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în ziua de 17 aprilie 1973 a avut loc ședința Comi
tetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire la aplicarea hotăririi 
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 28 fe
bruarie— 2 martie a.c. privind îmbunătățirea struc
turii organizatorice a ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale ale administrației de stat, precum 
și a unităților subordonate,

.Comitetul Executiv a constatat că ministerele, co
mitetele județene de partid și comitetele executive 
ale consiliilor populare, unitățile economice au acțio
nat ferm și cu operativitate, realizind în termen scurt 
prevederile principale ale decretelor Consiliului de 
Stat care reglementează aceste probleme.

Personalul calificat din sectoarele tehnico-adminis- 
trative, rămas disponibil după îmbunătățirea structu
rilor organizatorice, a fost încadrat în activități pro
ductive, cu efecte pozitive atît pentru producția mate
rială, cit ți pentru cadrele în cauză. De asemenea, 
personalul necalificat a fost îndrumat spre școli de calificare.

Comitetul Executiv a stabilit să se acționeze în 
continuare cu hotărîre pentru a se aplica pînă la

capăt toate măsurile stabilite de Plenara Comite
tului Central și de decretele Consiliului de Stat, să 
se normeze activitatea în toate domeniile pentru a 
se ajunge ia structuri organizatorice raționale, să se 
reducă substanțial numărul formularelor și să se sim
plifice formularistica în vederea creșterii operativi
tății și îmbunătățirii calității activității în toate sec
toarele.

în continuare, Comitetul Executiv a aprobat struc
tura Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice ,și 
Sociale a României.

_ Avînd în vedere dorința exprimată de unele colec
tive de oameni ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, Comitetul Executiv a stabilit ca ziua de luni, 
30 aprilie 1973, să fie zi nelucrătoare, urmind a se 
lucra în ziua de 2 mai 1973. Această hotărîre nu se 
aplică în unitățile productive în care se desfășoară 
procese continui de muncă. în unitățile comerciale, 
de transport public și în alte unități de servire a 
populației și locuri de muncă unde salariații, prin 
natura serviciului, nu au ziua de duminică zi de 
repaus.

Tn ziua de 1 Mal vor avea loc adunări populare 
în centrele județene și municipiul București, urmate 
de serbări cultural-artistice și sportive.

In încheiere, Comitetul Executiv a soluționat unele 
probleme ale activității curente.
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Plutonul
firat după aproa
pe 1 kilometru — 
parcurge acum 

calea Grivifei.

Foto:
I. MIHAICA

Astăzi la ora 16, începe turneul 
internațional de rugby — F.I.R.A. 
73. Pe două stadioane din Capitală 
— PROGRESUL și GIULEȘTI — vor 
evolua opt echipe de juniori, repre- 
zentînd de fapt speranțele rugbyu
lui r CEHOSLOVACIA, FRANȚA, 
R. F. GERMANIA, ITALIA, POLO
NIA, ROMANIA, SPANIA și MAROC. 
După cum se poate vedea,' este vor
ba despre o competiție de anvergură 
ce poate fi socotită, pe drept cuvțnt, 
un veritabil campionat european, la 
care participă și reprezentanții unei 
țâri africane în care rugbyul este la 
loc de cinste i Maroc.

Ieri, ultima zi înainte de start, 
pregătiri, atmosferă febrilă specifică, 
întîlnită în preziua marilor evenimen
te sportive. La hotelul UNION, Co
misia tehnică a turneului, sub con
ducerea domnului Jean-Marie Gou-

aux (Franța) — secretar general al 
Comitetului executiv F.I.R.A. —■ a 
hotărît ordinea meciurilor, a tras la 
sorți arbitrii, a stabilit ultimele mă
suri organizatorice. Toate echipele 
participante Ia turneu s-au deplasat 
ieri dimineață pe patru stadioane din 
Capitală pentru a face ușoare antre
namente (Parcul Copilului, Olimpia, 
Progresul și Giulești).

Am asistat ieri, în calitate de in
vitați, la o întîlnire a antrenorilor 
echipelor participante. Din discuțiile 
purtate cu fiecare din ei s-a desprins 
părerea generală că Franța și Româ
nia sînt favoritele turneului. Sînt ga
ranții, însă, pentru o luptă dîrză, in
teresantă, între celelalte combatante, 
care pot oferi surprize (vezi victo
ria de anul trecut a echipei Spaniei 
asupra celei a Franței) și — în mod

cert — pot dovedi că rugbyul din 
țările lor a făcut însemnați pași îna
inte.

★
Azi după amiază, tinerii rugbyști 

români încep dificila întrecere, Tur
neul F.I.R.A. 73, întîlnind reprezen
tativa Poloniei. Tinînd seama de va
loarea rugbyului practicat în cele 
două țări, ai căror reprezentanți se 
întîlnesc pe stadionul Progresul, se 
pare că balanța victoriei va înclina 
de partea sportivilor români.

Echipa noastră a făcut în cursul 
zilei de ieri un ușor antrenament de

Modesto FERRARINI
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Rugbyștti români, ieri, în timpul unei ușoare alergări.

Campioana lumii, riaria Alexandru, sa reîntors în Capitalâ
9

PROGRAMUL ZILEI
STADION PROGRESUL.
Ora 1'6: România — Polonia. Ar

bitri : Fath Allah Bachi (Maroc), 
ajutat de J. Segurola (Spania) și 
K. Ponnaz (R.F. Germania).

Ora 17.30 : Spania — R.F. Ger
mania. Arbitri : Pawul Smaczny 
(Polonia), ajutat de J. Dzieciot 
(Polonia) și D. Grigorescu (Ro
mânia).

STADION CIULEȘTI
Ora 16 : Franța — Maroc. Ar

bitri : Renâ Chiriac (România), 
ajutat de P. De Laude (Italia) și 
C. Udrea (România).

Ora 17.30 : Cehoslovacia _ Ita
lia. Arbitri : Francis Flingou 
(Franța), ajutat de M. Benouri 
(Maroc) și st. Cristea- (România).

SPORT Șl AGREMENT ÎN CARTIERE UN CROS POPULAR
CU 3000 DE PARTICIPANT!

DIN ÎNTREPRINDERILE
SECTORULUI 8

„SÎHT NESPUS DE FERICITĂ
CĂ AM CÎȘT1GAT TITLUL,

DAR SE PUTEA
ȘI LA DUBLU MIXT-.“

Campionatele mondiale de tenis 
de masă odată încheiate, comentari- 
-lle abundă, sportivi, antrenori și di
feriți comentatori exprimîndu-și pă
rerile. Iată care este și opinia ma
estre! emerite a sportului, Maria A- 
lexandru, campioană a lumii i

„Echipa noastră a avut o misiune 
extrem de grea, pe de o parte, lip- 
sindu-ne din formație Carmen Cri- 
șan, iar pe de altă parte, 
gurală ne-a programat 
cele mai importante par
tide, cu Coreea de sud 
și R. P. Chineză. Pe 
parcurs însă am început 
să ne acomodăm și am 
întrecut apoi echipe eu
ropene bine cotate, prin
tre învinsele mele figu- 
rînd Zoia Rudnova, A- 
lice Grofova și Brigitte 
Radberg. La individual 
am întîlnit-o pe Hu Yu- 
lan, cea care avea să 
devină campioană mon
dială; Poate că dacă aș 
fi cîstigat setul doi, al
tul ar fi fost rezultatul 
final. îmi pare rău că 
la dublu mixt unde 
eram favoriți, nu am 
fructificat șansele deoa
rece Stipancici. ' parte
nerul meu, s-a prezen
tat obosit fizic și nervos 
după epuizanta lui semi
finală de simplu, cu ac
tualul deținător al tit
lului suprem, Si En-tin.

M-am bucurat cînd am 
auzit că voi 
che cu Miho 
cunoscută ca 
tă luptătoare.

M-am înțeles de minune cu valoroa
sa mea parteneră, ne-am corelat per
fect acțiunile. Nu pot decît să-i mul
țumesc iui Miho Hamada. Sint ne
spus de fericită pentru că am deve
nit' pentru a doua oară campioană 
mondială ia dublu fete. Mai departe 
nu mă mai gîndesc la nimic. Singu
rul lucru care îl doresc acum este 
să mă pot odihni. Apoi vom mai ve
dea...

Ciclul de materiale pe o temă de actualitate, „Spațiile de joacă, sport 
și agrement din cartiere" a stîrnit, după cum este și firesc, un viu inte
res în rîndul cititorilor noștri, întrucît problemele prezintă un larg inte
res cetățenesc : posibilitatea de a practica exercițiul fizic, sportul 
mentul în orașele și municipiile țării.

Și

și agre-

Pe lingă opiniile consemnate în 
ziar de către redactorii și cores
pondenții noștri în raidurile an
chetă efectuate în Capitală, Cra
iova, Timișoara și Cluj, a răspun
surilor factorilor responsabili din 
municipiile, vizatfe, am primit la 
redacție scrisori ale cetățenilor 
care au considerat de datoria lor

inițiată 
o serie

intervină în dezbaterea 
ziarul nostru, înfățișînd 
realități din cartierele în care 

ne-au și

să 
de 
de 
locuiesc. Toate acestea 
determinat să continuăm ciclul de 
articole pe această temă de ac-

(Continuare în pag. a 2-a)

Am asistat ieri la una dintre ce
le mai reușite întreceri de cros orga
nizate în București în acest an. Es
te vorba de crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai“, organizat (în condiții excep
ționale) de către comisia sport-tu- 
rism a Comitetului U.T.C., în cola
borare cu Consiliul pentru educație 
fizică și sport și cu sprijinul 
direct al Comitetuiui P.C.R. ale sec
torului VIII al Capitalei. Competiția 
organizată pentru salariații din în
treprinderile și instituțiile sectorului 
(au fost invitați să participe și elevi 
ai Grupului școlar căi ferate) a reu
nit la start peste 3 000 de alergători. 
Acest nuinăr mare de participant 

• merită cu prisosință remarcat, dacă 
avem în vedere că este vorba despre 
o competiție de masă deschisă doar 
salariaților. întrecerea s-a bucurat 
de un substanțial sprijin din partea 
Comitetului P.C.R. al sectorului.

Traseul a măsurat 3250 metri și a 
fost amenajat de-a lungul Căii Gri- 
viței (cu startul din fața Gării de

Nord), apoi, pe străzile Caraiman] 
Someș, Șiret (punct de sosire-poartâ 
stadionului din Parcul copilului). A- 
lergarea s-a desfășurat pe o singură 
categorie de vîrstă. Totuși, organiza
torii au alcătuit trei clasamente, pe 
care le publicăm în continuare.

Clasament pe întreprinderi cu cei 
mai mulți reprezentanți în primii 50 
dc sosiți : 1. Uzina de utilaj chimic 
2, Complexul căi ferate Grivița 3. 
I.I.L. Precizia; clasamentul întreprin
derilor cu cei mai mulți participant!: 
1. Grupul școlar căi ferate (400 de 
participanți), 2. U.M.M.R. Grivița 
(350) 3. Uzina de utilaj chimic (250); 
clasament individual : 1. Luca Vasi- 
liu (Direcția regională căi ferate) 2, 
Vasile Dumitru (Uzina de utilaj chi- 
mic) 3. Marian Mătăsaru (U.M.M.R.' 
Grivița) 4- Casa Barna (Institutul 
Politehnic) 5. Victor
(U.M.M.R. Grivița) 6. Dumitru Trică 
(Direcția regională căi ferate).

Reinhardt

Al TURNEULUI UE BOX „CENTURA DE AUR
Surpriza zilei : Rolando Garbey învins de Tudor Nicolae I • Constantin 

Gruiescu — cel mai tehnic concurent •

întrecerile din cadrul „Centurii de 
aur“ au continuat ieri cu două gale. 
In ciuda orei incomode pentru spec
tatori. (14), la care a început prima 
reuniune, ringul din sala Floreasca 
a fost înconjurat de cîteva sute de 
iubitori ai sportului cu mănuși, care

Teofilo Stevenson in programul de azi

au ținut să urmărească și cele opt 
partide programate atît de devreme. 
Interesul a fost cu atît mai mare cu 
cit în șapte dintre meciuri au evo
luat reprezentanții noștri. Dintre a- 
ceștia, s-au impus atenției, obținînd 
aplauze la scenă deschisă, Gheorgbe

Ciochină, Nicolae Butiseacă șl Sandu 
Mihalcea.

Confruntarea dintre Ciochină și 
Tak-En-Gun (R.P.D. Coreeană) a o-

Petre HENT 
Mihai TRANCÂ

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE
CATEGORIA COCOȘ:

J. Romero (Cuba) b.ab.3 M. Olah (Ungaria)
Kim-En-lun (R.P.D. Coreeană) b.p. Al. Dobâeș 

(România)
M. Toni (România) b.p. J. Acquaviva (Franța)

CATEGORIA PANA :
Gh. Ciochină (România) b.p. Tak-En-Gun (R.P.D. 

Coreeană)
J. Ayubu (Uganda) b.p. O. Amăzăroaie (România) 

Butiseacă (România) b.p. M. Torrizo (Cuba) 
Stefanovici (România) b.p. T. Krujsman (Olanda)

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE
Mihalcea (România) b,p. G. Balbuzanov (Bul-

N. 
C.

C. 
F.

Gruiescu (România) b.p. R. Duvalon (Cuba) 
Ibrahim (România) b.p. Djen-En-Fan (R.P.D. 
reeană)

J. Odwori (Uganda) b.p. E.

CATEGORIA

M.
P.

c. 
A.

Pinarkusu (Turcia)

UȘOARA

S. Nar (Turcia)Teofil (România) b.ab. 3
Dobrescu (România) b.p. lu-En-Son (R.P.D. 
reeană)
Cuiov (România) b.p D. Estable (Cuba)
Guțu (România) b.ab. 2 Van Eck (Olanda)

CATEGORIA MIJLOCIE MICĂ

face pere- 
Hamada, 

o excelen- 
__r______ Tragerea

la sorți nu ne-a fost de
loc favorabilă, nefiind 
favorite. Dar printr-o 
luptă dusă pînă la exte
nuare și o concentrare 
maxima, noi am reușit 
să cîștigăm toate parti
dele, inclusiv finala.

s.
garia)

I. Șulâ (România) b.p. J.

PROGRAMUL

ziua inau-

trimisul

CATEGORIA MUSCA
Fonroques (Franța)

GALEI DE AZI

T. 
V.

Nicolae (România) b.p. R. Garbey (Cuba)
Filip (România) b.ab. 1 Kim-Ven-Hak (R.P.D. 
reeană)

Șt Florea (România) b.p. M. Imre (România) 
S. Tîrîlâ (România) b.k.o.3 A. Lamoth (Cuba)

(SALA FLOREASCA, ORA 19)
(R.P.D. Coreeană), B. Beker (Uganda) — P. GANEA,Cat. semimuscă : A.

J. Hernandez (Cuba) — R.
(Cuba) — Ro-Iun-Su (R.P.D. Coreeană), S. CUȚOV — N. Russi (Italia), C. Jurietti 
N. DUCA ; cat. semimijlocie: AL. POPA — Huusen (Olanda), Kim-De-Son (R.P.D. 
M. LUPU, V. PRODAN — E. Correa (Cuba), J. Vigh (Ungaria) — S. MIHALCEA ; 
AL. NĂSTAC Son-Donk-Uan (R.P.D. Coreeană) ; cat. grea : T. Stevenson (Cuba)
(Olanda).

MIHAI — Kim-U-Gil ______ _____ ,
COZMA, G. Curcetti (Italia) — AL. TUREI ; cat. semiușoară ; J. Fernandez 

Ro-Iun-Su (R.P.D. Coreeană), S. CUȚOV — N. Russi (Franța) — 
Coreeană) — 

cat. mijlocie : 
— J. Thoonen

Radu TIMOFTE

L
Gheorghe Ciochină, printr-o deplasare derutantă, și-a dezechilibrat adver
sarul (Tak-En-Gun — R.P.D. Coreeană), pe care în final l-a învins 
la puncte.

ÎNTILNIRILE AMICALE DE FOTBAL CU REPREZENTATIVELE UNIUNII SOVIETICE

™ -v: PRIMELE selecționate
SUSȚIN UN TEST IMPORTANT

LA ODESA: FORMAȚIILE DE TINERET
w

ÎN FATA UNEI UTILE VERIFICĂRI
Prima imagine de la sosirea în Gara de Nord 
a campioanei mondiale Maria Alexandru — 
aflată între cele două coechipiere, Carmen Crl- 

șan (stingă) și Eleonora Vlaicov.

NOII CAMPIONI Al LUMII
HU YU-LAN Șl SI EN-TIN LA BUCUREȘTI!

jU-
___ din 
deplasa 

în
Hu

Vor mai fi pre- r

Joi, va sosi în Capitală un lot de 
cătoare și jucători de tenis de masă 
R. P. Chineză. Oaspeții vor dep 
0 garnitură extrem de valoroasă, 
frunte cu noii campioni ai lumii, 
Yu-lan și Si En-tln. V;.’ “

zente și sportivele Ciu Pao-ciu și lan 
Ciun, precum și sportivii Yu Yi-tze, Hu 
Su-pin și Su Kuo-si. Echipele R. P. Chi
neze vor susține o serie de întîlniri 
prietenești în compania formațiilor 
noastre.

KIEV, 17 (prin telefon, de la 
nostru).

Vreme frumoasă în Kievul . 
văratec. La ora cînd transmit aceste 
rînduri fotbaliștii noștri fac o scurtă 
plimbare pe Kresclatik, In așteptarea 
antrenamentului care va avea loc 
astă seară, la ora începerii meciului, 
pe stadionul cel mare.

Echipa noastră trăiește o frumoasă 
febră de start Deși formația n-a fost 
comunicată oficial, se pare că va fi 
aliniat următorul „11" i Răducanu — 
Sătmăreanu. Sameș. Pescaru, Deieanu 
— Dumitru, Anca, R. Nunweiiler — 
Troi, Dumitrache, Lucescu. Există 
perspectiva unor înlocuiri, -șrotoco-

loan CHIRILA

primă -

(Continuare în pag. a 3-a)

FORMAȚII PROBABILE
ROMANIA

SATMAREANU
DUMITRU

TROI
Arbitri : ISTVAN 
SZCOKAN, toți din UNGARIA

ONISCENKO (NICONOV) BLOHIN
MUNTEAN FEDOTOV

DZODZUAȘVILI HURTILAVA (GOLUBET) 
RUDAKOV

RADUCANU 
PESCARU (VLAD) DELEANU

R. NUNWEILLER 
LUCESCU

PETRI și. ZOLTAN

SAMEȘ 
ANCA 

DUMITRACHE (MUREȘAN)
SZILVASSI (la centru), SANDOR

KOLOTOV 
VASENIN 

KAPLICINÎI LOVCEV

U.R.S.S.

Plecat împreună cu naționala 
mare, pe calea aerului, luni la 
prînz, lotul de tineret a făcut o es
cală de o oră La Kiev de unde, și-a 
continuat zborul la Odesa unde a 
ajuns după o oră și jumătate. La 
hotelul „Cernoe More", unde sînt 
cazați tinerii noștri fotbaliști, l-am 
găsit ieri, la prînz, pe antrenorul 
Cornel Drăgușin care, cu multă a- 
mabilitate ne-a pus
— prin 
resante 
care se

— In

la dispoziție 
telefon — multe date inte- 
despre partida de tineret 
va disputa astăzi.
primul rînd — a început 

Cornel Drăgușin — aici plouă, 
vreme mohorîtă, cum a fost și 
minică la ultima verificare 
Steaua. Partida se va disputa

nocturnă, de la ora 19 (18, ora
Bucureștiului) pe stadionul „Cernoe 
More”, care are o capacitate de 
43 000 de locuri, acolo unde s-a dis
putat recent și întilnirea Spartak 
Moscova — Real Madrid din ca
drul „Cupei campionilor europeni".

— Echipa sovietică ce 
alinia?

— Antrenorul federal 
bakov — fost la Zenit
— a convocat 18 fotbaliști, dintre 
care se remarcă : Kuznețov (Zaria 
Voroșilovgrad), Jukov, Iakubik (Di
namo Moscova), Husaev (Dinamo 
Tbilisi), Buriak (Dinamo Kiev), Bu-

jucători va

Boris Na- 
Leningrad

e o 
du- 
cu 
in (Continuare în pag. a 3-a)
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AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE PENTRU

BOGATĂ ACTIVITATE ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
• „Dialog sportiv", la Alexandria • O nouă inițiativă la Tr. Măgurele
• Demonstrații ale echipelor de fotbal feminin din Capitala.

Ca pretutindeni în țară, și în ju
dețul Teleorman sînt organizate la 
fiecare sfîrșit de săptămînă nume
roase acțiuni sportive de masă. 
Vom consemna în rîndurile ce ur
mează cîteva dintre cele mai im
portante manifestări desfășurate cu 
puțin timp în urmă.

La Alexandria, a continuat „Dia-

localitate. Printre cele mai bune 
participante la întrecerile de atle
tism s-au numărat Valentina Po
pescu (A.S. Textila), Sanda Mănă- 
ilă și Lina Lebăr (Coop. „Sporul").

Echipele de fotbal feminin Uni
rea Tricolor și Minerva din Ca
pitală au oferit prietenelor jocului

cu balonul rotund din Videle un 
frumos spectacol, într-o partidă 
cîștigată cu 3—0 de prima forma
ție.

Așadar, în județul Teleorman, o 
bogată activitate . competițională de 
masă angrenează copii, tineri și 
vîrstnici, satisfăcînd prin varietate 
pe amatorii de exercițiu fizic șl 
mișcare în aer liber.

Dumitru NEGREA
logul sportiv", de data aceasta în- 
trecîndu-se la mlnifotbal. volei, 
cros, șah, tenis de masă și tir sa
lariat) i de la întreprinderea de 
industrie locală și întreprinderea 
„Izlaz". Tot aici, a avut loc și un 
meci demonstrativ de fotbal fe
minin cu concursul echipelor bucu- 
reștene. Luceafărul și Diana.

O nouă inițiativă la Tr. Măgu
rele : „Primul mugurel". Un triat- 
lon la care au participat 120 de 
elevi din 17 unități școlare. Iată 
cîștigătorii: 60 m. plat, băieți — 
A. Merișan (Șc. gen. 2 Tr. Măgu
rele) ; fete — Eugenia Caramsică 
(Șc. gen. 1 Tr. Măgurele) ; arunca
rea mingii de oină, băieți — I. Do- 
brică (Șc. gen. Saele) ; fete — Ma
ria Eremia (Șc. gen. Saele) ; lun
gime, băieți — M. Vekescu (Șc. 
gen. Uda Cloeociov) ; fete — Chița 
Isbiceanu (Șc. gen. Lunca).

„Cupa fetelor" la handbal și un 
concurs atletic au reunit la Roși
orii de Vede tinere iubitoare de 
sport de la întreprinderile de stat 
și cooperația meșteșugărească din

NOI ACȚIUNI TURISTICE PENTRU TINERET
Și în săptămînă trecută, excursiile 

șl drumețiile s-au aflat în atenția 
tineretului.

In județul Alba, de pildă, aproape 
1 200 de tineri au cunoscut frumuse
țile din jurul localităților în care 
trăiesc și muncesc sau altele din 
țară. Astfel, tinerii din comuna Teiuș 
au făcut popas în pitoreasca vale 
a Mînăstirii, cei din Sebiș s-au oprit 
la RIpa Roșie, iar cei din Cugir au 
urcat pînă la cabana Prislop. Excursii 
de două zile au efectuat cele 10 gru
puri de tineri din Aiud și Mezeș în 
cadrul unor acțiuni cu caracter de 
orientare profesională către școala 
de mecanizatori pe care doresc să o 
urmeze. Merită a fi relevate și ac
țiunile turistice la care au participat 
elevii din comuna Ampoița, pe un 
traseu în circuit.

în județul Arad sînt de semnalat 
trasee cicloturistice pe care le efec
tuează zilnic pe distanțe de pînă la 
30 de kilometri, tinerii din Lipova

și Săvîrșin. In același județ au fost 
organizate concursuri de orientare 
turistică (cele mai reușite, la Gura- 
honț și Lipova), excursii pentru elevi 
în munții Apuseni și în Maramureș 
și altele cu caracter de orientare 
profesională cu participarea tinerilor 
de la U.T.A. și U.V.A.

Pentru județul Bacău, caracteristi
ce au fost drumețiile organizate de 
tinerii din Moinești (300), Comăneștl 
(500) și Bacău, în împrejurimile lo
calităților respective. De asemenea 
au mai avut loc concursuri de orien
tare turistică cu participarea tinere
tului din Bacău (150) și un tur al 
orașului de reședință al județului cu 
participarea a 160 de tineri coope
ratori.

Din județul Bihor aflăm că tine
retul a fost prezent la patru acțiuni 
turistice de masă organizate la valea 
Drăganului, Poiana Florilor și Baia 
Mare.

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Competiția de tenis „Cupa munici

piului București" reunește deobicei 
nu numai jucători din Capitală, dar 
și din alte localități din țară. Din 
acest punct de vedere, actuala ediție 
este mai săracă, la meciuri fiind 
prezenți doar cîțiva tenismeni din 
Constanța și Timișoara. în schimb — 
lntrecînd toate edițiile precedente — 
la întrecerile care au început luni 
iau parte 122 de jucători și 45 de 
jucătoare de la toate cluburile și 
secțiile de tenis din București.

De astă dată gazdă este clubul 
Steaua, care a pus la dispoziția com
petitorilor 8 terenuri din frumosul 
complex de Ia stadionul Steaua. Se 
concurează pe categorii de virată, atit 
la băieți cit si la fete : 8—10 ani, 
11—12, 13—14 — la copii, și 15—16, 
17—18 — la juniori și seniori.

Iată cîteva rezultate ; băieți, 17—18 
ani : M. Mîrza (Progresul) — B. Ru- 
sescu (Șc. sp. 3) 6—1, 6—2 ; L. Țiței 
(Șc. sp. Constanța) — V. Tomescu 
(Steaua) 6—1, 6—1 : A. Bădin (Dina
mo) — C. Sekele (Dinamo) 6—2, 6—4;
N. Neuman (Dinamo) — G. Geantă 
(Șc. sp. 3) 6—2, 6—4 ; D. Mîrza (Pro
gresul) — V. Dumbravă (Steaua) 7—5, 
6—1 ; C. Pelea (Dinamo) — L. Soare 
(Steaua) 6—2, 6—3: băieți, 15—16 ani: 
S. Zancu (Cutezătorii) — G. Cărâușu 
(Școala sportivă Constanța) 6—0, 6—2;
O. Ziis (Electrica Timișoara) — L. 
Cozan (Școala sportivă 3) 6—0, 6—2.

întrecerile continuă zilnic după 
următorul program : dimineață de la 
8,30—12,30 si după amiază de Ia 14,30 
— 19,15.

S. IONESCU

POLO
POLITEHNICA CLUJ — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 4—3

TINERII TRĂGĂTORI

SĂ VINĂ LA CONCURS CU LECȚIA

O secție tînără 
(C. S. Baia Mare), 
un antrenor tînăr 
(Șt. Toth), un e- 
fectiv foarte tînăr. 
Să așteptăm cu 
firesc interes vii
toarele apariții pe 
planșa de con
curs ale băimăre- 

nilor.

Foto :
A. ULMAMEI

TREBUIE

v........ jj,-. .

Luptele cîștigă tot mai mult teren printre tinerii din orașul Rimnicu Vilcea. Iată o frumoasă demonstrație 
în aer liber susținută pe stadionul „1 Mai“ de tinerii din orașul de pe Olt. cu ocazia deschiderii festive a 
sezonului sportiv de primăvară Foto : prof. Constantin CREȚU — Rm. Vilcea

CLUJ, 17 (prin telefon), în cadrul di
viziei A la polo, echipa locală Politeh
nica a dispus de Progresul București cu 
scorul de 4—3 (0—0. 2—1. 2—1, 0—1). Au 
înscris : Dobaru, v. Pop, Tische și E. 
Pop pentru Politehnica, respectiv Mlrea 
2 și Teodorescu. A arbitrat bine Fr. 
Simon (Tg. Mureș). (P. BADVANY — 
cores®.).

Scrima și-a desemnat primii cam
pioni ai anului 1973. Sînt campio
nii celui mai tînăr eșalon de trăgă
tori (sub 16 ani), cei din rîndurile 
cărora urmează să se ridice proba
bilii candidați olimpici pentru 1980, 
chiar și 1984.

A fost firească, deci, atenția acor
dată campionatelor de juniori mici 
de către specialiștii scrimei (antre
norul federal și o bună parte din 
antrenorii de loturi), de către con
ducerea federației în frunte cu pre
ședintele său tov. VASILE IONES
CU, care a înmînat personal pre
miile cuvenite finaliștilor, în toate 
zilele de întreceri.

Ce au arătat, la rîndul lor, cei 
peste 130 de participanți la între
ceri ? Ne-au permis să constatăm 
că secțiile din provincie mențin un 
interes ridicat pentru această com
petiție. Clubul sportiv Baia Mare a 
trimis la București 12 concurenți 
(pentru numai trei probe). 12 copii 
exemplar echipați, bine înzestrați 
cu material necesar, ceea ce deno
tă, fără îndoială, o lăudabilă preo
cupare din partea clubului. Au 
lipsit, poate, rezultatele pe măsura

grijii acordate. Dar secția este, încă, 
tînără, iar în scrimă rezultatele nu 
vin atît de curînd.

Este demn de reținut, apoi, fap
tul că nord-vestul țării și-a ampli
ficat rețeaua centrelor de scrimă. 
După Satu Mare, Oradea și Cărei, 
orașe cu tradiție și rezultate au in
trat în arena întrecerilor de scrimă, 
după cum ați văzut, Baia Mare și, 
mai recent, Zalăul. Un fenomen 
îmbucurător, fără îndoială (așa cum 
este și apariția primilor reprezen
tanți ai Școlii sportive din Miercu
rea Ciuc).

Ce se întîmplă în celelalte zone 
ale țării ? Clujul, Tîrgul Mureșul, 
Brașovul, Ploieștiul, Craiova și 
Bucureștiul au onorat competiția ; 
Galațiul a trimis doar o floretistă, 
iar Constanța, lașul, Timișoara au 
absentat complet. Nu este oare un 
indiciu că în respectivele centre a- 
cest sport olimpic întîmpină neme
ritate dificultăți ? Scrima noastră — 
se știe bine — și-a făurit un solid 
prestigiu în arena mondială, iar a- 
cest prestigiu trebuie apărat. Știm

BINE ÎNVĂȚATĂ
că antrenorii din centrele amintite 
sînt oameni conștiincioși, devotați 
scrimei. Nu cumva au întîmpinat 
greutăți chiar în sînul cluburilor 
sportive în care activează ?

Referitor la nivelul tehnic al 
campionatelor am reținut concluzia 
secretarului general al F. R. Scrimă, 
prof. D. Tepșan care apreciază că 
nu s-a înregistrat un progres față 
de precedentele ediții. Cu excepția 
floretistelor (mai exact a patru din
tre finaliste) și a altor cîțiva con
curenți, ceilalți participanți nu au 
demonstrat că posedă temeinic pro
cedeele tehnice de bază ale acestui 
sport. Este necesar ca antrenorii să 
muncească mult mai atent cu înce
pătorii, și să nu-i trimită în concurs 
decit atunci cînd stăpînesc corect 
a.b.c.-ul scrimei. Este de dorit, 
așadar, ca antrenorii care se ocu
pă de ridicarea cadrelor tinere să 
sporească exigența față de aceste 
cadre și, putem spune, chiar față de 
propria lor muncă.

Sebastian BONIFACIU

PARADE-RIPOSTE

RimFV
(Urmare din pag, 1)

înviorare. Formația Poloniei, a făcut 
și ea ieri un antrenament pe stadio
nul Olimpia. După amiază oaspeții 
au vizionat meciul Dinamo — Selec
ționata Armatei Franceze.

Iată și echipele care vor intra pe 
teren la fluierul arbitrului Fath

TURNEUL F.I.R.A. '73
Allah Bachi (Maroc) : ROMÂNIA : 
Milca — Voicu, Barba, Cantea, Ghi- 
ță, — Marin. Dziadyk — Holban. Mo- 
rau, Atanasiu — Fuică, Pop — Dumi- 
trașcu, Oțetaru, Bunduc ; POLONIA : 
Grzyb — Czajka A, Czajka G, Pera- 
jski, Wencel — Glab, Blazniak — Ko
zak, Targaszewski, Szablensci — Stra- 
banik, Milart — Gasîorowscki, Horn a, 
Kuc.

• S-au înapoiat de la Leipzig 
floretistele și spadasinii clubului 
I.E.F.S. care au concurat alături de 
reprezentativele Cehoslovaciei, se
lecționatele Berlinului Occidental 
și cele trei selecționate ale R. D. 
Germane. Sportivii noștri au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
probele individuals : Paul Szabo — 
locul III (spadă) cu 3v. după Kolek 
(R. D. Germană) 5v și Bzihacek 
(Cehoslovacia) 4v. și de Judit Dal- 
noki : locul IV cu 3v, după Le-

SURPRIZELE CONTINUĂ ÎN DIVIZIA B

0 TEMA OE ACTUALITATE - SPAȚIILE DE JOACĂ,
(Urmare din pag. 1)

tualitate și în alte municipii, pen
tru a contribui la extinderea spa
țiilor de joacă, sport și agrement, 
puse la dispoziția tuturor cetățe
nilor, de la cei mai mici pînă la 
vîrstnici.

Recent, am primit la redacție, 
scrisoarea profesorului de educație 
fizică Gheorghe Anghel de la Școa
la generală nr. 6 din Ploiești. In- 
titulînd-o „Planuri concrete de a- 
menajare a spațiilor pentru joacă 
și sport, nu grandomanie cu in
vestiții de la stat", cititorul nos
tru pornește de la răspunsul vice
președintelui Consiliului popular al 
municipiului Timișoara, ing. Edgar 
Konrad, pe marginea articolului 
publicat în ziarul nostru din 27 
martie pe tema „Spațiile de joacă 
sport și agrement în cartiere". Iată 
ce ne scrie prof. Gh. Anghel :

„Ancheta ziarului, după cite am 
înțeles eu, nu se referă numai la 
amenajări spectaculoase ca mote
luri, stadioane complexe, piscine o- 
limpice, salbe de lacuri etc., care 
sînt deosebit de utile în mișcarea 
noastră sportivă. Accentul trebuie 
pus pe spațiile de joacă de lingă 
blocuri unde copilul sau tînărul să 
poată ieși în pauza pe care o ia 
în timpul pregătirii lecțiilor acasă 
și unde să găsească o groapă de 
sărituri, un panou de baschet, o 
capră fixă, un portic de gimnastică 
etc, instalații care se fac fără in
vestiții deosebite, fără avizări și

preavizări, ci doar cu sprijinul lo
catarilor, mobilizați de deputați și 
de către noi. profesorii de educație 
fizică. Copilul nu poate merge în 
parcurile amenajate special ca să 
se joace decit în zilele de repaus. 
Ori el are nevoie de mișcare în 
fiecare zi. Am văzut, în mai multe 
orașe, parcuri sportive goale în 
timpul săptămîniî și, în același 
timp, cartiere înțesate de copii a- 
lungați de la un loc la altul, acu
zați de a fi stricat florile, iarba 
etc. Terenurile de joacă din imedi
ata apropiere a blocurilor, amena
jate corespunzător, ar contribui nu 
numai la satisfacerea nevoilor de 
mișcare ale tineretului, ci și la for
marea copiilor ca oameni cu ini
țiativă. civilizați. Dacă ar exista 
din partea organelor locale preo
cuparea de a nominaliza cel puțin 
aceste spații ele ar putea fi ame
najate de către locatari și de profe
sorii de educație fizică.

In cartierul unde locuiesc și func
ționez ca profesor, Ploiești-Vest, am 
inițiat efectuarea unor exerciții de 
dimineață combinate cu jocuri de 
mișcare. Ele se efectuează pe alei 
și străduțe puțin circulate dintre 
blocuri. Dar ar fi mult mai atrac
tiv. mai eficient, ca aceste exer
ciții să se transforme intr-un 
campionat al cartierului la probe 
ca : cine sare mai mult, cine arun-

SPORT Șl AGREMENT
că mai precis la coș ctc. Dar in
stalațiile necesare (și simple) nu 
există.

în răspunsul municipiului Timi
șoara, se vorbește de spațiile de 
joacă necesare pentru copii și ti
neri în treacăt. Ar fi fost poate 
suficient dacă s-ar fi precizat ce 
suprafață se repartizează la un anu
mit număr de apartamente, ce ame
najări se vor fă6e pe aceste supra
fețe și pînă cînd. Pledez pentru 
schimbarea opticii în ceea ce pri
vește importanța și amenajarea 
locurilor de joacă și sport pentru 
că activitatea ce se desfășoară în 
cartiere are o deosebită influență 
asupra copiilor, tinerilor și a celor
lalți oameni. Nu numai tobogane și 
leagăne pentru copii mici, ci și 
stîlpi de minibaschet, capre fixe 
de sărit, bîrne de mers în echili
bru, panouri de aruncat la țintă.

Așa cum s-a subliniat la Plenara 
C.C. al P.C.R., educația fizică a 
poporului nostru nu este o activitate 
ce urmărește numai creșterea și 
dezvoltarea fizică, ea este, cel pu
țin în aceeași măsură, o activitate 
cu un pregnant caracter formativ, 
ce contribuie din toate punctele de 
vedere, la crearea unei personali
tăți care să fie în stare să ducă 
mai departe și să dezvolte ți mai 
mult realizările noastre, sub con
ducerea partidului".

★
După cum se poate vedea, opiniile profesorului de educație fizică 

Gh. Anghel sînt interesante, izvorîte din practica sa pedagogică, dar și 
din necesitățile ce își mai așteaptă rezolvarea în municipiul Ploiești. Iată 
de ce redacția ziarului nostru a poposit recent, în cadrul raidurilor anchetă 
pe tema „Spațiile de joacă, sport și agrement în cartiere", în municipiul 
Ploiești. în zilele următoare vom publica acest material.

Duminică s-au disputat jocurile 
din cadrul celei de a Ii-a etape a 
returului diviziei B. Și de această 
dată au fost înregistrate cîteva sur- 
prive, insuccesele formațiilor Uni
versitatea Iași și Vulturul Ploiești 
reprezentînd cele mai neașteptate 
rezultate.

cău amînat, Rafinăria Teleajen — 
Politehnica Galați amînat ; Seria 
a Il-a: Constructorul Oradea — 
ASA Tg. Mureș 7—7 (4—5), Nitra
monia Făgăraș — Metalul Copșa 
Mică 15—6 (7—2), ASA Sibiu — Ti
mișul Lugoj 0—6, Gloria Arad — 
C.S.M. Reșița 8—8 (3—4), Știința

Lovrin — Banatul Timișoara 5—7 
(1-4).

Corespondenți: D. Daniel. C. Ha- 
rea, Gh. Grunzu, T. Tohătan, N. 
Drăgănoiu, Gh. Nicolăiță, C. Nem- 
țeanu, Z. Rîșnoveanu, L. Valentin, 
I. Boitoș, S. Băloi. E. Fehervari, C. 
Gruia, I. Crețu.

schnik (R.D.G.) 4v d.b. Dick (R.D.G.) 
4v d.b. și Racova (Cehosl.) 3v.

Clasamentele pe echipe. — Flo
retă feminin : 1, R.D.G. I, 2. R.D.G. 
II, 3. Cehoslovacia, 4. I.E.F.S., 5. 
R.D.G. III, 6. Berlinul Occidental. 
Spadă : 1. Cehoslovacia (1), 2. R.D.G. 
I, 3. R.D.G. II, 4. R.D.G. III, 5. 
I.E.F.S. Cei mai activi trăgători : 
Szabo și Cerea (spadă), Barbu, Vă
duva și Dalnoki (floretă).

• Cea de a 3-a probă din Cupa 
mondială la spadă, „Marele premiu 
al orașului Berna" a luat sfîrșit cu 
victoria vestgermanului Hehn-4v. 
L-au urmat în clasament: 2. Bosset 
(Elveția) 3v, 3. Jonsson (Suedia) 3v 
etc.

• Spadasinii și sabrerii clubului 
Steaua se află în preajma unor 
importante competiții : Cupa Euro
pei la aceste arme (27—29 aprilie). 
Și unii și alții se pregătesc intens 
ca și sportivii altor cluburi ce ur
mează să participe la probele in
dividuale, programate după între
cerile pentru cupe.

FEMININ, Seria I: C.S.U. Con
strucții — Vulturul Ploiești 6—3 
(3—0 !) ; Gloria Buzău — Construc
torul București 5—4 (2—4), JGEX 
București — Voința București 6—8 
(2—6), Tomistex Constanța — Con
fecția București 6—18 (1—10). Voin
ța Craiova — Universitatea Iași 8—6 

I (4—2) ! ; Seria a H-a : Sparta Me
diaș — Textila Sebeș 14—5 (9—3), 
Universitatea Cluj — Nitramonia 
Făgăraș 6—5 (4—4), Jiul Petroșani — 
Teba Arad 7—1 (4—0), Constructorul 
Baia Mare — Voința Sighișoara 7—8 
(4—6), Universitatea II Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 0—6.

MASCULIN, Seria I-: Relonul Să- 
vinești — Universitatea Craiova 
22—15 (7—8), Voința Bacău — Co
merțul Constanța 11—17 (5—8), Ra
pid București — Știința Bacău 11—7 
(8—4), Agronomia Iași — S. C. Ba-

TINERII PUGILIȘTI
S-AU REMARCAT

LA BUDAPESTA
La Budapesta s-a încheiat, zilele 

trecute, competiția pugilistică re
zervată juniorilor mici, dotată cu 
„Cupa Centenarului". Au participat 
reprezentanți • ai orașelor Moscova, 
Varșovia, Sofia, Belgrad, Bucu
rești și, bineînțeles, Budapesta. Din 
rîndul boxerilor bucureșteni, Mari
an Vizitiu (locul I), Jenei Pleșa, 
Ion Truță (locul II) și Dumitru 
Burdihoi, Ilie Dumitru, Mihai E- 
milian (locul III) au avut o com
portare foarte bună.

0 FOSTĂ COLEGĂ DE LICEU A MLADEI BALAȘ 
i ANIMĂ MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN ÎNTREPRINDERE

La „Tomistex" unitate constăn- 
țeană a industriei ușoare, cunoscu
tă și sub titulatura mai prozaică: 
„întreprinderea de lină integrată" 
— s-au găsit modalități rapide și 
eficiente de transpunere in viață a 
prevederilor recentei Hotărîri a 
Plenarei C.C. al P.CR. privind dez
voltarea continuă a educației fi
zice și sportului. Cîteva din acțiu
nile la care am fost martori re
cent ne-au convins pe deplin de 
aceasta.

Cu cîteva zile în urmă, după 
ieșirea din schimbul de dimineață 
(fluxul productiv nu are, praetic, 
nici un minut de pauză, lucrul la 
mașini preluîndu-se „din mers"), 
circa 200 de muncitoare și aproa
pe 50 de tineri din diferite secții 
au venit pe terenul de sport. Fe
tele, pentru a juca handbal : Fila- 
tură-Țăsătorie (ultima partidă din 
campionatul de casă), băieții pen
tru a se întrece într-un concurs 
de cros și altul de fotbal. In a- 
ceeași zi, seara, în bazinul olimpic 
de la Mamaia, 20 de muncitoare 
au fost prezente la concursul popu
lar de înot, organizat de comisia 
județeană pentru sport feminin.

A doua zi, deși n-a avut loc 
nici o competiție, terenurile de 
sport au cunoscut aceeași anima
ție. Iar duminică, vreo 50 de tinere 
s-au numărat printre participantele

la concursul de orientare turistică 
organizat de C.J.E.F.S. Constanța...

ir

Ne aflăm în biroul tov. Ioana 
Gîrbă, președinta comitetului sin
dicatului, pentru a face un scurt 
bilanț al participării muncitorilor, 
dqr mai ales a muncitoarelor, la 
bogatul program sportiv de agre
ment. inițiat de asociația „Tomiș- 
tex“ după apariția Hotăririi Plena
rei C.C. al P.C.R. Sînt pre
zente directoarea întreprinderii, in
ginera Iuliana Bucur, inginera E- 
lena Vlăduc, secretara comitetului 
de partid, Miltiade Andonescu. și 
Gh. Voicu, președintele și, respec
tiv, secretarul asociației sportive.

Adresăm o primă întrebare pre
ședintei comitetului sindicatului: •

— Constatăm că în întreprinde
rea dumneavoastră, lucrează foarte 
multe femei și. ceea ce este deose
bit de îmbucurător, aproape toate 
sînt angrenate într-o formă sau 
alta de exerciții fizice. Ați depus 
multă muncă de convingere pen
tru a le atrage pe terenul de sport?

— N-aș putea afirma că adu
cerea tinerelor în sport a fost o 
problemă dificilă. Mai dificilă a 
fost, vă rog să ne credeți, găsi
rea unei soluții pentru evitarea a- 
glomerației de pe puținele baze

pe care le avem. Am reușit, însă, 
să împăcăm pe toată lumea și, 
după cum sperăm că ați văzut, 
nici un moment vreun teren nu 
rămîne nefolosit.

— Cine se ocupă, practic, de 
mobilizarea oamenilor la diversele 
acțiuni ?

— Ne bazăm, în mare măsură, 
pe organizatorii de grupe sindicale 
și pe responsabilii sportivi. Dintre 
organizatori ar trebui menționate 
Elena Țiței, muncitoare repara
toare, Aneta Rusu de la finisaj și 
Iolanda Ion, muncitoare la atelie
rul electric.

— Lista celor care ne ajută e- 
fectiv în activitatea de atragere 
în sport a muncitorilor este cu 
mult mai mare, adaugă președinte
le asociației. De altfel, vreau să 
precizez că fără ei n-am fi putut 
organiza, chiar recent, campiona
tul de handbal, de fotbal, con
cursurile de înot și orientare tu
ristică. Cum, de asemenea, numai 
datorită muncii efective, în afara 
orelor de producție, a membrilor 
asociației sportive, am reușit să ne 
amenajăm o bază sportivă, aici, 
lingă întreprindere.

Interlocutorii noștri nu ne-au 
mărturisit, dar cel puțin două sînt 
animatoarele sportului la întreprin
derea de lină integrată. Președin
ta sindicatului, Ioana Gîrbă, este

nelipsită de la orice acțiune, fie 
aceasta oricît de mică. Prezența 
ei între muncitoare, și atunci cînd 
acestea sînt angrenate în proce
sul de producție, și atunci cînd fac 
sport, este atit de obișnuită, incit 
tinerele știu că ea va fi aceea care 
le va înmîna diplomele, că ea le 
va atrage atenția dacă vreuna va 
întîrzia că, în sfîrșit, ea va aduce 
la cunoștința directoarei, proble
mele care frămîntă mișcarea spor
tivă. Iar directoarea... Ei bine, di
rectoarea ing. Iuliana Bucur, ti- 
mișoreancă de loc, a fost mulți 
ani campioană de junioare a țării 
la schif dublu și la 8-ț-l. a ju
cat handbal și a fost colegă de 
liceu cu Iolanda Balaș. Așa stînd 
lucrurile, nu ne-a mirat deloc fap
tul de a-și fi găsit timp să ne 
vorbească, în perfectă cunoștință 
de cauză, despre problemele spor
tului în întreprinderea Pe care o 
conduce, despre intențiile ce le are 
în legătură cu dezvoltarea acestuia 
ca urmare a prevederilor Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. și. în fine, 
să ne însoțească pe terenul de 
handbal pentru a le încuraja, dacă 
mai era nevoie, pe filatoarele care 
au cîștigat cu 9—2 meciul cu e- 
chipa țesătoarelor, devenind, astfel, 
campioane ale „Tomistex"-ului...

Ion GAVRILESCU

Suita ultimelor verificări ale juniorilor români impune:

ANTRENAMENTE VARIATE PENTRU
Apropierea startului în campio

natele europene de juniori (19—25 
mai, Prerov — Cehoslovacia) în
cepe să se facă simțită. în aceste 
zile, reprezentativele țărilor parti
cipante susțin meciuri de verifi
care pentru definitivarea echipelor 
respective, iar organizatorii fac, 
după cum reteSe clin ultimul bule- ‘ 
tin al C.E., trimis tuturor federa
țiilor naționale și publicațiilor . de 
specialitate, intense pregătiri pen
tru ca întrecerile să se desfășoare 
în bune condițiuni. Se pare că în 
jurul actualei ediții există un in
teres sporit, dat fiind numărul re
cord de înscrieri : 12 țări și anume 
— Austria, R. F. Germania, Sue
dia, Italia, România, Ungaria, Fran
ța, R. D. Germană, Bulgaria, Polo
nia, Elveția și Cehoslovacia. Debu
tează în competiție reprezentanții 
Bulgariei și Poloniei.

După cum se știe, selecționata fe
minină a României și Ildico Gro- 
zăvescu (aflată acum în primul an 
de seniorat) dețin titlurile conti
nentale. Prin urmare, judătoarele 
noastre vor avea Ta Prerov dificila 
misiune de a apăra poziția frun
tașă, cucerită > cu doi. ani în urmă, 
fapt ce a determinat forul de re
sort să înceapă cu multe luni în 
urmă pregătirile în vederea C.E. 
Trecînd prin sita mai multor tria- 
luri, 10 jucătoare și tot atîția ju-

‘S PATINAJ 1
• întrecerile competiției republi

cane de patinaj artistic „Cupa Ro
mâniei", care încheie actualul se
zon, au fost reprogramate la noi 
date. Ele se vor desfășura, la pati
noarul acoperit „23 August" din 
Capitală, în zilele de 26 și 27 apri
lie.

• Azi, la ora 9,30, are loc în sala 
de festivități de la complexul spor
tiv „23 August" o gală de filme de 
patinaj. Proiecția va fi însoțită de 
explicații asupra temelor prezen
tate.

ACOMODAREA RAPIDA CU CONDIȚIILE DE JOC DE LA C. E.
cători, au fost reținuți pentru ul
timele verificări în compania unor 
puternice echipe de peste hotare.

Acum două săptămîni, juniorii 
au evoluat în compania echipelor 
similare ale R. D. Germane, pe 
arena din Schwartza, care a supus 
pe concurenți la un serios examen. 
Dubla întîlnire, încheiată cu sco
rul de 3—1 în favoarea gazdelor a 
prilejuit — după părerea specia
liștilor care au însoțit delegația ro
mână la Schwartza — cîteva con
statări de natură să accelereze rit
mul pregătirilor popicarilor într-o 
serie de compartimente.

Cu toate că au un arsenal tehnic 
corespunzător, fetele s-au acomo
dat destul de greu cu particulari
tățile pistelor, dovedind o insufi
cientă orientare tactică în lansarea 
bilei. Defecțiunile seîndurilor de 
lansare, nesesizate în timp util, au 
amplificat nesiguranța unor jucă
toare în manșele „izolate". Eva Li- 
tași, Caliopia Băncilă și Maria To- 
dea, ca să amintim numai cîteva 
nume, au tras 12, 10 și, respectiv, 
8 bile în... gol, din cele 50 de a- 
runcări la „izolate” ; nepermis de 
mult dacă ne gîndim că, în mod 
normal, se ratează două-trei lovi
turi la proba feminină

Bilanțul greșelilor este mai ne
plăcut la băieți. Dintre aceștia au 
dat satisfacție, mai mult sau mai

puțin, doar Marin Grigore și Iosif 
Szasz. Cu un sumar bagaj de cu
noștințe teoretice, majoritatea po
picarilor n-au știut să găsească so
luția prin care să stăpînească are
na. Văzînd că nu le merge jocul 
și tracasați de repetatele întreru
peri provocate de proasta funcțio
nare a automatelor pentru ridicarea 
popicelor, ei ș-au enervat peste mă
sură tocmai în momentele cînd ar 
fi trebuit să se concentreze mai 
mult. Din această cauză, Liviu 
Moldovan a avut zece „bile goale" 
la una din cele două evoluții.

Fără doar și poate că deficien
țele menționate pot fi înlăturate 
pînă la ora startului in competiția 
continentală, intensificarea antre 
namentelor pe diferite arene con
stituind unul din mijloacele prin 
care tinerii popicari se vor aco
moda mai rapid cu eventualele 
particularități ale pistelor sălii din 
Prerov. Următorul test al selecțio- 
nabililor : triunghiularul Ungaria — 
R. D. Germană — România în zi
lele de 28 și 29 aprilie, la Buda
pesta.

Troian IOANIȚESCU

ȘTIRI

• F.R.P. anunță că a început pe
rioada de transferări a sportivilor 
legitimați în secțiile de patinaj din 
întreaga țară. Ea durează pînă la 
data de 15 mai.

• După concursul internațional 
de patinaj artistic de la Kiev, pe
rechea Beatrice Huștiu—Dan Săvea- 
nu continuă participarea la între
cerile din U.R.S.S., cu un nou start 
la sfîrșitul acestei săptămîni, de 
data aceasta sub cupola Palatului 
Sporturilor din Leningrad.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință că 

vizarea legitimațiilor de in
trare la competițiile sportive 
pe anul 1973. se va face în 
perioada 20 aprilie — 5 mai 
a.c.

Legitimațiile vor fi depuse 
pentru viză Ia organele emi
tente : C.N.E.F.S., consiliile 
județene pentru educație fi
ttest și sport șî, respectiv, 
Consiliul Municipal București 
pentru Educație Fizică și 
Sport.

Legitimațiile nevizate în 
termen își încetează valabili
tatea»

CONCURS SPECIAL PRONOSPORT - 22 APRILIE 1973

Duminică 22 aprilie, Administrația de 
Stat I,oto-Pronosport, organizează un con
curs special Pronosport la care se acor
dă premii suplimentare în valoare de 
250.000 lei din FOND SPECIAL.

Se atribuie 2 autoturisme prin tragere 
la sorți : 1 DACIA 1100 și 1 TRABANT 
601, premii obișnuite și premii supli
mentare în bani. Rețineți ! FIECARE 
VARIANTĂ ARE TREI ȘANSE DE CÎȘ- 
TIG !

CI.ȘTIG URILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 15 DIN 15 APRILIE 1973 :

Categoria I : (13 rezultate) = 4,85 va
riante a 20.516 lei

Categoria II : (12 rezultate) = 141,85 
variante a 842 lei

Categoria III : (11 rezultate) = 2051,40 
variante a 87 lei

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT
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UN SUBIECT DE ACTUALITATE

ESTE OPRIT SAU NU DRIBLINGUL?
Ușor insinuant dar... îndreptățit, 

un cititor ne-a interpelat, astfel, 
telefonic, luni dimineața, apropo de 
driblingurile juniorului de talent 
Marcel Răducanu : „Ce mai spuneți, 
acum, tovarășe redactor ? Driblăm 
sau fu driblăm ?“

Insinuantă întrebarea interlocuto
rului de la capătul firului, întrucît 
ne amintea de o părere a noastră, 
a gazetarilor (și nu numai a noas
tră) după meciul cu juniorii greci, 
și îndreptățită deoarece tov. Putu 
Ștefancu, din str. Turnu Roșu nr. 5 
— cum ni s-a prezentat dînsul — 
dorea să aducem, tot în coloanele 
ziarului, lămuririle necesare... „Cînd 
Marcel Răducanu — a stăruit citi
torul — a ratat un dribling la sco
rul de 2—1 în favoarea formației 
sale, toată presa l-a criticat, acu- 
zîndu-1 de semieșecul înregistrat pe 
stadionul bucureștean Politehnica : 
acum, la Vîrșeț, tot el a adus cali
ficarea juniorilor noștri, folosin- 
du-se, la înscrierea ambelor goluri, 
de același procedeu tehnic. Deci vă 
întreb, din nou este oprit sau nu 
driblingul ?“

Ei bine, stimate tovarășe, vă răs
pundem din capul locului : DRI
BLINGUL NU ESTE OPRIT. Nu l-a 
interzis nimeni de cînd se joacă fot
bal în lumea întreagă. Așa se ex
plică, de altfel, și faptul că în isto
ria sportului rege au fost înscrise 
cu litere de aur numele unor ju
cători specialiști ai driblingului, 
care, prin arta lor în această ma
terie, au adus numai foloase echipe
lor lor, încîntînd, totodată, publicul 
spectator din acele epoci. Și pentru 
a nu urca prea sus pe firul istoriei 
fotbalului, vom aminti aici de cele
brii Zizînho, Matthews și Kopa, de 
Di Stefano, Hidcgkuti și Masopust,

(Urmare din pag. 1)

Jul meciului prevăzînd posibilitatea 
schimbării a trei jucători de cîmp șl 
a portarului.

Recitind formația, este limpede că 
antrenorul Valentin Stănescu acordă 
acestui meci nu numai importanța 
unui test In vederea jocului cu Al
bania. „ll“-le de ultimă oră demons
trează intenția unei riguroase orga
nizări defensive: intenția de a juca 
cu Pescaru „libero" și cu stoperii 
Sameș șl Anca la vîrfurile adverse, 
reflectă intenția antrenorului echipei 
naționale de a susține un joc de con
traatac — logic, de altfel — în fața 
presupusei ofensive neîntrerupte a 
echipei-gazdă. Intențiile antrenorului 
Valentin Stănescu pentru practicarea 
unui joc echilibrat se manifestă și în 
configurația liniei de mijloc Dumit- 
tru — R. Nunweiller, care va primi, 
desigur, sprijinul de atîtea ori veri
ficat al căpitanului echipei naționale, 
Mircea Lucescu. Vîrfurile de atac — 
Troi și Dumitrache, sînt cele care 
vor da plnă la urmă tonul potențialu
lui ofensiv al echipei noastre. Men-

ÎN FAȚA UNEI UTILE VERIFICĂRI
(Urmare din pag 1)

turlakîn (Torpedo Moscova), Petro
sian (Ararat Erevan), jucători ta- 
lentați și cu experiența campiona
tului unional.

— In privința programului de 
pregătire al echipei noastre și al 
formației cu care veți începe jocul, 
ce ne puteți spune ?

— Vom face în această seară (n.r. 
aseară) un antrenament pe stadio
nul „Cernoe More", la lumina re
flectoarelor exact la ora la care se 
va disputa partida. în privința for
mației, am optat pentru următorul 
„11": Cavai — Anghelini, Ciugarin, 
G. Sandu, Tănăsescu — Mulțescu, 
Dumitriu IV (Boloni), Moldovan — 
Anghel, Roznai, Lucaci. Știm că va

ROZNAI
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de Garrincha, Pele, Rivera, Mazzola 
și Geaici, de Ball, Beckenbauer, cu 
ultimii șase ajungînd la exemple 
contemporane.

Fotbalul nostru a avut și el fini 
dribleri. Plecînd de la Ionică Bog
dan, trecînd pe la Stibinger, Pet- 
schovschi, Ozon, Constantin si ajun
gînd. în zilele noastre, la Dobrin, 
Dumitrin II, Dumitrache, toți aceș
tia au încîntat și ei mai multe ge
nerații de spectatori cu driblingul 
lor spectaculos, EFICACE.

Da, fiecare dintre cei la care am 
făcut referiri au tratat driblingul 
NU CA PE UN SCOP ÎN SINE. CI 
CA PE UN MIJLOC — UN PROCE
DEU TEHNIC. CU IMPLICAȚII DE 
MARE UTILITATE TACTICA, DECI 
PENTRU JOC — de realizare a 
unei situații avantajoase în teren, 
premergătoare pasei decisive, de gol. 
Fără acești fini dribleri, care-și pu
neau, deseori, tehnica individuală 
ÎN SLUJBA ECHIPEI, n-ar fi exis
tat multe nume celebre de oameni 
de gol, rămase și ele în istoria fot
balului. Cît ar fi valorat, într-ade- 
văr, un Fontaine fără Kopa, un 
Vava fără Garrincha, un Tostao 
fără Pele. un Baratki fără Bogdan, 
un Ionescu fără Dumitriu II ș.a.m.d., 
întrucît am mai putea continua cu 
exemple și din soccerul mondial și 
din fotbalul nostru. Ca să nu mai 
vorbim și de faptul că multi dintre 
jucătorii-dribleri au îndeplinit du
blul rol în echipele lor, de creatori 
și de realizatori în același timp. 
Este cazul, mai ales, al lui DI Ste
fano, Pele, Rivera, Mazzola și Geal
ei. al lui Ozon, Constantin, Ion Io
nescu, Dobrin.

Este limpede, deci — revenind la 
întrebarea care a generat prezen
tele rînduri — NU REPUDIEM

UN TEST IMPORTANT
ționăm că în anturajul echipei na
ționale se manifestă un optimism ro
bust față de eventuala folosire a lui 
Mureșan care s-a integrat foarte re
pede în ansamblul tricolorilor.

Gazdele echipei noastre urmează 
un riguros program de antrenament 
în tabăra lui Dinamo Kiev. In cursul 
dimineții am stat de vorbă, prin te
lefon, cu antrenorul Evghcni Go- 
reanski. Iată ce mi-a declarat: „Nu 
mă aștept la o evoluție strălucită 
din partea echipei noastre. Dificultă
țile de omogenizare persistă. Campio
natul nostru, care însumează distanțe 
uriașe, are nevoie de o perioadă de 
rodaj mai lungă. Formația este încă 
incertă. Astă seară, odată cu sosirea 
reprezentanților federației de fotbal 
de la Moscova vom încerca să dăm 
contur echpei. Hurțilava este acciden
tat, dar se încearcă grabnica lui re
facere. El urmează un program obiș
nuit. Fină la ora asta, portarul titu
lar este Pilgui dar sper să-1 pot fo
losi pe Rudakov. In general, vor 
mai fi două-trei schimbări față de 
echipa prezentată Ia Plovdiv. In ciu
da dificultăților de ordin tehnic echi
pa U.R.S.S. va da totul pentru a face

fi o partidă dificilă, dar vom încer
ca un joc bun și un rezultat favo
rabil. Totul va depinde de dăruirea 
fiecărui jucător și de respectarea 
sarcinilor tactice.

Arbitrul acestei partide va fi po
lonezul M. Srodietzky (care a con
dus jocuri și în cadrul turneului 
olimpic de la Munchen), ajutat la 
linie de doi arbitri din Odesa.

CAMPIONATE DE FOTBAL
OLANDA (etapa a 29-a): Haarlem

— PSV Eindhoven 1—1 ; AZ 67 
Alkmaar — NEC Nijmegen 0—0 
MW Maastricht — Feyenoord 
Rotterdam 1—2 ; Sparta Rotterdam
— F.C. Groningen 2—0 ; Excelsior 
Roterdam — NAC Breda 2—0 ; F.C. 
deal Haag — Telstar 1—0 ; F.C. den 
Bosch — Ajax Amsterdam 1—2 ; 
F.C. Twente Enschede—F.C. Utrecht
3—1. Clasament : 1. Ajax — 52 p :
2. Feyenoord — 47 p (un joc mai 
puțin) ; 3. Sparta — 41 p.

FRANȚA (partide restanță) : Va
lenciennes— Bordeaux 3—0; Reims
— Ajaccio 0—0 ; Metz — F.C. Parts 
3—1 ; Sochaux — Angers 1—1 : 
Nancy — Rennes 4—0. în clasa
ment, după 31 de etape, conduce 
Marseille — 42 p, urmată de Nantes
— 42 p și Nice — 41 p. In sfertu
rile de finală (meciuri tur) ale 
„Cupei Franței" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Rouen — A- 
vignon 2—0 ; Marsielle — Lyon
1—0 ; St. Etienne — Nantes 2—0 ; 
Nîmes — Red Star 4—2'.

UNGARIA (etapa a 22-a) : Vasas
— Csepel 1—0 ; Egyetertes — Uj- 
pesti Dozsa 2—1 ; MTK — Diosgyor 

1

DRIBLINGUL. Antrenorii, tehni
cienii, în genere. îl interzic numai 
acelor jucători care nu dovedesc a- 
plicații pentru un asemenea preten
țios procedeu. Și. mai există un caz, 
ei nu-1 recomandă deloc nici unuia 
dintre jucători în anumite porțiuni 
ale cîmpului de joc, unde poate de
veni RISCANT PENTRU PROPRIA 
ECHIPĂ. Firește, el este interzis cu 
desăvîrșire în propriul careu de 16 m, 
acolo unde orice nereușită în mate
rie de dribling te poate aduce, ra
pid, în situația cvasi-ireparabilă 
de a primi gol. Avem la îndemînă 
destule exemple recente din cam
pionatul nostru, ctț driblinguri con
traindicate care au stat la baza unor 
faze încheiate cu goluri în poarta... 
coechipierului. întrebarea cititorului 
nostru ne obligă să ne întoarcem și 
să încheiem eu cazul care a iscat-o 
și anume cu... Marcel Răducanu. Ei 
bine, stimate tovarășe, trebuie să 
știți că acuzele aduse talentatului 
junior, la sfîrșitul partidei cu Gre
cia, n-au vizat nicidecum încerca
rea de dribling, la situația de 2—1 
în favoarea formației noastre ci, vă 
rugăm să rețineți. DOAR ABUZUL 
DE DRIBLINGURI : o dată, de două 
ori, de trei ori, cînd, aproape după 
fiecare asemenea execuție Marcel 
Răducanu a avut culoar favorabil 
de șut. Driblînd inutil a doua si a 
treia oară, el n-a făcut decît să se 
COMPLICE și, în momentul în care, 
în sfîrșit, s-a decis să șuteze, s-a 
afiat într-o poziție de dezechilibru 
și, de-acum. cu culoarul? închis.

Numai acest fel de dribling — de 
dragul... driblingului, fără scop tac
tic (pasă bună de gol sau chiar șut 
decisiv), apreciem noi, este indezi
rabil.

G. NICOLAESCU

un joc cît mai bun în compania va
loroșilor săi adversari".

Etapa de duminică a campionatului 
unional a confirmat forma bună a 
lui Dinamo Kiev, care a cîștigat la 
Tbilisi, contra lui Dinamo, cu 1—0. 
Golul victorios a fost înscris de 
Blohin (cel mai în formă atacant so
vietic), în urma unei rapide combina
ții cu fostul internațional Puzaci.

Campionatul unional trăiește din 
plin ineditul prevederii regulamen
tare a loviturilor de la 11 m la. ca
pătul jocurilor încheiate CU un rezul
tat de egalitate. In etapa de dumini
că, cunoscutele echipe Spartak Mos
cova, Zaria Voroșilovgrad, Kgrpati 
Lvov și Torpedo Moscova au pierdut 
la bilanțul loviturilor de la 11 m.

Revenind în tabăra noastră să men
ționăm faptul că Mircea Lucescu, că
pitanul de pe Wembley, trăiește sen
timentul unui nou start al echipei 
naționale. El contează pe mobilizarea 
coechipierilor săi mai bătrîni și pe 
imboldul tinerilor aflațipe banca re
zervelor.

Kievul se pregătește cu febrilitate 
în ajunul acestui meci care repre
zintă, de fapt, startul echpei U.R.S.S. 
ținînd seama de faptul că meciul sus
ținut la Plovdiv (0—1 cu Bulgaria) 
a constituit realmente un joc de an
trenament la sfîrșitul pregătirii de 
Iarnă. Spectatorii din Kiev așteaptă, 
cu interes evoluția fotbaliștilor ro
mâni. Ei știu că ultimul meci între 
echipele noastre naționale s-a dis
putat la Moscova în anul 1957 (1—1). 
Se reamintește șl despre dubla în- 
tîlnire a selecționatelor olimpice, dar 
iubitorii fotbalului sînt de părere că 
meciul de astăzi este de fapt, revan
șa jocului din 1957, meci care' a opus 
jucători de mare faimă, ca Iașin, 
Apolzan, Strelțov, Ene I, Țatușin și 
Constantin.

Echipa, noastră se va bucura în 
timpul meciului și de încurajarea

1—1; Raba Eto — Ferencvaros 
1—0 Videoton — Szeged 3—0 ; Za- 
laegerszeg — Komlo 3—1 ; Fees — 
Tatabanya 1—0 ; Honved — Salgo- 
tarjan 4—2. Clasament 1. Ujpesti 
Dozsa — 34 p.; 2, Vasas — 31 p, 3> 
Ferencvaros — 29 p.

PORTUGALIA (etapa a 25-a) : 
Boavista — Barreirense 1—2 ; Gui
maraes — Farense 1—0 ; CUF — 
Coimbra 2—0 ; Beira Mar — Spor
ting 0—0 ; Leixoes — Belenenșes 
1—0 ; Montijo — Setubal 1—3 ; A- 
teltico — F.C. Porto 0—2 ; Benfica
— Unto Tornar 2—1. Clasament : 1. 
Benfica Lisabona — 49 p ; 2. Be- 
lenenses— 34 p ; 3.. Setubal — 31 p.

SPANIA (etapa a 29-a) : Burgos
— Real Madrid 2—3 ; Betis Sevilla
— Espanol Barcelona 2—2 ; Ovied.o
— Atletico Bilbao 2—1 ; Valencia
— Real Spciedad 1—0 ; Deportivo 
Coruna — Malaga 1—0 ; Saragossa
— Celta Vigo 2—2 ; Granada — 
Castellon 1—1 ; Atletico Madrid — 
Las Palmas 2—1 ; C.F, Barcelona
— Gijon 3—1. Clasament: 1. C.F.
Barcelona — 40. p ; 2. Aletjco Ma
drid — 40 p; 3. Real Madrid — 
39 p.

BELGIA (etapa a 28-a) : F.C. 
Bruges — St. Trond 4—3; Union 
St. Gilloise — F.C. Malines 0—1 ;

JOC DE VERIFICARE 
AL SELECȚIONATEI SERIEI 
A ll-a A DIVIZIEI SECUNDE

Astăzi, de la ora 16, pe stadio
nul C.F.R. din Timișoara, selecțio
nata seriei a II-a a diviziei secun
de va întîlni în cadrul unui meci 
de verificare combinata locală Po
litehnica — C.F.R. Antrenorii selec
ționatei — Gheorghe Staicu (Olim
pia Satu Mare), Cicerone Manola- 
che (C.F.R. Timișoara) și și Mircea 
Negru (C.S.M. Sibiu), au convocat 
pentru această partidă următorii ju
cători : Batori I, Both, Datori II, 
Libra (Olimpia Satu Mare), Mehe- 
dințu, Dașcu, Bojin, Covatcic (Po
litehnica Timișoara), Gabel. Șerfozo, 
(C.S.M. Sibiu), Agud. Bedea (F.C. 
Bihor), Dosan (C.F.R. Timișoara), 
Păltinișan (Metrom Brașov), Mun- 
tcanu (Corvinul Hunedoara), Radu 
(Minerul Baia Mare), Borz (Meta
lurgistul Cugir).

AGENDĂ
Federația română de fotbal a sta

bilit ca etapele a XXI-a și a XXII-a 
ale campionatului Diviziei A să se 
desfășoare în zilele de duminică 22 
aprilie si, respectiv, duminică 29 a- 
prilie. Toate partidele de duminică 
22 aprilie vor încins la ora 17.

Meciurile care -au loc duminică Ia 
București se vor desfășura după ur
mătorul program :

• Stadionul Dinamo ora 15 : Di
namo — Jiul (Divizia A) ; ora 13,15 : 
Dinamo — Jiul (tineret-rezerve) ;

o Stadionul 23 August, ora 17 : 
Rapid — Steagul roșu (Divizia A) ; 
ora 15,15 : Rapid — Steagul roșu (ti
neret-rezerve) ;

• Stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — F. C. Galați (Divizia B) ;

• Terenul C.P.B., ora 11 : Șoimii 
Tarom — Poiana Cîmpina (Divi
zia C) ;

• Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Sportul Ciorogîrla 
(Divizia C) ;

• Terenul Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — Sirena (Divizia C) ;

• Terenul Autobuzul, ora 11 : Au
tobuzul — Celuloza Călărași (Divi
zia C) ;

• Terenul Voința, ora 11 : Voin
ța — Electronica (Divizia C) ;

O Stadionul Dinamo, ora 11 : Di
namo Obor — Flacăra roșie (Divi
zia C).

PESCARU
celor 2 700 de turiști așteptați să so
sească în cursul zilei de astăzi.

Cronicarii sportivi români așteaptă 
să consemneze o bună comportare a 
echipei naționale. Nu știm dacă me
ciul cu U.R.S.S. va însemna o radi
cală schimbare a stilului de joc al 
tricolorilor, dar sperăm că ei, refă- 
cuți sufletește după finalul sezonului 
trecut, vor ști să regăsească cheia 
jocurilor bune.

Așa cum spuneam. Valentin Stă
nescu va. avea pe banca rezervelor, 
ca jucători de schimb, pe Haidu, 
Vlad, Hajnal, Beldeanu, Mureșan și 
Marcu. Ei speră, însă, că prestația 
„U‘-lui inițial nu va face necesare 
schimbările permise.

Așadar, echipa României ia astăzi 
startul primăverii 1973, care ar urma, 
să ne aducă patru puncte. Să spe
răm că jocul cu puternica echipă a 
U.R.S.S., va permite, prin calitatea 

sa, confirmarea acestor speranțe.

ÎN EUROPA
Standard Liege — Berchem 1—2 ;• 
F.C. Diest — Crossing Sch-aerbgck
2—1 ; Beerachot — Cercle Bruges
4— 0 ; Racing White — Beringen 
0—0 ; SK Lierse — F.C. Liege 0—3; 
Antwerp Anderlecht 2—1. Clasa
ment : 1. F.C. Bruges — 43 p ; 2. 
Standard — 35 p ; 3. Racing White
— 35 p.

GRECIA (capa a 27-a) : PAOK — 
AEK 2—0 ; Aegaleo — Atromitos 
1—0 ; Fostir — Ethnikos 1—1 ; O- 
lympiakos Pireu — Panahaiki 3—0 , 
Ueraklis — Panathinaikos 3—3 ; 
Aris — Kalamata 2—1 ; Olympiakos 
Voios — Panionios 1—0 ; Olympia
kos Nicosia — Serrai 0—1 ; Tri- 
kala — Kavala 0—0. Clasament:
1. Olympiakos Pireu — 74 p ; 2.
PAOK — 74 p; 3. Panathinaikos
— 63 p.

SCOȚIA (etapa a 32-a) î Airdrie
— East Fife 1—1 ; Arbroath
Aberdeen 1—1 ; Dumbarton — Ayr 
United 1—1 ; FC Dundee — Falkirk
5— 3 ; Hibernian — Motherwell 0—1; 
Kilmarnock — Hearts 2—1 ; Morton
— Patrick Thistle 5—0 ; Glasgow 
Rangers — Dundee United 2—1 ; 
St. Johnstone — Celtic 1—3. Cla
sament : 1. Rangers — 53 p ; 2. 
Celtic — 51 p (un joc mai puțin) ;
3. Hibernian — 44 p.

HOCHEIȘTII SOVIETICI
AU ATINS 0 ÎNALTĂ MĂIESTRIE

9 Pentru prima oară în ulti
mii ani, campioana mondială 
termină cu un avans de 5 punc
te ® Formația cehoslovacă n-a 
mai găsit cadența de anul tre
cut ® J. Ahearne propune un 
nou sistem de desfășurare a me
ciurilor din grupa A a C.M.

Așadar, hocheiștii sovietici sînt 
din nou campioni ai lumii și ai Eu
ropei. Pentru a 12-a oară în ultimii 
19 ani. Mulți vor fi tentați poate să 
atribuie noul succes al echipei an
trenată de Vsevolod Bobrov faptului 
că de această dată echipa Uniunii 
Sovietice a evoluat în fața propriilor 
susținători, avantaj dețoo neglijabil. 
Ar însemna însă a diminua meritele, 
pentru că, în realitate pe patinoarul 
artificial de Ia Lujniki, Petrov și 
coechipierii ■ săi s-au prezentat în
tr-o formă remarcabilă, dominînd de 
o manieră netă întrecerile celor două 
ture. într-atît de categorică a fost, 
de această dată, superioritatea spor
tivilor sovietici, incit cu două zile 
înainte de final — lucru care nu s-a 
mai întîmplat de mulți ani — purtă
torii tricourilor purpurii își puteau 
serba marele succes.

EFECTUL UNUI ȘOC 
PSIHOLOGIC

De altfel, majoritatea specialiștilor 
prezenți la maratonul hocheiului de 
la Moscova au fost unanimi în g- 
precieri. John Ahearne, președintele 
Ligii internaționale de hochei pe 
gheață, declara ziariștilor că forma
ția gazdă a jucat tot timpul în stil 
de mare campioană și că succesul 
ei a fost mult mai categoric decît 
în alți ani. Jaroslav Pittner, unul 
dintre antrenorii selecționatei ceho
slovace, cîștigâtoare a titlului la edi
ția trecută, strîngînd mina lui V. Bo
brov vineri seara, după cea Je a 
doua victorie a sovieticilor în fața 
formației sale, spunea : „Victoria 
voastră nu poate fi pusă nici un mo
ment la îndoială. Ați jucat excelent 
și titlul se află în mîinile celor mai 
buni hocheiști la această oră. Mi-a 
plăcut îndeosebi linia de atac a ce
lor trei tineri — Volcikov, Bodunov și 
Anisin — care a însemnat un șoc 
psihologic împotriva tuturor celor
lalte echipe. Noi știam să jucăm 
împotriva liniilor lui Malțev și Pe
trov. Acești tineri ne-au derutat însă 
permanent și consider că au un mare 
merit în obținerea succesului". în 
sfîrșit, John Zigler (S.U.A.) declara 
ziariștilor la ultima conferință de 
presă : „Am urmărit reprezentativa 
U.R.S.S. și în septembrie, cu prile
jul meciurilor jucate împotriva pro
fesioniștilor din Canada. Acum, e- 
chipa sovietică mi s-a părut mult mai 
puternică și mai bine pregătită. De 
altfel, multe dintre echipele noastre 
de hochei se antrenează după siste
mul sportivilor sovietici. După cite 
am observat, Ia rîndul lor, jucătorii 
din formația Uniunii Sovietice au 
preluat de la profesiumști destul de 
mult în ceea ce privește șuturile spre 
poartă și folosirea bodicekului".

IMAGINEA IDEALA 
A HOCHEIULUI MODERN

Demonstrînd o deosebită constanță 
pe parcursul înțregii competiții, subli
niată printr-un joc la cel mai înalt 
nivel, nu numai în partidele-cheie, 
dar și cînd a avut în față adversari 
mai slabi (vezi scornl-record de 20—0 
administrat echipei poloneze), învin
gătorii din acest an s-au detașat net, 
terminînd competiția cu un avans de 
5 puncte față de următoarea clasată, 
Suedia. IIcx:heiștii sovietici ș-au im
pus la Lujniki printr-o deosebită vi
teză și forță de joc, dublate de o.

MONTE CARLO

IUDIT DIBAR SI VIRGINIA RUZICI 
CALIFICATE DIRECT

MONTE CARLO, 17 (prin telefon). 
Două prețioase victorii a obținut 
tînăra jucătoare româncă Mariana 
Simionescu, în calificările pentru 
proba de simplu feminin a turneu
lui internațional de tenis de la 
Monte Carlo. Ea a învins pe Korpas 
(R.F.G.) cu 6—2, 2—6, 6—4 și pe 
Charles (Anglia) cu 2—6, 7—5, 6—4. 
în schimb, Florența Mihai a fost 
învinsă de. campioana franceză de 
tineret Florence Gucdy cu 4—6,
3—6. Pe tabloul final (de 16) sînt 
înscrise direct româncele ludit Dibar 
și Virginia Ruzici, pe baza rezul
tatelor obținute în turneele de la 
Nisa.

ÎNTÎLNIRI PENTRU „CUPA DAVIS“
Desfășurat în Uruguay, la Mon

tevideo (ca urmare a refuzului ofi
cialităților argenținiene de a ad
mite prezența sportivilor din R.Ș.A. 
la Buenoș Aires), meciul pentru 
zona sud-americană „Cupa Davis" 
dintre echipele Argentinei și Re
publicii Sud-Africane s-a încheiat 
cu scorul de 4—1 în favoarea te- 
nismenilor argentinieni.

în zona asiatică, echipa Japoniei 
a întîlnit pe teren propriu forma

Campionatul mondial s-a încheiat... Vsevolod Bobrov, antrenorul echipei 
sovietice, este purtat pe brațe de jucătorii pe care i-a condus la victorie 
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remarcabilă tehnică individuală a 
majorității jucătorilor (Harlan[iov, 
Malțev sau Petrov a.u devenit ade- 
vărați artiști în mînuirea croseij 
Fiecare jucător a ajuns un atacant 
percutant și un apărător pe lingă care 
adversarul (sau pucul) cu greu se 
pot strecura, oferind imaginea ideală 
a hocheistului modern. în asemenea 
condiții, a remarca pe cineva în mod 
special devine aproape imposibil.

Conștienți de valoarea lor ridicată, 
hocheiștii sovietici nu s-au mai lăsat 
pradă nervilor în momentele de mare 
tensiune (situații de inferioritate), 
jucînd calm și precis, ca un meca
nism foarte bine reglat. Cu acest atu, 
în special, ei au reușit să depășească 
mult mai clar, ca la alte ediții, eter
nele adversare (selecționata suedeză 
șl cehoslovacă), triumfînd pentru pri
ma oară In propriul lor fief.
„ÎNGERUL PĂZITOR" HOLECEK

Clasată pe locul secund în acest 
campionat, naționala suedeză ni ș-a 
părut aceeași echipă capricioasă, ca
pabilă să-și supună suporterii la chi
nuri dintre cele mai mari (vezi me 
ciurile cu Finlanda), dar să se și 
ridice adesea, prin combinații de 
mare fantezie, la jocul superior al 
marilor campioni. Scandinavii cămin 
în continuare o formație care cu p 
mai omogenă alcătuire a liniilor o- 
fensive și devensive șe Vg putea 
impune în asemenea turnee. în sfîr
șit, foștii deținători ai titlului au fost 
doar o umbră a echipei care a cîști

Evoluînd
TiNTAȘII ROMÂNI AU CUCERIT
Recent s-a întors din Cuba lotul 

de trăgători români, care a parti
cipat în această țară, la concursuri 
amicale de pregătire și la o în
trecere internațională, „Trofeul Topa 
Amistosa".

După cum ne-a declarat prof. 
Mircea Baia, care i-a însoțit ca 
antrenor pe sportivii noștri, tur
neul a fost util, iar participarea 
la triunghiularul internațional „Tro
feul Topa Amistosa" — la care au

în primul său meci din eadrul 
turneului secundar „A", Dumitru 
Hărădău a dispus de vest-germa- 
nul Pinner cu 6—2, 6—3. în califi
cările pentru proba de șimplu mas
culin (Cupa Rainier III) s-au înre
gistrat rezultatele ■ Machan (Unga
ria) — Rouyer (Franța) 4—6, 7—5,
6—4; Zugarelli (Italia) — Rodriguez 
(Chile) 6—3. 6—2 ; Kary (Austria) 
— Franchitti (italia) 1—6, 6—2, 6—1; 
Gulyas (Ungaria) — Bartlett (An
glia) 6—4, 2—6, 6—1. Și o ultimă 
finală de la Nisa, cea de dublu 
mixt; Pryde (N. Zeelandă), Bernas- 
coni (Franța) — Guedy (Franța), 
Pohmann (R.F.G.) 4—6, 6—3, 6—2.

ția Indoneziei, pe care a eliminat-o 
cu 3—0. în meciul următor, tenis- 
menii japonezi vor juca împotriva 
redutabilei echipe a Australiei.

La Helsinki a început meciul 
Finlanda — Grecia, contințl pen
tru grupa A a zonei europene. 
După prima zi scorul este egal: 
1—1. Kalogheropoulas La învins 
cu 2—6. 6—8. 6—4, 6—1, 6—2 pe 
Berner, iar Timonem a dispus cu 
6—3, 6—3. 7—5 de Kelaidis. 

gat, anul trecut, la Praga. E drept, 
cîteva âcțidentărl ale unar titulari 
au descompletat garnitura cehoslovacă 
pentru Moscova, dar aceasta nu poate 
scțiza lipsa de eficacitate a atacan- 
ților, rigiditatea în desfășurarea atacu
rilor și, în general, lipsa de șppnțgt 
neitate cu care ne îneînta de fie
care dată această reprezentativă. Și, 
sinceri să fim, dacă portarul Holecek 
nu ar fi avut, ca și Ia alte ediții, 
curajul unor intervenții de-a dreptul 
uimitoare, echipa sa ar fi plecat din 
capitala Uniunii Sovietice cu un sao 
de goluri mult mai mare.

O NOUĂ FORMULA ?
Turneul de la Moscova a însem

nat, In același timp, și un mare suc
ces de public, majoritatea partidelor 
fiind urmărite, zilnic, de peste 15 000 
de spectatori. Totuși — după cum 
afirmă John Ahearne — o modifi
care a sistemului de desfășurare a 
întrecerilor din grupa A se ’ impune! 
„Cred că ar fi mai bine, ca în viitor, 
cele șase echipe să joace un prim 
tur, iar în cel de al doilea să con
tinue cursa pentru titlu doar primele 
patru, urmind ca celelalte două for
mații să mai susțină un număr de 
trei jocuri direcțc, pentru a decide 
ultima clasată care retrogradează in 
grupa B". O propunere care ni se 
pare interesantă și care, pusă în prac
tică, ne va scuti cu siguranță pa 
viitor, de scoruri-fluviu.

Ad. V.

in Cuba

„TROFEUL TOPA AMISTOSA"
evoluat pe lingă trăgătorii români 
și cei mai buni țintași la probele 
de glonț și armă de vînătoare din 
R. D. Germană și Cuba — s-g 
soldat cu un frumos succes româ
nesc. Totodată, turneul a scos in 
evidență unele aspecte tehnice ale 
stadiului de pregătire a reprezen
tanților noștri, acum, în ajunul u- 
nor importante competiții interna
ționale de anvergură. în general, 
sportivii români ș-au comportat 
bine, ei au reușit să ocupe primul 
loc în clasamentul general și sa 
cîștige tradiționalul concurs orga
nizat de Federația cubaneză de tir, 
„Trofeul Topa Amistosa" O bună 
comportare au avut, în primul rind, 
pușcașii, care la armă liberă cali
bru redus 60 f culcat și 3 X 40 
focuri au ocupat locuri fruntașe, 
iar Nicolae Rotaru a cîștigat probă 
olimpică de 60 focuri cu un ex
celent rezultat de 598 p, pieFzînd 
cite un punct în decadele doi și 
trei. O contribuție importantă au 
adus la cîștigarea trofeului și L. 
Giușcă (două locuri II, la pistol 
calibru mare și pistol liber), I. Co- 
dreanu, St. Caban și Gh. Sen- 
covici.

Iată cîșțigătorii probelor Și locu
rile ocupate de sportivii noștri . pis
tol liber 66 f — 1. H. Volmax
(R.D.G.) 557 p, 2. L Giușcă 542 p... 
6 D. Iuga 534 p.., 9. Ai. Gered 
527 p ; pistol calibru mșre 30 + 30 
f : 1. N. Onate (Cuba) 581 p, 2 H 
Giușcă 577 P ; pistol viteză 60 f :
1. A. Costa (Cuba) 587 p..., 4. D. 
Iuga 585 p..., 6. Al. Gered 578 p..„ 
10. L. Giușcă 577 p ; armă liberă 
calibru redus 60 f culcat : 1. N. Ro
taru 598 p..., 3. I. Codreanu 592 p, 
4, St. Caban 591 p ; 3 X 40 f: ț. S. 
Delgado (Cuba) 1142 p, 2. St. Ca
ban 1136 p, 3. N. Rotaru 1133 p... 
9. I. Codreanu 1 123 p. Talere arun
cate din turn (skeet) : 1. R. Castrillo 
(Cuba) 189 t (din 20Q posibile), 2. 
Gh. Sencovici 184 t..., 5. V, Petro- 
van 179 t..., 9. S. Popa 162 t Cla
sament general : 1. ROMANIA 44 p,
2. R. D. Germană 32 p, 3. Cuba 31 p.

ȘAHIȘTI POMÂNI

din cuprinsul căreia vă recomandăm :
• O corespondentă specială de 

la Kiev cu ultimele amănunte îna
intea partidei amicale de azi_ din
tre reprezentativele ROMÂNIEI 
și U.R.S.S.

• Un comentariu asupra parti
dei de Ia Vîrșeț care a adus cali
ficarea echipei noastre naționale 
'de juniori la turneul final U.E.F.A. 
- 1974.

• Redactorii noștri analizează e- 
voluțiile precare, în acest sezon, ale 
divizionarelor A U.T.A., F.C. CON
STANȚA și F.C. PETROLUL

• Avancronică la etapa 21-a a 
Diviziei A, radiografia etapei, cla
samente și ECHIPA CAMPIONATU
LUI după meciurile disputate mier
curea trecută.

• La „INTERVIUL SAPTAMINII": 
Alexandru Ene, vicepreședinte al 
clubului bucureștean Dinamo.

• O pagină de Divizia B care 
cuprinde șase însemnări de la cele 
mai importante întîlniri consumate 
duminică, clasamente.

• In sezonul viitor : PARISUL 
FĂRĂ FOTBAL?

• ZAGALO respinge criticile a- 
duse manierei de ioc a campioa
nei mondiale.

• Rubricile permanente : PRIM 
PLAN. CARNET EXTERN, MAGA
ZIN EXTERN. DIN FOTBALUL IN
TERNAȚIONAL, CAMPIONATE ÎN 
EUROPA, rezultate, clasamente, 
alte amănunte.

TELEX®
In concursul atletic de la Eugene (Ore
gon), Benny Brown, a cîștigat proba de 
440 y plat cu 45,5. Săritura în înălțime 
a revenit lui Rick Flecher cu 2.19 m,. iar 
cea de 120 y lui Fred Jackson — 13.7. 
Alte rezultate : prăjină — Tracanețli 
(Franța) 4,98 m; lungime — Jim McAllis
ter 7,69 m; 100 y — peppars 9,5.

TELEX® TELEX® TELEX ©TELEX PISTE HOTARE

A 77-a ediție a maratonului de la Boston 
s-a încheiat cu victoria atletului ameri
can John Anderson, cronometrai pe 
42,195 km cu 2h 16:03. El a fost urmat 
de compatriotul său Tom Fleming _  2h
17:46, finlandezul Olavi Suomalainen — 
2h 18:21 și englezul Berland Palin — 2h 
21:10. La startul întrecerii au lost pre- 
zenți 50 de concurenți, printre care șl 
o... atletă : Gerda Reinke (R.F.G.).
a
Turneul Internațional de polo, desfășu
rat in localitatea iugoslavă Hvar, a fost 
cîștigat de reprezentativa Italiei, care a 
totalizat 4 puncte (golaveraj 13—9). Cu 
același număr de puncte, dar cu un go
laveraj inferior (15—13), echipa Iugo
slaviei a ocupat locul doi, fiind urmata 
de selecționatele Cubei — 2 p (18—18) 
și Spaniei — 2 p (12—16). în ultima zi 
a competiției. Iugoslavia a întrecut cu

scorul de 9—7 (2—2, 3__0, 2—3. 2—2) for
mația Cubei, iar Italia a cîștigat cu 7—3 
(1—2, 2—1, 1—0, 3—0) partida susținută 
cu echipa Spaniei.
ft
Tînăra tenisnxană americană Chriș E- 
vert a obținut un nou succes internațio
nal. Ea a terminat învingătoare în tur
neul de la Miami Beach (Florida), în a 
cărui finală a învins-o cu 3—6, 6—3. 6—2 
pe jucătoarea australiană, Evonne Goo.la- 
gong.
aTurneul feminin de tenis de Ia Quincy 
(Massachusetts) a fost cîștigat de jucă
toarea australiană Margaret Court, în
vingătoare cu 6_2, 6—4 în finala susți- 
nut§ cu americana Billie Jean King. 
Pentru locurile 3—4. Rosemary Casals a 
întrecut-o cu 6—4, 6—2 pe Julie Heldman. 
In finala probei de dublu, perechea 
americană Billie Jean King — Rosemary 
Casals a dispus cu 6—4, 6—2 de cuplul 
Francolse Durr (Franța) — Betty Stove 
(Olanda).
a
La Neapoie au început întrecerile com
petiției internaționale de volei „Cupa 
Primăverii", la care participă selecțio
nate masculine din opt țări. Iată primele

rezultate Înregistrate : Italia — Grecia 
3;—o (15, 6, 4); Olanda — R.y. Germania 
3—1 (—13, 7, 1. 19) : Belgia _ Anglia 3—0 
(L 3, 3); Israel — Spania 3—0 (4. 5, 12). ■
La Osnabruck, (R.F.G.), se desfășoară 
în prezent un turngu internațional fe
minin de volei la care participă selecțio
nate din opt țări europene. Iată primele 
rezultate înregistrate : grupa A : R.F. 
Germania — Belgia 3—0 (10. 7. 4); italia
— Danemarca 3—1 (10, 5. —a. 6): grupa B: 
Olanda _ Spania 3—0 (10. 3, 5); Franța
— Elveția 3—1 (—10. 7, 5, 5).■
După trei runde, în turneul de șah de la 
Vrnjacka Banja, conduce Velimivovici 
(Iugoslavia) cu 2 (1) p. urmat de Benko 
(SUA), Trlngov (Bulgaria) — 2 p, PÎ- 
devski (Bulgaria). Jânoșevici (Iugosla
via) și Lengyel (Ungaria) — l1/, p.
a
Cea de-a treia probă a campionatului 
mondial al constructorilor de automo
bile, desfășurată pe circuitul de la Dijor, 
(Franța), a fast ctstigată de echipr. 
francez Henri Pescarolo — Gerard Lar- 
rousse, pe „Matra Slmca" — 1 OOo km în 
5h 34:37,1 (medie orară 179,525 km), pe

locurile următoare : Jacky Ickx (Bel
gia) — Brian Rednțan (Anglia) pe „Fer
rari" și Jean Pierre Beltoise — Francois 
Cevert (Franța) pe ..Matra Slmca". în 
urma acestor rezultate, situația în cla
samentul c.M. este următoarea : 1. „Fer_ 
rari" — 45 p; 2. „Matra Simca? _ 40 p; 
3. „Parsche" — 28 p.

In bazinul acoperit de 50 m de la Dort
mund s-au încheiat întrecerile concursu
lui internațional de natație, „Turneul 
celor 5 națiuni’', pe primul loc s-a cla
sat selecționata R.F. Germania cu 153 
p. urmată de Anglia — 119 p. Iată ciști- 
gătorii probelor : masculin : 100 ni liber
— K. Steinbach (R.F.G.) 52.9; 100 m bras 
-r W. Kusch (R.F.G.) 1:07,5; 200 m mixt
— G. Larsson (Suedia) 2:13.6; 100 m 

• fluture — F. Meeuw (R.F.G.) 58.8: Too m 
spate — K. Steinbach (R.F.G.) 59,9; 200 
m fluture — Brinkley (Anglia) 2:03,2; 
400 m mixt — Larsson (Seudia) 4:46,5: 
feminin: tOo m liber - Enith Brigitha 
(Olanda) 51,5: 100 m bras — Christine 
Jarvis (Anglia) 1:17,1: 100 m spate -r 
Enith Brigitha (Olanda) 1:06.8; iod m 
fluture — Gudrun Beckmann (R F.G.) 
1:06,0; Boo m liber — Hansjț Bunachoten 
(Olanda) 9:11,».

După 12 runde, în turneul intere 
național de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare), în frunte se află 
Stein (URSS), Andersson (Suedi$) s| 
Ribli (Ungaria) cu vite 7'/2 P fiecare. 
Florin Gheorghiu, care în runda a 
12-a a remizat cu L. Stein, ocupțj 
locul 11, cu 6 p.

*
„Memorialul Milan Vidmșrk", în

ceput la Liubliana, a continuat la 
Portoroz cu runda a 9-a, in care 6 
partide (Ciocăltea — Pianinei, Radu
lov — Smejkal, Parma Quinteros. 
Csom — Gligorici, Minici — Razu
vaev, Matanovici — Portișch) s-au 
încheiat remiză. Ivkov l-a învins pe 
Osterman, iar Barle a pierdut la Puc 
Tn runda a 10-a : Pianinei - Șuetin 
0--1 ; Ciocâltea — Radulov % - </,, 
Quinteros — B.arle 1—0 ; Porțisch — 
Tatai 1—0 ; Smejkal — Parma 1—0, 
Conduce Portișch (Ungaria) cu 7% p, 
urmat de Quinteros (Argentina). 
Smejkal (Cehoslovacia) — 6»/2 p. Vie-, 
tor Ciocâltea se află pe locul 14, cu 
3 p.



în prima etapă a „Cupei țărilor latine44 la handbal

MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 17 (prin telefon). 
Principala grijă a organizatorilor ce
lei de a V-a ediții a „Cupei țărilor la
tine" la handbal masculin s-a risipit 
azi (ieri—n.r.), odată cu vîntul destul 
de tare, care a împrăștiat norii ame
nințători de ploaie, și, astfel, pe o 
vreme destul de frumoasă, peste 
5Q00 de iubitori ai sportului au luat 
loc în tribunele modernului teren 
central din complexul sportiv „Că
rora". Aceasta fără să-i mai socotim 
pe spectatorii ocazionali, cocoțați pe 
blocurile dimprejur !

La ora 16,30 — după o frumoasă 
și pitorească festivitate de deschide
re — tovarășul Valerian Ghineț, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal P.C.R., primarul Municipiului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a urat bun 
venit și succes reprezentanților celor 
6 țări participante, declarînd deschi
să a V-a ediție a „Cupei țărilor la
tine".

Ier (3), Gaudrin (3), Raynal (2), Sain- 
sollier (2), Caron (2), Georges Gra
ve (2), Nicaise, Gilles Meyer și Ge
rard Grave — pentru Franța, Perga- 
mo (7), Waack (2), Wandcrley (2), 
Guadamucci și Hamilton pentru Bra
zilia. Au arbitrat Z. Juriciși C. Kre- 
so (Iugoslavia).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT

MARIAN SLAVIC-1:59,6
m LIBER

FRANȚA — BRAZILIA 23—13 
(11—6). O partidă fără prea multe 
probleme pentru reprezentanții co
coșului galic, care ar fi putut să cîș- 
tige la o diferență de scor ceva mai 
mare, dacă nu ar fi ratat multe și 
extrem de clare ocazii. Handbaliștil 
de peste Ocean s-au arătat în vizi
bil progres față de ultimele lor evo
luții pe continent, dar nu au încă 
forța și eficiența necesare în acțiu
nile ofensive la nivelul unei compe
tiții de asemenea anvergură. Au 
marcat : Patrick Meyer (6), Bouteil-

REZULTATE
FRANȚA — BRAZILIA 

23—13 (11—6)
SPANIA — PORTUGALIA 

16—13 (8—5)
ROMÂNIA 

16—7 (10—3).
PROGRAMUL DE AZI î 

Spania — Italia, Franța — 
Portugalia și România — 
Brazilia).

ITALIA

SPANIA — PORTUGALIA 16— 
13 (8—5). Derby-ul acestei prime 
etape nu s-a dezmințit, cele două 
echipe oferind un joc dinamic, viu 
dispuțat și extrem de rapid. în 
plus, evoluția scorului a fost des
tul de palpitantă, ceea ce a trezit, 
în mod firesc, un și mai mare in
teres. Victoria echipei spaniole este 
pe deplin meritată, deși handba- 
liștii portughezi au arătat cîteva 
lucruri foarte frumoase, în special 
de ordin tehnic. De altfel acesta 
a fost și secretul revenirii lor din 
finalul partidei cînd, conduși cu 
15—9 (min. 49), au reușit să ajungă 
la 15—13. Au marcat : Pelaryo 
(7), Ilarmendi (3), Aguirre (2), Die- 
guez (2), Pallas și Saus pentru 
Spania, Correia (3), Vasconcellos 
(3), Agostinho (2), Lafuente (2), 
Leyte (2) și Mendes pentru Portu
galia. Au arbitrat H. Carlsson și L. 
Olsson (Suedia).

ROMANIA — ITALIA 16—7 
(10—3). După un început promi
țător al echipei noastre (scorul era 
7—0 în min. 20 !), handbaliștii ita
lieni au început să practice un joc 
lent, cu atacuri prelungite foarte 
mult, în dorința evidentă de a li
mita proporțiile scorului. în aceas
tă situație tinerii jucători români 
au greșit mult, reușind totuși să 
obțină o victorie care putea fi și 
mai concludentă. Au marcat: Dră- 
găniță (3), Grabovschi (3), Tase (2), 
Țîmpu (2), Capră (2), Petrică, O- 
ros, Szabo și Stock! pentru Româ
nia, Vechio (3), Angeli (2), Len- 
tini și Cusumano pentru Italia. Au 
arbitrat H. Singer și P. Rauchfus 
(R. D. Germană).

Călin ANTONESCU

Iftimie (cu balonul) schimbă piciorul, trece de doi adversari —• Roques, în prim plan și Massac, în spatele 
său, și va pasa lui Țața, ultimul din stingă, care urmă rește cu atenție acțiunea...

JOC DE RUGBY FRUMOS, VICTORIE MERITATA

DINAMO-SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE 9-3 (6-0)
9—3 în meciul amical dintre Di

namo și Selecționata Armatei Fran
ceze... Un rezultat cu totul nescon
tat, chiar și în tabăra dinamovistă, 
unde se dorea victoria, firește, dar 
se anticipa un rezultat strîns.

Este, însă, un succes meritat. A 
cîștigat echipa care a acționat mai 
calm, mai lucid și nu de puține 
ori mai decis. Evident este o vic
torie muncită. La 6—0 pentru Di
namo, puțini erau aceia care con
siderau meciul încheiat. La 6—3 
tribunele au amuțit. Chiar și la 
9—3, în acel ultim sfert de oră în 
care oaspeții au atacat furibund, 
mai existau umbre ale îndoielii în
tr-o victorie. Se știa doar ce adver
sar este opus dinamoviștilor. Și, la 
drept vorbind, n-a lipsit mult ca 
rugbyștii francezi să egaleze. Am 
în vedere acțiunea lor din min. 73, 
cînd Massac (6) cel mai activ ju
cător advers, l-a lansat pe Monod,

aflat în 
ferm de 
un singur apărător, Aldea. Jucăto
rul dinamovist a avut o sclipire ma
gistrală, a fentat cu balonul în 
brațe, scăpînd astfel de doi adver
sari, apoi a degajat mingea în te
ren, lămurind situația. Altfel, cine 
știe...

A fost ieri, pe stadionul Steaua, 
un meci frumos, început cuminte, 
de ambele părți, dar treptat, pe 
măsură ce scorul s-a modificat, tot 
mai incisiv și mai viguros. O reu
șită demonstrație de rugby, urmă
rită de aproape 2 000 de iubitori 
ai acestui sport care, se pare, își re
adună adepții...

Realizatori: Nicolescu (min. 23 : 
Iov. de picior căzută), Dragomirescu 
(min. 25 ; Iov. de picior căzută), 
Auriat (min. 44 ; Iov. pedeapsă) și 
Nica (min. 62 ; Iov. pedeapsă).

DINAMO : Dăiciulescu — Nica,

Al TURNEULUI DE BOX „CENTURA DE AURu

(Urmare din vag. i)

ferit un meci de mare tensiune. In 
prima repriză cei doi s-au pîndit, 
urmărind fiecare lovitura decisivă. 
Apoi, Ciochină s-a orientat tactic 
excelent, începînd un... dans deru
tant în jurul adversarului și plasînd 
nenumărate croșee de drepta de la 
distanță. Tak-En-Gun a încercat a- 
desea să provoace schimburi în for
ță dar Ciochină, cu un foarte bun 
joc de picioare, a reușit să evite șo
curile punctînd spectaculos și foarte 
precis. Finalul a fost de-a dreptul 
entuziasmant. O serie rapidă de trei 
lovituri la cap și Tak-En-Gun a fost 
expediat la podea In aceeași frac
țiune de secundă în care a răsunat 
ultimul gong. Decizia i-a revenit lui 
Ciochină cu 5—0.

Tînărul Nicolae Butlseacă ne-a o- 
ferit o frumoasă surpriză învingîn
du-1 pe puternicul pugilist cubanez 
Marcelo Torrizo. Meciul lor s-a des
fășurat în general sub semnul echi
librului. exceptînd rundul doi, In 
care sportivul român l-a surprins în 
permanență pe Torrizo cu directe de 
stingă și „un-doi"-uri la față, punîn- 
du-1 pe sportivul cubanez de cîteva 
ori în mare dificultate. Repriza a- 
ceasta a fost hotărîtoare In acorda
rea deciziei, deoarece, așa cum am 
mai spus, celelalte au decurs sub 
semnul echilibrului.

Sandu Mihalcea are meritul de a 
fi găsit cu mare rapiditate tactica de 
luptă în fața unui adversar cu garda 
inversă, bulgarul Balbuzanov. Bo- 
xînd cu mare prudență, Mihalcea a 
cîștigat repriză după repriză cu lo
vituri izolate, îndeosebi de stingă.

Toni Mircea și Constantin Ștefano- 
vici au cîștigat, fără a străluci, în 
fața unor adversari care au obstruc-

Paul Dobrescu (dreapta), dezlănțuit în partida cu Ju-En-Son (R.P.D. Co
reeană), pe care l-a învins categoric la puncte.

5 BOXERI ROMANI

LA TURNEUL ORGANIZAT

DE HONVED BUDAPESTA
Clubul sportiv Honved din Buda

pesta organizează între 18 și 22 a- 
priiie un turneu internațional de box 
la care au fost invitați și pugiliști 
din țara noastră. La această între
cere participă următorii sportivi ro
mâni : Dinu Teodor (Dinamo Bucu
rești) la categoria muscă, Dănel Go- 
rea (Dinamo Brașov) Ia cocoș, Mihai 
Ploieșteanu (Progresul București) și 
Marin Peia (Dinamo București) la 
pană, Ilie Tîrîiă (Dinamo Brașov) la 
semimijlocie. Ei vor fi asistați de 
antrenorul Mihai Cerchez. Delegația 
este condusă de arbitrul internațio
nal Petre Mihelfi.

ționat tot timpul. In privința Iul 
Amăzăroaie, acesta nu a putut stră
punge barajul de directe al ugande- 
zului Ayubu, boxer cu brațe extrem 
de lungi, o adevărată mașină de 
pumni.

In cea de-a doua reuniune a zilei 
s-au disputat meciurile pentru califi
carea în semifinalele categoriilor mus
că, ușoară și mijlocie mică. Sala Flo- 
reasca s-a dovedit din nou neîncăpă
toare pentru numărul mare de iubitori 
ai sportului cu mănuși interesați să 
vadă o competiție în care evoluează 
pugiliști de o valoare recunoscută pe 
plan internațional. Cei ce au intrat în 
posesia biletului mult dorit au asistat 
la. o întrecere spectaculoasă, plăcută, 
în care competitorii au făcut apel la— 
toate cunoștințele și resursele lor fi
zice pentru a-și apropria victoria.

Meciul inaugural, care i-a adus în ring 
pe Ion Șulă șl francezul Jean-Luc Fon- s 
roques a debutat furtunos. Pugilistul 
român a atacat cu impetuozitate din 
primele secunde de luptă, dar adver
sarul i-a răspuns curajos, dovedindu-se 
un excelent partener de întrecere 
Șulă s-a detașat net de adversar abia 
în ultima repriză, cînd grație pregăti
rii sale fizice superioare a lovit mult 
mai mult și mai clar.

Experimentatul Constantin Gruiescu 
a făcut din nou dovada cunoștințelor 
sale tehnice-tactice. El a luptat exce
lent în partida cu cubanezul Ramon 
Duvalon, boxer înalt, puternic, cu gar-

da inversă și cu avantajul tinereții de 
partea sa. Evoluția lui Gruiescu poate 
fi apreciată ca fără greșeală. El a fă
cut, de fiecare dată, exact ceea ce tre
buia pentru a putea depăși un adver
sar mai bine dotat fizic decît el. După 
două reprize în care reprezentantul 
nostru a punctat din permanentă miș
care și acumulase un ușor avantaj, în 
ultima, Duvalon a atacat dezlănțuit, 
încercînd să refacă terenul pierdut. 
Gruiescu a avut resurse să treacă de 
acest moment dificil și. în final, chiar 
să dezlănțuie serii de lovituri de care 
nu-1 credeam capabil.

Paul Dobrescu a întîlnit în ușorul 
Ju-En-Son (R. P. D. Coreeană) un ad
versar extrem de tenace, care și-a a- 
părat cu strășnicie șansele pînă la ul
timul sunet de gong. Aceasta nu l-a 
împiedicat pe poxerul român să cîștige 
detașat o partidă în care a executat 
excelente serii la corp și la cap, de- 
monstrînd încă o dată că deține o for
mă remarcabilă.

Și pentru ca reuniunea să fie și 
mai mult „gustată" de cei prezenți, 
Tudor Nicolae a realizat o surpriză 
de proporții : el l-a eliminat din 
competiție pe medaliatul cu argint 
la J.O. de la Ciudad de Mexico, 
cubanezul Rolando Garbey. în ulti
mul meci al serii, Calistrat Cuțov 
a făcut o 
de scrimă pugilistică, 
spectaculos 
Estable (Cuba).

adevărată demonstrație
învingîndu-1

Duke

Campionatul municipal de tir

REZULTATE

22-ul dinamovist, dublat 
Gargallo. In fața lor doar

Aldea, Dragomirescu, Corava — 
Nicolescu, Țața — Prosi, Iftimie, 
Stoica — I. Aurel, Boroi — Țurlea, 
Caraiman, Baciu.

Selecționata Armatei Franceze: 
Gillet — Zabeo, Gargallo, Monod, 
Damblat — Auriat, Lafarge — Pas
tor, Roques, Massac — Barry, Pal- 
mie (min. 36 Theyret) — Car, Be- 
lardi, Rougerie.

A condus bine Alexandru Lem- 
neanu.

Tiberiu STAMA

MAMAIA, 17 (prin telefon). Star
tul primului campionat național de 
înot în bazin acoperit nu a fost stră
lucit. Un singur record republican 
(și acesta aflat cu aproximativ nouă 
secunde în urma celor mondial și 
european, ceea ce înseamnă destul 
de mult pentru o distanță de 200 m), 
alte două rezultate mulțumitoare 
(Slavic și Resler), care în orice caz 
nu mai reprezintă prea mult în are
na internațională, șl... cam atît.

O sumedenie de cifre anonime — 
foarte multe dintre acestea mai sla
be chiar decît recordurile personale 
din anii trecuți ale sportivilor res
pectivi, cazuri de indisciplină (E. 
Manolescu de la Steaua a insultat 
arbitrii și a fost eliminat din con
curs), o decizie a oficialilor care 
poate fi contestată (ordinea prime
lor trei clasate la 100 m liber) — 
iată singurele lucruri care, din pă
cate, ne-au reținut atenția în prima 
reuniune a finalelor.

Ambițios, așa cum îl cunoaștem, 
D. Wettemeck a profitat de prima 
sa evoluție în piscina de la Mamaia, 
însoțind-o cu un nou record repu
blican. La capătul cursei sale soli
dare pe distanța de 200 m mixt, cro- 
nometrele au indicat 2:16,8, timp cu 
lțl sec. mai bun decît recordul pre
cedent. Reșițeanul s-a prezentat cu 
un nou start — Grab start — cel 
mai modern la această oră, a par
curs în ritm bun lungimile de del
fin și spate; dacă ar fi menținut 
strocul și la bras și craul, rezultatul

VINERI, SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

CAMPIONATUL AOMATELOR PRIETENE
IA IIIPTE LIBERE

VALORILE

DAU TONUL
Nu s-ar putea spune că, după 

două zile de meciuri de toate 
calibrele, bucureștenii s-ar fi 
săturat de box. Dimpotrivă, ieri 
— în singura zi-maraton a com
petiției — spectatorii și-au res
pectat pasiunea asistîhd în sala 
Floreasca, la 5 ore de box în 
două reprize, cu răbdare și plă
cere.

Intr-o asemenea competiție 
de durată, pasiunile sporesc în 
raport cu calitatea boxerilor, 
uneori cu faima lor, precum și 
cu evoluția înspre vîrful de pi
ramidă al finalelor. Ei bine, 
iată, în acest domeniu, „Cen
tura de aur“ ne furnizează o 
surpriză și firește un subiect 
de comentarii. De multă vre
me nu am mai ajuns, la Bucu
rești, în semifinalele unui tur
neu, la categoria pană, fără 
numele lui Pometcu, Nedelcea, 
Amăzăroaie. Absența primilor 
doi și înfrîngerea (indiscuta
bilă) a celui de al treilea, au 
permis promovarea altor trei 
nume românești, dintre 
se distinge în primul 
Gheorghe Ciochină, debutînd, 
de curînd într-o nouă carieră, 
s-ar putea spune. El aduce cu 
sine, din categoria superioară 
(cea a lui Antoniu Vasile, în 
care nu s-a putut valorifica) o 
vigoare, o forță puțin obișnu
ită printre „pene", căreia i-a 
adăugat — am văzut marți 
după amiază — o știință a 
ringului, o chibzuință matură 
în alegerea mijloacelor tehnice 
și tactice, în așa fel încît pe 
incomodul adversar Tak-En 
Gun l-a evitat cu prudență, 
trimițîndu-1 la podea cu o sin
gură lovitură, exact atunci 
cînd trebuia, în ultima secun
dă de luptă! Mai e, pe urmă, 
tînărul (21 de ani) lăcătuș me
canic din Brăila — acum la 
A.S.A. Cluj — Nicolae Buti- 
seacă, a cărui comportare cu
rajoasă a fost subliniată cu 
aplauze, mai., ales că învinsul 
său este proaspătul campion al 
Cubei, Marcial Torrizo. Și mai 
e'revelația turneului pe catego
rii de greutate, craioveanul 
Constantin Ștefanovici, sub al 
cărui torent de pumni a că
zut alt campion, cel al Olan
dei, Tom Krujsman. Dar aten
ție, totuși, la elevul ugandez 
de 18 ani din Kampala, Kalule 
Ayubu, care cu brațele sale 
inimaginabil de lungi, nu i-a 
oermis gălățeanului Amăzăroa- 
■e să se apropie de fel...

In Capitală va avea loc, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, o mare competiție 
internațională de lupte libere : edi
ția pe anul 1973 a CAMPIONATE
LOR ARMATELOR PRIETENE. La 
întrecerile organizate de către clu
bul sportiv Steaua vor fi prezenți 
sportivi din Bulgaria, R.P.D. Co
reeană, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, Ungaria, Uniunea Sovietică 
și, evident, România.

Timp de trei zile, începînd de 
vineri și pînă duminică, în sala de 
atletism de la Complexul sportiv 
„23 August" se vor întrece nume
roși luptători de certă valoare in
ternațională, medaliați la Jocurile 
Olimpice, campionatele mondiale și 
europene.

Din listele de înscrieri, sosite pînă 
ieri dimineața, am reținut numele 
cîtorva luptători reputați nu numai

în țara lor, ci și în arena internațio
nală. Astfel, vor fi prezenți la tur
neul din București maghiarii Csa- 
tari (categ. 100 kg) și Rlinga (57 kg) 
— ambii medaliați cu bronz la J.O. 
de la Munchen și vicecampioni ai 
continentului pe anul 1973, bulgarii 
Jankov (74 kg), locul IV la J.O., 
medaliat cu bronz la două ediții ale
C. E., campion al Bulgariei, Radev 
(90 kg), campion al continentului pe 
1972, Baumann (90 kg) și Schrange 
(57 kg) unii dintre cei mai buni 
luptători la stilul lfbere din R. D. 
Germană, precum și Tang-Tok-Rion, 
multiplu campion al R.P.D. Coreene.

Din formația Steaua nu vor lipsi 
componenții lotului național Petre 
Coman (62 kg), Ștefan Stîngu 
(+100 kg), Enache Panaite (100 kg),
D. Nicolae (57 kg) și I. Dumitru 
(90 kg).

care 
rînd

CICLIȘTI ROMÂNI 
ÎN CONCURSURI PESTE 

HOTARE PROMIȚĂTOARE
Remarcîndu-se în ultimele con

cursuri de selecție, cicliștii Vasile 
Teodor, Niculae Andronache și Ion 
Cernea vor reprezenta țara noastră 
la două 
în R.F. 
avea loc 
calitatea

concursuri internaționale 
Germania. întrecerile vor 
între 19—23 aprilie în lo- 
Braunschweig.

O nouă competiție de lung 
kilometraj

..CUPA F.R.C.", la a XV-A EDIȚIE

După „Cupa Steaua", cicliștii noș
tri fruntași își vor disputa întîie
tatea într-o nouă competiție de 
lung kilometraj. Este vorba de cea 
de a XV-a ediție a „Cupei F.R.C.", 
la care va participa și o echipă 
din Bulgaria. Rutierii români și 
bulgari vor parcurge următorul tra
seu :

Vineri : Ploiești—Buzău—Cislău— 
Văleni de Munte—Plopeni (174 km)

Sîmbătă : București—Alexandria
și retur (132 km)

Duminică: 60 km pe circuitul 
din str. Maior Coravu.

Zilele trecute s-a desfășurat pe 
poligonul Dinamo din Capitală e- 
tapa inaugurală a campionatului 
municipal de tir la arme cu glonț 
și aer comprimat, la care a fost 
prezent un număr record de parti- 
cipanți, peste 150 de trăgători, prin
tre care și mulți fruntași ai aces
tui sport. Participarea numeroasă 
se explică și prin faptul că la a- 
ceastă competiție organizată de co
misia municipală de tir din Bucu
rești se pot obține norme de cla
sificare sportivă, iar țintașii consa- 
crați au posibilitatea să se pregă
tească pentru importantele în
treceri cu caracter republican, 
„Cupa Dinamo” și „Cupa Steaua1*, 
programate în săptămînile ce ur
mează.

Cu tot timpul nefavorabil din ul
tima zi a concursului, unii dintre 
concurenți s-au evidențiat, obținînd 
rezultate bune. Printre aceștia se 
numără, în primul rînd, cunoscuta 
dinamovistă, Anișoara Matei, din 
lotul național, care a demonstrat 
că se află în progres. Ea a cîști
gat de manieră categorică proba 
de pistol sport 30+30 focuri, obți
nînd o cifră apropiată de recordul 
național (581 p) stabilit de Ana

la puncte
Victor BĂNCIULESCU

larezultat valoros 
țintașilor bucureșteni

Anișoara Matei (Dinamo București) a obținut un 
proba de pistol sport, 578 p, îri cadrul întrecerilor

— seniori: G. Maghiar (Dinamo) 
584 p, juniori : G. Calotă (I.E.F.S.) 
567 p ; pistol sport 30+30 f — se
nioare : Anișoara Matei (Dinamo) 
578 p, juniori : G. Calotă 567 p ; 
pistol cu aer comprimat 40 f — 
seniori : P. Buzatu (Olimpia) 358 p, 
senioare: Ana Buțu (Olimpia) 338 
p, juniori : P. Ilie (Școlarul) 359 p; 
armă standard 60 f culcat — seni
ori : Gh. Sicorschi (Dinamo) 590 p, 
juniori : Gh. Barbu (IEFS) 583 p ; 
armă standard 3x20 f — seniori: 
C. Alexandru (Steaua) 549 p, ju
niori ; Gh. Barbu 558 p : pușcă cu 
aer comprimat 40 f — juniori : S. 
Cucu (Dinamo) 357 p, junioare : An
gela Tudorică (Dinamo) 359 p.

Buțu în urmă cu doi ani și egalat 
de Anișoara Matei anul trecut. Re
zultatul ei, 578 p, întrece cu nu 
mai puțin de 18 puncte cifra cu 
care ea s-a clasat pe locul secund 
în „Cupa primăverii1*, întrecere care 
a avut loc cu o săptămînă în ur
mă. O frumoasă impresie au lăsat 
și juniorii Angela Tudorică, S. Cu- 
cu și P. Ilie, care au cîștigat cu 
punctaje mulțumitoare probele de 
arme cu aer comprimat precum și 
Gh. Barbu și G. Calotă, învingă
tori la cîte două probe.

Iată cîștigătorii probelor, pistol 
liber 60 f — seniori : C. Feciorescu 
(Steaua) 544 p, juniori : G. Klaus 
(Dinamo) 506 p ; pistol viteză 60 f

său ar fi fost apropiat de 2:14,0—• 
2:15,0. Oricum, elevul iui F. Konig 
ne-a dovedit că mai are suficiente 
resurse.

Slavic, cu 55,1 pe 100 m liber, și 
Resler, cu 70,0 pe 100 m bras, s-au 
ridicat peste nivelul mediocru al 
performanțelor acestei zile. Dar ei 
trebuie să mai muncească mult pen
tru a putea juca un rol în întrece
rile internaționale de amploare. De 
notat că în finala sprinterilor, doar 
doi concurenți au izbutit să coboare 
sub 56,0, și această situație trebuie 
să constituie un serios semnal de 
alarmă.

Cea mai echilibrată finală a zilei 
ne-au oferit-o sprinterele. După cele 
două lungimi parcurse cot la cot, 
Eugenia Cristescu, Ildiko Horvath 
și Cătălina Pănulescu au ajuns a- 
proape în același moment la sosire. 
Doi dintre arbitri au indicat pe pri* 
mul loc pe Eugenia Cristescu; al 
treilea a „văzut-o“ pe Ildiko Hor* 
vath. Și părerea noastră este că Hor
vath (în atac pe ultimul metru) a 
fost prima. Rezultatele lor, ca de 
altfel și ale celorlalte finale femi
nine, sînt modeste.

Rezultate : 100 m liber (b) : 1. M. 
Slavic (Steaua) 55,1; 2. I. Miclăuș 
(Dinamo) 55,9 ; 3. C. Kokai (C.S.M. 
Cluj) 56,4 ; 100 m liber (f) : 1. E. 
Cristescu (Dinamo) 66,5 ; 2. I. Hor
vath (Crișul) 66,5 ; 3. C, Pănulescu 
(Petrolul) 66,6 ; 100 m bras (f) ; 1. 
O Resler (Steaua) 70,0 ; 2. D. Aldea 
(Petrolul) 73,9; 3. I. Vlad (C.S.M. 

' Cluj) 75,1; 100 m bras (f) : 1. C. Ho- 
țescu (Șc. sp. Ploiești) 1:22,8 ; 2. D. 
Dumitru (Prahova) 1:26,2 ; 3. L.
Bancu (Școlarul) 1:26,5; 200 m mixt 
băieți: (Șc. sp.băieți: 1. D. Wettemeck
Reșița) 2:16,8 ; 2. D. Nagy (Mureșul) 

3. L. Copcealău (Dinamo) 
, 200 m mixt (f) : 1. J. Mirosu 

(Șc. sp. Reșița) 2:46,3; 2. M. Geor
gescu (Petrolul) 2:48,7 j 3. A. Pupă- 
zan (Dinamo) 2:48,9.

2:25,3 ;
2:26,5 ;

în cea de a Il-a reuniune fina
lă, cel mai bun rezultat a fost ob
ținut de Marian Slavic, în primul 
schimb al ștafetei de 4X200 m li
ber; 1:59,6, la o zecime de recor
dul național. Și un alt amănunt 4 
interesant: după 22 de ani, oră- 
denii au din nou o campioană na
țională la înot, în persoana tinerei 
(14 ani) Ildiko Horvath. Iată, de 
altfel, noii campioni ai țării î 
400 m liber (b) E. Aimer (Olimpia 
Reșița) 4:19,2 ; 400 m liber (f) Ildi
ko Horvath (Crișul) 5:03,1 ; 100 m 
spate (b) T. Nuțeanu (Dinamo)
63.9 ; 100 m spate (f) Lavinia Do- 
nia (Șc. sp. Reșița) 1:12,8; 100 m 
delfin (b) I. Miclăuș (Dinamo)
60.9 ; 100 m delfin (f) Minola Va- 
siliade (Rapid) 1:13,2; 4X200 m 
liber (b) Steaua 8:39,0. Alte amă
nunte în ziarul nostru de mîine.

Adrian VASILIU

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE VOLEI

MASCULIH: STEAUA IN URMĂRIREA LIDERULUI
telefon). — 
masculin al 
final pentru

PITEȘTI, 17 (prin 
Epilogul campionatului 
diviziei A — turneul 
locurile 1—6 —. pe care-1 găzduieș
te în această săptămînă eleganta 
sală a Sporturilor din localitate, a 
început marți după-amiază cu un 
meci mai puțin echilibrat : cel din
tre Dinamo, lideră autoritară, șl 
Viitorul Bacău. Jocul, deși în majo
ritatea timpului dominat de dina- 
moviști, a dat prilejul celor cîteva 
sute de piteșteni să se delecteze cu 
unele faze mai pictante și cu multe 
combinații reușite de către lideri, 
combinații aplaudate cu generozitate 
de asistență. Băcăuanii, dezavanta
jați și de statură, 
de vedere tactic și 
au speculat cît au 
mai bune pe care 
precum și puținele

dezavanta- 
dar și din punct 
al forței de atac, 

putut situațiile 
și le-au creat, 

r_____ . erori comise de
jucătorii lui George Erernia. Așa că 
punctele realizate de ei reprezintă 
„credem" maximum din ceea ce pu
teau pretinde voleibaliștii de la Vi
itorul în această întîlnire. Așadar, 
Dinamo cîstigă în fața Viitorului 
cu 3—0 (15—7, 15—10, 15—7). Am
remarcat întregul sextet dinamovist 
(Dumănoiu, Schreiber, Vraniță, 
Udișteanu, Tîrlici, Oros — Stoian, 
Păușescu), iar de la Viitorul pe 
Robciuc și Cocoș care au izbutit să 
dea mai mult de furcă blocajului 
adversarilor. Arbitrajul cuplului 
Dobrescu (Ploiești) ■ - -
(București) a fost 
tar.

Partida centrală 
a turneului final a 
formațiile Steaua și Rapid, 
două team-uri au abordat jocul în- 
tr-un stil clasic, utilizînd pasele 
înalte, fapt care a avantajat evi
dent echipa militară, care dispune 
de un blocaj mai înalt. în primele 
două seturi Steaua a dominat fina- 
lurile tocmai datorită atacului șl

D. 
și A. Constantin 
corect și autori-

a primei 
pus față

etape 
în față 

Cele

LA BUZĂU, TURNEUL
BUZĂU, 17 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). In ziua a doua a 
turneului final al campionatului de ju
niori la volei s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

Locurile I—VIII — BĂIEȚI : Liceul „Ni
colae Bălcescu1* Cluj — Școala sportivă 
Sibiu 1—3; Șc. sp. Buzău — Șc. sp. 2 
București 0—3, Liceul eu program de 
educație fizică Hm. Vîlcea _ Șc. sp. Ti
mișoara 2—3, Șc. sp. P. Neamț — Șc. 
sp. 1 București 0—3, FETE : Șc. sp. Plo
iești — Șc. sp. Sibiu 3—1. Șc. sp. 2 
București — Dinamo București 2—3, Șc. 
sp. P. Neamț — Șc. sp. Caransebeș 2—3, 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. Constanța 
3—1.

Locurile IX—XVI — BĂIEȚI : Șc. sp. 
Tg. Mureș — Liceul „Frații Buzeștl" 
Craiova 3—0, Șc. sp. Dej — Liceul Găești 
3—1. Șc. sp. Caransebeș — Șc. sp. 3 
București 0—3, Grupul șc. prof. „23 Au-

CĂLĂREȚII ROMÂNI

LA BRATISLAVA
un 
va 
la

Ieri a plecat spre Bratislava 
lot de călăreți români, care 
participa între 20 și 22 aprilie 
tradiționalul concurs internațional, 
organizat în acest oraș. Au făcut 
deplasarea sportivii Dumitru Velea, 
Oscar
Mihai ATuneanu, însoțiți de antre
norul Gheorghe Antohi.

Reeer, Constantin Vlael și

blocajului. Este adevărat că giuleș- 
tenii ni s-au părut mai puțin deciși 
în această parte a întîlnirii. Steaua 
și-a adjudecat și cel de al treilea 
set, deși replica rapidiștilor a fost 
ceva niai consistentă, cîștigînd ast
fel partida cu 3—0 (15—8, 15—10, 
15—11) în numai 70 minute. O vic
torie meritată, cu toate că jocul nu 
a atins nivelul așteptat. Remarcați 1 
P. Ionescu, Enescu și Duduciuc de

BACAU, 17 (prin telefon). — în 
prezența unui numeros public 
tator în sala Tineretului din 
litate au început întrecerile 
cadrul turneului final pentru 
rile 1—6, rezervat echipelor

spec- 
loca- 

din 
locu- 

__  _ ___  ... , femi
nine, la care participă : Rapid, Di
namo, Penicilina Iași, Medicina, 
Constructorul și T.E.F.S.

în partida inaugurală s-au întîl- 
nit formațiile Rapid și I.E.F.S. Me
ciul a fost la discreția echipei cam
pioane care s-a impus mai net de
cît arată scorul la seturi, cîstigînd 
cu 3—0 (15—10, 15—3, 15—13) în nu
mai 55 de minute. Dominînd fileul 
prin blocaje sigure și atacuri în 
forță, giuleștencele âu fărâmițat 
rezistența adversarelor, care nu s-au 
regăsit decît arareori. Totuși, mo
mentele de relaxare survenite în 
jocul rapidistelor a pus sub sem
nul întrebării soarta unor seturi, 
cu deosebire al treilea, cînd, spre 
exemplu, de la 13—9 s-a ajuns Ia 
13—13 și puțin a lipsit ca el să se 
termine cu victoria I.E.F.S.-ului. 
S-au remarcat Eugenia Rebac, Ma
riana Baga, Martha Szekely de la 
Rapid, respectiv Maria Cenghcr, 
parțial. Au condus foarte bine A.

FINAL AL JUNIORILOR
gust“ București — Șc. sp. Constanța 3—1. 
FETE : Liceul Tîmăveni _  Șc. sp. 1 Cu
tezătorii București 1—3, Liceul 1 Medgi
dia — Șc. sp. Toplița 0—3, Liceul progr. 
ed. fiz. Rm. Vîlcea — Șc. sp. Bacău 2—3, 
Șc. sp. Blaj — Șc. sp. Arad 0—3.

A

Ia Steaua. Arbitraj bun V. Dumitru 
și I. Covaci ambii din București.

Ultima partidă a etapei s-a des
fășurat între 'formațiile' studențești 
I.E.F.S. și „U" Cluj. Au cîștigat 
studenții clujeni cu 3—1 (—3, 12, 13, 8).

Programul de azi 3 I.E.F.S. — Vi
itorul, „U“ Cluj — Steaua, Rapid 
— Dinamo.

Aurelian BREBEANU

V

Dinicu (București) și I. Răducanu ' 
(Bacău).

în cel de al doilea meci s-au în
tîlnit Dinamo și Constructorul. 
După evoluția scorului în setul în- 
tîi se părea că dinamovistele vor 
cîștiga cu 3—0. Dar după ce au în
vins detașat în primul, în următo
rul ele aii avut o perioadă inexpli
cabilă de cădere, cînd au comis 
foarte multe greșeli în toate com
partimentele, <“ 
versarelor să conducă cu 9—0
12—7. Din acest moment lupta 
echilibrează, Dinamo recuperează 
din handicap, egalează la 13, dar 
soarta setului se decide de-abia în 
prelungiri, el revenind Constructo
rului la 15. Eforturile și-au spus cu- 
vîntul în setul trei, permitînd echi
pei Dinamo să ia din nou avantaj 
la seturi, dar să-1 cedeze pe al pa
trulea. La scorul de 2—2, Construc
torul epuizată fizic, nu mai poate 
face față atacurilor dinamoviste 
pierzînd detașat. Scor : 3—2 (15—9, 

pentru 
Mariana
Marga-
respec- 
Carmen 
Arbitraj

dînd posibilitate ad- ...» ... „ A șj
se

15—17, 15—6, 11—15, 15—2) 
Dinamo. S-au remarcat : 
Popescu, Helga Bogdan și 
reta Șorban de la Dinamo, 
tiv Ileana Teodorescu, 
Puiu și Paula Cazangiu. ______
foarte bun al cuplului N. Gălesea- 
nu (București) și Vi Ranghel (Plo
iești). In ultimui meci al zilei : Pe
nicilina — Medicina : 1—3 (6. —10, 
-8, —9).

In programul de azi : Construc
torul — Rapid, Medicina — Dina
mo și Penicilina — I.E.F.S.

Emanuel FÂNTÂNEANU

în turneul final de baschet al juniorilor și școlarilor

ÎNTRECERILE viu disputate continuă
BRAȘOV, 17 (prin telefon). Orașul 

de la poalele Tîmpei găzduiește 
din nou o competiție de amploare, 
rezervată tinerelor speranțe ale bas
chetului românesc. Este vorba de 
turneul final al campionatului 
național de juniori, la care 
participă 8 echipe. întrecerile des
fășurate pînă acum în sala Tracto
rul — mai puțin primitoare fiind 
aflată în preajma reamenajării — 
au dat naștere unor dispute atrac
tive, de nivel tehnic bun și, în mare 
parte, echilibrate. împărțite în două 
serii, cele opt echipe își dispută cu 
multă ardoare întîietatea, distingîn- 
du-se în mod special Școala sportivă 
Constanța (seria A) și Liceul 35 
București (seria B), care au mani
festat un plus de superioritate față

de celelalte formații din grupele 
respective. între ele se va da — după 
toate probabilitățile — bătălia pen
tru cucerirea titlului suprem. Iată, 
de altfel, clasamentul pe grupe în 
urma jocurilor disputate marți: se
na A: 1. Șc. Sp Constanța 6 puncte 
2. Șc. sp. Timișoara 5 p. 3. Sc. sp. 
Bacău 4 p 4. Sc. sp. Mediaș 3 p; 
seria B : 1. Liceul 35 București 6 p. 
2. Șc. sp. Satu Mare 5 p 3. Șc. sp.

IuJ 4 p 4. Șc. sp Pitești 3 p.
De azi începe ultima fază — între

cerea pentru ocuparea locurilor 
I —IV, cu participarea primelor două 
clasate și, respectiv V—VIII, între 
ocupantele locurilor III—IV.
Carol GRUIA-corespondent județean
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