectuat obișnuitul 
joe-școală în compania echipei de 
tineret-rezerve. Elevii lui Onisie și 
Bâluțiu au manifestat poftă de joc, 
înscriind multe goluri. Un singur 
semn de întrebare în „ll“-le lui 
„U“ : Uifăleanu, ușor accidentat joi. 
Ca parteneră de întrecere la mijlo
cul săptămînii, A.S.A. Tg. Mureș a 
avut-o pe divizionara C din Cristu- 
rul Secuiesc, căreia i-a înscris nu 
mai puțin de 8 goluri.

FORMAȚII PROBABILE : 
Ștefan — Crețu,

,U“ :
Niihăilă, Solomon,

BOLONl (student la medicină): 
„Și cu anestezic, Lică, operația 
asta tot dureroasă rămine!"

Cîmpeănu — Ancă, Fanea — Uifă
leanu (Munteanu), Barbu, Mureșan, 
Lică. A.S. Armata Tg. Mureș : Soly- 
om — SzOlosi, Unchiaș, Ispir, Cza- 
ko — Varodi. Boloni, Hajnal — Ca- 
niaro, Mureșan, Fazekas.

ARBITRUL PARTIDEI : T. 
(Brăila).

VOR 
DIȚTA ? 
început 
ne. „U“ 
breze bilanțul prin obținerea unei 
victorii la domiciliu.

în acest scop, gazdele și-au creat, 
de duminica trecută, un prețios su
port psihic ; rămine ca ele să gă
sească și acele soluții tehnico-tacti- 
ee cu care să depășească un adver
sar redutabil (cel puțin așa îl arată 
ultimele lui evoluții), neînvins de 
foarte multă vreme de către studen
ții clujeni.

INFIRMA GAZDELE
Mai productivă în 

de sezon pe terenuri
Cluj va încerca să

Leca
TRA- 
acest 
străi- 

echili-

amical, de pregătire șl el. U.T.A. a 
jucat la Arad, ca divizionara C Glo
ria din localitate. Scor : 7—0 pentru 
formația textilistă. Autorii goluri
lor : Domide (2), Kun, BfoșovSchi, 
Condruc și tîtiărul Cura (2).

Stegarii au jucat joi la Deva, pier- 
zînd în fața echipei Mureșul cu 2—t 
(1—1). Golul brașovenilor a fost în
scris de Gyorfi. Singură problemă în 
echipa antrenată de Nicolae Proca 
este... starea sănătății antrenorului 
brașovean.

FORMAȚII PROBABILE : U.T.A. : 
Vidac — Birău (Purima), Pîrvu, Po- 
jotiî, Popovtci — Perescu, Broșov- 
schi — Condruc, Domide, Kuti, Sima 
(Cura). Steagul roșu : Adamache — 
Anghelini, 
Pescaru, 
(Zotincă), 
Gyorfi.

ARBITRUL PARTIDEI :
(Tg. Mureș).

NEVOIA DE PUNCTE, 
că U.T.A. a ajuns pe locul 
mai un punct cîștigat in cele trei 
partide ale returului I Ceea ce în
seamnă că echipa antrenată de Ni
colae Dumitrescu va face totul pen
tru o victorie care să alunge marile 
nelihiști de primăvară. Stegarii, însă, 
au cîțiva jucători care știu la per- 
fecție lecția apărării, iar Anghe! și 
Gyorfi cunosc bine legea contraatacu
lui.

F.C. CONSTANTA (14) - F.C. ARGEȘ (7)

PRONOSPORT
t și 
THA- 
MAR-

Categoria M : Voicu Constantin 
București — autoturism DACIA 
Categoriile G și N (6 autoturisme 
DA S-100 : 1. Moțoi Neagu — Ploiești ; 
2. Todescu Nicolaie — corn. Sugag, ju
dețul Alba ; 3. Prejbeanu I. Florea — 
Roșiorii de Vede ; 4. Rotaru c. ~ 
sat Giodeni, com. Negrești, jud. 
lui ; 5. Răducanu Ștefan și 6.
gărint Gheorghe din București.

Categoriile H și O (16 excursii de cite 
două locuri în TURCIA) : 1. Todinca
Dumitru _ corn. Țe’lă, jud. Arad ; 2-
Dimitriu Victor — BacăLi ; 3. Moșuleț 
Alexandru — Brașov;-4. Bratu lonițâ și

din 
1300. 

SKO-

Vasile 
Vas- 
Măr-

5. Arhunea Ion din 
Mihail — Nicorești, 
roitei loan — Iași :
Balș, jud. Olt ; 9. Dlaeonescu
Ploiești ; 10. Lorentz Nlcolaie
11. Vitriescu ~ '
Doilea Toader ________
Alexandru ; 14. Ungureanu 
ÎS. Badea Costel și 10. Stan Maria toți 
din București (continuare în numărul de 
marți).

Numerele extrase la tragerea Loto din 
6 aprilie 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 1.185.515 
lei din care 237.300 lei report.

Extragerea I: 4 90 1 11 20 39 89 57 5
Extragerea a II-a : 28 71 54 53 19 65 43

Brăila ; 6. Meran
jud. Galați ; 7. do-

8. Bălașa Virgil — 
—- Maria —

- Sibiu :
Petru — Suceava ; 12.

— Fălticeni ; 13. Tamaș 
Georgeta ;

ULTIMELE REZULTATE DINTRE 
ELE : 1970—1971 I 1—1 si 1—2 ; 1971— 
1972 : 0—0 si 0—3 ; 1972—1973 : 1—l.

OPTIMISM LA CONSTANȚA, Ju
cătorii din orașul de pe litoral pri
vesc cu multă încredere confrunta
rea cu argeșenii șl speră într-o vic
torie, cu toate că înaintarea are două 
indisponibilități. Negoescu are picio
rul în ghips, în urma accidentării de 
la Tg. Mureș, iar Tufan se resimte 
și el după lovitura primită duminica 
trecută. Săptămîna aceasta, F.C. 
Constanța s-a antrenat zilnic, iar 
joi a jucat în familie, cu echipa de 
tineret-rezerve (2—2. a marcat 
Oprea). Piteștenii, deși handicapați 
de absența lui Dobfin (care se află 
în tratament la Băîle Felix), speră, 
conform tradiției, într-un rezultat 
bun la Constanța. In meciul de veri
ficare, disputat joi (cu C.S. Tîrgo- 
viște, 0—0), Troi 
nu e sigur dacă 
in formație.

FORMAȚIILE 
Constanța : Pilcă 
neșcu, Bălosu, _____ ,
Mihu — Ologu, Caraman (Tufan), O- 
prea, Mărculescu, F.C. Argeș: Stan — 
Pigulea, Barbu, Vlad, Ivan II — 
Mustățea, M Popescu — Troi (Kas- 
sâi). Radu, Roșu, Jercan.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghemi- 
sean (București).

AMBIȚIA — ARMA CONSTANȚE- 
NILOR. Situația precară în care se 
află constânț'-nii în clasament îi va 
determina să joace cu multă ambi-

tie. în plus, avînd în față o echipă 
căreia îi lipsește un jucător de bază 
(Dobrin), ei își văd sporite și mai 
mult șansele. Dar să nu neglijăm 
nici forța de replică a formației oas
pete care, în acest început de sezon, 
a acumulat 6 
posibile.

n-ă jucat, așa încît 
va apare duminică

PROBABILE : F.C.
— Ghirca, Anto- 
Nistor — Tănase,



ÎNCHEIEREA vizitei președintelui TELEX • TELEX

GAAFAR
fVrmar» din pag ir)

Bă se întărească prietenia dintre 
popoarele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democratice Su
dan „Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“.

Au venit să-și ia rămas bun de 
la oaspeți Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Emil Drăgănes- 
cu și Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mohamed 
Abbas, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Democra
tice Sudan la București, și Florian 
Stoica, ambasadorul României la 
Khartum.

Se aflau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în țara 
noastră, atașați militari și alțî 
membri ai corpului diplomatic.

Mii de bucureșteni se aflau pe 
platoul din fața salonului oficial. 
Ei au venit să-și exprime, încă o 
dată, simțămintele de stimă și pre
țuire față de înaltul sol al poporu
lui sudanez prieten, să-și manifeste 
deplina aprobare și satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale vizitei

LA ROSTOCK ȘI LA RENNES, SĂRITORII ROMÂNI
S AU COMPORTAT REMARCABIL

Aprecierile antrenorului N. Hatzak asupra noului regulament
Tradiționalele concursuri interna

ționale de primăvară ale R.D. Ger
mane și Franței, găzduite — ca de 
obicei — de orașele Rostock și 
Rennes, au întrunit și anul acesta 
pe unii dintre cei mai buni sportivi 
din U.R.S.S., R. D. Germană, Sue
dia, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia 
(la Rostock), R.D. Germană, Italia, 
Franța, Spania, Austria și Belgia 
(la Rennes). La aceste importante 
confruntări ale zburătorilor în apă 
au luat parte și reprezentanți ai 
României : Ion Ganea, Gerhard 
Fabich, Sorana Prelipceanu la 
Rostock, Ion Ganea, Sorana Pre
lipceanu și Ecaterina Dumitriu la 
Rennes. Cu excepția lui Fabich, 
foarte tânăr și lipsit de experiența 
întrecerilor de amploare, ceilalți 
sportivi ai țării noastre s-au com
portat bine, clasîndu-se printre 
fruntașii clasamentelor (rezultatele 
le-am publicat la timpul cuvenit),

„CUPA SPERANȚELOR" LA PATINAJ

ASTĂZI, LA POIANA BRAȘOV, 
AU LOC ULTIMELE ÎNTRECERI

BRAȘOV, 6 (prin telefon). Joi 
au început la Poiana Brașov în
trecerile „Cupei speranțelor*1, com
petiție rezervată celor mai tineri 
patinatori artistici din țara noas
tră. La startul actualei ediții s-au 
prezentat aproape 60 de concu- 
renți din București, Galați, Cluj, 
Miercurea Ciuc și Brașov.

Ordinea primilor trei clasați la 
figuri obligatorii: cat. sub 8 ani 
— fete: Eugenia Grigoriță (Șc. 
sp. 1 Galați) 30,0 p, Daniela Elef- 
terescu (Constructorul București) 
29,9 p, Anca Ungureanu (Șc. sp. 
2 Buc.) 26,7 p; băieți: Dan Tâutu 
(Dinamo Buc) 36,6 p, Gabriel Popa 
(Constructorul Buc) 31,1 p, Dan 
Ștefan (Constructorul Buc.) 30,8 p; 
categoria pînă la 10 ani — băieți: 
Frantz Sdlade (Dinamo Brașov) 

31,3 p, Marius Negrea (Dinamo 
Brașov) 28,3 p, Constantin Florea 
(Șc. sp. 1 Galați) 27,7 p; categoria 
pînă la 12 ani — fete: Simona 
Grigorescu (Șc. sp. 2 Buc) 49,9 p, 
Mariana Chițu (Dinamo Brașov) 
44,30 p, Mihaela Vascu (Dinamo 
Brașov) 37,40 p; băieți: Bogdan 
Kruti (Dinamo Brașov) 40,70 p,

JRAGATORUL NICOLAE ROTARU

învingător la havana
Zilele trecute, la un concurs in

ternațional de tir de la Havana, la 
care au participat țintași din Ro
mânia, R. D. Germană și Cuba, Ni
colae Rotaru a cîștigat proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat. El a obținut din 600 puncte 
posibile 598, cifră ce reprezintă un 
rezultat de valoare mondială.

TENISMENI ROMÂNI PESTE HOTARE

MOHAMMED
întreprinse in tara noastră de pre
ședintele Gaafar Mohammed Ni- 
meiri. Populația Capitalei — între
gul nostru popor — văd în această 
vizită o nouă și pregnantă mărtu
rie a bunelor relații româno-suda- 
neze, a voinței comune a celor 
două țări și popoare de a dezvolta 
o colaborare rodnică și multilate
rală, în interesul lor cît și al cau
zei nobile a păcii și înțelegerii in
ternaționale. Cetățenii României 
socialiste își reafirmă, cu acest 
prilej deosebit, sentimentele de so
lidaritate și respect față de lupta 
poporului sudanez pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea progresului.

Locuitorii Capitalei, aflați la aero
port, fac o entuziastă primire celor 
doi șefi de stat.

începe ceremonia oficială: O gar
dă de onoare prezintă onorul. Sînt 
intonate Imnurile de Stat ale Re
publicii Democratice Sudan și Re
publicii Socialiste România. Răsună 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Mohammed Ni- 
meiri trec în revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohammed Ni- 
meiri, și soția sa, Buseina Nimeiri, 
își iau, apoi, rămas bun, de la per
soanele oficiale române, de la mem
brii corpului diplomatic.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu îi conduc pe oaspeți la 
scara avionului.

într-o companie deosebit de selec
tă și, la Rostock, în condițiile di
ficile create de modificările regu
lamentului F.I.N.A.

Referitor Ia evoluția reprezentan
ților României, vom sublima că, 
în R.D. Germană, Ion Ganea a con
firmat încă o dată capacitatea sa 
de a obține performanțe bune la 
marile competiții europene. In 
Franța, însă, el a concurat ușor ac
cidentat și, din această cauză, a 
ratat l*/a salt cu 3 șuruburi și cu 
el locul 3 la trambulină (a cîștigat 
campionul olimpic, italianul Klaus 
Dibiasi). Sorana Prelipceanu a 
avut comportări asemănătoare la 
cele două competiții ; în general 
satisfăcătoare și cu speranțe de a 
avansa în clasamentele viitoarelor 
concursuri, cu condiția, însă, de 
a-și pune la punct noua săritură — 
l’A cu 3 șuruburi — care-i acordă 
un coeficient de greutate superior

Adrian Vasile (A. SECPMB) 34,70 
p, Alexandru Anghel (Șc. sp. 2 
Buc) 25,20 p.

Concursul se încheie astăzi, o- 
dată cu desfășurarea figurilor li
bere pentru toate categoriile. La 
prînz, pe gheața aceluiași pati
noar va avea loc un concurs popu
lar de patinaj dotat cu „Cupa cu- 
tezătorii“, deschis tuturor patina
torilor începători.

Carol GRUIA-coresp.

C.M. DE HOCHEI DE LA MOSCOVA

} MEWlNSE, ECHIPELE U.R.S.S. îi SUEDIEI 
SE ÎNTÎLNESC AII ÎNTR-UN JOC DECISIV

Partida dintre puternicele selec
ționate ale U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
desfășurată joi seara în fața a 14 000 
de spectatori, care au umplut pînă 
la refuz tribunele Palatului spor
turilor de la Lujniki, a avut toate 
atributele unui veritabil derby al 
hocheiului mondial ; un ritm de-a 
dreptul infernal în multe momente 
de-a lungul celor trei reprize, faze 
de rară spectaculozitate create de 
adevărați maeștri în mînuirea cro- 
sei (Malțev, Harlamov, Kochta, Ne- 
domansky) și dese clipe de sus
pense, care au ținut întreaga asis
tență cu sufletul la gură.

Au cîștigat hocheiștii sovietici

NIMEIRI
Tinere in costume naționale oferă 

președintelui, soției sale, și celor
lalte oficialități sudaneze buchete 
de flori.

Luîndu-și rămas bun, cei doi șefi 
de stat își string călduros mîinile, 
se îmbrățișează. Urînd oaspeților 
drum bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu transmite poporului suda
nez urările sale cele mai sincere de 
progres, prosperitate și pace.

De pe scara avionului, șeful sta
tului sudanez și soția sa răspund 
prietenește saluturilor adresate de 
cei care au venit să-i conducă la 
plecare.

La ora 12.00, avionul prezidențial 
decolează. Pînă la frontieră, aero
nava este escortată de o escadrilă a 
aviației militare române.

După aproape cinci zile de con
vorbiri rodnice cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — continuîndu-se, 
astfel, dialogul fructuos început la 
Khartum — de contacte directe, ne
mijlocite cu realizările țării noastre, 
pentru care a avut cuvinte de înaltă 
apreciere, de întâlniri pline de căl
dură cu colectivele unor mari uni
tăți industriale, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri și-a încheiat vi
zita în România. Ea se înscrie, fără 
îndoială, ca o contribuție de impor
tanță majoră la dezvoltarea relații
lor româno-sudaneze. Ia extinderea 
și adîncirea colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări și popoare, 
reprezentînd, în același timp, un 
aport de seamă la edificarea unui 
climat de pace și cooperare interna
țională.

(2,9) față de l‘,i (coeficient 2,4) cu 
2 șuruburi cît executa înainte vre
me. In ceea ce o privește pe Ecate
rina Dumitriu, această tânără spor
tivă a constituit o surpriză plăcută 
prin corectitudinea și constanța sal
turilor executate.

In sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
modificările regulamentului F.I.N.A.. 
In acest sct>p, vom da cuvintul 
prof. Norbert Hatzak, unul dintre 
antrenorii lotului român :

„Sportivii noștri au luat parte, la 
Rostock, pentru prima dată la o 
întrecere organizată după noul re
gulament, din care se cu
vine să subliniez, în primul rînd, 
obligația ca toți sportivii să execute 
în preliminarii toată seria de sări
turi. Apoi, primii opt iși dispută 
finala, repetând toate salturile. Cla
samentul primilor 8 se alcătuiește 
pe baza notelor obținute în con
cursul final, fără a se ține seama 
de rezultatele din preliminarii. 
Deci, cei mai buni execută de două 
ori în aceeași zi întregul program, 
fapt care le impune un efort deo
sebit și, deci, o pregătire, mai cu 
seamă psihică, superioară celei de 
pînă acum. Altă modificare: Ia
platformă fete, în locul celor patru 
salturi impuse se execută patru 
salturi libere cu limită maximă de 
coeficient 7,5 ; Ia platformă băieți, 
în loc de șase sărituri cu plafonul 
de coeficient 11,2, se execută patru 
sărituri cu limită de coeficient 7,5 
(rămîn, așadar, șase sărituri libe
re). Ambele schimbări sînt făcute 
in scopul măririi spectaculozității 
întrecerilor de sărituri**.

E. ALMER Șl D. WETTERNECK 
CONCUREAZĂ LA KECSKEMET

Astăzi și mîine au loc în bazinul 
de 50 m clin Kecskemet întrecerile tra
diționalului concurs internațional de 
înot, la care participă sportivi din 7 
țări. Printre cei ce vor urca pe bloc- 
starturi se află și doi dintre cei mai 
valoroși înotători români. Eugen Aimer 
și Dietmar Wetterneck, autori a cîtorva 
promițătoare recorduri în bazin scurt, 
realizate în ultimele săptămîni. E. Aimer 
va concura în probele de 200 m liber, 
400 m liber și probabil 200 m delfin, 
iar D. Wetterneck va participa în cursele 
de 200 m și 400 m mixt.

cu 3—2, obținînd astfel prima lor 
victorie asupra echipei cehoslovace 
în ultimele trei ediții, dar nu a lip
sit mult ca tabela de marcaj să a- 
rate la fluierul final al arbitrilor 
Bader (R. F. Germania) și Lee 
(S.U.A) un scor egal. Totuși, succe
sul gazdelor — o recunosc toți spe
cialiștii prezenți în aceste zile la 
Moscova — a fost meritat. Echipa 
lui Bobrov a atacat adesea debor
dant, dovedind — pe lingă o ex
cepțională viteză de acțiune — mul
tă fantezie în destrămarea sistemu
lui defensiv advers. Hocheiștii sovie
tici au condus cu 1—0 și 3—1, iar 
în momentele de înaltă tensiune au 
știut să se apere cu multă lucidi
tate. Echipa cehoslovacă, deji nu 
se prezintă la nivelul atins la edi
ția precedentă, s-a apărat cu în- 
dîrjire și a contraatacat periculos 
atunci cînd adversarul se aștepta 
mai puțin. Cel mai periculos om al

IN ZIUA A II-a A CM. DE TENIS DE MASA

ECHIPA MASCIII A ROMÂNIEI A îmfCUT 
FORMAȚIILE DANEMARCEI Șl FINLANDEI

Pcprczcnldlha icminină d obținut o importantă victorie in ia(a selecționatei R. I. Germania
SARAJEVO, 6 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Cea mai importantă întâlnire din 

cadrul grupei în care concurează 
formația masculină a României a 
avut loc vineri după-amiază între 
reprezentativa țării noastre și a- 
ceea a Danemarcei, ambele echipe 
fiind neînvinse pînă atunci. întîl- 
nirea s-a încheiat cu o victorie 
meritată a lui Giurgiucă, Doboș; și 
Gheorghe, cu scorul de 5—3 : Giur
giucă — Ramberg 2—1 (19, —17,
18), Doboși — Grimstrup 2—1 (15, 
—17, 10), Gheorghe — Pedersen 
1—2 (17, —20, —19). Doboși — 
Ramberg 2—0 (19, 15), Giurgiucă 
— Pedersen 1—2 (12, —13, —12), 
Gheorghe — Grimstrup 2—0 (20, 
18), Doboși — Pedersen 0—2 (—18, 
—13). Gheorghe — Ramberg 2—0 
(19, 15). Acest succes deschide pers
pective reale pentru cîștigarea 
grupei, poziția I sau II însemnînd 
oricum calificarea alături de pri
mele două clasate din grupa A.

Această zi a fost favorabilă și 
echipei noastre feminine, care a 
obținut o importantă victorie cu 
3—0 : Vlaicov — Hendriksen 2—0 
(21, 15), Alexandru — Scholer 2—0 
(19. 18), Alexandru, Vlaicov — 
Scholer. Hendriksen 2—1 (—16, 
12, 12), în fața redutabilei
formații a R-F. Germania. Amă
nunte despre acest joc — în ziarul 
nostru de mîine.

★

Indiscutabil că programul zilei 
inaugurale a fost destul de „dur" 
cu jucătoarele noastre, care au 
avut de înfrbntat două dintre cele 
mai bune echipe ale competiției: 
R.P. Chineză — marea favorită în 
cursa pentru „Cupa Corbillon" — 
și Coreea de Sud, aflată pe locul 
III, acum doi ani la Nagoya. Este, 
însă, Ia fel de adevărat că, oricum, 
fie în prima, fie în ultima zi a 
întrecerilor, reprezentativa Români
ei tot trebuia să se întîlnească cu 
aceste formații. Și, într-un caz sau 
altul, Maria Alexandru și Eleonora 
Vlaicov aveau datoria să abordeze

PE TERENURILE DE FOTBAL
La Budapesta, într-un meci pentru 

preliminariile campionatului european de 
fotbal (echipe de tineret), selecționata 
Ungariei a învins cu scorul de 2—0 (0—0) 
reprezentativa Greciei. Au asistat 10 000 
spectatori.

Corespondentă speciala pentru „SPORTUL"

START ÎN CAMPIONATUL 
DE FOTBAL

Astăzi, pe 8 stadioane pe de cu
prinsul Uniunii Sovietice, se va auzi 
fluierul arbitrului și mingile de fot
bal vor zbura pentru prima oară 
spre plasele porților.

Așa cum se obișnuiește, la star
tul fiecărui campionat se spune că 
ne aflăm în preajma unei ediții... 
deosebite. în fond, fotbalul se dez- 

actualilor deținători ai titlului a 
fost Kochta. El a făcut o cursă ex
cepțională în prima repriză, pasînd 
ideal lui Nedomansky (și a fost 
1—1), iar la scorul de 1—3, cînd e- 
chipa sa 'se afla în inferioritate, a 
interceptat un puc în propria trei
me, a driblat tot ce a întâlnit în cale 
și a redus din handicap. Cu mult 
curaj a apărat și Holecek, salvîn- 
du-și formația din multe situații 
critice. El a comis însă trei greșeli 
de neiertat, respingînd pucul, la 
șuturi ale fundașilor adverși, în 
fața porții, de unde Volcikov, Bo
dunov și Harlamov au reluat impa- 
rabil.

în urma acestui rezultat, echipele 
U.R.S.S. și Suediei (învingătoare 
norocoasă asupra Finlandei) au ră
mas neînvinse și ele se vor întâl
ni astăzi într-un joc decisiv. Asea
ră, R. F. Germania a învins Po
lonia cu 4—2 (1—2, 2—0, 1—0). 

partidele cu toată convingerea, 
pentru a determina un rezultat fa
vorabil și, în orice situație, să 
lupte pînă la ultima picătură de 
energie. în fapt, însă, aceste cali
tăți au fost relevate doar parțial.

Mai înainte de a trece direct la 
subiect se cuvine o precizare : în 
alcătuirea echipei, antrenoarea Ella 
Constantinescu s-a găsit în imposi
bilitatea de a recurge, eventual, la 
serviciile lui Carmen Crișan — ne
restabilită încă și, deci, inaptă pen
tru a face față unor meciuri atît 
de importante. Revenind la cele 
două întîlniri de joi vom menționa 
că dacă, în disputa cu tenismenele 
chineze, româncele au făcut efor
turi evidente, pierzînd totuși pînă 
la urmă, în cel de-al doilea start 
din sala Skenderija, în partidele cu 
selecționata Coreei de Sud, sporti
vele noastre, mai ales Maria Ale
xandru, nu au acționat la un nivel 
corespunzător cu veleitățile și po
sibilitățile lor. Campioana României 
a avut dese ocazii care puteau să-i 
aducă un rezultat favorabil. Dar, 
căderile surprinzătoare, în special 
în partea a doua a întâlnirilor, au 
împiedicat-o să concretizeze.

Astfel, ea a fost întrecută de o 
adversară (Clon Hyun Sook) cu un 
stil obișnuit: priză clasică (euro
peană) și lovituri mai mult de a- 
părare. Maria a avut avantaj : 
13—12 și 15—13 în setul I, cînd s-a 
aplicat regula activizării (după 
epuizarea a 15 minute de joc). Sco
rul a evoluat strins pînă aproape 
de sfîrșitul setului. Vădind, însă, 
o stare de surescitare, Alexandru 
s-a grăbit și a greșit cîteva lovituri, 
suficiente pentru ca adversara să 
profite și să cîștige setul. Pe ur
mătorul, Maria l-a pierdut cu ușu
rință, acțiunile ei desfășurîndu-se 
mai mult sub semnul hazardului.

Sigur, s-ar putea considera poate 
exagerat să se facă imputări unei 
jucătoare care de 20 de anii luptă 
cu atâta dăruire pentru prestigiul 
sportiv al țării sale. Dar, atâta timp 
cît Maria Alexandru este titulară,

In cadrul campionatului francez de 
fotbal s-au disputat patru partide res
tanță : Marseille _ Strasbourg 3—1; Bas- 
tia — Lyon 1—1 ; St. Etienne — Red Star 
1—1 ; Nantes — Nîmes 2—1. îfi clasament 
conduce Nantes, cu 41 p, urmată de 
Nice — 39 p și Marseille — 38 p.

AL U.R.S.S.
voltă neîntrerupt, e într-o continuă 
mișcare și, firește, oferă multe lu
cruri interesante. Nu este de mirare 
faptul că la startul celei de-a 35-a 
ediții se vorbește despre iminenta 
apariție a noului.

Un prim fapt important este acela 
că actuala ediție ia startul sub sem
nul meciurilor de calificare pen
tru campionatul mondial, astfel in
cit toate evenimentele calendarului 
riguros planificat trebuie să contri
buie la pregătirea selecționatei 
U.R.S.S. pentru jocurile cu Irlanda 
și Franța, care se vor desfășura, 
după cum se știe, în decursul lunii 
mai, la Moscova.

Noii antrenori al selecționatei 
U.R.S.S., E. Goreansky și A. Para- 
monov, vor lucra, fără îndoială, în
tr-o atmosferă favorabilă, pentru a 
putea avea la dispoziție cele mai 
bune forțe ale fotbalului nostru.

Sîntem în așteptarea unor jocuri 
de mare atracție pentru milioanele 
de iubitori ai fotbalului : în cursul 
sezonului, pe stadioanele noastre 
vor evolua selecționatele Angliei, 
Braziliei, R. F. Germania. Suediei 
și a prietenilor noștri, fotbaliștii ro
mâni. Asemenea întîlniri au visat 
întotdeauna fotbaliștii noștri din 
trecut. Să sperăm că aceste con
fruntări vor contribui la apariția 
unor jucători de talia lui Fedotov, 
Bobrov, Strelțov și Metreveli.

După cum se știe, campionatul 
din acest an începe într-un moment 
în care cluburile mari au și jucat 
două meciuri de Cupă, în cadrul 
cărora au și suferit unele „avarii". 
Senzația nr. 1 a jocurilor de Cupă 
a fost eliminarea Iui Torpedo Mos
cova, deținătoarea trofeului pe anul 
1972. O altă surpriză a fost elimi
narea echipei Karpati Lvov.

Specialiștii sînt de părere că a- 
ceste meciuri de Cupă, disputate 
înainte de începerea campionatu
lui unional, vor avea o influență 

vrem — nu vrem, sîntem șocați 
cînd echipa din care ea face parte 
nu cîștigă nici măcar un set din 
șase partide, oricît de reputate ar 
fi adversarele !

In programul zilei de sîmbătă 
reprezentativele României au de 
susținut următoarele întâlniri : di
mineața, de la ora 10, băieții întâl
nesc echipa Iranului, iar fetele pe 
cea a Suediei ; după amiază, de la 
ora 16, băieții joacă cu formația 
Olandei, iar fetele cu cea a Franței.

Constantin COMARNISCHI
REZULTATE TEHNICE. Echipe bă

ieți, Categoria I, Grupa A : Indonezia —
— Austria 5_ 4, Coreea de Sud — India
5—0, Ungaria — Indonezia 5—0, Suedia — 
Austria 5—2 ; Grupa B : Japonia —
U.R.S.S. 5—2, Iugoslavia — Anglia 5—0, 
Japonia — Cehoslovacia 5—3, R. F* 
Germania — Anglia 5—2, Cehoslovacia
— Iugoslavia 5—2 ; Categoria a II-a,
Grupa A : Malaezia — Canada 5—2, 
S.U.A. — Nigeria 5—3, Polonia — Ca
nada 5—2, Hong Kong _  Nigeria 5—2,
Polonia — Bulgaria 5—1, Bulgaria — 
Canada 5—1 ; Grupa B : Danemarca — 
Grecia 5—0. Olanda — Iran 5—2, Dane
marca — Singapore 5—1, Grecia _ Iran 
5—3, Singapore — Finlanda 5—3, RO
MANIA _ Finlanda 5—0 : Gheorghe — 
Autio 2—0 (13. 19), Doboși — Myberg
2— 0 (10, 11), Giurgiucă — Vihko 2—0
(14, 13), Gheorghe — Vihko 2—1 (—15, 
10, 18), Doboși — Autio 2—0 (14, 11).
Echipe fete, Categoria I, Grupa A : Ja
ponia — Anglia 3—0. U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 3—0, Japonia — indonezia 3_0, 
U.R.S.S. — Anglia 3—1, Japonia — Aus
tria 3—0, Ungaria — Cehoslovacia 3—1, 
Anglia — Austria 3—0, Cehoslovacia — 
Indonezia 3—1, Ungaria — Austria 3—0; 
Grupa B : R. p. Chineză — Suedia
3— 0, Coreea de Sud — R. F. Germania 
3—0. Iugoslavia — Franța 3—1.

INTiLNIREA DE ATLETISM ȘCOLAR 
DINTRE Ș.S.A. BUCUREȘTI Șl Ș.S. RUSE

Ne pare rău că sezonul atletic în 
aer liber a început în fața unor tribune 
goale (pe stadionul Republicii din Ca
pitală), aceasta cu atît mai mult cu cit 
debutul l-a făcut meciul atletic inter
național al școlarilor bucureșteni (de 
fapt, echipa secundă a Ș.S.A.) cu colegii 
lor de la Școala sportivă din Ruse 
(Bulgaria), iar vremea frumoasă cons
tituia, parcă, o invitație la stadion. 
Era, oare așa greu ca acum, în va
canță, să fie invitați, ca spectatori, ele
vii școlilor bucureștene ?

Oricum, remarcăm buna organizare a 
concursului și dorința de victorie a at- 
leților prezenți la start, dintre aceștia 
distingîndu-se la băieți Cristian Ene, 
învingător cu 1,95 m la săritura în înăl
țime, iar la fete Natașa Petrova, învin
gătoare în două probe : 100 m și să
ritura în lungime.

învingătorii primei zile • MASCULIN 
— 100 m : R. Babov (Ruse) 11,4 ; 400

Fază dintr-un meci internațional disputat anul trecut de reprezentativa
U.R.S.S. In lupta pentru balon Heighway (Irlanda) și (in alb) Semenov
pozitivă asupra desfășurării între
gului campionat, dat fiind că fotba
liștii noștri vor intra mai rapid în 
formă, iar spectatorii vor asista la 
jocuri aprige, scutite de rabatul o- 
bișnuit care se face în perioada de 
start.

O altă trăsătură a campionatului 
care începe este noua prevedere 
regulamentară. Loviturile de la 11 
metri care urmează să decidă în 
cadrul jocurilor încheiate la egali
tate după 90 de minute vor impune 
fruntașilor să nu-și permită nici un 
moment de relaxare, pentru a evi
ta neplăcerile minutului 91. „Sîntem 
convinși — a declarat maestrul e- 
merit al sportului N. Starostin, as
tăzi conducător al clubului mos
covit Spartak — că întrecerile din 
cadrul noului campionat vor fi 
deosebit de interesante. într-adevăr, 
dacă acum trei ani dinamoviștii din 
Kiev erau mari favoriți. astăzi, 
printre candidații la primul loc se 
numără dinamoviștii din Moscova 
și Tbilisi. Ț.S.K.A.. Ararat și Za- 
ria. Noi. de asemenea, vom căuta 

Au Început campionatele de Înot ale 
S.U.A. La întreceri, care se desfășoară 
la Cincinnati (Ohio). în bazin mic, par
ticipă șl o serie de sportivi valoroși din 
alte țări, tn prima zl, Keena Rotham- 
mer, a cîștigat proba de 200 y liber, 
cu 1:50,51. Pe locul secund s-a clasat 
Shirley Babashoff 1:50,94. Shane Gould 
a Cîștigat cursa de 400 y mixt, în 4:27,11, 
întrecîndu-le pe Leslie Cliff (Canada) 
4:28,50 și Jenny Bartz 4:29,59. In proba 
de 200 y liber, victoria a revenit lui 
Tim McDonnell în 1 :40,04.

tn cadrul concursului de schi de la Pra 
Loup (Franța), contind pentru cupa 
Europei, s-au desfășurat probele de sla
lom special. Cursa masculină a revenit 
vest-germanului Christian Neureuther. In 
97,39. Pe locurile următoare s-au situat 
Francisco Ochoa 99,85 și Pierino Gros 
99.86. Proba feminină a fost cîștigată de 
Roși Mittermaier (R.F. Germania) cu 
102,80. In urma acestor rezultate, situația 
(n clasamentele individuale ale Cupei 
Europei este următoarea : masculin : 1. 
Fausto Rădici 196 p; 2. Josef Loidl 
p; 3. Heinz Weixelbaum 99 p: feminin: 
1. Martine Couttet 213 p: 2. Martine Du- 
croz 177 p; 3. Ingrid Eberle 120 p.
ft
Reprezentativa feminină de baschet a 
R. P. Chineze și-a început turneul în 
Albania juclnd la Shkodra cu selecțio
nata țării gazdă. Baschetbalistele din 
R.P. Chineză au terminat învingătoare cu 
89—74 (45—32).
■
După ce a cîștigat săptămtna trecuta 
competiția de la Sao Paulo, selecționata 
secundă feminină de baschet a Ceho
slovaciei a terminat învingătoare și în 
turneul desfășurat la Rio de Janeiro. In 
ultimul meci, jucătoarele cehoslovace au 
învins reprezentativa Braziliei, cu 72—54 
(36—32).
■
Turneul de tenis de la Houston a pro
gramat primele partide din turul II. Jan 
Kodes l-a întrecut cu 2—6, 6—2, 7—5 pe 
Jeff Borowiak, iar Tom Okker a dis
pus cu 6—7, 7—6, 6—2 de Aleksandr Me- 
treveli. Alte rezultate : Zednik — Lall 
3—6. 6—2, 6—3; Stolle — Van Dillen 3—6, 
6—3, 6—4.

In turul ni al turneului de tenis de la 
Milnchen. Rod Laver l-a învins cu 6—3. 
6—1 pe Harold Solomon, iar Stan Smith 
a cîștigat cu 6—4, 6—3 meciul cu Cliff 
Drysdale.
■
Rezultate Înregistrate în turneul feminin 
de tenis de la Philadelphia : Margaret 
Court — Karen Krantzcke 6—2, 6—1 ; 
Rosemary Casals — Barbara Downs 6—4, 
6—1; Janet Newberry — Wendy Over- 
ton 7—6, 6_4.
ft
In cadrul concursului internațional de 
Ur de la Atena, sportivul bulgar Veseli» 
Kisjov a cîștigat proba de armă liberă 
calibru redus, poziția culcat, cu per
formanța de 598 p. La aceeași armă (to
talul celor trei poziții), pe primul loc 
s-a clasat un alt concurent bulgar, Ște
fan Vasillev. cu 1141 p.

m : V. Martcev (Ruse) 51,3 ; 1 500 m • 
I. Dimitrov (Ruse) 4:14,6 ; 110 mg (1 
m) : Em. Sebe (Ș.S.A.) 15,3 : 10 km
marș : Al. Merenzei (Ș.S.A.) 5:39.0 ; tri- 
plusalt : Ad. Weber (Ș.S.A.) 13,56 m î
înălțime : C. Ene (Ș.S.A.) 1,95 m : pră
jină : G. Polihranov (Ruse) 3.90 m ; su
liță : i. Safia (Ș.S.A.) 57,72 m ; 4x100 m: 
Ș.S. Ruse 44,0. Pe echipe : Ș.S. Ruse — 
Ș.S.A. Buc. 56—49. FEMININ — 100 m î
N. Petrova (Ruse) 12,6 ; 400 m : A.
lacob (Ș.S.A.) 62,3 ; 1 500 m : M. Ma- 
rinova (Ruse) 5:04.8 ; 100 mg : G. Năi- 
denova (Ruse) 16,1 ; lungime : N. Pe
trova (Ruse) 5,53 m ; disc : I. Todorova 
(Ruse) 38,50 m ; 4x100 m : Ș.S.A. 51,8. 
Pe echipe : ș.S. Ruse — Ș.S.A. Buc. 
39—31.

Concursul continuă astăzi, începînd eu 
ora 9, pe stadionul Republicii din Bucu
rești.

C. M. MUREȘANU

Programul primei etape
Dinamo Tb. — Zaria Voroșilovgrad 
Ararat Erevan — Dinamo Kiev 
Dnepri Dnepropetrovsk — T.S.K.A. 
SK A. Rostov — Dinamo Minsk 
Kairat A. Ata — Dinamo Moscova 
Karpatî Lvov — Zenit Leningrad 
Pahtakor Task. —Torpedo Moscova 
Șahtior Donețk — Spartak Moscova 

să jucăm mai bine decît anul tre
cut, deși astăzi Spartak este o echi
pă încă foarte tânără și lipsită de 
experiență. Spartak răminc, insă, 
Spartak și va lupta pentru reabili
tarea tradițiilor sale glorioase".

Așadar, astăzi se dă startul in 
cel de-al 35-lea campionat al 
U.R.S.S. Sperăm că acest campio
nat va primi aplauzele nenumăra- 
ților iubitori ai fotbalului din 
U.R.S.S.

G. EFIMOV
.,Sovietski Sport"

Moscova, aprilie 1973

ILIE NASTASE ÎN SEMIFINALE 
LA BARCELONA

In sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Barcelona, campionul român Ilie 
Năstase i-a întilnit pe jucătorul 
cehoslovac Jiri Hrebec. După două 
seturi viu disputate. Ilie Năstase 
a terminat învingător cu 7—5, 
6—4. S-au mai calificat pentru 
semifinale spaniolul Manuel O- 
rantes (6—4, 6—0 cu vest-germa- 
nul Elschenbroich), italianul A- 
ririano Panatta (6—1, 7—6 cu bel
gianul Hombergen) și francezul 
Frangois Jauffret (4—6. 6—4, 6—1 
cu compatriotul său Proisy).

Rezultate înregistrate în optimile 
de finală ale probei de dublu i 
Dell, Stewart (S.U.A.) — Gimeno, 
Munoz (Spania) 6—4, 6—3 ; Oran 
tes. Gisbert (Spania) — Gulyas, 
Machan (Ungaria) 6—1, 6—2 ; 
Borg, Johansson (Suedia) — Năsta
se. T. Marcu (România) 6—4, 1—6. 
6—2 ; Proisv. Dominguez (Franța) 
— Tocci, Barazutti (Italia) 6—1. 
6—3.

LA NISA. VIRGINIA RUZICI 
PROMOVEAZĂ

Tinăra jucătoare româncă Vir
ginia Rusiei s-a calificat in sfer
turile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Nisa 
Tn „optimi", Virginia Ruzici a eli
minat-o în două seturi i 7—5, 10—8 
pe jucătoarea engleză Lindsay 
Blachford. In urma victoriilor ob
ținute în primele două turun, ur
mează să susțină meciuri în opti
mile de finală și celelalte trei ju
cătoare românce s Florența Mihai, 
Iudith Gohn și Mariana Stmio- 
nescu

JUNIORII, ÎNVINGĂTORI 
JUNIOARELE, ÎNVINSE

La Budapesta s-a desfășurat în
tâlnirea internațională amicală de 
tenis dintre selecționatele de ju
niori și junioare ale Ungariei și 
României. Meciul masculin s-a 
încheiat cu scorul de 12—C în fa
voarea tinerilor tenismeni români 
La junioare au cîștigat gazdele cu 
13—0.

Șadrin (nr. 19) a fost cu o clipă mai devreme la puc El a reluat, însă 
pe lingă poarta lui Holecek, asistat de fundașii cehoslovaci F.spisil ș: 
Machac (nr. 10). Telefoto : TASS—Agerpres

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

CIOCALTEA REMIZEAZĂ IN 
TURNEUL DE ȘAH DE LA 

LJUBLJANA
în runda a treia a turneului de fah 

de la Ljub’Jana. P’.ar.'.r.c-. a cisr.gat ia 
Puc, Tata: Ui Bar’.e. iar Smejkal >a în
vins pe Oaterman. Maestrul român Vic
tor Ciocâltea eu piesele albe) a remixat 
Ln 3C de maUrt eu îuri Bazuvaev (UBSS) 
rezultat eor.serr.r.at r. în partidele Quin
teros — GMporici, Ivfcov — Miniei fi Par- 
ma — Suetin. Restul partidelor s-au în
trerupt. în clasament conduc G’-iforid. 
Pianinei (ambii rufosla^.a). Tata: Citata). 
Suetin (URSS) si Smejkal (Cehoslovacia) 
— cu eîte 2 puncte fiecare.

republican de juniori la hochei pe ghea
ță-* Competiția este rezervată formațiilor 
alcătuite din juniori mici și reunește ia 
startul ei doar cinci echipe. în loc de 
sase (Metalul Rădăuți nu s-a prezentat), 
în aceste condiții organizatorii au decis 
să se dispute doar două partide pe zi. 
în prima etapă. Dinamo București, după 
ce a condus de două ori (1—0. 2—1) a 
fost egalată de hocheiștii de la Șc. ’P« 
nr. î Miercurea Ciuc cu 50 de secunde 
înainte de final. Scor : t—2 (1—< o—1» 
1—1). în a doua partidă, formația Scolii 
sp. nr. 1 Miercurea Ciuc a realizat o 
facilă victorie în compania echipei Du
nărea Galați: 11—0 (7—0, 1—0, >-0).

Astăzi, de la ora 9 au loc alte două 
jocuri : I.P.G.G. București — Dunărea 
Galați ș- Șc. sportivă nr. 1 Miercurea 
Ciuc — Dinamo București.

roviare cu scorul de 71—43 (35—16). în
vingătoarele s-au impus din primele mi
nute. datorită apărării agresive și a 
atacurilor eficiente.

Au înscris : Suliman 23, Racoviță -20, 
Vasilescu 9. Ivanovici 9. Basarabia 2, 
Bohm 2. E. Pajtek 2. pentru Rapid, res
pectiv Neța ii. Szekeli 11. E. Farkaș 11. 
Merca 4. A. Farkaș 4. Jighișan 2. Au 
arbitrat bine L Petruțiu și P. Pasăre.

LA BUCUREȘTI
A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI CELOR 

MAI TINERI HOCHEIȘTI
Ieri, la patinoarul artificial _23 Au- 

gusf*. s-au disputat primele partide din 
-adru! turneului final al campionatului

Ieri, la baschet feminin
RAPID — „U“ CLUJ 71—43

Meciul Rapid — Universitatea Cluj, 
restanță din etapa a 13-a a Diviziei A. 
Ia baschet feminin, desfășurat ieri seară, 
in sala Giulești. a fost ciștigat de fe

In meci restanță la volei 
feminin

DINAMO — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 3—1

Aseară. în sala Dinamo, s-a des
fășurat partida restanță din cadrul Di
viziei A — feminine — de volei dintre 
echipele Dinamo și Universitatea Timi
șoara. Așa cum era de prevăzut, bucu- 
reștencele au obținut victoria, dar în 
urma unui joc care arareori s-a ridicat 
la nivelul pretențiilor față de cele două 
echipe. Scor final : 3—1 (1. 12. —11. 4) 
oentru Dinamo. Arbitraj bun : D. Ra
dulescu și C. Armășescu. (A. B.)
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