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Ihabil fa isteria relațiile» de prie
tenie ți colaborare roer.âryo-olande- 
ire, vizita președintelui Consiliului 
de Stat, Nlcolae Ceaușeacu, a căpă
tat noi și strălucite semnificații fa 
cea de-a treia xî, prin semnarea 
Declarației Solemne Comune, docu
ment de o excepțională însemnă
tate politică, cu impUestii profun
de nu numai în sfera raporturilor 
bilaterale d ți pe plar.ul larg al 
vieții internaționale. 0ete tocă o 
mărturie a contribuției active a 
României socialista la statornicirea 
unor raporturi de tip nou între 
state, documentul constituind o în
cununare’ a rezultatelor pozitive ale 
vizitei conducătorului statului 
tru.

Am început reportajul cu 
moment, deși el a figurat în 
tea finală a programului zilei, 
tru a marca importanța sa majo
ră. Dar, ca și în etapele precedente 
ale vizitei, și astăzi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au intrat în contact ne
mijlocit cu realitățile economice și 
sociale ale țării gazdă, s-au întîl- 
nit cu specialiști și muncitori, cu 
oameni politici, au putut admira 
frumusețile naturii olandeze, îmbo
gățită prin înfăptuirile acestui po
por atft de harnic și de ospitalier.

Dar, iată derularea filmului vi
zitei.

Pe o vreme rece, cu ploaie mă
runtă se pleacă incă din primele 
ore ale dimineții spre ferma „Hoe- 
ve de Laar", aflată te localitatea 
Herwijnen. la o depărta.-* d» 60 
km de capitală.

Drumul spre ferma „Hoeve de 
Laar“ trece prin zone de produc
ție agricolă, todeceebi animalieri •
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Vries, fa raza căreia se află uni
tatea zootehnică „Hoeve de Taart 
rostește o alocuțiune de bun sosit.

Ttt compania conducătorului fer
mei, H. Heemskerk, se vizitează cî- 
teva sectoare ale întreprinderii.

_ Pe parcursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat apreciază ca 
valoroasă activitatea fermei, expe
riența de care dispune, igradul înalt 
de eficiență economică și urează 
gc6podarilor noi succese în munca 
lor. Aceleași aspecte sint sublinia
te în convorbirea 
gazdele.

Cel de-al doilea 
mărimii, și primul 
tivi tații portuare și industriale 
țării — Rotterdamul — î ’ 
pe solii poporului român sub sem
nul prieteniei și bunei înțelegeri 
care caracterizează raporturile ro- 
mâno-olandeze, care s-au manifes
tat pregnant în tot timpul vizitei 
■fidale a președintelui Consiliului 

de Stat, a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalte persoane oficiale 
mane.

La sosire în rada portului, 
meroși locuitori ai orașului aduc, 
prin prezenta lor, un cald oma
giu taalților oaspeți. Pe chei este 
aliniată o companie de gardă, care 
prezintă onorul. Se intonează im
nul de stat al țării noastre. Sînt 
prezenți comisarul reginei pentru 
provincia Olanda Meridională, dom
nul Vrolijk, și primarul orașului 
Rotterdam. domnul Thomassen. 
Prezintă, de asemenea, omagiile lor 
ofițarî super.ori dl.n marina olan
deză ș: din garnizoana Rotterdam, 
a-te cfiealități. Oaspeților români

finală avută cu

oraș în ordinea 
in ierarhia ac-

a 
întâmpină

ANGAJAMENT FERM OE A TRADUCE IN VIATĂ HOTARlREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

la Poiana Brașov și — mai sus 
spre Postăvar urcă, tn aceste sil 
de vacantă, sute de elevi ți eleve, 

care ati îndrăgit excursiile ți 
drumețiile..

MIȘCAREA SPORTIVA 
DIN JUDEȚUL OLT 

DISPUNE DE RESURSE
CARE SE CER MAI BINE

VALORIFICATE
UNELE ASPECTE RELEVATE DE ANALIZA EFECTUATA

COMITETULUI JUDEȚEAN OLT Al P. C.
DE BIROUL

R.

TURISTICE

IN DOUA MARI COMPETIȚII INTERNATIONALE
SENIORII In campionatul F. I. JUNIORII In CUPA AMICIȚIA
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tări despre oițe activități 
sporirre de maso

Compel 
acesta la 
în anul 
derației f 
le din cadrul ..vamonva 
au stlrnit întotdeauna 
res în țările europene 
cele din Africa, tmde 
rații de specialitate. V 
opt ediții echivalează, 
crearea unei veritabile tradiții 
ptonatul F.I.R.A.* a intrat, 
cuvinte, în circuitul marii or 
ceri de rugby, fiind — l- drept vo 
bind — cea mai importantă ai 
mare confruntare s: 
ționaiâ după „Turneul 
țiat

Luna aprilie
eres deosebit

aștri. E 
mtări î
' semomo

F.T.R.A.- (un campioi 
toată accepțiunea u 
aie juniorilor t.n .,CuDa Amiciții 
Referitor la ambele competiții, c 
bal ia ușă (startul, chiar la sfirț 
acestei săptâmini), ne propunem 
\a prezentăm cîte un succint istoric

ROMÂNIA — PREZENTA 
CONSTANTA IN PRIMUL 
EȘALON AL RUG8YULUI 

CONTINENTAL

de International

in drum spre Constanța, juca slmbăta cu eckipa FU>_. 
byștii spaniol: au făcut o srură esc_. 
in Capitala. I-am înttlr.lt pe aeroțc—;. internațional Otopeni. la ăteva cl'.pe 
de la aterizarea avionului. Cunoștința 
cu uriașii Ignacio Berdugo ți Carto, Itodriguez. cu Guiller.no Blanco s. Jose 
Antonio Bueno ș: bn:eir.;eles a -
trenorul Gerald Murillo. Oaspeni era- 
veseli pentru că Bucureștiu; ■_-« p.-knr. 
cu soare. îmbrăcat în straie ce prtma- vară.

— Așa va fi vremea și ia Constanța î 
m-a întrebat discret unul dintre rug- by.știi spanioli.

— Să sperăm. Deocamdată. tnsă. tr. 
orașul-gazdă a meciului plouă...

Șeful deiegațlel, dl. Floreneio N'orieg» 
este un bărbat impozant, eu alură d- autentic sportiv. A jucat rugby cu doua 
decenii în urmă. Linia, a U-a șl a m-a-

Azi, de la ora 17, ln sala Floreasca
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START IN „INTERNAȚIONALELE''
• Vlsd 'F.C Arțeri p Ant« („U" CM, convocat 

de wercure» viitoare • Aamunorte zilnice și i 
progresul pregătirilorde verificare tn

pentru 
dwă

partida
meciuri

DE GIMNASTICA
Saia Floreasca este gata să găzdu

iască cea de a 16-^a ediție a campio
natelor internaționale de gimnastică 
ale țării noastre. Primul start se va 
da astăzi ia ora 17, cînd intră în 
competiție băieții. Pe listele de con
curs' figurează următorii sportivi: 
Ivan Pehlivanov și Dimitar Karseli- 
iski (Bulgaria); Pavel Janicek și Jiri 
Tabak (Cehoslovacia), Michele Arna- 
holdi și Renato Giess (Elveția), Olaf 
Grosse .și Reinhardt Schubert (R.D. 
Germană), Zoran Ivanovici șî Drago 
Sostarici (Iugoslavia), Jerzy ” 
și Piotr Wesolowski (R. P. 
Anatoli Kozeev și Nikolai 
(U.R.S.S.), Janoș Sivado și 
Szekeres (Ungaria), Petre 
Dan Grecu. Mircea Gheorghiu, Gheor- 
ghe Păunescu, Constantin Petrescu, 
Nicolae Oprescu, Litiu Mazilu, Ște- 
fau Gali, Gheorghc lușan și Radu 
Branea (România). Din cauza unor 
accidentări, gimnăetii ' din R. F. Ger
mania au fost nevoiți să renunțe, de 
* mai iaca deplasarea la. București.

Kruza
Poionă), 

Gauin 
Istvan 

Mihai uc.

Pentru simbătă, de la ora 17,30, 
sfat programate întrecerile fetelor, 
spectatorii urmînd a viziona evoluți
ile sportivelor : Evdokia Pandezova și 
Sonia Stoinova (Bulgaria), Lcnka 
Ilaskova și Vatra Bartunkova (Ceho
slovacia), Sylvia Schaffer șl Ute Deyl 
(R. D. Germană), Linda Toorp și Jea
nnette Vaniraventijn (Oiandai Ali
cia Brozowska și Danute Fidsiewicz 
(R.P. Polonă), Marina Gordeeva și 
Tania Ritseva (U.R.S.S.), Alina Go- 
rcac. Elena Ccampelea, Ileana Coman, 
Nadia Comănici, Liliana Brănișteanu 
și Kodica Sabău (România).

Duminică dimineață, de la ora 11, 
cei mai bine clasați în primele două 
zile de concurs vor participa la fi
nalele pe aparate. Deci, în perspec
tivă. un spectacol de înaltă ținută.

Reamintim că elevii au accesul 
gratuit ta grupuri organizate, iar 
studenții de ia I.E.F.S, — pe baza 
carnetului de gtadent- l

Prcgr^mu, pregătirilor reprezenta
nt ei de fotbal pentru partida ami
cală de miercurea viitoare de la 
Kiev. în compania reprezentative: 
Uniunii Sovietice, s-a deschis ieri 
dimineață prin adunarea jucătorilor 
selecționați la București, la sediul 
F.R.F. între timp, antrenorii Valen- 
tin S tău eseu și Robert Cosmoc au 
făcut propuneri pentru definitivarea 
lotului, în funcție șl de unele obser
vații prilejuite de etapa de campio
nat. Biroul F.R.F. a aprobat compo
nența următorului lot reprezentativ, 
care a șl intrat. în pregătire de ieri:

PORTARI: Kăducanu (Rapid), Hai- 
du (Steaua)

FUNDAȘI: Sătmăreanu (Steaua). 
Pescaru (Steagul roșu). Sanieș (Uni
versitatea Craiova), Deleanu (Dina
mo), Vlad (F.C. Argeș), Antonescu 
(F.C. Constanța), Hajnal (A.S.A. Tg 
Mureș).

MIJLOCAȘI : Dumitru (Steaua), 
Nunweiller (Dinamo), Beldeanu 
(C.S.M. Reșița), Anca ț„U* Cluj)

ATACÂNȚI: Troi (F. C. 
Duniitrache (Dinamo), Marcu 
versitatea Craiova), Lucescu 
mo), Mureșan („U“ Cluj).

In total 18 jucători. Față de lotul 
anunțat în ziarul nostru de miercuri 
s-au produs, deci, , mici modificări: 
s-a renunțat îa Ciugarin, care trece 
La lotul de tineret, șl au fost che
mați fundașul central pitsștean Vlad

Argeș), 
(Uni- 

(Dina-

Fe ciu
lo tului

4,
,U“ Cluj, Uni-
> doi, Steagul

A.S.A. Tg. Ma

-I mijlocașul clujean Anca, 
buri, cei 13 component! ai 
vîni astfel repartizați: Dinamo 
Steaua 3, F.C. Argeș, „r'“ 
versitatea Craiova cite 
roșu, F.C. Constanța, 
reș C.S.M. Reșița, Rapid cîte unul.

ieri, în programul lotului, care 
și-a fixat „cartierul general" Ia Sna
gov, au fost prevăzutei baie șl ma
saj, și o mișcare foarte ușoară. Sea
ra, în cadrul unei scurte reuniuni, 
antrenorii au prezentat întregul pro
gram de pregătire. Pentru astăzi di
mineață,. e programat un. nou antre
nament, iar după amiază va avea Ioc 
primul dintre cele două jocurl-școală 
prevăzute; el se va disputa în com
pania divizionarei C, T.M.B. Mîine, 
din nou antrenamente, ședință dc 
tactică, plimbare și odihnă. Duminică 
după amiază se va desfășura al doi
lea meci de antrenament. De data 
aceasta partenerii lotului vor fi ju
cătorii echipei Autobuzul. Plecarea 
spre Kiev este fixată pentru Juni 
dimineață, cu avionul.

In privința stării. sănătății jucăto
rilor două cazuri existau la prezen
tarea selecționaților: Antonescu, care 
se resimte de pe urma unei lovituri 
primite . în întîlnirea de miercuri și 
Duniitrache* care acuză o întindere. 
Dar medicul lotului, dr. D. Tomeecu, 
speră tă-i rettci amîndoL

Continuăm relatarea asupra acțiunilor 
turistice și de drumeție ale U.T.C. organizate ia nivelul județelor țării, pe 
parcursul săptâminii trecute.
• Agenda tmor asemenea activități a 

fost foarte încărcată in JUDEȚUL SA- 
CAU. Astfel. 181 de elevi au participat 
la excursii de 1—2 zile spre orașul cu 
rezonanțe istorice, Măiășești. Spre Bra
șov s-aU îndreptat 44 de tineri, spre va
tra Damei — 43 de elevi și 22 de sala-

i. spre nordul Moldovei — 43 de elevi 
W cooperatori din citeva convine 
ăuar.e. spre Lacul Roșu — 40 de ute- 

spre Tg. Mureș — 26, spre Bunuși 
îș de sa-ariați. Una dintre cele mai teresame șl eficace acțiuni a fost 

orașului Bacău, efectuat pe Jos de 
«M de elevi. Această excursie a

»cop, orașul participarea 
ultima 9T- desf&șurat 
de aier.-îa

activității sportive pe 
anul 1072, efectuată în Biroul Co
mitetului județean Olt al P.C.R., 
acțiune întreprinsă în baza Hotă
rî ril O.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului, a relevat în mod 
pregnant, convingător, interesul ma
jor acordat de oamenii muncii, de 
mase largi de tineri, exercițiului fi
zic, disciplinei preferate.

La nivelul pionierilor, de pildă, 
peste 33 0(H) de cravate roșii au luat 
parte la diferite întreceri de cros,
in timp ce alți 15 000 s-au numă
rat printre cei mai pasionați ama
tori de turism în cadrul acțiunilor 
„Pionieri pe cărările Patriei", „Roza 
vinturilor", „Ștafeta iscusinței și a 
indemînării". Organizarea satelor de 
vacanță, duminicilor cultural-spor
tive, ansamblurilor de gimnastică, 
a unor centre pentru inițiere în na- 
tație sau a unor expediții „Cute
zătorii" la munte și la mare etc, 
iată atîtea modalități de a apropia 
pe cei mai mici cetățeni ai jude
țului de exercițiul fizic, de mișcare 
in aer liber.

Școlarii mai mari, cei din licee 
si școli profesionale, au semnat și 
ei prezențe masive în diferite con
cursuri și competiții organizate pe 
clase și interclase. pe unități șco
lare. Cifra de 10 000 reprezintă o 
realitate și ea înseamnă, in primul 
rind. elevi la startul unor întreceri 
de atletism, mai precis la „Crosul 
tineretului" și Ia Pentatlonul atle
tic școlar.

în întreprinderi și instituții s-a, 
dat curs dorinței exprimate de masa* 
de salariați de a se organiza mai 
-Ies acțiuni de turism și drumeție, 
fie pentru vizitarea orașelor din ju
deț, fie in diferite locuri din țară 
Doftana, București, Craiova ș.a.) 

Mai bine de 8 000 de tineri și oa
meni ai muncii s-au numărat prin
tre participanții la cele 220 de ac
țiuni turistice ale anului precedent. 
Și tot la nivelul asociațiilor spor
tive sindicale sint de semnalat con
cursuri și competiții la cite trei-pa- 
tru ramuri de sport, iama ca ți 
▼ara. acțiuni pentru practicarea 
gimnasticii de înviorare sau la lo-

cui de muncă, înființarea dc centre 
de inițiere în spori pentru salariați 
și familiile acestora, organizarea de 
serbări câmpenești șl de duminici 
cultural-sportive, participarea re
marcabilă la Spartachiade (6 01)0) 
sau la întrecerile dotate cu „Cupa 
Eliberării", demonstrații sportive 
in mediul sătesc.

Mai mult decît în alți ani, s-a 
afirmat sportul sătesc cu prilejui 
alergărilor populare de cros, al 
Spartachiadei satelor și al Cupei ti
neretului de la sate, al unor între
ceri întră centre de comune. Ana
liza la care ne referim a scos în 
relief meritele celor din comunele 
Izbiceni, Stoicănești, Gostavăț, Pri- 
seaca, Cilleni, Troianu, Băbiciu, 
Priscoveni, N. Titulescu și Dobro- 
teasa. Mențiuni pentru tinerii din 
Cîlienî, care au organizat o acțin- 
ne-model dotată cu „Cupa aurie a 
toamnei”, și pentru cei din Seorni- 
cești, Inițiatorii unei întreceri atle
tice întercomunale, inițiativă ulte
rior extinsă și în alte așezări ale 
județului (Osica, Făgețelu, Stoică
nești, Piatra Sat, Poboru etc).

Chiar și în sfera performanței au 
existat realizări care atestă intere
sul față de ridicarea cotei valorii 
sportului din județ : promovarea e- 
chipei Aluminiu Slatina în divi
zia A de lupte greco-romane și o- 
cuparea locului 4 (la egalitate de 
puncte eu locul 3) fa turneul final, 
obținerea unui titlu de campion na
țional la box juniori (C. Terpo- 
vicl), locul I în campionatul repu
blican al școlilor profesionale 1» 
lupte, promovarea în divizia C de 
fotbal a nneî echipe sătești — uni
ca în țară ■— Recolta Stoicănești. 
selecționarea «nor tineri în dife
rite loturi reprezentative (F. Fie
rea, P. Husaru, N. Radu și D. Con
stantin — lupte „clasice", C. Ter- 
povici — box, Corzon — șah etc).

Dar, așa cum au ținut să releve 
participanții la analiza Biroului Co
mitetului județean de partid, în

Tiberîu 5TAMA
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SIMBATA SI DUMINICĂ. LA CONSTANȚA

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE DE GIMNASTICĂ MODERNĂ
3

O parte dintre com
ponența lotului repre
zentativ de fotbal 
înainte de plecarea spre 
Snagov unde ieri s-a 
dat startul pregătirilor 
pentru meciul 
prezentativa 
Sovietice

cu re
uniunii

i
Foto? T. MACARSCHI

ETAPA FINALA PE TARA
generale
chipe reprezentative, compuse
12 sportive, ale tuturor județelor 
țării. în ambele zile de coneurț vor 
fi organizate, pe l’.ngă întrecerile 
propriu-zlse, șl demonstrații ale 
unora dintre cele mai bune anssm-

și licee. Vor participa e- 
din

bluri de gimnastică modernă ți de 
performanță.

Iată programul finalei: SIMBÂ- 
TA, ora 15,30 — concurs, ora 17 — 
deschiderea festivă, ora 17,30 — 
concurs ; DUMINICA, ora 3,30 — 
concurs, ora 12 — festivitatea de 
premiere șl de închidere.

CONSTATĂRI DUPĂ PRIMA TREIME A RETURULUI

AVEM UN
DAR NU

CAMPIONAT DISPUTAT,
DE NIVELUL DORIT «13

Destule lucruri de comentat, pen
tru iubitorul de fotbal, pe margi
nea clasamentului, după aceasta a 
20-a. etapă în Divizia A și pînă la 
reluarea întrecerii, prevăzută să se 
producă duminică 22 aprilie. Pentru 
că, iată, după etapa intermediară 
consumată miercuri în șase orașe 
ale țării, nu mai puțin de șapte 
echipe alcătuiesc acusn plutonul 
Smntas (de la Steaua, 25 p., la Jiul

22 p.) din care bănuim că, mai 
devreme sau mai tîrziu, se va pro
duce desprinderea; pentru că, de 
«semen ee, și 
cinci formații 
țese 14 p, F.
C.S.M. Reșița
A.S.A. Tg. Mureș 17 p., ultima cu 
un meci mai puțin jucat, sînt sufi
cient de grupatr îacît să nu-și £acu 
sie, șșaj multe dacît tlfalș,

cate temeri. în privința 
în prima

la polul opus vreo
— Sportul student
ei Constanța 16 p., 
17 p„ U.TJU 17 p.,

rămînerii 
divizie a țării.

★
Dar, fa afara pasionantelor apr»' 

cieri, cu ‘—' ' * *
ceastă cădere a cortinei ne 'prile-

clasamentul în față,
*<s-
3-

G. NICOLABSCU

fa pa®, o 3-oJ
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CICLISM

X. I

Birgăului ? După ardoa-

«. <■>'' <<■?

ECHIT AȚIE LA JOSENII BIRGAULUI
Nu ne este dat prea 

des să asistăm la o în
trecere atît de deosebita, 
«șa cum am avut posi
bilitatea să o facem du
minica trecută. Am fost 
pentru cîteva ore oaspe
ții țăranilor din comuna 
bistrițeană, Josenii Bir- 
gâului. Știam despre ei 

®că slnt oameni foarte 
mîndri și harnici și _ că 
păstrează de decenii 'un 
adevărat cult al cailor.

Am avut șansa să a- 
sistăm la un concurs de 
călărie, competitorii tre
buind sâ străbată un 
traseu foarte accidentat, 
lung de peste un kilo
metru. întrecerea a con
stituit o premieră pentru 
aceste meleaguri; La 
startul ei 8-au adunat 
peste 35 de săteni, din
tre care, cel mat mic, 
Tom Cordovan, are 14 ani 
iar cel mai in vfrstă, 
Ștefan Oiță, 52.

A fost un spectacol 
deosebit de plăcut, dîrz 
disputat pentru cei care 
și-au putut, astfel, de
monstra, o adevărată 
măiestrie de 
mîndrele -animale In tre
cerea peste diferite ob
stacole naturale și, în fine.

, de- 
adevărată 
a folosi Va 

rea
devent, oare, întrecerea
startului, avem toate motivele să

tradifie 
credem

la 
că

Josenii 
da...

Foto i

AZ\,
START ÎN „CUPA

LA ORA 14,30
STEAUA", CRITERIUL

MECIURI FRUMOASE

DE PRIMÂVARĂ“

PRIMA CURSA INTERNAȚIONALA 
A SEZONULUI

Ediția 1973 a „Cupei Steaua” s» în
scrie in cadrul concursurilor impor
tante pentru selecționarea echipe! 
care va reprezenta țara noastră In 
„Cursa Păcii". Întrecerile, care vor 
începe astăzi, cresc In valoare, dato
rită faptului că la startul lor vor fi 
prezenți șl cei mai buni rutieri din 
Bulgaria, aflați ți ei în toiul pregă
tirilor pentru marea competiție in
ternațională din luna mal. Forul de 
specialitate din țara vecină a depla
sat la București pe următorii alergă
tori: Nikolov, campion balcanic la 
proba de fond, Martinov, cîștîgător 
al ediției anterioare a „Cupei F.R.C.", 
Mihailov, Țanev, Ștefanov, Ceacîrov, 
Rusev, Iliev, Vasiliev și Gheorghiev. 
Oaspeții vor fi conduși de cunoscutul 
antrenor I. Alexandrov.

Organizatorul concursului, clubul 
sportiv Steaua, a primit înscrieri de 
la toate secțiile de performanță din 
tara noastră. V. Teodor, Al. Sofronie 
(Dinamo), I. Cernea, M. Virgil (Olim-

pia). N. David (Mureșul Tg. Mureș), 
C. Ciocan (Voința București). M. Hri. 
soveri (C.S. Brăila), I. Nagy, V. Ba
dea (Steaua), C. Tănase, N. Andro- 
nache (Metalul Plopeni), H. Cătălin 
(Petrolul Ploiești), G. Marton (C.S.M. 
Cluj), iată numai cîțiva favorițl ai 
cluburilor șl asociațiilor participante.

Se alcătuiesc numai clasament* In
dividuale, acordîndu-se bonificație 
pentru fiecare etapă. întrecerile *e 
vor desfășura după următorul pro
gram i

VINERI: București — Alexandria 
— și retur (150 ian). Startul sa va da 
la ora 14,30 de la km 23 (comuna 
MihSiiești); SIMBATÂlÎO km contra
timp individual pe șos. București — 
Ploiești, cu plecarea șl sosirea la In
tersecția cu șos. Tunari. Primul start 
se va da Ia ora 16; DUMINICA: cir
cuit pe str. Cimpinei (75 km), cu ple
carea la 10,30. Pentru dinamizarea 
cursei vor avea Ioc sprinturi inter
mediare, la fiecare două ture.

F« cel* 20 de terenuri, cite le 
elnt puse Ta dispoziție, jucătorii 
participant la întrecerea dotată cu 
trofeifl „Criteriul de primăvară" ae 
apropie de... linia de sosire. Cîteva 
dintre meriuril* seniorilor, dispu
tate la „Progresul", au stârnit in
teresul spectatorilor aflați în tri
bune, mai ales datorită răsturnări
lor d« situații.

O astfel de dispută a fost aceea 
In care s-au întâlnit Ioslf Kerekeș 
(Dinamo Brașov) — Lucian Bolder 
(Politehnica Cluj). La situația de 
1—1 la seturi, Kerekeș este la ser
viciu și, în decisiv, cîștigă ușor trei 
ghemuri. Ar fi fost lesne pentru 
oricine să-l considere învingător pe 
jucătorul brașovean. Acesta șl-a ad
judecat, în cele din urmă, meciul, 
dar nu mai înainte de a trece prin 
reale emoții. De la 0—3 Boldur e- 
galează, face 5—3 în favoarea sa. 
Din acest moment el nu a mal 
practicat același joc calitativ, Ke
rekeș cîștigînd partida. Așadar, 
Kerekeș — Boldor : 2—8, 8—4, 7—5. 
Alți doi semifinaliști în grupa se
niorilor sînt Dan Nemeș (Progresul)

O RETROSPECTIVĂ CARE VIZEAZĂ, DE FAPT, VIITORUL

foarte 
atractiv pentru sutele de spectatori 
din localitatea gazdă și din comunele 
învecinate.

Diritr-0 discuție cu Victor Gresner, 
secretar al- Comitetului județean 
U.T.C., cu primarul comunei Vasil* 
Hagiu, cu secretarul comitetului co
munal U.T.C., Ion Someșan. ți cu

Dumi- 
alte 
care 
vor- 
ziua

profesorul de educație fizică, 
tru Voineanu, am putut afla 
amănunte asupra întrecerii Ia 
am asistat. Ni s-a spus câ este 
ba de o premieră șl câ, pină In 
concursului se indoiau de succesul 
ei. Dar câ, după medul de desfășu
rare șl după deosebitul Interes ară
tat de toți cei prezenți — și noi sus-

Și

Remus BUDE-Bistrița.
ținem intru totul această idee — nu 
exista nici un motiv pentru ca, de 
acum Înainte, asemenea concursuri să 
nu se repete, deocamdată, la fiecare 
două duminici, iar mai târziu, la fie
care sfîrșit de săptămînă.

Iată și primii clasați: 1. Simion Sur- 
cean, 2. Vasile Ciot, 3. Die 
4. Ionică Cordovan, (r.t,)

.lama,

I
I
I
I

MIȘCAREA SPORTIVA DIN JUDEȚUL OLT I
(Urmare din pag. 1)

județul Olt — paralel eu atitea 
reușite — continuă să se mani
feste și unele neajunsuri, eu *- 
feete negative pentru dezvoltarea 
armonioasă a activității sportive. In 
școli, de pildă, doar o treime din
tre elevi au ajuns să practice cel 
puțin o ramură de sport, in vreme 
ce clementul feminin este incă slab 
reprezentat. Există unități școlare 
ca acelea din Piatra Olt, Potcoava, 
Văleni, Slatina (Liceul de construc
ții), Caracal, Corabia (Liceul eco
nomic) care ajung rar cu echipele 
lor în competiții la nivel județean- 
In alte școli (Coteana, Vișina, Vâ- 
dastra, Vădăstrița. Gura Padinii, Si- 
r.ești. Potcoava, Bobicești etc), ri
nele acte normative sau instrucțiuni 
oficiale nu sînt cunoscute de con
ducerile școlilor, nu sînt pus* in 
practică. Deosebit de grav apar și 
unde abateri de la etică a unor 
cadre didactice de educație fizică 
(Marin Honțaru. Ion DascăLu, 
Gheorghe Popa de Ia Școala gene
rală Ursi Cozieni șl Școala gene
rală nr. 3' Corabia) care s-au pre
zentat în repetat* rinduri la cate
dră in stare de ebrietate G !)

Nu este suficient de susținut efor-

ACȚIUNI TURISTICE
(Urnia-e din pag 1)

spre SigMșcara. «a— — _.
ca-

s-su îndreptat .
. orașul Sf. Gheorgl.e spre Vi'.ee.e, ș: 160. spre orașul Slatina (excursii cu racter de orientare orofestcr.a â;.

• Mănăstirea Detam (pettra tineri', din Ttcgoviște), Palatul Potiogi (per.tr : cei din Titu). capitala târli. Port'.e 
Fler și Izvorul Mureșului au fost obiectivele vizitate In timpul sâptAmir.il de 
la "5—31 martie de către utecisvi c 
județul dîmbovița. La început-, acestei luni acțiunea p rin ei pai ă efect, a.a 
a fost o drumeție cu peste 3W ce eteyl 
sure Mănăstirea Dealul, Iar în excurs - 
efectuate cu trenul și autocarul spre 
Cheia și Muntele Roșu, spre București 
(cu vizitarea Muzeului de istorie a Partidului comunist, a mișcării revoluție - 
nare și democratice din România), spr- Tirgoviște (obiectiv principal: platforma 
Industrială) și spre Valea Prahovei ». 
Poiana Brașov au fost angrenați aproxi
mativ 1 200 de elevi.

tul de atragere in activitatea spor
tivă a tinerilor dintr-o serie de în
treprinderi în practicarea exerci
țiului fizic (întreprinderea de mo- 
rărit si panificație Slatina, Fabrica 
de conserve Caracal, ambele cu 
pondere feminina, Autobuzul și 
Fulgerul Slatina, Răsăritul Caracal, 
Petrolul Otești).

In același timp, în unei* «imu
ne nu există documente de planifi
care (nici măcar un calendar com- 
petițional). aproape lotul limitin- 
du-se la participarea in competiții 
organizate pe plan județean (Orlea, 
Grojdibodu, Leleasca, Cungrea, Tes- 
lui, Oporelu etc). Analiza a arătat 
că un control efectuat de brigăzi 
ale Comitetului județean de partid 
in 45 
faptul 
caz in 
fi fost 
dințe ale comitetelor U.T.C.
tangențial. La fel nu s-au efectuat 
asemenea analize nici în cadrul co
mitetelor de partid.

Sigur, in județul Olt nu se poa
te vorbi deocamdată — cu excepția 
luptelor— de o detașare netă pe 
planul performanței. Totuși, și in 
acest domeniu mai presențk» se 
impune obținerea unui progres. Si 
lucrul acesta va fi posibil, dacă in 
lumina recentei Hotăriri de partid, 
in școli se va acorda mai multă 
atenție unor discipline olimpice 'at
letism. box. tir, ciclism, volei, gim
nastică), după cum este nevoie de 
o îmbunătățire substanțială a cali
ficării cadrelor didactice de specia
litate, de o activizare a instructo
rilor sportivi (50 la sută dintre ei 
figurează dear în scripte), d* înca
drarea secțiilor de performanță cu 
antrenori competent! și parionați- 
capabili să asigure un proces de 
instruire Ia nivelul actualelor e- 
xigente.

Tr cu\"intui Soi'-i- tov3 
ghe Constantin, secreta 
mele de propagandă al 
județean Olt al P.C.R 
subliniez* oportunitate 
nallze pentru realizare 
(uri reale în munca 

sportiv*.

de comune a dat la iveala 
eă nu s-a intiinit nici un 
care activitatea sportivă să 
analizată in cadrul unor șc- 

decît

organ: rt 
ținut să
♦ații dezvoltării, ta pr 
activității «pori-v* de

nl HANDBAL

O selecționată masculină divizio
nară de handbal din țara noastră 
întreprinde în aceste zile un turneu 
de mai multe jocuri în Algeria, 
efectuînd totodată șl citeva antre
namente cu handbaliștil algerieni. 
Cu acest prilej au făcut deplasarea 
jucătorii: Penu, Orban (portari), 
Cosina, Gruia, Gațu, Voino, Stef, 
Gunesch, Kicsid, Popesen, Licit, Dan 
Marin și Cîrlan. însoțiți de antreno
rii Nicoiae Nedet și Oprea Vlase.

Turneul handbaliștilor români în 
Algeria se încheie la sfieșitul aces
tei săptămîni, urmind ca lotul i* 
sosească în tară luni 16 aprilie.

Gbeor 
cu probîe 
Som: ierul j 
a tinut si 
accsieT a-

rbitovn a
ă neces:-
.1 ■

po--

nir.d de Ia amenajarea în fiecare 
comună a unui minim de amena
jări, cu forțe locale. Există încă 
multe posibilități nevalorificate. 
Dar printr-un efort colectiv este 
posibil ca. pină Ia finele ac
tualului cincinal, toate comunele 
județului sâ fie beneficiarele unor 
inventare sportive. Mai mult, în 
unele așezări vor fi amenajate ba
zine populare de inot — Stoică- 
nești, Osica de Sus, Scornicețti ș.a. 
— se va amenaja un hipodrom la 
Brebeni. vor fi create spații bitu
minate cu o dublă funcționalitate : 
vara pentru jocuri sportive, iarna 
ca patinoare. Experiența unor co
mune (Stoicănești, Băbiciu) va tre
bui popularizată și aplicată și în 
alte așezări.

Vorbitorul a menționat totodată 
că se preconizează ca activitatea 
sportivă să fie mai strîns legată de 
căminele culturale, ale căror săli 
vor trebui să se afle nemijlocit lă 
dispoziția tinerilor iubitori de e- 
xercițiu fizic. La fel se impune 
îndrumarea oamenilor muncii, a ti
neretului către practicarea și mai 
largă a drumeției, a turismului, a 
cicloturismului, pentru intilniri tra
diționale intre oraș și sat, așa cum 
s-a organizat, cu doi ani in urmă, 
la Stoicănești.

în final tovarășul Gheorghe Con- 
sientin a precizat că in spiritul 
Hotărîrii de partid, se impune să 
existe o colaborare direct#, opera
tivă. nemijlocită intre toți factorii 
cu responsabilități sau cu atribuții 
in domeniul educației fizice și spor
tului. De asemenea se face simțită 
nevoia ca organele și organizațiile 
de partid de la orașe si sate să-și 
manifeste mult mai activ rolul lor 
in conducerea și îndrumarea între
gii activități de educație fizică și 
sport, să sprijine asociațiile spor
tive, să asigure acestora cadre bine 
pregătite sub aspect politic șî pro
fesional. De altfel, in materializarea 
acestor obiective Biroul Comitetului 
județean de partid a stabilit — 
printr-o hotărire — unele măsuri 
concret* destinate să determine îm
bunătățirea activității sportive de 
educație fizică, a sportului de masă 
si de performanță, sporirea rolului 
educativ al acestuia cu osebire în 
rindul tineretului.

I
I
I
!
I
I
I
I
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Cronica diurnă a probelor cam
pionatelor naționale pentru juniori 
și seniori nu ne-a dat posibilitatea 
unor observații de ansamblu. Dar, 
întrucît un campionat nu se în
cheie o dată cu ultimele aplauze 
sau cu ultima medalie distribuită și 
socotind că data nu este nici prea 
apropiată, nici prea îndepărtată pen
tru a nu putea emite unele judecăți 
generale, schițăm, în continuare, 
cîteva opinii — fără pretenția, de a 
epuiza discuția — și în intenția de 
a declanșa un schimb de păreri, de 
analize și, dacă * cazul, de mă'suri 
corespunzătoare.

1. Campionatele recent încheiate 
au pus capăt, în mod practic (a ră
mas numai „Cupa Federației", sîm
bătă 14 și duminică 15. la Sinaia), 
unuia dintre cele mai lungi sezoane 
competiționale. Programarea cam
pionatelor tocmiți la sfîrșit de se
zon — deși justificată meteorologic 
Ia un moment dat — a fost prea 
tardivă, influențînd o regulată des
fășurare și, poate, chiar o ordine 
valorică reală, întrucît cîțiva dintre 
schiorii fruntași erau, de fapt, ieșiți 
din formă (Gh. Vulpe, Nicoiae Cre- 
țoi, Ion Bobiț, C. Văideanu, N. 
Ghimbașanu etc.). Data tîrzie a 
pus sub semnul îndoielii desfă
șurarea tuturor probelor — de alt
fel, coborîrea pentru juniori nici nu 
s-a organizat — iar amenajarea pîr- 
tiilor s-a realizat cu prețul unor 
mari eforturi. De aceea, din expe
riența deceniilor anterioare, cre
dem că data campionatelor — indi
ferent de calendarul internațional 
sau orice alte eveniment* — ar tre
bui fixată înitr-o epocă cuprinsă în
tre ultima săptămînă a lunii fe-

bruarie și prima din martie, eînd 
întotdeauna au 
de zăpadă.

2. Alegerea 
lungimilor și a 
late trebuie făcute din vreme, cu 
minuțiozitate și de natură să stimu
leze progresul schiului. Dacă pentru 
seniori opinăm că, în general, pro
bele s-au situat la un grad ridicat 
de pretenții, în schimb, la senioare, 
acestea au fost prea facile și cu 
nuanțe de improvizație. O coborîre 
de numai 50 de secunde, pe o 
pîrtie lungă de 1 200 metri și cu o 
mică diferență de nivel, nu este 
regulamentară și selectivă nici pen
tru junioare, în afară de faptul că 
menține un plafon valoric scăzut. 
Și slalomul uriaș într-o manșă de 
numai 1,20 minute este prea scurt 
și neangajant. O situație similară 
am întîlnit și la slalomul special al 
juniorilor mici, organizat pe prima 
parte a Clăbucetului, la Predeal, 
pe un traseu scurt și cu un număr 
redus de porți. Așa cum am spus și 
altă dată, întrecerile juniorilor, ju
nioarelor și senioarelor, trebuie să 
capete un profil distinct, să piardă 
caracterul de improvizație, de anexă, 
devenind mai grele și real selective. 
De altfel, schiorii care încă din 
perioada junioratului nu se inte
grează valoric cu seniorii — și acest 
lucru se obține numai prin con
cursuri foarte grele — se pierd mai 
târziu într-o masă de mediocritate. 
Se impune, deci, un calendar se
parat

3. Numărul mare de participant! 
juniori este, desigur, îmbucurător, 
dar pentru a se asigura condiții op-

ACTUALITĂȚI
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BALCANIADA DE LA BELGRAD
între 19 ți 24 aprilie va avea loc 

la Belgrad ediția 1973 a campiona
telor balcanic* de tir (arme cu 
glonț). Federația de specialitate a 
țării noastre a «elscționat pentru 
confruntarea din capitala Iugoslavă 
pe cei mai în formă trăgători (se
niori, «enioar* șl juniori), printre 
care s! acei care au făcut deplasa
rea în 'Cuba. în programul Balcania
dei figurează următoarele probe i 
armă liberă calibru redus 60 f. cul
cat si 3 x 40 f, armă standard 3 x 20 f, 
pistol viteză, pistol liber și revolver.

Din lotul care se va deplasa în 
ziua de 18 aprilie la Belgrad fac 
parte, printre alții : D. Lucache. L, 
Hovici, Vasilica Manea (juniori), Ma
riana Feodot, Melania Petrescu (se
nioare), N. Rotaru, Șt. Caban, Gh. 
Vasilescu (seniori — probe de pușcă), 
D. lusa, L. Giușcă, M. Roșea (se
niori — pistoale).
CEI MAI BUNI DINTRE TINERII 
TALERIȘTI LA „CUPA PRIMĂVERII"

! talere aruncate 
cadrul competiției reILa întrecerile de 

din șanț, din cadri
publicane, „Cupa 
mentul juniorilor

primăverii", clasa- 
arată astfel i 1. S.

existat condiții bune

piftiilor, stabilirea 
gradelor de dificul-

Gănespn (Olimpia) 75 t (din 100 buc.),
2. FI. Persican (Olimpia) 76 t, 3. Tr. 
Zahar**cu (Steaua) 71 Gheor-
ghiță 
tarul)
DAN T.UCACHE (MEDICINA IAȘI), 

CEI, MAI BUN JUNIOR 
AL SEZONULUI

„„ recentei* întreceri, „Cupa pri 
niâverii", juniorul ieșean, Dan Luca- 
che, component al secției de tir a 
clubului Medicina, antrenat de N. 
Cojocaru, a obținut Ia proba de ar
mă standard 60 focuri poziția culcat 
594 p, ceea ce reprezintă un nou re
cord personal, D. Lucache are 13 
ani șl este elev în cl. a Xl-a a Liceu
lui „C. Negruzzi" din Iași.

La

AMINAREA UNOR JOCURI DIN DIVIZIILE A Șl B fi.UA'ii.Mfir diviziei A

participare finaliștilor, cre- 
ar trebui introduse con-

time de 
dem că 
cursuri de zonă pentru depistarea și 
selectarea celor mai buni, astfel ca 
„naționalele" să devină concursuri 
de un nivel valoric foarte ridicat 
și nu concursuri de masă.

4. Pentru variația calendarului, 
credem câ ar trebui introduse în 
circuitul competițiilor de schi și alte 
localități, dotate în prez.ent cu mij
loace mecanice de urcare, cum sînt 
Baia Mare, Păltiniș, Paring sau Re
șița, situație care ar da schiorilor 
posibilitatea cunoașterii și antre
nării pe un număr mai mare de 
pîrtii, forțînd progresul prin varia
ție și surpriză.

5. Organizarea în condiții regula
mentare a concursurilor de schi ne
cesită cîteva lucruri strict obliga
torii. Este vorba, în primul rînd. de 
o stație electrică de cronometraj 
care ar da posibilitatea crono- 
metrării la sutimi de secundă, așa 
cum sînt cerințele internaționale 
actuale, ar elimina posibilitatea ero
rii și a suspiciunilor. în plus, exis
tența unei stații electrice de crono-

cer* l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe 
Constantin Pogiovici (Steaua) șl Ion 
Santel (C.S.U. Construcții), care a 
dispus cu 8—3, 8—2 da Mihai Rusu 
(C.S.U. Construcții). Al patrulea bc- 
mifinalist va fi desemnat după me
ciul dintre dinamoviștii bucureștenl 
Viorel Marcu — Bebe Almâjan. 
Partida frumoase au putut fi vă
zute și în grupa senioarelor, unde 
Valeria Balaj — în evidentă re
venire de formă — le-a întrecut cu 
6—1, 6—1 pe Panaschiva Georgescu 
(Constructorul Hunedoara), cu 6—2, 
6—2 pe Florlca Butoi (C.S.U. Con
strucții) și cu 8—4, 6—1 pe Felicia 
Bucul-, califieînchi-sa în finală, unde 
o va întâlni pe colega sa de club) 
Elena Trifu.

în grupa juniorilor da n—18 ani 
se cunosc trei dintre semifinaliști 
(Florin Manea, Dom Mirza și Mihai 
Tăbăraș), celălalt urmînd a fi de
semnat după întâlnirea M. Gher- 
cioiu (Politehnica Cluj) — C. Curcă 
(Progresul). O comportare frumoasă 
a avut Călin Ionescu (Dinamo Bucu
rești) care a ajuns țpînă în turul III, 
cîștigînd cu 6—0, 6—0 la D. Breaza 
(Petrolistul Cîmpina) șl cu 6—2, 
6—4 la I. Russen (Progresul). Alte 
reztiltate: junioare 17—18 ani Ma
riana Hadgiu (Dinamo Buc.) — A- 
driana Mihăilescu (Dinamo Buc.) 
6—1, 6—0, Georgeta Groza (Elec
trica Timișoara) — Judith Kovacs 
(Șc. Bp. Tg. Mureș) 6—0, 6—3 ; se
niori : P. Hutter (Politehnica Cluj) 
— Ș. Secuieșu (Progresul) 6—2, 6—1. 
întrecerile continuă.

Ion GAVRILESCU

AFLUENȚĂ DE TINERI

PE TRASEELE MONTANE

îr.truclt mai mulți 
ecnipelor de diviziile 
parte din reprezentativ 
a României, car* va 
,.Cupa Țărilor latine*, 
sâ s* desfășoare Intre 
prilie în Orașul Gh. 
Dej, Comisia centrală de eompet-r 
a federației de specialitate a ho;a- 
rît reprogramarea dtorva part.. * 
de campionat după cum urmează

Etapa din 15 aprilie: Văietă 
București — Steaua, reprograzr-i’ 
pentru ziua de joi, 26 aprilie, pe 
terenul Dinamo, Incepind d* la ors 
16; Dinamo București — Diaame 
Brașov — 26 aprilie, teren D.r.a~. >. 
de la ora 17,15 ; Independența Si
biu — Politehnica Timișoara — . 
aprilie la Sibiu : Universitatea 
București — Minaer Bala Mar* —

a’ șl B fa: 
,-a de tinere: 
pa.--.c-pa la 
programa-1 
17 ți 22 a- 
Gheorghiu-

2
▼ T

.'ocări din divizia B : Agronomia 
S. C. Bacău — 26 aprilie 
Rafinăria Teleajen — Po- 
Galați — 26 aprilie, la

:ersn Tineretului, de la ora

dm 22 aprilie ■ Minaur 
Trotușnl — 26 apri- 

B?!a Mare; Universitatea 
Valnta București — 17

FEMININ
1. I.E F.S. 19 16 1 2 252—159 33
2. Univ. Timișoara 19 16 1 2 255—180 33
3. Univ. București 19 13 2 4 272—193 28
4. Textila Buhuși 19 9 2 8 184—193 20
5. Rulmentul 19 9 0 10 221—235 18
6. Voința Odorhcd 19 8 1 10 209—220 17
7. Constr. Timiș. 19 6 4 9 163—176 16
8. Rapid București 19 6 2 11 180—200 14
9. Progresul Buc. 19 3 2 14 156—234 8

lb. Mureșul Tg. M. 19 1 1 16 131—233 3

„CUPA 0PA5F10P0 EA
în urmă cu cîtva timp, Ploieș- 

tiul a găzduit cea de a H-a ediție 
a „Cupei orașelor", competiție des
tinată echipelor de juniori II, la 
care s-au aliniat formații din 16 
localități ale țării : Reșița, Constan
ta. Iași, Brăila, Sibiu, Ploiești, O- 
dorhei, Drobeta Tr. Severin, Bacău, 
București, Deva. Tg. Mureș, Cra
iova. Sebeș, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Brașov.

La capătul unor partide dispu
tate. caracterizate de un mar* e- 
chilibru, reprezentativa orașului 
Craiova a cîștigat trofeul pus în 
joc. pierzînd doar 
cu echipa orașului

JUNIORI II

un meci (8—12, 
Tg. Mureș). Istă,

de altfel, 
clasate : l. 
3. Ploiești, 
rești, 8. Sebeș.

Începînd de astăzi, Sala aportu
rilor din Călărași găzduiește și va
rianta feminină a competiției, la 
start allniindu-sa următoarele for
mații, împărțite pe patru terii : 
Gh. Gheorghlu-Dej, Oradea, Galați, 
Călărași, Timișoara, Brașov, Plo
iești, Drobeta Tr. Severin, Sf. 
Gheorghe, Iași, Craiova, Piatra 
Neamț, Constanța, București, Bis
trița șl Buzău.

întrecerile echipelor feminine se 
▼or încheia duminică.

ordinea primelor sare 
Craiova. J. Constanța, 

4. Tg. Mur*», ». Bueu-

Uti — 
la Ia»:;
II tehnica 
G*lsți.

Etape
Baia Mare
Ii* la

•nai, p* terenul Tineretului, d* la
ora 17,30 ; Cnhersitatea Cluj — Di
nam* Bucurefti — 17 mai. la Cluj: 
Politehnica Tîmișeara — Steaua —
17 mai. la Timișoara :

Jocuri din divizia 3 : Politehnica 
Galați — Rapid București — J mai 
Ia Galați ; 8. C. Bacău — Univer
sitatea Craiera — 2 mai, la Bacă j.

Toate eeleîa’.t* partide din acest* 
etapa ae desfățoarif^eonfonn pro
gramului Initial

LA SEMICERC...
B, Universitatea• Divizionarele

II Timișoara (feminin) și ASA Si
biu (masculin) nu mai participă la 
returul campionatului, întrucît pri
ma echipă s-a retras din competi
ție, iar cea de a doua a fost... des
ființată i ’ Curios e faptul că am
bele *ormații dispar din circuitul 
compet.țional Intr-un moment în 
care ocupau poziții în zona retro
gradării. Ca urmare a acestui fapt, 
federația de specialitate ne comu
nică, în privința punctajului,„ că 
jocurile susținute de cale două for
mații în primul tur rămîn valabile,

urmînd ca toate partidele din retur 
să fie cîștigate de echipele adver
se cu 6—0.

• Meciul restanță de handbal 
masculin dintre divizionarele B Ti
mișul Lugoj și Nitramonia Făgăraș 
s-a încheiat cu victoria primei for
mații cu scorul de 27—17 (15—9).

• întrucît terenul Giulești este 
suspendat, jocul feminin de divizia 
A, Rapid București — I.E.F.S., pro
gramat sîmbătă diSfcă amiază, se 
va disputa pe Terenul Constructo
rul de la ora 17. I

(Steaua) 71 t, 5. M. Cars (Șea 
66 t.

Dan Cristea, liderul necontestat al 
schiorilor noștri alpini.

Fotoi T. MACARSCH1

In campionatul de polo
La Cluj a avut loc derby-ul local 

Voința—Politehnica contînd pentru 
etapa a VIL» a campionatului na
țional de polo. A cîțtigat Voința cu 
categoricul scor de 8—2 (1—0, 2—1, 
3—1, 2—0). Cel mai eficace jucător 
al învingătorilor: CI. Rusu, autor 
a 5 goluri.

metraj ar crea și cadrul regulamen
tar pentru organizarea unor con
cursuri internaționale. eventual 
chiar din „Cupa Europei".

în continuare, mai credem uti
lă existența, prin dotare, a unor 
mijloace de comunicație — prin 
radio emisie-recepție portativ* sau 
telefoane între punctele de plecare- 
sosire ca și p-e traseu,. astfel îneît 
să se intervină în mod prompt șl 
util în desfășurarea propriu-zisă a 
concursurilor. Sînt necesare seturi 
de cronometre-ceas pentru comi
siile județene de schi, principalele 
organizatoare ale calendarului in
tern șl internațional, asigurîndu-s* 
în acest fel, cerinței* prevăzut* d* 
regulament

In organizarea Clubului sportiv 
universitar I.P.G.G.-București s-a 
desfășurat pe abruptul prahovean al 
munților Bucegi, Alpinlada univer
sitară, care s-a bucurat de o nume
roasă participare : 84 tineri și 19 
tinere.

Au fost reprezentate Ia această 
întîlnire a tinerilor aipiniști sec
țiile de specialitate ale asociații kr 
ți cluburilor Grivița Roșie Bucu»' 
rești, Universitatea Brașov, Univer
sitatea Cluj, Politehnica Timișoara, 
Torpedo Zărneștf, Sănătatea Bucu
rești și I.P.G.G.

Zăpada existentă încă din abun
dență în văile munților a pus la 
grea încercare pe cei 103 concu- 
renți, care și-au trecut cu acest 
prilej normele de clasificare spor
tivă de la cat. I la cat. a III-a.

Primele trei locuri, în această e- 
tapă (de iarnă) a Alpiniadei univer
sitare, au fost ocupate de: 1. I.P.G.G.- 
București, 2. Universitatea Brașov, 
3. Universitatea Cluj.

Dacă masiva participare, entu
ziasmul tinerilor aipiniști au cons; 
tiituit prilejuri de satisfacție. nu 
putem trece cu vederea fapțul .că 
în ceea ce privește îmbrăcămintea 
și echipamentul tehnic, s-au înre
gistrat deficiențe, a căror înlăturare 
trebuie să preocupe mai serios pe 
lingă factorii răspunzători, și pe 
sportivi. Unii dintre alpinlștii pre
zentați de Politehnica Timișoara, Să
nătatea, Universitatea Cluj, Uni
versitatea Brașov și I.P.G.G, au in
trat pe trasee fără colțari, pioleți. 
căști de protecție, ochelari neofan si 
au utilizat corzi uzate. în ceea ce 
privește îmbrăcămintea, nu se cons
tată nici-o preocupare de a demon
stra, prin culori sau însemne di
stinctive, că existau la această în
tîlnire reprezentanți ai mai multor 
secții de alpinism.

Se știe că asociațiile și cluburile 
fac eforturi pentru atragerea tine
retului în practicarea acestui fru
mos sport utilitar (ca dovadă, în ul
tima vreme, o serie ds secții au 
fost încadrate cu antrenori: P. 
Bogoiu la Sănătatea, M. Naghiu la 
„U“ Brașov, D. Vasilescu la I.P.G.G. 
și N. Gydngyosl la „U“ Cluj), dar t 

acestor secții nu 
aspectul ținutei 
care contribuie, 
prestigiul lor, al

F. RADVANI

Prima ediție a campionatelor națio
nale școlare de lupte libere ți greco- 
romane » programat, la 
săptămînll trecute și 1» 
acesteia,

Mihol BIR A

noii membri ai 
trebuie să omită 
lor vestimentare 
fără îndoială, la 
alpinismului.

DIONISIE
președintele Comisiei d* alpinism 

a municipiului București

COLAN

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE ȘCOLARE S-A BUCURAT DE SUCCES

MASCULIN
1. STEAUA 19 If 1 2 339—24T 91
X Univ. București 19 14 4 1 299—248 12
3 Dinamo Buc. 19 19 3 7 2?0—2M 22
4. Minaur B. Mare 19 9 9 7 280—257 21
S. Univ, Cluj 19 7 4 8 290—MS 19
6. PoH. Timiș. 19 7 2 10 264—259 18
7 Independent* 1* 7 2 10 290—318 18
t. Dinamo Brașov 19 1 9 10 974—299 15
9. Trotușul 19 1 2 12 230—277 12

lt. Voința Bac 19 1 1 14 239—3M 5

Rubrici redactată de

Hor» ALEXANDRKCU

sfîrșitul 
, începutul

întrecerii* finale, găzduite 
de Sala «porturilor din Iași. Compe
tiția, începînd cu etapa inaugurală 
și terminlr.d cu ultimul său act, s-a 
bucurat de un frumos «ucce*. La 
startul acestei ediții »-au prezentat 
peste 2000 de elevi din școli profe
sionale, licee și școli generai*. Nu 
mai puțin de 12 Instituții central* au 
organizat confruntări cu mai multe 
etape, Încheiate cu finale penim de
semnarea celor ce aveau să te re
prezint* la întreceri:* c* ia Iași.

Spre deosebire de anii treeuțl, 
clnd «-«u organiza: campionate nu
mai pentru elevii din șerifi* profe
sional*, de «sta data ctenpetiția a 
fost deschisă și Luptătorilor din fi
ere șl gccli generale. Pentru a «ub- 
linla racreru’. aceste r orim* campio
nat* aațlont.e școlare se Impune ti

RUGBYȘTII ȚĂRII NOASTRE PREZENȚI

In două mari competiții internaționale
(Drmart dm pap. t|

te

mtat »i 
SlVteâțl» 
îsi vor 
echipa

’.a oare • istrat definitiv în pcaeati
La MtUla ed:;.e * ,C_- 

pe:*, aceasta șl-a schimbat denumi
rea, La propunerea forului de specia- 
titate italian : „Cupa Amiciția*. Noul 
trofeu a fest pus in joc anal trecu:. 
La Roma, ți a revenit — o «-u-p-tra 
plăcuta I — tinerii?? rugbyști romă:.:.

C* t-a fctimpLat Insă, In es»»'» 
î-.trecere continentală a speranțelor 
de La prima ediți* ți plita

Ia Roata, româ- 
p-fina taeeota a 

•p*-'*!I!or *1

sa e.

CADEJII LUPTĂ PENTRU 
REEDITAREA

« DE LA
SUCCESULUI 

ROMA...

Cit privește
F.I.R.A.” p»ntru 
a ajun» anul acesta la a 5-a ediție. 
D* notat. Insa c4 ir»! din primei* 
patru ediții au foat cîștigat* d* Fran-

„Cupa națiunilor 
juniori, competiții

fe pra

aEdiția inaugura 
fost organizata c 
U ds rugby. în 
cetona, teatrul de 
petiției, echipa 
situeze pe local 
formațffle Marocului șl României. în 
anul 1970 speranțe’.* rugbyulul euro
pean »-au întîlnit In Franța, la 
Vichy. Și din nou suCtes al rugbyști- 
lor frantezi, talonați de cel spanioli 
șl italieni. Tinerii noștri reprezen
tanți au ocupat locul 5. fia «dițla *

--a ediția a s-a * eomp*tițl*l (a 
H-a 1 «Cupei Amiciția”), care est* 
Iccrcdințata «pro organizară federa
te! român* de apecialitate, vor lua 
part* S echipe i din oficiu, cele cla
sate la Roma pe 
tmpreunl eu ele, 
șl R.F. Germania 
se califice după 
Cum însă adversarele lor au forfaitat 
la aceste partide d* calificare, tineri! 
rugbyștl din Polonia și R.P. Germa
ni* Intră direct te. turneu.

o altă precizare. Ducă cum s* ști*, 
la campionatele republican* tndiv1.- 
duale juniorii sînt impărțițl pe două 
categorii de vîrstă — mari și miel. 
La o altă competiție de amploar* re
zervată juniorilor — concursul repu
blican de primăvară sau de toamnă
— se fac, de asemenea, conform regu- 
lamenrolul, diferențierile respective 
de vîrstă. La campionate!* naționale 
școlAre, însă, toți coneurenții au fost 
Înscriși numai in funcți* ds greuta
tea lor. Așadar, la fiecare categori* 
ți-au încercat șansele campioni re
publicani de juniori, elștigător! al 
concursurilor republicane de prima

și de mamnă, campioni ai șcc- 
profesionai* — atît mici cit șl

l — cărora 11 s-au alăturat șl 
i deitutanți. Mal trebuie să adân
că unii coneurenți fac parte din 

•ile republicane de juniori sau 
din echipei* c* activează în divizia 
națională, Iar trrulți juniori mic! sînt 
deosebit de taientați și pot concura
— așa cum am văzut șl la Iași — cu 
sucres ta compania celor mari, reu
șind chiar eă a* el impună în fața 
multora dintre aceștia, lată de ce 
campionatele naționale școlare s-au 
ridicat la un nivel superior eelor- 
Lalt* competiții d* juniori ș! școlari 
c« au avut Io* pînă acum, Iar 
fntrceerfle. Îndeosebi cele din finale, 
au prilejuit dispute extrem de aprige.

La confruntării* finale de la Iași, 
d*-a lungul celor șase zile de con
cura, au luptat pentru Întâietate, la 
ambele atîlurl, aproape 400 de elevi. 
Unii, din școlile,și liceele ce se află 
în localități cu tradiție în acest sport, 
alții din orașe sau comune înscrise 
pentru prima dată pe foile de con
curs la o competiție finală de lupta 
Printre aceștia din urmă menționăm 
elevii de la Liceul agricol din comuna 
Ceacova (jud. Timiș), Școala generală 
din Băilești (jud. Dolj), Grupul șco
lar material* d* construcții 
biu. Liceul Mibai —

vară
mari
găm

din Si-
Eminescu din Bu-

rău. Liceul nr. 2 din Roșiori de 
A’ede ți Liceul agricol din Tg. Se
cuiesc.

Cum era șl de așteptat, cel mal 
mulți dintre elevii ce au devenit 
campioni naționali școlari sau .au 
ocupat locuri fruntașe la categoriile 
lor, eu fost protagoniști ai ultimelor 
ediții ale finalelor republicane da 
juniori. Nu este, Insă, mai puțin ade
vărat, că unii dintre aceștia s-au 
clasat pe locuri modeste: V. Dumi
trescu (Șc. prof, chimie Ploiești), L 
Troacă (Șc. prof. Electroputere Cra
iova) și A. Naghy (Centrul șc. M.I.U. 
Tg. Mureș), titulari în lotul republi
can de juniori, sau in echipele d« 
divizia A ' ' . '
(Șc. prof, auto' Buc.), C. 
(Lie, ind. ” ~
.Șc, pref. C.F.R. Constanța), D. Ciu
gulea (Lie. construcții civile Craiova), 
Al. Chirodea (Șc. prof. înfrățirea 
Oradea) la greco-romane ș.a.

După terminarea acestor' finale am 
solicitat și părerea prof. Traian Pre- 
dețeanu, inspector general la servi
ciul educație fizică ți sport al Mi
nisterului Educației și Învățămîntu- 
lui : „Mal Intîi vreau să subliniez că 
aproape totul a corespuns așteptări
lor. Apoi, un aspect tratat întotdeauna 
superficial, din obligații, festivității* 
de deschidere ale întrecerilor și de 
premiere a celor merituoși au avut 
loc la Iași In prezența pionierilor, a 
elevilor în costume naționale, a trom- 
petiștilor ceea ce a creat un cadru 
deosebit acestor finale. Printre as
pectele negative relev absenta unui 
mare număr de antrenori, elevii fir 
ind Îndrumați în timpul dificilelor 
confruntări do profesori, și faptul că 
majoritatea arbitrilor au avut elevi 
In concurs și, firește, deciziile aces
tora au creat unele suspiciuni. După 
părerea mea, campionatele naționale 
școlare pot deveni, peste puțin timp, 
cea mai mare competiție de juniori".

Costin CHIRIAC

ia lupte libere. I. Coteanu
~ ~ Ionescu

alimentar Buc.), I. Anton

primele 6 locuri si 
formațiile Polanlei 
car* trebuiau să 
jocuri de baraj.

12 SPORTIVI ROMÂNI — ÎN
aprilie, la Varșo-între ÎS *1 15

via, se vor disputa întrecerile tur
neului internațional de lupte greco- 
romane — „Memorialul Wladislaw 
Pytlasinski" — la care au fost in
vitați luptători valoroși din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mani, Danemarca, Finlanda, Gheața

TURNEUL DE LA VARȘOVIA
Italia, Suedia, România șl U.R.S.S. 

Antrenorul emerit Ion Corneanu 
va însoți pe următorii sportivi ro
mâni t C. Alexandru, N. Gingă, 
F. Răduț, I. Baciu, N. Dumitru, 
M. Ciutan, T. Horvath. V. Prențiu, 
I. Gabor, A. Șablovschi, R, Coț 

fi V, Dolipschl,

s%25c3%25a2ptAmir.il


CHIPUL LUI RED RUM
1....M om uitat fn ochii acelui etfuț minunat* <w- 

fflit Red Rum —• m-am uitat cu drag, așa cum 
ne-a Îndemnat fopescu la capătul unei transmiși 
admirabile în al cărei final dinsul m-a făcut lă 
încalec pe o ța ți să mă gtndesc la toate poveș
tii® fermecate ale lumii care ou toate la bază a- 
celași și același subiect trăit de jocheul Fletcher pe că
luțul seu Red Rum : cind totul țl se pete pierdut, abio 
atunci trebuie să-ți spui ți să știi că se mal poate 
face ceva pentru a triumfa ; cind totul ți se pere 
pierdut, abia atunci trebuie să ai mintea clară și 
cugetul tare și să nu iași mina jos, 
să nu accepți înfringsrea chior dacă 
ea apare evidentă, chiar dacă zici 
că nu se mai poate foca nimic și 
chiar dacă, pînă la urma urmei, nu 
vei putea birui. Dar n-ai lăsat mina 
jos, n-ai căzut de pe șa, n-al murit 
de frică, n-ai cedat panicii și descu
rajării. Ai biruit ideea de Infringers, 
te-ai bătut și ai învins ceea ce era 
de învins : neputința. Nimic nu e 
mai important. Restul — inclusiv lo
cui întîi — vine după aceea, dacă 
mai vine. $i chiar dacă nu mai 
vine, conștiința e împăcată : omul 
s-a dovedit om și calul sâu — col.
Fiindcă nici oamenii, nici caii n-au venit os lume 
pentru a minca bătaie...

M-am uitat îndelung — căci superba transmis,e 
englezească mi-a permis esta — în ochii jocheui-: 
Fletcher, după victorie. îi versa să plîngă ți sa 
rida, deodată, nu știa ce să facă : să rîdă seu să 
plîngă ? Nici eu nu știam ce să-i spun. C'ne-I mc1 
dădea vreo șansă î Crisp, australianul, avea ia - 
moment dat 15 lungimi avans. Zbura. Plutea. C- sp 
nu părea deloc tipul de gleabâ care se Cuce ce 
nebună, singură în ccp, la „ce-o fi — o fi*, cocă 
crapă ea — bine, dacă crapă ceilalți — si -- 
bine. Crisp era evident un cal foarte bun. o forte, 
favoritul nr. 2 al cursei. Și atunci cind celui 
„Cenușiul sombrero' a căzut la un obstacol — pc: 
spune că 1n capul meu s-a făcut o lumină 
și mi-a devenit limpede că nimeni nu-l mai putea 
birui pe Crisp ccre-și vedea de drum cu cea moi 
mare liniște sufletească, fără să știe ce-i aceea 
cravașa. Numai ca ceea ce se oetrecea in capul 
meu, spre binele ideii, nu conta. Fletcher avea coc
ini, ochiul lui, ambiția si credința lui. Fletcher a

creat că acest Crisp poate fi înrin» seu că tre- 
bufil măcar încărcat s-l Wnrfnge, chiar dacă la in
trarea Tn linia dreaptă totul părea pietlut, dacă nu 
și e-a pierdut

Și a urmet bcsm.i — Ce tn toate poveștile «sf- 
roctdease ți logice: din cefe 15 kzngimî, nu triSi 
-ămăseseră deed pet-u, trei, dacă — Crisp nu miji 
zoura, jocheul seu H cravata cispetut dor nu măi 
avea soo--. Rea Rum, cu 15 secunde incinte levins 
iremea’iabil, găsise energia mcrecib>:id penfu o it- 
bindă la eane nici el. Red Rum, nu știa ce să focă: 

să r'dă seu să plîngă î Se lăsa mîn- 
g>iat pe bot. cecepta demn gestu
rile de fomttîonim afe celor efiați în 
dcuă pidoe’e. —e-gec pine oedo in
cit accepta să fie sărvtct pe frunte 
Dor r.u sounec nimănui ce o Iest ți 
ce mol rc In sufletul lui.

•-Ș» fiindcă nid chiar Țopescu, nu 
mai voriseec oe mine — care om 
făcut C'-notp ia cavalerie din cern 
mi t-a tras o mara o-egaste de cal 
der nu ți o mere pneepere — nu 
C'ed că or putea sa "e Spună tot 
ce gînaeste un Red Rum după o 
Actorie in .AAc-eie Ncționai* de la 
Lrvemooi — mi-am permis să mă

a'-dese io c-tă pane, erorii fiind o vreme de 
vc'ă omețdoore, cu desbyuri bucurestene la fot
bal, a" cose ab«a rocptec cvecm să văd, inir-o 
frinturâ de sec-jnoc. galul ae vis ol lui Durr.itra- 
che. O să fiu sincer ți voi mărturisi deschis, la 
ce m-am g-r-C't — orind me-eu in fată cnipul iui 
Red Run. O spun pe șleau; cm uitat complet 
ae JJ*—AS-A., as Pet-o.u, — S. C Bacău țl 
olte minuni du'-;-tcoe, co să mă gindesc la imo- 
g‘~ie nopții precedente, dna R D o. se canonea 
cum se canonea cu Albania. Am oici ideea nea, 
ochiul meu; credința mec — in funcție și de ad
versar. căci ți esta cc-teczc enorm. Nu sînt cal 
— să cer cu ra să mi se uite in ochi. Pot spune 
doar ctt : srtucria ~j e pierdută și n-avem o'e 
ce iosa ~>o jos. cNar dccâ aici ne învirtim doar 
printre ocre- . ceea ce ne ‘ace viața mei grea 
Oedt printre cai.

Dcr 'n Red Rum n-e fi existind șî o leocă de 
?

BELPHEGOR

I AVEM UN CAMPIONAT DISPUTAT, DAR NU DE NIVELUL DORIT...
(Vrmare din pafl. i)

jzieșăs eanstetărt ri de n*tură. 
Avem, intr^adevăr, un esenpionat 
dffiputot, cu suspense la embele 
mari întrebări. DAR NU LA NIVE
LUL DORIT de către toți cei oare, 
săptămână de săptămtaă, înconjoară 
eu atenție și cu dragoste ecbăpeîe 
noastre divizionare.

Optimist, răbdător, htbitorol de 
fotbal a lăsat să treacă și perioada 
rodajului, dar totul, pare-se, a fcot 
ta zadar : dintre cele 39 de meciuri 
disputate ta acest sezon (jocul Uni
versitatea Craiova — A. S. Armata 
Tg. Mureș fiind amînat pentru data 
de 28 aprilie', jocurile cu adevărat 
valoroase, care să satisfacă exigen
țele tuturor, pot fi ntunărăte pe 
degetele unei singure mîlni. N-a
vem o echipă puternică ta toată 
divizia, capabilă să riștige două-trei 
partide la rind !

Consecința acestor stări de lu
cruri ?

Procentajul extrem de scăzut al 
fruntașelor, ai înseși formațiiior- 
fanion ta fotbalul nostru : 25 de 
puncte după 20 de partide ta drep
tul Stelei, 24 de ipuncte pentru Di
namo.

IN AȘTEPTAREA TURNEULUI „CENTURA DE AUR“ I
AMHLNAMEM COMUN AL BOXERILOR ROMÂNI Șl CUBANEZI!

NUMELE PARTICIPANȚILOR DIN UNGARIA, FRANȚA Șl ITALIA

In cadrul 
namoviști.

I

NATATIE
____ ________<2__ d______ __

IN PISCINA DE LA MAMAIA
PRIMII CAMPIONI Al COPIILOR

telefon). In p'.s-

antrenamentului efectuat tn comun de boxerii cubanezi jj di 
Intre corzile ringului două perechi: Stevenson — Simon (i 

prim plan) fi Aiexe Carrillo.

Foto: R. PAUL

MAMAIA 12 (prin
cina acoperită de ltagâ hotelul Pare 
(50 m) au început joi întrecerile cam
pionatului național de înot pe e- 
chipe rezervate copiilor. Primei • 
curse au fost dominate de sportivii 
din provincie, care au cucerit ceie 
mai multe titluri. Rezultate tehnice i 

CATEG. Ai 200 m brae (b)i T. 
SMEU (Brăila) 2:55.2, A. Birinl (Crf- 
șul) 2:55,3, M. Seculanu (Prahova) 
2:55,6; 200 m bras (f)i CAMELIA 
HOTESCU (Șc. sp. Ploiești) 257,1 
(r. pers.), Ana Georgiu (Șc. șp. Reș.) 
3:10,9; 4X200 m liber (b)i SC. SF. 2 
BUC. 9:36,8 — record, Crișul lȘr35,l; 
4X200 m liber (fii ȘC. SP. PLOIEȘTI 
11:05,3, Crișul 11.-09,8;

CATEG. Bl 200 m epats (tfli I. 
SAKADATI (Crișul) 2:45,7 L. Orei 
(Șc. sp. Reș.) 2:52,0, I. Raau (Șc. eo. 
Cluj) 2:54,1; 200 m «pata (f)i VALE
RIA VLASCEANU (Petrolul) 2*0,1, 
Carmen Bunaciu (Șc. «p. Sibiu) 2*5.0; 
4X200 m liber (b)i ȘC. SP. REȘIȚA 
10:29,4 — record, C.S.M. Cluj 10:48,7; 
4X200 m liber (f)i PETROLUL 11.-01,8, 
Șc. sp. Reșița 11:34,1;

CATEG. Ci 200 m mixt (b)i t. BA- 
LINT (Șc. sp. Tg. Mureș) 3:03,0, A. 
Maty (Crlșul) 3:07,4; 200 m mixt (f)i 
MARILENA —----- —
3:12,2, Irina 
3:14,0.

MAGLAȘU (Dinamo) 
Pănulescu (Petrolul)

itnt

rille, Stevenson — Simon și 
ta mod cu totul sportiv. Am 
singură excepție: ambițiosul 
Cuțov s-a «infierbtaîari puțin 
ta cu uțcruî cubanez Duke
«iar a fost imediat tempera; de

ceilalți,
Simion

Estabîe. 
aztre-

★
Puncte foarte puține, goluri de 

asemenea, de fiecare «tapă. Care să 
fie cauzele ta materie de inefica
citate ?

O cifră amnne trecută ta caseta 
tehnică a jocului de la Pitești pune, 
îmtr-ttn fel, degetul pe rană, expli- 
cîndu-i suporterului dinamovist (și 
nu numai lui) cauza acelui 0—1 ; 
un rezultat în recidivă, amintin- 
du-ne de precedenta evoluție. în 
deplasare, a elevilor lui Nelu Nun- 
weiller care au capotat, la Craiova, 
la același scor. Cifra la care ne 
referim este 0 și ne trimite la nu
mărul șuturilor expediate PE SPA
ȚIUL PORȚII de dinamoviști ta 
tiinoui partidei lor cu F. C. Argeș.

NICI UN ȘUT PE POARTA, 
DECI, ÎN 90 DE MINUTE I Și tota
lul șuturilor (4) trimise spre poarta 
lui Ștan este, de asemenea, eloc
vent...

Nici o replică fără cusur dta par
tea lui F. C. Argeș n-ar putea ar
gumenta „performanța’1 de care 
vorbim, intrucît nici chiar dinamo- 
viștii (în ciuda absenței lui Dinu, 
numărtnd destule piese grele in for
mație) nu și-ar însuși-o.

Și atunci, unde să căutăm ex
plicația mai sus pomenitului re
cord de ineficacitate ? Poate în cele 
mărturisite nouă, ieri dimineață, de 
Alexandru Ene, fostul golgeter al 
echipei.dta- șoseaua Ștefan .cel Mare, 
actualmente șeful secției de fotbal: 
„Echipa noastră nu marchează go
luri, in deplasare, pentru simplul 
motiv că... nu Îndrăznește s-o facă. 
La Pitești, ca și Ia Craiova, Bunii- 
trache. omul nostru de gol, a fost 
mai tot timpul izolat intre apără
torii lui F. C. Argeș... Radu Nun- 
weiller are acum rolul de a acționa 
ca virf secund mai aproape de Bu
nii trache, dar altruist cum îl știm, 
devotat ca nimeni altul pentru c- 
chipă, iși părăsește adesea zona sa 
alergînd aproape tot terenul. ...Și, 
cum in momentul acțiunii de atac, 
nici ceilalți componenți ai echipei 
nu prea îndrăznesc să-și părăsească 
posturile in susținerea ofensivei, a- 
vem explicația slabului randament 
generai al echipei Ia capitolul efica
citate".

Un fc«t om de gol, atat în mie
zul problemelor, incriminează eco
nomia de mișcare ta teren a dina- 
moviștilor, provenită, se pare, din- 
tr-o inexplicabilă teamă de a 
pierde.

ds s-a scris istoria meciului de la Pitești, dintre F.C. Argeș și Dinamot București: mingea centrată de pe 
partea dreaptă, de către Troi, l a depășit pe portarul Cavai (imaginea de sus), iar -fundașul central pi- 
teștean Vlad, venit in sprijinul propriului atac, a trimis-o In plasă (imaginea din mijloc); arbitrul Crto 
Anderco indică reluarea jocului de la centru. în timp ce autorii goluluU iși manifestă bucuria, iar portarul 

dinamovist Cavai și colegii săi din apărare — dezolarea (imaginea de jos).
Fotoreportaj realizat de Paul ROMOȘAI*

ta -a rond 
noas'-r» ți, 
continue pr

Deși pest, 
▼cr Inmnl

La sfu-gi: 
fti 

Sasuaxo, a

-X.
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IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII

DIN 13 APRILIE 1973
astăzi Ia• Tragerea va avea lo® 

București, ta aala duhului Finanțe 
Bănci din etrada Doamnei nr. 3 cu 
începere de la ora 18,15.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN • APRILIE 1FT3

o Depunerea biletelor cîștîg&toars 
se va face pînă în ziua de marți 
17 aprilie 1973, la ora 18, în «ra
țele reședință de județ și pînă în 
ziua de luni 16 aprilie 1973, la ora 
13, în celelalte localități.

• Omologarea premiilor ae vă e- 
fectua în ziua de atobătă 21 apri
lie 1973.

Astăzi și mîine sini ULTIMELE 
ZILE în care mal puteți depune bu
letinele la concutwul Pronosport de 
duminică 15 aprilie 1973, al cărui 
program este alcătuit din 8 me
ciuri din campionatul italian și 5 
țntilniri din cadrul campionatului 
categoriei B din țara.

EXTRAGEREA It Cat 1: 1 va
riantă IOD < 108.000 lei; cat. 3 s 
11,60 a 5.589 lei ; cat. a; 28^0 a 
2.475 lei; cat 4 Î 35,85 a 1508 lai; 
cat 5 ] 115,40 a 563 lai; cai. 6:
188.95 a 343 lei.

Report CATEGORIA I r Î03.41T lei.
EXTRAGEREA a U-a i Cat B:

2.95 variante a 20.533 lei; eat C'. 
8,35 a 7.254 lei; cat. D : 32.95 a 
1.838 lei; cat. E; 35,20 a 1.721 lei ; 
cat. F ș 70,20 a 863 lei; cat. Z: 
1121,75 a 100 lei.

Report CATEGORIA A S 142.895 let
Cîștigul de 100.090 lei jucat 10*5 

de la categoria 1 a revenit parti
cipantului BUDUT C. NICOLAE din 
satul Pietrari — localitatea Băr- 
buleț județul Dîmbovița.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

Un singur exemplu — în speță, 
Dinamo, — se dovedește, desigur 
vaiabil pentru majoritatea echipe
lor noastre divizionare A aflate și 
ele ta culpa ia cel mai important 
capitol al jocului : EFICACITATEA.

Dinamica redusă ta spațiul de joc, 
la mare economie de efort, a fost 
faptul cel mai mult comentat — și 
pe bună dreptate — astă iarnă. 1a 
cursul de perfecționare al antreno- 
rlk>r. Toate acestea, firește, in do
rința unanimă, a factorilor respon

sabili, a antrenorilor, de eliminare 
a lacunelor, de aliniere la precep
tele FOTBALULUI MODERN, COM
PETITIV.

Devine, așadar, firească întreba
rea : de ee atitea discuții, dacă ele

nu stat transpuse in practică, și pe 
terenul de joc ?

O întrebare care invită la acțiune 
poate, de aci înainte, din aceste pri
me sale ale scurtei perioade de în
trerupere.

Înaintea Întîlnirii iugoslavia - românia DE LA VÎRȘEȚ

MIERCURI 18 APRILIE. LA ODESA. JOCUL CU SELECȚIONATA U.R.S.S.

$1 IOTUL DE TINERET A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
națilar e secate: rr-jm? 4 
Spcrtzl s-.adezțese 3; Stea 
Steaua. Jiul cite ici; Rata 
Tg. Mureș. .V Cluj. C.F

Gs*, C«-

AXA.

••Iert::-

IN OBIECTIV DIVIZIA C

TOATA FERMITATEA IN CURMAREA NESPORTIVEAȚII
B-j—~ a IVZ. J t-a Ssp-.-j: ee« se 

a rma ru;l a -__
C. eempexue eae 

•nu intere», tn tper-al tn 
După cum rt psax eenjaa 

tnoepr: ia aerne. Carxam ai
rarom. pa_xa ie iarnă F- °a 

un reztatas ai mtenseicr pregăurt. acuz: 
evol^eaxa ma. tano, în marea majatsaaa 
a ee.cr 12 sem Lupta pemru țe£e a de- vemt rral eentaSrati: dna» numeeoa- 
«e.e vea-n-mt care spera <a k ea—£ce 
pentru târâita Drvtziel B. doar Celuloza 
I MorteSl ■■■ I BateStel B-"--țov au un avana mal consistent ia cla
samente ți pot emite certe pretenții A 
locul <Se țtaer 1» «Srțirta întrecerilor, la rest, înoerEtudine totală.

Dia prta'.tae Jocuri ale rerurtam am 
retmut state aspecte. -me> remarcat: e 
car și mtate cn-mcatLe. Astfel. în majo
ritatea partldetar, arbitrii au condus co
rect. o serie de meciuri au fost de un 
nivel tehnic mai ridicat ca în tur, «dpva 
dzttre sportivi s-au evidențiat printr-un 
eomportamemt tehnic demn ce retiaut, 
ca de pildă, atacantul echipei Danubiana 
Roman, Apostol, care a înscris patru 
goluri în merita cu Textila Botoșani. 
Apoi trebuie să amintim da formația 
Furnirul Deta (seria a Vd-a) care a 
reuțit-. marea performanță de a între
rupe șirul victoriilor Mureșului Deva, 
singura formație din campionat, care 
în 14 etape nu înregistrase nici un eșec.

Dar, din păcate, manifestările de ne- 
•pț^ritaH nu »1» «apjw» h mwțurii»

*e Ortlria C. md treieaoMa 4» OMlpSea » FA F. a tnt 
■ovația s» <mze șaacpeta •ever» un«r 
Tochalișu cart au av-jt ieșiri hnSgasK* 
pe tereata 4e >e. Attfe! feste1, ioctier 
ai echipei Crritatal Dorohei, F. Stoleru 
— spenen— fetntL tnuuei: a primit e 
•espradare de sa aa de zile — a avut 
e cempsnire condamnabil» In medul 
Cristalta DocnM — C-S.M. Suceava. 
Dopa zî~xta-ea obeervator-tata fecerta. 
M. Cristea, Stoieru, e-a comportat ea un huligan. La un 11 m, dhnat împotriva 
formație! șale pentru vn fătat grosolan 
in careu, el t-a repezit ia arbitrul D. 
Munteanu (Birlad) brusriadu-1, iar cfcd 
aoeuta. pe bunâ dreptate, a scos carto
nașul roșu dlrdnd eliminarea fotbalis
tului eeria: eu dls-ripur.a, l-a lovit. Vnul 
dtatre jucătorii echipei Cristalul a in'jer- 
venifi dar a fost lovit și el de către 
Suoleru. Pir.â la urmă htaiganul a iest 
potolit șl scos de pe teren.

Un alt fapt reprobabil t-a înHmp-at 
la Jocuț disputat tn etapa a XV-a la 
taotru. între Minerul Rovinari șl Metalul 
Oțelu Roșu (merita au s-a Jucat Ia Ho- 
vinarl. intrucit terenul de aid era sus
pendat). Echipa din Oțelu Roșu a pă
răsit stadionul cu doi accidentați, dintre 
care unul grav, S. Ruja eu o fractură 
la un braț și M. Stan cu glezna fisurată. 
După cum se scrie tn memoriul asocia
ției sportive Metalul Oțelu Roșu, înaintat 
F.R.F., jocul a fost de o duritate ne- 
maitatnnltă, fotbaliștii Ruja șl Stan au 
fost grav accidentați (fiind înlocuiți), iar tați trei, Sitnion, Enea și Flore» preieq-

cer»'

tau la terminarea parudei numeroasa 
cor.mzX în mescorm se mai aminte șt» 
țl de șețbtae nesportive a.e unor spec
tatori care au aruncat cu sticle și alo» 
criecte tn Jucătorii de la Oțelu Roșu.

Vâxtnd foaia de arbitra! — semnată 
Ce I. Bogdanov (Timițoaral. constatăm, 
cu surprindere, că din ea nu reiese ni
mic din incidentele acestui meci. se 
menționează doar accidentarea 'ta Rtaa 
(ar S căzut pe braț fără să fie Jenai 
de vren adversar _.) șl Stan. Arbitrul 
a mal consemnat în foaie el ambele 
echipe au jucat... tare șl că din partea 
spectatorilor nu s-ar fi manifestat nici 
un gest de nesportivitate ! Pe cine aă credem ?

Cele relatata mai sus aînt doar două 
cazuri de nesportivitate sâvîry.te tn pri
mele etape. Pentru curmarea lor Federa
ția de fotbal trebuie să acționeze cu 
fermitate șl exigență.

T. RA8ȘAN

Toate partidele amînate d!n eta
pele precedente ale campionatului de 
juniori (Oltul Slatina — Jiul Petro
șani. Minerul Anina — Șc. sp. Ca
ransebeș. Olimpia S3 tu Mare — Uni
rea ZsJău, Electroputere Craiov» —

Juniorii iugcslavi au început pregătirile
BELGRAD, (prin telefon). — 

In cadrul preliminariilor turneului 
UXFJL, în grupa din care fac 
parte Grecia, România șf Iugoslavia, 
formația iugoslavă a avtft o compor
tare sub așteptări. Deși formată din 
jucători în majoritate componenți 
ai loturilor divizionarelor A, selec
ționata antrenată de Mihici Miljen- 
ko a pierdut ambele jocuri cu Gre
cia, cu același rezultat (2—1) ți la 
Atena și la Belgrad, reușind un egal, 
la București, cu România. în felul 
acesta șansele pentru ocuparea pri
mului loc în grupă au rămas să ți Ie 
dispute România și Grecia. Ca out
sider, Iugoslavia va căuta să-șf sal
veze, acum, prestigiul, în ultimul joc, 
la 15 aprilie, la Vîrșeț. Pentru aceas
tă intîlnire selecționerul Anta Mla- 
dinici a convocat 18 jucători, din 
care va forma echipa. Iată compo- 
Zrr.pl lotului : Vlak, Svița — por
tar-., Pavkovici, Savici, Radosavlje- 
vict Hazabent, Iurișici, Vujkov, 
Meter, Rojici, Popovici — apărători 
și Devcici, Petroviei, Starovlah, Teo
dorovich Primoraț, Krajclar, Țar — 
atacar.ți. Dintre aceștia, cei mai cu- 
aoscuți sînt Vladimir Petrovicl 
(Steaua Roșie), Ivița Țar (Dinamo 
Zagreb), Igor Hazabent (Olimpija), 
Verdar Rojici (Hajduk Split) și Boro 
Primoraț (Velej) care joacă în for
mațiile din prima divizie. Fotbaliștii 
iugoslavi »-au reunit la Belgrad, 
unde au efectuat trei antrenamente 
tn comun. De azi, 13 aprilie, ei itat 
oaspeții Vîrșețului.

Referitor la meciul de duminică, 
selecționerul Mladinici a declarat: 
„Sperăm in victorie, acum, în ceasul 
al doisprezecelea. Prin prisma re
zultatelor obținute in grupă, oaspe
ții sini favorițl; au fost insă și la 
București, dar n-au reușit lă ne În
vingă*.

Orașul Vîrșeț manifestă un inte
res deosebit pentru această partidă- 
Meciul se va juca pe un ștadion, cu 
12 000 locuri, ți e mai mult ca si
gur că va fi plin. Partida este pro-

gramată la ora 
mâniei).

15,30 (18,30 ora Ro-

DUȘAN BUGARIN

Antrenamentele lotului român, 
la Timișoara

Miercuri, la Timișoara, echipa 
noastră de juniori a susținut un 
meci de verificare țn compania di
vizionarei C, U.M.T. Scor final : 
2—2. La pauză, juniorii au condus 
cu 2—1, dar ta repriza secundă au 
fost egalați. Răducanu a marcat 
cele două goluri ale reprezentativei 
de juniori, care a aliniat următoa
rea formație: Caraivan — Cotigă, 
Naghl (înlocuit disciplinar, o parte 
din joc cu Agiu), Lucuță, Chlvu — 
Stoic*, Munteanu. Iuga — Băcescu, 
Răducanu, Petrișor. N-au putut fi 
utilizați, din cauza unor contuzii 
Ciurea țl Șumulanschi. Negruțiu și 
Hurloi — accidentați în meciul cu 
Grecia — și-au reluat antrenamen
tele ușoare. Un alt semn de între
bare ridică și Chlvu, cars acuză 
dureri intercostale.

Ieri, lotul a efectuat un antrena
ment cu specific fizico-tactic pe sta
dionul „1 Mai“. Plecarea spre Vîr- 
șeț va avea Ioc sîmbătă dimineață, 
cu autocarul.

ARBITRUL INTILAIIRII
ALBANIA - ROMANIA

Minerul Motru, C.F.R. Timișoara — 
U.T.A., Progresul București — Co
merțul Brăila și Șc. sp. Sinaia — Șc. 
sp. Miercurea Ciuc) se vor disputa 
ta «ga de

Secretariatul F.I.F.A. a comunicat 
federației noastre că totrucît ar
bitrul portughez inițial delegat pen
tru jocul Albania — România de 
la Tirana, de la 6 mai, anume Sal- 
danha Ribeiro, este bolnav, el a 
fast înlocuit cu alt „cavaler al fluie
rului" din Portugalia, Francesco 
Lobo, aflat pe lista înaintată de fo
rul din Lisabona-la F.I.F. A. La tușe, 
ta meciul de la 6 mai, vor func
ționa tot arbitri portughezi, ale că
ror nume urmează să fie comuni
cate de federația de la Lisabona.

Federația greacă a anunțat nu
mele celor trei arbitri care vor 
conduce jocul dintre selecționatele 
de tineret ale României și Albaniei, 
programat la 6 mai Ia București. 
Aceștia sînt: Nicolas ZIatanos, ja- 
renis Panagioțjj tj Alexandro»



VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎN OLANDA

(Urmare din pag. 1)

li se oferă flori, după care preșe
dintele Consiliului de Stat sem
nează în cartea de aur a Rotter- 
daniului. Semnează, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu și regina 
Iuliana.

La bardul vasului „Pleter Ca
lând", o elegantă navă de pasageri, 
se face un tur în rada marelui port.

în timpul turului în imensul pe
rimetru al portului Rotterdam, se 
participă la un dejun oferit în 
cinstea oaspeților români de mu
nicipalitatea orașului. Participă, 
alături de persoanele oficiale, nu
meroși industriași, oameni de afa
ceri. Discuțiile care au loc pe vas, 
apoi cu prilejul vizitării întreprin
derii Akzo Zout Chemie, pun în e- 
vid&nță posibilitățile multiple de 
colaborare între România și Olan
da, țări în continuă dezvoltare, care 
dispun de o experiență proprie, va
loroasă, atît Tn domeniul activită
ților portuare și de construcții na
vale, cît și în cel al industriei chi
mice.

Joi după-amiază. s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și membri ăi guvernului 
olandez.

Din partea română, au participat 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al

Turneul internațional de ftosciict „Cupa rederațier:

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE: 79-69 

CO R.D. GERMANĂ
CLUJ, 12 (prin telefon). începem 

aceste rlnduri prin a aminti că, în 
anul 1970, cu prilejul ediției a III-a 
b competiției de baschet „Cupa Fe
derației". echipa de tineret a Cubei 
s-a clasat pe locul IV (ultimul), 
după cele de seniori ale României, 
Budapestei și Varșoviei. De atunci, 
cadeții Cubei au făcut pași de uriași, 
ajungîna' în anul 1972 printre lau,- 
reații celei mai prestigioase compe
tiții mondiale, cucerind medaliile 
de bronz ale Jocurilor Olimpice. 
.Prin acese rînduri nu avem intenția 
‘tie a aduce elogii — binemeritate fie 
altfel — baschetbaliștilor cubanezi, 
care în doi ani au urcat de pe pozi
ția de cădeți pînă la mult rfvnitale 
medalii ale J.O, Sau poate, dacă 
vreți, asociem marea performanță a 
sportivilor din Cuba celei realizată 
de team-ul Iugoslaviei, care, atunci 
cînd majoritatea componenților îm
plineau 23 de ani, cucerea titlul mon
dial.

Nu adresăm aceste laude In scopul 
stimulării cadeților României, care 
au toate calitățile și condițiile de a 
parcurge drumul unor mari perfor
meri. Posibilitatea depășirii nivelu
lui mediocru în care se află bas
chetul nostru de mulțl ani depinde 
în cea mai mare măsură de acești ti
neri talentați și vinjoși, care alcătu
iesc reprezentativa de tineret. De ca
pacitatea de dăruire, de pasiunea ce 
o manifestă pentru baschet depinde 
viitorul lor ca sportivi de performan
ță: de posibilitățile Federației de a 
le crea condiții de confruntări sînt 
legate perspectivele acestor tineri 
dotați de ale căror calități ne vom 
convinge, din nou, sperăm, in zilele 
ce vor urma.

Referitor la desfășurarea propriu- 
zisă a competiției se cuvine să sub
liniem splendida evoluție avută în 
ultimul meci de miercuri de selec-

C. M. OE HOCHEI DE LA MOSCOVA

ASTĂZI Ât DOILEA MECI U.R.S.S.- CEHOSLOVACIA
Cel de al doilea tur al campiona

tului mondial de hochei (grupa A), 
ce se desfășoară la Moscova, a con
tinuat ieri cu meciul Suedia—R.F.

SPRINGBUCKS Ml SiST 
AGNAJI

ÎN NOUA ZtELANDĂ
WELLINGTON 12 (Agerpres). — Tur

neul echipei de rugby a Republicii sud- 
Africane (formație cunoscută sub numele 
de „Sorlngbocks") în Noua Zeelandă, a 
fost, după cum se știe, anulat. Cu prile
jul unei conferințe de presă ținută 
Wellington, primul ministru neozeelan
dez, Norman Kirk, a declarat că nu este 
în interesul țării sale să primească o 
echipă a cărei selecție se face după cri
teriile discriminării rasiale. Turneul unei 
asemenea echipe, a subliniat Norman Kirk, ar dăuna relațiilor internaționale 
ale Noi! Zeelande.

OLANDA A ÎNVINS

R. F. G. LA ȘAH
HAGA, 12 (Agerpres). — întîlni- 

rea internațională de șah dintre 
selecționatele masculine ale Olandei 
și R.F. Germani^, desfășurată la 
10 mese în localitatea olandeză Hen- 
gelo, s-a încheiat cu scorul de 
lO'/r—9‘/s puncte în favoarea gazde
lor. La prima masă au jucat marii 
maeștri internaționali Unzicker 
(R.F. Germania) și Donner (Olanda). 
Prima partidă a fost cîștlgată de 
Unzicker, iar în cea de-a doua 8 
fost consemnată remiza.

Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Boldur, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, 
George Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful sta
tului român.

Din partea olandeză, au partici
pat primul ministru B.W. Biesheu- 
vel, W. K. N. Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe, H. Langman, mi
nistrul pentru problemele economi
ce, B. J. Udink, ministrul trans
porturilor și apelor, P. J. Engels, 
ministrul afacerilor culturale, tu
rismului și acțiunilor sociale, J. 
Boersma. ministrul ad-interim al a- 
griculturii și pescuitului, alte per
soane oficiale.

Convorbirile, în cursul cărora au 
fost abordate probleme ale relații
lor româno-olandeze și aspecte ale 
situației internaționale, s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, de 
bună înțelegere.

★
•Toi, 12 aprilie, în cursul după-a- 

miezii, la Amsterdam a avut loc 
ceremonia semnării Declarației so
lemne comune a Republicii Socia
liste România și Regatului Țărilor 
de Jos.

Declarația a fost semnată, din par
tea română, de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și

O spectaculoasă arun
care la. coș a cubane
zului Chappe Fază din 
meciul Cuba—Ungaria.

Foto :
Luca ANDREI-Cluj

ționata Cubei (85—56 cu Ungaria). 
De o rapiditate uluitoare, mînuitori 
ai balonului pînă la nivel de artiști, 
foarte combativi și agili tn apărare, 
sprinteni în atac, baschetbaliștil cu
banezi au făcut o reafă demonstrație 
aplaudată deseori la scenă deschisă. 
Punctele au fost înscrise de: R. He- 
rera 17, Chappe 9. Ortiz 7. Caniga- 
res 4, Vega 2. Calderon 23, T. Herera 
13. Urcelles 6. Santiesteban 4 pentru 
Cuba, respecți-.. Abraham 2. Ujhely: 
11, Lazar 5, Losonczy 9, Megiery 8. 
Nagy 11, Nemeth 8, Salmos 2 pentru 
Ungaria.

JoI seara. în ziua a doua a com
petiției, reprezentativa României a 
înttlnit pe cea a R.D. Germane, p- 
care a învins-o cu scorul de 79—t'j 
(41—34). O diferență da 10 puncte 
care, însă, nu exprimă suficient .- 
sili de valoare al sportivilor noștri. 
Aceștia s-au impus permanent, prin- 
tr-un joc tehnic, cu combinații spe-- 
taculoase, aplaudate deseori de 
puhlic. Ca evoluție, scorul a fost fa
vorabil echipei României timp de 28 
de minute, singurele perioade In care 
a fost condusă aflîndu-se între tm- 
nutele 11 și 13 2.1—24 și 25—27) în
rest, coordonați excelent in te-

Germania. Au învins hocheiștii sue
dezi cu scorul de 12—1 (2—1, 6—0. 
4—0). In cea de a doua partidă. Fin
landa a terminat la egalitate cu Po
lonia: 1—1 (1—0. 0—1, 0—0).

In urma acestor rezultate, echipa 
U.R.S.S. continuă să conducă în cla
sament, avind un avantaj de 3 
puncte în fața Suediei. Astăzi sînt 
programate întîlnirile U.R.S.S.—Ce
hoslovacia și Suedia—Finlanda.

Balet pe gheată ? Nu, 
este vorba ttn atac 
mai violent al suedezu
lui Hedberg asupra 
portarului vest-german 
Toni Kehle, intr-un mo
ment al partidei Sue
dia — RF. Germania 
(S—2)

Telefcto TASS- 
Agerpres 

TELEX <TELEX « TELEX • TELEX
Concursul internațional de călărie de la 
Haga ■ programat o nouă probă de ob
stacole, ta care victoria a revenit cunos
cutului campion vest-german Alwln 
Schockemoehle. învingătorul, care a 
concurat pe calul său favorit „The Rob
ber", a parcurs traseul in lungime de 
871 m cu li obstacole tn 67.9. Pe locul secund s-a clasat David Broome (Anglia) 
pe „Sportsman" 68,9.
■Concursul internațional automobilistic 
„Memorialul Jim Clark", disputat in ca
drul campionatului european (formula 
II) pe circuitul de la Hockenheim, a fost 
cîștigat de sportivul francez Jean 
Pierre Jarier. învingătorul, care a pilotai 
o mașină „March BMV", s-a clasat pe 
primul loc în ambele manșe ale cursei.■In primul tur al turneului internațional 
feminin de tenis de la Miami Beach 
(Florida), favoritele au obținut victorii 
scontate : Chris Evert a invtas-o cu 6—1, 
5—1 pe Lynn Epstein, iar Evonne Goola-

de ministrul afacerii» externe, 
George Macovescu, iar din partea 
olandeză de B.W. Biesheuvel, prim- 
ministru, și W.K.N, Schmelzer, mi
nistru al afacerilor externe.

După semnare, primul ministru al 
Olandei și președintele Consiliului 
de Stat al României au rostit alocu
țiuni.

★
Joi, președintele Consiliului de 

Stat ai Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, auo- 
ferit, în saloanele hotelului „Am
stel" din Amsterdam, un dineu de 
gală în onoarea Maiestății Sale Re
gina Iuliana și a Alteței sale Re
gale prințul Bernhard al Olandei.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, de 
cordialitate. președintele Nicolae 
Ceaușescu și regina Iuliana au 
rostit toasturi.

★
Președintele Consiliului de Stat ai 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat pe Maiestatea 
Sa Regina Iuliana și Alteța Sa Re
gală Bernhard, prințul Țârilor de 
Jos. să facă o vizită oficială in Ro
mânia.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei urmează a fi sta
bilită pe cale diplomatică.

ren de Diaconescu, jucătorii țării 
noastre și-au impus superioritatea in 
fața apărării în zonă (foarte mobilă) 
a selecționatei R.D. Germane, fruc- 
tificind scheme tactice bine alese și 
executate. Au* înscris : Tarău 20, 
Novac 13, Cernat 14. Diaconescu 12. 
Ciczelak 6, Chivulesea 4. Georgescu 
3 si Pirțu 2 pentru România, res
pectiv Jahl 16. Hlnzer lo. Knoll 11, 
Wendt 11. Kirstein 6, Filuscb 4. 
Praln 3 și Paiuch 2. Au arbitrat 
bine F. Bianchi (Italia) și K. Onrust 
(Olanda).

In deschidere, echipa de tineret a 
României a realizat un meci foarte 
hun in fața reprezentativei Ungariei, 
(u'dncind timp de 27 de mi.iute și 
cedind doar tn fața plusului de ex
periența al oaspeților, care In final 
au fost nevoiți să „țină- mingea ptn- 
tru a ciștiga cu 66—63 (35—41).

€*un<i—OiâTidd 90—62 (43—33) . Clasa-
ment după duua zil- : 1—2. Româ-
ria, Cuba 4 p. 3 -4. Olanda. Ungaria
3 p. 5—6. România — tineret. R.D.G.

Programul niei de vineri :: de ia
ra 16.3C. Cuba—România tineret.

România—Olanda și Ungar ia—R D.
Germană.

D. SIANCUIESCU

gong a dispus cu 6—0, 6—0 de Cathy 
Cooper.
*1Cu prilejul unul concurs Internațional 
atletic desfășurat la Oklahoma City, Je
rome Howe a cîștigat proba de o milă 
cu performanța de 4:00,0, El l-a tntrecul 
la sprintul final pe kenyanul. Kipchogt 
Keino, medaliat cu aur la Jocurile O- 
limpice de la Munchen. clasat pe locul 
doi cu timpul de 4:00,6. Cunoscutul re
cordman american Jim Riun s-a situat 
pe locul patru ta 4:061),
■In sferturile de finală ale turneului in
ternational de tenis de la Cleveland re
zervat jucătorilor din gupa B a WCT, 
Jean Chanfreau l-a învins cu 7—6, 2—6, 
6—4 pe Mark Cox. Alte rezultate : Roger 
Taylor — Haroon Rahim 6—2, 7—5 ;
Brian Fairlie — Vladimir Zednlck 6—4, 
6—2.
HA continual turneul Internațional de tenis 
de la Bruxelles la care participă jucători

ÎN CAMPIONATELE MONDIALE OE TENIS DE MASĂ

AZI, MECIURI DECISIVE, DE MARE ATRACȚIE
Hasegawa — eliminat, Bengtsson — pe punctul de a pierde!

SARAJEVO, 12 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru).

Foarte atente și îndatoritoare, gaz
dele noastre iugoslave nu știu ce să 
mai facă pentru ea oaspeții să se 
simtă cît mai bine. S-au organizat 
excursii, numeroase cocktail-uri, 
chiar și o paradă a modei, au fost 
vizitate o serie de întreprinderi. In
tr-un cuvînt, un program complex, 
interesant și relaxant. Doar vremea 
nu se arată prea ospitalieră. Acum 
o săptămînă a nins, stratul de ză
padă ajungînd la o jumătate de me
tru, după care au urmat citeva zile 
frumoase. Apoi ne-am pomenit cu 
un adevărat uragan, care a răsturnat 
vehiculele, a dezvelit case de aco
perișuri și a smuls numeroși stîlpi 
ai rețelelor de electricitate! In sfirșit. 
de două zile condițiile meteorologice 
au devenit mai blinde.

în sala Skenderi.ia activitatea con
tinuă însă cu aceeași febrilitate. în
trecerile se desfășoară din plin la 
probele individuale, iar în tribune 
specialiștii fac diverse comentarii, 
dau pronosticuri. Iată și părerea fos
tului multiplu campion mondial, 
maghiarul Ferenc Sido. pe care i-am 
solicitat-o pentru ziarul nostru: 
„Prin prisma rezultatelor de la pro
bele pe echipe și a evoluțiilor pe

SPORTIVI ROMÂNI PRINTRE
FRUNTAȘII ..TROFEULUI 
RADENKI" LA POPICE

Tradiționalul concurs internațional 
de popice, dotat cu „Trofeul orașului 
Radenki" a reunit sportivi din Aus
tria, Ungaria, România și Iugoslavia. 
In program au figurat probele cla
sice individuale și pe perechi mixte.

Cunoscînd mai bine particularită
țile sălii, gazdele au dominat între
cerile, primele locuri în clasamente 
fiind ocupate de iugoslavii Vlada Iu- 
ricevici cu 1 002 p.d. și Eva Bobnar 
cu 477 p.d. Cornelia Petrușcă a ocu
pat poziția a 4-a cu 454 p.d., iar Ale
xandru Cătineanu s-a clasat pe locul 
7 cu 938 p.d.

Rezultatele In proba de perechi: 
1. Eva Ludvik — Miro Sterjai (Iu
goslavia) 1 432 p.d.... 4. Cornelia Pe
trușcă — Alexandru Cătineanu 1 392 
p.d.

TURUL CICLIST AL BELGIEI 
DUPĂ 3 ETAPE

BRU.NLLL.ES, 12 (Agerpres). Cea 
de-a 3-a etapă a Turului ciclist al 
Belgiei, disputată pe traseul Dam- 
premy—Dinant (169.200 km) a re
venit la sprint belgianului Walter 
Plankaert. In clasamentul general 
individual conduce Roger Swerts, 
urmat de Godefroot la 7 secunde. 
Eddy Merckx se află pe Jocul 4 la 
29 sec.

ECHIPA DE RUGBY
LOKOMOTIV TBILISI 

ÎNVINGĂTOARE LA BRASOV>
BRAȘOV. 12 (prin telefon). Joi 

după-amiază a avut loc în orașul 
nostru meciul internațional de rugby 
dintre formația C.F.R., care activea- 

,< in divizia secundă, și Lokomotiv 
Tbilisi, ocupanta locului 3 în prima 
ligă a campionatului Uniunii Sovie
tice. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 24—15 (18—0).

Carol GRUIA

din gruparea WCT. Iată rezultatele înre
gistrate: Stan Smith —Harold Solomon 
7—6, 1—6, 7—5 ; Cliff Richey — Bryan 
Gottfried 6—3, 5—7, 6—9 ; Nikola Pillcl 
— Roy Barth 3-«, 6—3, 6—1 ; Dick Stok- 
ton — Patricio Cornejo 7—5. 6—9 ; John 
Alexander — Frank Froehling 6—3, 6—4.
a1 n turneul internațional de șah de la 
Ljubljana, după 6 runde șl disputarea 
partidelor întrerupte, conduce marele 
maestru maghiar Lajos Portlsch cu 4’5 
p. urmat de Gligorici, Parma, Smejka) 
și Matanovici cu cite 4 p fiecare. Victor 
Ciocîltea a acumulat 2 p și a întrerupt 
pentru a doua oară partida cu Puc.■Cea de-a 9-a ediție a competiției mas
culine de spadă de la Berna, s-a Înche
iat cu victoria scrimerului vest-german 
Jurgen Hehn, care. în turneul final, a 
totalizat 4 v. Pe locurile următoare s-au 
situat Michel Poffet (Elveția), Ovar 
Johnsson (Suedia» si Francois Jeanne 
(Franța) cu cîte 3 v. 

care le-am urmărit, cred că suedezul 
Stellan Bengtsson își va păstra ti
tlul. Este o adevărată mașină de joc. 
Și compatrioții mei, Jonyer și Klam- 
par. ar fi putut avea unele veleități, 
dacă se aflau în forma maximă. 
Dar ei nu au atins încă acest nivel 
aici, la Sarajevo. La fete întrevăd 
pe primul loc o jucătoare din Asia. 
Cred că sportivele din Europa nu 
s-au ridicat, pentru moment, la stan
dardul adversarelor lor asiatice, așa 
cum au făcut băieții de pe continen
tul nostru".

în timp ce vorbeam cu Sido, 
Bengtsson era gata, gata să4 infir
me pe interlocutorul nostru și chiar 
pe el însuși, dacă ne gindim la opti
mismul lui, afișat înaintea probelor 
individuale. Jucătorul suedez I-a în
vins extrem de greu, în meciul de 
debut, pe vest-germanul Lieck, cu 
3—2. Așa însă, după cum ne spunea 
antrenorul Nicu Naumescu, se pare 
că pentru un campion prima partidă 
reprezintă și cel mai greu obstacol. 
Râmîne de văzut..

Dar, surprizele au și început să 
apară. Englezul Neale l-a eliminat 
pe japonezul Hasegawa, campionul 
lumii din 1967, iar un alt jucător 
nipon, Takashima, campionul țării 
sale, a pierdut prin Reprezentare în 
fața sovieticului Gomoșkov. Takas
hima acuză dureri acute la coloana 
vertebrală, aflindu-se sub suprave
ghere medicală.

In întîlnirile de pînă acum, repre
zentanții României au avut o evolu
ție mulțumitoare. Giurgiucă și 
Gheorghe au depășit tururile preli
minarii. (3 la număr), iar Doboși, ca
lificat direct pe tabloul jucătorilor 
fruntași, a trecut și el un tur. A- 
poi, la fel și Giurgiucă. în timp 
ce acești trei jucători se află

DUPĂ PRIMELE MECIURI ALE SEMIEINALELOR CUPELOR EUROPENE INTERCLUBUR

0 SINGURA ECHIPĂ PRIVEȘTE LINIȘTITĂ RETURUL!
Ceea ce se remarcă, din prima pri

vire aruncată asupra rezultatelor 
partidelor tur ale semifinalelor cu
pelor europene, este adevărul că nici 
una dintre echipele oaspete nu a reu
șit să termine la egalitate, mareînd 
numai două goluri în 6 meciuri!

Tn general — rezultate strînse, care 
certifică fără îndoială valoarea echi
librată a participantelor aflate în 
cursă, ca și nesiguranța care se men
ține încă, acum, după epuizarea pri
mei manșe. De fapt, un singur rezul
tat dă oarecum certitudinea califică
rii în ultima etapă a competiției, 
acela înregistrat la Monchengladbach, 
unde Borussia â întrecut net echipa 
olandeză Twente Enschede, deși me
ciul n-a fost prea ușor pentru gaz
de. Tn cealaltă partidă terminată ia 
o diferență mai mare de un punct, 
Juventus a reușit, in special în re
priza secundă, un joc excelent, me
reu pe atac, străduințele sale fiind 
recompensate de două frumoase go
luri. Decretat unanim „cel mai bun 
de pe teren", brazilianul Altafini a 
făcut din nou n partidă mare, Ju
ventus datorîndu-i acestui „bătrîn“ 
de 34 de ani extrem de mult în ac
tualul sezon. Un 2—0 la Derby, pe 
..Baseball Ground" ar califica, totuși, 
echipa engleză în finală 1

La Amsterdam, Ajax a avut la un 
moment dat 2—0, dar Pirri, din lovi
tură liberă, a înscris cu numai 8 
minute înainte de final. Meciul n-a 
impresionat însă: Ajax i-a decepțio
nat pe suporterii săi, în vreme ee 
Real a jucat foarte bine în a-*.-are, 
a contraatacat rar, dar periculos, si 
mai ales, a avut un portar in „zi 
mare", care a salvat aproape total: 
Garcia Ramon. Raportul de cornere a 
fost de 17—1 (1), dar la singurul cor
ner al oaspeților (min. 7), Blanken- 
burg și-a salvat in extremis echipa, 
respingînd de pe linia porții. Ajax a 
dominat, dar fără orizont, înghesuit, 
și nu a marcat decit un gol din ac
țiune — cel al lui Hulshoff. De altfel, 
fundașul central olandez a fost cel 
mal... periculos din echipa gazdă ! 
Krol a marcat In urma unei lovituri 
libere executate de Keizer și o pasă 
foarte bună cu capul a lui Haan, iar 
în min. 81, Amancio (destul de activ) 
a trecut pe lingă o mare ocazie.

O victorie nesemnificativă a obți
nut A.C. Milan, liderul detașat al 
campionatului italian, In fața unei 
echipe surprinzătoare, Sparta Fraga, 
care în competiția internă „înoată" 
undeva pe la mijlocul clasamentului! 
Echipa cehoslovacă, solidă, bine or
ganizată, a practicat însă un fotbal 
colectiv, bine orientat, apărîndu-se și 
contraatacînd în egală măsură. La 
golul înscris, Golin a șutat violent, 
Brabec a respins greu și Chiarugi, 
aflat pe fază, a reluat în poartă.

Scor identic și în cealaltă semifi
nală a Cupei Cupelor, desfășurată 

în competiție, urmînd să sus
țină seara, tîrziu, alte meciuri, 
juniorul Marin Firănescu a ieșit din 
concurs tn turul trei al prelimina
riilor, fiind învins de austriacul Thal- 
linger, un adversar cu mult mal ex
perimentat. Comportarea Iul Firă
nescu poate fi apreciată însă ca sa
tisfăcătoare. dacă se țir.e seama de 
virsta lui (17 ani) și de faptul că 
joacă pentru întîia oară la un cam
pionat mondial.

Pînă la ora cînd transmit, dintre 
Maria Alexandru și Eleonora Vlal- 
cov doar ultima a jucat șl a cîștigat 
(3—0), alături de partenera ei, 
Yveline Lecler (Franța), împotriva 
perechii braziliene Pupo — Taka- 
tatsu, în primul tur al preliminarii
lor la dublu fete. Competiția conti
nuă mîine (azi — n.r.) cînd sînt 
programate meciuri de mare atracție 
la toate cele cinci probe Individuale.

REZULTATE TEHNICE: simplu 
bărbați, preliminarii, turul 2: Giur
giucă — Wall (Canada) 3—0, Firă
nescu — Biemi (Danemarca) 3—0. 
Gheorghe — Stetean 3—0; turul 3: 
Giurgiucă — Vanslobbe (Olanda) 
3—2, Thallinger (Austria) — Firă
nescu 3—1, Gheorghe — Munday 
(Australia) 3—0; tabloul de 106 con- 
curenți, incluzînd pe jucătorii pro- 
veniți din tururile preliminare: tu
rul 1: Giurgiucă — Yule (Scoția) 
3—1 Gomoșkov (URSS) — Taltas- 
himâ (Japonia) 3—0 (W.O.), Doboji 
— Gaal (Venezuela) 3—0, Neale (An
glia) — Hasegawa (Japonia) 3—2, 
Li Fu-îun (R.P. Chineză) — Hong 
Ciong Hion (Coreea de Sud) 3—L 
Yu Yi-te (R.P. Chineză) — Perssdft 
(Suedia) 3—0. Lian Co-lian (R. P. 
Chineză) — Oya (Japonia) 3—0.

Constantin COMARNISCH1

la. Leeds. Meciul a fost foarte des
chis, fotbaliștii iugoslavi ratlnd șl ei 
citeva ocazii bune. Gazdele au avut 
însă și o bară prin Lorimer, iar din 
min. 70 au jucat in 10 oameni, pen
tru că Alan Clarke (autorul unicului 
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A lax Atnxterdani — Kea! Madrid !—1 (6—6'
Stadionul olimpic, 79 OM de •pectatort. timp rece. Au marcat Hulsliotf 

(min. S7',. Krol (min. 7S1 s*. Pirri .(mm, 82).
AJAX : Stuy _ Suurtier. Hulshoff. B'.ankenburg, Krol — Haan. Neeskens. 

Schilcher (A. Muhren) — Rep. Cruyff. Keizer.
REAL : Garcia Ramon — Jose Duis. Benito. Zoco. Tourino — Grande. Pirri. 

Velasquez _  Amancio. Santillana. .Aquilar.
Arbitru : R. G'.oekner (RJ>. Germană).

Juventus Torino — Derby County 3—1 (1—1)
Stad-.o comunale, 65 060 de spectatori, soare, teren greu. Au marcat : Alta

fini (min. 28 și 82). Causio (mta. 65) și Hector (min. 29).JUVENTUS : Zoff — Spinosl. Machetti, Furtno, Morini. Salvadore. Causio. 
Cuccureddu — AnastasL CapeUo, Altafini.DERBY : Boulton — Webrie-, Nish, O’Hara. McFarland. Todd — MoGovern 
Gemmil — Davies. Hector. Hinton.

Arbitra G. Schulenburg (R.F. Germania).
CUPA CUPELOR

A, C. Milan — Sparta Fraga 1—6 <0—0)
Stadxoc a»- Siro", 45 MO de spectatori, timp frumos. A marcat : chiarugi 

(mir.. 69».MILAN : Be .: _ Sabadlnl (Zlgnoll). AnqulljMti. Doici. Sehnellinșer. Bia- 
S610. Soc'.iano <GoKn), Benetti, Bigon. Rivera. Chiarugi.

SPARTA : Erabec — Tenner. Strahsky, Taborsky. Urban — Snvanec. 
Bouska — B. Vesely. Masek. Kara (Hlad-S). J. Vesely.

Arbitru J Pettărsson (Suedia»,
Leeds United — Hajdul: Solit 1—a (1—01

Stadion „Eiland Road", 27 000 de ‘spectatori, timp rece A marcat Alaii 
Clarke (min. 20).LEEDS : Hau ey — Heaney. Yorath, Hunter, Cherry — Bremner, Giles 
— Lorimer. Clarke. Jones Bates.

HAJDUK : Vukoevici — DJapl. Bolț at, Balțan. Holțer, Peruzoviei, Hlevjak. 
Boskovici. Jovantci,- Jerkoviel. Surfak.

Arbitru : G. Emsberger (Ungaria).
CUPA U E F.A.

Boruata MRnchengladbacb — F.C. Twente Enschede 8—0 (1—0)
■ Teren bun. 34 MO de spectatori. Au marcat: Hsynclses (min. 32 ți 59) șl 

Jensen (mtn. 55).BORUSSIA : Kleff — Vojrte, S-uran, Sieloff, Bonhttt — Danner, Netzer. 
Wimmer — Kulik. Jensen, Heynckes.

F. C. TWENTE t Sehrljvers — Van Jerssei. De Vries, Drost, Oranen, Net- ten. Van den Vail, W. Van der Kerkhof (Achterberg). R. Van dem Kerkhof 
Jeurtr.s.Arbitru : K. NJkolov (Bulgaria).

F. C. Liverpool — Tottenham Hotspur 1—0 (1—0)
Stadion ..Anfield Road”. 50 006 de spectatori, timp rece. A marcat : Alec 

Lindsay (min. 36).
LIVERPOOL : Clemence — Lawler, Lloyd. Smith, Lindsay — McCormack, 

Hughes — Keegan, Toshreh Helghway. Callaghan.
TOTTENHAM: Jennings — Kinear. England, Beak Knowles — Coates, Fer

ryman, Peters — Gilzean, Chivers, Pearce.
Arbitru : A. Angonese (Italia).

gol) a fost eliminat în urma unul In
cident cu Boskovici.

în urma acestor rezultate, prevă
zuta — ți așteptata. — finală Milan — 
Leeds a început să nu mai fie așa 
de sigură 1

ION TIRIAC ELIMINĂ
PE VEST-GERMANUL

FASSBENDER IN TURNEUL'
DE LA NISA

NISA 12 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis de la Nisa 
■ continuat cu partidele din turul 
trei. Jucătorul român Ion Țirîac 
I-a eliminat cu 7-5, 7—5 pe Jur
gen Fassbender (R. F. Germania). 
Alte rezultata mai importante: Go- 
ven (Franța) — Gtmeno (Spania) 
6—2, 6—3; Orantes (Spania) — 
Mulligan (Italia) 6—2. 6—1 ; Pa- 
natta (Italia) — Gerken (S.U.A.) 
6—2, 8—6, 6—4 ; Gisbert (Spania) — 
Faulk (S.U.A.) 6—1, 7—5 ; Nowicki 
(Polonia) — Szoeke (Ungaria) 2—6, 
6-2, 6—4.

LAS PALMAS

FL. GHEORGHIU 
REMIZĂ CU PANNO
LAS PALMAS 12 (Agerpres). — 

Turneul Internațional de șah de ia 
Las Palmas (Insulele Canare) a con
tinuat cu partidele rundei a S-a, în
cheiate cu următoarele rezultate: 
Gheorglilu-Panno remiză; Ribli — 
Darga 1—0; Stein—Kavalek remiză: 
Liubojevlci — Huguet, 1—0; Anders
son — Petrosian remiză: Calvo — Ree 
remiză; Corral — Hort remiză. in 
clasament se menține lider Leonid 
Stein (U.R.S.S.) cu 5‘/2 puncte, urmat 
de Florin Gheorghiu (România), Hort 
(Cehoslovacia). Ribil (Ungaria), Liu- 
bojevicl (Iugoslavia) 5 fiecare. Fostul 
campion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), suedezul Andersson și. ar
gentinianul Panno au cîte 4'/j p.

In fine, partida din Cupa U.E.F.A., 
dintre cele două echipe, engleze, a 
adunat multă lume pe stadionul Iul 
Liverpool, unde evoluau actualul li
der al campionatului (echipa gazdă) 
și deținătoarea trofeului pus în joc.

Singurul gol a fost marcat de un 
fundaș lateral (Lindsay), cu capul, 
în urma unei lovituri libere execu
tate de Tommie Smith-
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