
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAK

Irakul, cea de-a patra țară arabă înscrisă pe itine
rarul politic al vizitelor de prietenie făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe solul poporului 
român nu numai cu cele mai inalte onoruri, dar și cu 
cele mai alese sentimente de prețuire și stimă față de 
conducătorul României socialiste.

Bagdadul — ultima etapă din itinerarul vizitelor — a

In întâmpinarea înaltului sol al po
porului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și a persoanelor oficiale 
care îl însoțesc în această vizită, ca
ro se înscrie ca moment de deose
bită importanță în evoluția relațiilor 
dintre România și Irak, au venit 
președintele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, membrii Consiliului 
Comandamentului Revoluției. mem
brii guvernului, reprezentanți ai au
torităților militare și civile. Sint 
prezenți, de asemenea, Bujor Altnă- 
șan, ministrul minelor, petrol ului și 
geologiei, precum și Vasile Gheorghe, 
ambasadorul țării noastre în Irak.

La orizont, pe cerul limpede al ca
pitalei irakiene, își face apariția ae
ronava prezidențială escortată do 
reactoare de vînătoare ale forțelor 
militare irakiene.

Este ora 14,30. Aeronava aterizea
ză. Cu stegulețele român și irakian 
sn borate, rulează apoi către locul 
unde este așteptat distinsul oaspete.

La coborire. președintele Ahmed 
Hassan Al-Bakr salută cu cordialita
te pe președintele Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat își string cu prie
tenie și îndelung mîinile. Președin
tele Republicii Irak ii adresează înal
tului sol al poporului român urări de 
bun venit.

Președintelui Republicii Irak îi sînt 
prezentate, apoi, de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, persoanele oficiale 
care îl însoțesc în această vizită : 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, Mir
cea Maiița și Nicolae Doîcaru, consi- 
jției' ai președintelui Consiliului de 
fc, at

Cei doi președinți urcă pe podiu- 
nul special amenajat pe platforma

prefațat, încă din prima zi, prin întregul șir al manifes
tărilor, pagina luminoasă care se deschide in hronicul 
relațiilor remâno-irakiene.

AI-Muthana, aeroportul capitalei irakiene, este împo
dobit festiv pentru a primi pe președintele 
Ceaușescu. Sint arborate drapelele de 
ți Irakului.

Nicolae
stat ale României
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de primire do pe 
ncază imnurile de 
țări, în timp ce sînt trase, in semn 
de salut, 21 de salve de tun. ~ 
ședințele Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Ahmed Hassan Al-Bakr trec, 
apoi, în revistă garda de onoare, du
pă care un grup de copii irakieni 
oferă celor doi șefi de stat buchete 
de fiori.

Coi doi președinți se îndreaptă apoi 
spre grupul cetățenilor români afiați 
în misiune in Irak, membri ai amba
sadei, ai agenției economice și ai 
grupului de specialiști afiați în Irak 
în cadrul acordurilor de cooperare 
economică, care ii salută cu mult 
respect pe conducătorul partidului și 
statului nostru.

Asistăm la un moment emoționant: 
un grup de copii ai familiilor de ro
mâni se apropie de cei doi conducă
tori și le oferă frumoase buchete do 
flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ahmed Hassan Al-Bakr 
iau loc într-un automobil de 
culoare albă, și coloana oficială pără
sește aeroportul, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspetelui.

Cetățeni de toate vîrstele ai capi
talei Irakului, afiați de-a lungul 
străzilor și bulevardelor itinerarului, 
ovaționează cu căldură pe președin
tele român, exprimindu-și în acest 
fel bucuria de a primi vizita înaltu
lui reprezentant al poporului român, 
sentimentele de prietenia și de stimă 
deosebită față de ilustrul oaspete. La 
trecerea cortegiului prezidențial, gru
puri de cetățeni scandează ca entu
ziasm „Bun sosit — Ceaușescu".

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Al-Bakr răspund, — 

manifestații-

aeroport. Se 
stat ale celor

into- 
două
Pre-

peAl-Bakr
traseului, 
și prietenești ale popu-

președintele
tot parcursul
lor călduroase 
Iației capitalei irakiene.

Coloana oficială ajunge la Palatul

ÎNCHEIEREA VIZITEI
La 19 februarie, a avut loc, la Da

masc, solemnitatea semnării Comuni
catului comun româno-sirian de că
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Ăl-Assad, document care .con
semnează bilanțul rodnic al vizitei 
oficiale de prietenie efectuată de șe
ful statului român în Republica Ara
bă Siriană, moment de însemnătate 
istorică în dezvoltarea relațiilor din
tre cele două popoare prietene.

După semnare, cei doi președinți 
s-au felicitat cordial, s-au îmbrățișat, 
apreciind rezultatele convorbirilor la 
nivel înalt româno-siriene drept un 
moment de însemnătate istorică în 
dezvoltarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, 
dintre popoarele celor două '

★
La Palatul Consiliului de Miniștri 

a avut loc semnarea a nouă acorduri 
de colaborare și cooperare economi
că în domeniul petrolului si mineri
tului, agro-zootehnic și industrial, 
care, prin transpunerea lor în viață, 
.vor contribui Ia dezvoltarea relații-

țări.

acorduri

lor economice dintre cele două state.
La Ministerul de Externe, George 

Macovescu, ministrul român al afa
cerilor externe, și Abdul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul sirian ai 
afacerilor externe, au semnat con
venția de colaborare în domeniul să
nătății publice.

★
La 19 februarie, la amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii So
cialiste România, secretar general al 
Partidului Comunist Român, care a 
întreprins o vizită oficială de priete
nie în Republica Arabă Siriană, a 
Părăsit Damascul, îndreptîndu-se, pe 
calea aerului, spre Bagdad.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost condus, de Ia reședință și pînă 
Ia aeroportul internațional al Damas
cului, de președintele Hafez Al-Assad 
și de alte înalte personalități oficiale.

La aeroport, erau de față membrii 
guvernului, ai Comandamentelor Na
ționale și Regionale ale Partidului 
Baas, membrii corpului diplomatic.

reședinfa 
român po 
Irakului, 
sosire, în

rezervată șefului 
timpul șederii în

Bagdad, 
statului 
capitala

După 
Palatului Bagdad — reședința oficia
lă a înaltului oaspete în timpul vi
zitei — președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Al-Bakr se 
întrețin cu cordialitate.

Se desfășoară, apoi, o solemnitate 
care marchează, încă din primele mo
mente ale sosirii șefului statului ro
mân, atmosfera caldă de prietenie 
care caracterizează raporturile dintre 
popoarele noastre. în semn de aieasă 
cinstire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se înminează cheia de 
aur a orașului de către primarul ca
pitalei irakiene — Ibrahim Mohamed 
Ismail.

Marele salon al

★
In cursul după-amiezii, președinte

le Nicolae Ceaușescu a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroilor 
din Bagdad, aducind un omagiu ce
lor căzuți în lupta pentru libertatea 
și independența patriei lor.

Ații la sosire, cit și la plecare, o 
mulțime de locuitori ai Bagdadului, 
afiați în> piața dominată de arcada 
impunătoare a monumentului, au fă
cut șefului statului român o caldă 
manifestare de simpatie.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut, marți scara, o 
7 izită protocolară. Ia Palatul Repu
blicii din Bagdad, președintelui Re
publicii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Eakr.

In continuare, la Palatul Republicii 
din Bagdad, au început convorbirile 
oficiale dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr.

In siria

imnurile de

ambasadorul României la Damasc, 
Emilian Manciur, membri ai Amba
sadei române, tehnicieni și specia
liști români care lucrează în Siria 
în cadrul acordurilor de cooperare 
dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de Ia cei prezenți.

Apoi împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad, ia loc pa podiumul 
de onoare.

Fanfara intonează
stat ale celor două țări în timp ce, 
în semn de salut, răsună 21 salve 
de artilerie.

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare.

Președintele Hafez Al-Assad își ia 
rănjas bun de la persoanele oficiale 
române 
Nicolae

Șeful 
apoi pe 
pînă la

Cei doi președinți se îmbrățișează, 
își string mîinile cu căldură.

La ora 12,30, aeronava preziden
țială decolează, îndreptîndu-se spre 
Bagdad.

care îl însoțesc pe 
Ceaușescu.
statului sirian îl 
tovarășul Nicolae 

scara avionului.

tovarășul
conduce 

Ceausescu

în preajma C.E. de tir cu aer comprimat

DECLARĂ ANTRENORUL MIHAI TOADER
1974 este anul care va supune 

pe trăgătorii din lumea întreagă 
unui examen extrem de dificil : 
în luna septembrie, în Elveția, se 
vor desfășura campionatele lumii 
la toate genurile de arme — cu 
glonț, alice și aer comprimat. Și 
pînă atunci însă mai sînt progra
mate campionatele continentale 1-la

ȘTEFAN CABAN

un număr mare de trăgători, iar 
rezultatele înscrise au atins mereu 
cifre tot mai înalte; Anul trecut, 
la Linz (Austria), pe tabelul cu re
zultate au apărut nu mai puțin 
de șapte noi recorduri ale lumii 
și patru europene ! Iată o ilustrare 
deplină a dificultății acestor cam
pionate de sală.

Sigur, în contextul arătat, clu
burile (din rîndul cărora au făcut 
parte trăgători vizați pentru 
Enschede), federația de speciali
tate, sportivii și antrenorii au a- 
cordat atenția cuvenită pregătiri
lor, începute mult mai devreme 
(15 octombrie 1973) decît la pre
cedentele ediții. De altfel, la clu
bul Steaua antrenamentele nici nu 
au fost întrerupte. Cum s-a desfă-

C, COMARNISCHI

(Continuare în po.g. a 4-a)

FARUL KENFIG HILL 27-3
Echipa de rugby Farul Con

stanța și-a încheiat turneul de pa
tru ; 7' _
nind, luni, formația Kenfig 
Practicînd un joc spectaculos, 
faze de mare frumusețe,elevii 
Dumitru Ionescu și-au depășit la 
toate capitolele adversarii, termi- 
nînd învingători cu categoricul 
scor de 27—3, prin punctele înscri
se de Bucos (9), Marica (8), Flores- 
cu (6). Motrescu (4). Rugbyștii ro
mâni au făcut și în acest ultim 
joc al turneului dovada unei foar
te bune tehnici și a unei pregătiri 
fizice ireproșabile.

Așadar, turneul Farului s-a în
cheiat cu un bilanț pozitiv: trei 
victorii (3—0 cu Bonymaen, 10—6 
cu Faibach și 32—3 cu Kenfig 
Hill) și un rezultat de egalitate, • 
13—13 cu puternica echipă 
Swansea. Dar, dincolo de cifre,

jocuri în Țara Galilor, întîl- 
- - Hill.

cu 
lui

ma f 
care 

repre- 
lor 

i de

maniera, 
prin 
au i 
jocul 
totală 
determinînd 

și specialiști deopotri- 
și cu- 

uităm, 
favo- 

patria

trebuie reținută 
mult decît onorabilă, 
rugbyștii constănțeni 
zentat sportul nostru, 
spectaculos, dăruirea 
care au dat dovadă, 
spectatori 
vă să le adreseze aplauze 
vinte de laudă. Și, să nu 
aprecierile mai mult decît 
rabile s-au făcut în însăși 
rugbyului, acolo unde sportul cu 
balonul oval se bucură de o mare 
aderență încă de la vîrsta copi
lăriei.

Frumoasă propagandă pe care 
Farul Constanța a făcut-o rugbyu
lui românesc va contribui, desi
gur, la strîngerea legăturilor cu 
sportul britanic.

Constănțenii sînt așteptați să se 
înapoieze în Capitală, în cursul 
acestei seri, la aeroportul Otopeni.

Meci decisiv pentru calificarea in semifinalele Cupei cupelor la baschet

STEAUA SAU ESTUDIANTES MADRID ?

cu aer comprimat, ca și 
talere și skeet (în vară), 
acestor competiții de an
se va deschide lă sfirșitul 
săptămini, în localitatea 

, Enschede. Intr-adevăr, 
se vor dis

puta întrecerile de pușcă și pistol 
cu aer comprimat, echipe și indi
vidual, la seniori, senioare și ju
niori. In total 12 probe.

Așadar, alături de 
tinentaii ai acestui 
și țintașilor români 
stea de a deschide 
concursuri ale lui 1974.

Aflată la cea de a IV-a ediție, 
competiția a reunit de fiecare dată

armele i 
cele de

Suita 
vergură 
acestei i 
olandeză 
simbătă și duminică,

fruntașii con- 
gen de arme 
le revine cin- 
seria marilor

meci al echipei Romă-

Șl ÎN AL DOILEA MECI

HOCHEISTII NOȘTRI
5

AU ÎNTRECUT echipa
■ LWPKAAELWT®^»)

Gh. Huțanu in luptă cu 
Holzer (nr. ÎS), sub 
privirile atente ale por
tarului Guy, Croci-Torti 
ți ale... arbitrului ce

hoslovac Okolicani.
Foto : I. MIHAICA

PE PIRTIILE OE LA PIATRA ARSA
SCHiAZA... CANOTOARELE

După un „zbor" cu telecabina pe 
traseul Sinaia — Cota 1400 — Vîr- 
ful cu Dor și un marș de 45 de mi
nute pe platoul Bucegilor, iată-ne la 
Piatra Arsă, la 2000 m altitudine. în
tr-un decor splendid, cu cer albastru, 
zăpadă afinată și soare de primăvară. 
Aici, sub privirile Coștilei și ale Ca- 
raimanului, pe pirtiile line din veci
nătatea cabanei, în intimitatea micuței 
săli de sport și pe pista de atletism 
(curățată de zăpadă) își petrec cîteva 
zile de vacanță componentele lotului 
nostru de canotaj feminin. O vacan
ță activă, în care, alături de excur
siile agreabile, de jocuri și de... pla
jă, schifistele și-au propus să mun
cească intens, să-și îmbunătățească 
pregătirea fizică generală și specială.

Am găsit lotul la lucru, în dreapta 
cabanei, pe pirtiile de schi. La în
ceput credeam că sîntem spectatorii 
unui concurs de fond, pentru că si
luetele atletice, robuste, alunecînd cu 
clasicul pas fandat al schiorilor de 
fond pe tălpicile înguste de lemn se 
întreceau aprig pe un traseu destul 
de lung si de dificil. Chipurile bron
zate si asudate trădau ambiția „schi- 
oarelor", plăcerea lor de a se între
ce, de a lupta cu urcușurile și cu

coborîsurile de pe coama muntelui. 
Le recunoaștem pe cîteva dintre me
daliatele ultimei ediții a Campiona
telor europene : Teodora Boicu, Ma
ria Micșa, Marioara Sîngiorzan, Eli- 
sabeta Lazăr, Gcorgeta Funariu. Vio
rica Lincaru, Filigonia Toii, Viorica 
Petcu. Cornelia Neacșu și Cristei Wie
ner. Totuși, plutonul „fondistelor" era 
condus de o altă canotoare, dinamo- 
vista Ioana Tudoran care, la cei a- 
proape 2G de ani ai ei, muncește cu 
sîrguință pentru a-și păstra locul în 
garnitura reprezentativă. Alături de 
toate aceste schifiste deja consacrate, 
notăm prezența unui marc număr de 
sportive foarte tinere, cîteva 
încă la vîrsta junioratului.

Pe traseele albe, de zăpadă, 
namentul continuă pînă către 
prînzului, cînd „șirul indian" 
dreaptă spre cabană și poposește pen
tru cîteva minute. Schiurile sînt scoa
se și așezate în ordine, ca într-un 
rastel, iar fetele, sub conducerea an-

AI doilea 
niei cu selecționata olimpică a Elve
ției a revenit, din nou, hocheiștilor 
noștri. (Este de fapt, a patra victo
rie în confruntarea dintre cele două 
echipe în actualul sezon). De data 
aceasta scorul a fost de 8—4 (1—0, 
3—0, 4—4). Dar spre deosebire de 
partida din ajun, diferența s-a văzut 
nu numai sub raportul scorului ci și 
în maniera de a evolua a hocheiști
lor noștri, mai puțin concentrați, mai 
puțin dîrzi, și, în orice caz, mai 
puțin rapizi decît în meciul de luni 
seara. La aceasta a contribuit, poate, 
și faptul că antrenorii 
vei române au folosit 
pentru a roda un foarte 
de jucători și pentru a 
diferite soluții de alcătuire. în spe
cial. a liniilor de atac.

Nu-i mai puțin adevărat că și re
plica oaspeților a fost ceva mai con-

sistentă sub raportul angajării fi
zice. Prima repriză a aparținut for
mației române, care nu reușește să 
înscrie decît un singur gol — Ioniță 
min. 10 — deși a avut multe alte 
posibilități s-o facă. în repriza se
cundă, ocaziile de gol, de asemenea, 
nu au lipsit la poarta lui Croci- 
Torti, fiind concretizate trei dintre 
ele prin Tureanu — min. 23, Zgîncă 
— min. 30 și Varga — min. 33. Ul
tima treime a jocului a fost cea mai 
echilibrată sub aspectul scorului. Deși 
au dominat mai mult, jucătorii noștri 
au comis cîteva greșeli de apărare, 
fapt care a îngăduit elvețienilor să 
înscrie de 4 ori — Panzera (min. 4G), 
Holzer (min. 48), Elsig (min. 58) și 
Croci-Torti II (min. 59). Pentru for
mația română au punctat Bandas 
(min. 50), Ioniță (min. 53), Huțanu 
(min. 55) și Pană (min. 59).

De-a lungul partidei arbitrii ceho
slovaci Bucala și Okolicani au dictat 
6 minute penalizare pentru elvețieni 
și 18 minute pentru români. (Tu
reanu a fost din nou sancționat, de 
data aceasta cu 10 minute).

(4—1,98), 
Pîrșu 
(10- 
(13-

in sala Floreasca, intr-o dispută

Sala Floreasca, ora 19 : STEAUA — 
ESTUDIANTES MADRID. In deschidere, 
la ora 17,45 : meci amical de juniori 
între Școala sportivă nr. 2 București și 
Școala sportivă Suceava.

Prima manșă a întilnirii, astă seară
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PROGRAM

Madriad.

wwwwwwww

(deci și al unui pu- 
entuziast) și cu con-

(5—2,11), 
(7—1,82), 

Cid 
Cam- 

Garcia (14—l,90V, 
Antrenor : Je-

ESTUDIANTES :
Pindeo (6—1,84), 
Beltran (8—1,98). 
(10—1,86), “* * 
broncro 
S agi—Vela 
sus Codina.

Arbitri : C. Lalos (Grecia) și J. Rci- 
senhold (Austria).

Returul meciului va avea loc miercuri 
27 februarie, la

FORMAȚII, ARBITRI

Taylor
Olaizola 

Peraita (9—1,80), 
Chiefuegos (12—1,80), 

(13—1,99),
(15—1,85).

de mare atractivitate

Lucru cert, echipa Steaua are 
posibilitatea să-și asigure chiar 
astă seară promovarea în semifi
nalele Cupei cupelor, ceea ce ar 
reprezenta un succes de prestigiu 
pentru însuși baschetul românesc. 
Intr-adevăr, avînd avantajul tere-

STEAUA (între paranteze, numărul de 
pe tricou și talia) : Tarău 
Baciu (6—1,80), Savu (7—1,91), 
(8—1,84), Cemat (9—1,94), Poleanu 
1,90), Dumitru (12—1,86). Oczelak 
2,01), Grădișteanu (14—2,00), Ioneci 
1,97). Antrenor : Vasile Popescu.

aflate

antre- 
ora 

se în-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi și mîine, la Ploiești

ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI SUSȚIN MECIURI AMICALE
a pregăti-cadrul ultimei faze

pentru cea de a 8-a ediție a 
mondial de handbal 

intre 28 fe-

în 
rilor 
campionatului 
masculin (programată 
bruarie și 10 martie în R.D.Germană) 
handbaliștii din România și Bulgaria 
vor susține două întîlhiri amicale. 
Meciurile dintre selecționatele di-

vizionare ale celor două țări sînt 
programate în sala Victoria din Plo
iești, astăzi și mîine, de la ora 19. 
In cele două partide, antrenorii ro
mâni și bulgari vor rula ioturile de 
16 jucători care vor evolua la C.M. 
In deschidere, meciuri amicale în
tre echipe divizonare din țara 
noastră.

reprezentati- 
acest prilej 
mare număr 
experimenta

★

La sfirșitul săptămînii, fotmația 
României va intîlni, tot în Capitală, 
intr-un dublu meci, reprezentativa 
Ungariei.

Romeo VILARA

nului propriu 
blic de obicei, 
diția de a-și valorifica la maximum 
calitățile demonstrate de multe ori 
(să ne amintim numai de victoria 
realizată anul trecut, la Badalona, 
asupra formației Juventud), Steaua 
poate să învingă pe Estudiantes 
Madrid la o diferență care să o 
scutească de emoții în partida re
tur, de la Madrid. De altfel, an
trenorul Vasile Popescu a decla
rat : „Ne-ani pregătit cu toată 
atenția, am folosit toate mijloa
cele avute Ia îndcmînă și, de a- 
cum, victoria depinde de puterea 
de mobilizare a componenților 
echipei, de capacitatea 
a-și subordona calitățile 
duale acțiunilor colective și res
pectării disciplinei tactice". Pre
gătirile formației Steaua s-au în
cheiat ieri, cînd a revăzut filmele 
partidelor Estudiantes-Zbrojovka

lor de 
indivi-

Meci viu disputat ? Nu, ci un antrenament „tare" al steliștilor înaintea 
meciului cu Estudiantes.

Foto : Dragoș NEAGU
și Steaua-Dinamo (în cursul di
mineții) și s-a antrenat în sala 
Floreasca (seara), insistînd asupra 
„coșului".

Oaspeții, la rîndul lor optimiști 
și contînd pe returul de la Madrid, 
au sosit ieri seară cu avionul în 
Capitală și, după o scurtă odihnă, 
s-au grăbit să ajungă la „Flo
reasca", pentru acomodare. De la 
antrenament nu au lipsit specta
torii amatori să-i urmărească în

(Continuare in pag. a 4-a)
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LA „INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS DE MASĂ
ALE R.F. GERMANIA

După cum am anunțat, Comisia 
centrală de organizare a „Cupei 
tineretului", reunită luni, a hotă- 
rît să amine pentru datele de 2 
și 3 martie finalele de schi, să
niuțe și patinaj. Măsura a fost 
determinată de faptul că, pe cea 
n.ai mare parte a teritoriului țării, 
condițiile atmosferice nu sînt pro
pice desfășurării întrecerilor în 
sporturile de iarnă. Buletinele 
meteorologice, însă, anunță răcirea 
vremii, iar 
așteptăm...

Iată-ne, 
neașteptate 
Principalul 
coincidă cumva 

activitate, ci 
constituie o

la munte zăpadă. S-o

așadar, în fața unei 
modificări de program 
este acum ca ea să nu 

cu o pauză totală
— dimpotrivă — 

perioadă intensă 
i vederea marelui

în 
să 
de pregătire în 
festival al sportului de masă de 
la sfirșitul săptămînii ’ viitoare.

FIECARE ZI PÎNĂ LA FINALE
TEE8U/E UTILIZATĂ

@ Ediția de vară a marii competiții
de județe se cunosc tineriiIn 34

care vor lua parte la finale. Este 
necesar ca în zilele următoare să 
li se ofere posibilitatea efectuării 
de antrenamente și pregătiri, în 
condiții specifice, acolo unde exis
tă zăpadă, sau prin participarea 
la diferite sporturi complementare 
acolo unde nu este. Crosul, de 
pildă, constituie un mijloc de an
trenament recunoscut pentru schio
rii fondiști, după cum patinajul 
pe role este excelent pentru vite- 
ziștii gheții. Esențial ni se pare 
să existe permanent preocupare și 
inițiativă în această direcție.

In șase județe (Constanța, Dolj. 
Neamț, Tulcea, Vaslui, Vrancea) 
nu s-a organizat etapa premer
gătoare finalelor, iar în alte patru 
(Brăila, Ialomița, Galați, Bacău) 
ea a avut loc numai parțial, la 
unele discipline. Intr-adevăr, 
iarna nu a fost prea generoasă cu

•

sporturile sale tradiționale, dar — 
totuși — stârnește o justificată 
nedumerire faptul că la Constanța 
— unde funcționează un patinoar 
artificial — nu s-au putut disputa 
măcar probele de patinaj. Cu puțin 
efort și prin posibilități locale, ar 
fi putut veni aici tinerii tulceni 
sau ialomițeni, afiați la cîțiva 
pași. Bucureștenii, de pildă, au 
organizat excursii pe Valea Pra
hovei, prilej cu care s-au disputat 
probele de schi și săniuțe din 
cadrul „Cupei tineretului".

Oricum, este necesar ca îndată 
ce timpul va permite și în aceste 
județe (cîteva cu profil montan) 
să aibă Ioc întrecerile.

La ordinea zilei se află și edi
ția de vară a marii competiții de 
masă cu caracter 
se va deschide în
minică 10 martie, dar întrecerile

rcpublican. Ea 
mod festiv du

DIN PUN!
intră in actualitate
la unele ramuri de sport sînt în 
plină desfășurare.

In mod deosebit trebuie accele
rat ritmul la categoria studenți, 
unde clatcle de disputare presează. 
Conform regulamentului, pînă la 
24 martie trebuie să se încheie 
etapa pe institut la baschet, fot
bal, handbal și volei, iar pînă Ia 
31 martie aceea la atletism și 
orientare turistică. In prima de
cadă a lunii aprilie se vor disputa 
concursurile pe centre universitare, 
iar între 24 și 26 aprilie, la Cluj, 
finalele pe țară, care vor trebui 
să reprezinte o elocventă trecere 
în revistă a potențialului sportu
lui de masă universitar, să mar
cheze un serios pas inainte al 
acestei activități, așa cum se arată 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973.

Valeriu CHIOSE

Aseară, au plecat, în R. F. Ger
mania, echipele de tenis de masă 
ale României care vor participa 
la campionatele internaționale de 
ia Munchen, programate între 22 
și 24 februarie. Au făcut deplasa
rea Maria Alexandru, Eleonora 
Vlaicov, Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe și Dorin Giurgiucă, în

soțiți de antrenorul Ion pop.

Citiți în pagina a 3-a
rubrica noastră
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OIN CUPRINS: • Un teatru
de gimnastică igienică la Suceava
& Cadou pentru salariatele
TRICODAVEI de „Ziua femeii“
• Gimnastica la locul de muncă,

la Gura Humorului
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După campionatele naționale de schi alpin

Regrupare valorică in fruntea clasamentului
ACTUALITĂȚI 
PUGILISTICE

Așezat intr-un frumos cadru natural, orașul Piatra Neamț s-a dez
voltat mult, in ultimii ani, attt pe plan economic cit și edilitar. Noile 
cartiere de blocuri atestă din plin condițiile îmbunătățite de viață ale 
Becilor de mii de locuitori ce populează acest municipiu. L-am vizitat, 
recent, efectuind un raid, pe o temă mereu de actualitate — „Spațiile de 
joacă, sport și agrement in cartiere" — pentru a vedea modul in care 
organele municipale de resort, cetățenii, au înțeles că mișcarea in aer 
liber, exercițiul fizic, trebuie să constituie o parte din preocupările lor 
cotidiene.

s-a amenajat un patinoar natural 
pe terenul de handbal, foarte cău
tat de amatorii patinajului, dar ac
cesul pe el este limitat din cauză 
oă se perturbă programului școlar...

și un posibil schimb de

f INITIATIVE DOAR PE HIRTIE...

Primul popas — cartierul din 
Centrul orașului, zonă ce înglobea
ză aproape un sfert din populația 
municipiului. în stînga, în spatele 
cinematografului „Panoramic", e- 
xistă un spațiu liber, în care se 
văd eîteva leagăne și... atît. Cîțiva 
băieți au legat o sfoară de zidul 
cinematografului și de o țeava de 
metal, întruchipînd un teren de te
nis de cîmp, dar... mașinile parcate 
pe acest loc nu permiteau o dispu
tă onorabilă. „Nu pot fi parcate 
mașinile în altă parte ?“ — l-am 
întrebat pe tov. Ticu Bogdan, teh
nician Ia C.J.E.F.S., resortul baze 
sportive, care ne-a însoțit în in
cursiunea noastră. Răspunsul a fost 
fără ocol: „Inițiative au existat, 
măsuri s-au luat, dar se pare că 
au rămas doar pe hîrtieNe 
îndreptăm spre cartierul Dărmă- 

' nești. Doi copii încercau „să lege" 
un meci de tenis cu mingea de 
fotbal (așa-zisul tenis cu piciorul) 
pe una din aleile ce duceau la in
trarea în bloc. Aflînd scopul vizitei 
noastre s-au și recomandat: Eu
gen Ionescu și Pavel Petrescu, e- 
levi la Școala generală nr. 3. „Să 
știți că acesta este singurul mod 
ds a face mișcare în afara orelor 
de școală". în timpul discuției s-a 
apropiat de noi un om între două 
vîrste, președintele asociației de lo
catari, Dumitru Enache, care a 
continuat îdeea copiilor : „Cartierul 
este încă în construcție și va avea 
în final aproape 30 000 de locui
tori, în majoritate copii și tineri. 
Ne îngrijorează faptul că nu exis
tă, la ora actuală, nici un spațiu 
de joacă pentru copii. Ni s-a spus 
că sint prevăzute cinci asemenea 
locuri. Nu ne rămîne decît să aș
teptăm. Pînă cînd ?” Ulterior, în- 
tr-o discuție purtată cu tovarășul 
vice-președinte al Consiliului popu
lar municipal, Gică Dumitru, am 
aflat că aceste spații există în pro
iect și că lucrările efectuate de 
întreprinderea județeană de con-

strucții montaj vor fi terminate 
abia
Dar
simt
ceva 
tor spații ?

în trimestrul III al anului, 
asociațiile de locatari nu se 

angajate să contribuie cu 
concret la amenajarea aces-

IN „MARATE1" S-A ÎNCERCAT CEVA, 
IN REST...

Următorul cartier nou pe care 
l-am vizitat a fost cel din partea 
vestică a orașului, denumit „Mă- 
răței". Aici, conform ordine! apari
ției noilor blocuri, există microra-

Raid-anchetă
în municipiul 
Piatra Neamț

ioanele Mărăței I, II și III. în pri
mele două zone există citeva spa
ții de joacă pentru copii, dar insu
ficiente ca număr, iar dotarea lor 
este minimă. Citeva leagăne, bare 
fixe (unde se mai bat și covoare
le !), copiii înghesuindu-se pe spa
ții limitate, pentru organizarea u- 
nor meciuri de mini-fotbal. Printr-o 
sistematizare rațională a locurilor 
libere dintre blocuri, prin inițiativa 
părinților și a consiliului .popular 
municipal, s-ar fi putut cîștiga 
norm în atragerea copiilor și a 
neretului spre 
ber.

Dacă, totuși, 
xistă de bine 
căutate spații 
ment, în cartierele „Precista" și 
„Lenin" ele lipsesc cu desăvîrșire. 
Copiii și tinerii din aceste locuri 
„caută bunăvoință" la bazele spor
tive ale liceelor „Petru Rareș", 
„Calistrat Hogaș" și ale școlilor 
generale nr. 1, 4 și 6, care posedă 
baze sportive mai acătării. La Li
ceul „Calistrat Hogaș", de pildă,

mișcarea în aer

e- 
ti- 
li-

e-în acest cartier 
de rău aceste mult 
de joacă și agre- 

,Precista“

O ZONA DE AGREMENT („LUNCA 
BISTRlfEI") SOLICITA... MAI MULTĂ 

ÎNGRIJIRE

Există în Piatra Neamț o zonă 
de agrement amenajată în lunca 
Bistriței, denumită de localnici 
„peste vale". Aici, sînt amenajate 
terenuri de tenis de cîmp, volei, 
un bazin de înot cu trambulină și 
o popicărie. Firește, în sezonul es
tival, majoritatea tinerilor vin, în 
acest frumos cadru natural, pen
tru bazin, terenurile de sport fiind 
în schimb folosite cu intermitență. 
Așa credeam noi. Dar alta este si
tuația, după cum ne-a spus tova
rășul Ticu Bogdan : „Condițiile at
mosferice din perioada verii în a- 
ceastâ parte a Moldovei ne permit 
mai puțin plăcerea de a face pla
jă și baie. Și atunci, destinderea și 
dorința tinerilor de a face sport 
sint concentrate asupra terenurilor 
de tenis de cîmp și volei. Popică- 
ria, cînd îți este lumea mai dragă, 
se află închisă ! De dimineață pînă 
la asfințitul soarelui, terenurile nu 
au nici măcar un minut de., 
nă. Uzura, degradarea lor au 
ceput să-și spună cuvîntul"...

într-o discuție referitoare la 
ceastă zona de agrement care 
timpul verii „absoarbe" mii de 
neri, avută cu tovarășul vicepreșe
dinte al Consiliului popular muni
cipal, Gică Dumitru, am aflat că 
se vor lua măsuri ca, în noul sezon 
estival, să se treacă Ia recondițio- 
narea terenurilor de sport din 
„Lurfca Bistriței", în dorința ca a- 
ceastă zonă de agrement să con
stituie un adevărat punct de a- 
tracție pentru cetățenii municipiu
lui.

în Piatra Neamț sînt posibilități 
de îmbunătățire și extindere a 
spațiilor de joacă, sport și agre
ment. Schițele de proiectare și sis
tematizare prevăd și aceste mult 
dorite spații Dar ce ne facem cu 
gospodărirea celor existente ? Este 
o problemă care necesită foarte 
multă atenție și o soluționare în 
cel mai scurt timp.

odih- 
in-

a- 
pe 
ti-

Pavel PEANA

Virgil Brenci — unul dintre fruntașii schiului nostru — în plin efort, 
la recentele „naționale" disputate la Poiana Brașov.

Recenta ediție a campionatelor na
tionals, cu surprinzătoarele sale rezul
tate. ne dă posibilitatea unor observații 
reieșite pe parcursul desfășurării pro
belor și din studierea performanțelor 
obținute de cei mai valoroși schiori 
români în confruntare directă. Pen
tru prima dată după șase ani. titlu
rile naționale la categoria seniorilor 
nu mai sint apanajul unuia sau a cel 
mult doi schiori. Dan Cristea și Vir
gil Brenci. In acest an, două titluri 
au fost obținute, in mod surprinzător, 
dar perfect meritat, de juniorul loan 
Cavași, titlul de la coborîre a revenit 
lui loan Bobiț (schior aflat la primul 
său rezultat de prestigiu), iar cel de 
la uriaș i-a rămas lui Dan Cristea. 
Departe de a fi o întîmplare, aceas- 

situație era previzibilă ca rezul- 
al apropierii valorice a schiorilor 
fruntea clasamentului. Stimulați 

performanța lui Cristea, schiorii 
muncit în acest an mai mult și 

mai eficace, astfel încit un grup de

tă 
tat 
din 
de 
au

5—6 sportivi erau capabili să obțină 
unul dintre titlurile de campioni. Si
tuația este îmbucurătoare pentru că, 
în primul rînd. nivelul general al 
schiului, prin emulația existentă, este 
în continuă creștere si in ai doilea 
rînd, pentru că un junior reușește 
performanța de a-i învinge pe toți 
adversarii săi seniori, impunîndu-se 
prin capacitate tehnico-tactică in 
toate cele trei discipline. O simplă 
eroare, datorată lipsei sale de expe
riență, l-a împiedicat pe Cavași să 
obțină și la coborîre una dintre cele 
trei medalii. Dar, indiferent de rezul
tatul mai slab de la această probă, 
Cavași este nu numai campionul sla
lomului și al combinatei, ci,. în mod 
evident si schiorul cel mai complet 
al acestei ediții. Departe de a antici
pa, este totuși posibil ca la aceste 
campionate naționale să fi fost mar
torii unui schimb de generații la șefia 
clasamentelor. Cristea rămîne in con
tinuare un redutabil adversar : el va

Șl INFflhGEUILE 101!

După eșecul Rapidului in C, C. E. la volei
V

0 LECȚIE ASPRA, CARE NU TREBUIE9 7

SA SE MAI REPETE
participării echipei feminine 
actuala ediție a Cupei cam-

Ca în fiecare miercuri, vă prezentăm opiniile culese de Ia cîțiva 
dintre protagoniștii întrecerilor sportive de Ia sfirșitul săptămînii trecute, 
învingători sau învinși, ei îșl spun deschis părerea asupra rezultatelor 

obținute, trag învățăminte pentru activitatea lor viitoare:

JUDO ION MORARII (Sc. sp. Unirea lași)

„PRIPEALA ARBITRILOR M-A FRUSTRAT DE 0 SATISFACȚIE DEPLINĂ..."
La recentele finale ale campiona

telor republicane individuale de 
judo rezervate juniorilor (mari și 
mici) "în meciul decisiv pentru cu- . 
cerirea titlului la categoria mijloci
ilor mari s-au întîlnit Ion Moraru 
(Șc. sp. Unirea Iași) și Constantin 
Gotcă (Metalul Roman). Arbitrii au 
pus capăt acestei partide cînd nu 
sa aștepta nici unul dintre compe
titori, afectindu-i, deopotrivă, pe în
vingător și învins.

ION MORARU: „După ce îl în
vinsesem destuț de greu pe Gotcă în 
turul doi, am urmărit cu deosebită 
atenție partidele pe care acesta le-a 
Susținut în recalificări, unde a a- 
juns în urma faptului că eu am 
ciștigat seria respectivă. Aveam 
convingerea că va intra în finală 
ți așa a și fost. Văzusem în meciu
rile din recalificări cum Gotcă ata
case decisiv numai cu morote-seoi- 
nage (aruncare peste umăr) ți eu 
mă pregătisem să-1 contrez cu un 
procedeu tehnic eficient, ko-uchi- 
gari (secerare mică interioară) de 
a cărei reușită eram foarte Sigur, 
în min. 3, cînd ne aflam la margi
nea spațiului de luptă și Gotcă se 
pregătea să declanșeze atacul său, 
am încercat să-1 contrez și, dezechi
librat, a căzut lent în șezut și apoi 
pe spate. în acest timp, însă, eu 
mă accidentasem puțin și solicitam 
medicul. La reluare, spre stupefac
ția mea, arbitrii — care între timp 
se consultaseră — hotărîseră să mă 
gratifice dictînd ippon-ul (victorie 
înainte de limită). Am părăsit mîh- 
nit salteaua de concurs în fluieră
turile publicului, deși eram complet 
nevinovat. Dacă arbitrii nu se pri
peau îl învingeam pe Gotcă fără 
dificultate, sînt sigur."

CONSTANTIN GOTCA: „Dacă

nu m-aș fi aflat foarte aproape de 
victorie în primul meci cu Moraru 
cred că mă resemnam chiar și cu 
ippon-ui imaginar dictat

BASCHET
de arbitri.

în fond, Moraru era campionul 
categoriei la ultimele două ediții. 
Dar așa, cînd știu că mai erau 7 
minute de luptă, timp în care pu
team, cel puțin, să-mi încerc șan
sele, nu pot decît să regret din su
flet decizia arbitrilor. Așa se face 
că după ce aceștia au dat ippon-ul 
m-au năpădit lacrimile pe care nu 
le-am putut opri nici la festivitatea 
de premiere, cu toate că mă cla
sasem pe locul II, loc rîvnit 
multi juniori."

de

ANDREI MOLNAR (I. E. F. S.) :

PE PIRTIILE DE
trenorilor, trec pe pista de atletism 
a stadionului, pentru a efectua obiș
nuita partidă de alergări. în sfirșit. 
vine ?i comanda de încheiere a ședin
ței de pregătire. Îmbujorate, marcate 
puțin de oboseală dar la fel de bine 
dispuse ca și în primele minute ale 
antrenamentului, fetele coboară spre 
cabană. In programul după-amiezii fi
gurează citeva jocuri plăcute și, dacă 
soarele va rămîne la fel de generos, 
puțină plajă. Pînă atunci, însă, după 
masa de prînz. toată lumea se adună 
K sala de sport centru antrenamen- 
tufc autogen — condus de psihologul 
Cristian Tibără, o prezență 
binevenită la lot. De altfel, 
să subliniem că. începînd de 
cesta, pregătirile garniturii 
reprezentative de canotaj

nouă și 
trebuie 
anul a- 
noastre 

___ —, - - - feminin 
sint dirijate și supravegheate de un 
nou colectiv, complex și omogen, for
mat dir. tehnicieni apreciat! (antre
norii Serglu Zelinschi, Stelian Petrov 
și Petre Milînkovjci), medicul Adriana 
Deculescu și psihologul Cristian Ti- 
bără.

Și pentru că întregul colectiv este 
condus, de fapt, de antrenorul Sergiu 
Zelinschi (merită să amintim că Ste- 
lian Petrov si Petre Milinkovici i-au 
fost— elev! !). rm-am decis să-i soli
cităm acestuia eîteva amănunte legate 
de vacanța activă a canotoarelor.

„AM RESPECTAT
Campionatul masculin 

a programat duminică o partidă im
portantă pentru desemnarea ocupantei 
locului 3, cea dintre echipele I.E.F.S. 
șl Universitatea Timișoara, pe care 
o comentează doi jucători de bază : 
Andrei Molnar și Nicolae Mănuilă.

A. MOLNAR (I.E.F.S.) : „Consider 
eă principalul motiv care a stat la 
baza victoriei echipei I.E.F.S. a fost 
acela că coechipierii mei au respec
tat întocmai planul de pregătire pe 
care l-am efectuat în zilele premer
gătoare acestei dificile partide și au 
depășit tracul dinaintea întîlnirii. Tn 
plus, apărarea agresivă folosită ne-a 
ajutat să recuperăm 
iar Braboveanu s-a 
prin contraatacuri

ÎNTOCMAI
de baschet

numeroase mingi, 
remarcat din nou 
eficace. De ase-

PIANUL DE PREGĂTIRE"
i-am surprins pe adver-menea, noi 

sari prin rapiditatea trecerii mingii 
din apărare în atac. Sesizînd că timi
șorenii au fost mai puțin activi în 
apărare, am dat jocului un caracter 
în adîncime, la oportuna indicație a 
antrenorului Mihai Nedef".

N. MANAILA (Universitatea Timi
șoara) : „Cu toate că am abordat a- 
ceastă partidă cu multă seriozitate, 
dorind să facem un joc bun pentru 
a obține victoria care ne mărea șan
sele la locul 3, bucureștenli ne-au de
rutat cu zona mobilă și apăra
rea agresivă pe care noi nu am pu
tut să le contracarăm. Din păcate, la 
aceasta se adaugă și faptul că pivo
tul Weber nu ș-a acomodat. încă, cu 
stilul nostru de joc.

TENIS DE MASA SERGIU LUCHIAN (Progresul București)
„SPER SĂ NE MENȚINEM ȘI ÎN ACEST AN TITLUL DE CAMPIOANĂ A TĂRII"

„Fără îndoială, echipa noastră 
pornea mare favorită în întîlnirea 
cu tînăra formație buzoiană. Glo
ria. Aceasta, atît pentru că oas
peții noștri, după plecarea lui Po- 
povici și Teodorescu, nu mai be
neficiază de o garnitură puterni
că din anul trecut, cit și datorită 
faptului că noi dispunem de un 
Iot foarte omogen. în plus, du
blul pe care îl alcătuiesc împreu
nă cu Aurel Ovanez se prezenta 
și cu atu-ul titlului de 
al țârii pe

într-adevăr, rezultatul nu putea 
să ne fie decît favorabil, singu
ra necunoscută fiind doar propor
țiile la care va ajunge scorul. Am 
învins cu 14—3, colegii mei evo-
luînd la nivelul așteptat. De 
Gloria, m-a impresionat 
tarea tînărului Cristinel
nescu, cîștigător în fața lui 
zescu și Cauri. Sper că vom reuși 
și în continuare victorii care să ne 
asigure menținerea titlului 
campioană a României".

la 
compor- 

Roma- 
Bu-

Iștoria 
Rapid in 
pionilor europeni la volei a fost, pe 
cit de scurtă, pe atît de lipsită de 
strălucire. După cum se știe, voleiba
listele noastre au avut ca partenere 
de întrecere, în cadrul celui de al trei
lea tur (pînă la această fază a com
petiției giuleștencele nu au mai sus
ținut nici o partidă, ele ajungînd di
rect în turul III, în urma programă
rii inițiale în runda a Il-a și apoi, 
a retragerii reprezentantei Israelului) 
pe jucătoarele de la N.I.M. Buda
pesta, deținătoarele trofeului, in fața 
cărora au cedat cu O—3 și 2—3.

Firește, misiunea Rapidului nu se 
anunța deloc ușoară, tinînd seama de 
valoarea garniturii budapestane, pre
cum și de rezultatele care au im
pus-o pe plan internațional. Avînd, 
totodată, și experiența participării la 
ediția trecută, cind Rapid a fost eli
minată de S.C. Leipzig, era de aștep
tat adoptarea unor măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea situației la a- 
ceastă echipă, deoarece modul cum 
ne reprezintă formațiile noastre în 
întrecerile continentale nu ne poate fi 
indiferent. Dar, atît clubul,, cit și 
forul de specialitate nu au acționat 
cu fermitate la momentul oportun — 
deși ziarul nostru a atras atenția în 
repetate ■ rînduri — ceea ce a făcut 
ca simbătă seara, să asistăm la eșe
cul formației rapidiste și pe teren 
propriu.

Una din cauzele care au determinat 
insuccesul constă în existența unui 
lot restrins — pe foaia de arbitraj au 
fost înscrise doar 9 jucătoare — ceea 
ce nu permite, decît rareori, momente 
de odihnă componentelor sextetului 
de bază, rezervele neavînd încă va
loarea titularelor. Rapidul, care se 
bazează de ani de zile pe aceleași 
voleibaliste, pe lingă faptul că nu și-a 
împrospătat lotul decît în mică mă
sură, s-a văzut și în situația de a 
renunța la serviciile unor jucătoare.

Se impune, deci. în această direcție 
ca activitatea cu juniorii clubului să 
fie îmbunătățită, astfel ca să se cre
eze o adevărată pepinieră pentru 
echipa de senioare, iar federația să 
analizeze, în cel mai scurt timp, ac
tivitatea de la această mare unitate 
de performanță (să notăm că nici în 
ceea ce privește lotul masculin nu a- 
vem motive de satisfacție), unde vo
leiul are o bogată tradiție și unde 
s-au obținut în trecut remarcabile 
succese.

O altă cauză a înfrîngerii Rapidu
lui a constituit-o diferența evidentă 
de talie intre jucătoarele noastre si 
cele ale echipei N.I.M. Datorită a- 
cestui fapt, blocajul giuleștean a 
stopat arareori atacurile în forță ale 
adversarelor, care au beneficiat de a- 
portul cîtorva jucătoare de peste

1,80 m (Szalay. Banhegy). Este sufi
cient să notăm, în această direcție 
că în setul al doilea, din cele peste 
50 de atacuri ale voleibalistelor ma
ghiare doar 6 au fost blocate, restul 
fiind soldate cu punct, pierderea ser
viciului, sau rezolvate citeva în linia 
a Il-a. Șl, aceasta, încă, intr-un set 
adjudecat de către Rapid I

Deși au abordat partida retur cu 
multă ambiție, feroviarele au fost do
minate psihic de importanța decisivă 
a meciului, intrîn.d în panică după 
fiecare punct acumulat de adversare. 
Aceasta și-a pus amprenta asupra 
paselor, care nu au găsit trăgătoa
rele în cele mai bune poziții, asupra 
coerenței în pregătirea acțiunilor de 
atac, care s-au efectuat deseori toc
mai în punctul unde se găseau la 
blocaj cele mai înalte jucătoare ad
verse. De asemenea, lipsa de aten
ție în efectuarea dublajului a dus la 
cedarea a numeroase și prețioase 
puncte.

în ceea ce privește jucătoarele uti
lizate — Constanța Bălășoiu. Eugenia 
Rebac, Martha Szekely, Elena Crișan, 
Ruxandra Vraniță, Florica Fugigi, 
Cristina Băltărețu — ne este dificil să 
facem o remarcă, deoarece fiecare a 
comis multe greșeli — unele neper- 
mise pentru experiența lor compe- 
tițională — care au cîntărit greu in 
evoluția meciului.

Rapid, în Cupa campionilor euro
peni, șl Steaua. în Cupa cupelor, nu 
au putut pătrunde în elita participan
telor la aceste prestigioase competi
ții. prima fiind stopată de o forma
ție evident superioară pe toate pla
nurile. a doua datorită unor greșeli, 
analizate Ia vremea lor. Aceste două 
eșecuri reprezintă o lecție aspră, care 
trebuie să determine o cit mai grab
nică remediere a situației, cu atît mai 
mult, cu cit este vorba de formații 
fruntașe ale voleiului nostru.

F. EMANUEL

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

(Urmare din pag. 1)

■

campion
care îl deținem. Și,

Lfi PIATRA ARSA

■•S

„Ne aflăm, după cum știți — a în
ceput interlocutorul nostru — în a- 
nul primei ediții a Campionatelor 
mcndiale. programate Ia Lucerna, la 
sfirșitul lunii august. In plus, trebuie 
să reamintim faptul că prcbelc femi
nine de canotaj au fost introduse re
cent în programul J.O., debutul fiind 
prevăzut pentru Olimpiada de Ia 
Montreal, Aceste două mari compe
tiții reprezintă și obiectivele noastre 
finale, pentru care încercăm să facem 
o pregătire cit mai complexă și mai 
bine eșalonată. împreună cu colegii 
mei din colectivul care se ocupă de 
antrenamentele lotului, căutăm cele 
mai bune mijloace și metode de opti
mizare a procesului de pregătire și, 
perioada pe care o petrecem aici, Ia 
Piatra Arsă, ne dovedește pe zi cc 
trece că ne aflăm pe un drum foarte 
bun. Un alt lucru care cred că meri
tă să fie consemnat este programarea 
ieșirii pe apă cu aproape o lună mai 
devreme decît în anii trecuti, hotărî- 
rca noastră urmărind acumularea 
unui număr crescut de kilometri 
parcurși in ambarcațiuni. în fine, re- 
maretnd buna eșalonare a calendaru- • 
Iul competițional intern și extern pe 
anul în curs, precum și climatul ex
celent în care se desfășoară. pină 
acum, pregătirile, vreau să închei a- 
rătind că toată lumea (sportive și 
tehnicieni deopotrivă) este dornică de 
rezultate cit mai bune, pe măsura tra-.

In splendidul decor al Platoului Bucegilor, echipajul de 4+1 vîsle al României, 
medaliat cu argint la ultima ediție a C. E. de canotaj academic, zinibeste obiectivului 
fotografic nu din barcă, ci de pe schiuri. De la stingă la dreapta: Teodora Boicu. Ma- 
rioara Singiorzan, Maria Micșa și Elisabeta - - --■ - - —
«Jitiilor și renumelui canotajului ro
mânesc".

Am reîntilnit schifiștele după a- 
tniază, în sala de meșe. Se scriau 
scrisori, se spuneau giume, erau în 
toi obișnuitele (și attactivele) jocuri 
dr cabană. Din cînd în cînd. însă, 
fettele aduceau in discuție „Snagovul 
lor”“, despre care auzisem că le pre- 
găttește cite va surprize plăcute, și am-

Lazăr. Lipsește cirmaclu] Marja Gheața, 
barcațiur.ile pe care vor concura în 
sezonul viitor, ambarcațiuni mai bune, 
mai ușoare, mai iuți...

Cind am pornit înapoi, spre Sinaia, 
soarele se scufunda intre Coștila și 
Caraiman. în rucsac duceam un mal
dăr de scrisori și ilustrate pe care 
fetele ne rugaseră să Ie punem la 
cutie în București.,,

Duminica 
din cadrul 
Lor Diviziei _

masculin : Electra — Confecția 3-A 
Medicina — Locomotiva S-—2, c.S.M. 
Delta TUlcea Farul Constanța 3^-1. 
Medicina Timișoara — C.F.R. Cluj 3—0. 
Exploratorul Caransebeș — Electropu- 
tere Craiova 3—1. Alumina Oradea — 
Industria sîrmei C. Turzii 3—0. Unirea 
Tricolor Brăila — R elenul Săvinești 
3—1. Voința Alba Iulia — Petrolul Plo
iești 0—3. Aurora Bacău — C.S.M. Su
ceava 3—2.

tf’EMININ : Flacăra roșie — Viitorul 
3—1, Universitatea București — C.P.B. 
3—0, Progresul — Spartac 1—3, Univer
sitatea iași — Confecția București 1—3, 
Voința Craiova — I.G.C.M. Brașov 3—2, 
Corvinul Deva — Medicina Timlșoai-a 
3—1, Voința Oradea — Medicina Tg. 
Mureș 1—3, C.S.U. Galați — Știința Ba
cău 3—1. Tomiștex Constanța — Cea
hlăul P. Neamț 2—3.

(Rezultatele ne-au fost comunicate de 
corespondenții : P, Peană, C. Harea. P. 
Comșa, C. Crețu. N. niagda, Gh. I.o- 
rinez, N. Costin. I. Fîlipeseu. I. laneu, 
N. Tamaș. V, Popovîci, l. Jura, Gh. 
Arsenie. T. Țudose).

s-a desfășurat etapa a țV-a 
turului trei al campionate- 
B de volei, iată rezultatele:

generații
cîștiga In continuare, alături de 
Brenci, Munteanu, Văideanu, mult» 
concursuri internaționale. Dar, Ince
pted de la acest concurs, ei știu că 
juniorii — în primul rînd Cavași, ur
mat de Szabo, Neguțescu, Boncu și 
alții — sînt oricînd capabili de un 
rezultat egal sau chiar superior. Ori
ce omisiune sau eroare înseamnă de 
azi înainte un loc un clasament sau 
chiar un titlu de campion ratate. Dar 
din această dispută, schiul, in ansam
blu, nu are decît de cîștigat.

_ Tot după mulți ani de zile, cobo- 
rirea, disputată pe întregul traseu al 
pîrtiei și în condiții aproape perfecte, 
a fost proba cea mai dinamică, 
mai spectaculoasă. Pe lingă 
unui nou campion, coborîrea 
cest an are meritul de a fi ... 
valoare calitățile sportive și atletice 
ale majorității cor.curenților. _ i. il_ 
a fost deschisă pentru antrenamente 
timp îndelungat și. spre deosebire da 
alte sezoane, schiorii s-au putut an
trena suficient, iar antrenorii au o- 
rientat pregătirea spre acumularea de 
kilometri, spre acomodarea cu viteza 
ridicată, situație ce a generat efecte 
benefice în toate disciplinele schiu
lui. Această densitate de pregătire 
realizată in preajma campionatelor, 
este nna dintre cauzele saltului va
loric înregistrat de majoritatea schi
orilor și, in primul rînd. de juniori.

De mulți ani, titlurile naționale 
erau disputate și împărțite între cele 
două formații fruntașe brașovene Di
namo și AJS.A. Tn acest an, Dinamo 
a reușit frumoasa performanță de a 
cîștiga toate titlurile la băieți și de 
a ocupa, în continuare, poziții impor
tante în ordinea primilor 10 clasați 
la toate cele trei discipline. A.S.A. 
a trebuit să se mulțumească cu trei 
locuri secunde și cu două medalii de 
bronz, ceea c? este mult mai puțin 
față de posibilitățile reale ale schio
rilor foarte bine dotați și extrem de 
ambițioși din componența acestei e- 
chipe.

înainte de încheiere, citeva cuvinte 
despre eșalonul fetelor. Lotul schioa- 
relor participante la „naționale" este 
foarte redus (rezumat la 9 fete la 
coborîre și circa 20 la celelalte probe) 
Iot în care se includ și cc-le mai ta
lentate junioare. Această cifră ește 
muît prea mică în raport cu aria de 
practicare a schiului în rîndul fetelor. 
Dar cluburile și asociațiile sportive 
au adoptat o poziție greșită, renun- 
țind la munca <’e selecție și de creș
tere a sportivelor, muițuminrlu-se cu 
poziția formală de a fi reprezentate 
de una sau cel mult două schioare, 
însuși clubul Dinamo a fost reprezen
tat de o singură schioară. Gcorgetj 
Băncilă care, accidentată in preziua 
„naționalelor", a fost în imposibili
tate de a-și apăra

. alte cluburi nu au 
singură sportivă.

Prezențe inedite la 
„Centura de aur“

Din corespondența F. R. Box 
flâm că Ia 
„Centura de 
fi prezenți, 
patru boxeri 
ganderi.

turneul international 
aur" (5—U mai) vo» 
pentru prima oară, 

canadieni și patru u-
*

cea 
ineditul 
din a- 
pus în

Pîrtia

.șansele. A.S.A. și 
avut nici măcar o

Mihai BARA

Campionatul juniorilor 
bucureșteni

Duminică dimineața, în sala Ca
sei de cultură a sectorului IV, au 
continuat întrecerile juniorilor 
bucureșteni. La mijlocul galei, cu- 
noscuții boxeri Gabriel pometcu — 
Marian Lazăr și Gheorghe Ciochi
nă — Ion Vladimir, membri ai lo
tului republican de seniori, au fă
cut o frumoasă și aplaudată de
monstrație. Iată rezultatele înregis
trate în meciurile juniorilor: N. 
Copoiu (Dinamo) b.p. Gh. Nicolae 
(Autobuzul), P. Borțea (Semănătoa
rea) b.p. N. Parnica (Energia), Gh. 
Aliuță (Constructorul) b.p. S. Gor
dian (Progresul), C. Bărbulică (Con
structorul) b.p. R. Chelfer (Progre
sul), I. Șoangher (Viitorul) b.p. I. 
Asan (Progresul), A. Nica (Viito
rul) b.p. V. Ștefan (Dinamo), I- 
Petre (Semănătoarea) b.p. T. Soare 
(Energia), V. Tischller (Energia) b. 
dese. 3 N. Mara (Dinamo),I. Antone 
(C.S.S.) b.p. S. Cazacu (Constructo
rul), Gh. Ioana (Olimpia) b.p. N. 
Mincu (Metalul), V. Ciobănescu 
(Progresul) b.p. F. Safccnco (C.S.S.), 
A. Soare (UREMOAS) b.p. D. Mi
litarii (Autobuzul). V. Herea (E- 
nergia) b. ab. 3 N. Tudorache (E- 
iectromagnetica) / ~ ‘
(C.S.M.B.) b.p. T. Penciu (Rapid).

Daniel

I

și C, Pavel

DIACONESCt

Crișul Oradea — C.S.M. Reșița
9—11

Odată cu apropierea datei Ia 
care se vor disputa turneele pe ca
tegorii de greutate (19—24 martie), 
meciurile de verificare a formei 
pugiliștilor seniori devin tot mai 
frecvente. în acest, scop, la Oradea, 
boxerii de la Crișul au primit vi
zita celor reșițeni. Prezentînd o 
formație mai omogenă, oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 11—9. 
în cel mai frumos meci al sa’-ei, 
A. Ilijic (Crișul) l-a învins la punc
te pe I. Frotogean (C.S.M. Reșița).

I
Ilie GIIIȘA — coresp. județean

P. Joița campion al Capitalei
la șah —fulger

Comisia <fe șah a Municipiului Bucu
rești a organizat una dintre cele mal 
frumoase manifestații șahiste desfășu
rate in ultimii ani în Capitală. In sala 
Asociației sportive Gloria, a Uzinelor 
Republica, a fost reluată, duminică, 
vechea tradiție a campionatului de șah- 
fulger ai Bucureștiulul.

Cu toată depărtarea de centrul ora
șului a acestei săli participarea a fost 
excepționalii : 100 de jucători, maeștri, 
candidați de maestru, jucători de dife
rite categorii, au fost prezent! in fata 
tablelor de șah si au disputat timp de 
peste <5 ore titlul de campion. A fost 
o luptă frumoasă. cU multe momente 
interesante, care s-a încheiat cu victo
ria la egalitate a maestrului sportului 
Paul Joița șl a candidatului de maestru 
Ițerbșn Teodoreseu, ambii cu cîte 8 
puncte (dtn S partide). Învingător în 
întllnirea directă. Paul Joița a obținut 
medalia de campion al Capitalei la 
șah-fulger. Au fost medaltați de ase
menea Șerban Tcodorescu (locul TT) si 
maeștrii Vacile Georgeseu (locul Ttlî 
sl Dan Bondoc (tocul IV).. care au to
talizat rtte 7>', punem. Urmează în cla
sament : 5—0. V. Urseanu. N. Boieu, 
I. Berbeenru. F. Popescu, Ț- Grlgoree- 
eu. cite 7 puncte: 13—14. t>. Pușcașu,

V. Nicolalde, D. Wolf, V. Tăcu, M. Ar- 
sene. cite 61/, puncte

Trebuie subliniat efortul depus de 
asociația organizatoare șl de corpul de 
arbitri. In frunte cu președintele comi
siei Municipiului București, V. Firică 
61 maestrul P. Seimeanu, <S. Sm.>

*

8 t. V- I

„NE ÎNSUȘIM CRITICA", 
„MULȚUMIM PENTRU 

SESIZĂRILE JUSTE", DAR...
într-unul din numerele ziarului 

nostru relatam, în articolul „Cum 
vă ocupați de amatorii de sport ca- 
re-și petrec concediul la Cheia ?” 
o serie de aspecte referitoare Ia 
lipsa unor posibilități variate de a 
face sport pe aceste meleaguri.

Din răspunsul primit de la O.J.T. 
Prahova — Sinaia, sub semnătura 
tov. director I. Scăunaș și a tov. 
șef birou cazare, I. Crăciun, aflăm 
că „este reală constatarea că în 
punctul turistic Cheia nu sînt re
alizate alte terenuri de sport. Mă
sura (nr. de a transforma singura 
instalație sportivă — arena de po
pice — în bufet) este inițiată de 
către O.J.T. Prahova cu indicația 
și aprobarea forurilor de resort, 
iar realizarea ei (nr. a măsurii, 
evident) nu trebuie apreciată ca 
dezinteres față de 
sportivă" (nici nu 
așa ceva, stimați 
că este vorba de 
țărmurită pentru sport. Scuzați-ne 
pentru critică. Dar de H.C.M. 629 
din 1968 privind aplicarea legii nr. 
29 din 1967 nu se știe nimic la Si
naia și la forurile de resort ?); că 
„Lipsa îndrumătorului turistic, an-

gajat permanent, nu este o situație 
necunoscută O.J.T. Prahova" (ntf. 
fie și cu angajați sezonieri, dar să 
se facă treabă bună) ; că „această 
măsură (nr. stațiunea a fost pasată 
în ultimii 10—12 ani fie administra
ției din Ploiești, fie celei din Sinaia) 
vă subliniem nu s-a efectuat în- 
tîmplător, ci în concordanță cu in
dicațiile și etc... etc." (nr. cu țrn 
singur lucru sîntem de acord, că 
nu aceasta „este cauza majoră a 
lipsurilor semnalate", dar care este 
și ce se întreprinde pentru reme
dierea lor nu

în concluzie
Și „1 
critice juste”.

baza materială 
ne-am gîndit la 
tovarăși, firește 
o dragoste ne-

ni se spune).
„ne însușim critica" 

.mulțumim pentru observațiile 
Și încă ceva: „este 

în atenția noastră, în mod deosebit, 
ca în anul 1974 să organizăm co
respunzător condițiile necesare des
fășurării unor activități recreative 
și cu caracter sportiv-recreativ pen
tru viitorii oaspeți ai unității". 
Promitem că ne vom număra șl 
noi printre aceștia.

ÂU început întrecerile concursului 
REPUBLICAN DE TENIS ÎN SALĂ

HUNEDOARA, 19 (plin telefon), 
Sala „Constructorul" din...........
devenii locul obișnuit de 
celor mai buni tenismani 
astă dată ca este gazda 
republican al seniorilor, 
cele mai importante competiții a se
zonului. Este drept, de la start lipsesc 
cei mai buni și cele mai bune jucă
toare, atita Toma Ovici, Dumitru Hă- 
rădâu, Ion Sântei, Viorel Sotiriy, cit 
și Virginia Ruzici. Mariana Simlones- 
<;u, Iudit Gohn și Florența Mihai, 
fiind prezenți la concursuri peste ho
tare. Cu toate 
care au început 
de atractive.

Sint prezenți ... ..__
jucători și 15 jucătoare, reprezentînd 
l(î cluburi, asociații și școli sportive. 
Pc tablourile de concurs apar ca fa- 
voriți Viorel Maieu (Dinamo Bucu
rești), Constantin Popovic! (Steaua)

localitate a 
întrecere a 
ai țării. De 
concursului 
tina dintre

acestea. îrtrecprile 
luni se anunță destul
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și Iosif KereJtcș (Dinamo Brasov), 
precum și Valeria Balaj și Elena Tri- 
fn (Steaua) și Mariana Nunivcilier 
(Dinamo Brașov).

Primele întilniri nu au oferit nici 
o surpriză, favoriții ciștigind destul 
de ușor meciurile din turul I. Este 
de remarcat și faptul că sportivii lo
calnici. acomodați cu suprafața de ... . . meciuri

i.

joc, au făcut, in general, 
bune.

Cțteva 
(C.S.U. 
Icctrica 
Sântei 
cuiescu 
șianu (Steaua) __ ___
lectrica) 6—4. 6—1 ; V. B;ro (Petro
listul Cîmpina) — D. Oprea II (Di
namo Brașov) 6—4, 2-6. 6—3 • R. 
Attl (Electrica) — S. Chișiu (Sf. 
Gheorghe) 7-5, 2—6, 7 -5.

Ioan VLAD

Boșghe
Gilea

rezultate ; Gh. 
Constr. Buc.) — L.

Timișoara) 6—4. 6—3 ; 
(Sănătatea Oradea) — A. 

(U.T.A.) 6—2. 6-2 : A.
Gb. Copăceanu

(®-P.
Ni- 
P.o- 
(E-

„boxeri FĂRĂ ASISTENȚĂ"
Pe marginea articolului: „Bo

xeri fără asistență" clubul Elec- 
troputere Craiova ne trimite un 
răspuns (sub o semnătură indes
cifrabilă) din care aflăm că lotul 
boxerilor craioveni s-a deplasat la 
Medgidia pentru meciurile din e- 
tapa a H-a a „Cupei Federației" 
fără delegat deoarece tov. Nico
lae Ghiță „a înțeles greșit pra ple
cării trenului" (5,29 în loc de J7.2P), 
că antrenorul Gh. Duduleanu „a 
avut un caz în familie, iar antreno
rul Mihai Goanță a refuzat pleca
rea" deoarece trebuia să se depla
seze la Brăila și că „C. Bogdan «’-• 
este antrenor salariat al clubului 
nostru, ei activînd voluntar pe o 
scurtă perioadă”.

Deși, „clubul recunoaște obiecti
vitatea articolului și ne însușim 
faptul că am tratat cu ușurință sta
rea creată în Iotul echipei <Je box", 
deși „în cadrul biroului secției s-au 
dezbătut problemele ivite, urmipd 
ca pe vijlor să înlăturăm din ac
tivitatea noastră astfel de situații" 
se trec sub tăcere măsurile luate. 
Ori, nu s-au luat, totul rămînînd la 
stadiul de discuție ?

Așătfar, boxeri fără asistență și 
un răspuns fără conținut eoncre't.

Rubrico redartotâ de
Emanuel FANTANEANU



LA ORDINEA ZILEI

ROCADA VÎRSTELOR
N urne le lui Bobby Charlton 

nu pare legat de un subiect „la 
ordinel zilei". Dar, prezența lui 
în aceste rînduri nu este un 
simplu joc al asociației, legat 
de faptul câ Bobby e fecior de 
miner sau de frumoasele cu
vinte pe care Harold Wilson 
Ie-a rostit la banchetul victoriei, 
într-o zl de iulie 1968, cînd 1 
s-a adresat direct mamei lui 
Bobby șl Jeckie : „Doamnă 
Charlton, în aceste momente re
gret doar faptul că nu aveți și 
un al treilea fiu".

Bobby Charlton a fost un 
jucător atît de mare, încît au
reola lui n-a încetat să crească 
după retragerea de pe teren. 
Cam prin minutul 60 al faimo
sului meci R. F. Germania — 
Anglia, disputat în cadrul sfer
turilor Mundialului, La Leon, 
Sir Alf Ramsey l-a înlocuit pe 
Bobby Charlton. Deznodămîn- 
tul îl cunoașteți : echipa An
gliei a pierdut un meci în care. 
Ia un moment dat, conducea cu 
2—0.

Acest minut 60 al partidei de 
Ia Leon este considerat, în is
toria echipei naționale a An
gliei, ca un moment crucial. Se 
spune că echipa lui Ramsey 
și-a început declinul în acel 
minut 60. Iar faptele par~ să 
confirme 
Charlton, singurul... 
tre englezi, omul care a 
pentru întreaga echipă, 
tuturor celorlalți jucători 
bilitatea de a zburda ca intr-x 
pauză de colegiu, a fost o pier
dere mare pentru echipa An
gliei, o pierdere cu atît mai 
regretată cu cît el Bobby, era 
jucătorul fără vîrstă. De atunci 
și pînă astăzi, Alf Ramsey a 
fost criticat în repetate rînduri 
pentru „rocada de la Leon", el 
rezîstînd, însă, datorită faptu
lui că englezii nu au prea mare 
încredere în experimentele pro
vocate de nerăbdare.

A doua retragere a lui Bobby 
Charlton a fost la fel de eerie

această idee. Bobby 
latin din- 

gîndit 
dînd 
posi-

„CUPA
CAMPIONII JUDEȚULUI 

HARGHITA

Pe frumoasele pîrtii de la Izvorul 
Mureșului au avut loc interesante 
confruntări la schi și săniuș în ca
drul „Cupei tineretului" cu parti
ciparea celor mai buni sportivi din 
județul Harghita. Timpul prielnic 
și zăpada îndestulătoare au permis 
celor peste 400 de concurenți aflați 
în întreceri să-și dispute întiietatea 
în condiții optime. Lată învingăto
rii: Schi fond, cat. 15—19 ani: L>. 
Pukan (Gheorghieni) și Ileana Hăn- 
gan (Bilbor) ; sportivi din între
prinderi : B. Zoltan (Băla$) șl Ge
ta Vîlcan (Bilbor) ; sportivi din co-

nificativă. Din ziua In care 
Bobby n-a mal îmbrăcat tricoul 
lui Manchester United, fostul 
super-club englez « început să 
decadă, fiind astăzi intr-o si
tuație din care cu greu va pu
tea evita retrogradarea în Liga 
a Ii-a. Prin plecarea Iul Bobby 
Charlton, Manchester United 
l-a pierdut pe bătrînul care a 
reușit, ani în șir, sâ echilibre
ze jocul echipei, mergînd pînă 
la performanța de a înhăma la 
carul formației, doi cai nără- 

irlandezului 
scoțianului

vași de forța 
George Bost și a 
Denis Law.

Așadar, 
Manchester 
moment de 
tatorii englezi sînt aproape u- 
nanimi în a susține că ambele 
declinuri au fost precipitate de 
trecerea prematură în rezervă 
a lut Bobby Charlton.

Veți pune, firesc, întrebarea : 
ce legătură are povestea lui 
Bobby Charlton cu „ordinei zi
lei” ? Dacă permiteți, această 
scurtă poveste are un tîlc, 
acum, la startul returului, cînd 
antrenorii își organizează lotu
rile și sînt deseori cuprinși de 
mirajul tinereții, poate pentru 
că miroase a primăvară.

Scurta poveste a lui Bobby 
Chariton eo mică temă de me
ditație în legătură cu vîrsia 
reală a jucătorilor și, mai ales, 
cu rolul pe 
tur îl poate 
echipe, mai 
echipă este 
ani în urmă, 
care se afla la apogeul 
sale tehnice, a fost 
bătrîn.
să nu le amintim... Să mai dăm 
exemple ? N-ar avea rost. Am 
stîrni hazul lui Iosif Lereter, 
fotbalistul transferat la 35 de 
ani, pentru a-și trăi, la bătrîne- 
țe, zilele de glorie...

echipa 
United 
crepuscul.

Angliei și 
trăiesc un 

Comen-

care jucătorul nia- 
avea în cadrul unei 
ales cînd această 
foarte tînără. Cu 

Vasile Za vodă, 
valorii 

considerat 
Iar rezultatele, mai bine

loan CHIRILA

N-A AVUT F.C. ARGEȘ UN PROGRAM PREA GREU?N-A AVUT F.C. ARGEȘ UN PROGRAM PREA GREU?
Discuție cu antrenorul Șt. Coidum

Duminică, după partida F. C. 
Argeș-Sparta Praga, am stat de 
vorbă cu antrenorul Ștefan Coidum. 
Subiectul discuției noastre — pre
gătirile formației piteștene și, mai 
ales, acest program de meciuri 
amicale, de verificare, care, deși 
susținute în plină etapă precom- 
petițională, a surprins datori tă va
lorii echipelor întilnite. După cum 
se știe, după jocul din Bulgaria, 
cu Etar, F. C. Argeș a jucat în 
perioada următoare 
Salonic (cîștigătoarea 
ciei), revanșa cu 
(locul III în Divizia 
riei) și Sparta Praga 
prima ligă cehoslovacă).
trei duminici consecutive, trei 
meciuri solicitante, disputate cu 
ardoare, chiar peste așteptări, cum 
au fost, îndeosebi, cele cu fotbaliș
tii greci și cehoslovaci.

— Nu aprcciați că programul a 
fost prea greu pentru jucătorii 
dv. ? — l-am întrebat pe Șt. 
Coidum.

— Nici gînd de așa ceva ! Ne-am 
propus să avem o comportare 
în retur, încă de la reluare, 
meciuri tari, disputate în 
săptămîni, consider că nu .e 
care să sperie, chiar 
această perioadă, 
pildă, cu 
Universitatea 
la fel ?

— Da, dar 
adversarii echipei F.C. Argeș aveau 
o valoare recunoscută și un alt 
grad de pregătire, îndeosebi fotba
liștii greci.

— Cu atît mai bine. Solicitările 
au fost mai mari, iar posibilitățile 
de a depista lipsurile noastre, evi
dent, mai multe.

— Și cum apreciați evoluția for
mației piteștene ?

cu PAOK
Cupei Gre- 

Etar Tîrnovo 
A a Bulga- 
(locul IV în 

Deci, în

bun.ă
Trei 
două 
ceva 

și pentru 
Dacă jucam, de 

Steaua, Dinamo și 
Craiova n-ar fi fost

ambițiile erau altele,
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operație: G. Benedele (Gheorghi- 
eni) și Catalina Gali (Gheorghieni); 
sportivi de la sate : Gh. Bîrsan 
(Tulgheș) și Viorica Morar (Subce- 
tate). Schi, probe alpine, cat. 15-19 
ani : L. Gyorgy (Odorhei) și Melin
da Era (Odorhei) ; sportivi din în
treprinderi : L. Benedele (Odorhei) 
și Gabriela Lazăr (Tușnad) ; spor
tivi de la sate : H. Dobrean (Subce- 
tate) și Francisca Cromer (Bilbor).

Patinaj viteză, cat. 11—14 ani : 
Maria Nagy (M. Ciuc) și F. Miklos 
(M. Ciuc). La sanie, cat. 15—19 ani 
au terminat învingători Ana Za- 
noagă (Subeetate) și I. Băcescu (O- 
dorhei).

LOTO
PRONOSPORT

PASGANU — coresp.

PE PÎRTII, SFORTIVII SÂLĂJENI
La IJeanda au avut loc întrece

rile fazei județene a „Cupei tinere
tului”. Au participat circa 300 de 
sportivi și sportive, reprezentanții 
celor aproape 23 000 de tineri din 
județul Sălaj, prezenți la prima e- 
tapă a competiției.

Rezultate tehnice :
Săniuțe, 11—14 ani : Letiția Bălă-' 

nean (Mirșit) și I. Iancu (Dragu) ; 
15—19 ani : Viorica Chendea (Mir
șit) și Gl. Codre (Herecleem).

Schi, fond, 11—14 ani: Suzana 
Cseh (Zalău) și I. Dlojan (Binișor); 
15—19 ani: Ciorica Crișan (Crasna) 
și V. Lucășel (Ileanda); 19—30 ani: 
St. Nagy (Șimleul Silvaniei), Z. 
Cheta (Gîlgăul Almașului) și V. 
Vințe (Șimleul Silvaniei) fete : Su
zana Karguș (Almăjd). Slaloiti. 
11—14 ani : L. Pop (Hida), 15—19 
ani : V. Nemeș, 19—30 ani: V. 
Feti (Ileanda) și St. Nagy (Șimleul' 
Silvaniei).
Marcel BOȚOCAN — coresp. jud

AZI S-AU PUS ÎN VÎNZABE BILETELE PENTRU TRADIȚIONALA
TRAGERE EXTRAORDINARA LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 1 MARTIE, 

1974

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport informează participants că 
organizează vineri 1 martie, 
1974 tradiționala tragere extraor
dinară Loto a Mărțișorului.

Această tragere aduce o bogată 
și interesantă listă de premii pen
tru participanți: '

• Autoturisme MOSKVICI 408/ 
412 și diferența în numerar pînă 
la 100.000 lei ;

• Excursii în Iugoslavia „Coa»- 
ta Dalmației" — cu autocarul — 
durata circa 18 zile ; Excursii în 
Polonia „Turul Poloniei" — cu a- 
vionul și autocarul — durata circa 
7 zile ;

• Cîștigurî în bani de valoare 
unitară fixă și "variabilă.

I-a tragerea extraordinară Loto 
a Mărțișorului se vor extrage 52 
de numere în 6 extrageri. Se acor
dă cîștigurî pe 19 categorii. Cele 
6 extrageri se efectuează în trei 
faze. De reținut este faptul că toa-

te cîștigurile d? la faza a ni-a se 
suportă din FONDUL SPECIAL al 
sistemului Loto.
15 lei participă la 
rile.

Participanților li 
tul de a obține 
„Dacia 1 300“ la faza I și a II-a 
în cazul în care întreaga valoare 
a premiilor realizate pe un bilet 
este cel puțin egală cu cea a auto
turismului.

• Tragerea Pronoexpres 'de astă 
seară va fi televizată din studioul 
de televiziune cu începere de la 
ora 19.10.
CțȘTIGtJRII.E CONCURSULUI PRONO

SPORT DIN 17 FEJ3RUARIE 1971
CATEGORIA i : <13 rezultate) 2,95

variante a 31.035 lei.CATEGORIA A II-A • (12 rezultate)
lio.ss variante a 1.M9 lei.CATEGORIA a Ul-a : (11 rezultate)
1.120.25 variante a 160 lei-

Rubrică redactată de 
I.OTO PRONOSPORT

Variantele de 
toate extrage-

se acordă drep- 
un autoturism

MECIURI DIN
DIVIZIEI A

Federația română de 
a fost de acord ca unele 
din returul campionatului 
ziei A să fie televizate, 
citirile, din primele trei 
returului care vor putea 
te pe micul ecran :

• sîmbătă, 2 
F. C. Constanța

• sîmbătă, 9 
Steagul roșu —

fotbal 
partide 

Dlvi- 
Iată me- 

etape ale. 
fi viziona-

oramartie,
— Dinamo, 
martie, ora 
Univ. Craiova.

16

16

CAMPIONATUL
TELEVIZATE

• sîmbătă, 16 martie, ora 16 J 
U.T.A. — Steaua.

în ziua de 2 martie se va disputa 
șl întâlnirea Rapid — Sport Club 
Bacău, pe stadionul Giulești, de la 
ora 16.

Devansarea zilei acestei partide 
s-a făcut la cererea clubului 
eăuan deoarece Sport Club 
susține la 6 martie, la Bacău, 
joc cu Levski Spartak Sofia, în ca
drul „Cupei balcanice”.

bă- 
va 
un

ca 
mai 

cu Sparta

Cred ca poate fi cotata 
bună, dar e loc. și pentru... 
bine. Iată, la meciul 
Praga, echipa a acuzat o oarecare 
stare de oboseală față de evoluția 
din partida cu PAOK. Explicația 
e următoarea : în săptămînă pre
cedentă am făcut antrenamente 
foarte tari, pentru a ajunge la 
obiectivele pe care ni le-am pro
pus. Vineri plecăm în Grecia și 
la înapoiere ne mai rămîne puțin 
timp, doar pentru unele retușuri.

A

ș.i tactic, 
modest, 

nu ne-au 
mult în 

din Gre-

— După noi, și părerea ne-a 
fost confirmată și de Valentin 

< Stănescu, care a urmărit meciul 
cu Sparta, piteștenii ni s-au părut 
destul de proaspeți în joc. Acura
tețea fazelor, mai ales in atac, a 
lăsat, însă, de rlorit.

— Sub aspect tehnic 
randamentul a fost mai 
Timpul si terenurile 
permis să lucrăm, prea 
aceste direcții. Turneul
cia cred că ne va da prilejul să 
eliminăm, lipsurile de la ac«ste 
capitole. Apoi, greșelile tactice au 
fost generate, în bună măsură de 
cele tehnice. de insuficiențele în 
controlul balonului.

— Dar în privința finalizării, 
sînteți mulțumit ?

— Procentul de eficacitate a fost 
sub așteptări în meciul cu Sparta. 
S-au ratat ocazii clare, îndeosebi 
de către Radu, Roșu 
Au fost situații cînd 
trebuia decît trimisă 
goală, dar pripeala sau driblingul 
în plus au costat.

— V-ați făcut o idee 
„H“-lui de bază ?

-- Desigur. Mai avem 
doar între Stan și Ariciu, 
șanse egale la titularizare. în rțst, 
deocamdată, echipa de duminică, 
plus Marian Popescu, care a fost 
gripat.

și Dobrin. 
mingea nu 

în poarta

asupra

de ales 
care au

Constantin ALEXIE

Al re ÎNTiLNIRI DE VERIFICARE
JIUL PETROȘANI — MINERUL 

MOTRU 2—0 (1—0)
Continuîndu-și seria jocurilor cu 

caracter de verificare și omogeni
zare. divizionara A Jiul a evoluat 
duminică, în localitate, în compa
nia echipei Minerul Motru care ac
tivează în Divizia B, seria a II-a.

Elevii - - —
dominat 
obținînd 
(1-0).

OLTUL 
C.S.U. BRAȘOV, 2—4 (1—2).

Studenții brașoveni au jucat bine 
atît în apărare cît și în atac, ob
ținînd o victorie clară în fața gaz
delor care au comis o serie de 
erori la finalizare. Au înscris : O- 
rosz (din 11 m.) și Antal pentru 
gazde, Nagy, Olap și Tănăsoiu (2) 
pentru studenți.

Gh. BRIOTĂ-coresp.
TROTUȘUL GH. GHEORGHIU 
DEJ — DANUBIANA ROMAN 2-1 

(1-1).
Joc dinamic, dar cu multe ra

tări. Au marcat : lurea (min. 29), 
Mânu (min. 63) pentru gazde, res
pectiv, Crețu (min. 16)

Gh. GRUNzU-coresp.
METALUL DROBETA TR. SEVE

RIN — U.M. TIMIȘOARA 
1_1 (1—1)

Echipa timișoreană a lăsat o 
bună impresie, dînd o replică dîr-

lui Traian Ivănescu au 
atît teritorial cît și tactic 
victoria cu scorul de 2—0

SF. GHEORGHE

ză formației locale. Autorii golu
rilor : Preda I (min. 35) pentru se
verineni, respectiv, Trașcu (min. 
19 — autogol) pentru timișoreni.

Gh. MANAFU, coresp. județean
S.C. TULCEA — I.M.U. MEDGIDIA

3—0 (0—0)
Joc de bun nivel tehnic, în care 

tulcenii au dominat, mai ales, în 
repriza secundă. Autorii golurilor : 
Corendea, Tiifan și lOnescu.

P. COMȘA, coresp.
LUCEAFĂRUL FOCȘANI — 
U.R.A. TECUCI 1—2 (1—0)

ACTUALITĂȚI
Joi. la Ploiești

Joi, la Ploiești, divizionara A Pe
trolul întâlnește in meci de verifi
care pe Metalul București. Partida 
va începe la ora 15,30 și va fi găz
duită de stadionul Petrolul.

Reamintim că

PETROLUL - METALUL BUCUREȘTI

duminică, elevii lui

Dridea și Maroși vor susține un nou 
m§ci-teșț, ultimul 
campionatului. De 
versara Petrolului 
echipă cehoslovacă

înaintea reluării 
data aceasta, ad- 
va fi cunoscuta
Sparta Praga.

ARGEȘ JOACĂ LA GALAȚI Șl BUZĂU
continuă seria me-

F, C
F.C. Argeș își 

citirilor de verificare într-un ritm, 
pentru mulți, puțin obișnuit. După 
partida de duminică cu Sparta Pra
ga, piteștenii vor evolua în apeastă 
săptămînă în alte două meciuri. 
Azi. la Galați. F.C. Argeș joacă cu

Constructorul, iar miine, la Buzău, 
cu Gloria.

Cele două jocuri cu 
B constituie o ultimă 
întregului lot, care va 
în turneu, în Grecia.

divizionarele 
verificare a 

pleca, vineri,

Meci international astăzi la Slatina
Iubitorii fotbalului din Slatina 

vor avea posibilitatea să urmăreas- 
o interesantă partidă internațio-

DINAMO - SPARTA PRAGA

că

S. c BACĂU Și-A ÎNCHEIAT
TURNEUL ÎN

nală. Echipa lor favorită Dinamo, 
care activează în divizia B, va în- 
tîlni, azi, de la ora 15,30 pe Sparta 
Praga, în rândurile căreia evoluea
ză internaționali ca B. Vesely, Jur- 
kanin, Migas și Melichar.

Ieri a revenit în

IUGOSLAVIA
țară, din turne

ul efectuat în Iugoslavia, echipa 
Ș,C. Bacău. în cele trei jocuri sus
ținute. fotbaliștii • băcăuani au ob
ținut următoarele rezultate : 0—1 
cu Velez Muștar (Div. A), 4—3 cu 
Gojk Dubrovnik (Div. B) și 1—4 cu 
Zeieznicear Sarajevo (Div. A).

O JOCURI AMICALE

In aceste ziJa echipele diviziona
re continuă suita jocurilor amica
le. cu caracter de verificare. As
tăzi, la Oradea. formația locală, 
F.C. BIHOR, întâlnește pe C.F.R. 
Cluj, iar la Bacău, SPORT CLUB 
pe CEAHLĂUL P. NEAMȚ. Dumi
nică 24 februarie sînt programate 
următoarele meciuri ■ STEAGUL 
ROȘU — K.S. POZNAN (Polonia), 
C.F.R. CLUJ — JIUL și CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ — S.C. BACĂU.

înaintea meciului cu Franța

LOTUL REPREZENTATIV VA EVOLUA LA ATENA
Așa cum am mai anunțat, 

înaintea primului ei meci oficial 
al anului, cel cu Franța, progra
mat la Paris, în ziua de 23 martie, 
echipa reprezentativă de fotbal va 
susține două jocuri cu caracter de 
omogenizare.

Primul joc al selecționabililor 
se va desfășura după prima etapă 
a returului Diviziei A,
fi martie, cînd elevii lui Valentin 
Stănes.cu și Robert

miercuri

Cosmoc vor

primi replica unei formații de 
club din țara noastră.

Pentru cel de al doilea joc, tra
tativele, pe care le duce sectorul 
internațional al F. R. Fotbal cu 
secția similară din Grecia, sini 
într-un stadiu avansat, așa incit, 
după toate probabilitățile. Lotul 
reprezentativ va evolua la Atena, 
miercuri 13 martie. Adversara 
selocțîonabililor va fi o formație 
de' club, încă nedesemngtă.

Aii, a aparul 
numărul 404
al reviștei

L
din sumarul căreia 

vă recomandăm :
• Redactorii revistei, trans

formați ad-hoc în „avocați" ai 
celor 5 echipe din fruntea 
clasamentului Diviziei A, dis
cută șansele ia titlu ale fie
cărei pretendente (Două pagini 
de argumente, pronosticuri, ci
fre comparative)

• în continuarea analizelor 
loturilor naționale în anul tre
cut. azi : juniorii

• La 
fostul internațional Viorel Ma- 
teianu, antrenorul Progresului 
București

• Pagina de „Confidențe pre- 
competiționale"

• Alte amănunte, impresii, 
declarații în legătură eu pregă
tirile a zece divizionare B în 
vederea returului

• Programul complet al me
ciurilor din turneul final al 
Campionatului Mondial

• Noutăți din taberele bra
ziliană și urugnaiană privind 
pregătirea pentru CM.

• O pagină 
tern

• Rubricile 
linieri. Dialog 
neț extern. Din fotbalul inter- 
natiunal. Campionatele naționa
le iu Europa.

„Interviul săptămînii",

de Magazin ex-

obișnuite : Sub- 
cu cititorii, Car-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DIN SUCEAVALABORATORUL DE SANATATE

facem, cu plăcere și...

con- 
din Su

in rezol- 
Ceea ce 
speranță.

La multiplele înnoiri care au 
marcat dezvoltarea impetuoasă, pe 
toate planurile, a orașului Suceava, 
s-a mai adăugat în toamna anului 
trecut una, adevărat, de proporții 
mai puțin spectaculoase, dar totuși 
o înnoire care își are însemnătatea 
ei. Ea vizează sportul, iar principa
lul beneficiar a fost elementul fe
minin.

In toamna anului trecut a luat 
ființă la Suceava primul centru de 
gimnastică igienică din această par
te a țării.

„Am fost convinsă că centrul 
nostru se va bucura în final de 
succes — ne spunea profesoara de 
educație fizică, Letiția Căldare. In 
prealabil fusesem pentru un schimb 
de experiență la centrul de gim
nastică igienică de pe calea Vic
toriei, din București și am rămas 
îneîntată de tot ceea ce mi-a fost 
dat să văd acolo, întoarsă acasă, 
mi-am exprimat entuziasmul dar, 
probabil, fără suficientă forță de 
convingere. Așa se pot explica re
zervele cu care mulți au primit i- 
deea înființării unui obiectiv si
milar in orașul nostru. S-a obiectat 
că așa ceva nu ar fi pe... tempera
mentul moldovencelor și că la Su
ceava nu voi găsi în nici un caz 
amatoare să închine exercițiului fi
zic cîteva ore pe săptămînă din 
timpul liber. Chiar dacă miza pusă 
în joc vizează silueta, frumusețea. 
Eroare ! Am deschis centrul și nu
mai după cîteva luni de activitate 
iată-îie în situația de a ne vedea 
obligate să organizăm o a doua 
grupă de cursante. Numărul solici
tantelor se află în continuă creș
tere".

Despre adevărul acestor afirmații 
aveam să ne convingem vizitînd „la
boratorul de sănătate al femeilor’1 
(cum l-am auzit denumit de D.C., 
gospodină, entuziastă cursantă), in
stalat într-una din cochetele săli 
ale Casei de cultură din localitate. 
Spațiul de lucru este, într-adevăr, 
corespunzător, cum corespunzătoa
re ne-au apărut dotările (mingi me
dicinale. spaliere, cîntgre, un pere
te de oglindă etc), ca și spațiile a- 
nexe cuprinzînd vestiarele și gru
purile sanitare. Aici, într-o ambian
ță plăcută, 15 sucevence în vîrstă 
de la 16 la peste 60 de ani se în- 
tîlnesc după-amiaza, de două ori 
pe săptămînă. și lucrează asiduu, 
pentru sănătatea lor, așa cum nu 
au făcut ni'cicînd. Răsfoim caietul

de evidență, cu date ale evoluției 
elevelor, pe anumite perioade. în 
marea lor majoritate cifrele se re
feră la... greutate. Intîlnim scăderi, 
variind între 6 și 12 kilograme. 
Deci, rezultate bune.

„Sintem la începutul activității — 
ne spune profesoara Letiția Căl
dare. In această perioadă, accentul 
a fost pus pe pregătirea terenului 
pentru ciclul doi, cînd scăderea în 
greutate ne va interesa mai puțin. 
In faza a doua, principalele obiec
tive vor fi dezvoltarea mobilității, 
a rezistenței, a măririi capacității 
respiratorii și altele.

In actualele condiții, ca să lucrez 
singură ar fi fost imposibil. Mă 
ajută, cu rezultate excelente, o 
fostă elevă a mea, Paraschiva 
Hrenciuc, în prezent studentă în a- 
nul II la Facultatea de educație fi
zică, Am instruit-o și, receptivă fi
ind, a ajuns să conducă lecțiile ca 
o instructoare cu experiență. Este 
primul cadru tînăr din Suceava 
care se specializează în 
meniu. Practica de aici îi 
cred, în profesia pe care 
țișat-o“,

Am stat de vorbă și 
cursante. De la acestea 
despre solicitudinea cu 
tratate și1 ajutate de profesoară și 
de ajutoarea sa. Am aflat că de la 
începutul activității și pînă în pre
zent nu li s-a perceput nici un fel 
de taxă, că profesoarele au lucrat 
și ele în mod voluntar. Că a fost 
un experiment reușit. Elevele nu 
numai că au scăzut în greutate, 
dar și din punctul de vedere al 
sănătății se simt incomparabil mai 
bine decît în trecut. în general, 
numai cuvinte de mulțumire. Dar 
și o obiecție. Una singură. Sala în 
care șe lucrează este folosită și de 
echipa de dansuri populare. Dansa
torii intră în sală încălțați, iar par-

chetul nu poate fi întreținut în 
condiții igienice satisfăcătoare, pen
tru a permite elevelor executarea 
exercițiilor la sol. Ani fost rugați 
să sugerăm, pe această cale, 
ducerii Casei de cultură 
ceava de a găsi o soluție 
varea acestei probleme.
Și

//

Cele mai bune jucătoare de fotbal din sectorul 6 al Capitalei: fetele de la 
„Tricodava"

TRICODAVA'-NUME SI RENUME!

acesț clo- 
va folosi, 
a îmbră-

cu multe 
am aflat 
care sînt

GIMNASTICA ÎN
în două unități economice din o- 

rașul Gura Humorului — județul 
Suceava, în care ponderea salaria- 
ților o formează femeile, a fost in
trodusă și se practică cu regulari
tate gimnastica în producțip. Este 
vorba de cooperativa meșteșugă
rească „Solidaritatea”, cu profil de 
croitorie și ienjerie și întreprinde-

ani,

„Tricodava", întreprindere bucu- 
reșteană de tricotaje, bine cunos
cută pentru produsele ei de cali
tate, nu numai în țară, dar în a- 
proape întreaga Europă, are un 
personal alcătuit în proporție de 
peste două treimi, din femei. Sa
lariate harnice, în mare majori
tate tinere între 19 și 26 ds
muncitoarele, tehnicienele și ingi
nerele de la „Tricodaya" s-au 
obișnuit ca o mare parte din tim
pul liber să-1 petreacă în compa
nia sportului. Dovada ? „Tricoda- 
va", nume împrumutat și de aso
ciația sportivă care funcționează 
pe lîngă respectiva întreprindere, 
apare din ce în ce mai des în cla
samentele diferitelor acțiuni spor
tive de masă sau chiar 
formanțâ organizată în 
Spre exemplificare vom 
victoria „Tricodavei" în 
municipiu a „Cupei Diana’ 
cros, ediția 1973. Și tot anul trecut, 
în cadrul aceleiași cupe reprezen
tantele acestei întreprinderi au mai 
smuls adversarelor un loc I pe 
Sector și pn loc III pe municipiu 
— la fotbal, un loc I pe sector și

de per- 
Capitală. 

aminti de 
faza pe 

la

un loc V pe municipiu — la hand
bal, și. de asemenea, locurile I pe 
sector și pe municipiu — la hand
bal și tenis de masă, în Cjidrul 
„Cupei textilișțului1'. La această
ultimă Cupă, fetele de la „Trico- ■ 
dava" s-au întors laureate și de la 
probele atletice: un loc I pe sec-/ 
tor și un loc II pe municipiu. Vio
leta Șerbăneșcu, Marilena Gija. 
Constanța St^ț), Elena Tincea și 
Magdalena Tipănilă dovedind ca
lități de performere.

Iată doar cîteva fapte care a- 
țestî că la „Tricodava" sportul 
de mgșă șe bucură de multă pre
țuire- Dacă vorbești de sport cu o 
muncitoare din indiferent ce sec
tor al marii întreprinderi, 
ția va aluneca, de regulă, 
excursiile pe care tinerele 
cit oare le fac aproape 
nai. pe Itinerar!! dintre cele 
interesante ; sau despre gimnastica 
în producție... Anul trecut, la ce
rerea salariatelor, s-au organizat 
peste 20 de excursii, iar în luna 
ignuarîe și începutul lui februa
rie a! acestui an au avut loc pa
tru „ieșiri" în localități de pe

discu- 
spre 

m.un- 
săptămî- 

mai

PRODUCȚIE LA GURA HUMORULUI
rea mixtă de Industrie locală — 
secția croitorie. Programul de exer
ciții executat de salariate este al
cătuit periodic de către profesoara 
de educație fizică Veronica Proca, 
de la Liceul teoretic, și de medicul 
Gavril Blaja. Profesoara și medi
cul au satisfacția că recomandările

lor sînt respectate cu strictețe de 
salariatele celor două întreprinderi, 
iar acestea din urmă își manifestă 
satisfacția pentru ajutorul dat, în
trucât, de la introducerea gimnas
ticii în producție, capacitatea de 
muncă și randamentul se află în 
creștere.

Valea Prahovei. Cît privește gim
nastica în producțip aceasta a 
fost introdusă la „Tricodava" a- 
nul trecut, în secția „Confecții co
ton". Succes din debut. Aproxima
tiv o mie de salariate au fost cu
cerite de utilitatea exercițiilor, al
cătuite special pentru destindere. 
Suita de exerciții a fost aleasă în 
urma consultării unui profesor de 
educație fizică, recomandat de 
C.M.E.F.Ș., sectorul 6, și a medi
cului întreprinderii, Virgil Ciuta- 
cu, in tinerețe un bun handbalist. 
Au foșț instruite 12 fețe care 
condup în prezent, cu autoritate 
și competență, întregul program de 
gimnastică.

Vestea despre succesul gimnas
ticii în producție din secția „Con
fecții coton" s-a răspândit pretu
tindeni în întreprindere. S-au 
făcut demersuri, 
continuare, 
cinstea 

. tica în 
secțiile 
„O.V.”. 
Florian 
culare și a maistrei 
ghici, șefa secției 
și a muncitoarelor 
in cele două mari compartimente. 
Pentru pregătirea instructoarelor 
s-a apelat de data aceasta la 
profesorul de educație fizică Roman 
Popescu, de la Școala generală 
nr. 144. In prezent, instruirea de
curge în mod alert. Acum, înain
tea Zilei femeii, totul este pregă
tit pentru startul gimnasticii în 
producție în secțiile amintite.

Rubrică realizată de
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

s-a răspândit 
întreprindere.

s-au pregătit, în 
cadre și iată că în 

zilei de 8 Martie, gimnas- 
producție se va extinde în 

„Confecții circulare" și 
Este ambițig tehnicianului 
Grigore, șeful secției cir- 

Viorica Dră- 
„O.V.“-url, dar 

care lucrează



TURNEELE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

ÎNTRECERI ATRACTIVE
IN PARTIDELE DISPUTATE IERI

ÎN CUPELE EUROPENE
LA VOLEI FEMININ

UN CIRCUIT EUROPEAN DE TENIS 
ÎN PRIMĂVARĂ SI TOAMNĂ

MULTIPLEI DEZVOLTĂRI
La Timișoara au început întrecerile turneului masculin de volei 

(grupa 1—6) a campionatului Diviziei A, în timp ce la Brăila au con
tinuat disputele în grupa 7—12, cu partidele zilei a doua. Iată amă
nunte asupra desfășurării lor :

TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon), 

în sala Olimpia din localitate — 
căreia gazdele îi dau ca de obicei 
un aspect agreabil și ospitalier în 
vederea unor competiții importan
te — a început primul turneu al 
campionatului masculin pentru locu
rile 1—6. în fața a peste 1 000 de 
spectatori, cele șase competitoare 
au făcut, în general, partide spe
cifice debutului.

Deschiderea competiției au fă
cut-o formațiile Steaua și Viitorul 
Bacău. Un meci, în care băcăuanii 
au fost surprinși de acțiunile mai 
rapide și mai combinative ale 
bucureștenilor și în care nu au pu
tut să se regăsească pînă la sfîr- 
țit, în ciuda numeroaselor șchim-

(GRUPA 1—6)

PROGRAMUL DE AZI :

de Ia ora 16 :
Viitorul 

„U” Cluj
Explorări — 
Steaua 
C.S.U. Galați — Dinamo

bări efectuate (în căutarea unui 
sextet mai bine, legat) de către 
antrenorul V. Petrișor. Steaua a 
cîștigat, prin urmare, fără proble
me cu 3—0 (7, 5, 5,), după o oră 
și 12 minute de joc. Echipa învin
gătoare nu a fost nevoită să mo
difice sextetul inițial pînă la sfîrși
tul partidei. Arbitrii M. Marian (O- 
radea) și S. Popescu (Constanța) au 
condus bine următoarele formații: 
STEAUA: Enescu, P. Ionescu, Du- 
duciuc, Pop, Bartha, Stamate ; VII-

BRĂILA (GRUPA 7 — 12)

TORUL: Leporda, Gavril, V. Iones
cu, (Burciu), Bărbulescu, (Zvolin- 
chi), Cocoș (Enuca), Ropciuc 
trichi).

In continuare s-a desfășurat 
tida dintre cele două formații 
dențești: - •
Cluj. Jocul a fost urmărit cu deose
bit interes de publicul spectator, 
datorită disputei echilibrate furni
zate de cele două echipe. Formația 
gălățeană a dovedit mai multă ma
turitate în joc și a beneficiat de 
un blocaj superior, ceea ce i-a per
mis să dețină inițiativa chiar de 
Ia început. Gălățenii, în ciuda nu
meroaselor servicii greșite, au iz
butit să-și mențină superioritatea 
prin randamentul jucătorilor săi ia 
fileu și siguranța execuțiilor din 
linia a doua. Ei au avut cîteva mo
mente dificile în finalul setului 3, 
pe care le-au depășit, cîștigînd cu 
3—0 (12, 9, 14). Au evoluat urmă
toarele formații: C.S.U. GALAȚI: 
Preda, D. Popescu (Scheffler), An
tonescu (Gheorghe), Păduraru, Ste
re, Dumitrescu ; „U“ CLUJ": Popa, 
Vaida, Bânda, Bălaș (Mateescu), 
Macavei (Nițoiescu), Ghyorghifalvi. 
A arbitrat corect cuplul A. Nelu — 
A. Dinicu, ambii din București.

Dinamo și Explorări B. Mare 
au oferit în finalul etapei un spec
tacol superior, subliniat adesea cu 
aplauze și încheiat cu victoria di- 
namoviștilor cu 3—1 (3, —10, 4, 7). 
Au evoluat : DINAMO : Udiștea- 
nu (Marinescu), Păușescu, Oros, 
Dumănoiu, Schreiber, Vraniță (Tu- 
tovan); EXPLORĂRI : Ghic. (An- 
dreica), Paraschivescu, M. Enescu, 
Băgăian, Arbuzov, Dobre. Au ar
bitrat bine O, Drăgan și C. Pădu
raru.

C.S.U. Galați și

BRĂILA, 19 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Partidele 
celei de a doua zi a turneului pen
tru locurile 7—12 nu au mai fost 
Ja fel de disputate ca cele anteri
oare, datorită aboselii în urma 
meciurilor maraton desfășurate în 
ziua debutului.

Competiția a început cu meciul 
I.E.F.S. — „U“ Craiova, care doar 
în ultimul set s-a ridicat la un 
nivel spectacular acceptabil, în 
rest ambele formații practicînd un 
joc lipsit de dinamism. Victoria a 
revenit sextetului de la I.E.F.S. 
care a cîștigat cu 3—O, (5. 8, 13). 
A condus bine brigada formată 
din M. Herța (Cluj), și Gh. For
tuna (București).

(Pa-

par- 
stu- 
„U"

în cea de a doua întîlnire, au 
evoluat formațiile Rapid și Trac
torul Brașov. Giuleștenii avînd o 
comportare superioară, s-au impus 
în fața voleibaliștilor din Brașov 
cu 3—0 (13, 9, 14). Arbitrii
V. Vrăjescu și V. Dumitru, ambii 
din București au condus bine 
această partidă.

în ultimul meci al zilei Politeh
nica Timișoara — Progresul 2—3 
(12, —11, —9, 6, —8).

Azi, de la ora 16 întrecerile con
tinuă cu următoarele partide: 
Progresul — I.E.F.S., Tractorul — 
Politehnica, Universitatea — Rapid.

Nicolae COSTIN

Turneul final al 
la volei feminin 
între 8 și 10 martie în localita
tea iugoslavă Osiek și va reuni 
echipele T.S.K.A. Moscova, Dinamo 
București, A.S.Z. Varșovia și Ruda 
Hvezda Praga.

în „Cupa campionilor europeni" 
la volei feminin s-au desfășurat 
două partide retur, încheiate cu 
următoarele rezultate: Start Lodz 
— Levski Spartak Sofia 3—1, VC 
Haarlem — Dynamo Berlin 1—3. 
Echipele Levski Spartak Sofia și 
Dynamo Berlin s-au calificat pen
tru turneul final al competiției.

„Cupei Cupelor" 
se va desfășura

CAMPIONATELE MONDIALE
DE SCHI (PROBE NORDICE)

La Falun au continuat campio
natele mondiale de schi pentru 
probe nordice. Pe 15 km victoria 
a fost decisă pe ultimii metri. A 
cîștigat Magne Myrmo (Norvegia) 
cu. 41:39,09 urmat de Gerhard 
Grimmer (R. D. Germană) cu 
41:40,01 și Vasili Roșcin (U.R.S.S.) 
eu 41:40,65.

PARIS 19 (Agerpres). — Direc
torii turneelor europene de tenis, 
întruniți la Paris, au hotărît să 
creeze anul acesta un circuit euro
pean care să se desfășoare în două 
etape : 15 mai — 21 iulie și 7 oc
tombrie — 20 noiembrie. Concursu
rile acestui circuit ar urma să fie 
incluse în „Marele Premiu —

F.I.L.T.", 
în studiu 
Federația 
urmînd exemplul celei franceze, s-a 
angajat să interzică participarea la 
turneele organizate în R.F. Germa
nia a jucătorilor legați prin con
tract cu asociația americană World 
Team Tennis (W.T.T.).

al cărui program se află 
la Paris, Pe de altă parte, 

vest-germană de tenis,

TENISMANI ROMÂNI ÎN TURNEE
SALISBURY. Au continuat între

cerile indocr-ului american. Jucăto
rul român Toma Ovici s-a calificat 
pentru turul II, cîștigînd, prin ne- 
prezentarea adversarului, partida 
cu spaniolul Manuel Santana. Alte 
rezultate din primul tur: Phil 
Dent (Australia) — John Andrews 
(S.U.A.) 7—5, 6—3 ; Mike Estep 
(S.U.A.) — Robert Machan (Unga
ria) 6—3, 7—5 ; Ivan Molina (Co
lumbia) — Syd Ball (Australia) 
6—7, 6—4, 6—3 ; Charlie Owens 
(S.U.A.) — Tenny Svensson (Sue
dia) 1—6, 6—3, 7—5 ; Bob Kreiss 
(S.U.A.) — Karl Meiler (R.F.G.) 
6—2, 2—6, 6—3 ; Ian Crookenden

Van Dillen (S.U.A.)(S.U.A.) — Erik 
6—3, 6—7, 7—6.

LONDRA. în
de (Țara Galilor) au 
trecerile unui turneu internațional 
de tenis, contînd pentru grupa a 
IlI-a a Circuitului W.C.T. Finalele 
șe vor desfășura la Londra. în pri
mul tur, australianul Rod Laver l-a 
întrecut cu 6—3, 6—0 pe japonezul 
Jun Kamiwazumi, iar cehoslovacul 
Jan Kodes a cîștigat cu 7—6, 6—3 
partida susținută cu italianul An
tonio Zugarelli. în cea mai dispu
tată întîlnire a zilei, Haroon Rahim 
(Pakistan) l-a eliminat în trei se
turi : 5—7, 6—3, 6—2 pe Paul Ger
ken (S.U.A.). Alte rezultate: Tito 
Vasquez — Phil Siviter 6—3, 6—4 ; 
Colin Dibley — John Cliffton 6—2, 
6—3 ; Harold Solomon — Torn Le
onard 7—6, 6—3 ; Eddie Dibbs — 
Tom Edlefsen 2—6, 6—0, 6—4. La 
acest turneu participă și tenismanul 
român Ion Tiriac.

localitatea Deesi- 
început în-

La începutul actualului an u- 
niversitar, decanul Facultății de 
educație fizică din cadrul Uni
versității din Bagdad, prof, u- 
niv. Salman Mahdi al Obeidy, 
relata presei că marele aflux de 
candidați la intrarea în această 
facultate a produs probleme cor
pului profesoral, fiind necesar 
să se creeze mai multe comisii, 
ca de obicei, pentru trierea și 
examinarea celor 3 324 de tineri 
— printre care 
de 1 050 fete —‘ 
tat la examenul 
anul I.

Cifra întrecea 
teptările, constituind un 
ptom elocvent al interesului pe 
care îl manifestă tineretul Ira
kului pentru activitatea sportivă, 
ca și al 'dorinței lui de a se face 
util patriei, aflată într-un sus
ținut efort în vederea dezvoltă
rii sale pe multiple planuri — 
economic, social, cultural etc.

Din declarațiile decanului in
stitutului de învățămînt sportiv 
superior a reieșit și un alt as
pect semnificativ pentru grija ce 
o acordă conducerea republicii 
Irak dezvoltării armonioase, e- 
chilibrate a tuturor provinciilor 
țării. în selecționarea candida- 
ților pentru admitere în anul I 
s-a ținut seama Și de localitatea 
lor de origină, urmărindu-se ca 
aceștia să provină nu numai din 
capitală sau alte cîteva orașe 
mari, ci din cit mai multe pro
vincii pentru ca, Ia sfîrșitul stu
diilor. ei să se reîntoarcă în locu-

nu mai puțin 
ce s-au prezen- 
de admitere în

cu mult aș-
sim-

rile natale și să contribuie. în 
calitate de profesori sau antre
nori, la propășirea mișcării spor
tive pe întreg teritoriul țării.

In același spirit s-au creat, în 
primăvara anului trecut, cele două 
ligi de volei feminin oare an 
început să-și dispute primul cam
pionat național din istoria spor
tului irakian. Federația de spe
cialitate a alcătuit o comisie ca
re a apreciat valoarea echipelor 
existente în capitală și în diferite 
provincii incluzîndu-le în prima 
sau a II-a ligă a campionatului.

Anul 1973 a adus și alte no
utăți în viața sportivă a Iraku
lui. în cursul vării s-au organi
zat cursuri de înot în majorita
tea orașelor din țară, deschise 
întregii populații între 12 și 30 
de ani. De altfel, într-un proiect 
al Ministerului Tineretului se 
prevede ca natația să fie inclu
să în programa de învățămînt, 
ca materie obligatorie. Tot anul 
trecut, baza materială sportivă a 
capitalei țării s-a îmbogățit cu 
diverse amenajări, printre care 
o modernă sală de bowling înăl
țată în piața Fateh. De asemenea, 
guvernul a dăruit sportivilor din 
Bagdad un teren de mai multe 
hectare, în vederea construirii 
unui club sportiv model înzes
trat cu diverse terenuri.

Solicitudinea autorităților, pa
siunea tineretului, asigură 
sportului irakian o ambianță 
propice dezvoltării, ridicării lui 
pe trepte valorice din ce în ce 
.mai înalte.ECHIPA ALGERIEI

CAMPIONATUL U.R.S.S. INTRE DOUA EDIȚIICAMPIONATUL U.R.S.S.MICRO-INTERVIU CU ANTRENORUL MIRCEA COSTACHE II
Printre participantele la cea de 

a VHI-a ediție a Campionatului 
mondial de handbal masculin, care 
se va desfășura peste puțin timp 
în R.D. Germană, se numără și re
prezentanta Africii, echipa Alge
riei, aflată pentru prima oară la 
startul unei competiții de aseme
nea anvergură.

Condusă de fostul nostru inter
national Mircea Costache II. for
mația algeriană întreprinde, în 
prezent, un turneu în . țara noastră, 
stabilindu-și „cartierul general" Ia 
Galați.

în dorința de a oferi cititorilor 
cîteva amănunte legate de aceas
tă echipă, solicitat profesorului 
Costache un scurt interviu.

— Ce ne puteți spune despre 
handbalul algerian ?

Echipa Estudi
antes Madrid, re
prezentanta Spa
niei în sferturile 
de finală ale Cu
pei cupelor la 
baschet masculin. 
Vedetele formați
ei sînt nord-ame- 
ricanul Taylor 
(nr. 5) și Sagi- 
Vela (nr. 15), 
component al se
lecționatei iberice 
clasată pe locul 2 
la ultima ediție a 
campionatului eu

ropean.

STEAUA SAU ESTUDIANTES MADRID?
(Urmare din pag. 1)

;,premieră" pe baschetbaliștii de 
la Estudiantes, și în primul rînd 
pe celebrul nord-american Ronald 
Taylor, uriașul (2,11 m) de care

poate depinde — în mare măsură 
— rezultatul întrecerii.

Rezultatele precedente

Helsingin Kisa Toverit și pe Spar
tak Pepsi Luxemburg. în

pe Zbro- 
general

a învins 
cu scorul

„sfer-

In etapele eliminatorii ale com
petiției, Steaua a întrecut pe

ÎN PREAJMA C.E. DE TIR CU AER COMPRIMAT

turi", Steaua 
jovka Brno 
162-160.

Estudiantes 
natorii, de Sport club Lisabona și 
de A.T.S.V. Mounier (Austria), 
în „sferturi" a fost depășită 
Zbrojovka Brno cu 189—167.

a dispus, în elimi-

iar 
de

(Urmare din pag. 1)

jurat instruirea ? Ne răspunde 
unul dintre antrenorii echipelor, 
Mihai Toader :

„S-au depus strădanii deosebite. 
Iar volumul de lucru s-a situat la 
un plafon ridicat. în general, re
zultatele obținute au fost ceva 
mai bune ca în anii trecuți, unii 
dintre țintași ajungînd să realizeze 
performanțe în țară, la standardul 
celor de la Linz (1973). In plus, 
cunoscind din vreme programul 
C. E., ne-am antrenat și noi după 
același orar. Au demonstrat o evi- 
H_ iâ constanță Liviu Stan,

Caban, Hie Codreanu, 
i, Marinică Trușcă. 

tras și Dan Iuga, iar 
Matei a avut unele fluc- 

parcursul săptămînilor 
sintem 

__ _ luptăm 
pentru a ocupa locuri pe podiumul 
de premiere".

După cum s-a mai anunțat, Ia 
C.E. de la Enschede, România va 
prezenta echipe complete la pușcă 
seniori (Ilie Codreanu, Ștefan 
Caban, Ionel Trăscăveanu, Dumitra 
Matei), pistol seniori (Dan Iuga, 
Liviu Stan. Alexandru Gered, 
Marinică Trușcă) și pistol se
nioare (Anișoara Matei, Ana Buțu, 
Silvia Kaposztai), aceiași sportivi 
concurînd și la individual.

Așa cum se poate constata, lotul 
nostru se caracterizează prin ti
nerețea componenților săi, țintași,

dentă
Ștefan
Anișoara Matei, 
Bine a 
Dumitra 
tuații pe 
din urmă. Intr-un cuvint, 
pregătiți și gata să ne

e drept, cu mai puțină experiență 
de concurs, dar dotați și cu reale 

' posibilități. Formațiile reprezenta- 
. tive beneficiază însă și de trăgă- 
itori de valoare certă cum sînt, în 

primul rînd, 
Europei 
la J.O. de la Munchen, Dan Iuga 
ca și Anișoara Matei — locul II 
și III la edițiile din 1971 și 1972.

Cu pregătirea bună efectuată, 
așa cum o apreciază antrenorul 
Mihai Toader, cu avantajul celor 
două zile de acomodare pe stan
durile de tragere de la Enschede 
și cu puterea lor de mobilizare — 
demonstrată în atîtea ocazii, repre
zentanții noștri pot aspira Ia po
ziții fruntașe în elita tirului cu 
aer comprimat din Europa.

fostul campion al 
și medaliat cu bronz

Clasamentul grupei B
1. Zborjovka 

Steaua
3. Estudiantes
2.

2
1
1

1 1 349—329
1 0 162—160
0 1 167—189

3
2
1

de desfășurare aRegulamentul 
cupelor europene prevede : în caz 
de egalitate de puncte între trei 
echipe, primul loc va fi ocupat 
de echipa cu cel mai bun coșa- 
veraj (prin scădere). Echipa cla
sată pe locul secund va fi decisă 
printr-un meci de baraj ce se va 
disputa între formațiile de pe 
locurile 2 și 3. Competitoarele vor 
cădea de acord, în decurs de 48 
de ore, asupra locului de desfă
șurare a întîl.iirii și în decurs de 
10 zile vor juca meciul.

— Existența sa nu depășește 10 
ani, dar cred că rezultatele obți
nute pînă acum dovedesc că hand
balul este unul dintre sporturile 
cele mai îndrăgite de algerieni. 
Dacă l-am plasa într-un clasament 
al sporturilor, cred că ar veni ime
diat după fotbal. Dintre rezultatele 
cele mai bune ale handbaliștilor 
algerieni aș sublinia cîștigarea lo
cului I la Jocurile Africane din 
1973 și calificarea la turneul final 
al C.M. de anut acesta.

— Prin ce sc caracterizează hand
balul algerian ?

— îri primul rînd prin'îndemî- 
nare și deosebită rapiditate. Jucă
torii algerieni lucrează mult pentru 
dezvoltarea acestor calități, pre
cum și pentru însușirea unor sche
me tactice care să le. permită prac
ticarea unui joc în viteză.

— Ce scop are acest turneu ?
— Handbalul românesc este 

foarte bine cotat și în Algeria, do
vada cea mai elocventă fiind în
săși prezența unui antrenor român 
la cîrma echipei naționale a Alge
riei. Prin turneul pe care-1 efec
tuăm aici avem posibilitatea să-i 
deprindem pe jucători cu maniera 
de arbitraj europeană și să le 
rim posibilitatea de a 
mâții valoroase.

— Ce șanse acordați 
geriei la C.M. din R.D.

• Ararat Erevan - cea mai completă
echipă • Comportarea sub așteptări

a formațiilor din Moscova

întîlni
ofe- 
for-

Al-echipei
Germană ?

— Să știți că handbaliștii alge
rieni nu merg acolo în calitate de... 
turiști ! Au luptat pentru a obține 
calificarea și au muncit mult pen
tru a se prezenta cit mai bine. 
Chiar dacă nu vor realiza „mi
nuni,", cred că vor reuși să lase o 
impresie frumoasă. Oricum, vor a- 
cumula o experiență deosebit de 
prețioasă.

T. SIRIOPOL-coresp. județean

Disputat după noul sistem — 
meciuri nule, câștigătoarele fiind 
semnate, în cazul unor rezultate 
egalitate la capătul celor 90 de minute 
regulamentare, prin lovituri de la 11 m 
— campionatul Uniunii Sovietice a fost 
cîștigat de formația Ararat Erevan, in
teresant ests faptul că echipa din ca
pitala R.S.S. Armene își înscrie nu
mele pentru prima dată, nu numai pe 
lista campionatelor, ci și pe tabloul 
cîștigătorilor de cupă. Surpriză ? Da și 
nu...

Clubul Ararat nu s-a putut mîndri 
pînă anul acesta cu mari succese în 
fotbalul sovietic (cea mai bună reali
zare a sa fiind ’ locul Ii în campionatul 
din 1971). De aceea, rezultatele fotba
liștilor armeni din acest sezon pot pă
rea surprinzătoare. în decursul anilor, 
actualii campioni și cîștigători ai cupei 
erau cunoscuți ca o echipă ce nu are 
încredere în forțele sale, practicînd un 
joc de un frumos nivel tehnic, comba
tiv, cu multă fantezie, dar fără a ob
ține rezultatele la care acest joc îi dă
dea dreptul. Specialiștii explicau a- 
ceasta foarte simplu : slaba pregătire fi
zică și un joc hazardat în apărare. Cu 
cîțiva ani în urmă, antrenorii Aleksandr 
Ponomarev și, mal apoi, Nikolai Glebov 
au introdus cele mai noi principii de 
antrenament, punînd accentul tocmai 
pe înlăturarea defectelor care se mani
festau în jocul echipei. Apoi, noul antre
nor. Nikita Simonian, venit anul acesta 
la cîrma echipei, a accentuat dezvolta
rea factorului fizic în pregătirea echipei. 
Excelenta pregătire tehnică și fizică, 
îmbinată cu o încredere neclintită în 
victorie, au dus formația Ararat la a- 
ceastă excepțională performanță: cuceri
rea „aurului* campionatului unional și 
a „cristalului* Cupei U.R.S.S.

Ce observăm, studiind clasamentul mai 
departe ? Marea învinsă este formația 
din Kiev, clasată pe locul II în campio
nat și învinsă în finală de către actuala 
campioană. Oricum, dinamoviștii din 
Kiev au demonstrat că rămîn o forță de 
prim rang în campionat. în ceea ce pri
vește echipele moscovite, acestea au evo
luat necorespunzător, clasîndu-se pe 
locurile 3, 4, 10 șl 13. Dacă ne gîndim

fără 
de- 
de

Final victorios... Campionii U.R.S.S., fotbaliștii de la Ararat Erevan, 
savurînd un nou succes — cîștigarea Cupei.

viorarea jocului și 
tății. o altă noutate se referă la zilele 
de desfășurare a partidelor. în lunile 
aprilie, septembrie, octombrie și noiem
brie, meciurile vor avea loc sîmbătă și 
duminica, iar în celelalte luni (mai, 
iunie, iulie și august) se vor putea des
fășura și în cursul săptămînii.

Foto ; A.P.N.

TURNEUL DE BARAJ
La Kislovodsk a început turneul 

de baraj pentru desemnarea a do
uă participante la turneul candi
datelor la titlul mondial feminin 
de șah, deținut de Nona Gaprin- 
dașvili. La turneu participă maes- 
trele sovietice Nana Aleksandria, 
Natalia Konopleva, Irina Levitina

AL ȘAHISTELOR
Marta Șui, clasate la egalitate 
puncte în turneul interzonal

și 
de 
disputat anul trecut în Spania și 
cîștigat de Valentina Kozlovskaia.

în primul tur Nana Aleksandria 
a învins-o pe Irina Levitina, iar 
Marta Șui a cîștigat la Natalia 
Konopleva.

ÎNOT

WENDY COOK (Canada)
După șapte ani. recordul lumii în 

proba de 100 m spate feminin revine 
in Canada. Urmașa lui Elaine Tanner, 
celebra „Mickey Mouse" a natațiel 
din deceniul trecut, este o elevă din 
Vancouver, Wendy Cook, născută la 
15 septembrie 1956.

Recent, la Crlstchurch, canadianca 
a înregistrat o suită de rezultate cu 
adevărat remarcabile. A parcurs di
stanta favorită, in serii, în 65,19 sec, 
apoi a cîștigat finala în 66,37 sec. 
In fine, eliberată de toate emoțiile, a 
reușit în finalul competiției și marea 
performanță. Parcurgînd prima „sută" 
a ștafetei mixte, Wendy a realizat 
în același procedeu 64.78 sec, timp 
superior cu 21 de sutimi de secundă 
recordului mondial stabilit în sep
tembrie, la Belgrad, de Ulrike Richter 
(R. D. Germană).

Clasată pe locul 5 la J. O. de la 
Munchen, medaliată cu bronz la C.M. 
din 1973. Cook (1,72 m șl 63 kg.) a 
ajuns și în vîrful piramidei, valoarea 
atinsă fiind reconfirmată de rezul
tatul (a doua performantă mondială 
din toate timpurile) Înregistrat în 
cursa de 200 m spate: 2:20,3. Dotată 
cu calități deosebite și o talie Ideală

— avem o nouă confirmare a credin
ței că spatiștii trebuie să fie înalți 
șl foarte supli — canadianca pătrun
de decis în rangul stelelor de primă 
mărime ale înotului și promite com- 
patrioților săi două titluri olimpice în 
piscina de Ia Montreal.

că decenii întregi Dinamo. Spartak și 
Ț.S.K.A. au dominat campionatul, ne 
dăm seama că actuala situație nu poate 
mulțumi pe iubitorii fotbalului din capi
tala Uniunii Sovietice. Fosta campioană. 
Zaria Voroșilovgrad, s-a clasat pe locul 
7. evoluînd destul de șters. Dinamo 
Minsk și S.K.A Rostov pe Don s-au cla
sat pe ultimele două locuri, fapt foarte 
normal, avînd în vedere jocul slab prac
ticat de aceste formații, precum și nu
mărul mic de goluri marcate. In ce pri
vește noile promovate, este de remar
cat revenirea în prima divizie a forma
ției Nistru Chișinău. care, cu ani în 
urmă, a constituit (sub numele de Mol
dova Chișinău) o adevărată surpriză prin 
jocul și performanțele sale.

în general, a fost un campionat fără 
mari surprize. Ample discuții a strînit 
în schimb noua clauză a introducerii 
penalty-urilor pentru departajarea echi
pelor aflate la egalitate, introdusă, ini
țial. în scopul măririi eficacității, noua 
măsură nu s-a dovedit a fi pe de-a-ntre- 
gul utilă. Ea A fost criticată de mulți 
antrenori, jucători și suporteri.

Acestea fiind spuse despre competiția 
trecută, să vedem, în cîteva rînduri, ce 
se întreprinde pentru ediția viitoare, cea 
mal importantă modificare se referă 
la mult discutata și controversata regulă 
a executării unor serii de lovituri de 
penalty la sfîrșitul meciurilor care se 
terminau la egalitate după cele 9o de 
minute. Această regulă nu a dat rezul
tatele scontate, marea majoritate a spe
cialiștilor și suporterilor pronunțîndu-se 
pentru „repunerea în drept* a rezultate
lor de egalitate. în campionatul viitor, 
regula loviturilor de la 11 m va intra în 
vigoare numai în cazul în care partida 
respectivă s-a terminat cu scor alb. se 
speră că această măsură va duce la în-

la mărirea eficaci-

CLASAMENT

Kiev
Moscova 
Moscova 
Tbilisi

30 îs
30
30
30
30
30

1. Ararat Erevan
2. Dinamo
3. Dinamo
4. Spartak
5. Dinamo
6. Șahtior Donețk
7. Zaria Voroșilov

grad
8. Dnepr Dneprope

trovsk 30
9. Kairat Alma Ata 30

10. Ț.S.K.A. Moscova 30
11. Zenit Leningrad
12. Pahtakor Tașkent :3o
13. Torpedo Moscova 30
14. Karpatî Lvov 30
15. Dinamo Minsk 30
16. S.K.A. Rostov pe

Don 30

30

30

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In concursul atletic de la Baltimore, 

cunoscutul recordman kenyan Ben Jlp- 
cho a terminat învingător în două pro
be: o milă în 4’08,0 și două mile în 8’49,8. 
Rod Mi|burn și-a adjudecat victoria în 
proba de 60 y cu 6,9, iar Karl Saib a 
ocupat primul loc la aruncarea greutății— 
20,55 m. Alte rezultate: înălțime — 
Jourdan 2,18 m; prăjină — Buddy 
liamson 5.18 m.

Ron 
Wil-

esteBoxerul panamez Ernesto Marcel 
suspectat de a se fi dopat în timpul 
meciului pentru titlul mondial la ca
tegoria pană, pe care l-a cîștigat Ia 
puncte în fața lui Alexis Arguello (Ni
caragua). Afirmația a fost făcută de un

delegat al Consiliului mondial al boxu
lui, prezent |a întîlnire. După cum se 
știe, pentru neprezentare la controlul an
tidoping, campionul mondial la categoria 
mijlocie, argentinianul Carlos Monzon, 
a fost amendat cu suma de 10 000 de 
dolari. Totodată, se anunță că Monzon 
a revenit asupra hotărîrîi de a se re
trage din activitatea competițională.

Monzon va susține un nou meci pentru 
titlu, avînd ca adversar pe Rodrigo Val
dez (Columbia).

Pe locurile următoare: Giancarlo Polidori 
— la 32 sec. și Willy piankaert — la 
1:48. Marele favorit al cursei, belgianul 
Eddy Merckx, a abandonat după ce a 
parcurs 100 km.

Hlohovec și formația Spartak Kiev, con
tînd pentru sferturile de finală a|e „Cu
pei campionilor europeni" la 
mlnin. Handbalistele sovietice 
victoria cu scorul de 21—15

handbal fe- 
au obținut 
(10-5).

Tradiționala cursă ciclistă ,.Marele 
premiu’ al orașului Nisa“ a fost cîștigată 
la actuala ediție de rutierul belgian 
Franz Verbeek (156 km în 4 h 01:40).

Intr-un meci amical de handbal (mas
culin), disputat la Tatabanya, selecționata 
Ungariei a învins cu scorul de 26—14 
echipa Austriei. La pauză, scorul era 
favorabil cu 10—6 handbaliștilor 
ghiari.

La Bratislava s-a desfășurat 
meci dintre echipa cehoslovacă

ma-

primul 
odeva

ale orașu-în campionatele de natație
Iui Varșovia, cunoscutul înotător sovie
tic Nikolai Pankin a cîștigat proba de 
200 m bras cu timpul de 2:33.1. Compa
triotul său Dimitri Sorokin a terminat 
învingător în două probe: 400 m liber — 
4:34,7 și 200 m mixt — 2:24.6. Sportiva ce
hoslovacă Vandula Veirajkova s-a clasat 
pe primul loc în proba de 200 m spate 
cu timpul de 2:33,3.
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22 H
reprezintă vie-Cifrele dintre paranteze ._r______

tortile (obținute după executarea penal- 
ty-urilor) care au fost cotate cu cîte 
1 punct.

\\\\\\\\^^

Toate aceste măsuri, puse în practică 
de forurile competente, vor duce la des
fășurarea principalei competiții interne 
din U.R.S.S. la un nivel superior.

NUME CUNOSCUTE

IN LOTUL BRAZILIEI
RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres) 

— Comisia tehnică a Confederației 
braziliene a sporturilor a dat du- 
blicității lista celor 22 de jucători 
din care va fi alcătuită echipa re
prezentativă a Braziliei la turneul 
final al campionatului mondial. 
Cum era de așteptat, Pele, care 
s-a retras din activitatea interna
țională, Gerson și Tostao (sufe
rinzi) nu au fost selecționați. în 
schimb, apărătorul Carlos Alberto, 
care părea ajuns la limita de vîrs- 
tă, a fost chemat în lot, împreună 
cu portarul 
trai Piazza, 
ai formației 
din Mexic.

Iată lotul _________ ________
PORTARI; Leao, Wendell, Felix; 
FUNDAȘI: Ze Maria, Idjerto. Pe
reira, Marinho (Santos), Piazza, 
Alfredo, Marco Antonio, Marinho 
(Botafogo) : MIJLOCAȘI: Clodo- 
aldo. Rivelino, Ademir Da Guia, 
Paulo Cesar (Intemacional), Car
bone ; ÎNAINTAȘI: Jairzinho. Lei- 
vinha, Eneias. Mirandinha, Dirceu. 
Paulo Cesar (Flamengo).

în lot figurează doi jucători cu 
numele de Marinho (unul de la 
Botafogo și altul de la Santos) și

Felix și fundașul cen- 
toți trei componenți 
învingătoare la ediția

campionilor mondiali :

WM74
de Paulo Cesar (pri-doi cu numele 

mul de la Santos, al doilea de la 
Intemacional). în fotbalul brazilian 
jucătorii sînt denumiți cu prenu
mele. Sînt selecționați pentru pri
ma oară în lotul reprezentativ Mi
randinha (Sao Paulo), Eneias 
(Portuguesa), Paulo Cesar (Inter- 
nacional), Alfredo (Palmeiras) și 
Marinho (Santos). Palmeiras și 
Botafogo, cu cîte cinci jucători fi
ecare, sînt cluburile care dau cei 
mai mulți selecționați.

Antrenorul Mario Zagalo și-a 
exprimat regretul că nu poate fo
losi și la acest campionat cel nuțin 
pe Gerson, care a fost unul din a- 
tuurile echipei la orecedenta edi
ție a „Cupei Mondiale". ..Sarcina 
noastră — a adăugat Zagalo — 
pare a fi. în prima etană, ceva 
mai ușoară decît în Mexic. Cu pa
tru ani în urmă. în grupele preli
minare, am înfruntat trei adver
sari destul de primejdiosi : Analia. 
România si Cehoslovacia, 
tem să subestimăm nici 
aceste echipe. în turneul 
Germania vom avea doar 
versuri redutabili: Iugoslavia 
Scoția".
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