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VIZITA PREȘEDINTELU 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU,

FROLETAM PW TOATE ȚÂWLE, VNlft-VÂ t

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

IN OLANDA
Plecarea din Capitală

dimineața a părăsit Capitala, 
în Olanda, președintele Con
de Stat al Republicii Socia- 

România, tovarășul Nicolae
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Marți 
plecînd 
siliului 
liste 
Ceaușescu, care, împreună cu tova
rășa Elena Ceausescu, face o vizită 
oficială în această țară, la invitația 
Maiestății Sale Regina Iuliana și a 
Alteței Sale Regale Bernhard, Prin
țul Țărilor de Jos.

In această vizită, șeful statului ro
mân este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Boldur, ministrul Industriei 
construcțiilor 
lectrotehnicii, 
perți.

La plecare, 
erau de față

de mașini-unelte și e- 
de consilieri și ex-

pe aeroportul Băneasa.
---- „ tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil. Gheor-

ghe Pană, Gheorghe Radulescu. Vir
gil Trofin, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară. Emil Drăgânescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Leonte 
Râura. Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Constantin Bâbălău. 
Petre Blajoviei, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu. Mihai Dalea. Au
rel Duca, Mihai Gere. Ion Jnr iță 
Vasile Patilinet. Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Ion Dinei, cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. a! 
P-CJi., ai Consiliului de Sta: si ai 
guvernului, conducători ai mstitu- 
țlilor centrale si organizațiilor ob
ștești. personalități ale vieții noas
tre științifice, cu-turale ți artistice, 
generali, ziariști.

Au fost de față Josephus Vei'ng. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim a! 
Olandei Ia București, cu soția, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați

In tara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Mii de bucureșteni se aflau, de 
asemenea, pe platoul din fața salo
nului oficial, ei salutând cu multă 
căldură, la plecare, pe președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, urindu-i drum bun 
și succes In viziăa oe care o incepe 
in Olanda — eveniment de cea mai 
mare •însemnătate In evoluția rela
țiilor româno-olandeze, expresie vie 
a dorinței comune a celor două 
popoare de a se cunoaște mai bine, 
de a dezvolta legăturile prietenești 
dintre ele, de a contribui la edifi
carea unei Europe a păcii și securi
tății. a unei lumi bazate pe respectul 
independenței și suveranității tuturor 
statelor, pe deplina egalitate In drep
turi.

PLENARA CONSILIULUI
JUDEȚEAN NEAMȚ

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA

Sosirea in Olanda
Marți dimineața, a sosit in Olan

da președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
Eace o vizită oficială în această 
țară, la invitația Maiestății Sale Re
gina Iuliana și a Alteței Sale Regale 
Bernhard, prințul Tarilor de Jos.

La baza aeriană Soesterberg, avio- 
îul prezidențial a aterizat la ora 
10,05, ora locală, după un zbor de 
aeste 3 ore, în cursul căruia au fost 
survolate teritoriile Ungariei, Aus- 
riei, R.F. Germaniei. De la 
;ării gazde, o escadrilă a 
ieriene regale a^ escortat 
□rezidențial, 
'eaușescu și _____
l'eaușescu, celelalte persoane ____
•omâne, -#u fost întâmpinați de Alte- 
ele Lor Regale, prințesa Beatrix ți 
■rințul Claus ai Olandei.

A fost prezent George Elian, an- 
■asadorul României la Haea.

De la baza aeriană Soesterberg. 
■reședințele Consiliului de Stau 
ovarășul Nicolae Ceaușescu. si 
ovarâșa Eiena Ceausescu, celelalte 
ersoane oficiale române se indreap- 
i spre trenul oficial.

*
Este ora 11.23. Trenul oficial so- 

ește la Amsterdam.
Aici are Ioc ceremonia primirii 

ficiale. Gara centrală a Amsierda- 
lului. impunătoare construcție 
[el și sticlă, este împodobită 
irbătoare. Tricolorul românesc 
rapelul Olandei, alăturate, dau 
■are de simbol bunelor relații 
■micite intre România ți Olanda, 
itre poporul român și poporul olan- 
ez, raporturi ce își găsesc cea mai 
-estigioasâ ți elocventă tntrucUpn- 
? în vizita oficială a președintelui 
onsiliului de Stat al României In 
landa.
Odată cu sosirea trenului oficial, 

onoarea solilor poporului român 
isună 21 de salve de artilerie.
Președintele Consiliului de 
ivarâșul Nicolae Ceaușescu, 
varășa Elena Ceaușescu sînt___
ți cu cordialitate de Maiestatea Sa 
egina Iuliana a Olandei și de Al
ta Sa Regală Bernhard, prințul 
irilor de Jos.
Se Intonează Imnul național 
■pubiicii Socialiste România. 
Președintele Consiliului de Stat 
■mâniei și Regina Olandei trec

Tovarășul 
tovarășa

frontiera 
tortelor 
avionul 
Nicolae 

Elena 
• oficiale

de 
de 
șl 

va- 
sta-

Stat 
și 

salu-

&]

al 
_ La

vistă garda de onoare, după care 
e loc prezentarea persoanelor efi- 
ile olandeze care participă la pri* 
rea inalților oaspeți români, Intre 
re dl. Samkalden, primarul ora
lul Amsterdam, general-amdar 
lulst, guvernatorul militar ai capi- 
ei, membri din suita oficială a 
niliei regale.
Gazdelor le sînt prezentate per
inele oficiale care II însoțesc pe 
;șAîintele Consiliului de Stat al 
mâniei, precum și membrii Am- 
sadei române în Olanda
Ceremonia continuă In salonul de 
tare, unde președintelui Consili'i- 

de Stat îi sînt prezentați prese- 
iții celor două Camere ale State-

potbalul ne-a acordat, de 
:ă, numai trei zile de 
lăzi, campionatul primei 
igramează o nouă etapă, 
pută doar șapte partide, 
iversitatea Craiova

această 
răgaz, 
divizii 

Se vor 
a opta, 

A.S.A. Tg.

(Parlamentul), prunul
și mern-

lor Generale 
ministru Barend Biesbeuvei. , ___
brii Consiliului de Miniștri, alte per
soane oficiale. Litre care amoasaoo- 
rul Olandei la București. Pteter 
Yeecken Putman-Cramer.

în continuare. Ia salc-nul dipioena- 
tilor, președintelui Consiliului ir 
Stat al României 5 si.nt prezentați 
șefii misiunilor diulvmatKe acredi
tați la Haga, vetttț: să aducă oma
giul lor șefului staoatai țârii
noastre, cu prilejui acestui remarca
bil eveniment. Sînt prezenți ambasa
dorii a 56 de state, țări de oe toate 
continentele cu care România are 
statornicite și dezvoltă raporturi de 
bură înțelegere și cooperare.

Ceremonia prfaiirii oficiale ia sCr- 
Șit

Inalții oaspeți români și maiestățile 
lor iau loc in două călești regale eu 
alură istorică, la care dut Înhămate 
cite trei perechi de cal Cortegiul, 
precedat si secondat de cite un es- 
cadron al politiei de star se îndreap
tă spre Paiahcl rezidențiaL Pe tra
seul ce conduce spre centrul orașu
lui Amsterdam, mii si mii de cetă
țeni întâmpină cortegiul oficial cu 
multă căldură. întreaga arteră par
cursă degajă o atmosferă de sărbă
toare. Detașamente de militari, re 
prezentând toate armele, 
artera de comunicație si 
celor doi șefi de sui 
Sale Regina I-.iiana a 
președintelui Consiliului 
României. Nicolae Ceaușescu.

La Palat, cei doi șefi de stat trec 
in revistă garda de onoare. Se in 
t'zeazâ Imnul national al tării noas
tre.

Cu cei nes te IS M de 
vii. cu 
mică d 
Înscrie 
cel mai 
vardele , _
Ii conferă o personalitate distinctă, 
frumusețe, forță și calm prin Îm
binarea armonioasă a străvechii ar
hitecturi de acum cîteva secoie cu 
noile construcții Farmecul orașului 
este Întregit de peluzele de verdea
ță- pe care mii.ii harnice au țesut 
covoarele multicolore ale ves* ițelor 
lalele.

Salutul călduros adresat de cetă
țenii orașului Amsterdam solilor 
poporului romlr. constituie expresia 
sentimentelor de prietenie fată de 
România, dovada dorinței pentru 
mai buni cunoaștere 
pentru lărgirea cadrului 
dintre Rcmânia și Olan 
giu scresa: presi
de Stat a’, țârii

panglica cu colorile naționale ale Ro
mâniei este scris : -Din partea pre- 
ședimel-u Consiliului de Stat al Ro
mâniei. Nicolae Ceaușescu”.

★
în prima parte a dzpâ-amiezii, to

varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de Alteța 
Sa Regală, prințesa Beatrix, au fost 
oaspeții Pr-măriei orașului Amster 
dam

în lața Primăriei, numeroși cetă
țeni, precum și grupuri de turiști îl 
salată eu cordialitate si prietenie pe 
eandsKățorul statulni român. Tovară- 
sului Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu li se oferă buchete 
de flori. Primarul orașului, I. Sam- 
ăalden, a rostit o aloc 
venit și a oferit iova 
Ceaușescu 
dam. distincție care se acordă 
de înaltă prețuire 
seamă oaspeți al orașului.

Președintele Consiliului 
al României a 
subliniată cu v

iune 
râsului 

orașului
cel

de bun 
Nicol 3e 

Amster- 
in 

mai
semn 

de
de 
cuvintare

Stat

flanchează 
dau onorul 

Maiestății 
Olandei și 
de Stal al

ocuitori ai 
puterrica dezvoltare econo- 
urbanistkă. Amsterdamul se 
pe harta țării-eazdă drect 
mare oraș. Străzile ți bule- 
sale, segmentate în canale.

Marți după-amlază, la Palatul re
gal din Amsterdam a avut Ioc prima 
rundă a convorbirilor oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și mem
bri ai guvernului olan?

Din partea română 
tovarășii Ilie Verdeț. 
ședințe al Consiliului de 
George Macovescu, minist: 
lor externe, Gheorghe Boldur, minis
trul construcțiilor de mașîni-nnpim și 
electrotehnicii. George Elian, ambasa
dorul Românie; in Olanda, consilieri 
ai președintelui Cor-ilicl-ji de Stat, 
alte persoane oficiale.

Din partea olandeză au participat 
Barend Biesheuvel, primul ministru, 
Norbert Schmelzer, ministrul aface
rilor externe, H. Lar.gman, ministru 
pentru problemele economice, B. J. 
Udink, ministrul transporturilor și 
apelor, P. J. Engels, ministrul aface
rilor culturale, turismului și acțiuni
lor sociale, M. Yukboersma, ministru 
ad-interim al agriculturii și pescuitu
lui. consilieri și alte persoane ofi
ciale.

Convorbirile, care au abordat pro
bleme ale relațiilor---- ■*-- *’—J
In multiple planuri. 
Intr-o atmosferă de 
prietenie.

au participat 
prim-vicepre- 

Miniștri, 
il afaceri-

romă no-oî a nd eze 
s-au desfășurat 
cordialitate și
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în sala Casei de cultură a sin

dicatelor din municipiul Piatra 
Neamț a avut loc, ieri, plenara 
Consiliului județean Neamț pentru 
educație fizică și sport.

La lucrări au fost prezenți, ală
turi de membrii CJEFS, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
ai instituțiilor cu atribuții în do
meniul sportului, directori, de școli 
și profesori de educație fizică, pre
ședinți de asociații sportive, antre
nori, instructori, sportivi fruntași, 
alți invitați.

Au participat, de asemenea, to
varășii Nicolae Acrișmăriței, secre
tar al Comitetului județean de 
partid, Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., Mihai Popovici, vicepre
ședinte al Consiliului popular ju
dețean. Ioan Diaconu, președintele 
Consiliului sindicai județean, Ion 
Leuștean, prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C., Jean Crăciun, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean, Nicolae Vasiliu, 
președintele Consiliului județean al 
Organizației pionierilor.

Tovarășul Costică Rusu a prezen
tat darea de seamă privind activi
tatea desfășurată de CJEFS în anul 
1972 și Planul de măsuri al acestei 
organizații, elaborat în lumina re
centei Hotărîri a Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului.

Pe marginea celor două materia
le au avut loc ample dezbateri. 
Exprimindu-și adeziunea deplină la 
Hotărîrea de partid, vorbitorii au 
analizat multilateral atît 
tea desfășurată, cît și căile 
vor trebui urmate pentru 
rea importantelor obiective

activi ta- 
noi care 

atinge- 
puse de

documentul de partid în fața miș
cării noastre de educație fizică și 
sport.

Luînd cuvîntul, tovarășul Miron 
Olteanu a insistat asupra necesității 
îmbunătățirii stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și organi
zațiilor sportive, trecerii neîntlrzia- 
te la îndeplinirea practică, eficientă, 
a măsurilor stabilite.

în încheierea acestui punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul Nicolae 
Acrișmăriței i-a asigurat pe cei pre- 
zenți de întregul sprijin al Comite
tului județean de partid, pentru ca 
sportul nemțeau să-și poată înde
plini integral sarcinile noi, sporite, 
de mare responsabilitate, ee-i revin 
în contextul 
neîntrerupte 
sportive.

Plenara a 
organizatorice, alegînd Biroul exe
cutiv al CJEFS în următoarea alcă
tuire : Nicolae. Acrișmăriței, secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președinte al CJEFS, Costică Rusu, 
prim-vicepreședinte, Mihai Popovici, 
Ion Leuștean, Nicolae Vasiliu, Ion 
Diaconu și Jean Crăciun, vicepre
ședinți, Radu Toma, secretar, pre
cum și încă 7 membri.

în numele Consiliului județean, 
tovarășul Nicolae Acrișmăriței s-a 
angajat să traducă exemplar in fapte 
importantele obiective puse în fața 
mișcării sportive de către Hotărîrea 
de partid.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la 
C.J.E.F.S. au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

CROSUL GHIOCEILOR

general al dezvoltării 
a mișcării: noastre

hotărît unele măsuri

plenara

în orașul Cîmpeni, din județul 
Alba, a avut loc o frumoasă între
cere de masă, „Crosul ghioceilor", 
la care au luat parte peste 400 de 
elevi de la Liceul, Școala generală 
și Școala profesională forestieră din 
localitate.

După curse aprige, desfășurate pe 
un traseu destul de dificil, cei mai 
iuți s-au

Gabriela Vasi și Ioan Alban (cat. 
11—12 ani), Rodica Cotu și Florian 
Sturza (13—14 ani), Rodica Furdui 
și Ilie Costea (15—16 ani), Otilia 
Mihet și loan Avram (17—18 ani).

In fotografie, aspect din cursa 
„așilor" — elevii între 17 și 18 ani.

dovedit a fi următorii : prof. Mircea CURTICIU
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TRADIȚIA SPORTIVĂ UNIVERSITARĂ
să extindă experiența po- 
„Triunghiularuluj facultă- 
drept“ (competiție aflată

Dorind 
zitivă a 
ților de 
anul acesta la a treia ediție), aso
ciațiile studenților comuniști din 
facultățile de Matematică și Filo
logie ale Universității „Babeș Bo
lyai" din Cluj, în colaborare cu ca
tedra de educație fizică a Universi
tății, au hotărît înființarea a două 
noi competiții adresate universita
rilor : „Pentagonul facultăților de 
Matematică" și „Triunghiularul, fa
cultăților de Filologie", întreceri

1

AZI, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ,

menite 
aceeași 
diază în centre universitare dife
rite.

Prima dintre competiții — cea a 
matematicienilor — desfășurată, 
timp de două zile, pe terenurile și 
în sălile Universității clujene, a fost 
pusă sub semnul memorialului Di- 
mitrie Pompeiu (un mare precursor 
în științele matematice), nume sub 
care competiția discipolilor lui Pi- 
tagora a și intrat, de altfel, în,.cir
cuitul competițiilor universitare,

A fost o competiție animată, în 
care trăsăturile specifice întreceri
lor studențești, verva, dispoziția, 
entuziasmul s-au manifestat din

să reunească studenți din 
specialitate, dar care stu-

ECHIPE DE
EDIȚIA

CERTA VALOARE INAUGUREAZĂ
A IV-A

Nușa DEMIAN

(Gontinuare In pag. a l-a)

INTILNIRE INTRE

(eseu

ea Sa. Re-

lai

fl

Mteța Sa Regală.
dineu

A „CUPEI

I .23 Amsx~. 4e

a-

CUBANEZI, DANEZI, 
OLANDEZI...

români, cîte 3—6 la fiecare catego
rie de greutate.

p» cîs- 
ziX. ăe

Mureș, fiind aminatâ pentru oaia 
de 26 aprilie deoarece mureșenii 
joacă astăzi pe teren propriu cu 
formația albaneză Labinoti Elba- 
san In cadrul Cupei balcanice

Jocurile încep la ora 16.30. Ex-

ee»Qe tac 
resti rai 
Mlaj. pe

FEDERAȚIEI"
SPORTIVII UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTI Șl TINERII 

DE LA UZINELE

LA BASCHET
Eleganta Sală a sporturilor din 

Cluj găzduiește, de astăzi pină du
minică, ediția a IV-a a competiției 
internaționale de baschet masc ilm 
dotată cu „Cupa Federației". Intre- 

se prezintă deosebit de inte- 
t. in primul rind prin prezen- 
startul turneului a celebrilor 

tliști din Cuba, deținăuxi ai 
de bronz la Jocurile Oiim- 
eepponaia pregătire fizică, 

tehmeă și tactica, viteza uimitoare 
de execuție a procedeelor tehnice, 
nreezia deosebită a aruncărilor la 

tei Cubei o 
senzație in

Fază spectaculoasă, dar 
nu la un meci, ci la 
un antrenament efectu
at, ' 
din Cluj, de echipa Ro

mâniei.
i

in Sala sporturilor

Foto :
Luca ANDRF.I-Cluj

„23 AUGUST"
Joi după-amiază de la orele 

17, pe terenurile de sport 
ale Institutului pedagogic din 
Capitală, va avea loc o în- 
tîlnire amicală între sportivii 
Universității din București și 
tinerii muncitori de la U- 
zinele „23 August". Vor avea 
loc două meciuri de handbal 
și volei.

AlȚI DOI GIMNAȘTI
DE VALOARE

ȘEDINȚA DE ASEARA ă BIROULUI F.R.F.
In ședința de aseară a biroului F.R.F. a fost luată In discuție com

ponența lotului reprezentativ care, de mline, va intra tn pregătire în vederea 
meciului de la 18 aprilie de la Kiev cu echipa U.R.S.S.

S-a stabilit să fie convocațl în Capitală următorii jucători : Rădueanu, 
Jaidu (portari), Sătmăreanu, Sameș, Ciugarin, Pescaru, Hajnal, Deleanu 
[fundași), Beldeanu, Dumitru, Nunweiller VI (mijlocași). Troi, Dumitrache, 
Hureșan („U“ Cluj), Marcu, Lucescu. In urma observărilor ce se vor face 
a etapa de azi a Diviziei A, acest lot va mai 11 completat cu încă 3—1 iu- 
lători.

Lotul de tineret cuprinde pe : Ștefan, Caval, Angbelini, Dobrău, Sât- 
năreanu II, G. Sandu, Tănăsescu, Grigoraș, Bdlrtni Dumitriu IV, Vișan, 
Moldovan, Anghel, Mulțescu, Roznal, Lucaci, Chihaia.

Ambele loturi vor susține vineri și duminică jocurl-școală.

MARE COMPETIȚIE PUGILISTICĂ INTERNAȚIONALĂ

ACENTURA DE AUR-

te alcătuit din Bornschein, Bruckner, 
Filusch, Hinzer, Jahn, Karbstein, 
Kirstein, Knoll, Paluch, Pertus, Prall.

Cît despre prima reprezentativă a 
României, ea se află la al doilea test 
(primul a avut loc cu prilejul turneu
lui de la Kosice) al pregătirilor efec
tuate în vederea „europenelor'* 
Badalona și Barcelona, pentru 
sportivii noștri s-au calificat 
din anul 1971, cu prilejul C.E.
R.F. Germania. După cum ne-a re
latat antrenorul principal Alexandru 
Popescu, baschetbaliștii manifestă 
multă vioiciune fizică și psihică și 
sînt doritori să continue seria victo
riilor in „Cupa Federației■*, deși de 
această dată le va fi mai greu, de
oarece prezența echipei Cubei o in
dică pe aceasta drept primă favorită. 
In privința lotului, el nu a fost de
finitivat din cauza indisponibilității 
lui Popa și Georgescu, despre care 
nu se știe dacă vor putea fi utilizați. 
De aceea, antrenorii Al. Popescu și 
E. Sarossyi au lăsat pentru ultima zi 
stabilirea echipelor de seniori și de

de la 
care 
încă 
din

tineret care inițial erau alcătuite 
din : Diaconescu, Novac, Savu, Ta- 
rău, Oczelak, Popa, Riihring, Georges
cu, Cernat, Zdrenghea, Chivulescu, 
Pirșu (seniori), Mihăilă, D. Dumitru, 
Scutaru, Gh. Dumitru, Dragnea. Spî- 
nu, Schuller, Gh. Roman, D. Nicules- 
cu, Barna (tineret). Din lotul de ti
neret au făcut parte și lancea și A. 
Molnar, dar ei au fost excluși pentru 
delăsare în pregătire și atitudine ne
disciplinată.

PALMARESUL „CUPEI FEDERAȚIEI"
Edițiile precedente ale „Cupei Fe

derației" s-au desfășurat la Bucu
rești, încheindu-se cu următoarele 
clasamente :

1962 ; 1. România, 2. R.S.S. Ucrai
neană, 3. Ungaria

1967 : 1. România, 2. Selecționata 
Leningrad, 3. Grecia, 4. Ungaria.

1970 : 1. România, 2. Budapesta, 3. 
Varșovia, 4. Cuba (tineret).

(Continuare in pag a 3-a)

LA INTERNAȚIONALELE
DE GIMNASTICA

veste sosită ieri sporește 
interesul iubitorilor de

Iată că o 
considerabil 
sport din Capitală pentru apropiata 
competiție internațională de gimnas
tică „Gheorghe Moceanu". Federația 
de specialitate din R. F. Germania a 
telegrafiat forului nostru că doi din
tre cei mai buni glmnaști ai săi se 
vor număra printre sportivii parti
cipant! la internaționalele României. 
Este vorba de Walter Mossinger, cla
sat pe locul 6 la campionatele eu
ropene de la Madrid și situat pe 
locul 4 în finala de la sol la aceeași 
competiție. De asemenea, el a făcut 
parte din echipa țării sale la J.O. de 
la Munchen, clasată pe locul 3. Cel 
de-al doilea sportiv din R. F. Ger
mania este Karl Steinmetz, compo
nent al lotului național.

Reamintim că la concursul de la 
Sala Floreasca elevii din Capitală au 
acces gratuit în grupuri organizate, 
iar studenții de la I.E.F.S. pot intra 
pe baza legitimației de student.

roape 100 de boxeri din 11 țări, de pe 3 continente
zonul internațional de box debu- 
i la București cu o competiție 
tinde să devină tradițională i 
tura de aur", aflată acum la 
a a doua.
Jele se vor desfășura timp de o 
■mină, intre 16 și 22 aprilie, în 

Floreasca, cu începere de la
14 și 19. Doar în ziua finale- 

duminică 22 aprilie, dacă vremea 
i favorabilă, reuniunea va avea 
n aer liber, pe Stadionul Repu- 
. Sînt prevăzute, cu totul, 8 gale.

întreceri și-au anunțat parti-
51 de boxeri străini din 10 
pe 3 continente : Cuba, Bul- 

Ungaria, Italia, Ghana, U- 
Franța, Turcia, Danemarca, 
Formații complete de cîte 

vor prezenta Cuba și 
celelalte țări cîte 3—5 

tuturor acestora 
mai buni boxeri

ea 
de
»a, 
da.
ooxeri

iar
ri. Firește că 
■ adaugă cei
.a.

După cum se știe, pînă acum au 
sosit la București doar vestiții bo
xeri cubanezi, în frunte cu campio
nii olimpici Teofilo Stevenson și E- 
milio Correa. Cu mult interes sînt 
așteptate prezențele pugiliștilor afri
cani, știut fiind că printre ei există 
medăliați olimpici, cum ar fi ugan- 
dezul Rwabwogo (finalist la catego
ria muscă) sau ghanezul Amartey 
(medaliat cu bronz la categoria mij
locie).

Din anunțurile nominale de pînă 
acum vă putem comunica pe cei pa
tru reprezentanți ai Olandei i Van 
Eck (cat. ușoară), Huusen (cat. semi

După disputa din cadrul turneului de la Oradea, Petre Ganea (dreapta) 
Șl Remus Cozma vor fi din nou concurenți la aceeași categorie, la tur

neul .,Centura de aur".
Foto : A. SOMOGYI — Oradea

mijlocie), Tuninga (cat semigrea) și 
Thoonen (cat. grea). De asemenea, ne 
sînt cunoscuți concurenții danezi. 
Pentru Carsten Andersen (semimij- 
locie), Ole Svendsen (mijlocie mică),

Kjeld Christensen (mijlocie) ți Flem
ming Jensen (grea), turneul de la 
București este hotăritor, întrucît, în

(Continuare în pag. a 4-a)

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, LA BUCUREȘTI

TURNEUL F.I.R.A. 73-PENTRU JUNIORI
• LA STARTUL ÎNTRECERILOR, OPT ECHIPE 
TOATE INTILNIRILE SE VOR DESFĂȘURĂ PE 

PITALA • LOTUL ROMÂN SE AFLA

REPREZENTATIVE • 
TERENURI DIN CA
LA SNAGOV

De azi într-o săptâmină, la Bucu
rești, încep întrecerile tradiționalu
lui Turneu F.I.R.A. — un veri
tabil campionat european de rugby 
pentru juniori — la care participă 
reprezentativele următoarelor op* 
țări : ROMÂNIA (cîștigătoarea ul
timei ediții, Italia *72), Cehoslova
cia, Franța, R. F. Germania, Italia, 
Maroc, Polonia și Spania. In cele

punem la dispozițiace urmează, 
cititorilor noștri cîteva noutăți pri
vind acest turneu.

CALENDARUL ÎNTRECERILOR
întîlnirile se vor desfășura în ur

mătoarele trei zile : 18 aprilie (cînd 
se vor disputa patru jocuri), 20 a- 
prilie (două jocuri — semifinalele) 
și 22 aprilie (cînd are loc finala și

meciurile pentru locurile 3—8). în 
prima zi (deci 18 aprilie) au Ioc 
partidele:
Spania —
— Maroc ; Cehoslovacia

LOCURILE DE DESFĂȘURARE :
3 TERENURI
organizatoare a stabilit 

din Capitală pe care ur- 
aibă loc întrecerile. Ele

Modesto FERRARINI

România — Polonia; 
R. F. Germania ; Franța 

~ - Italia,

Comisia 
terenurile 
mează să

(Continuare în pag. a 4 a)
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competițiilor de masa I ECHIPA LICEULUI M. EMINESCU VA REPREZENTA CAPITALA
I LA FINALA FESTIVALULUI ANSAMBLURILOR DE GIMNASTICĂ MODERNĂ 
I W

IÂ ALEXANDRIA: CONCURS Bl GIMNASTICA MODERNĂf’ I 84

DE CE? DE CE? DE CE?

în noua și moderna sală a Casei 
de cultură a sindicatelor din A- 
lexandria, s-a desfășurat, duminică, 
primul concurs de gimnastică mo
dernă din localitate.

Este vorba despre etapa județea
nă a „Festivalului ansamblurilor 
școlare de gimnastică modernă", la 
care au participat șase echipe din 
județul Teleorman.

Cei peste 300 de spectatori au a- 
plaudat atît evoluția gimnastelor 
care își disputau primele loci« i în 

< competiția mai sus amintită, cît și 
demonstrația unui grup de studen
te de ’ ~

Iată primele trei clasate: 1. Li
ceul pedagogic Tr. Măgurele (prof. 
Simionica Slatan) ; 2. Liceul nr. I 
Roșiori (prof. Marta Ânghel); 3. Șc. 
generală nr. 1 Tr. Măgurele (prof. 
Marian Netcu).

N. DUMITRU

ABSENȚE NEMOTIVATE IN
la I.E.F.S.

IA PITEȘTI

I

I
I
I
I î

>.■

■

. •• . - • J
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NICI 0 DUMINICA TARA ȘAH
urmare a eforturilbr depuseCa urmare a eforturilbr depuse 

de inimosul activist voluntar Gri- 
gore Varabiescu, din comisia jude
țeană, și a alcătuirii judicioase a 
calendarului competițional, în anul 
1973, la Pitești, șahul va fi nelipsit 
din întrecerile de masă de la fie- 

■ care sfîrșit de săptămînă. La Casa 
de cultură a elevilor și studenților, 
de pildă, continuă „serialul" în
ceput în decembrie 1972, dotat cu 
„Cupa tînărul șahist". Tot în acest 
început de an au fost organizate 
întreceri de șah în cadrul competi
țiilor de masă „Cupa 24 ianuarie", 
„Cupa 16 Februarie", „Cupa Tine
retului de la sate" — etapa jude
țeană, „Cupa sindicatelor" — ediția 
de iarnă, „Festivalul sportului fe
minin" și „Cupa cravatelor roșii". 
Sistemul competițional neîntrerupt 
a dat posibilitatea sporirii numă
rului secțiilor afiliate la 38, iar al 
sportivilor clasificați la peste 350, 
față de 150 cît au fost planificați 
pe întregul județ. Așadar, o acti
vitate permanentă pentru care or
ganizatorii merită toate felicitările.

Al. MOMETE, coresp.

PRIMA ZI DE VACANTĂ!
„Crosul vacanței", acțiune de am

ploare organizată zilele trecute de că
tre organele locale din Galați, ne-a 
prilejuit cîteva constatări îmbucură
toare, dar și unele aspecte negative 
regretabile.

Ce ne-a plăcut :
In pofida faptului că în ziua res

pectivă copiii trebuiau să plece în 
vacanță. 2 ooo dintre ei au răspuns 
cu entuziasm, aliniindu-se la startul 
întrecerilor.

Datorită preocupării manifestate de 
către unele cadre didactice, cîteva 
școli și licee au prezentat un mare 
număr de concurențl. Merită a fi 
evidențiate: Liceul 3, Școlile gene
rale 11, 26, 28, 5.

Ce nu ne-a plăcut :
Paradoxal, dar de „psihoza® vacan

ței au fost mai mult cuprinși unii 
profesori de educație fizică și organi
zații U.T.C. din cîteva școli și Licee 
care au absentat „in corpore®, iar 
altele au trimis doar cițivș elevi, așa 
„de ochii lumii®, fără măcar să ii 
fost însoțiți.

Ne-a fost imposibil sâ aflăm vreujr 
motiv serios al absenței elevilor și 
profesorilor de Ia : Liceul 5. Liceul 
industrial agricol, Liceul sanitar, de 
la Școlile generale 3, ». 14, 15, 17. 29. 
Alte licee și școli, cu un număr 
mare de elevi, au trimis doar cîțiva 
concurenți : L.V.A., Grupul școlar 
C.S.G., Liceul Pedagogic, Școlile ge
nerale 6. 22, 30.

Tocmai de aceea considerăm că 
reușita deplină a acestei acțiuni de 
masă, care se anunța spectaculoasă, 
a fost serios handicapată de indife
rența manifestată de unele cadre di
dactice, cărora este absolut necesar 
să li 
Foarte
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I

se reamintească îndatoririle, 
urgent !

T. SIRIOPOL, coresp.
județean
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„CUPA DIMITRIE POMPEIU" I
(Urmare din pag 1)

ir i

Echipa Liceului M. Eminescu. ciștigătoarea concursului.

■

Foto: Theo MACARSCHI

• Antrenorul federal de hand
bal, Gabriel Zugrăvescu. le-a con
vocat pentru lunea viitoare pe 
sportivele din lotul național la 
București. Acțiunea are, se pare, 
sorți să se permanentizeze. Obiec
tivul : omogenizarea echipei na
ționale. Firește, țelul este major. 
Dar este oare posibil de îndepli
nit T Jucătoare de la Timișoara, 
Buhuși si din alte localități vor 
trebui să se urce duminică seara 
In tren pentru a fi luni ia Bucu
rești. După o noapte de călătorie 
urmează antrenamentul. Apoi, dru
mul înapoi și alt antrenament cu 
echipa ae club. Vor putea rezista 
jucătoarele la această suprasolici
tare ? Dacă și promotorii acestei 
acțiuni vor ajunge la un răspuns 
negativ (așa cum este firesc), a- 
tunci pîr.ă duminică mai este timp 
pentru a se găsi o soluție mai 
convenabilă.

• Apropo de antrenorii federali 
care pregătesc echipele naționale. 
Cine se ocupă — în lipsa lor — 
de rezolvarea importantelor sar
cini ce le revin ? Cine controlează 
și indrumă procesul instructiv e- 
ducativ la secțiile de juniori si 
seniori? Cine soluționează proble
mele de ordin teoretic și practic 
care se ivesc — normal — pe par
cursul pregătirilor echipelor, al 
evoluției ramurii de sport respec
tive ?

• în primul moment, clnd intri 
pe ușa patinoarului artificial ,23

August" — la orele rezervate pu
blicului — ai un puternic senti
ment de bucurie. Sute și sute de 
oameni — începînd cu vîrsta pre
școlară și încheind cu aceea a pen
sionării — își petrec aici o parte 
din timpul liber, gustă din plăce
rea infinită a lunecușului pe pa
tine. Dar, bucuria este repede 
umbrită. Constați că, de fapt, pa
tinoarul a devenit și un loc de 
rendez-vous al derbedeilor, al tu
turor celor aflați la periferia so
cietății noastre. Pletora barurilor 
își petrece week-end-ul aici. Și 
pentru ca să se simtă ca... ..acasă", 
fumează pe patinoar (aruncă chiș- 
tocurile și chibritele pe gheață), se 
scuipă și se îmbrîncesc, își aruncă 
expresii triviale făcîndu-i pe copil 
să roșească. Și mai au o plăcere: 
aceea de a-i „vina" ue începători. 
Vin în viteză șî-i „șterg" pe cei 
ce acum învață abecedarul patina
jului proiectîndu-i de mantinele, 
le îmbrîncesc pe fete făcînd haz 
ca de o glumă bună. îi conturbă 
(uneori în mod revoltător) pe 03- 
meniî serioși ce vin aici să petrea
că cîteva ore plăcute. Pletoșiî, 
bărboșii si cele cîteva amice ale 
lor pleacă apoi satisfăcută: și-au 
făcut „datoria". De ce oare con
ducerea patinoarului nu pune sta
vilă acestei situații de neoermis? 
De ce nu sînt scoși acești derbedei 
(care, uneori, provoacă și acciden
te regretabile ; condica cabinetu
lui medical stă mărturie) pe ușă 
afară ?

Hristache NAUM

plin la toate întrecerile incluse în 
program : fotbal, baschet (băieți și 
fete), volei (băieți), tenis de masă 
și șah. Reprezentanții fiecăreia din
tre cele 5 facultăți prezente (Bucu
rești, Iași, Timișoara, Craiova, 
Cluj) au luptat cu ardoare pentru 
a smulge omonimilor cît mai multe 
„puncte" și a ocupa, implicit, un 
Ioc cît mai înalt în ierarhia ediției 
inaugurale.

pentagonul'1 participanților.

cei care și-au realizat cel mai bine 
obiectivul au fost matematicienii 
bucureșteni, învingători în patru 
din cele șase finale și, deci, câști
gători ai primei ediții a „Cupei 
Dimitrie Pompeiu".

Iată, însă, finalele : fotbal: Bucu
rești—Cluj 4—1 ; baschet băieți: 
București—Timișoara 62—39 ; bas
chet fete: Cluj—Iași 26—21; volei 
băieți: București—Cluj 3—0 : tenis 
de masă : București—Cluj 4—2 : 
șah ; Iași—Timișoara 2—1. în cla
samentul pe puncte: București 
51 p, Cluj 31 p, Iași 22 p...
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Peisaj multicolor duminică dimi
neață în Sala Floreasca din Capi
tală, cu prilejul fazei pe București 
a Festivalului ansamblurilor de 
gimnastică modernă din licee. Or
ganizată de Comitetul municipal 
U.T.C., competiția a reunit la star
tul său 17 echipe din 16 școli bucu- 
reștene, fiecare ansamblu aducind 
cîte o compoziție originală, cu eșar
fe, mingi, panglici sau corzi. Fap
tul că din sumedenia de sportive 
care au evoluat pe covorul sălii 
nici una nu practic^ gimnastica 
modernă de performanță ne-a fă
cut să apreciem, o dată în plus, 
munca profesoarelor din școli, care 
au reușit să prezinte cu acest pri
lej echipe omogene, de un nivel 
valoric neașteptat de ridicat.

Cel mai frumos exercițiu a fost 
— după părerea noastră — cel al 
ansamblului Liceului Zoia Kosmo
demianskaia, care a întrunit, de alt
fel, și sufragiile arbitrelor, primind 
cele mai ridicate note, dar — spre 
surprinderea generală — la sfîrși- 
tul întrecerilor echipa antrenată de 
profesoara Coca Stâpînoiu nu se 
.găsea printre primele clasate. Ce 
s-a întimplat, de fapt ? întrucît 
concursul era destinat elevelor de 
liceu, adică celor din clasele supe
rioare, echipa amintită a fost des
calificată, în componența ei aflîn- 
du-se o elevă mai... mică, în clasa 
a Vil-a 1 Nu vrem sâ discutăm pe 
marginea acestui regulament al 
competiției, dar din cîte știm, în 
toate disciplinele e permisă evo
luția unui sportiv de categorie in-

ferioară Ia un concurs de catego
rie superioară. Așa că...

Faptul acesta nu trebuie să di
minueze. însă, meritele echipei cla
sate pe locul I. reprezentativa Li
ceului Mihai Eminescu. Sub condu
cerea profesoarei Aurica Bulbuc, 
ansamblul cîștigător — care a pri
mit astfel dreptul de a participa 
la faza finală, programată peste 
puțin timp la Constanța — a pre
zentat un exercițiu bine pus la 
punct, frumos executat, beneficiind 
de o compoziție inspirată. Iată și 
componenta echipei : Carmen An- 
dreescu, Marioara Buboia, Eugenia 
Stuparu, Anca Arhire, Cătălina 
Isar, Margareta Dumitru, Angela 
Cojocaru și Rodica Călin.

Nici următoarele clasate nu s-au

mai prejos, evoluînd dezin- 
grațios, dar avînd, totuși,

dovedit 
volt și 
cîteva carențe la sincronizarea miș
cărilor.

Subliniind excelenta organizare 
de care s-au bucurat întrecerile și 
faptul că după încheierea concursu
lui atît spectatorii cît și ansamblu
rile participante au avut posibili
tatea să urmărească o reușită de
monstrație executată de cîteva din
tre cele mai bune gimnaste ale tării, 
prezentăm, în încheiere, clasamentul 
primelor șase locuri : 1. Liceul M. 
Eminescu — 140,80; 2. Lie. G. Coș- 
buc — 139,60; 3. Lie. Gh. Lazăr — 
130,80; 4. Lie. nr. 30 — 125,60: 5. 
Lie. Gh. Șincai — 125,20; 6. Lie. 
Nr. 15 — 124,00.

Horia ALEXANDRESCU

V O L E I
O DISPUTĂ CARE

Pe marginea campionatului feminin
NU OFERĂ CADRUL

UNEI PROMOVĂRI VALORICE

V. TEODOR Șl ECHIPA ROMÂNIEI — 
CÎȘTIGÂTORI Al TROFEULUI ORAȘULUI GABROVO

BUCURIA TINERILOR ELEVI DIN MIERCUREA CIUC Inaugurarea sezonului

internațional

terenul

ATLETISM

gol

obțină
7—3

CUPA STEAUA"

Explozie 
bucurie Ia mar
carea unui 
Moment frecvent 
în hochei, de a- 
ceastă dată însă 
bogat în semnifi
cații, motiv pen
tru care am și ți
nut să publicăm 
această imagine. 
Ea a fost surprin
să de fotorepor
terul nostru DRA
GO.? NEAGU, în 
timpul desfășură
rii meciului de 
baraj pentru di
vizia A, dintre 
formațiile Avin- 
tul Gheorghieni și 
Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc. 
Tinerii jucători 
din Miercurea 
Ciuc, autorii go
lului din fotogra
fie, au dovedit cu 
acest prilej frumoase calități și 
avansate cunoștințe, ceea ce i-a și 
ajutat de fapt să refacă 
pierdut (au fost conduși la un mo
ment dat cu 0—3 !) și să 

victorie :

După cum se știe, un grup de 12 
alergători români, condus de antre
norul Constantin Voicu, a efectuat 
un turneu prin cîteva orașe din 
Bulgaria. Sportivii noștri, care au 
înfruntat pe cei mai redutabili ci
cliști ai țării gazdă și un numeros 
lot de rutieri polonezi, s-au numă
rat printre animatorii concursuri
lor la care au luat startul. Astfel, 
în prima cursă de la Stara. Zagora 
(100 km), cei mai mulți dintre spor-

PRIMA ECHIPĂ A BULGARIEI

începînd de vineri, pe citeva șo
sele din jurul Capitalei, se va des
fășura prima cursă internațională 
de lung kilometraj a anului. Este 
verba de „Cupa Steaua", care a 
intrat In tradiția competiționalâ de 
ciclism și la care, alături de cei 
mai valoroși alergători români, va 
participa și lotul national al Bul
gariei (împărțit In două echipe). 
Menționăm că oaspeții sînt în pre
gătire pentru „Cursa Păcii", unde 
formația lor a ocupat, la ultima _ 
ediție, locul patru în clasamentul' 
pe națiuni.

Iată programul întrecerilor: vi
neri — 150 km fond pe șoseaua 
București—Alexandria, simbătă — 
20 km contratimp individual pe șo
seaua Tunari, duminică — 80 km 
pe circuitul de la Toboc.

tivii noștri au fost extrem de com
bativi, deși au intrat în concurs Ia 
numai cîteva ore de la sosirea în 
oraș, V. Teodor, I. Nagy, N. Andro- 
nache, I. Cernea și A. Sofronie 
venind cu plutonul fruntaș.

In prima etapă a reuniunii de Ia 
Gabrovo (100 km, pe un traseu ac
cidentat), V. Teodor a ocupat po
ziția a patra, ca a doua zi, pe un 
circuit de 45 km, cu sprint Ia două 
ture, același alergător — bine aju
tat de toți colegii — să cîștige în
trecerea, ocupînd locul I în clasa
mentul general. Totodată, echipa 
României a intrat în posesia tro
feului orașului Gabrovo. Reconfir- 
mindu-și forma, V. Teodor s-a nu
mărat printre laureații circuitului 
de la Troian, iar în ultima evo
luție de la Pleven a sosit printre 
primii 10 alergători.

Se cuvine să mai subliniem com
portarea cicliștilor I. Nagy, St Ene, 
A. Sofronie, M. Hrisoveri, I. Cer
nea și N. Andronache care, în com
pania unor valoroși rutieri din 
Bulgaria și Polonia, au inițiat nu
meroase acțiuni, mult gustate de 
public.

întrecerea celor 12 echipe feminine ale 
campionatului de volei nu s-a ridicat, 
nici in acest an, la valoarea sperată de 
numeroșii simpatizant! ai acestui sport, 
ea desfășurindu-se ia un nivel scăzut, 
continuînd starea de anonimat, îngrijo
rătoare, a voleiului feminin. Cele mai 
multe întîlniri au oferit un spectacol 
șters, în care combatantele s-au stră
duit să „mimeze" un volei de calitate, 
ceea ce, desigur, nu a contribuit în nici 
un moment la atraperea în tribune a 
publicului.

Se știe, campionatul poate oferi cadrul 
propice dezvoltării sportului respectiv, 
îi poate conferi valențele necesare unei 
promovări valorice în ierarhia interna
țională. In această direcție trebuie aflată 
una din cauzele care au făcut ca cele 
două reprezentante ale voleiului nostru 
feminin. Rapid și Penicilina Iași, parti
cipante la „Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor”, să nu aibă o com
portare pe măsura așteptărilor (excep- 
tînd într-o oarecare măsură pe jucătoa
rele ieșence).

De asemenea, trebuie să remarcăm nu
mărul excesiv de mare de reprogramărî 
și re-reprogramărî ale unor meciuri (nu 
întotdeauna din motive obiective), ceea 
ce, firește, nu putea avea o influență 
pozitivă asupra procesului de pregătire.

Echipele aflate în fruntea ierarhiei 
(Rapid, Dinamo, Penicilina) și-au domi
nat, în genere, partenerele de întrecere, 
superioritatea lor fiind evidentă în com
parație cu următoarele clasate. Firește, 
nu putem trece cu vederea eșecurile Pe
nicilinei iași, care distribuindu-și efor
turile atît pentru „Cupa cupelor", cît și 
pentru campionat, a ajuns, în cele din 
urmă, să „acumuleze", în ultimele trei 
etape tot atîtea înfrîngeri. Dar, înfrîn- 
gerile Penicilinei scot în relief și alt as- 
Sect: penuria de Jucătoare valoroase pe 
anca „rezervelor", care să poată suplini 

cu succes pe titulare. Indisponibilitățile 
ivite în această perioadă în team-ul 
ieșean, lipsa de rezerve cu calități, au 
contribuit la insuccesele amintite. în 
același pericol se află și formația cam
pioană, Rapid, care se bazează încă pe 
voleibaliste cu vechi state de serviciu (e 
drept, talentate), dar care nu peste multă 
vreme vor trebui să se supună proce
sului firesc al înlocuirii.

Aproape Jumătate din efectivul primu
lui eșalon al campionatului îl alcătuiesc 
echipele studențești. Din păcate, aportul 
lor la continua dezvoltare a voleiului 
feminin este insuficient. Doar Medicina 
și I.E.F.S. s-au străduit (prea adesea, 
sporadic) să învioreze unele partide. în

rest, nici „U“ Cluj, nici „U“ Timișoara, 
ca să nu mai vorbim de „U“ București 
care nu a reușit decît o victorie in 23 
de meciuri, nu ne-au oferit prilejuri 
pentru constatări îmbucurătoare, dimpo
trivă. spre exemplu, sextetul timișorear 
înregistrind un regres evident.

Și, pentru că am amintit de „U“ Bucu
rești, promovată în A în 1972, trebuit 
să afirmăm, încă o dată, că între prims 
divizie și cea secundă există un decala, 
greu de recuperat de „noile venite", cees 
ce pune sub semnul întrebării și valoa
rea întrecerilor din B. Să reamintim ca
zurile similare, din edițiile precedente 
ale campionatului, cînd Voința M. Ciu< 
și Constructorul Arad nu au reușit s< 
înregistreze decît rare victorii.

Turneele finale programate începînc 
de la 17 aprilie (ca și cele masculine) 1î 
Iași (locurile 1—6) și Constanța (locurlh 
7—12) pot constitui un nou prbej d< 
meditație pentru antrenori. Totodată 
avînd în vedere că, spre deosebire d< 
etapele săptămînale, acum sînt reunit 
pe parcursul a 5 zile aproape toți spe 
cialiștii din voleiul feminin, există pO' 
sibilitatea de a pune în discuție viitoru 
acestui sport, măsurile ce trebuie luat» 
pentru urgenta lui revitalizare.

Emanuel FANTÂNEANU

Azi, la Cluj

UNIVERSITATEA -

PENICILINA,

IN CAMPIONATUL FEMININ
Azi, Ia Cluj, se dispută partid; 

restantă, contînd pentru etapa ; 
XVI-a a campionatului feminin di 
volei, între echipele Universitate, 
și Penicilina Iași. întîlnirea va a 
vea loc în sala Armatei, de I: 
ora 10.

CINE ACCEPTĂ EFORTUL MAXIM, NU RĂMÎNE

0. WETTERNECK $1 I. MICLĂUȘ
NĂTAȚIE" f

Trei înotători români au luat 
parte, alături de sportivi din Aus
tria. Cehoslovacia. Iugoslavia, R_D. 
Germană și Ungaria, la întrecerile 
concursului internațional de la 
Kecskemet (50 m). Lui nd startul 
în cursele de 200 m și 400 m mixt. 
D. Wetterneck s-a clasat de fie
care dată pe locul II, iar Ion Mi-

FĂRĂ RĂSPLATĂ»

chiar o categorică 
(0—2, 4—1, 3—0).

Această victorie, 
tățiî cu care acești 
muncit și al perseverenței antreno
rului Emeric Mezei, răsplătește e- 
forturile lor și îi obligă ca anul 
viitor, în cadrul jocurilor diviziei 
A, să arate că promovarea lor nu 
este întîmplătoare și că locul lor 
printre cele mai bune echipe este 
pe deplin meritat.

rod al seriozi- 
tineri elevi au

Campionatul republican
al juniorilor mici

DOUĂ NOI PARTIDE
iN TURNEUL FINAL
Turneul final al campionatului 

republican al juniorilor mici a con
tinuat ieri cu două noi partide, în 
ambele victoria revenind fără difi
cultate favoritelor.

I.P.G.G. — ȘC. SP. MIERCUREA 
CIUCI 0—11 (0-2, 0-2, 0-7). Ho- 
cheiștii din Miercurea Ciuc au do
minat mai mult învingînd catego
ric. Jucătorii bucureșteni au fost 
mai aproape de valoarea adversa
rilor doar în primele două reprize 
așa cum, de altfel, o arată și e- 
voluția scorului. Au înscris : Eros 
2, Magyari 2, Nagy 2, Bota,/David, 
Danei, Both și Lukacs.

DUNAREA GALAȚI — ȘC. SP. 
MIERCUREA CIUC II 9—1 (4—3, 
3—0, 2—1). Debutul (mai precis 
prima repriză) și finalul au fost 
momentele care 
interesante faze

S-a remarcat 
Stoica de la Dunărea. 
Stoica 3, Enache 2, Berdilă, Iones- 
cu, Marcu și 
țeni, Petres, 
lyom pentru 
tive.

întrecerile 
încheia azi 
la ora 9, este programata ultima 
partidă.

au oferit cele mai 
ale meciului.
în mod deosebit 

Au marcat :

Dumitru pentru gălă- 
Bojtor, Csukas și So- 
echipierii Scolii spor-

juniorilor 
cînd, cu

mici se vor 
începere de

Dumitru NEGREA

Interlocutorul nostru, Nicolae Mă- 
rășescu îndeplinește. începînd din 
1967, funcția de antrenor federal la 
atletism pentru juniori. în această 
calitate i-au trecut, practic, pnn 
mină majoritatea performerilor noș
tri de azi. Am purtat zilele trecu;e 

• o discuție, a cărei temă principală 
se referea la cîteva probieme ale 
juniorilor dar care a depășit ads- 
sea această arie, atingînd probleme 
specifice întregului atletism româ
nesc.

— De o bună perioadă de timp se 
spune, in fiecare an. că juniorii „ac
tuali" sîpt mai buni decit cei dio 
generația precedentă. Se poate afir
ma și acum acest lucru ?

— Da, deși anul trecut au înche
iat junioratul cîțiva atleți care au 
ajuns deja la o bună valoare. Cei 
care au rămas sînt, Insă, în progres 
și, după părerea mea, pînă acum 
n-am avut, la juniori, vedete — sâ 
le spunem așa — de talia lui Gheor- 
ghe Ghipu sau Dorel Cristudor.

— Afirmația este susținută de pre
zența masivă a juniorilor pc listele 
celor mai bune performanțe româ
nești ale sezonului 1972. Acest fe
nomen este, credem, discutabil, pen
tru că, dacă performanța unui ju
nior de a se clasa, de exemplu, 
între primii 10 atleți ai anului, re
prezintă, fără îndoială, un senin al 
valorii sale, un merit personal, se 
poate naște întrebarea : unde sînt 
seniorii, unii dintre ei abia trecuți 
de vîrsta junioratului, unde sînt pro
misiunile făcute la 17, 18 sau 19 ani?

— Este adevărat, prezența junio
rilor în „top" 10 sau 20, reprezintă 
rodul pregătirilor, al talentului, al 
slrguinței. Este o dovadă a valorii 
lor și acest aspect este îmbucurător 
Unde sînt seniorii ? Aș da un exem
plu, cred eu, semnificativ i la vîrsta 
junioratului, Mihai Negomireanu sărea 
2,11 m la înălțime. De doi ani este se
nior, dar nu a mai atins această 
performanță. De ee ? La această în
trebare ne-ar putea răspunde perso
nal, ne-ar putea răspunde, eventual, 
antrenorul său de azi. După păre
rea mea, atît în cazul Negomireanu 
(caz care este departe de a fi sin
gular) cît și în celelalte există însă 
un singur răspuns ce poate exprima 
realitatea : la vîrsta senioratului, Ne
gomireanu — sau altul — nu se mai 
antrenează atît cît se antrena ca ju
nior Regresul își găsește deci unica 
explicație Atît timp cit un junior se 
antrenează mai mult decît un se-

■«uitatele sale vor fi mai bune. 
Cristudor se antrenează mai mult 
decit Alexandru Munteanu, Ghipu 
decît Dumitru Tit, sau Liliana Leau 
mai mult decît Doina Bădescu.

— Se vorbește adesea la noi despre 
.forțarea" tinerelor talente, invocin- 
du-se acest aspect drept principala 
cauză a stagnării sau regresului ul
terior—

la.nțâ se află, repet, In mina antre
norului.

— Cum poate fi schimbată menta
litatea acelei categorii de antrenori 
de care aminteați ?

— Inlăturind o greșeală pe care 
federația a făcut-o adesea, critlcînd 
și sancțîonîr.d pe antrenorii care 
muncesc — și uneori greșesc, pentru 
că cine muncește este supus greșelii

DIALOG CU ANTRENORUL FEDERAL NICOLAE MÂRÂȘESCU 
DESPRE UNELE PROBLEME ALE ATLETISMULUI NOSTRU

— „Forțarea" a fost inventată de 
adepții „temporizării” în atletism. 
Este o invenție a acelor antrenori — 
ei reprezintă, din păcate, o mare 
parte a corpului nostru de tehnicieni 
— care se mulțumesc cu progrese lente, 
minime, diluînd cariera unui sportiv, 
dueînd-o pînâ la o vîrstă mai îna
intată, fără ca elevul lor să obțină 
vreodată performanța maximă de 
care ar fi poate capabil. Aceaslă 
mentalitate este incompatibilă cu 
atletismul modern, a cărui principală 
trăsătură 
greșului, 
campioni 
2—3 ani 
complet

— în timp ce pe alții, pe aceia care 
nu fac nimic de ani de zile, i-am 
lăsat în pace. Aeordînd muncii pre
țul cuvenit singurului Izvor al ma
rilor performanțe. Printr-o exigență 
sporită față de toți cel care trăiesc 
de pe urma atletismului și nu tră
iesc îndeajuns — sau deloc — pen
tru atletism.

— Știu că ați coordonat, din par
tea federației, pregătirea lotului de 
alergători pentru Crosul balcanic de 
la Istanbul, Există un secret care a

determinat " obținerea acestui succes 
românesc 
balcanic ?

— Este
MUNCA. Acceptarea ideii de efort 
dincolo de limitele cunoscute. Accep
tarea efortului in orice condiții de 
climă sau de teren. Sădirea încrede
rii în munca efectuată, siguranța că 
ea va da rezultate. înțelegerea fap
tului că valoarea unui performer este 
dată numai de munca pe care a de
pus-o. Aș vrea să cred că semi fon- 
diștii și fondiștii noștri vor confirmi 
pe pistă valoarea dovedită la cros. 
Aș vrea să cred că exemplul antre
norilor și atleților de semifond și 
fond — probe care au fost pină 
acum .oi negre" ale atletismului 
nostru — va fi urmat și de specialiș
tii celorlalte probe in care sintem 
deficitari. Mă bucură că exemplul 
pornește de la aceste probe, In care 
antrenamentul este cel mai greu șl 
înseamnă cel mai adesea— suferință 
Astăzi, însă, cine nu este capabil să 
sufere nu mai poate obține rezultate 
de circulație mondială. Cine acceptă 
munca intensă nu se poate să nu 
obțină răsplata acestor eforturi I

fără precedent la Crosul
secretul lui Polichinelle1

PE LOCURI FRUNTAȘE LA KECSKEMET
clăus a ocupat locul III în proba 
de 100 m delfin. Rezultate tehnice-

200 m delfin (b): T. Mikolas (U)
2 :11,8; 200 m bras (f) : Eva Kiss 
(U) 2:45,4; 1500 m liber: C. Toth 
(U) 173)6,0 ; 200 m delfin (f) : Eva 
Kiss 2:29,8 ; 4G0 m liber (b) : C.
Sos (U) 4:20,0; 100 m fiber <b) : 
A. Csaszarv (U) 55,6 ; 200 m mixt 
(b): R. Rudolf (U) 2:17,4. D. Wet
terneck 2:18.2 ; 200 m spate (f)': 
Ver.dula Vejrazkova (Ceh.) 2:33 8— 
7. Lavinia Donia 2:41.2; 400 m 
mixt (b) : C. Scs 4:48,7. D. Wet- 

“ terneek 4:55.6; 100 m spate (f) :
Andrea Hesz (U) 67,9... 8. L. Do
nia 1:15,4 ; 100 m spate <b) : L.
Cseh OD 61.1 ; 100 m delfin (b): 
L. Varga (U) 60.9. 2. M. Csinger (U) 
61,4. 3. I. Miclăuș 61,4.

SANCȚIUNI

DE BIROUL

DICTATE

F. R, N,
Luînd 

tutorilor 
ternaționale de la Riga și Praga, ș 
analizînd evoluția necorespunzătoa 
re a cîtorva sportivi din lotul re 
publican, biroul F.R. Natație a die 
tat o serie de sancțiuni după cun 
urmează :

— excluderea din lotul naționa 
pe timp de trei luni a inotătorilo 
Eugen Hempel. Adrian Adam < 
Octavian Resler (clubul Steaua)

— excluderea din Iotul naționa 
pe timp de două luni a înotătoarele 
Anca Georgescu (Dinamo) și Gyong 
Sovago (C.S.M. Cluj).

în discuție 
români la

rezultatei^ îno 
concursurile in

CEI MAI TINERI ÎNOTĂTORI LA START
INTR-O COMPETIȚIE INEDITA

Noua piscină acoperită (50 m) de 
La Mamaia găzduiește, începînd de 
mîine și pină sîmbătă, întrecerile 
primului concurs intern de amploa
re. Este vorba de campionatul na
țional în bazin acoperit rezervat 
echipelor de copii.

In cele trei zile de competiție — 
serii contratimp de la ora 10 dimi
neața și ora 17 după-amiază — iau 
parte aproape 400 de tineri înotători

între 9 
dreptul 
multe echipe) cu cîte un 
de probă la fiecare categorie de vîrs 
tă și ștafetele respective. Cu aces 
prilej se vor atribui titluri indivi 
duale și pe echipe (băieți și fete se 
parat) la fiecare categorie (A, B s 
C), precum și titlul de campioană. î 
urma clasamentului general la toat 
categoriile.

și 14 ani. Fiecare 
de a înscrie una

secție ar 
(sau ms 
concurer

18 JUCĂTORI REȚINUȚI

o constituie accelerarea pro- 
La Miinchen au fost cîțiva 
olimpici, tineri, care cu 
înaintea Olimpiadei erau 

necunoscuți în arena in
ternațională. La noi la fel ; în 1969, 
cînd s-a alcătuit lotul olimpic, ni
meni nu auzise de Ghipu, Cioltan, 
Zorgâ sau de Gavrilaș. Și totuși ei 
au fost la Olimpiadă, și totuși Ghipu 
a fost capabil ca în doi ani de 
pregătire să doboare recordul vechi 
de mai bine de 10 ani tn proba de 
800 m. A fost Ghipu forțat? Trebuia 
el oare să obțină acest 1:47,4 abia 
peste 6—7 ani ? Nu este de ajuns să 
acceptăm ca idee accelerarea de care 
vorbeam. Ea trebuie stimulată. Mai 
bine un junior „forțat" de 1:47,4 la 
800 m, decît un senior de 30 de 
care a alergat toată viața 1:50,0 1

Există însă un aspect în care 
trenorul poate interveni pentru 
cruța tînărul atlet, acela al partici
pării în concursuri. Dacă un junior 
va fi folosit in toate competițiile 
vîrstei sale și în întrecerile seniori
lor el poate fi dat, cum se spune, 
peste cap. Cu excepția concursurilor 
de mare Importanță, în care este an
gajat prestigiu] național, juniorul 
trebuie să participe la competițiile 
categoriei sale de vîrstă. Această ba-

ani

an- 
a-șl

Vladimir MORARU

START IN SEZONUL IN AER LIBER

Dan Bigu, primul recordman ai anului

PENTRU LOTUL NAȚIONAL DE POLO

Duminică și luni s-a desfășurat 
pe stadionul Republicii din Capita
lă — cu un intermezzo pe stadio
nul 23 August, în pauzele cupla
jului fotbalistic — concursul mu
nicipal de deschidere a sezonului.

Cu acest prilej s-a înregistrat și 
primul record al sezonului in aer 
liber. Dan Bigu (născut în 1958) de 
la clubul Dinamo, elevul prof. Flo- 
rica Oțel a înregistrat pe 500 m 
1TO,2 (în cursa de pe stadionul 23 
August), nou record de juniori cat. 
a IlI-a (v.r. — 1:10,8, V. Cristian 
și V. Dumitrescu).

în proba de 200 m garduri ju
nioare II, Elena Ivan (C.S.Ș.) eleva 
antrenorului E. Răducănescu a 
„mers” cu 7 zecimi sub recordul 
probei, dar — din păcate — viteza 
vîntului a fost mai mare decît ad
mite regulamentul.

S-a mai remarcat, cu acest prilej,

tînărul Jon Zamfirache (Dinamo), 
atlet în primul an de seniorat, care 
și-a îmbunătățit substanțial recor
dul personal la aruncarea 
obținînd 52,50 m și avînd 
care depășită de peste 53

La săritura în înălțime. 
Cristian Ene a trecut 1,95 
doborît de trei ori ștacheta înălța
tă la 2 m (înălțime trecută doar de 
Cr. Dreptu), pentru ca — în afară 
de concurs — să sară din prima 
încercare 2,03 m, dovedind mari 
rezerve.

Cu puține alte excepții, rezulta
tele au fost mediocre. Punem acest 
fapt pe seama primului contact o- 
ficial în sezonul de primăvară, dar 
nu înțelegem de ce seniorii au fost 
atît de puțini la start, unele probe 
nedisputîndu-se din lipsă de con- 
curenți !..,

discului, 
o încer- 
m. 
juniorul 
m și a

C. M. MUREȘANU

A fost alcătuit lotul echipei națio
nale care va participa la sfîrșitul 
acestei luni la marele turneu inter
național „Trofeul Hungaria" de la 
Pescara. Au fost reținuți, într-o pri
mă fază, 18 jucători : FI. Slavei. V. 
Țăranu, C. Rusu, I. Slăvei, A. Șervan 
(Rapid), Ș. Huber, C. Frățilă, Gh. 
Zamfirescu, D. Popescu, R. Lazăr. 
V. Rus, A. Nastasiu, D. Frîneu 
(Dinamo), T. Spinu, R. Mirca (Pro
gresul), C. Weiss (I.E.F.S.) și Ci. 
Rusu (Voința Cluj).

Selecționabilii vor participa la me
ciurile de campionat după progra
mul dinainte stabilit (a fost amînată 
doar partida Dinamo—Rapid din 18 
aprilie) și vor efectua în același timp 
antrenamente în comun la bazinul 
Floreasca.
• Astăzi sînt programate întîiniri- 

le din cea de a Vll-a etapă a cam
pionatului național (seria I). La Bu
curești : Progresul-Rapid (de Ia ora 
19) și J.E.F.S.-Dinamo (ora 20) la 
Floreasca ; la Cluj Voința.Politeh
nica.

Adrian Nastasiu, unul din ttner, 
selecționabili ai lotului național

f
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F. C. ARGEȘ - DINAMO Șl SPORTUL STUDENȚESC

TURNEUL SLLECII0NATL1
SCOLII SPORTIVI

F. C. ARGEȘ - DINAMO
Meciul de ia Pitești, care consti

tuie derby-ul etapei, este așteptat 
cu un mare și justificat interes de 
către publicul din oraș și ' 
rimi, organizatorii scontind 
pare — un număr record 
tatori.

Reveniți de la Constanța ... ____
nopții de duminică spre luni, fotba
liștii piteșteni au avut o zi pentru 
recuperare, iar ieri au efectuat un 
antrenament de menținere. în afara 
indisponibilităților cunoscute (Do- 
brin și Olteanu). altele nu au mai 
apărut. Deci, este posibilă alinierea 
aceleiași formații care a evoluat . și 
la Constanța.

CAPETELE DE AFIȘ"
J

reștenil și reșițenii au făcut partide 
excelente.

C.S.M. Reșița a sosit _  _ _____
luni dimineața, cu toți titularii, in
clusiv Beldeanu și Dudu -Geor
gescu. Sportul studențesc a făcut 
antrenamente luni și marți, însă in 
echipă au apărut citeva indisponi
bilități. Kraus are întindere de li
gamente, iar Lucaci 
acuză durerile unor 
vechi. în schimb, 
refăcut complet

ALE ETAPEI DE ASTAZI
în Capitală

LA ORDINEA ZILEI

CAMPIONATUL SELECȚIA

impreju- 
pe — se 
de spec-

in cursul

STEAUA - F. C.

și Tănasescu 
entorse mai 

portarul Suciu e

ARBITRAJLa invitația Clubului Sportiv Tîr- 
goviște, de cîteva zile se află în 
țara noastră Selecționata de juniori 
a Școlii sportive centrale din Buda
pesta. Oaspeții au susținut pînă 
acum două jocuri (2—1 cu echipa 
de juniori C.S. Tîrgoviște șl 2—3 
cu cei de la Carpați Sinaia) ur- 
mînd să mai joace două meciuri, 
în luna 
baliști de _
te urmează să se deplaseze în Un
garia, unde vor susține mai multe 
jocuri și vor efectua antrenamente 
comune cu juniorii de la Școala 
sportivă centrală din Budapesta.

august, tinerii fot- 
la C.S. Tîrgoviș-

acestei primăveri. Astăzi, în 
sfîrșit, vom saluta o etapă dem
nă de prima divizie a fotbalului 
nostru ?

Are nevoie de o etapă încu
rajatoare și lotul reprezentativ. 
Care ce este altceva decît ima
ginea campionatului ? Și el se 
reunește mîine pentru începerea 
pregătirilor în vederea partidei 
de miercurea viitoare de 
Kiev; iar lotul de tineret 
află și el în fața partidei 
săptămîna viitoare — de la 
desa — tot cu reprezentativa 
similară a Uniunii Sovietice. 
Suita de accidentări a creat deja 
deosebite dificultăți în alcătui
rea ambelor grupuri de selecțio- 
nabili. Antrenorii Valentin 
nescu și Cornel Drăgușin 
mare nevoie de întăriri ale 
vingerilor lor prin etapa 
astăzi. Sau, cine știe, chiar și 
de sugestii de ultim moment la 
care trebuie să se facă apel.

în fine, un subiect de arbi
traj. E vorba de unul dintre 
arbitrii noștri de frunte, Aurel 
Bentu. El a condus un meci 
destul de dificil, sub raportul 
rapidității fazelor, dar nu sub 
acela al sportivității jucătorilor 
(e vorba de, Dinamo — Spor
tul studențesc), fără a comite 
vreo greșeală gravă, determinan
tă pentru rezultatul final. Ma
niera s-a plasat însă la un ni
vel sub pretențiile noastre față 
de un arbitru ca Aurel Bentu. 
El a fost prea mult dominat de 
SEMNIFICAȚIA deciziilor și nu 
de justețea lor. Asta l-a- făcut 
să cadă în cursa cea mai pri
mejdioasă pentru un arbitru, 
compensația. Așa se explică de 
ce Aurel Bentu nu a obținut 
calificativele maxime. Fiindcă 
ne ocupăm de arbitrul partidei 
de deschidere a cuplajului inter
bucureștean, împărtășim opinia 
celor care nu s-au declarat de 
acord cu delegarea aceluiași ar
bitru la o întîlnire pe care a 
condus-o și în turul campiona
tului. Mai ales că atunci arbi
trajul a stîrnit discuții...

Eftimie IONESCU

Nu se poate lua etapei de 
campionat locul de prim subiect 
pentru astăzi. E prima apariție 
la mijloc de săptămînă, în acest 
sezon, a formațiilor de A și ea 
interesează și sub raportul po
tențialului fizic al jucătorilor; 
ne gîndim în special la acest 
capitol — pe care fotbalul mo
dern, cu rigorile lui, l-a ridicat 
la o prețuire deosebită — fiind
că în antrenamentele care au 
precedat anul competițional 1973 
s-a vorbit foarte mult despre 
miile și miile de metri de aler
gare, despre celelalte mijloace 
menite să fortifice rezistența 
generală, element atît de nece
sar pentru o competiție de du
rata campionatului ; constatări
le, sub raportul valorii tehnice 
și tactice a jocului, prilejuite de 
cele patru etape de pînă acum, 
nu se ridică la un nivel mul
țumitor și, alăturate numeroa
selor accidentări și indisponibi
lități, nu sînt de natură să ne 
procure cine știe ce optimism. 
Cerem, și o facem ca un lait 
motiv care tot sperăm să devi
nă supărător pentru echipe și 
antrenori, ca haina prudenței și 
a minimelor aspirații să fie a- 
runcată ! Jocul Dinamo — Spor
tul studențesc ne-a demonstrat 
că, chiar în situații foarte deli
cate, echipele se pot rupe de 
starea de spirit procurată de cla
sament și să se dăruiască jocu
lui. Numai acest fotbal pentru 
fotbal va procura spectacolul 
sportiv așa de dorit, așa de aș
teptat ! Și cît de avizi sînt pen
tru un meci bun — care să rea
lizeze acea veritabilă deconecta
re transportîndu-i pe gazon, a- 
colo, lîngă jucători — spec
tatorii noștri a doVedit-o acea 
veritabilă revărsare de oameni 
din toate cartierele Capitalei, 
duminică, spre cel mai mare 
stadion al țării. O dovedesc ci
frele remarcabile înregistrate 
pe stadionul craiovean ; o do
vedesc speranțele neostoite ale 
constănțenilor că, totuși, echipa 
lor va face acel pas spre lu
mină ; o dovedesc totalurile de 
privitori înregistrate la etapele

la
se 
de 
O-

Tănase — Ologu, Caraman, Mărcu- 
lescu, Turcu.

JIUL - U. T. A.
După dușul rece de la Reșița, ele

vii lui St. Coidum vor să evolueze 
la un nivel cit mai apropiat de va
loarea lor și să cîștige disputa cu. 
U.T.A. Dar, textiliștil nu vor să 
facă o simplă formalitate din pre
zența lor pe terenul din Petroșani 
și vor depune toate eforturile ca să 
realizeze

U.T.A 
la Deva, 
zilei de 
textiliștli 
Petroșani. Toți arădenii sînt aoți de 
joc, inclusiv Condruc,

STEAGUL ROȘU - PETROLUL
Meci de ambiție- șl planuri de 

viitor pentru ambele formații. Ste
garii, afectați de ratarea remizei la 
Arad, vor să cîștige cu orice preț 
pentru a se depărta de zona pericu
loasă. Petroliștii, învingători cu 1—0 
în partida din tur, 'Or să pună ca
păt „seriei negre" din acest început 
de sezon, atît. de nefavorabil lor. 
în privința programului celor două 
team-uri, s-a insistat mai ales pe 
recuperarea după etapa de dumi
nică. Brașovenii au înnoptat dumini
că, după ce au părăsit Aradul, la 
Deva, de unde au plecat luni spre 
casă, cu autocarul. Antrenorul Proca 
anunță cam aceeași formație care a 
început jocul cu U.T.A., singura... 
dificultate fiind rezerva Zotincă, in 
formă bună duminică, după ce a fost 
introdus la pauză. Ploieștenii, care 
au plecat de ieri la Brașov, se gîn- 
desc la alinierea unei linii de atac, 
în sfîrșit, inspirate.

LA
I OBSERVATORI

MECIURILE ECHIPEI
R. D. GERMANE

A

Stă- 
au 

cori
de

■

un scor cit mai strîns. 
a plecat marți dimineață 
unde a efectuat în cursul 
ieri un antrenament. Azi, 
vor pleca, cu autocarul, la

jocurile pe care selecționata 
Germane le susține pînă la par- 
cu reprezentativa noastră, din 

cadrul preliminariilor C.M., progra
mată la 27 mai la București, vor fi 
prezenți antrenori români. Astfel, la 
jocul Belgia — R.D. Germană, care 
va avea loc la 18 aprilie la Anvers, 
va fi prezent antrenorul Angelo Ni- 
culescu, iar partida R.D. Germană — 
Ungaria, de la 16 mai, va fi urmărită 
de antrenorii Valentin Stănescu și 
Coloman Braun-Bogdan.

La 
R.D. 
tidaCONSTANTA

au susținut luni 
mai

Ambele formații 
marți antrenament*» ușoare, 

mult cu conținut tactic. La Steaua,
și

Foto : Vasile

drumul cel 
meciul F.C. 
BAGEAC

Din nou in fața porții adverse, I. Constantin (tricou în dungi) nu va găsi nici de această dată 
mai indicat spre gol, fiind în continuare contrat de fundașii clujeni Szdke Și Lupu. Fază din 
Petrolul — CF.R. Cluj (scor 0—0).

■îs.’**
’♦■am*,

Dinamovlștii, care au plecat Ieri 
după-amiază la Pitești, anunță unele 
schimbări față de „ll“-le ce a dat 
duminică replică Sportului studen
țesc. în mod sigur nu va juca as
tăzi Dinu, căruia i s-a pus piciorul 
în ghips. Modificări vor fi efectua
te și in linia de fund, al cărei ran
dament a fost în ultima etapă sub 
așteptări.

SPORTUL STUDENȚESC - 
C. S. M. REȘIȚA

La Reșița, astă-toamnă, jucătorii 
antrenați de Ion Reinhardt au cîști- 
gat derbyul noilor promovate cu 
neașteptatul scor de 5—2. Azi, lucru
rile stau cu totul altfel. Sportul 
studențesc a renăscut parcă și n-a 
cunoscut Infringerea în acest retur. 
Jocul de azi se anunță foarte dispu
tat, mai ales că duminică, și bucu-

disputat in etapa de duminică, 
aceleași indisponibilități : — Iordă- 
nescu, Aelcnei, Năstase. în ședința 
de analiză a jocului prestat în com
pania Rapidului au fost discutate 
slăbiciunile manifestate pe com
partimente și în special cele din 
atac. Ca noutate subliniem restabi
lirea lui Smarandache. N-ar fi ex
clus să figureze chiar în formația 
de azi. Constănțenii au sosit In Ca
pitală în după amiaza zilei de marți. 
Nici ei nu pot beneficia de aportul 
unor jucători — fundașul Ghirca și 
înaintașul Tufan — fiind accidentați. 
Antrenorul Ilașoti ii va introduce 
în linia ofensivă pe Ologu și Turcu.

Dar, iată formațiile 
nunțate 
STEAUA 
Ciugarin, 
Dumitriu 
Tătaru, 
CONSTANTA ! Pilcă 
losu, Antonescu,

cidentat ușor duminică, 
probabilitățile, atît 
Coidum cit și Dumitrescu vor folosi 
aceleași formații pe care le-au uti
lizat In partidele disputate duminică.

După toate 
antrenorul

C. F. R. CLUJ - RAPID

în vederea partidei cu Iugoslavia, de la Vîrșeț

DE JUNIORILOTUL NOSTRU
SE PREGĂTEȘTE LA TIMIȘOARA

• Crisan - accidentat - nu va face
nerestabiliți complet • Azi — meci
Luni s-au reunit, la Timișoara, 

component» lotului național de juni
ori. Ciurea, Naghi, Chivu, Râducanu 
și ceilalți coechipieri ai lor se pre
gătesc, in orașul de pe Bega, în ve
derea ultimului meci pe care-1 mai 
au de susținut in cadrul grupei pre
liminare a turneului U.E.F.A. Această 
partidă va avea loc duminică 15 a- 
prilie, la Virseț (ora 15,30), unde 
echipa noastră va întîlni reprezenta
tiva de juniori a Iugoslaviei. Pier- 
zîr.d un punct extrem de prețios în 
confruntarea cu Grecia, de Ia Bucu
rești (1 aprilie), punct care i-ar fi 
adus calificarea, formația antrenată 
de Constantin Ardeleanu și Ion Voi- 
nescu se vede acum nevoită să-și 
lege toate speranțele de această ul
timă și hotărîtoare intilnire, pe care 
va trebui s-o pregătească și s-o a-

deplasarea 9 Negruțiu și Hurloi, 
de verificare cu U. M. T.

mizîndbordeze cu toată seriozitatea, 
totul pentru victorie.

Lotul — din care fac parte 
și Ioniță (portari), Chivu, 
Naghi, Negruțiu, Lucuță și 
(fundași), Stoica, Iuga, Hurloi și 
Munteânu (mijlocași), Râducanu, Șu- 
mulanschi, Băcescu și Petrișor (înain
tași) — a efectuat, ieri, un prim an
trenament. Crișan, accidentat dumi
nică la Craiovă, nu va măi face de
plasarea. La rîndul lor, Negruțiu și 
Hurloi, nerefăcuți total, continuă să 
ridice semne de întrebare în pri
vința utilizării lor duminică. Antre
norii și medicul lotului speră 
că ambii vor putea fi recuperați 
la sfîrșitul sâptăminii.

Astăzi, formația susține (pe 
filonul Progresul) un meci de verifi
care In compania echipei U.M.T.

Ciurea 
Cotigă, 

Agiu 
Și

însă 
pînă
sta-

Azi, la Tg. Mureș, In „Cupa Balcanică44

A.S.A.
Azi, Ia Tg. Mureș, echipa A.S.A., 

susține al doilea joc al său din ca
drul actualei ediții a Cupei Balca
nice, întîlnind formația albaneză La
binoti Elbasan. După cum\se știe, in

LABINOTI ELBASAN (Albania)

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 359 
AL REVISTEI

Din sumarul căreia

• Cuplajul interbucureștean tra
tat din multiple puncte de vede
re (comentarii, cifre statistice, fo
tografii, reportaje).

• Etapa de duminică a Divizi
ei A (radiografie, note, clasamen
te) ți prezentarea etapei de azi.

• La „Interviul sâptăminii-, fos
tul internațional Mihai Flamaro- 
pol.

• Reporterii revistei, prezenți la 
meciuri din campionatul national 
al juniorilor ți școlarilor, derbert 
probleme ale acestei competiții, 
cu contribuția unor antrenori ce 
la acest eșalon.
• Un comentariu asupra echi

probabile a- 
de cei doi antrenori : 
: Haidu — Sătmăreanu,

Negrea, Ifălmăgeanu — 
IV, Dumitru — Pantea, 

Voinea, Ștcfănescu ; F.C. 
Stoica, Bă- 

Mihu,Nistor

»ă recomandăm s

Spre deosebire de anii trecuți, de 
data asta Rapid este cea Înfometată 
după puncte, astfel că se întrevede 
un asalt al porții lui Gadja. Și nu 
este exclus ca bucureștenii să se 
înapoieze cu un punct din orașul de 
pe Someș, mai ales dacă ținem , sea
ma de trei realități : 1. Adam, reali
zatorul principal al feroviarilor din 
Cluj este în continuare indisponibil;
2. lecția de devotament pentru cu
lorile clubului giuleștean, oferită 
în jocul cu Steaua de „veteranii" 
Codreanu, Dinu și Năsturescu, i-a 
impulsionat și pe coechipierii lor ;
3. încercarea de „revitalizare" a Ra
pidului anunțată de noul antrenor, 
Macri.

Cele două team-uri nu anunță mo
dificări în formațiile care 
duminică (și au cucerit 
punct), 
reapară 
fund.

S-ar putea ca la
Boc, refăcut, in

au evoluat 
cite 
Rapid 
linia

un 
să 
de

Constatări după meciul de la Magdeburg

ALBANIA A JUCAT PENTRU 0-0;
R.D. GERMANĂ POSEDĂ 0 MARE FORȚĂ DE JOC

Dialog cu V
—------------- -- ---------- ---------- - —

Stănescu, antrenorul echipei nafionale

pei naționale, cu o săptămină 
înaintea meciului de ia Kiev

• Prezentarea viitorului parte
ner de întrecere al tricolorilor, re
prezentativa U.R.S.S.

• O pagină consacrată inlre- 
cerilor de Divizia B (cronici, cla
samentul golgeterilor).

• Corespondență de la Berlin, 
in legătură cu meciul R. D. Ger
mană — Albania.

• Rubrica „Dialog
• O pagină de 

tem.
• Echipa Angliei 

lui Leeds United ?
• Numeroase articole, irtforww

f z- T L- -i I ■ al --- r i ~ _ i cin iuumjtui prss te noiuit.

cu cititorii* 
Magazin ei-

pe scheletul

SURPRIZE lN CEA DEA DOUA ZI 

A FINALELOR NAȚIONALE ȘCOLARE

IAȘI, 10 (prin telefon). în cea de a 
doua zi a campionatelor naționale 
școlare de lupte greco-romane, între
cerile au fost deosebit de aprige. A- 
tît în reuniunea de dimineață cît și 
în cea de seară, s-au înregistrat nu
meroase victorii prin tuș, iar unii 
dintre pretendenții la tricourile de 
campioni au fost învinși. La catego
ria cea mai mică, 48 kg, Ion Alexan
dru (Liceul ind. pentru industria ali
mentară Buc.), elevul fostului cam
pion olimpic, Dumitru Pîrvulescu, în 
care acesta își pusese mari speranțe, 
n-a reușit să facă față replicii dîrze 
a timișoreanului Vasile Gui (Gr. șc. 
construcții) și a pierdut meciul la 
puncte. O altă surpriză a fost con
semnată la categoria următoare, 52

kg. Ieșeanul Sandu Botez (Lie. inc 
construcții de mașini), component ai 
lotului republican de juniori, a fost 
învins prin tuș (tocmai cînd reusise 
să egaleze punctajul) în partida eu 
Ioszef Marton (Șc. prof, metalotehni- 
ca Tg. Mureș). Cînd mai era un mi
nut din acest disputat duel, Botez a- 
vea un handicap de 4 puncte (6—10). 
Cu două excelente centurări laterale, 
ieșeanul a ajuns la 10—10 dar. după 
finalizarea celei de-a doua acțiuni a 
fost surprins cu un tur de cap și fi
xat cu umerii pe saltea! Campionul 
republican al juniorilor de la catego
ria 70 kg, Vasile Zaim (Șc. prof.
C. F.R.Arad) a pierdut la puncte me
ciul cu Ștefan Micloș (Gr. șc. miner 
Bălan). întrecerile continuă miercuri 
dimineața.
D. DIACONESCU— coresp. județean

La nici o competiție de tenis des
fășurată pînă acum în București, sau 
în' provincie, nu s-a înregistrat o 
participare atît de numeroasă ca la 
„Criteriul de primăvară" î 224 de 
concurenți. Din acest motiv organi
zatorii (Federația de specialitate) s-au 
văzut în situația de a stabili și alte 
baze pentru găzduirea întîlnirilor, în 
afara terenurilor de la Progresul i 
cele de la Ghencea ale clubului 
Steaua, precum și cele de la Tenis- 
Club București.

Interesul pentru tenis a început 
să se facă simțit în localități în care, 
cu puțin timp în urmă, nu numai 
că nu se practica la nivel de perfor
manță acest sport, dar nici măcar 
despre agrement nu putea fi vorba 
Iată, de altfel, orașele ai căror re
prezentanți iau parte la întrecerile 
Începute luni ; București, Timișoara, 
Oradea, Tg. Mureș, Brașov, Cluj, 
Bacău, Galați, Cîmpina, Arad, Plo
iești, Constanța, Gheorghieni, etc.

Dintre rezultatele înregistrate în 
primul tur am notat : junioare (15— 
16 ani) Elena Popescu (Dinamo) — 
Ana Szolldssy (Șc. sp. Tg. Mureș) 
6—0, 6—1 ; Mariana Benecfek (Șc. sp. 
Tg. Mureș) — Cornelia Dragoș (Cu
tezătorii) 6—4, 6—3 ; Rodica Gheorghe 
(Dunărea Galați) — Ruxandra Guțu 
(Constr. București) 6—4, 6—1 ; Doina 
Sabadău (Sănătatea Oradea) — Da
niela Hiera (Progresul) 6—1, 6—1. La 
această categorie de vîrstă sînt în
scrise 32 de jucătoare.

Juniori (15—16 ani) 5 A. Popovicl 
(Cutezătorii) — A. Spineanu (Steaua) 
6—3, 6—1 ; F. Niță (Șc. sp. București)
— I. Iovănescu (Progresul) 6—3, 5—6, 
6—2 ; A. Kdvendi (Politehnica Cluj)
— I. Pruteanu (Șc. sp. Bacău) 6—1, 
6—1 ; juniori 17—18 ani : P. Bozdog 
(Progresul) — E. Popescu (Șc. șp. 
Constanța) 6—1, 6—1 ; P. Plafona (Să
nătatea Oradea) — D. Ciocîrlan 
(A.S.A. Bacău) 6—0, 6—1.

întrecerile continuă la cele trei 
baze sportive, zilnic, de la 8,30—12 
si 14—19.

I. G.

S. C. BACĂU „U" CLUJ
de miză, fiindcă rez jltat alMeci

său poate lămuri întrucîtva lucru
rile In ambele tabere : o eventuală 
victorie poate menține echipa bă
căuană In plutonul fruntaș, un suc
ces clujean ar alunga, probabil, vi
sul urît al studenților, 
vreme, la 
Echipele nu 
efectivul f< 
Ele au folosit 
antrenamente. 
Cluj și-a ales 
Piatra Neamț.

țintuiți, o 
subsolul clasamentului, 
anunță modificări în 

jloslt duminica trecută, 
i pentru 
că „U* 
montan : 

la

ziua de ieri
■u remarca 
un cadru 
de ur.de va sosi 
an, in ziua mecii 
DO2StrA« PTÎH13 S.

3.

Așa cum se știe, antrenorul Va
lentin Stănescu a urmărit, sîmbăta 
trecută, la Magdeburg, pe viitoarele 
adversare ale tricolorilor noștri in 
preliminariile C. M„ reprezentativele 
R. D. Germane și Albaniei. Scorul cu 
care s-a încheiat această partidă (2—0 
In favoarea formației gazdă) fiind 
cunoscut, l-am întrebat, pentru în
ceput, pe antrenorul principal al na
ționalei dacă victoria repurtată de e- 
chipa R. D. Germane îi apare ca 
deplin meritată.

— Absolut — ne-a răspuns el fără 
să ezite vreo clipă — meciul avînd, 
mai tot timpul, un singur sens, ca 
desfășurare, spre poarta lui Rama. 
Faptul că fotbaliștii albanezi n-au 
ieșit, hotărit, la atac nici in repriza 
a doua, cînd au avut vintul de par
tea lor, demonstrează că formația 
oaspete a jucat evident pentru un 
0—0, cu orice mijloace.

— Ați văzut acum echipa Albaniei 
evoluind In condiții de deplasare. Nu 
credeți că altele vor fi .datele pro
blemei* ia 6 mai, la Tirana ?

— Sint convins de acest lucru, dar. 
vi rog si mă credeți, eu cunosc 
foarte bine jocul viitorilor noștri ad
versari in preliminariile C. M. Alt-

ceva mă neliniștește mai mult în mo
mentul de față și anume faptul că 
o serie de titulari din „ll“-le nostru 
reprezentativ sint, deocamdată, acci
dentați. Dinu, de pildă, un stllp al 
sistemului defensiv, va fi indisponi
bil timp de zece zile, perioadă în 
care va fi internat în spital, cu diag- 

la pi- 
pentru

nosticul tendinită achiiiană 
ciorui drept. Va lipsi, deci, 
testul de la Kiev, de altfel ca și 
Dobrin, lordănescu, Ne.igu...

— Ce jucători albanezi au lăsat o 
bună impresie ?

— Berisha, libero-ul echipei, Ibers- 
himi, Ragami și Pano.

— Caracterizați-ne, pe scurt, jo
cul selecționatei R. D. Germane.

— Este o echipă care posedă o 
mare forță de joc și o imensă dorință 
de a ciștiga. Deși lipsită de aportul 
a doi 
ambii accidentați, formația gazdă n-a 
fost demoralizată nici o clipă, cre- 
zind pînă la sfîrșit in victorie, pe 
care, de altfel, a și obținut-o în ul
tima jumătate de oră.

— Cum explicați faptul că echipa 
lui Buschner a deschis scorul abia 
după o oră de joc ?

— Cred că elevii lui au fost inco-

titulari. Dorner ți Pommerenke,

ni (filați de marcajul în zonă efectuat 
de fotbaliștii albanezi. Și cum în ma
rea majoritate a timpului oaspeții 
s-au apărat cu întreaga echipă... Au 
fost perioade de joc cînd, pe o zonă 
relativ mică, în suprafața_ de pe
deapsă din fața porții lui 
aflau nu mai puțin de 20 
tori.

— Pc cine ați reținut, 
deosebit, din formația gazdă ?

— Mijlocașul Seguin, aripa dreaptă 
Sparwasser și vîrfui de atac Streich. 
Dar, despre atu-urile și... slăbiciu
nile principalului adversar al trico
lorilor în grupa noastră preliminară 
vom mai putea discuta cu viitoare o- 
cazii, la sfirțitul meciurilor Belgia — 
R. D. Germană (18 aprilie, la Anvers) și 
R. - " ~ - - --
la 
ți 
la
tori de valoare
și Vogel, ambii destul de înaintați in 
vîrstă. Dar, cbm vă spuneam, despre 
toate acestea, ceva mai tîrziu.

D. Germană 
Magdeburg).

in echipa lui 
ora actuală.

I*

Se pregătește să paseze Dorina Suliman noua coșgeteră a diviziei A,
Foto: Dragoș NE.AGU

ECHIPE DE CERTĂ VALOARE
(Urmare din pag l)

PROGRAMUL COMPLET
Ediția a IV-a a competiției se va 

desfășura după următorul program : 
miercuri, de la ora 16,30 : România— 
România (tineret), R.D.G.—Olanda, 
Ungaria—Cuba ; joi, de la ora 16,30: 
România (tineret)—Ungaria, Româ
nia—R.D.G., Olanda—Cuba ; vineri, 
de Ia ora 16,30 : România (tineret)— 
Cuba, România— Olanda, Ungaria— 
R.D.G. ; simbătă, de Ia ora 16,30 : Ro-

Rama, se 
de jucă-

în mod

— Ungaria (16 mal, 
Sint ceva probleme 
Buschner, preocupat, 
să găsească înlocui- 
pentru Peter Ducke

G. NICOLAESCU

MOZAIC COMPETIȚIONAL

BASCHET

CLASAMENTUL DIVIZIE! FEMININE A

Nici etapa a XVI-a nu a adus 
modificări importante în clasamen
tul campionatului republican fe
minin care, actualmente, se pre
zintă astfel:

COȘGETERELOR

1. Politehnica ÎS 15 1 1195— 869 31
2. I.E.F.S. ÎS 14 1 1034— 734 Z9
3. Rapid 1S 11 5 1007— 877 27
4. Univ. Timș. 17 8 9 1026—1074 25
5. Voința Buc. ÎS 7 9 1031— 964 23
6, Constr. 17 6 11 813— 956 23
7. Cluj 16 6 10 873—1010 22
8. Crișul 15 6 9 860— 888 21
R. Sănătatea 16 4 12 892—1110 20

10. Voința Tg. M. 16 3 13 928—1177 19

DORINA SULIMAN, ÎN FRUNTEA

Realizînd 48 de puncte în me
ciurile cu Universitatea Cluj și 
Sănătatea Satu Mare, maestra spor
tului Dorina Suliman (Rapid) a 
trecut în fruntea clasamentului 
coșgeterelor, cu un total de 2G1 p 
înscrise. O urmează în clasament : 
2—3. Suzana Szabados (Politehni
ca) și Olimpia Neța (Universita
tea Cluj) 256 p, 4. Gabriela Ciocan 
(Politehnica) 253 p, 5. Aurica Pop

(Sănătatea) 245 p, 6. Ecaterina Sa- 
vu (Politehnica) 239 p, 7. Ildiko 
X ilannyi (Universitatea Timișoara) 
232 p. 8. Elena Opriciu (Voința Tg. 
Mureș) 229 p, 9—10. Gabriela Io- 
naș (Voința București) și Gizela 
Schnebli (Universitatea Timișoara) 
21C p.

FINALISTELE DIVIZIEI ȘCOLARE $1 
DE JUNIORI

în urma desfășurării turului al 
treilea al seriilor campionatelor re
publicane ale elevilor și juniorilor, 
au fost desemnate finalistele, care 
își vor disputa titlurile, la Brașov, 
între 15 și 19 aprilie (băieții), 29 
aprilie și 3 mai (fetele). Iată echi
pele care vor concura pentru pozi
țiile de onoare ale diviziei școlare 
și de juniori : LA BĂIEȚI: Șc. sp. 
Satu Mare (antrenor G. Mahler), 
Șc. sp. Timișoara (L. Bachner), Șc. 
sp. Cluj. (V. Mureșan), Șc. sp. Me
diaș (O. Șerban). Lie. 35 București 
(C. Dinescu), Șc. sp. Constanța 
(I. Hondrilă), Șc. sp. Bacău (Gh. Pas

cali), Șc. sp. Pitești (N. Delcuiescu); 
LA FETE : Lie. 4 Oradea (L. Nagy), 
Metalul Salonta (A- Gripp), Lie, 35 
București (Gh. Benone), Șc. sp. Bra
șov (Gh. Roșu), C.S.M. Iași (C. Za-

INAUGUREAZA EDIȚIA A IV-A A „CUPEI FEDERAȚIEI4*
mânia (tineret)—Olanda, România— 
Ungaria, Cuba—R.D.G. ; duminică, 
de la ora 16,30: România (tineret)— 
R.D.G-, Olanda—Ungaria, România— 
Cuba.

ARBITRII
întrecerile vor fi conduse de arbi

trul neutru G. Bianchi (Italia). Din 
partea României au fost delegați G. 
Dutka și M. Aldea. în plus, vor ofi
cia arbitrii care însoțesc fiecare de
legație.

LA T.V.
Amatorii de baschet vor putea ur

mări pe micul ecran evoluția repre
zentativei României după următorul 
program; joi și vineri, de la ora 
18,30, transmiterea în direct a repri
zei a doua a partidelor cu R.D.Ger- 
mană și Olanda ; simbătă de la ora 
23 și duminică de Ia ora 22,30, aspec
te înregistrate din cursul meciurilor 
cu Ungaria și Cuba.

mă), Șc. sp. Constanța (Maria I’opo- 
vici), Lie. „Bolyai” Tg. Mureș (G. 
Fullop), Lie, „Unirea" Țr. Măgurele 
(E. Anca).
G. DUTKA, ARBITRU LA TURNEELE 

DE CALIFICARE PENTRU C. E.

Ca o confirmare a calității ar
bitrajelor prestate. G. Dutka a fost 
delegat de F.I.B.A, să conducă me
ciurile turneelor de calificare pen
tru campionatul european de se
niori. G. Dutka va arbitra la tur
neul de la Szcmbathely și apoi 
Ia cel final, de la Viena.

prlmu-1 joc pe care l-au susținut în 
competiție, in deplasare, la Niksici 
(Iugoslavia), cu formația locală Sut- 
jeska, fotbaliștii mureșeni au fost 
învinși la limită, cu 1—0. De data 
aceasta, beneficiind de avantajul te
renului, elevii lui T. -Bone sint ho- 
tărîți să facă totul pentru a obține 
victoria. Duminică seară ei au reve
nit de la Cluj, iar luni și marți au 
efectuat antrenamente ușoare cu ca
racter relaxator. îmbucurător este 
făptui că toți jucătorii sint valizi și 
astfel T. Bone poate alinia cel mai 
în formă „11", adică: Solyom — Sz»- 
iosi, Unchiaș, Ispir, Czako — Varodi, 
BSldni — Caniaro, Naghi, Mureșan. 
Fazekaș. Intîlnirea este așteptată cu 
mult interes, mizindu-se pe o mare 
afluență de public.

Echipa Labinoti Elbasan activează 
în prima divizie a campionatului na
țional, ocupînd In prezent una din. 
pozițiile fruntașe ale clasamentului. 
Fotbaliștii albanezi au sosit ieri la 
prînz, cu un avion special, în Capi
tală, iar in după-amiaza aceleiași 
zile au ajuns — tot pe calea aerului 
— la Tg. Mureș. Imediat după sosire, 
el au efectuat un antrenament de 
acomodare. Tot de ieri se află la 
Tg. Mureș și Dundar Karakaplan din 
Turcia, delegat la acest joc din par
tea Secretariatului Cupei Balcanice, 
întîlnirea este programată de la ora 

16,30 și va fi condusă, la centru, de 
arbitrul bulgar Alexandr Sterev, aju
tat la linie de I. Cîmpeanu șl A. 
Pop (ambii din Cluj).

O nouă formulă tehnică
la tragerile LOTO obișnuite
• TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A
PRIMĂVERII • MARILE AVANTAJE
ALE NOII FORMULE • ULTIMELE
2 ZILE PENTRU PROCURAREA

BILETELOR

Mline este ULTIMA ZI în care 
va mai puteți procura biletele 
pentru tragerea specială Loto a Pri
măverii din 13 aprilie 1973, tra- 
feĂ?,»care se va desfășura după O NOUA FORMULA TEHNICĂ ce se 
va aplica ți în continuare la toate 
tragerile săptămînale Loto obișnuite.

Marile avantaje care le oferă a- 
ceastă NOUA FORMULA sînt e la 
extragerea a Il-a se vor extrage 9 
numere din 81, în loc de 7 numere 
din 81 ; la ambele extrageri se vor 
extrage 18 numere în Ioc de 16;’ 
cîștlgul pentru 3 numere din 18 se 
menține egal (100 lei) cu cel atribuit 
pentru 3 numere din 16 ș.a„ vor 
face participarea și mai numeroa
să. Proeurați-vă din vreme biletele 
pentru tragerea specială Loto a 
primăverii din 13 aprilie 1973.

• Câștigătorii excursiilor în TUR
CIA (cite 1 loc) de la tragerea spe
cială Loto din 27 martie 1973 (conti
nuare) : 11. buletinul cu nr. 9736683 ; 
12. David Gllga —. Hunedoara ; 13. 
Vasiliu Gheorglie — Iași; 14. Leoacă 
Marin — Alexeni, jud. Ilfov ; 15.
Gheție Alexandru — Baia Mare ; 16. 
Coman Vasile — Moisei, jud. Mara
mureș : 17. Bogdan loan — Tîrnă- 
veni, jud Mureș ; 18. Trifon Ton — 
Bicaz, jud. Neamț ; 19. Dragomir 
Vasile — Sirna, jud. Prahova, 20. 
Harpa Dumitru — Urlați, jud. Pra
hova ; 21. Purșega Adrian — Fundu 
Moldovei, jud. Suceava ; 22. Kleiu 
Eugen — Timișoara ; 23. Niculeseu 
Ioan ; 24. Niculeseu Doina și 25. 
Dinu Criștea Costică toți din Bucu
rești.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 14.
DIN 8 APRILIE 1973

CATEGORIA I : (13 rezultate) 
9,75 variante a 12.112 lei ;

CATEGORIA a Il-a : (12 rezulta
te) 217,25 variante a 652 lei ;

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 2.497,60 variante a 85 lei.

Rubrică redactată de
Loto-Pronosport

ur.de


A

ION BACIU-LOCUL I IN TURNEUL
DE LUPTE DE LA OSTRAVA

Sportivii români au mai ocupat trei locuri
Zilele trecute s-a disputat, la 

Ostrava (Cehoslovacia), un mare 
turneu internațional de lupte greco- 
romane, la care au participat spor
tivi reputați, mulți dintre ei me- 
daliați ,1a .marile concursuri inter
naționale, de talia cehoslovacilor 
Macha și Kment, Reczy (Ungaria), 
Nikolov’ (Bulgaria) etc. La startul 
acestor întreceri au fost prezenți și 
11 luptători români : Ion Gyongyoși 
(52 kg), Ion Baciu (57 kg), Marian 
Ciutan (62 kg), Gheorghe Ciobo
taru și Dumitru Popa (68 kg), A- 
cirian Popa și Constantin Radu (74

Aurel Bălan (90 kg), Adrian

FESTIVALUL DE GIMNASTICĂ
RIGA '73

Ileana Coman —
comportare slabă...

MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 
Concursul feminin din cadrul fes
tivalului de gimnastică „-Riga — 
73" a fost cîștigat de Tatiana Sce- 
golkova (U.R.S.S.) cu 37,95 punc
te la individual compus. Pe locu
rile următoare s-au clasat com
patrioatele sale Raisa Biciukina — 
37.7 puni'te și Liubov Bogdanova — 
37,6 pijncte. Ileana Coman (Ro
mânia) a ogupat locul 15 cu 35,95 
puncte.;

Au iftat parte 36 de gimnaste 
clin Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Japonia, R. F. Germania, Româ
nia, Ungaria și alte țări.

kg),
Șablovschi și Nicolae Mandea (100 
kg), Roman Codreanu (+100 kg).

Pentru a cunoaște amănunte de 
la acest concurs, ne-am adresat an
trenorului emerit Ion Comeanu, 
care i-a asistat pe sportivii români. 
Iată ce ne-a declarat acest repu
tat tehnician : „Turneul a fost de o 
valoare destul de ridicată și a con
stituit un foarte bun prilej de ve
rificare a potențialului de luptă, a- 
cum înaintea campionatelor euro
pene. Cei mai mulți dintre elevii 
mei au manifestat o formă cores
punzătoare etapei actuale de pregă
tire. Rezultatele sînt mai mult de
cît îmbucurătoare. Ion Baciu, în- 
tr-o evidentă ascensiune, s-a clasat 
pe primul loc, învingindu-și toți 
adversarii : b.p. Kolev (Bulg.), b.p. 
Nekar (Ceh.), b.p. Hofreiter (Ceh.), 
b. tuș Holenko (Ceh.). Alți trei 
concurenți români au avut o com
portare remarcabilă dacă ținem sea
ma de experiența lor redusă, ocu- 
pînd locul 2 la categoriile lor: Gli. 
Ciobotaru. R. Codreanu și I. Gyon
gyoși. Ciobotaru a obținut urmă
toarele rezultate :
(Ceh.), b.p. Element (Ceh.), b. tuș 
Dorsanski (Ceh.) și p.p. Nepustil 
(Ceh.). El a luptat curajos cu toți 
adversarii și putea realiza mai mult 
dacă nu pierdea din potențialul fi
zic către sfirșitul concursului. R. 
Codreanu a avut evoluții neașteptat 
de bune, obținînd trei victorii con
secutive prin tuș. Din păcate el a 
pierdut la puncte (in urma unui a- 
vertisment discutabil) lupta ew 
Kment (Ceh.), medaliat deseori in 
competiții de amploare. în sfîrșit

b.p. Vibstok

2 și două locuri 3
Gyongyoși a concurat 
bine ca în trecut. — ' 
săi se numără și 
nov, pe care l-a 
pe saltea.

Marin Ciutan și 
schi s-au clasat pe locul 3. Primul 
a reușit un „egal" cu medaliatul 
la „mondialele" din 1971, Reczy 
(Ung.), l-a învins la puncte pe Dok- 
sanski (Ceh.), dar a luptat neatent 
în partida cu Tenev (Bulg.) și a 
pierdut prin tuș.

Dintre ceilalți concurenți români, 
merită subliniată evoluția tinăralui 
A. Popa. Deși a ocupat numai lo
cul 5 (a fost învins prin tuș de 
campionul olimpic Macha), repre
zentantul nostru a luptat bine. De 
asemenea, mulțumitor s-a compor
tat și Aurel Bălan (locul 6).

Cel mai slab dintre toți sportivii 
noștri a concurat Constantin Rada
— atlet cu excelente calități fizice
— dar care nu reușește să asimi
leze cunoștințele tehnice necesare, 
cu toate strădaniile antrenorilor*.

După cum se vede bilanțnl 
tipării luptătorilor român: 
neul internațional de 
este pozitiv, fap' 
cum. cu mai pu 
înaintea campionatelor eur

mult mai 
Printre învinșii 
bulgarul Stoia- 

fixat cu umerii

Adrian Sablov-

parti
ta tar

la Ostrava 
îmbucurător, a-
3 de două luni

MîSoi T11NCA

i

TURNEUL F. I. R. A. 73 - PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

sînt : Giulești (aici va juca primul 
său meci, România), Progresul (din 
str. Dr. Staicovici) și Dinamo (fi
nala). întrucît în unele zile pe fie
care teren se vor disputa cîte două 
meciuri,ț orele lor de începere vor 
fi 16 și; 17,30. Intrarea elevilor pe 
stadioanele Giulești și Progresul 
este gratuită.

CUPLAJ DE 
PE

Aflăm de la
că duminică 22 aprilie iubitorilor 
de rugby li se va oferi — pe Di
namo — un interesant program. La 
ora 16 : finala turneului F.I.R.A. '73 
pentru juniori, iar la ora 17.30 : în
tîlnirea de rugby România — Ma
roc, din cadrul Turneului Națiuni
lor F.I.R.A.

ARBITRII ÎNTÎLNIRILOR
Fiecare din țările participante va 

delega cîte un arbitru pentru cen
tru și alții de linie. Arbitrul român 
ales pentru a oficia la centru este 
Th. Witting, iar la linie — G. Ef- 
timescu, R. Chiriac, AI. Lemneanu 
și D. Grigorescu. La sediul federa
ției noastre s-a comunicat și nu
mele arbitrului francez de centru 
Francis Flingou.

LOTUL ROMAN ÎMPREUNĂ
Aflați în vacanță școlară, tinerii 

rugbyști români, care alcătuiesc lo
tul de juniori al țării noastre pen
tru acest turneu, se află laolaltă 
la Snagov unde efectuează ultimele 
pregătiri vizînd în special omoge
nizarea. Conducerea lotului este în
credințată antrenorilor Eduard De- 
nischi (principal), Nicolae Vizitiu și 
Traian Doiciu.

IN JOC: CUPA AMICIȚIEI
La fiecare turneu (ne aflăm la 

cea de a V-a ediție a sa), este pusă

MAKE INTERES 
DINAMO
Federația de rugby

în joc Cupa amiciției (traiwnr-s;- 
bilă). întrucît în primele 3 edi’i 
cupa a fost ciștigată ©onseotv de 
echipa Franței, aceasta :-a revenit 
definitiv. Anul trecut Federația de 
rugby din Italia a pus în joe o 
nouă cupă care a rpre- 
niei. Cine o va câștiga în a

PRIMn OASPEȚI 
SlNT AȘTEPTAT!

siitică. vor 
mii oaspeți, 
m sosirea 
riti. Frânte 
iliei si Pojanîes 
sr.5 de r-urirr > 
lâtștro! lot : Dierk Ba 
cond-jcătcr. Helger 1

snortuB
HALTEROFILII BULGARI

SE REMARCĂ
ut pmurivHinuwhi

PARIS 1» (Agerpres) 
s-a desfășurat pruna

DUPĂ iNCHEIEREA TURNEELOR FINALE PE ECHIPE

SUEDIA (la băieți) Șl COREEA DE SUD (la fete)
j

sînt noile campioane mondiale la tenis de masă
„Cupa Swaythling14 revine in Europa după 20 de ani!

KEN ROSEWALL ÎNVINGĂTOR 
LA HOUSTON

SARAJEVO, 10 (prin telefon, de In 
trimisul nostru).

de tenis de la 
de jucătorul aus- 

Ker RoseTrat: care l_a învins în 
iată ec J—4. *—1 7—5 pe compatriotul 

■ . ‘ v- :: Sa Mmi ■ re-
ver- peracta Okker (Olar.da) — Ries- 
aaa CBCJD hiimglloait cu 7—5. c—5 
1- :: î :r.

H

IN TURNEUL DE LA MINSK

NEAȘTEPTAT EȘEC AL ECHIPEI

FEMIXIXE DE FLORETĂ A ROMÂNIEI

a ușurat, Incontestabil, misiunea 
adversarelor.

Rezultatele reprezentanților noș
tri sînt cunoscute. Cele ale băieți
lor au adus satisfacție, Giurgiucă, 
Doboși și Gheorghe atingindu-și 
țelul propus : promovarea echipei 
în categoria formațiilor din elita 
mondiala. Fetele s-au situat pe a- 
ceeași poziție ca acum doi ani la 
Nagoya: 6. în condițiile date, e 
greu de spus dacă se putea mai 
mult. Ne gîndim la faptul că pri
mele două reprezentative din lume 
au concurat în grupa noastră, iar 
una dintre jucătoarele românce 
(Carmen Crișan) n-a putut fi uti
lizată, nefiind complet restabilită. 
Ea nu va lua startul nici în pro
bele individuale, motiv pentru care 
Maria Alexandru va face pereche 
cu japoneza Miho Hamada. Eleo
nora Vlaicov joacă, se străduiește, 
luptă, dar peste un anumit stan
dard (insuficient) nu poate să trea
că. Astfel că, la ora actuală, se 
contează doar pe Maria Alexandru. 
Iar cînd și ea, firesc, are vreo 
scădere, atunci este imposibil să se 
cîștige. Cu o singură jucătoare nu 
se poate alcătui o echipă !

Să ne oprim însă aici în ceea ce 
privește desfășurarea primei părți 
a C.M. Marți a fost zi de pauză, 
folosită de unii pentru odihnă, de 
alții pentru o plăcută excursie în > 
împrejurimile orașului.

Miercuri întrecerile se reiau cu 
meciurile primelor runde la sim
plu băieți. Celelalte probe încep 
joi.

Ultimele rezultate : ECHIPE BĂ
IEȚI, categoria I, turneul final 1-4: 
Suedia — Japonia 5—3. Clasament: 
1. Suedia 2. v (14:12) ; 2. R. P. Chi
neză 2 v (14:13) ; 3. Japonia lv 
(12—10) ; 4. U.R.S.S. lv (12—12). 
ECHIPE FETE, categoria I. turneul 
final 1—4 : Coreea de Sud — Ja
ponia 3—1. Clasament : 1. Coreea 
de Sud 3v ; 2. R.P. Chineză 2v ; 3. 
Japonia lv; 4 Ungaria Ov.

Constantin COMARNISCHI

trat în posesia titlului mondial !
Forma excepțională deținută de 

campionul lumii, Stellan Bengts
son (o singură înfrîngere în 5 zile, 
de la maghiarul Jonier) a înclinat 
balanța, în cele din urmă. în fa
voarea echipei sale.

în întîlnirea cu Japonia, Bengts
son a fost același excelent atlet, 
rapid și necruțător în acțiuni. El a 
reliefat în același timp și calități 
deosebite de tactician. Dacă pe Ta- 
saka și Kono i-a învins prin con
traatacuri puternice, cu care a a- 
coperit toată masa, în fața campio
nului nipon Takașima (cu priza sa 
clasică, europeană, și joc de apă
rare), sportivul suedez s-a găsit 
pentru cîtva timp în dificultate. 
Adversarul său scotea mingi după 
mir.gi, ataca numai foarte rar, tem
poriza jocul. Văzînd că prin acțiu
nile în forță nu are prea mulți sorți 
de izbîndă, Bengtsson a schimbat 
tactica după pierderea primului set. 
El a început să facă un ioc pe mij
loc, atacînd mai rar, dar decisiv 
și tentîndu-1 pe japonez să devină 
rrai ofensiv — deși nu aceasta este 
specialitatea lui — și obținînd ast
fel în cele din urmă, victoria.

Inițial, confruntarea suedezo-ni- 
ponă depindea, ea rezultat final, țje 
evoluția lui Johansson, presupurân- 
du-se că Bengtsson va cîșt'ga trei 
meciuri, iar Persson va pierde tot 
at’tea. Dar dezno lămîntul s- a pro
dus mai repede decît se aștepta ci
neva cînd Persson l-a învins pe 
Tasaka în partida a 8-a, fixînd re
zultatul final la 5—3 și consfințind 
cucerirea „Cupei Swaythling" de 
către echipa țării sale, lnfringerea 
lui Tasaka a constituit intr-adevăr 
o surpriză, japonezul arătîndu-se 
pină atunci cel mai bun dintre co
legii lui. El manevrase cu abilita
te și împotriva lui Persson, condu
când cu autoritate în primul set. 
Crezîndu-se. însă, victorios prea de
vreme, Tasaka a slăbit vigoarea și 
ritmul atacurilor. A pierdut în pre
lungiri, iar în setul următor mina 
a început să-i tremure, a devenit 
nesigur și a fost din nou întrecut, 
deși avusese set-ball, ca și în par
tea întîi a

De mare 
trecerea R. 
(5—4) unde 
să furnizeze două surprize (după 
succesul asupra Suediei). Sarkoian 
a luat trei puncte și Strokatov — 
unul. în schimb, Gomoskov a fost 
învins pe toată linia. Victorioși la 
capătul unei intîlniri de luptă, ju
cătorii chinezi par destul de mar
cat; de eforturile depuse. Poate să 
fie. însă, ceva trecător.

întrecerile feminine din ultima 
partidă. Coreea de Sud — Japonia, 
nu s-au ridicat decît rareori la un 
nivel acceptabil. Campioana nipo
nă. Sachiko Yoko-a, a fost de ne- 
lecunoscut. pierzînd la scor. Fa a 
fost, de altfel, punctul nevralgic 
pentru echipa sa la dublu, ceea ce

In sfîrșit, aceste atît de disputate 
și comentate turnee finale pe echi
pe s-au încheiat, noile deținătoare 
ale titlurilor supreme fiind repre
zentativele Suediei — la băieți și 
Coreei de Sud — la fete. Prin vic
toria teamului scandinav, „Cupa 
Swaythling" revine în Europa după 
20 de ani — ultima oară ea a apar
ținut Angliei (Bergman, Leach, Si
mons), învingătoare în sala Flo- 
reasca, din București, în 1953.

Pline de neprevăzut ca evoluții 
de scor, dar și ca rezultate, între
cerile au trezit multe comentarii și 
datorită noului sistem de desfășu
rare și de stabilire a clasamente
lor (în cazul cînd două echipe sînt 
la egalitate de victorii contează re
zultatul direct, iar în situația cînd 
3 sau 4 formații sînt la egalitate 
de victorii, departajarea se face 
după meciaveraj, setaveraj, punct- 
averaj). După această formulă, dacă 
Japonia ar fi învins de exemplu 
Suedia, jucătorii chinezi ar fi in-

în continuare, echipa României 
a intiln:: prima formație a R.S.S. 
Ucrainene, căreia i-a cedat 
7—9, iar in final a dispus de 
prezentativa R.F. Germania 
9—5 terminînd competiția 
locul 7.
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POIOMÎ - Olum 16-9
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au lua 
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noastre a

Tadjikistan.
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La Mielec (Fofonia). In prelirii- 
*i~:le Camptcr.atulu. mendia! fe- 
—* de handbal s-au întilnit se- 
ie-trtJ-.a'tie Poloniei si Olandei. 
I'andba’rsttie potoneze au obținut 
victoria eu scorul de 16—9 (9—4).
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CANDIDAȘI ROMÂNI

In tabăra romăzA, Ja atearâ ori. 
se definitivează usteîe de partiti- 
pare. Sînt prevăzuț; a axa rrtcul 
din cala Floreasea uraătorfl 
iisti români i cat. ;
Băiatu. R. Cazma. A. Tarei. P. G<-

aea. A. Mihai. St. Boboc ; cat muscă î 
F. Ibrahim. I. Sulă. T. Cerchia, C. 
Grtiesca; cat. cocoș : M. Toni, M. 
Lazir. D. Condurat, Al. Dobăieș ; cat.

; G- Pometcu. C. Stefanovici, O. 
hatiirlrmic. Gh. Ciochină, Gh. Bu- 
t «acă : a‘ semiusoară : S. Cuțov, 
C. Sr—rf. M. Duca, A. Guțu: cat. 

P. Dobrescu. C. Cuțov, M. 
Trafii. A. Vasile: cat semimijlocie : 
S. Mihaicea. A. Popa, M. Lupu, V. 
Fradaa : :ă-_ mijlocie mică : S. Tîrîlă, 
M. Imre. T. Nicolae. L Gyorffi, V. 
FU» : cat mijlocie : A. N ăst ac, I. Pe
ter. V. Tecaceaaa; cat. semigrea : V. 
' • M. < onstantlnescu. A, Co-
roiaaa. F. Cimpeano ; cat grea i 
U Aiexe. L Dascăl u. I. Sănătescu, 
C tăraa.

Cunoscutul pilot scoțian Jackie Stewart își conduce spre victorie mașina 
„Tyrell Ford“. în concursul international de automobilism, desfășurat pe 
circuitul de la Silverstone (Anglia). El a parcurs 188 km în 52:53,2 (me
die orară 213,750 km). Pe locul secund s-a clasat suedezul Ronnie Pe
terson („Lotus") — 53:03,6 urmat de elvețianul Clay Regazzoni (Brm) 
— 53:16,9. Campionul mondial al piloților de formula I. brazilianul E- 

mersan Fittipaldi („Lotus") a abandonat încă din primul tur.

IN C.M. DE HOCHEI [GR. A]

Sil 111/11 IȘI APWA LOCUL DOI
Ieri după amiază, la 

Sporturilor de la Lujniki, 
meci 
locul 
tului

Palatul 
într-un 

care poate fi decisiv pentru 
doi în clasamentul campiona- 
mondial de hochei, s-au în-

meciului.
spectacol a fost și în- 
P Chineză — UR.S.S. 
învinșii erau gala-gata

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE 
” ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Deși majoritatea campionatelor 
naționale se află în plină desfășu
rare, sfîrșitul actualului sezon a și 
început, să apară la orizont. Ne re
ferim în special la faptul cămîine, 
pe 6 stadioane ale Europei, vor a- 
vea loc primele partide ale semi
finalelor în cupele continentale, 
prima fază a penultimei etape a 
competițiilor intercluburi. O parte 
dintre echipele rămase încă în cursă 
nu mai au altă șansă pentru sal
varea sezonului decît o cît mai 
bună comportare în această cursă 
de galop pentru o cupă europeană, 
iși speră — de ce nu ? — chiar la 
cucerirea ei. Astfel sînt Derby 
County, Sparta Praga, Hajduk 
Split, _ 
Twente 
Hotspur, deci exact jumătate din 
numărul competitoarelor de astăzi ! 
La polul opus, formațiile care luptă 
cu speranța îmbogățirii vitrinei de 
onoare cu două trofee majore la 
sfîrșitul sezonului, dacă nu — vezi 
cazul lui Leeds — chiar cu trei..

Ar merita totuși, fără îndoială, 
să încercăm să apreciem șansele, 
dacă nu de triumf final ale te.im- 
urilor aflate în discuție, măcar al 
posibilei lor comportări in parti
dele tur ale semifinalelor prin pris
ma rezultatelor obținute în com
petiția internă, singurul mijloc (oa
recum nesigur) de control al „for
mei de concurs". Ajax începe să 
se liniștească în privința campio
natului, dat fiind că Feyenoord a 
rămas în urmă la 5 puncte (are și 
un meci mai puțin), dar se dă ca 
sigură neparticiparea, nici la jocul 
cu Real, a lui Blankenburg și G. 
Muhrcn, accidentați încă de la du
rul meci retur cu Bayern Mun- 
chen ! Este adevărat, în această 
fază a competițiilor europene, cu 
greu s-ar mai putea vorbi despre 
vreun „cap de afiș" al programu
lui, dar disputa dintre' Ajax și 
Real merită fără îndoială o aten
ție suplimentară, și nu numai pen
tru faptul că în joc vor fi cam
pionii Europei. Real Madrid segîn- 
deste, din ziua tragerii la sorți, nu
mai la meciul cu Ajax (de altfel, 
în ultima etapă, doar 1—1 pe teren 
propriu cu Betis!), dar o face în 
special cu speranța unei luări de 
decizie pe „Santiago Bernabeu", ce
lebrul stadion madrilen, pe care 
Real nu a cedat decît trei meciuri

ei. Astfel sînt 
Sparta Fraga, 

Borussia Mdnchengladbacb, 
Enschede și Tottenham

nule și te: înfringeri în fața echi
pelor vizitatoare in C.CLE. La Am
sterdam are prea puține speranțe. 
La Torino, Javratns va încerca să 
evite experiența din meciul din 
-sferturi" cu Ujpesti Doesa, mai a- 
les că, foarte probabil, sarcina sa 
la Derby va fi extrem de dificilă.

în Cupa Cupelor, foarte puțin 
probabil ca cele două favorite. 
A. C. Milan si Leeds United să 
scape ocazia de a lua un avantaj 
substanțial, care să Ie asigure ca
lificarea în finala de la Salonic. 
De altfel, ce credeți că s-ar putea 
spune despre un meci în care e- 
chipa gazdă (Leeds) tocmai s-a ca
lificat, învingind la Manchester pe 
Wolverhampton cu 1—0 (gol mar
cat de Bremner) 
Angliei, în vreme 
pețitoare (Hajduk 
clasat la Bor cu 
spun comentatorii 
din Split este o mare surpriză pen-

în finala Cupei 
ce cealaltă com- 
Split) era sur- 

3—0? De altfel, 
iugoslavi, echipa

Fază din precedentul meci susținut în Cupa V.E.F.A de F. C. Liverpool 
pe teren propriu, cel împotriva echipei Dynamo Dresda. In imagine, 
Steve Heighwav, golgeterul echipei
fundașul Domer.

tâ a stilului anglo-saxon de joc, 
ambițioasa echipă olandeză F. C. 
Tw ente Enschede, care duminică a 
pierdut cu numai 0—1 partida de 
campionat disputată lâ Amsterdam,

Liverpool (în dreapta) în duel cu 
Telefoto i A. P. — AGERPKES

Iată programul complet al partidelor de astăzi, locul de dispu
tare și arbitrii meciurilor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

AMSTERDAM : Ajax — Real Madrid (R. Glockner — R. D. 
Germană)

TORINO : Juventus — Derby County (G. Schulenburg — R. F. 
Germania)

CUPA CUPELOR
MILANO : A. C. Milan — Sparta Fraga (J. Peterson — Suedia)
LEEDS: Leeds United — Hajduk Split (G, Emsberger — 

Ungaria)
CUPA U.E.F.A,

MONCHENGLADBACH : Borussia - 
(K. Nikolov — Bulgarie)

LIVERPOOL : F. C. Liverpool 
nese — Italia)

tru toți, ea nereușind să cucereas
că pînă acum în actualul campio
nat nici măcar un singur punct 
din 13 meciuri disputate în depla
sare, izbutind însă calificarea în 
semifinalele celei de-a doua com
petiții europene intercluburi... După 
ce a eliminat, pe rînd, două colege 
de campionat național (F. C. Koln 
si F. C. Kaiserslautern) din Cupa 
U.E.F.A., Borussia MonchengUd- 
bach întîlnește o altă reprezentan-

F. C. Twente Enschede

— Tottenham Hotspur (A, Ango-

contra lui Ajax. în ultimul meci, 
o confruntare de mare forță : F. C. 
Liverpool — Tottenham, meci în 
care ambițiile și speranțele uneia 
dintre echipele engleze — mari 
specialiste ale cupelor europene, 
după cum se poate vedea numai 
din prezența lor în toate cele trei 
competiții — vor trebui să se nă
ruie. Foarte greu de apreciat care 
dintre ele va deveni finalistă. Ceea 
ce putem preciza însă este că am

bele... au pierdut în ultima etapă 
de campionat, iar Tottenham chiar 
pe teren propriu, în fața mai mo
destei Southampton. Oricum, Li
verpool. liderul campionatului en
glez, rămîne favorită, cel puțin 
pentru meciul-tur. Pentru celelalte 
partide, meciurile retur ale semi
finalelor și, implicit, calificarea în 
finală, este mult mai bine să aș
teptăm rezultatele meciurilor de 
astăzi...

Dumitru GRAUR

ȘTIRI, REZULTATE
• Selecționatele Angliei și Finlandei 

(echipe de amatori) s-au întilnit la 
Plymouth. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0). Delaney (2) și 
Deadman au fost autorii golurilor.
• în grupa semifinalelor competiției 

Cupa Libertadores, la Bogota, echipa 
columbiană Millionarios a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) echipa argentiniană 
Independiente. Unicul punct a fost în
scris în minutul 40 de Soto, care a șutat 
puternic de la 30 m In următorul joc, 
Millionarios va întîlni. azi, echipa ar
gentiniană San Lorenzo. Jocul va avea 
loc tot la Bogota.

HERRERA CONCEDIAT!’

Cunoscutul antrenor Helenio Herrera 
(55 de ani), a fost concediat de condu
cerea echipei A.S. Roma, al cărei di
rector tehnic a fost timp de aproape 5 
ani. Herrera, care antrenase înainte pe 
Internazionale Milano, nu a obținut suc
cesele așteptate cu echipa din capitala 
Italiei. In locul său urmează să fie nu
mit antrenorul Antonio Trebiciani. care 
a pregătit pînă acum echipa de juniori 
a clubului roman. Herrera a declarat că 
va continua să lucreze ca antrenor, 
avînd oferte din Spania și Franța.

tîlnit reprezentativele Suediei și 
Cehoslovaciei. După un joc de înal
tă factură tehnică, suedezii 
apărat poziția secundă în 
ment, terminînd la scor 
3—3 (0—1, 2—1, 1—1). Echipa ceho
slovacă ia conducerea prin Jiri 
Holik (mLn. 9), pentru ca suedezii 
să înscrie apoi de două ori prin 
Soederstroem (min. 21) și Lunds- 
troem (min. 30). Cehoslovacii ega
lează (Palecek — min. 40) și con
duc din nou prin Hlinka (min. 45), 
dar adversarii lor egalează defini
tiv prin Ulf Sterner (min. 51) 
cînd amîndoi frații Holik erau eli
minați.

Seara s-a jucat partida V.R.S.S. 
— Finlanda. Echipa sovietică, lide
ra clasamentului, a cîștigat 
nou : 9—1 (3—0, 3—1, 3—0).

și-au 
ciasa- 
egal:

din

J. C. KILLY
ÎNCHEIE VICTORIOS
Jean Claude Killy a câștigat ieri, la 

Aspen (Colorado). titlul de campion 
mondial de schi la profesioniști. în ul
tima probă _ slalomul special — Kllly 
s-a clasat pe primul Ioc înaintea nor- 
vegixnuiul Lasse Hambre. în clasamen
tul final. Jean Claude Killy a totalizat 
J18 puncte fund urmat de Harald Sten- 
fer (Austria) — ttî p Ș1 Spider Sabich 
(S.VJL) 2S» p.

TELEX • TELEX • TELEX
Au luat sfîrșit Campionatele de natație 
ale S.U.A., desfășurate timp de trei zile 
în bazin mic (25 y) la Cincinnati (Ohio), 
în ultima zi, Shane Gould (Australia) 
a cîștigat cel de al treilea titlu, adjude- 
eîndu-și victoria în cursa de 1650 y cu 
16:46.45. Pe locul secund s-a clasat Keena 
Rothhammer 16:58.87. In proba similară 
masculină, Jack Tingley a fost crono
metrat cu timpul de 15:19,41. rezultat 
superior celei mai bune performanțe 
mondiale deținută de John Kinsella, cu 
15:26,51. Cu prilejul acestei curse și-a 
făcut reintrarea Rick Demont. căruia 
i-a fost retrasă medalia de aur (pentru 
dopaj) la Jocurile Olimpice de la Mur.- 
ehen. El s-a situat pe locul 5 cu timpul 
de 15:42,75. Alte rezultate : ia» y liber 
masculin — Ken Knox 4ă4C: 144 y liber 
feminin — Shirley Babashoff 52.15: SO4 
y mixt masculin — Steve Furniss 1:51.5*-

Proba feminină de floretă dir. cadrul 
turneului internațional de scrimă, des
fășurat la Budapesta, a fost ciștigatâ de 
scrimera suedeză Kerstin Palm, urmată 
in clasament de Demaille (Franța) și 
Tordasi (Ungaria).
B
Tinăra jucătoare american* Chris El Ml 
a obținut cea de-a patra v-.ctorie în 
actualul sezon, ciștigînd turneul de tenis 
de la Sarasota (Florida). în finală. Evert

a învins-o eu 4—5, t—i pe australlanca 
Evonne Goolagong. Proba de dublu a 
revenit cuplului american Pata Hogan- 
— Sharon Walsh. învingător eu 7—6, 
S—4 îr. partida finală susținută cu pe
rechea eeftoslovacă Maria Neumanova _

Navratnova. După victoriile de 
la Xew York și Sarasota. Evert conduce 
în clasamentul circuitului cu 170 p, ur
mată de Wade 145 p și Goolagong 140 p.
■
Finala probei de dubla din cadrul tur- 
r.e:.u: 1* tenis de la Mtin-
cten a fost cîștigat* de perechea Pilirf 
(Iugoslavia) — Allan Stone (Australia) 
care a fnrins eu 7—5. S—7. 6—» pe Richey 
(S.UJL). Drysdale (R.S.A.).

Cu prilejul unul concurs atletic desfășu
rat la Camino (în apropiere de Los 
Arzeles). recordmanul american Steve 
Smth a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina, cu performanța de 5,41 m.

Concursul internațional de călărie de la 
Nisa a programat o nouă probă de 
obstacole. în care victoria a revenit vest- 
germanttlui Hanz Schmidt („Flyng Dut- 
chmann*), cu timpul de 63,6. Pe locu
rile următoare s-au situat francezul Jean 
stcbel Gaud (.Rio Negro*) și spaniolul 
Luis Alvarez (.Red Baron*).

FIȘIER

RUDIGER NOACK (R.D.G.)
Echipa de hochei a R.D. Germa

ne a revenit In grupa A. Ciștigind 
toate cele 7 partide susținute la 
Graz, sportivii din R.D.G. și-au cu
cerit pe merit dreptul de a evo
lua in sezonul viitor alături de 
cele mal puternice team-url din 
lume. La acest frumos succes, o 
importantă contribuție și-a adus-o 
și unul din veteranii selecționatei, 
ROdiger Noack. Excelent patina
tor, compensînd lipsa de gabarit 
(doar 1.71 m și 68 kg) printr-o 
deosebită viteză de acțiune și 
multă îndemînare în mînuirea cro- 
sel. căpitanul hocheiștilor din R.D. 
Germană și-a atras la fiecare e- 
voluție numeroase aprecieri din

partea tehnicienilor aflați în tri
bunele patinoarului Llebenau.

La 30 de ani. cel mai bun ju
cător al echipei Dynamo Weisswa- 
sser, de 5 ori campioană a R.D. 
Germane, a atins apogeul carierei 
sale sportive. A început să prac
tice hocheiul la vîrsta de 15 ani, 
iar în 1963 își făcea debutul în 
echipa reprezentativă. A partici
pat la 8 ediții ale campionatelor 
mondiale (în grupa A sau B) și 
la o ediție (1968) a Jocurilor O- 
limplce. In viața de toate zilele 
este un apreciat lăcătuș, căsătorit, 
tată a doi copii, cînd timpul li
ber 1-0 permite, joacă și fotbal 
la același club. Dar marea sa pa
siune este și va fi hocheiul. Co
legii de echipă îl Iubesc și îl sti
mează pentru că în orice mo
ment cît de greu, ca un adevărat 
căpitan, el găsește un zîmbet, o 
vorbă de încurajare. Și la re
centa ediție a C.M., Noack a fost 
nelipsit de pe gheață in perioa
dele mai dificile ale echipei sale, 
numărîndu-se în același timp șl 
printre primii golgeteri ai turneu
lui, cu 9 puncte (5 goluri și 4 pa
se decisive). Iar aplauzele miilor 
de spectatori din Graz. în mo
mentul în care căpitanul echipei 
R.D.G. primea cupa oferită eîști- 
gătoarei, au răsplătit îndeajuns pe 
unul dintre cel mai buni hoche- 
iștl ai campionatului.

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE ȘTIRI

Ieri, in Divizia A de baschet 
feminin

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

38—50.
Aseară, sala Constructorul din Capi

tală a găzduit Intilnlrea de baschet 
dintre formațiile feminine Construc
torul și Universitatea Timișoara. A fost 
un meci de slabă factură tehnică, in care 
ambele echipe, dar in special construc
torul. s-au întrecut in greșeli. ratind 
din poziții excelente. Cu un plus de 
concentrare, echipa Universitatea Ti
mișoara a reușit in final să se des
prindă in cîștigătoare cu scorul de 50—38 
(23—22). Au marcat : Gugu 10. Godeanu 
6. petreanu 2. Barabaș 2, Ciortan 2, 
Gheorghe 10, Popescu 6 pentru Con
structorul, respectiv. Grosskopf 3. Go- 
îan 21, Nedelea 4. Moldovan 2. Schnebli 
14, Villanyi 6.

RECORDURI STABILITE DE 
ATLET» AMERICANI

Intr-un concurs atletic desfășurat în 
localitatea Valencia (California), at
leta americană Kathy Schmidt (me
dalie de bronz la Jocurile Olimpice 
de la Munchen) a aruncat sulița la 62.64 
m, rezultat care reprezintă un nou re
cord al S.U.A. șl constituie totodată al 
treilea rezultat mondial ai tuturor tim
purilor (după 65,06 m Ruth Fuchs șl 
62.70 m Eva Grziecka). Un nou record 
american a realizat Steve Prefontaine 
in proba de 6 mile (9 660 m) cu timpul 
de 27:09,4. Vechiul record data 
de 8 ani și aparținea Iui Bill Mills și 
Gerry Lindgren (27:11.S).

PLOAIE LA NISA...
Jocurile turneului internațional de te

nis de la Nisa au fost serios perturbate 
în zilele de luni și marți, din cauza vre
mii nefavorabile, cu ploaie și tem
peraturi scăzute. Dintre jucătoarele

românce, numai Mariana Simionescu a 
putut să-și susțină partida cu belgianca 
Van Haven, de care a fost învinsă la 
mare luptă cu 3—6, 6—4, 5—7. cam
pioana României, Iudit Gohn, este tre
cută direct pe tabloul final, urmînd să 
joace în turul doi. în turneul masculin, 
primul adversar al lui ion Țiriac va fi 
desemnat dintre sudafricanul Bertram 
și italianul Barazutti. într-un al doilea 
turneu masculin, în afara concursului. 
Viorel Sotiriu este calificat pentru optimi 
de finală, după trei partide cîștigate 
consecutiv, ultima la belgianul Michod : 
6—7, 6—3, 6—4.

MERCKX ÎNVINS LA SPRINT1
Prima etapă a Turului ciclist al Bel

giei desfășurată între Ostende și Sotte- 
gem (102,500 km), a revenit belgianului 
Walter Godefroot cronometrat în 4h 55. 
El a întrecut la sprintul final pe Vlie- 
berghe și Merckx. in ordine. în cla
samentul general, pe primul loc se află 
Godefroot care a primit o bonificație 
de 30 sec.
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