
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN IRAK
• Entuziasta primire făcută șefului statului român la Muzeul 
irakian din Bagdad • Continuarea convorbirilor oficiale româno- 
irakiene • întilniri cu secretarul general al Partidului Democratic
al Kurdistanului și cu prim-secretarul Comitetului Central al 

Partidului Comunist Irakian

Cea de-a doua zi a prezenței pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in Irak 
a prilejuit, in cursul dimineții, un 
contact direct, nemijlocit cu tot ceea 
ee reprezintă capitala sa, Bagdadul, 
ca oraș păstrător al vestigiilor unei 
străvechi culturi și civilizații, oraș in 
plină dezvoltare pe coordonatele vie
ții moderne, puternic propulsate de 
elanul unei populații receptive la 
idealurile nobile ale progresului so
cial.

De la reședința rezervată șefului 
statului român, coloana mașinilor o- 
ficiale trece peste unul din cele șase 
poduri ce unesc cele două maluri ale 
fluviului Tigru, poposind la Muzeul 
irakian, unul din așezămintele de 
cultură ce adăpostesc cele mai va
loroase vestigii ale istoriei popoarelor 
ee au locuit de-a lungul secolelor, 
in regiunea situată intre Tigru și 
Eufrat.

La intrarea în muzeu, un grup de 
tineri și tinere fac o entuziastă pri
mire șefului statului român, manifes- 
tindu-și bucuria față de prezența sa 
în capitala Irakului. Pe o pinză des
fășurată sînt scrise cuvintele : „Uni
tate, prietenie, socialism".

In sălile muzeului, președintelui ro
mân ii dau explicații cîțiva specia
liști, între care Abdul Ilah Al Harak, 
directorul muzeului. La încheierea vi
zitei președintele Nicolae Ceaușescu 
scrie în Cartea de onoare : „Apre
ciez preocupările și rezultatele spe
cialiștilor și istoricilor, care asigură 
păstrarea și punerea in valoare a u- 
nor monumente, și piese rămase de la 
civilizațiile ce s-au succedat pe pă- 
mlntul Irakului de azi.

I.e doresc ca cercetările lor să fie 
încununate de noi succese".

La ieșirea din muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de 
aceiași tineri și aceleași tinere, de 
numeroși cetățeni ai orașului care o- 
vaționează îndelung.

Bulevardul Harun Al Rașid este un 
adevărat centru vital al capitalei, 
de-a lungul său, pe distanța dc a- 
proape doi kilometri aflîndu-se prin
cipalele instituții, numeroase maga
zine. precum și atelierele vestițîlor 
meșteșugari, creatori ai unor obiecte 
de o mare frumusețe.

La ceasurile amiezii, forfota mulți
mii atinge cota maximă. Coloana de 
mașini se oprește Ia Începutul bu
levardului și, spre surprinderea șefu

lui protocolului irakian, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu coboară din mașină, 
pornind pe jos, printre cetățeni. 
Cîteva momente numai și vestea sc 
răspîndește cu iuțeala fulgerului. A- 
plauzele, uralele și ovațiile se am
plifică. Este o manifestare impresio
nantă, de neuitat.

De la balcoanele clădirilor, de la 
ferestrele instituțiilor și ale locuințe
lor, cetățenii își unesc glasurile cu 
cele ale mulțimii aflate în stradă. Din 
loc în loc, oamenii se urcă pe balus
trada de metal de la marginea trotua
rului, scandînd : „Trăiască Ceaușescu, 
trăiască România", „Bagdadul te sa
lută, frate și tovarăș președinte".

La un moment dat, se desprinde 
din mulțime un tînăr care, trecind de 
linia oficialităților, se apropie de to
varășul Ceaușescu și îl îmbrățișează.

Ajuns în fața atelierului unui meș
teșugar, tovarășul Ceaușescu se o- 
prește, intră în mica încăpere și, cer- 
cetind operele acestuia, cumpără o 
stampă prezentînd Bagdadul vechi. La 
ieșire este înconjurat de oameni care 
îi string mina, il conduc cu un alai 
sărbătoresc.

Stăruie încă ecoul aplauzelor și o- 
vațiilor, cînd cortegiul oficial de ma
șini se îndreaptă spre sudul orașului, 
de-a lungul fluviului Tigru, străbă- 
tind bulevardele Zardfa și Abahanifa 
care, prin îmbinarea stilurilor arhitec
tonice, oferă o imagine concludentă 
intre trecut și prezent, trăsătură de 
unire reprezentind dezvoltarea urba
nistică și edilitară.

După vizitarea acestui oraș situat 
in inima Orientului Mijlociu, corte
giul oficial se îndreaptă spre reședința 
rezervată șefului statului român.

•fr
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit în cursul după-amie- 
zii de miercuri, Ia reședința sa din 
Bagdad, pe Habib Mohammed 
Kerim, secretar general al Par
tidului Democratic al Kurdistanului. 
însoțit dc Dara Tawfik, membru al 
Comitetului Central al Partidului, 
redactor-șef al cotidianului de limba 
arabă „Al-Taakhi“.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
Miercuri la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, la reședința sa din Bagdad, pe 
Aziz Mohamed, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Irakian.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Miercuri seara, Ia Palatul Bagdad, 

reședința rezervată șefului statului 
român, au continuat convorbirile ofi
ciale dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

La sosire, președintele AI-Bakr a 
fost intimpinat de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Garda militară aliniată în fața re
ședinței prezidențiale a prezentat o- 
norul. Au fost intonate Imnurile de 
stat ale Irakului și României.

Sint prezente persoanele oficiale 
care însoțesc pe inaltul oaspete ro
mân : Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Malița. Nicolae Doicaru, con
silieri ai președintelui Consiliului 
de Stat, precum și ambasadorul 
României la Bagdad, Gheorghe Vasile.

Cei doi președinți s-au retras con- 
tinuînd convorbirile lor oficiale.

*
După încheierea convorbirilor din

tre cei doi președinți, in saloanele 
Palatului Bagdad a avut Ioc dineul 
oficial oferit de președintele Nicolae 
Ceaușescu în onoarea președintelui 
Republicii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr.

Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe președintele Consi
liului de Stat în vizita sa oficială 
în Irak.

Dineul oficial s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

TINERETULUI"
ȘAHUL DESCHIDE

SERIA FINALELOR

De astăzi, la Craiova, șahul î- 
naugurează seria finalelor pe țară 
ale ediției de iarnă a „Cupei ti
neretului".

După întrecerile pe ani de stu
dii, institute și centre universitare, 
desfășurate timp de aproape 3 
luni, cei mai buni, care au reușit 
să treacă prin sita din ce în ce 
mai deasă a competițiilor prelimi
nare, eliminatorii, au cucerit drep
tul de a-și disputa titlurile de cam
pioni. Sînt 19 băieți și tot atîtea 
fete, care vor lua loc în fața ta
blelor cu patrăte albe și negre a- 
șezate în sălile de lectură ale Ca
sei studenților din localitate.

După cum ni s-a comunicat ieri, 
de la Craiova, pregătirile pentru 
acest concurs, care constituie un 
eveniment de seamă în viața spor
tivă a orașului, au fost încheiate, 
în cursul dimineții au sosit repre
zentanții centrelor universitare din 
Cluj, Timișoara, Hunedoara, Ora
dea și Constanța, fiind așteptați — 
îh continuare — toți ceilalți.

Comisia de organizare a hotărît 
ca atît în competiția masculină, cît 
și în cea feminină, să se joace 
după sistemul elvețian, pe distanța 
clasică a 9 runde, în două reuni
uni zilnice: de la ora 8 la 12 și 
de la 16 la 20.

Federația de specialitate a dele
gat la acest turneu cei mai buni

Deși a figurat (oficial) numai la „studenți", șahul a avut mulți adepți și 
în cadrul altor categorii de participanți. Iată un aspect de la finala sec
torului I, desfășurată în Capitală. Foto : S. BAKCSY
tehnicieni și arbitri, spre a asigura 
marii reuniuni șahiste studențești 
un cadru optim de disputare.

CONTINUĂ ÎNTRECERILE
BRAILENII LA SINAIA...

Etapa județeană la sporturile 
de iarnă ale „Cupei tineretului” 
nu s-a putut ține la Brăila, și 
nici măcar în vreo localitate în
vecinată. De aceea, Comitetul .ju
dețean U.T.C., în colaborare cu 
C.J.E.F.S. au organizat, cu cei 160 
de tineri calificați' în etapele an
terioare, o excursie la Sinaia. în
trecerile fazei județene la schi și 
săniuțe au avut loc la Cota 1 400.

Rezultate: săniuțe, fete — 11— 
14 ani Marioara Turcu (Școala ge
nerală nr. 9 Brăila) ; băieți: Fă- 
nel Capbun (Școala generală, nr. 
17) 15—19 ani, fete : Georgeta Ru- 
su (Centrul școlar chimie Brăila) ;

Nu ne rămîne decît să le urăm 
succes deplin tuturor participan- 
ților !

ETAPELOR JUDEȚENE
băieți: Valentin Lanz (Școala pro
fesională Progresul Brăila) ; schi 
fond, băieți : Ilieș Sandor (Grupul 
școlar cooperatist Brăila).

Traian ENACHE — coresp.

PE PIRTI1LE DE LA BUCIN Șl 
SOVATA

întrecerile etapei. județene Mureș 
la schi și săniuțe au avut loc pe 
pîrtiile de pe muntele Bucin și din 
stațiunea Sovata. La start au fost 
prezenți concurenți din întreprin
deri, școli, din instituții și din co
operația meșteșugărească.

(Continuare în pag. a 2-a)

MOMENT DE VÎRF ÎN SEZONUL DE SALĂ

ISM'

ASEARĂ, In cupa cupelor la baschet ROMANIA

STEAUA - ESTUD1 ANTES Madrid 83-76
• MECIUL A AVUT CAPTI

VANTE RĂSTURNĂRI DE SCOR

• RETURUL SE VA DISPUTA

SÂPTAMINA VIITOARE, LA MA

DRID.

Desfășurat ieri seară, în sala 
Floreasca. umplută pînă la refuz 
de un public entuziast, meciul de 
baschet Steaua — Estudiantes Ma
drid, disputat în cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei cupelor, a ofe
rit un frumos spectacol, o între
cere de mare activitate, de bun ni
vel tehnic și cu captivante răs
turnări de scor. La capătul unei 
astfel de partide, echipa Steaua a 
realizat victoria cu scorul de 83— 
76 (36—37) și urmează ca săptă- 
mîna viitoare (miercuri) să susțină 
jocul retur, după care se va cu
noaște clasamentul final al grupei 
B, în fruntea căruia se 
Zbrojovka Brno.

Referitor la întâlnirea
1 cuvine în primul rînd 
succesul în sine al formației bucu- 
reștene, realizat în fața unei re
prezentante a țării clasate pe lo
cul secund la ultima ediție a cam
pionatelor europene și întărită cu 
un baschetbalist de valoare excep
țională, profesionistul nord-ameri- 
can Ronald Taylor. în al 
rînd, însă, nu putem să nu 
primăm regretul că Steaua 
cîștigat la o diferență mai 
așa cum ar fi putut, după 
ția jocului. Dar, lipsa 
aruncărilor de la semidistanță (în 
prima repriză) și ratarea a nu mai 
puțin de 17 (!) aruncări libere din 
cele 34 de care au beneficiat, i-au 
privat pe sportivii de la Steaua 
de un scor care să le acorde șan
se în plus în partida de la Madrid.

Cele 159 puncte ale meciului au 
fost înscrise de Oczelak 23. Tarău 
20, Savu 17, Cernat 15. Dumitru 4, 
Pîrșu 2, Baciu 2 (au mai jucat

află acum

de ieri, se 
subliniat

doilea 
ne ex- 
nu a 
mare, 

evolu- 
preciziei Aruncare din „clrlig" executată de Tarău; opoziția lui Cid este 

tardivă. Foto: Dragoș NEAGU

Ioneci și Poleanu) pentru Steaua, 
respectiv Taylor 37, Cid 14, Sagi- 
Veîa 12, Peraita 8, Beltran 4. Cam- 
bronero 1.

Competent și corect arbitrajul 
prestat de C. Lalos (Grecia) și H. 
Reisenhold (Austria).

O. STANCULESCU

MARTIE-LUNA BOXULUI!
Bogat program competițional intern și internațional: meciul România — R.D.G.,

turneul pe categorii de greutate și „Criteriul tineretului"

Odată cu venirea primăverii, se
zonul competițional al pugiliștilor 
fruntași intră tot mai mult în ac
tualitate. Martie — prima lună 
de primăvară — poate fi numită 
luna boxului. încă de la începu
tul ei (în ziua de 8), primele 
„mănuși" ale țării vor putea . fi 
urmărite în ring. Reprezentativa 
națională va întîlni, în sala Flo
reasca, formația similară a R. D. 
Germane. Două zile mai tîrziu, la 
Galați, va avea loc partida re
vanșă.

Cum în luna mai este progra
mată cea de-a treia ediție a tur
neului internațional „Centura de 
aur", reprezentanții boxului ro
mânesc la această prestigioasă 
competiție trebuie stabiliți încă 
dinainte. In acest scop, în peri
oada 19—24 martie, la Timișoara 
și Ploiești, se vor disputa tur
neele pe categorii de greutate. La 
Timișoara se vor întrece pugiliștii 
categoriilor semimuscă, cocoș, se- 
miușoară, semimijlocie, mijlocie și 
semigrea, iar la ploiești sînt pro
gramate categoriile muscă, pană, 
ușoară, mijlocie mică și grea. Fi
rește, meciurile din cadrul acestei 
competiții vor avea darul să-i e- 
difice pe selecționeri asupra formei 
sportive a celor mai valoroși bo
xeri, dar, în același timp, întrece
rile constituie și un prilej de afir

mare a unor tineri talentați, ce pot 
pătrunde în rîndul fruntașilor bo
xului românesc.

După cele două partide susținute 
în Iugoslavia, cel de-al doilea e- 
șalon — tineretul — va apare și 
el în fața iubitorilor sportului cu 
mănuși din țara noastră, cu. ocazia 
„Criteriului tineretului". Ca de o- 
bicei, competiția organizată 4 de 
F. R. Box, în colabbrare cu ziarul 
„Munca” și organele sportive lo
cale, se va disputa la Galați. Ti
nerii pugiliști vor intra în întrece
rile care constituie un important 
criteriu de selecție pentru cam
pionatele europene de la Kiev, la 
sfîrșitul lunii (27—30 martie).

Așadar, luna martie, spre satis
facția celor ce iubesc boxul, este 
„punctată" de cîteva importante 
evenimente pugilistice, atît pe plan 
intern, cît Și internațional.

ATLETII IN FAȚA
CAMPIONATELOR REPUBLICANE, CU GÎNDUL LA... GOTEBORG
în ăcest sezon, cunoscuta ordine 

din calendarul atletic de sală : întîi 
campionatele republicane ale seniori
lor, apoi competiția internațională 
„Cupa de cristal", a fost inversată. 
Astfel apropiindu-se mai mult in 
timp de „europenele" indoor de la 
Goteborg, principala confruntare a 
celor mai buni atleți din tara noastră 
capătă un plus de interes, anunțln- 
du-se ca un decisiv prilej de finali
tate pentru competitorii ce aleargă 
după un barem. Și cum haremurile 
federației noastre nu sînt, așa cum 
se exprima un atlet, „deloc generoa
se", mai exact spus, mai exigente de- 
rft cele ale Asociației europene de a- 
tletlsm — ne așteptăm la dispute ln- 
dtrjite, echilibrate și încheiate cu re
zultate' superioare celor Înregistrate 
la „Cupa de cristal".

Știam că antrenamentele componen- 
tllor lotului reprezentativ trebuiau să 
Înceapă la 10,30. Dar, intrind in sala 
„23 August" cu o oră înaintea celei 
anunțate am și zărit-o pe Viorica 
Viscopoleanu în plin efort, la groapa 
de nisip. Să fie necesar, oare, pentru 
ea, o suplimentare a programului 1 
Nu. aveam să aflăm curînd. fiind de 
fapt vorba doar de o corelare a orei 
antrenamentului cu cea a prpbei de 
lungime de la europenele de la G6- 
teborg (de altfel, și în campionatul 
republican întrecerea se va desfășura 
tot dimineața, duminică). Recordma
na noastră națională își poate permi
te o asemenea planificare, ea fiind

printre primii atleți români care au 
îndeplinit baremul (4 cm. peste cei 
6,40 m ceruți).

O căutăm pe 
marea absentă a acestui început 
sezon. Și o găsim pe... 
succeisului acesteia la J.O. de

Valeria Ștefinescu, 
de 

coâutoarea 
la

Miinchen, antrenoarea federală Eve
line Ghimpu : „Valeria se află la Di
namo. Pentru a evita contactul prea 
des cu pista sintetică, a cărei duritate 
o acuză, ea se antrenează acum pe 
zgura de acolo. Revine aici numai 
pentru ședința efectivă de garduri.

Viorica Viscopoleanu, deși și-a îndeplinit baremul pentru Goteborg, nu-și 
permite nici un răgaz înaintea campionatelor republicane de sală

BULGARIA 28-18 

LA HANDBAL 

MASCULIN
avuî 
ami

Ieri, seară, la Ploiești, a 
loc Intîlnirea internațională 
cală de handbal dintre selecționa
tele divizionare masculine ale Ro
mâniei și Bulgariei. Publicul din 
sala Victoria a aplaudat victoria 
echipei României — 28—13 (13— 
10) — și jocul bun al băieților 
noștri în a doua parte a întîlnirii. 
Au marcat: Birtalan 6, Voina 4, 
Kicsid 3, Gunesch 3, Gațu 2, Dan 
Marin 2, Bota 2, Grabovschi 2, 
Ștef 2, Stockl 1, Drăgăniță 1 r- 
pentru România, Alaglov 6, Stefa
nov 3, Blajev 2, Ganev 2, Gheor- 
ghiev 2, Anghelov 1, Kovacev 1 șl 
Asparuhov 1 — pentru Bulgaria. Au 
arbitrat: D. Purică și V. Erhan.

Astă seară, de la ora 19, se dis
pută, tot în sala Victoria din Plo
iești, partida revanșă.

ECHIPELE ROMÂNIEI

AU
LA C.

CU AER

PLECAT
E. DE TIR

COMPRIMAT
plecat la EnschedeIeri, au .

(Olanda) reprezentativele Româ
niei care vor participa la campio
natele europene de tir cu aer com
primat, programate în zilele de 
23 și 24 februarie. Au făcut depla
sarea Dan Iuga, Liviu Stan, Ale
xandru Gered, Marinică Trușcă. 
Anișoara Matei, Ana Buțu, Silvia 
Kaposztai (pistol), Ilie Codreanu, 
Ștefan Caban, Ione] Trăscăveanu, 
Dumitra Matei, însoțiți de antre
norii Mihaî Toader și Ștefan Pe
trescu.

FLORIN GHEORGHIU A CiȘTIGAT

TURNEUL DE LA TORREMOLINOS
MADRID, 20 (Agerpres). — Turneul 

internațional de șah de la Torremoli- 
nos (Spania) a fost cîștigat de marele 
maestru român Florin Gheorghiu, ca
re a terminat neînvins concursul, to- 
talizînd 9'/2 puncte din 13 posibile. Pe 
locul doi, cu același număr de puncte, 
dar cu un coeficient Sonneborn infe
rior, s-a clasat maestrul filipinez 
Torre. Locurile 3—5 au fost împărțite 
de Lombardy, Tarjan (ambii din

S.U.A.) și Ostojiei (Iugoslavia) — cU 
3 puncte fiecare.

în ultima rundă, Gheorghiu l-a 
învins pe cubanezul Esteves, în timp 
ce Torre a cîștigat partida susținută 
cu Ostojiei. în total șahistul român a 
înscris 6 victorii (la Vesterinen. Ruiz, 
Martin, Sanz, Esteves și Cardoso), 
făcînd remize în celelalte partide, din
tre care cea cu Ostojiei a ținut 60 
de mutări.

ÎNAINTEA SEZONULUI OFICIAL LA FOTBAL

IERI, NUMHIOASE PARTIDE AMICALE
In vederea apropiatei 'reluări a 

activității fotbalistice oficiale, ieri, 
numeroase echipe divizionare au

GALAȚI: Constructorul-
Departe de a se fi intimidat de 

faima lui Dobrin, Troi et. comp, 
gălățenii au fost aceia care au 
impus jocului un ritm alert, ereîn- 
du-și multe acțiuni spectaculoase și 
atacuri periculoase la poarta oas
peților. Puțin a lipsit ca înfrînge- 
rea piteștenilor să fie mult mai 
categorică, avînd în vedere că gaz-

susținut jocuri amicale, de verifi
care. Iată amănunte de la unele 
din aceste partide :

•

F. C. Argeș 1-0 (0-0)
dele au șutat de trei ori în barat 
Oaspeții au fost deficitari în pri
vința organizării jocului și a efi
cacității atacanților. Cei aproxima
tiv 7000 de spectatori, prezenți pe 
stadionul Dunărea, au asistat în

(Continuare în pag. a 4 a)

S-a refăcut complet după o gripă și 
nu cred că baremul va fi o proble
mă pentru medaliata ediției trecute 
a europenelor. Are o mare poftă de 
concurs și trebuie s-o convingem doar 
să nu meargă stmbătă si duminică in 
trei probe : 
me..."

Proaspătul 
de sală la 60 ____  ___ .
jește totuși după sezonul In aer li
ber. Ne-am Încrucișat pașii cu el 
tocmai clnd pleca spre pista de zgu
ră de la stadion „pentru citeva bucăți 
bune", deși, după cum ne-a spus, ge
nunchiul drept l-a cam supărat in ul
timele zile.

Virginia Ioan Ișl exprimă convin
gerea că excepția n-a fost 1,80 m la 
Reggio Emilia, ci 1,75 m la Bucu
rești. „Dacă la „Cupa de cristal" am 
concurat accidentată, dar refăclndu- 
mă curînd am sărit 1,78 m, la un 
antrenament recent, nu văd de ce 
n-aș îndeplini baremul la „naționa
le"... — ne spune ea. Așadar, să 
așteptăm la sărituri peste 1,84 m 
înălțime fete.

Dar la lungime băieți la ce să 
așteptăm ? La... Carol Corbu ! O re
intrare — după cum am aflat — mult 
dorită de către campionul continental 
de sală la triplusalt, chiar dacă nu 
e la proba sa preferată. Să sperăm 
că va fi de bun augur.

farduri, sprint, lungi-

corecordman mondial 
m, Dorel Criitudor, tfn-

ne 
la

ne

Paul SLAVESCU

V. Huțanu (cu spatele), Gheorghiu (în centru) și Bașa (nr, 9) combini în fața porții lui Guy Croci-Torti 
pregătind faza de gol. Foto : N. DRAGOȘ

DUPĂ JOCURILE CU „OLIMPICII" ELVEȚIEI

HOCHEIȘTII NOȘTRI SÎNT CAPABILI
DE EVOLUȚII FOARTE BUNE!

Pește două... duzini de goluri, un 
ritm îndrăcit, combinații de mare 
spectacol, minute in șir de hochei 
fermecător (care au făcut o exce
lentă propagandă acestui sport) — 
iată în citeva cuvinte bilanțul ge
neral al celor două partide pe care 
naționala română le-a susținut îm
potriva formației olimpice a Elve
ției.

Pentru noi rezultatele tehnice ale 
acestor întilniri prezentau mai pu
țină însemnătate. Cunoșteam bine

formația oaspeților șl potențialul 
ei, o învinsesem pe 
Visp, și era evident 
ga și la București.
să aflăm stadiul de pregătire a lo
tului nostru reprezentativ cu o 
lună înaintea participării la între
cerile grupei B a C.M.

Deși replica dată de elvețieni a 
fost palidă, cu mult sub așteptări, 
cîteva din constatările făcute la 
cele două meciuri ni se par vala
bile chiar și în condițiile existente.

terenul ei, la 
că vom cîștl- 
Important era

Este absolut clar că echipa 
mână se află intr-un progres 
dent, pe toate planurile, dar 
ales pe acela tehnic și tactic, unde 
începe să se vadă (deși perioada de 
cînd lucrează cu lotul este foarte 
scurtă) „mîna“ lui Viktor Șuvalov. 
Virtuosul antrenor sovietic, în tre-

ro- 
evi- 
mai

Voleriu CHIOSE

iQonțipugre in pag. a 4-a)
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MODUL DE LUCRU DEFICITAR 
PRINCIPALUL IMPEDIMENT

ÎN DRUMUL... EXCURSIONIȘTILOR DIN MEDIUL RURAL
CONCLUZIILE UNUI RAID-ANCHETĂ ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

Un* dintre problemele care s-au 
hflat pe ordinea 'de zi a taberei 
de instruire de la Izvorul Mureșu
lui organizată de secția sport tu
rism a C.C. al U.T.C. a fost aceea 
a turismului din mediul rural. A 
reieșit că acest "domeniu al activi
tății de masă rămîne în continuare 
deficitar, că, în ciuda unor eforturi 
depuse de către forurile în drept, 
Un număr mult prea limitat (față de

PRIN B.T.T., DOAR 2025 EXCURSIONIȘTI DIN 84 DE COMUNE...

posibilități țl de cerințe) da tineri 
cooperatori se pot bucura de a- 
cest bun prilej 'de a-și mări cercul 
de cunoștințe care este excursia. 
Vom încerca la rîndul nostru să 
elucidăm cîteva dintre aspectele a- 
cestel dificile probleme, folosln- 
du-ne de concluziile unor recente 
Investigații la Ploiești, centrul ad
ministrativ al județului Prahova.

Anul trecut, B.T.T. Prahova a 
înregistrat 2025 de participări la 
excursii (fiind incluse și cele peste 
hotare) la acțiunile sale cu tineri 
din mediul rural. Ceea ce — tre
buie să accentuăm chiar din ca
pul locului — este mult sub even
tuala limită admisă, dacă avem 
in vedere că pe cuprinsul județu
lui sînt tiu mal puțin de 84 de 
comune. Deși din discuțiile purtate 
cu diferiți 
proximativ 
rural face 

în cadrul

IARNA —

factori am aflat că a- 
30 la sută din tineretul 
naveta (fiind angajați 
diferitelor întreprinderi

ANOTIMPUL PROPICE
informați că în acesteAm fost

Bile se desfășoară în unele centre 
de comună instruiri cu activul de 
conducere a] organizațiilor U.T.C. 
și cu responsabilii cercurilor de 
turism sătești, organizate sub egi
da B.T.T. Se sondează 'dorințele 
și preferințele tinerilor asupra 
unor trasee pe care le-ar dori par
curse, sînt popularizate programe
le de excursii organizate de agen
ție, sînt distribuite locurile pentru 
taberele B.T.T. din sezoanele urmă
toare etc. Noi opinăm că aceste ac
țiuni sînt tardive și că, tocmai prin 
aceasta, le este ’diminuată în foarte

BOBERII MUNCESC LA SINAIA
___

PE PÎRTIA ZILEI DE MIINE
din

ATLETISM în ziua de 24 februarie. W 
parcul sportiv Dtnarno, din ><>»•„.cel Mare, ae va desfășură tradiționala 
competiție pentru Juniori ți junioare 
„Crosul Dinamo". înscrierile se tac la 
Comisia de organizare, chiar tn zlu* concursului. Probele Ia care se organi
zează crosul sînt următoarele: 600 m ju
nioare ni șl 1000 m Juniori în: 800 m junioare H șl 16oo m Juniori Xî; ipoși m 
junioare I și 3000 tn Juniori I, Startul 
primei probe se va da la ora 10.

La Sinaia, la acest sfirșlt de săp- 
t&mtnfi, timpul a fost prea blind 
pentru ca boberii să-și poată realiza 
intenția de a Înmulți cit de cit nu
mărul coboririlor. La drept vorbind, 
o bună parte dintre el ajung să tn- 
sumeze — vrind-nevrind — mai multe 
curse efectuate pe pistele străine de
cit pe cea de acasă, singura de alt
fel. Jgheabul alb șerpuiește admira
bil pe coasta Furnicii, dar cerul me
diteranean și soarele, strălucitor în 
plin februarie, retează năzuințele bo
berilor. I-am văzut, la Sinaia, reu
niți — indiferent de cluburile de 
apartenență — ca intr-un comanda
ment de urgență, cărînd zăpada, stro
pind porțiunile expuse, muncind la 
pista aceasta care este rațiunea de 
a fi a sportului lor. Veterani ai bo
bului ca Tita Rădulescu, Constantin 
Dragomir sau Heinrich Enea, echi
pieri vestiți deveniți antrenori ca Ni- 
colae Neagoe sau Ion Zangor, toți 
sportivii activi se simt mobilizați pe 
acest șantier care profilează prima 
plrtie de bob înghețată artificial din 
România.

Cit de necesară este o asemenea 
pistă, sustrasă capriciilor climatice, 
reiese cu pregnanță din rezultatele

vărată I Este firește o naivitate a 
crede că primii pași In bob se pot 
Învăța la... campionatele mondiale. 
Din păcate, Insă, In condițiile actuale 
aproape că nu există alternativă.

Iată de ce, mica lume a bobului 
de la Sinaia imploră puțin geruleț, 
o temperatură mai potrivită ambițiilor 
sale. Iar în privința ambițiilor, putem 
să vă asigurăm că nu-s puține. Ca 
în orice cerc restrâns, cum e cel al 
bobului românesc, se nasc concu
rențe, pînă la un punct stimulatoare. 
Trebuie să spunem că trei țeluri îi 
animă pe boberi și mai ales pe can
didate la acest sport : tm Ioc cit mai 
sus in ierarhia națională, faima de 
a deveni urmașul lui Panțuru și un 
loc în lotul national. Fluxul de ener
gii ambițioase ar trebui însă canalizat 
și nu lăsat la voia micilor interpse 
locale sau de grup. Lumea bobului 
nostru e atit de mică îneît ea nu-și 
poate permite dispersarea forțelor.

Ca urmare, ne permitem citeva su
gestii. Este în firea lucrurilor ca cei 
ce au beneficiat de o participare Ia 
marile competiții Internationale ale 
anului, Ia înapoierea din străinătate să 
transmită experiența culeasă tuturor 
celor interesați, fără a ocoli analiza 
comportării și a rezultatelor, în spi
ritul științific pe care-1' permit, de 
pildă, timpii de start sau timpii in
termediari. Nou] antrenor de lot. Ion 
Panțuru. spre deosebire de predece
sorul său, trebuie să înțeleagă că 
progresul se fundamentează pe con
cluziile experienței trecute. (Cum a 
fost posibil, în bob. ca ani de 
— cu excepția cărții prof. Ion 
tei — să nu avem nici o lucrare 
retină ?).

Cu nădejdea că vremea va fi 
mentă, se vor disputa la Sinaia cîteva 
competiții, dar în primul rînd cam
pionatul național. La penuria de ma
teriale de calitate, se 
soluție logică si de 
ținem la o ierarhie 
punerea la dispoziția 
rentilOr cu veleități a 
pamenf tehnic. La urma urmei, cel 
puțin la noi acasă, vrem să testăm 
nu virtuțile patinelor străine, ci ta
lentul piloților și echipierilor noștri, 
in specia! a celor tineri, printre care 
s-a stîrnit o emulație demnă. Vulpe. 
Stavarache, Bogdan. Niculescu — luptă 
pentru gloria de a fi considerați a- 
devărati piloti de bob. Dar lunta lor 
nu trebuie lăsată la voia sortii.

A apărut la Sinaia o nouă grupă 
de candidați Ia gloria în bob. Nu-s 
toți oameni de munte, dar se spri
jină ne calitățile lor fizico si pe cu
raj. Sînt rugby.ști. motociclisti. profe
sori de educație fizică. Acești aspi
ranți mai au încă multe de învătat 
din experiența unor Didi Focșeneanu 
sau Dumitru Pascu. D^r mai ales 
trebuie să afle că echipajul unui hob 
este o unitate indisolubilă (dacă vrea 
să obțină performanțe), supusă unui 
antrenament riguros, cu exersarea 
pînă la automatizare a mișcărilor (și 
nu aruncarea oarbă într-un bob care 
„oricum pleacă la vale").

Firește. însă, că pe lingă toate a- 
cestea (și altele nesemnalate) este 
n.evoie în primul rînd de o pîrtie pe 
care veleitățile boberilor să se poată 
exercita.

recente ale boberilor noștri in arena 
internațională. Slăbiciunea 
mantelor proprii nu poate fi expli
cată, mereu ți exclusiv, prin luperio- 
ritatea materialului de alunecare (pa
tine) la alții. Dacă ar fi ața. nu 
ne-ar rămtne decit să sugerăm fe
derației internaționale introducerea 
sistemului mult mai echitabil folosit 
la pentatlon modem (cu caii) : trage
rea la sorți a unor boburi standar
dizate înaintea fiecărui concurs. Dar 
adevărul este că pentru sporirea va
lorii boberilor noștri, 
care le lipsește este 
specific îndelungat, pe

Lipsa coborîrilor mai 
cu deosebire efectele 
tînără, pentru că boberii mai vechi, 
de bine, de rău, se întemeiază pe 
experiența și rutina lor competițio- 
nală. Pilotul Ton Panțuru este capabil 
să atace cu măiestrie orice pîrtie (din 
puținele cite există pe lume), dar e- 
chipajul său cum va reacționa 7 Să 
nu uităm că, la recentele campio
nate mondiale de la St. Moritz. Pan- 
turu a avut curajul de a urca în 
bobul de 4, alături de sine, trei de
butant!, pentru care acesta a fost pri
mul contact cu o pistă da bob ade-

perfor-

Din păcate, nu ne-a putut da nid 
un fel de referiri asupra acestei ac
tivități, în care are o seamă de 
sarcini bine stabilite, conform Ho- 
tărîrii cu privire la sarcinile ce revin 
uniunilor cooperatiste pentru îm
bunătățirea și dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport, ela
borată de către UNCAP în lumina 
Hotărârii plenarei C.C. al P.C.R. 
Ni s-a vorbit doar despre faptul 
că „B.T.T, ar fi trebuit să acțio
neze în mai mare măsură, așa cum 
a făcut-o și anul trecut, cînd to
varășii de acolo veneau de două- 
trei ori Pe săptămînă la mine“(!!!) 
Iată, așadar, un mod cu totul... 
original de a înțelege colaborarea 
cu celelalte organe și organizații cu 
atribuții în domeniul sportului 1 Nu 
mai amintim despre faptul că anu
al, un număr de tineri din frun
tași din C.A.P. pot si trebuie stimu
lați, oferindu-li-se gratuit, din fon
durile unităților unde lucrează, po
sibilitatea de a participa la una 
dintre taberele organizate de C.C.

U.T.C. la Izvoru] Mureșului și 
Săcele; ei bine, dacă anul trecut 
a putut fi completat numărul de 
locuri repartizate județului Praho
va (datorită... presiunilor B.T.T. 
Prahova), anul acesta, U.J.C.A.P. 
n-a reușit să desemneze decît ’doi 
sau trei tineri !

Bineînțeles, nu afirmăm că tu
rismul rural din județul Prahova 
își are limitele reduse din cauza 
inactivității organului de resort de 
la nivelul U.J.C.A.P., ori a înțele
gerii greșite a colaborării acestui 
organism cu alte foruri. Dar nici 
nu se poate nega că acest fapt are 
repercusiuni.

DECI, SE POATE I
Nu este lipsit de importanță Și un 

alt fapt. Am consultat registrele de 
acțiuni ale O.J.T. Prahova, din ul
timele două luni. Am constatat e- 
fectuarea a mai mult de 10 acțiuni 
turistice cu locuitori din mediul 
rural, însumînd peste 600 de par
ticipant!. După cum am fost infor
mați, această reușită se datorează 
în mare măsură modului adecvat 
de lucru al colaboratorilor O.J.T., 
Aceștia se deplasează pe teren și 
contractează acțiunile din zonele 
de care răspund, ajungîndu-se la o 
oarecare ritmicitate a activității tu
ristice. fapt care contribuie la îm- 
pămîntenirea unei lăudabile obiș
nuințe a lucrătorilor din mediul 
rural de a circula spre puncte de 
interes turistic ale țării. Această 
situație vine să mai sublinieze o 
realitate, aceea că locuitorii sate
lor și comunelor au disponibilități 
pentru a călători mai mult, că sînt 
dornici să cunoască noul. Numai 
că ei trebuie impulsionați, oel pu
țin în perioada de început, și su
puși unui adevărat „tir" de influ
ențe din partea tuturor factorilor 
șl a organelor cu atribuții.

primul lucru 
antrenamentul 
pistă.
dese își arată 
Ia generația

BASCHET. Sancțiuni dictate de co
legiul central al arbitrilor: arbitrul I. 
Krasznal (Oradea) a fost suspendat pe 
3 etape pentru că a condus în mod ne
corespunzător meciul Universitatea Cluj 
— Farul; arbitrii Z. Hizo și P. FoMosy 
șl oficialii M. Anghel și I. Keresztes 
(toți din Oradea) au fost suspendați pe 
timp de 4 etape, primii doi pentru că 
nu au verificat foaia, ceilalți pentru că 
au greșit foaia oficială a meciului Șc. 
sp. Lugoj — Lie. 1 Timișoara; arbitrii 
V. Bosnea șl M. Dumitrescu (Ttrgoviște) 
au fost suspendați pe timp de o etapă, 
deoarece, Ia meciul Unirea Tr. Măgu
rele — Șc. sp. Giurgiu, au dovedit, ne
cunoașterea regulamentului de funcțio
nare a F.R. Baschet • DEBBYUL cam
pionatului municipiului București (cate
goria Onoare) a fost cîștigat de echipa 
URF.MOAS, care a dispus de Automatic* 
cu 81—64. Clasamentul la zi : 1. Auto
matica 23 p, 2- UREMOAS 20 p, 3. Tu
rismul 19 p. 4—6. Sănătatea, Steaua. 
Lie. „Gh. Șincai” 13 p, 7. IPROMET 
FCME 14 p.

BOX între 6 șl 3 martie, va avea loc 
Ia București ședința Comitetului Balca
nic, la care participă președinții și se
cretarii federațiilor de box din Balcani. 
Cu acest prilej F.R. Box va prezenta o 
Informare cu privire la organizarea Bal
caniadei de la Constanța In perioada 
24—30 iunie. » INTRE 4 și 7 APRILIF). 
cițiva pugili.ști români vor participa la 
un turneu internațional organizat de 
federația R-P- Mongole, la Ulan Bator. 
4» FEDERAȚIA DE SPECIALITATE DIN 
U.R.S.S. a acceptat data propusă de fo
rul nostru de resort, pentru irtllnirea 
triunghiulară dintre formațiile R.S.F.S.R.. 
Angliei și României, ce urmează să se 
desfășoare ia Moscova, între 9 și 14 
aprilie.

HANDBAL La Galați s-a desfășurat,’ 
timp de trei zile, un turneu internațio
nal de handbal masculin, organizat de 
clubul C.S.U. din localitate. La capătul 
unor partide spectaculoase, trofeul pus 
în joc a revenit echipei Știința Bacău, 
urmată m ordine de C.S.U. Galați, se
lecționata Algeriei șl Danublus • 
PROASPĂTA PROMOVATA IN DIVI
ZIA A de. handbal masculin. A.S.A. Tg. 
Mureș, a susținut două partide amicale 
cu formația divizionară B, Metalul 
Copșa Mică. în ambele Jocuri victori Ș* 
a revenit mureșenilor, cu 27—13 și 22—hi. 
e INCEPIND de VINERI, timp de trei 
zile. Sala sporturilor din Pitești va găz
dui un interesant turneu — masculin și 
feminin — dotat cu „Trofeul Trivale". 
La competiție, care este organizată 
comisia de specialitate din 
C.J.E.F.S. Argeș, vor participa 
toacele formalii: C.S.M.-1 Sibiu. 
București. C.S.U.’ Construcții 
Craiova, Tomistex Constanța, Argeșeana 
și Textila Pitești — la feminin. Inde
pendența Sibiu, Universitatea Craiova, 
C.S.M. Pitești șl C.S.U. Pitești — la mas
culin.

industriale urbane), însuși secreta
rul cu probleme de sport și turism 
din Comitetul județean al U.T.C., 
Aurel Radu a împărtășit ldeea că 
se putea face mai mult în această 
direcție, precizînd — însă — că 
există cîteva piedici ce aparțin tu
turor organismelor răspunzătoare 
de această activitate pe traiectul 
care leagă asociația sportivă rurală 
de forurile județene. Am pornit 
așadar, la rîndul nostru, să depis
tăm barierele ce stau în calea ex
tinderii turismului rural din jude
țul Prahova.

ACȚIUNILOR TURISTICE SĂTEȘTI 
mare măsură eficiența : se știe 
că anotimpul propice activităților 
turistice pentru tinerii din mediul 
rural este iarna, adică între luni
le noiembrie—martie, cînd ocupa
țiile specifice le lasă mai mult 
timp liber. Or, prin organizarea 
acțiunilor de popularizare și pro
pagandă turistică de-abia la sfîrși
tul lui ianuarie și în februarie, ne 
apropiem de sfîrșitul acestei peri
oade. Se impune deci devansarea 
acestor acțiuni cu cel puțin două 
luni, pentru a se putea beneficia 
de o deplină eficacitate în această 
direcție.

TELEFON..:
rural n-a fost impulsionat în mă
sura dorită. „Ajutorul pe care-I 
solicităm organizațiilor U.T.C. ru
rale sau activiștilor voluntari nu 
este nici pe departe de natură să 
ne satisfacă. De multe ori ne lovim 
de hidifererjță față de aceste efor
turi ale noastre". Bineînțeles, tm 
ajuns iarăși la un capitol in care 
mișcarea sportivă în general, 
activitatea turistică 
special- (aceea de care ne 
acum), prezintă carențe : activitatea, 
pasiunea și interesul activului vo
luntar. ale organizațiilor de tineret. 
Adică tocmai compartimentele cele 
mai în măsură să dea forme con
crete mișcării turistice de la sate, 
în această direcție, putem totuși 
menționa și cîteva localități unde 
au fost înregistrate succese, tinerii 
constituind, „clienți". 
manenți, ai B.T.T. : 
geru, Brebu, Blcjoî, 
gărcască.

B

DUPĂ PDIMflI COMPETIȚII DE AMPTOARE
Antrenorii C. Stelian și D, Mustață

ședința Comitetului Balca- 
participă președinții și se-

CU AJUTORUL UNUI SIMPLU
Am dorit să 

dintre agenția 
torii turistici, 
rilor turistice 
fanți cu atribuții din organizațiile 
de tineret sătești. Bănuiam un 
drum lung, plin de formalități, care 
ar putea avea influențe nefaste 
asupra organizării excursiilor. Dar 
m-a fost așa. Am aflat despre o 
ficțiune foarte bună a Comitetului 
județean al U.T.C., prin biroul său 
de turism. Conform acestei iniția
tive. orice dorință de a efectua o 
anumită călătorie, poate fi comu
nicată telefonic, din localitatea ru
rală. cu taxă inversă, iar sumele 
trimise telegrafic Ia agenție. în 
ziua și la ora stabilită, ghidul și 
autocarul se prezintă în sat sau co
mună, urmînd a se executa trase
ul. Deci, nimic mai simplu! Și 
totuși, după comunicările vicepre
ședintelui agenției B.T.T. Vasile 
Marcu, nici în acest fel. turismul

B.T.T. NU POATE SUPLINI DEFICIENȚELE U.J.C.A.P. I
cu Dumitru Petre, șeful 

propagandă din U.J.C.A.P.

verificăm raporturile 
B.T.T. și organiza- 
responsabilii rercu- 
sau alți reprezen-

»i
sătească. în 

ocupăm

aproape per- 
Măneci, Sîn- 
Valea Călu-

în drumul nostru am zăbovit, 
pentru a discuta despre turismul

Comportarea fruntașilor scrimei noas
tre în primele două competiții de mare 
anvergură ale acestui an a îmbrăcat 
aspecte diferite. Spadasinii au evoluat 
modest în Trofeul Spreafico de la Mi
lano, în timp ce sabrerii s-au numărat 
printre protagoniștii turneului de Ia 
Moscova. Ambele competiții au reunit 
un număr similar de trăgători (circa 
200), în frunte cu tot ceea ce are mai 
valoros scrima m.ondială. Dar, pe cînd 
întrecera de la Milano a avut o orga

nizare deficitară (ziarul „Sport44 din 
Ziirich critică foarte aspru carențele de 
acest gen ale competiției), turneul din 
capitala U.R.S.S. s-a desfășurat normal 
permlțînd concurenților să-și etaleze 
posibilitățile în condiții foarte bune.

Discutând cu antrenorii principali care 
au însoțit cele două delegații de spor
tivi am reținut cîteva elemente demne 
de interesul cititorilor noștri.

CONSTANTIN STELIAN 
principal al lotului de spadă) 
tuala etapă a pregătirilor, 
noștri nu și-au putut exprima 
plenitudinea valoarea pe care 
Singurii care s-au apropiat de 
lui lor real an fost Constantin ____
și Paul Szabo. Sînt convins că majori
tatea celorlalți competitori au început 
mai devreme decît noi pregătirile pen
tru noul sezon. Sper, de altfel, ca la 
Memorialul Mihail Savu, care va avea 
Inc la București. în zilele de 2 si 3 
martie, „elevii*4 mei să ajungă la o 
formă sportivă sensibil îmbunătățită.

DUMITRU MUSTAȚA (antrenor prin
cipal al lotului de sabie) : Turneul de 
la Moscova a fost o competiție de cel 
mai înalt nivel. ” - - -
campion mondial ________,
campionului olimpic M. Maffei, a fosiu- 
Iuî campion mondial M. Rakita consti
tuie o elocventă dovadă. Cu toate că

ișl expun opiniile
Dan Irimiciuc și Cornel Marin au ocu
pat locuri cu o treaptă mai jos decît 
anul trecut (II si, respectiv VI), pot 
snune că au tras excelent ‘ Z_‘. 
Chiar și ceilalți membri ai Iotului — 
Ion pop, Dan Popescu, Alexandru Nil- 
că — ău avut o bună comportare mai 
ales în proba de echipe în care nu 
ne-am mai putut bizui prea mult pe 
aportul lui Irimiciuc și Marin. ambii 
accidentați la tendon, din fericire fără 
urmări deosebite. îmi pun mari spe
ranțe în actuala echipă de sabie, ajunsă 
Ia un grad superior de omogenitate.

amîndoi.

Campionatul de calificare 
divizia B

in

zile 
Ma- 
teo-
cle-

imnune ca o 
echitate (dacă 
tostă în bob) 
tuturor concn- 
aceluiași echi-

(antrenor
In ac- 

sportivii 
in tontă 

o posedă, 
potenția- 
Bărăgan

Prezența actualului
M. A. Montano, a

NOI TURNEE
La sfîrșitul acestei ' săptfimînl, scrl- 

merii noștri vor fi prezenți la două noi 
turnee internaționale. La Leningrad, vor 
evolua floretiștii (conduși de antrenorul 
federal V. Chelaru). Lotul cuprinde pe 
Mihai Țiu, ștefan Ardeleanu, Tudor 
Petru ș șt Adalbert KuH.

O nouă formație de spadă, în cu to
tul altă componență decît cea care a 
concurat la Milano, ne va reprezenta 
în turneul de la Tallin. Antrenorul 
C. Stelian conduce un Iot tînăr alcă
tuit din : Nicolae Iorgu, Octavian Zi
darii, Ion Popa, Liviu Angclcscu 
Niculae Doboș.

Echipele de scrimă din ultimul eșalon 
au început campionatul de calificare în 
divizia B cu etapa desfășurată la Cra
iova unde au participat sportivi din 
Cluj. Cărei, București. Timișoara, Bra
șov. lași, Titu. Miercurea Ciuc, Lugoj, 
Ploiești. Oradea și din localitate. întîl- 
nlrile s-au disputat, în general, la un 
bun nivel tehnic lmpunindu-se 
zentanții Medicinii-Cluj 
spadă), floretiștii de la 
floretlstele de la Crișul 
menționat că în proba 
floretă, orașul Craiova 
echipă a . .
fiind vîrsta fragedă a componenților 
săiț nu a putut face fată adversarilor 
mai experimentați.

CLASAMENTE. — Floretit-masculln :
1. CSM Cluj 6 p. 2. Victoria Cărei 4 p, 
3. CSM Iași 2 p, 4. Șc. sp. M. Ciuc fl p. 
Floretă feminin : 1. Crișul Oradea 6 p,
2. Șc. sp. Ploiești 4 p. 3. Petrolul Plo
iești. 4. Șc. sp M. Ciuc 0 p. Sabie : 1. 
Medicina Cluj 6 p, 2. Progresul Bucu
rești 4 p, 3. Șc. sp. Ploiești î p. 4. 
Comerțul Lugoj 0 p. Spadă : 1. Medi
cina Cluj 8 p, 2. Șc. sp. Timișoara 4 p,
3. Cl. sp. școlar București 4. p, 4. Vic
toria Cărei 4 p.

V. POPOV1CT — corespondent

repre- 
(la sabie și 

C.S.M. Cluj șl 
Oradea. De 
masculină de 

a prezentat o 
Casei Pionierilor care, dată 

fragedă a componenților

Victor BANC1ULESCU

—rsn

DUBLA INTILNIRE AMICALA CU POPICARII

de 
cadrul 
urma- 
Voința 
Voința

LUPTE La turneul Internațional d*a 
lupte greco-romane ^Țvan podubnii‘\ 
ce va avea loc în perioada 1—3 raarție, 
la Leningrad, vor lua parte șl cinci spor
tivi români. în rîndul acestora se vor 
număra campionul mondial Nicu Gin$ă. 
și cel olimpic, Nicolac Martinescu. 
ÎNTRE 8 ȘI 10 MARTIE, > EDERAȚIA 
DE LUPTE DIN R.P. MONGOLA orga- 
nizează, la Ulan - un turneu, in
ternațional de lupte libere la care vor 
participa și opt luptători români. Din
tre aceștia ti amintim • pe Petre Brîndu- 
san. Marin Pîrcălab si Aurel Bălâianu.

ca

DIN R.F. GERMANIA
în dubla întilnire internațională a- 

micală de popice de la Stuttgart, din
tre reprezentativele feminine și mas
culine ale R. F. Germania și Româ
nia, victorile au fost împărțite, atit 
in jocurile pe echipe cit și în turne
ele individuale. La femei a cîștigat 
formația țării noastre (2802 — 2569 
p d), la bărbați scorul a fost favora
bil gazdelor (5632 — 5472 pd). în 
turneul individual masculin pe pri
mul loc s-a clasat românul Petre 
Purje, iar la femei sportiva vest-ger- 
mană Edith Neidhart. Deci, scorul ge
neral al intilnirii a fost 2—2 și astfel 
obiectivul propus de jucătorii noștri, 
care se pregătesc pentru campionatele 
mondiale, a fost atins.

După cum ne reiata L. Szocs, se
cretarul general al F.R.P., care a în
soțit loturile române Ia Stuttgart, vi
itoarele gazde ale mondialelor, popi
carii vest-germnni s-au prezentat 
foarte bine. în special la femei, care 
sînt intr-un evident progres.

Echipa noastră feminină a jucat bi
ne, toate componentele au avut rezul
tate corespunzătoare stadiului actual 
al pregătirii și cu toate că partida a 
avut o desfășurare cu dese schimbări 
de scor, jucătoarele românce s-au 
mobilizat in momentele critice tran- 
șind in favoarea lor soarta meciului. 
După trei schimburi conduceau gaz-

dele cu 44 de popice, dar jucătoaroa 
noastră de pe postul 4, Elena Tranda
fir. a refăcut 
reprezentativa 
conducerea cu 
timului schimb 
sportivele țării 
dar românca ___
schimbul 6 al echipei noastre, a avut 
un finiș foarte bun și cu ultimele 
10 bile și-a depășit cu 15 p adversara 
directă. Astfel victoria a revenit ju
cătoarelor românce. La bărbați, 
dele au fost superioare in jocul 
echipe, cîștigînd la o diferență 
Iul de mare. Din echipa română 
comportat slab. îndeosebi. Gh. __
mitrescu. debutant în reprezentativă,

care a fost 
diferență de
D. Zieher.

Iată acum _______ .,____
turneul individual : BĂRBAȚI : 1. 
Purje 9fi9 p tl, ‘ ~ " -----

întrecut cu 110 popice 
fostul campion mondial

rural și, 
comisiei

AH! COBORÎ REA...

Radu TIMOFTE

an-

reactiile sale de-a

lipsesc tehnica

AL CONCURSULUI REPUBLICAN DE TENIS

și teme- 
coborire,

Deși nu ii 
ritatea pentru proba de
Dan Cristea (in imagine) rămine 

un clasic slalomist
Foto ; N. DRAGOȘ

REFLECȚII DUPĂ C. M. DE SCHI ALPIN

î se spune, și nu pe nedrept, re
gina schiului. Alții o numesc, fără 
să se înșele, proba virtuții, iar 
trenorii — în discuțiile tehnice — o 
definesc drept testul adevărului.

„Regina schiului", pentru că este 
cea mai frumoasă și spectaculoasă 
prin dinamism și complexitate, prin 
sentimentul de învingător pe care-1 
provoacă în sufletul celui ce se-ncu- 
rnetă să-nghită văile și prăpăstiile cu 
peste 100 km la oră. „Proba virtuții", 
pentru că numai cei tari, cei ce se 
pot stăpîni. aruneîndu-se uneori 
besmetic în căderile albe, reușesc cu 
adevărat în această disciplină. Și 
„testul adevărului", pentru că. urmă
rind un schior și _ 
lungul unui traseu greu de coborîre, 
el poate fi definit fricos, curajos, te
nace. ambițios etc.

Cobori rea, în plus, este o aventură 
diurnă, repetată, în acest „Eldorado" 
alb al iernii. Coborând zilnic. în an
trenamente sau in concurs, pe aceeași 
sau altă pîrtie, senzațiile sînt mereu 
noi. puternice, stimulatoare, pentru că 
nicîcînd două eoborîri nu pot fi iden
tice. De aceea coborî rea este mereu 
proaspătă, nouă, și pentru spectator 
$i pentru concurent. Ea se apropie 
cel mai mult, dintre toate discipli
nele alpine, de frontierele senzațio
nalului. ale 
tiv pentru 
de public.

spectacolului fabulos, mo- 
care este atit de agreată

★
Moritz a fost 

___ ___r_____ zeci 
spectatori — mulți veniți 
Austria și Italia — c,_
de-a lungul gardurilor de nrotecție. 
pe lungimea de 3 210 m cu 805 metri 
diferență de nivel. Asistenta își tinea 
răsuflarea, privindu-și favoriții. a- 
plaudind și ovaționind frenetic orice 
desprindere de 25—30 m. orice reechi
librare în aer, orice aterizare per
fectă, orice viraj „tăiat", fără dera
paje. obținut la peste 100 km la 
oră In poziție aerodinamică. Acope- 
riți cu căști, cu ochelari, ghemuit! 
ca o „bombă" (suspendată pe două 
sprijinitori), schiorii nu pot fi recu
noscut! la fată ci numai identificați 
după număr, după siluetă, după stil. 
Muntele „da San Murazzan" devine 
un haos fonic cînd trec schiorii elve
țieni Philippe Roux, Bernard Russi. 
Walter Vesti și, mai cu seamă. Ro
land Collombin. Ultimul, fără să a- 
rate tot ce poate in antrenamente, 
negliiind, cred și o ceruire adecvată, 
s-a lăsat surprins de o pîrtie deve
nită peste noapte foarte rapidă din 
cauza frigului. A fost suficientă o 
fracțiune de neatenție în condițiile 
de neclară vizibilitate, pentru ca Col
lombin să se regăsească nedumerit, 
nefericit, disperat, fără un schiu în 
picior, la marginea pîrtiei. Drama se

La Saint 
mai populată. Citeva

proba cea 
de mii de 
special din 

erau însiruiți.

consumase instantaneu, într-o tăcere 
mormîntală, în stupoarea generală a 
spectatorilor, a operatorilor de film 
și televiziune. Elveția pierduse „ziua 
cea mare" ; Elveția pierduse, în acel 
moment, și ultima sa speranță la o 
medalie de aur. La cinci minute după 
aceasta, Collombin, bravînd. cu la
crimi strivite intre pleoapele roșii, 
îmi spunea : „Sînt tare nefericit. Fu
sesem avertizat că pirtia este mult 
mai rapidă decit la antrenamente și 
— totuși — am fost surprins la o 
schimbare de înclinație, am rămas pe 
spate și am căzut. Ar fi fost, însă, 
foarte greu să cîștig. La tocul căză
turii eram deja în întirziere față de 
Zwiling. A alunecat colosal..."

Intr-adevăr, atenți la marele favo
rit Collombin. ce urma să-i vină rîn
dul, spectatorii n-au retinut sau nu 
s-au lăsat impresionați de impecabila 
coborîre a numărului 3. austriacul 
David Zwiling. Blondul Vid, din Ab- 
tenau, eliberat de prezența copleși
toare a personalității lui Karl Schranz 
în echipa Austriei, reușise coborârea 
vieții lui printr-o magistrală de
monstrație de impetuozitate și sigu
ranță. Alți doi austrieci. Klammer și 
Cordin. toți alunccînd extraordinar, 
cu schi urile ceruile și aduse în ulti
mul moment cu helicopterul la start, 
ocupă pozițiile 2 și 4 ale clasamen
tului, asigurând echipei lui Toni Sai
ler și un succes de ansamblu. Russi 
deziluzionează, dar publicul generos 
în lipsa unei motivații ovaționale el
vețiene. se aprinde pentru tinărul 
Willi Frommelt din Lichtenstein, cla
sat nesperat pe locul trei.

Cîteva minute mai tirziu. în țarcul 
rezervat concurenților am privit și am 
stat de vorbă cu multi dintre ei. 
Victorioșilor le străluceau ochii. în 
privirile celor mai multi am deose
bit senzația aventurii împlinite, ful
gerul celor ce caută aurul... și l-au 
găsit.

I-am 
traseul 
Burchi, 
amiezii, 
la televizor și 
stat mult, mult, de vorbă. Erau a 
fectați, nemulțumiți de ei înșiși, stîn- 
jeniți de pozițiile din clasamentul 
coborîrii (58 și. respectiv, 76). Dar 
discutau calm, exact, lucid, cu acea 
matematică exactitudine a slalomiști- 
lor. în ochii lor nu se aprindeau lu
minițe la rememorarea cursei de 
coborîre. sau la interminabilele dis
cuții despre ea. Se născuseră și erau 
slalomiști.

Ah 1 Dacă s-ar aprinde aceste lu
minițe și în ochii lui Cristea. sau ai 
altui coborî tor român la vederea unei 
pîrtii sau Ia 
coborîre...

urmărit porțiuni întinse din 
de coborîre pe Cristea și 
Mai tirziu, în faptul după- 
am revăzut întreaga lor cursă 

bineînțeles — am

auzul cuvintului :

Mihai BARA

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA

CONCURSUL
NAȚIONAL

AL COPIILOR
LA SCHI FOND

fi o 
tineri

handicapul și astfel 
României a preluat 

7 ..bețe". înaintea ul- 
insă conduceau iar 

gazdif . cu 2 puncte. 
Cornelia Petrușca.

gaz- 
00 

des- 
s-a 

Du-

rezultatele obținute la ’ . p
2. D. Zieher (R.F.G.) 

945 pd. 3. G. Koch (R.F.G.) 939 pd. 
4. I. Băiaș 936 p d, 5. I. Bice 932 pd 
— Gh. Silvestru 916 p d. Al. Cătinea- 
nu 913 p d, I. Tismănaru 906 od și 
Gh. Dunlitrescu 867 p d. FEMEI : 1. 
Edith Neidhart (R.F.G.) 465 pd. 2. 
Ana Petrescu 460 p d. 3. Vasilica Pin- 
țea 452 n d. 4. Margareta Bordei 4-49 
p cl. 5. Mariana Constantin 426 n d — 
Elisabeta Szilagyi 422 p d. Florina 
Negutoiu 417 pd. Cornelia Petrușca 
415 pd si Elena Trandafir 412 p d.

0 MAMĂ PLÎNGEA
LA POARTA PATINOARULUI...

La sfîrșitul săptămînii trecute, între
cerile campionatelor Diviziei B au con
tinuat cu desfășurarea întilnirilor etapei 
a IV-a a turului 3. Iată rezultatele În
registrate :

MASCULIN î Voința București — 
Mine Energie 76—«6 (39—36) — după un 
Început echilibrat, baschetballștli de la 
Voința, care conduc detașat în serie, 
și-au Impus superioritatea, obținlnd vic
toria. Cele mai multe puncte : Kiss 24. 
Bradu 16 pentru Voința, respectiv San- 
leanu 16 șl Roșea 15; U.M. Timișoara 
— Universitatea Craiova 56—74 (20—40); 
Voința Tulcea — Electrica Eleni 98—91 
(46—43, 83—83): Știința Mediaș — Unl-

versitatea Brașov 71—67 (35—32); Crișul 
Oradea — Mureșul Tg. Mureș 94—68 
(45—34); A.S.A. Bacău — Politehnica 
Iași 53—62 (23—33); Medicina Tg. Mu
reș — Unirea Dej 100—45 (47—17); A.S. 
Universitatea Sibiu — Constructorul 
Arad 91—62 (33—34); Arhitectura — 
t.E.F.S. II 77—55 (36—24): P.T.T. — Uni
versitatea 58—52 (31—27).

feminin : Arhitectura — Progresul 
70—56 (28—30) — prima repriză a avut 
un aspect echilibrat, ambele echipe 
conducted alternativ. în repriza secun
dă, experiența jucătoarelor de la Arhi
tectura și-a spus cțtvîntuJ, Cele mai

P.T.T.

Din nou Azuga s-a dovedit a 
gazdă bună pentru cei mai 
schiori fondiști, reprezentanți a zece 
județe, care s-au întrecut pentru a-și 
desemna campionii în cadrul con
cursului național al copiilor. Exce
lenta organizare (asigurată cu spriji
nul asociației sportive Unirea) și tra
seul din Poiana Urechea (unde zăpa
da s-a aflat în cantități îndestulătoa
re) au asigurat un succes deplin. 
Conform desfășurării curselor, am 
putut evidenția buna comportare a ti
nerilor sportivi din județele Brașov 
și Harghita, precum și aceea a ele
vilor de la Liceul experimental de 
schi din Predeal. Toți aceștia au reu
șit să se impună, prin valoare și hu
nă pregătire, fiind, de departe, pro
tagoniștii fiecărei curse.

Iată învingătorii : copii II, fete 
(2 km.) — Rodica Antal (Harghita), 
băieți (3 km.) — Gyula Kiss (Harghi
ta) ; copii I, fete (3 km.) — Maria 
Truță (Brașov), băieți (4 km.) — ton 
Cimpoaia (Brașov). Clasamentul pe 
echipe : 1. Brașov. 2. Harghita. 3. 
L.E.S. Predeal, 4. Suceava, 5. Sibiu. 
6. Prahova.

HUNEDOARA, 39 (prin telefon de la 
corespondentul nostru) în sala Con
structorul din localitate au continuat 
întrecerile concursului republican de 
tenis al seniorilor. Rezultate din turul I:
L. Virgoiicl (Progresul) — I, 
(Constructorul Hunedoara) 5—7, 
6—2; M. Voevod (Ind. sirrnei C.
— I. Galamboș (Dunărea Galați) 
6—2; S. Munteanu (Constr. Huned.) — 
A. Feraru (Liceul Ilia. jud. Hunedoara) 
6—1, 6—2: turul II: A. Roșianu (Steaua)
— A. Fodor (Mureșul Tg. Mureș) 6—1. 
6—2: D Nemeș (Steaua) — Ch. Boaghe 
(C.S.U. Construcții) 6—0. 2—6, 6—4; V. 
Marcu (Dinamo București) — I. Casapu 
(Steaua) 6—0. 6—0: A. Stito (Dunărea) —
M. Voevod 6—3, 6—3: M. Russu (C.S.U. 
Constr.)' — L. Vîrgolid 6—2. 6—1; T. 
Frunză (Progresul) — B. Atti (-Electrica

Millan
6—2.

Turzii)
7—5,

Timișoara! 6—1. 6—4; A. Dragomir (Pe
trolistul Cimpina) — L. Uță (Șe. sp. 3 
București) 6—3 6—7, 6—3; B, Almăjan
(Dinamo București) — V. Biro (Petro
listul Cimpina) 6—1, 6—0; C. fîîrju (Du
nărea Gl.) — R. Schenchenstein (Con
structorul Hunedoara) s—1. 8—3: I. Ke- 
rekeș (Dinamo Brașov) — M. Bondoc 
(Petrolistul Cimpina) 6—3. 6—4: C. Rădu- 
tescu (Șc. sp. 3 Buc.) — P. Sântei (Să
nătatea Oradea) 7—6, 6—S; C. Popovici 
— L. Dragotă (Electrica) 6—0, 6—1; I. 
Russen (Progresul) '— T Iliasa (Constr. 
Huned.) 6—0. 6—2: C. Dumitrescu (Jiu! 
Petroșani) — A. Danciu (Constr. Hune
doara) 6—1. 6—ft; E. Stan (Industria 
sîrmet C. Turzii) — N. Traian (Constr 
Huned.> 6—1 7—6.

Ioan VLAD

„CUPA TINERETULUI**
(Urmare din pag. 1)

Rezultate : schi (15—19 ani) : 
Francisc Derzsi ; fete : Rozalia Do- 
mokos : tineri din mediul sătesc (ca- 

’ teg. pînă la 30 de ani) Octavian Cif 
și Livia Crișan.

Ioan PAUȘ — eoresp. jud.

Arcaș (Steaua roșie Sibiu); Maria 
Naiță (Rășinari).

La patinaj s-au întrecut concu- 
rcnțil de II—14 ani. La băieți a 
cîștigat H. Grcimes (Școala generală 
nr. 12 Sibiu), iar la fete, Sabina 
Kofer (Școala generală 4 Sibiu)
Iiie IONESCU, eoresp. județean

V. ZBARCEA — eoresp.

BASCHET
multe puncte : Lungulescu 24, Verona 
14, Giugea 14 de Ia Arhitectura, respec
tiv Sandu 18; Constructorul Arad — 
Voința Brașov 65—56 (40—27); . Voința
Oradea — Institutul pedagogic Tg. Mu
reș 32—51 (17—22); știința Sf. Gheorehe 
— Metalul Salonta 53—72 (21—30); Mol
dova Iași — Tomistex Constanța 70—67 
(35—23, 64—64); Medicina Timișoara 
Rapid Deva 75—58 (30—28).

(Rezultatele ne-au fost comunicate 
corespondenții : O. Guțu, I. Ene, 
Comșa, Z. Rtșnoveanu, E. Șuranl,
lancu, C. Alhu, I. Ionescu, Daniel Dia- 
conescu, Șt. lacob, Gh. Bliotă, D, On- 
clul, Șt. Crețu),

de 
P-
I.

CAMPIONII JUDEȚULUI
SIBIU (p-in telefon de la cores

pondentul nostru). In localitate, pe 
patinoarul artificial, precum și pe 
pîrtiile de la Păltiniș, au avut loc 
duminică ultimele întreceri con- 
tînd pentru etapa județeană a e- 
diției de iarnă a „Cupei tineretu
lui". De astă dată la concurs au 
fost prezenți tinerii din întreprin
deri și cei de la sate, de la ca
tegoria pînă la 30 de ani.

Iată campionii județului, cei care 
au primit dreptul de a fi prezenți 
la etapa finală. Slalom, fete; Do
rina Popescu (Uzinele textile Cls- 
nădie); Ana Ihora (Rășinari); bă
ieți : M Dordea (I.P.A. Sibiu) ; I 
Motronea (Rășinari); fond, băieți: 
S. Maierbruchler (I.P.A. Sibiu); 
I. Hanciu (Săliște); fete: Adriana

SECTORUL 5: SÂPTAMINA 
ACEASTA VOR El 

DESEMNAȚI CAMPIONII...
In sectorul 5 al Capitalei vor 

avea Ioc, in această săptămînă, 
întrecerile pe sector din cadru! 
„Cupei tineretului" Ia tenis de 
masă.

Astfel, vineri 22 februarie, în 
sala „Triumf" (ora 17) vor concu
ra tinerii din întreprinderi și in
stituții, iar duminică 24 februarie 
reprezentanții școlilor generale (în 
sălile de sport de la „111“ și 
„114“).

Pentru elevii din 
profesionale, faza pe sector la te
nis de masă a fost fixată la data 

. de 3 martie. în sala de sport a 
Grupului școlar „I. Rangheț”. 
Mihai BUJOR, elev la școala 

generală nr 98.

licee și școli

Duminică seara, după întîlni- 
ren de hochei dintre echipele de 
juniori ale României și Bulga
riei. am mai zăbovit pe la ca
bină jucătorilor, schimbînd pă
reri și impresii cu antrenorii 
despre cele două meciuri, despre 
șansele reprezentativei noastre Ia 
apropiatele campionate europene 
de la București. Spectatorii ple
caseră de mult cînd am ieșit a- 
fară (împreună cu arbitrul Mi
hai Presneanu), și în întunericul 
nopții atenția ne-a fost atrasă 
de o discuție pe un ton foarte 
iritat, care se purta chiar la 
poarta patinoarului.

— Ce-ai căutat astă-seară, 
aici ? s-a auzit o voce de băiat. 
Te-a chemat cineva ?

— Am vrut să văd cine te aș
teaptă, cu ce der
bedei pleci! —
a răspuns o fe
meie. Apoi a con
tinuat : Să știi că 
nu e bine ce faci. 
Am să-i spun eu 
totul tovarășului 
Flamaropol...

Devenise clar. 
Precis că era 
vorba despre un 
hocheist și, auzind 
trenorului Flamaropol, am de
dus că trebuia să fie cineva din 
lotul de juniori.

A urmat o replică neașteptată, 
care ne-a încremenit :

— Dacă vin acasă, vă bat de 
vă sting !...

Apropiindu-ne, am constatat 
că dialogul acesta avusese loc 
între hocheistul Nicolae Vișan 
și MAMA SA !

Este de prisos să adăugăm aici 
sentimentul pe care l-am încer
cat în acea clipă. Era, în ace
lași timp, revoltă, indignare. $ar
— parcă — rușine și milă. Ruși
ne, pentru 
care poate 
mamei sale 
tă femeie, 
semenea cuvinte 
său.

Nu era nevoie 
mama lui Vișan
— altminteri un
— a apucat pe căi rele, 
că este certat cu învățătura, iar 
anul trecut a trebuit să fie scos 
de la pregătire și competiții 
pentru a-și mai drege, cît de 
cit, situația școlară. în plus, este 
obraznic, nedisciplinat, recalci
trant. Ne amintim un caz. în 
aparență amuzant, dar, în reali-

tate, foarte grav și serios. La 
plenara Comitetului federal, an
trenorul Flamaropol venise 
șchiopătînd.

— Am fugit după Vișan să-i 
dau citeva după ceafă, spunea 
antrenorul, și am căzut pe 
gheafă... S-a rîs, dar nu era ni
mic de rîs in această întîmplare.

Si iată că âcest adolescent, so
cotit de mulți un fel de copil 
teribil, ne apare in ipostază 
tristă și urită a unui individ a- 
gresiv, brutal, lipsit de cel mai 
elementar bun simț, care își a- 
menința mama cu bătaia, pen
tru simplul motiv cu ea este 
îngrijorată de soarta și viitorul 
lui, încearcă

Ceea ce, 
prea puțin

numele an-

un băiat de 17 ani, 
să vorbească astfel 

; milă, pentru o bia- 
Obligată să audă a- 

de la copilul

să aflăm 
că acest 
hocheist

de la 
băiat 
dotat 

Știam

să-l controleze, 
din păcate, a făcut 
clubul Dinamo (în 

care activează 
Vișan), secția sa 
de hochei. Aces
tui sporțiv i s-au 
toleratprea mul- 
te, ă) a fost iertat 
de prea multe 
ori. adueîndu-i-se 
astfel .un 
deserviciu.
mult chiar, 
noseîndu-se 

repetate, el a primit 
- cinstea de a face 

parte din lotufl național de ju
niori.

Fără îndoială, este momentul 
să se intervină energic în cazul 
lui Vișan. Poate că n-ar fi rău, 
ba — dimpotrivă — extrem de 
educativ, să fie pus în discuția 
colectivului. Sînt acolo mulți co
pii buni, elevi ai Liceului 1 din 
Miercurea Ciuc. care se pregă
tesc pentru campionatul euro
pean de juniori purtîndu-și căr
țile de ș'eoală în sacii de antre
nament, spre a 
țiile și a putea 
ces examenul 
Vișan ar putea 
cruri folositoare 
ieți vrednici.

Și ar fi bine 
șan că acest campionat se poate 
juca și fără el, că — oricît de 
abil ar mînui crosa — pentru 
societatea noastră sînt mai de 
preț calitățile morale și de ca
racter ale unui tînăr, conștiința 
lui de cetățean.

La cei 17 ani ai săi, Vișan a 
primit foarte mult de la societa
te. Și cum a răspuns ?

...în acea noapte, mama lui 
plîngea Ja poarta patinoarului...

Valeriu CHIOSE

terile sale
— totuși

mare 
Mai 
cu- 

aba-

fi la zi cu lec- 
susține cu sue
de bacalaureat 
auzi multe lu
de la niște bă-

să mai știe Vi-
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LA 28 FEBRUARIE-START lN CEL DE AL 8-lea

TURNEU FINAL AL C. M. DE HANDBAL MASCULIN

PORNIM HOTARÎȚI SĂ CUCERIM 
AL PATRULEA TITLU MONDIAL!

declară antrenorul emerit OPREA VLASE
• PREPARATIVE FINALE IN TOATE
BUNI PORTARI ROMANI PENTRU OCUPAREA LOCURILOR IN REPREZENTATIVA
• OPINII DESPRE JOCUL ECHIPELOR U.R.S.S„ R. D. GERMANE SI POLONIEI

• LA PLOIEȘTI, CONTINUA SERIA PARTIDELOR AMICALE CU ECHIPA 
BULGARIEI

TABERELE • CONCURS INTRE CEI MAI

Febra startului în cel de al 8-1 ea 
turneu final al campionatului mondial 
de handbal masculin se simte tot 
mai mult, pretutindeni. Zi de zi ne 
parvin, din diferite colțuri ale lumii, 
noi vești despre pregătirile și evo
luțiile celor 16 finaliste. Americanii 
au fost ta Islanda și fac acum ulti
mele preparative acasă (poate că ta 
ora tind apar aceste rlnduri își pre
gătesc... bagajele), japonezii au avut 
emoții la Tel Aviv (primul meci de 
calificare s-a terminat la egalitate. 
Iar în al doilea succesul a fost obți
nut greu, chiar foarte greu), polone
zii, sovieticii, iugoslavii, suedezii își 
desăvîrșesc forma sportivă și parti
cipă la meciuri de verificare. Ce fac. 
la această oră. reprezentanții noștri ?

Pentru a afla răspunsul la întreba
re ne-am deplasat la Ploiești, „cartie
rul general" al handbaliștilor noștri 
în aceste zile. L-am abordat pe an
trenorul emerit OPREA VLASE care 
ne-a spus :

„Miercuri, joi și vineri nc verificăm 
in compania handbaliștilor bulgari, și 
ei participant! la campionatul mon
dial. Primele două meciuri — între 
reprezentativele divizionare ale ce
lor două țări — vor pune față în fată 
loturile complete. Vineri, fiecare lot 
va fi împărțit în cite două echipe. 
Cele 4 formații vor particip 1® un 
turneu, programat dimineață și după 
amiază în sala Victoria. Scopul aces
tor meciuri este pregătirea, dar și de
finitivarea lotului. Din cei 20 de spor
tivi trebuie să rămînă doar 16. care 
vor face deplasarea la Schwerin".

— Șiim că celor 19. anunțați în 
ziarul nostru. Ii s-a adăugat Alexan
dru Dincă. în ce idee 7

— în ultimele meciuri de verificare 
n-arp fost mulțumiți de evoluția por-

tarilor, 
pentru 
post — 
să inițiem un veritabil concurs 1 
Ștefan Orban. Constantin Banciu 
Alexandru Dincă. Ultimul, deși 
pregătit'la club, este — se pare 
în formă bună si poate \su»tine 
ceasta întrecere de prestigiu.

— Dv. ați participat la două im
portante teste : Ia Moscova — meciu
rile U.R.S.S. — România. Ia Dessau 
și Brandenburg — întîlnirile R. D. 
Germană — Polonia. Ati văzut, așa
dar, trei dintre pretendentele autori
zate Ia titlul mondial — România. 
U.R.S.S. și R.D. Germană — în con
fruntările de ultimă oră și pe Polo
nia, primul adversar al reprezentati
vei noastre in grupa B, de la Schwe
rin. Care sint opiniile dv. după aces
te teste ?

— I^a Moscova, echipa României 
s-a verificat in compania unui adver
sar de elită. După o mai lungă peri
oadă de pregătire, se simțea 
unui test sever. Deși am 
prima întîlnire (19—22). iar pe a doua 
am încheiat-o la egalitate (16—16). pbt 
spune că echipa a corespuns, în ge
neral. Am rulat întregul lot și ne-am 
dat seama mai bine de potențialul 
fiecărui jucător, am verificat o serie 
de soluții tactice preconizate atît pen
tru jocul in atac, cît și pentru cel în 
apărare. Am depistat și unele mici 
deficiențe, asupra cărora ne îndrep
tăm atenția în aceste zile. Echipa 
Uniunii Sovietice — candidat poten
țial la un loc pe podiumul de 
premiere al C.M. — practică un
handbal modern, tehnic, in viteză și 
forță. La 16 și 17 februarie am văzut, 
la Dessau și Brandenburg, echipele 
R. D. Germane si Poloniei. Am fost

De aceea ne-sm gîndit că 
desemnarea rezervelor acestui 
titular este Cornelia Penu — 

între 
l $i 
i s-a

A-

nevoia 
pierdut

însoțit de operatorul Mircea Ionescu, 
care a filmat ambele partide pentru 
a putea să le prezentăm jucătorilor 
noștri. Vizionîndu-le împreună vom 
face analiza jocului celor două for
mații. Reprezentativa R. D. Germane 
este în formă, omogenă, cu un po
tențial ridicat Ea a obținut două 
victorii clare (17—12 și 15—10). fără 
a forța prea mult. Polonia — adver
sarul nostru de la 28 februarie — 
prezintă o echipă bine sudată, destul 
de tînără, ambițioasă. Handbaliștii po
lonezi au o excelentă pregătire atle
tică si o tehnică superioară a mînuirii 
mingii. De altfel, ei au fost adesea 
apia udați pentru această din urmă ca
litate. Selecționata Poloniei practică 
un sistem de apărare în zonă, rare 
funcționează bine, iar in atac acțio
nează mobil, imprimă permanent o 
rapidă circulație balonului. Socotesc 
că atît ca valoare individuală, cit și 
ca ansamblu, reprezentativa noastră 
este superioară celei a Poloniei. Evo- 
luînd la potențialul său obișnuit, echi
pa României poate — si trebuie — 
să obțină succesul dorit în primul său 
meci la C.M.

— Oprindu-ne la acest capitol, «t 
evoluției echipei României Ia C.M., 
care credeți că sînt șansele ei ?

— La a 8-a ediție a campionatului 
mondial, echipa României — care de
ține titlul suprem — are. fără îndo
ială. o misiune extrem de dificilă. Cel 
aflat în vîrful piramidei este atacat 
permanent, pretutindeni. Toate echi
pele cu care vom juca vor dori să 
ne învingă. Am însă maro încredere 
în formația pe care o prezentăm. Ea 
poate ajunge in finală și, acolo, to
tul va fi aruncat pe o singură carte, 
cea a victoriei. Ne trebuie însă mult 
calm, luciditate. încredere în forțele 
noastre, curaj. Toate aceste calități 
— cred eu — sînt întrunite de hnnd- 
baliștii români. Pornim, deci, hotărltl 
să ne apărăm titlul, să-l cucerim 
cel de al 4-lea. să dovedim 
balul, sportul românesc, se 
Continuă ascensiune.
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la

în 
di-

lata programul transmisiilor In di
rect de la a t-a ediție a campiona
tului mondial de handbal masculin:

.orele
în 
in 
seriî-, 
în 
ora 18,45

Bălan,' 
teu- 
spre

în cadrul radiopro- 
,orele serii", meciul Ro- 

‘ ’ în ca-- 
serii*4, 

3 mar-
,spori și 
Suedia; 

in cadrul radioprugra- 
serii“. primul îneci ai 
grupa semifinală ; 7
cadrul rachoprogramu- 

al doilea meci al 
grupa semifinală; 10 

finala campio-

28 februarie — ora 18,30 — Rotaâ- 
Polonia, transmisiune directa 

ora 
trans*

3

28 februarie 
gramului .. 
mânia — Polonia: 1 martie -* 
drul radioprogramului „orele 
meciul România •— Spania : 
tie — in cadrul emisiunii 
muztcă'*, meciul Romania 
5 martie 
mulul „i 
României 
martie — 
lui „orele 
României 
martie — 
natului mondial.

IN AUTOCARUL LIDERULUI...
Meciul de verificare C.S.M. Reșița 

— Universitatea Craiova s-a terminat 
de 20 de minute. „Mercedesul" lide
rului este asaltat, în curtea stadionu
lui. de numeroși amatori de autografe. 
Șoferul claxonează nervos, ambalează 
motorul, dar nimeni nu pare dispus, 
să renunțe la autografele lui 
Marcu sau Țarălungă. Autocarul 
șește, într-un tîrziu. să demareze 
Craiova.

Se impart pachete cu hrană 
Jucătorii măruntă. pe genunchi, 
tr-o liniște desăvîrșită. Singurul

Hristoche

De 
că hand- 
află în

NAUM

Oprea Vlase. unul dintre promotorii 
handbalului >n 7 in tara noastră, a 
avut o contribuție substanțială la 
succesele obținute de sportivii noș
tri de-a lungul anilor.

ia 
de la Schwerin; 1 martie -
18,30 — România — Spania, 
misiune directă de la Rostock; 
martie — ora 18 — România 
Suedia, transmisiune directă de 
Schwerin; 5 martie — ora 18,30 
primul meci al echipei României 
grupa semifinală, transmisiune 
recta de la Halle sau Karl Marx 
Stadt ; 7 martie — ora 13,30 — al 
doilea meci at echipei României tn 
grupa semifinală, transmisiune direc
tă de la Schwerin 
Stadt 9 martie — 
pentru locurile 3—4, 
directă de ia Berlin; 
ora 18,45 — finala

sau Karl Matx 
ora 13 — meciul 

transmisiune 
10 martie — 

campionatului 
mondial, transmisiune directă de la 
Berlin.

REÎNCEPE

LOTUL
IN

CAMPIONATUL EUROPEAN F. I. R. A. !

FOST DEFINITIVAT
NAȚIONAL DE RUGBY

VEDEREA ÎNTÎLNIRII

rece, 
in-

.... __________ care 
vorbește și încearcă să înveselească 
atmosfera este Deselnicu. Antrenorul 
Cernăianu nici nu se atinge de min- 
eare.
..Nu 
1U lui 
telul 
e eă 
IrepHns peste hotare ne-a 
foarte mult. An» susținut șapte me
ciuri in 18 zile, după ce în țară, înain
tea plecării, efectuasem doar trei an
trenamente specifice".

Privirile tuturor sifit atrase de cres
tele înzăpezite ale Munților Semenic. 
Decor de basm. Țarălungă propune un 
ScUtt popas. Nu-și găsește, insă, nici 
un aliat. „Să ne grăbim spre casă, 
îl combate Rădin...

Atmosfera devine, treptat, treptat, 
ceva mai destinsă. Dar jucătorii con
tinuă să evite privirea plină de re
proș a lui Cernăianu... Cei mai liniș
tiți jucători sint Strîmbeanu (care ci
tește un roman polițist), N’iță (care 
doarme ghemuit în fotoliu) și Oprea 
care — ne spune Ion Dobrițoiu, se
cretarul clubului Universitatea — nu 
scoate o vorbă nici dacă mergi 
cu el pînă la Baia Mare.

Trecem prin stațiunea Băile Her- 
culane. Medicul echipei. V. Frincu- 
lcscu. apreciază că aici echipa a făcut 
o foarte bună pregătire de iarnă. „Cel 
mal disciplinat $i conștiincios jucă
tor la antrenamente, continuă dr. 
Frinculescu. a fost, poate o să vă 
surprindă, Boc. N-a existat cros la 
care să nu fie primul 1 Coechipierii

Are o mină de om ingindurat. 
sîut afectat <le rezultatul amica- 
de azi, se destăinuie el. ci de
Cum a jucat echipa. Adevărul 
băieții sîut obosiți. Turneul în- 

solicital

i-an reproșat, uneori, că tcmpo-ul a- 
lergării pe care îl impune este prea 
ridicat...

Autocarul este reținut 10 minute de 
o barieră. „De n-am avea „bariere" 
și in campionat", spune Deselnicu. 
■Ce retur ne așteaptă 1 Va fi foarte 
greu. Toți vor juca cu ambiție îm
potriva noastră. Pentru a ieși cam
pioni. trebuie neapărat să cîștigăm 
cele 9 jocuri de pe teren propriu, iar 
clin rele 8 partide din deplasare să 
aducem măcar 3—4 puncte. Cred că 
vom reuși". Bălan promite că în re
tur va înscrie tot atîtea goluri ca și 
în prima parte a campionatului : 15. 
„Ce ziceți, ne întreabă el. îmi vor ti 
suficiente pentru a ciștiga titlul de 
golgeter Marcu e convins și el că 
"Universitatea va ciștiga campionatul. 
„Nu ne mai scapă nouă titlul, ca a- 
nul trecut". Tot el crede că echipa 
națională — al cărei titular este — 
pornește, favorită în campionatul Eu
ropei. „Noua echipă care se constru
iește va fi mai valoroasă decît cea 
a Scoției, pe care eu o văd ca princi
pala pretendentă la locul 1 în grupă". 
L-am întrebat pn Marcu de c« in a- 
nurnito momente ale jocului ..dispare" 
din teren. Ne-a răspuns : „Sint ner
vos și. de aceea, nu mă pot concen
tra de-a lungul celor 90 de minatei 
Am nevoie să strige cineva Ia mine, 
să mă încurajeze. La Craiova o face 
Oblemenco. La Iot. însă, nimeni iui 
mă încurajează. De fapt, nici nti prea 
sint jucat suficient. Acțiunile sint 
construite cu predilecție pe partea 
dreaptă".

Călătoria se apropie de sfîrșit. Au
tocarul străbate străzile Craîovei. 
Mulți trecători își recunosc favoritii 
și îi salută cu gesturi prietenești, a- 
micale. După patru ore de la pleca
rea din Reșița, autocarul se oprește 
în curtea clubului. Cîțiva curioși se 
adună imediat : „Ce ați făcut la Re
șița ?. întreabă oi eu vădită 
te. „Am pierdut cu 2—1, 
îngtndurat, Cernăianu...

curtezi ta- 
răspunde.

CU VISANDumitru

CUM AU EVOLUAT FINALISTELE C M, DE HANDBAL IN ULTIMII 4 ANI Cu antrenorul C. Drăgușln despre turneul de la Viareggio
In fruntea ierarhiei - tot echipele lugosloviej și României

din partidele directe

ani ce s-au scurs de 
o imagine destul de 
fiecărei formații în

a nu-i 
foștii ti- 
schimb.

debutul rugbyștilor

XV-le MAROCULUI

la Pa.g-

după

Gheorghe NERTEA

la 5 iunie, la Amsterdam

• Asociația sportivă Trotu- 
șui din municipiul Gh. Gheor-

vor-
ac-

NOI RECORDURI LOCALE DE 
HALTERE LA ORADEA

Alexandru Pop și Sergiu Bărgău- 
naș, doi dintre echipierii. QtiViței 
Roșii in lotul reprezentativ, în ur

mărirea balohului...
Foto : P. ROMOȘAN

„CUPA DUNĂRII" — 
ÎNTRECERE ATLETICA 

BRĂILEANĂ — La A V-A 
EDIȚIE

CTUALITATI

O analiză mai amănunțită asupra modului cum au 
evoluat finalistele apropiatului campionat al lumii 
lâ handbal masculin, în cei 4 
ia ediția precedentă, ne oferă 
completă asupra posibilităților 
întrecerea din cadrul C.M.

Parcurgînd toate rezultatele . .
ale finalistelor și alcătuind un clasament. Inedit în 
acest sens, vom observa că cele mai bune echipe 
ale ciclului respectiv au fost Iugoslavia și România. 
După meciurile susținute în perioada anilor 1970— 
1973, singura formație care a reușit să-și asigure un 
palmares pozitiv în fața tuturor celorlalte finaliste 
este cea a Iugoslaviei: fi—1—2 cu România, 5—3—2 
cp. R. D. Germană, 4—2—1 cu U.R.S.S. și 5—1—4 
cu Cehoslovacia.

Cu o singură excepție — față de selecționata iu
goslavă — și reprezentativa României deține un pal
mares pozitiv în fața viitoarelor sale adversare :
4— 0—3 cu R. D. Germană, 4—1—2 cu V.R.S.S., 
8—2—1 cu Cehoslovacia, 3—0—1 cu R. F. Germania,
5— 2—2 cu Ungaria și 3—0—2 cu Suedia.

în clasamentul de mai jo» am ținut cont de toate

meciurile directe între cele 14 formații. Selecționata 
Algeriei nu a jucat nici un meci în această perioadă 
cu vreuna din viitoarele adversare. Cu echipa Japo
niei în acest interval de timp reprezentativa Româ-
niei n-a susținut nici o întîlnire.

1. Iugoslavia 75 (19) 51 11 13 1416—1179 113 75»/o
2. ROMÂNIA 68 (23) 43 8 17 1137— 982 94 69%
3. R. D. Germană 78 (24) 46 8 24 1334—1207 100 64%
4. U.R.S.S. 67 ( 7) 34 9 24 1129—1058 77 57»/o
5. R.F. Germania 65 (38) 31 5 29 1109—1049 67 5io/o
6. Ungaria 61 (10) ss 8 28 .1104—1102 58 47%
7. Cehoslovacia 70 (14) 29 9 32 1149—1166 67 47%
8. Suedia 51 (15) 18 6 27 741— 789 42 41%
9. Polonia 36 ( 7) 12 4 20 536— 580 28 380/0

10. Islanda 23 (10) 5 5 13 378— 428 15 32«/o
11. Danemarca 60 (20) 10 8 42 900—1072 28 23%
12. S.U.A. 7 1 0 6 111— 182 2 14%
13. Spania 17 ( 3) 1 0 16 241— 362 2 10%
14. Bulgaria 16 ( 1) 0 1 15 252— 361 1 30/0

(între paranteze .— numărul jocurilor susținute pe
teren propriu).

Se apropie
tricolori în noul sezon de primă
vară, Așa după cum am mai a- 
nunțat în coloanele ziarului nostru, 
uvertura competîțională va avea 
loc la Casablanca (3 martie), unde 
se va disputa meciul oficial, con- 
tînd pentru campionatul european 
F.I.R.A., dintre echipele României 
șî Marocului. în vederea acestui 
prim contact internațional, antre
norii care răspund de pregătirile 
lotului, Cosmănescu și Irimescu, au 
operat puține schimbări față de 
anul trecut, considetînd că, în linii 
generale, echipa națională a dat 
satisfacție. S-a renunțat la fostul 
căpitan al naționalei Puiu Drago- 
mirescu, dm motive de... vîrstă 
(care în treacăt fie spus a jucat 
excelent la Valence), la ptinzătorii 
Florin Constantin și Dărăban (con
siderați prea fragili), la consacratul 
Gh. Rășcanu (intr-o prelungită e- 
clipsă de formă), pentru 
cita decît pe cîțiva dintre 
tulari, întrodueîndu-se, în

cîțiva tineri de reale perspective 
cum ar fi înaintașul constănțean 
Dumitru, cu o impresionantă forță 
de șoc, taionerul Munteanu, un 
talent ieșit din comun, perechea 
de centri Motrescu-Marica. ambii 
de la Farul, din partea cărora se

• Sala sporturilor Construc
torul din Hunedoara a găzduit 
zilele trecute etapa a II-a a com
petiției de handbal fete dotată 
cu „Cupa celor 4 orașe". La în
treceri au participat echipele 
școlilor sportive din Galați, P. 
Neamț, Sf. Gheorghe și Hune
doara. După cea de a doua în
tîlnire, în clasament conduce 
formația Școlii sportive din Hu
nedoara.

I. VLAD — coresp.

ghiu-Dej s-a remarcat nu o da
tă în organizarea diferitelor 
competiții sportive. Recent, „Tro- 
tușul“ i-a invitat pe pugiliștii de 
la C.S.O. Pitești și astfel iubito
rii sportului cu mănuși din ora
șul nostru au asistat la o reușită 
gală de box. Reuniunea s-a ter
minat cu victoria echipei Tro- 
tușul (11—7). Cel mai mult au 
plăcut spectatorilor meciurile 
susținute de C. Bucur, Al. Popa, 
I. Matei — de la localnici și M. 
Toma, Gh. Oțelea și C. Năstase 
— -de la oaspeți-

Gh. GRUNZU — corcsp.

Participanții la un concurs de schi din Vatra Dornei își ceruiesc schiurile, 
înainte de sftrrf.

Foto : C. ALEXA

VOINJIADA BISTRIfEANĂ

Asociația sportivă Voința din 
Bistrița — care are secții de hand
bal, popice, volei, șah, schi, tenis de 
masă și turism — a organizat re
cent pentru membrii cooperativelor 
meșteșugărești o reușită competiție ; 
faza județeană a Voințiadei. Cu a- 
cest prilej, un număr mare de ti
neri și vîrstnici s-au întrecut la po
pice șt handbal.

I. TOMA coresp.

BUZAUL — ÎN CIRCUITUL 
TENISULUI

La Buzău s-a constituit zilele 
trecute comisia județeană de tenis 
de cîmp, cea care prin activitatea 
sa va facilita dezvoltarea în mod 
organizat a acestui sport devenit 
atît de popular în ultimul timp și 
pe meleagurile buzoiene. Noua co
misie (președinte V. Bonea), și-a 
propus, printre obiectivele sale, 
dezvoltarea sportului alb,’ atît în re
ședința județului cît și în alte lo
calități, organizarea primului cam
pionat județean, 
competiții școlare 
generale și licee) și impulsionarea 
reameuajării terenurilor existente 
în Buzău (în număr de 13, unele 
acoperite cu bitum, altele cu zgu
ră) pentru a putea fi omologate.

D. SOARE — corcsp.

co-romane, organizată de clubul 
sportiv feroviar din orașul de pe 
Bega, în cinstea zilei de 16 Februa
rie.

Printre participant! s-au aflat 
cîțiva sportivi cu un fruțpos palma
res, finalfștt ai unor confruntări re
publicane, campioni și vice-cam- 
pioni naționali la juniori, medaliați 
la campionatul de tineret, ceea ce 
a dat un plus de atractivitate 
competiției. Cele mai frumoase me
ciuri le-au susținut, printre alții, FI. 
Gheța și V. Pașca, de la C.F.R. Ti
mișoara — campioni ai țării 
juniori, V. Băbuț (Ceacova) și 
David (Lugoj). Este interesant 
remarcat faptul că majoritatea 
tigătorilor au obținut trofeul în 
ma unor finale echilibrate, 
trei reprize de luptă încordată. Iată 
cîțiva dintre cîștigători : jutii-

la 
Al. 
de 

cîș- 
ur- 

după

inițierea unei 
(pentru școlile

IN CONCURS — TINERII 
LUPTĂTORI

Peste 60 de tineri sportivi, de la 
Școala sportivă Viitorul Timișoara, 
Voința Jimbolia, Liceul agricol 
Ceacova, Școala profesională Elec
tromotor, Școala Sportivă Lugoj și 
C.F.R. Timișoara s-au întîlnit, re
cent, într-o competiție de lupte gre-

Sghirea — cat. 100 kg. (Lugoj). Pă 
echipe a cîștigat Liceul agricol Cea
cova — la juniori și C.F.R. Timi
șoara — ia tineret.

IO AN OARGA
metodist Ia C.J.E.F.S. Timiș

Secția de haltere a asociației 
sportive Rapid Oradea «ste cunos
cută ca un important centru al 
atleticii grele din localitate. Aid se 
organizează multe concursuri, iar 
sportivii rapidîști obțin, de regulă, 
rezultate bune. în cadrul unei în
treceri dotate cu cu „Cupa 16 Fe
bruarie", halterofilii Ion Vasile, Va- 
sile Dezsi și Emeric Szabo au stabi
lit noi recorduri județene. La aceas
tă reuni une au participat șl sporti
vii de la 
neral a

Nu de,mult, 125 de tineri atleți 
din Brăila, Tulcea și Buzău s-au 
întîlnit în cadrul tradiționalei com
petiții brăilene. Cupa Dunării (a 
V-a ediție), concurs atletic de sală, 
organizat de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport. Pe 
echipe, trofeul a revenit Școlii 
sportive Brăila.

» Tr. ENACIIE coresp.

O FRUMOASA INIȚIATIVĂ 
CLUJEANĂ

ȘAHUL

dujana Cluj (scorul ge- 
fost 7—1 pentru orfidenl).

TULCEAN IN IMPAS

municipiul Tulcea existăDeși în 
mulți pasionați ai sportului minții, 
chiar cîțiva șahiști valoroși, acest 
sport se află într-un mare Impas, 
în primul rfnd, lipsește o sală unde 
să se poată juca, apoi comisia ju
dețeană de specialitate există doar 
pe... hîrtie, în fine C.J.E.F.S. Tulcea 
nu prea »e interesează de această 
disciplină. Și e păcat, cînd te gîn-

Atletismul școlar din Cluj se 
bucură de mult sprijin din partea 
forurilor de specialitate, ,care au 
inițiat o serie de concursuri, tip 
divizie, pentru școlari. După reu
șita întrecere „Cupa Școlii sporti
ve Cluj", recent, a avut loc o altă 
competiție de sală, „Cupa Liceului 
Nicolae Bălcescu", pusă în joc de o 
unitate de învățămînt cu profil de 
educație fizică. In lupta pentru cu
cerirea trofeului au participat nu
meroși atleți și atlete (copii, ju
niori III și II) de la Școala spor
tivă, Liceul nr. 11 șl C.S.M. Cupa a 
revenit sportivilor de la Liceul „Ni
colae Băkescu", care au totalizat 
380 de puncte.

eșteaptă o bună comportare ș.a.
Dar iată lotul pe care l-au re

ținut antrenorii în vederea ultime
lor pregătiri privind partida cu 
XV-le marocan. Fundaș: Diirbac 
(Steaua) ; aripi: Radu Ionescu și 
Teleașă (ambii Steaua) și Ion Cons
tantin (Dinamo) ; centri; Marica 
și Motrescu (ambii Farul) și Nica 
(Dinamo); mijlocași la deschidere ; 
Mihai Nicolescu (Sportul studen
țesc) și Alex. Dumitru (Steaua): 
mijlocași in grămadă: Mateescu 
(.Steaua) și Bărgăunaș (Grivița Ro
șie) ; înaintași linia a treia: Pop 
(Grivița Roșie), Postolache (Steaua) 
și Fugigi (Sportul studențesc) ; li
nia a doua : Atanasiu (Sportul stu
dențesc), Constantin Șerban (Stea
ua) și Gheorghe Dumitru (Farul); 
pilieri; Ciornei (Steaua) șl Dinu 
(Grivița Roșie); taloneri: Muntea
nu (Steaua) și Ortelecan (Știința 
Petroșani). Acest lot, care cuprin
de, actualmente, 21 de rugbyști, va 
fi redus în momentul plecării la 
18 jucători.

întîlnirea cu echipa Marocului 
va fi a patra din palmaresul direct 
(1971, Casablanca, 25—0; 1972,
București, 58—6 ; 1973, București, 
69—9). Sportivii noștri, care au 
purtat în întîlnirile directe cu 
marocani numai victorii nete, 
vor avea — aparent, cel puțin
o misiune deosebit de dificilă, ceea 
ce nu înseamnă că ei vor trebui 
să privească acest joc cu ușurință, 
deoarece șl în rugby (mai ales cînd 
te culci pe o ureche) balonul oval 
poate oferi mari surprize, ca ți 
cel... rotund. (D. C.).

Particlpantă pentru a Vil-a oară 
la Turneul de la Viareggio, rezervat 
echipelor de tineret (sub 21 de ani), 
aflat la cea de a 26-a ediție, repre
zentativa țării noastre, care_ a jucat 
sub denumirea 
s-a înapoiat 
cum se știe, 
făcut parte 
cu echipele 
nazionale și 
«el Drăeușin ne-a relatat cîteva as
pecte legale tie organizarea turneului, 
șl. firește, despre comportarea echi
pei noastre.

— A(I fost si anul trecut prezent la 
tradiționalul turneu de la Viareggio. 
Ce noutăți aii depistat la actuala edi
ție "

— M-a impresionat pregătirea 
zică a majorității jucătorilor, 
clădiți, cu un gabarit impozant, tineri 
care se angajează la efort cu o dă
ruire totala. S-a observat tendihța 
generală pentru selecția jucătorului — 
atlet, capabil să’acționeze în torță. 
Toate cele opt echipe italienești, ea 
ți F. C. Amsterdam, Ferenevatbs. Di
namo Zagreb, Everton. Eintracht, au 
avut in componența formațiilor șase- 
șapte jucători de peste 1.80 înălțime.

— Cum explicați eliminarea din 
grupa B a echipei noastre ?

— Am avut de susținut două jocuri 
tur-tetur eu Napoli, celelalte două 
echipe din grupa noastră. Internazio- 
nale și F. C. Amsterdam jucînd, la 
TÎnUul lor. între ele. învingătoarele se 
întîlneau pentru a desemna echipa ca
lificată în grupa respectivă, ajungînd 
direct în semifinală. Primul joc, dis
putat la ’Spezia, s-a terminat la ega
litate : 0—0. Jucătorii napolitani ne-au 
dat o replică toarte bună, detășîndu- 
se printr-un ridicat grad de teh
nicitate, Cu toata acestea, em reușit 
să ne ridicam la nivelul adversaru
lui, să avem perioade îndelungate de 
dominare, dar, din păcate atacanții 
noștri au fost deficitari la finalizare 
ratind cîteva ocazii favorabile. Consi
der că în acest joc am pierdut cali-

de Rapid București, 
marți din Italia. După 
tinerii noștri jucători au 
din grupa B, împreună 
F. C. Amsterdam. înter- 
Napoll. Antrenorul Cor-

ficârea. în a doua partidă, 
gonși, pe ploaie, am fost învinși cu 
2—0 tocmai cu armele de care 
beam, forță, angajament total, 
țiuni construite în mare viteză.

— Ce concluzii aii desprins i 
iestul Viâfeggio „’74“ ?

— Terenurile , grele. îmbibate eu 
apă, ne-au arătat că o parte dintre 
jucătorii echipei noastre sînt capabili 
să facă față condițiilor deosebite și 
că se poate conta po ci și în conti
nuare. Mă refer la Lăzăreanu, Naghi, 
I.ucuță, Crișan, Trandatilon, Batacliu 
și Stoica.

—, Ce mai puieji adăuga 7
— M-a impresionat, îndeosebi, 

tendința generală spre practicarea 
unui joc modern, constructiv-ofensiv. 
In viteză, specific virstei, la toate 
formațiile prezente. Turneul a fost 
cît se poate de util oferindu-he-posi
bilitatea să știm ce avem de făcut in 
viitor.

OLANDA-ROMANIA

re- 
cei 
nu

ori ; V. Seserman — cat. 52 k| 
Coroban — cat. 87 kg. (C.F.R. 
mișoara), I. Ciontoș — cat. 56 
(Jimbolia), I. Laichici — cat. 81 
(Lugoj) ; tineret: D. Maghiara 
57 kg. (Ceacova), V. Pașca — 
74 kg. (C.F.R. Timișoara) și

dești că avem în oraș cîțiva jucă
tori buni, ca de pildă Mircea Șuteu, 
Eugen Brătescu, Paul Nica, frații 
Oprescu, Ion Robitu și alții, care ar 
putea forma o echipă redutabilă.

în fotografic, cîteva dintre viitoa
rele performere clujene la atle
tism : Rodica Ulici, Eva Palfi, Eva 
Kovacs, Lidia Fărăgău, Simona Sas 
și Antye Roy.

C. POMPILIU — coreep.
Text și foto : 

P. NAGY — coresp.

Programul de jocuri amicale al 
reprezentativei noastre naționale 
— care se pregătește pentru a 
aborda partidele din noua ediție a 
„Campionatului Europei'* — a fost 
completat cu încă o întîlnire.

I41 5 iunie, selecționata ROMÂ
NIEI va juca, în deplasare, cu re
prezentativa OLANDEI, aflată la 
acea dată în pregătire în vederea 
turneului final al C.M.

FRANȚA A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
în vederea partidelor internațio

nale din acest sezon (este vorba de 
meciurile Franța — România și 
Luxemburg — Franța B, de la 23 
ți respectiv 24 martie), antrenorul

Ștefan Covaci, directorul tehnic a! 
reprezentativelor „cocoșului galic", 
a alcătuit următorul lot 'de 31 de 
jucători : Baratelli (Nice), Bertrand- 
Demanes (Nantes), Dropsy (Strass- 
bourg), Chartier (Sedan) — portari; 
Osman (Nantes), Grava (Nice), 
Tresor (Marseille), Adams (Nice), 
Merchadier (St. Etienne), Bathenav 
(St. Etienne). Jodar (Reims), Bracci 
(Marseille), Repeilini (St. Etienne) 
— fundași ; Michel (Nantes), 
Synaeghel (St. Etienne), Jouve 
(Nice), Guiilou (Angers), Papi (Bas- 
tia), Ravier (Lyon), Rampillon 
(Nantes), Mezy (Nîmes) — mijlo
cași ; P. Revelli (St. Etienne). Dal- 
ger (Monaco), Chiesa (Lyon), Soler 
(Sochaux), Lacombe (Lyon), II. Re- 
veili (St. Etienne), Berdoll (Angers), 
Molitor (Nice), Bereta (St. Etienne). 
Sarramagna (St. Etienne) — înain
tași.

LOTO 
PRONOSPORT

*

Politehnica lași 
înapoiat din turneul

in Bulgaria
Zilele trecute s-a Înapoiat în țară; 

din turneul efectuat în Bulgaria, for
mația ieșeană Politehnica.

Turneul a debutat duminică 10 fe
bruarie in orașul Leskoveț și Politeh
nica ‘ ” ......

1 MARTIE 1974, TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A MARȚI- 
ȘORt’LUI

trei faze, menționînd că la câștigu
rile fazei a III*a premiile se vor 
oferi din FOND SPECIAL.

La tragerea extraordinară Loto 
a Mărțișorului în noua formulă 
tehnică se acordă cîștiguri pentru 
3 numere din 20 și din 24 extrase.

Ieri s-au pus în vînzâre bilete
le pentru tragerea extraordinară 
Loto a Mărțișorului. Această tra
gere se desfășoară după noua for
mulă tehnică a tragerilor extraor
dinare.

Se vor extrage 52 de numere în
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN Î0 FEBRUARIE 1974 :

Fond general de cîștiguri : 1 09« 018 lei.
Extragerea t : 19 40 26 35 2 44 
Extragerea a II-a : 29 3 15 21 27 
Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel :
— în Capitală de la 28 februarie pină la 20 aprilie 1974 :
— In țară de la 4 martie pînă la 20 aprilie 1974, inclusiv.

a cîștigat cu 4—1 (1—0), celelalte 
partide încheindu-se la egalitate : 
(1—0) la Drianovo (13 februarie), 

Ia Loveci (15 februarie) și din nou 
(1—1), la Pavleni, la 17 februarie 

ultima partidă susținută în Bulgaria.

„CUPA RARĂUL"
Sîmbătă și duminică are loc la 

Cîmpulung Moldovenesc — în or
ganizarea echipei A.S.A. Cîmpulung, 
fruntașa seriei I a Diviziei C — un 
interesant turneu dotat cu „Cupa 
ttarăul". La această confruntare a- 
micală, deosebit de utilă acum în 
preajma reluării activității compe- 
t.iționale în afara formației organi
zatoare mai participă divizionara A 
Politehnica Iași și formațiile din 
campionatul secund C.F.R. Pașcani 
și C.S.M. Suceava.

A. ROTARU corcsp.



TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

REZULTATE SCONTATE ÎN MECIURILE Df IERI
DIN TURNEUL PENTRU LOCURILE 1-6

La Timișoara și Brăila au con
tinuat întrecerile din cadrul tur
neelor finale ale campionatului Di
viziei A de volei masculin. Iată a- 
mănunte asupra desfășurării parti
delor.

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon).
Turneul pentru locurile 1—6 al 

Diviziei A nu a adus modificări în 
ceea ce privește angajamentul echi
pelor. Se pare că faza de acomo
dare se prelungește mai mult decît 
ne așteptam.

In această a doua etapă, Viitorul 
Bacău a apărut, din nou, în pos
tură ingrată, părăsind terenul în
vinsă tot la un scor categoric, de 
data aceasta de către formația Ex
plorări B. Mare, care, prin victoria 
realizată cu 3—0 (5, 3, 10), își 
anunță candidatură la unul din 
locurile fruntașe. Băimărenii, în
curajați de un grup de simpatizanți 
maramureșeni, și-au pus în netă 
inferioritate adversarii printr-o 
foarte exactă organizare a jocului, 
prin combinații la fileu, prin mo
bilitatea blocajului, eficiența ata
cului și promptitudinea în dubla
rea lui. Cu asemenea atu-uri — în 
fața unei echipe debusolate, im
precisă la preluările serviciului, 
greoaie în fazele de apărare, ine
ficace în atac, Explorări nu a în- 
tîmpinat mari dificultăți pe par
cursul celor 60 de minute de joc. 
Echipa învingătoare a utilizat ace
iași sportivi ca și în partida cu 
Dinamo din seara precedentă: 
Ghic (Andreica), Paraschivescu, M. 
Enescu, Băgăian, Arbuzov, Do- 
bre. De la învinși s-au compor
tat mai bine (însă sporadic): Ga- 
vril și V. Ionescu. Arbitraj bun: 
A. Dinicu — A. Ion, ambii din 
București.

Un moment de entuziasm în rîn- 
dul echipei studenților clujeni (și 
în tribună) l-a constituit începutul 
celei de a doua partide : Steaua— 
„U“ Cluj. Bucureștenii au abordat 
meciul cu indolență, dînd prilejul 
adversarilor să se remarce prin a- 
tacuri puternice, uneori din acțiuni 
combinative și să cîștige primul set 
în aplauzele publicului. După mai 
multe încercări de formulă. Stea
ua s-a stabilit la un sextet mai po
trivit pentru o evoluție corespun

IERI, NUMEROASE PARTIDE AMICALE DE EOTBAL
(Urmare din pag. 1)

general un meci frumos, mai cu 
seamă în repriza secundă.

Unicul gol a fost înscris de 'A- 
damache (min. 70). A arbitrat foar
te bine Gr. Bîrsan.

F.C. Argeș a aliniat formația: A- 
riciu (Stan) — Pigulea, Olteanu 
(Gîrstea), Vlad, Ivan (Nedelcu) — 
Mustețea, Prepurgel — Troi, Do- 
brin, Radu (Roșu), Jercan (Burcea).

T. SIRIOPOL — coresp.

ORADEA:
F. C. Bihor —

C.F.R. Cluj 1-0 (0-0)

Partida, utilă pentru ambele for
mații, a prilejuit o confruntare în 
care jucătorii s-au angajat la efort 
fără menajamente. întilnirea nu a 
depășit nivelul mediu, în schimb a 
plăcut ambiția și ardoarea cu ca
re au evoluat, mai ales, jucătorii 
din apărare. Localnicii au marcat 
unicul gol în min 52 prin Colnic, 
care a reluat cu capul balonul în 
plasă în urma unei lovituri de 
colț. S-au evidențiat: Albu, Colnic 
și Bedea (F.C. Bihor), respectiv M. 
Bretan, Mihai și Țegean.

C.F.R. a folosit următoarea for
mație: Gadjea (Moldovan) — Lupu, 
Dragomir (Karanci), Roman (Szoke). 
Mihai — M. Bretan. Țegean — 
Soporan (Moga, Vișan), Boca (Co- 
jocaru), Adam, Petrescu (Soporan).

I. GHIȘA, coresp.

BRĂILA:

Progresul —
F.C. Galafi 1-1 (0-1)
Peste 1000 de spectatori au asis

tat ieri după amiază la o partidă 
viu disputată. Au înscris: Ion Io
nică (min. 17) pentru F.C. Galati, 
respectiv, Ologu (min. 47). A arbi
trat bine P. Căpriță (Brăila).

I. BALTAG-coresp.

SLATINA:
Dinamo —

Sparta Praga 1-6 (1-3)
Jocul cu Sparta Praga, disputat 

pe stadionul „1 Mai" în fața a 6000 
spectatori a fost un examen sever 
pentru echipa tînărulul antrenor 
Ștefan. Partida s-a încheiat cu 
Scorul de 6—1 (3—1) pentru echipa 
care i-a numărat în rîndurile sale 
pe Internaționalii cehoslovaci (Ve
sely, Jurkanin $1 Migas).

La început, vreo 10—15 minute, 
meciul a fost echilibrat, ambiția u- 
nei echipe de pe locul 7 în Divizia 
B compensind valoarea oaspeților. 
Dar a venit minutul 15 care a dez
văluit prima lipsă de orientare în 
apărare: la o lovitură liberă late
rală, apărarea, inclusiv Eftimescu, 
a greșit și lut Barton nu i-a fost 
greu să deschidă scorul. Fundații 
localnici, apllcînd apărarea în linie, 
l-au păcălit pe adversari de cîteva 
ori, dar Princ le-a arătat că dacă 
nu stăpînesc bine această armă nu 
e bine să o folosească : a sprintat 
pe lingă ei. și a înscris, deși Efti
mescu încercase să-i închidă un
ghiul. Tribunele au fremătat și au 
avut o undă de speranță că Dina
mo Slatina o poate încurca pe 
Sparta Praga, cînd Asaftei (min. 

zătoare cu cerințele jocului. In 
urma unui echilibru de moment, 
Steaua pune stâpînire pe joc din 
setul următor, cînd Stamate cre
ează, cu serviciul său dificil de 
preluat, derută în rîndul clujeni
lor, care cedează treptat inițiativa.

PROGRAMUL DE AZI:

De la ora 16,00 : Viitorul—C.S.U.
Galați, „U“ Cluj—Dinamo, Steaua 
— Explorări.

Bucureștenii își adjudecă cu re
lativă ușurință fiecare dintre ce
lelalte trei seturi, ca urmare a 
unui grad mai mare de omogeni
tate, dovedit de sextetul remaniat, 
care a realizat frumoase combina
ții la fileu. Victoria lor cu 3—1 
(—5, 7, 8), obținută într-o oră și 
20 de minute, reflectă exact situa
ția în care s-au aflat echipele în 
acest meci. Au evoluat: STEAUA:

IN TURNEUL PENTRU LOCURILE 7-12 
CLARIFICĂRILE ÎN CLASAMENT ÎNTÎRZIE
BRAILA. 20 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Nici în cea 
de a treia zi a turneului pentru 
locurile 7—12, rezultatele înregis
trate n-au avut darul să stabileas
că o ierarhie clară.

în prima partidă a zilei s-au 
întîlnit echipele bucureștene 
I.E.F.S. și Progresul. Jucătorii de 
la Progresul au fost întrecuți clar 
de către studenți, care au cîștigat 
cu 3—0 (6, 11, 14), deoarece au 
desfășurat un joc colectiv și, toto
dată au beneficiat de un atac mai 
penetrant. Au condus foarte bine 
Gh. Fortuna și Gh. Ionescu, ambii 
din București.

In a doua partidă, Tractorul Bra-

37) a redus scorul, cu un șut fru
mos, după o fază creată de Pană. 
După aceea oaspeții s-au detașat. 
Golurile următoare au avut la o- 
rigine ori gravele greșeli de apă
rare, unele de neînțeles, ori izbu
titele combinații ale oaspeților con
duse de Vesely și Jurkanin. Echi
pa din Slatina nu trebuie certată. 
Nu putea mai mult. Diferență din
tre ea și Sparta Praga este prea 
mare și nu putea fi ștearsă. Au 
măreați Barton (min. 15 și 49), 
Princ (min. 33 și 75), Jurkanin 
(min. 43), Strensky (min. , 90), res
pectiv Asaftei (min. 37).

Arbitrul A. Bentu, ajutat la linie 
de A. Miinich și C. Niculescu, a 
condus excelent formațiile:

Dinamo Slatina: Eftimescu — 
Bold, Iță, Onofrei, Gungiu — Stan- 
ciu, Până — Roșu, Zamfir, Matei, 
Asaftei. (Au mai jucat după pauză: 
Vișan, Ștefan, Stoenescu, Brăduț, 
și Andrei).

Sparta Fraga: Postulka — Pesice, 
Migas, Kotek, Rosicky — Strenski, 
Princ, Jurkanin — Vesely, Barton. 
Kara.

Constantin ALEXE

BACĂU:

Sport Club - Ceahlăul 
P. Neamf 3-2 (1-1)
Deși nu au trecut decît 24 de ore 

de cînd au sosit din turneul efec

liftul. cit mai rar, aslgurîndu-i că astfel 
nu se vor afla niciodată la ușa unui 
cabinet medical

100 000 DE SPECTATORI LA 
BOX

19 000 de spectatori au plătit între 20 
șl 100 de dolari, pentru a putea urmări 
„pe viu" cel de-al doilea meci dintre 
Joe Frazier și Cassius Clay, realizîndu- 
se o rețetă de peste 1 milion de dolari. 
Revanșa dintre cei doi pugiliști n-a 
stîrnit, totuși, același interes ca primul 
meci, la care au asistat 20 455 de spec
tatori, încasările ridieîndu-se la 1 352 951 
de dolari (la bursa neagră s-a plătit 
între 150 și 800 de dolari pe un bilet).

Recordul de încasări la un campionat 
mondial de box atinge. însă, o cifră 
mult mal mare. El a fost realizat cu 
prjlejul celui de al. doilea meci dintre 
Jack Dempsey si Gene Tunney, dispu
tat în 1927. întilnirea s-a . disputat In 
aer liber și a fost urmărită de 104 943 
de spectatori, rețeta rldicîndu-se la 
2 658 660 de dolari.

Pe atunci, e drept, meciurile nu erau 
transmise de televiziune...
HANDBALUL TRAVERSEAZĂ 

ATLANTICUL
Nici o echipă cehoslovacă de handbal 

n-a trecut Atlanticul, satisfacția aceasta 
ctinoscînd-o, pînă acum, numai echi
pele de fotbal, care eu evoluat de mul
te ori pe continentul american In com
petiții oficiale sau în meciuri amicale.Dar istă că • venit si „ora handba
lului". Intr-adevăr, două echipe ceho
slovace. Bohemians Praga si Lokomotiv 
Vrsovice, au primit invitația de • susține un turneu demonstrativ tn Canada. 
Echipa Lokomotiv a fost invitată, d* 
asemenea, în Cuba si Mexic.

PUTEREA OBIȘNUINȚEI
WUUried Cripps, un umil slujbaș *1 primăriei din Londra, a urc»t în fiecare 

dimineață, vreme de U de ani, sutele 
de trepte oe duc pînă în vtriul clopotniței de 1* catedrala St. Paul pentru a 
control* șl a Întoarce orologiul cu esm- 
panellă, devenit astăzi legendar. Cripps nu a fost niciodată bolnav, nici nu * 
cerut concediu șl, deși ceasul a fost 
modernizat prin adăugirea unei apara
turi electronice de control și Întoarcere 
automată, bătrlnul slujbaș continuă să 
urce zilnic ptnă în vîrf, convins că 
acest exercițiu practicat cu regulari
tate li păstrează o sănătate perfectă.

Federația britanică de alpinism, cal- 
culînd că. in cei 35 de ani de serviciu. 
Cripps a urcat 2 250 000 de trepte, cea 
mai înaltă cotă Ia care s-a suit vreo
dată un om. i-a acordat o diplomă și 
titlul de membru de onoare. Alpinistul 
fără voie a invitat persoanele care lo
cuiesc în clădiri înalte să folosească 

R. Enescu, P. Ionescu, Duduciuc 
(Cr. Ion), Pop (D. Ionescu), Bartha 
(Chifu), Stamate ; U. CLUJ : Vaida 
(Nițoiescu), Bînda, Bălaș, Macavei 
(Kozmucza), Gyorghyfalvi (Silaghi), 
Popa (Mateescu). Au arbitrat cores
punzător : S. Popescu (Constanța) 
și M. Marian (Oradea).

Partida ultimă a etapei, Dina
mo — C.S.U. Galați a fost prefa
țată de un moment festiv, în ca
drul căruia dinamovistul Gabriel 
Udișteanu a fost felicitat de foștii 
săi colegi de echipă din Galați, cu 
prilejul aniversării zilei de naștere. 
Meciul a dat loc Ia o dispută deo
sebită, între trăgătorii și blocajele 
celor două formații, rezolvată pînă 
la urmă în favoarea dinamoviștilor 
care au cîștigat cu 3—0 (14, 12, 7). 
Au jucat: DINAMO : Udișteanu, 
Păușescu, Oros (Tutovan), Dumă- 
noiu (Băroiu), Schreiber, Vraniță; 
C.S.U.: Preda (Scheffler). Popescu 
(Zugravu), Antonescu (Gheorghe), 
Păduraru, Stere, Dumitrescu. Au 
arbitrat foarte bine: C. Păduraru 
și O. Drăgan ambii din Timișoara.

Aurelian BREBEANU

șov a constituit o adevărată reve
lație în întilnirea cu Politehnica 
Timișoara, realizînd marea surpri
ză a zilei. Jucătorii de la Tracto
rul i-au' întrecut categoric pe stu
denții timișoreni, scor 3—0 (8, 5, 5), 
în 64 de minute, Au condus foarte 
bine: I. Niculescu (București) și 
Herța (Cluj).

In ultima partidă a zilei: Ra
pid — Universitatea Craiova 3—1 
(8, 10, —3, 8). Au condus foarte 
bine : I. Niculescu (București) și 
Em. Ldudec (Tr. Măgurele).

Azi, de la ora 16,00 : I.E.F.S. — 
Rapid, Politehnica — Universita
tea, Progresul — Tractorul

Nicolae COSTIN

tuat. în Iugoslavia, băcăuanii au și 
susținut o nouă partidă de verifi
care, avînd ca partener pe divizio
nara B, Ceahlăul Piatra Neamț.

După un meci viu disputat, fot
baliștii băcăuani au cîștigat cu 
3—2, prin golurile marcate de Vol- 
mer (min. 8), Botez (min. 63) si 
leneși (min. 55 autogol). Pentru 
oaspeți au înscris Niță (min. 43) si 
Bălu (min. 48). ,

S.C BACAU: Ghiță (Ursache) — 
Sinăuceanu (Andrieș), Catargiu, 
Volmer, Margasoiu — Hrițcu. Du- 
țan (Soșu) — Pană (Prutean), 
Dembrovschi (Munteanu), Botez, 
Băluță (Florea).

Ilie IANCU-coresp. județean

CUC IR:
Metalurgistul — B. K. S. 

Stal (Polonia) 0-1 (0-0)
Metalurgiștii din Cugir au întîlnit 

ieri după amiază pe divizionara 
B, B.K.S. Stal din Polonia. Gaz
dele au evoluat bine în prima par
te a meciului, dominînd mai mult. 
La reluare, oaspeții inițiază cîteva 
contraatacuri periculoase. unul 
dintre ele fiind fructificat de Szy- 
mamoriez (min. 65). Localnicii for
țează egalarea, dar nu pot depăși 
apărarea organizată, a polonezilor.

M. VlLCEANU — coresp.

LOTERIE OLIMPICĂ
La 15 aprilie va avea loc, la Montreal, 

tragerea primei tranșe (în . total vor fi 
șase tranșe) a Loteriei olimpice din 
Canada, organizată în vederea procură
rii de fonduri pentru finanțarea Jocu
rilor Olimpice din 1976.

în total, vor fi puse In vînzare 
2 500 000 de bilete. Ia prețul de 10 dolari 
canadieni bucata. Premiul cel . mare 
este deosebit de tentant : 1 000 000 de 
dolari. Dar șansele sînt ușor de calcu
lat : 1 la... 2 500 000 !
HOCHEIUL PE IARBA LA EL 

ACASĂ
Este un lucru bine cunoscut că ho

cheiul pe iarbă se confundă cu... India, 
chiar dacă, uneori, jucătorii acestei 
țări părăsesc terenul Învinși. De altfel, 
intr-un clasament al sporturilor — din 
punct de vedere al practlcanților și ai 
spectatorilor prezenți In tribune la dis
ciplinele respective — hocheiul pe iar
bă ocupă locul al doilea, după... cri
cket, Intreclnd tn orice caz fotbalul.

Nu mică avea (ă fia Surpriza echipei 
de hochei a Franței, care cvolulnd la 
Nagpur, In compania selecționatei In
diei, s-a pomenit tn fața unei asistențe de peste 40 000 de spectatori. Surpriza 
a fost cu attt mai mare, cu cit la Paris, 
la același med, disputat cu cîteva luni 
tn urmă, nu asistaseră nici >00 de spectatori...

PĂRINȚI Șl COPII
Timp de î» de ani, numele Sslvoasv 

si Mșveneradfe au fost tntilnite mereu tn eoloanele ziarelor de sport din lu
mea întreagă. Nimic mai fireie. Măies
tria sportivă a lui Istvân szivessy șt a 
lui Piotr Mșveneradze — căpitanii echipelor de polo ale Ungariei și, respec
tiv, Uniunii Sovietice — ș-au bucurat 
de unanime aprecieri.

A trecut vremea... Cel doi mari polo- 
lsti au părăsit bazinul. Atacantul ma
ghiar a devenit antrenor, iar prietenul său. Piotr, a ales profesia de jurist, 
obținlnd chiar titlul de doctor In aceas
tă spedalltate. Dar numele lor au con
tinuat să apară In coloanele consacrate 
activității sportive. căci părinții au 
trecut ștafeta copiilor lor, Istvăn și 
Nugzar. Fiii celor doi renumiți jucători 
au devenit, de asemenea, poloiști și, de 
asemenea, datorită calităților lor, au 
a.iuns In echipele naționale.

De curînd. cele două familii s-au 
întîlnit la Moscova, unde copiii lor se 
înfruntau în cadrul Cupei campionilor

LORDUL KILLANIN: „VOM LUPTA NĂSTASE ȘI OVICI OBȚIN VICTORII
ÎMPOTRIVA COMERCIALIZĂRII SPORTULUI 1"

Moscova — singura candidatură

LAUSANNE, 20 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la recenta reuniune a Co
misiei executive a C.I.O., președintele 
forului olimpic, lordul Killanin, a de
clarat că participanții au pregătit un 
proiect de text in vederea modificării 
regulii 26 din Carta Olimpică, regulă 
ce definește noțiunea de amatorism 
și stabilește condițiile de participare 
a sportivilor la Olimpiade. Refuzînd 
să facă precizări asupra conținutului 
acestui nou proiect de text, lordul 
Killanin a lăsat totuși să se între
vadă principiile de care a fost ghi
dată Comisia executivă. „Noi — a 
declarat Killanin — sîntem preocupați 
de problema comercializării sportului 
și vom lua măsuri pentru a împiedica 
extinderea acestei practici. Este ade
vărat că sumele acordate de firmele 
comerciale contribuie Ia dezvoltarea 
sportului, dar trebuie să-i protejăm 
pe sportivi împotriva oricăror forme 
de publicitate impusă".

Președintele C.I.O. este de părere 
că nu pot fi admiși Ia Jocurile Olim
pice sportivi care sînt recunoscuți ca 
profesioniști într-o ramură sportivă, 
iar la întrecerile olimpice se prezintă 
in altă disciplină ca amatori.

Explicînd introducerea în progra
mul olimpic a probei de dansuri la 
patinaj artistic și a celei de 
1000 m masculin la patinaj vi
teză, lordul Killanin a ară
tat că aceasta s-a făcut la cererea 
Federației internaționale de patinaj, 
ambele probe figurind în programul 
campionatelor mondiale, care nu se 
desfășoară în anii olimpici.

Președintele C.X.O. a reamintit, de 
asemenea, că data limită pentru de-

Proba de combinată nordică din cadrul campionatelor mondiale de schi 
de la Falun a prilejuit un strălucit succes sportivilor din R. D. Germană : 
Ulrich Wehling (stingă) și Gunter Deckert au ocupat primele două locuri 

Telefoto : A. P. — Agerpres

SCHIORII SOVIETICI SE PREGĂTESC
PENTRU C.M. DE BIATLON

Complciul sportiv de la pauftici a lost inaugurat eu întrecerile pentru campionatele U n.S.S.

La Raubici, o localitate în apro
piere de Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse, s-a construit recent un 
stadion special pentru probele de 
biatlon la schi, pe care specialiștii 
îl consideră cel mai modern din 
lume. O Hederen (Suedia), preșe
dintele comisiei tehnice a Uniunii 
internaționale de pentatlon mo
dern și biatlon, care a văzut a- 
ceastă realizare, a declarat ziariști
lor : „Cred că acest complex spor
tiv nu are pereche în lume. Este, 
pur și simplu, extraordinar ritmul 
în care au lucrat constructorii lui".

„tntîlnire" neplăcută intre mașinile conduse de plloții americani Jimmy 
Means (nr. 92) și Darrell Waltrip, pe pista de la Daytona Beach, soldată 

cu abandonul amtndurora și un transport de fiare vechi,..
europeni. Istvăn a jucat ta rîndurile 
echipei Facultății de medicină din Budapesta. iar Nugzar a făeut parte din 
reprezentativa Unlver»ltățll din Moscova. 
O reeditare a trecutelor dueluri spor
tive...

CRIZA DE CARBURANȚI »
Comisia sportivă a rederației Inter

naționale de automobilism a primit o 
Informare din partea Automobil clu
bului suedez prin care acesta anunță 
suspendarea restricțiilor de carburanți 
pentru cursele automobilistice. In urma 
aeestel măsuri ar putea avea loc toate 
competițiile și raliurlle programate In 
acest an In Suedia.

în schimb In Anglia raliurlle stnt in
terzise pe șoselele principale, iar 
cursele de motocicllsm slnt permise cu 
condiția reducerii consumului de ben
zină cu 20 la sută.

PENTRU INIMA FETEI IUBITE...
Pat Dunaway și Lionel Burleson, doi 

tineri americani, pasionați ai boxului, 
s-au îndrăgostit și de aceeași fată, nici 
unul din el nevrînd să cedeze în fa

oficială pentru J. 0. 1980

punerea candidaturilor de organizare 
a Jocurilor Olimpice din anul 1980 
este de 31 martie 1974. Pînă în pre
zent, singura candidatură oficială, în
registrată de C.I.O., este cea a ora
șului Moscova.

Viitoarea reuniune a Comisiei exe
cutive a C.I.O. se va ține între 2 și 4 
iunie, probabil la Paris, perioadă ca
re coincide cu aniversarea „Conferin
ței de Ia Sorbona", în cursul căreia, 
în urmă cu 80 de ani, Pierre de Cou
bertin a lansat ideea reluării Jocu
rilor Olimpice.

51 de turnee în Marele Premiu — F. I. L T.
Aflat încă în faza de studiu, pro

gramul circuitului internațional de 
turnee în aer liber dotat cu Ma
rele Premiu — F.I.L.T. se află pe 
calea de finisare. A fost format un 
comitet de organizare al ediției 
1974, în care figurează, printre 
alții, Alan Heyman (președintele 
F.I.L.T.), Ph. Chatrier (reprezen- 
tînd Franța), Derek Hardwick (An
glia), Donald Dell și Jack Kremer 
(ambii S.U.A.). S-au primit pînă 
acum propuneri pentru organizarea 
a 51 de turnee în 23 de țări.

în principiu, circuitul ar trebui 
să înceapă în luna mai. cu turneele 
de la Roma, Florența și Bourne
mouth, continuînd apoi. în iunie, 
la Roland Garros, Queens Londra

Pe acest stadion se vor desfă
șura, între 25 februarie și 3 martie, 
campionatele mondiale de biatlon 
care vor reuni sportivi din dife
rite țări, printre care și România. 
Aceasta este prima competiție de 
un asemenea nivel, în ramura 
schiului, oare se organizează . în 
Uniunea Sovietică.

în așteptarea marelui eveniment, 
complexul sportiv cu întreg apara
tul de deservire au făcut o repe
tiție generală cu ocazia campiona
telor unionale. Proba de 20 km a 
acestor campionate a revenit lui

voarea celuilalt, iar respectiva nedecl- ztadu-se pe cine să aleagă. Pentru a 
tranșa diferendul dintre el, eel doi tineri au hotărlt să susțină un meci de 
box, In joc fiind inima fetei iubite de 
cel doi.

Meciul * avut loc la Los Angeles, tn prezența a circa >0 de spectatori, prin
tre care s-a numărat, desigur, si Principala interesată. în repriza a >B-a. Llo- 
nei a abandonat. Deloc descurajat, el 
a cerut revanșa.

„NU MĂ TENTEAZĂ 
PROFESIONISMUL I"...

Atletul american Dave Wottle, campion olimpic tn proba de 800 m la 
Mtinchen, a declarat în cadruț unei 
conferințe de presă, care a avut loc la 
Cleveland, că nu va trece la profesio
nism. Printre altele el a spus : „Nu 
mă tentează să trec la profesionism, 
tn sezonul de iarnă • voi participa la 
marile concursuri pe teren acoperit. De 
asemenea, .voi continua activitatea 
competițională la concursurile Interna
ționale din primăvară șl vară, iar în 
toamnă voi evolua în Europa".

SALISBURY, 20 (Agerpres). — Te- 
nismanii români Ilie Năstase și Toma 
Ovici s-au calificat în turul _ trei al 
campionatelor americane „indoor". 
Năstase l-a învins cu 6—1, 6—4 pe 
juniorul american George Nardie, jar 
Ovici a cîștigat cu 6—3, 6—1 partida 
susținută cu Humphrey Hose (Vene
zuela).

Campionul iugoslav Nikola Pilici a 
întîmpinat o rezistentă dîrză din 
partea tînărului jucător american 
Vitas Gerulaitis, pe care l-a întrecut 
în trei seturi : 6—7, 7—5, 6—3. Alte 
rezultate : Fassbender — Feaver 
6—4, 6—2 : Owens — Pisecky 6—4, 
6—0 4 Fletcher — Warwick 7—6, 7—6 ; 
Kreiss — Bohmstedt 3—6. 6—1, 6—3 ; 
Molina — Estep 6—3, 3—6. 7—6.

NEW YORK. La Uniondale (statul 
New York) au început întrecerile u- 

și Wimbledon, în iulie la Baastad și 
Gstaad, iar din august cu seria de 
turnee în S.U.A. In încheiere, vor 
avea loc turneele „indoor" din 
Europa, iar Masters-ul urmează să 
se desfășoare în luna decembrie, 
în Australia.

„TOUR DE L'AVEN IR"

VA AVEA 1292 km
Competiția ciclistă „Turul Fran

ței" pentru amatori (Tour de l’ave- 
nir) se va desfășura, anul acesta, 
între 9 și 21 iulie, pe un traseu în 
lungime de 1 292 km, împărțiți în 
11 etape. Startul se va da din lo
calitatea Martigues, iar sosirea va 
avea loc la Paris. Cicliștii vor tre
ce prin orașele Montpellier. Co- 
lomiers, Pau, Bordeaux, Tours, 
Orleans, urmînd să escaladeze 
cîteva vîrfuri din Munții Pirinei, 
printre care șj piscurile Portillon, 
Soulor și Peyresourde. Sînt prevă
zute. de asemenea, două etape con- 
tracronometru individual.

A DOUA MEDALIE
DE AUR LA FALUN

PENTRU 
GALINA KULAKOVA

La Falun, au continuat campio
natele mondiale de schi la probe 
nordice, cu întrecerea feminină pe 
10 km. întrecerea a fost cîștigată 
de Galina Kulakova (U.R.S.S.) în 
31:25,78, care obține astfel cea de 
a doua medalie de aur la aceste 
campionate Au urmat-o Barbara 
Petzold (R.D.G.) în 31:50,55 și He
lena Takalo (Finlanda) în 31:59,54.

Nikolai Kruglov (Gorki) în 1 h 
28 :08,87 (cu 2 min. penalizare). 
Două zile mai tîrziu. acest tînăr 
(23 ani) electrician de la uzinele 
..Krasnoie Sormovo", a reușit să 
cîștige și cursa de 10 km, inclusă 
pentru prima oară în campionatele 
țării. Rezultatul învingătorului — 
45 :08,06 (incluzînd o tură penali
zare)

După desfășurarea probei de 
ștafetă (4X7,5 km), colectivul de 
antrenori a reținut în vederea cam
pionatelor mondiale. 8 sportivi 
printre care : N. Kruglov, Al. Ti
honov (Novosibirsk) — campion 
mondial, I. Kolmakov (Minsk). Al. 
Ușakov (Ijevsk), I. Biakov (Kirov), 
G. Kovaliov (Habarovsk). In preaj
ma începerii „mondialelor", antre
norul principal al lotului. Al. Pri
valov, va trebui să-i aleagă pe cei 
6 sportivi care vor alcătui echipa 
U.R.S.S.

După jocurile de hochei
(Urmare din pag. I)

cut el însuși un strălucit practician 
al hocheiului, și-a propus, și sîntem 
convinși că va reuși, ca în prima 
etapă a activității sale să-i aducă 
pe hocheiști la nivelul unei forme 
cit mai bune și să le dea acele ar
me tactice pe care ei sînt capabili 
să le mânuiască.

La ambele jocuri cu Elveția (și 
— din cite ni s-a spus și în tur
neul din Cehoslovacia) schemele o- 
fensive nu s-au mai axat, ca îna
inte, pe pătrunderile extremelor și 
de disimularea jocului lingă man
tinele, ci pe străpungeri rapide In 
centru, căutlndu-se drumul cel mai 
scurt către poartă. Pasele funcțio
nează mai bine, slnt mal precise, 
reușesc — In general — să-l gă
sească pe jucătorul cel mai bine 
plasat.

Desigur, mal stnt multe lucruri 
de îndreptat. în ordinea urgenețef, 
am așeza pe primul loc, persisten
ța momentelor de nesiguranță tn 
apărare, replierea prea lentă a 
înaintașilor, după un atac nereușit 
(Gh. Huțanu, mal ales, se mișcă... 
cu încetinitorul), ceea ce permite 
adversarului construirea unor con
traatacuri supr anumeri.ee, deosebit 
de periculoase. Raportul șuturi pe 
poartă/goluri este încă nesatisfăcă
tor. în fazele de finalizare se ma
nifestă, fie o pripeală nejustificată, 
fie — reversul medaliei — tempo
rizarea, lipsa de decizie, ceea ce 
îngăduie adversarului să se regru
peze și să înlăture pericolul.

Ce s-ar putea spune, într-o suc
cintă apreciere a jucătorilor ?

Portarii Netedu și Dumitraș au 

nui nou turneu contînd pentru grupa 
a II-a circuitul WCT. Iată primele 
rezultate : Newcombe — Froehling 
6—3, 6—7 ; Phillips Moore — Graeb- 
ner 7—6, 7—6 ; Ulrich — Jovanovic! 
6—1, 6—4 ; Richey — Crealy 6—4,
6— 4 ; Fairlie — Case 6—2. 6—4 ; 
Singh — Kukal 4—2 (abandon).

_ LONDRA. ^Turneul _Wr.T. 3, 
început la Deeside (Țara Galilor) a 
programat ultimele partide din primul 
tur al probei de simplu. Ion Tiriac 
a fost învins de neo-zeelandezul Onny 
Parun cu 3—6, 4—6. în alte partide 5 
Ashe — Lloyd 6—4, 6—4 ; Borg — Fa
rrell 6—4, 6—4 ; Cox — Gisbert 7—6,
7— 5 ; Tanner — Moore 6—2, 6—4 ;
Panatta — Battrick 6—4, 2—6, 6—4.
5- au disputat și primele partide pen
tru turul doi. Laver l-a eliminat cu
6— 3, 6—0 pe Dibley, iar Kodes a dis
pus cu 6—1, 1—6, 6—3 de Dibbs.

TELEX
Au luat sfîrșit Campionatele internațio
nale de natație ale orașului Varșovia, 
competiție la startul căreia au fost pre
zenți înotători și înotătoare din Ceho
slovacia, Ungaria, U.R.S.S., și Polonia. 
Sportivul maghiar Zoltan Bankuti a cîș
tigat proba de 100 m spate cu tlm.pul 
de 1:04,5. iar Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 
a fost cronometrat în cursa de 100 m 
bras în 1:08,8. iată cîștipătoril celorlalte 
probe : 100 m liber — Gurszing (Ceho
slovacia) 56,5 ; 1 500 m — Sorokin
(U.R.S.S.) — 18:26,4 ; 100 m liber : fe
minin : — Jaroslava Pavlikova (Ceho
slovacia) 1:02,8 ; 200 m fluture — Tati
ana Volovik (U.R.S.S.) 2:38.7 ; 300 tn li
ber — Irina Popova (U.R.S.S.) 10:04 7.

La Chicago s-a desfășurat întilnirea in
ternațională de gimnastică dintre selec
ționatele masculine ale Poloniei și 
S.U.A. Gimnaștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 276.30 — 275.40 p. 
La individual compus, pe primul loc 
s-a situat polonezul Andrzej Szalna.

Proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul campionatelor internaționale d“ 
schi-alpin ale Norvegiei a fost cîșțigată 
de sportivul austriac Hubert Berthold, 
învingătorul a realizat. în cele două 
manșe, timpul total de 2:60,79. fiind ur
mat de norvegianul Erik Haaker — 
2:60,9 și elvețianul Ernst Good — 2:62,24. 
în proba similară feminină, victoria a 
revenit schioarel vest-germane Roși Mit- 
termaier — 1:37,9. secundată de Torild 
Foerland (Norvegia) — 1:39,94.

Turneul internațional masculin de hand
bal, desfășurat Ia Lodz, a fost cîștigat 
de formația Burevestnik Tbilisi .— 6 p, 
urmată de echipele Anilină Lodz — 4 p. 
Pogon sezeezin — -2 p și Kvarher Rie
ka (Iugoslavia) — Op.
■
în continuarea turneului pe care-I în
treprinde în Bulgaria, echipa Lokomotiv 
Kosice a jucat la Asenovgrad cu for
mația locală „Asenovec". Fotbaliștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (2—0). • .
■
La Tei Aviv s-a disputat meciul . ami
cal. de fotbal dintre echipele Hapoei Tel 
Aviv și Hertha din Berlinul occidental. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (1—0).
■
peste 140 de cicliști au luat startul ta 
cursa internațională „Marele premiu al 
orașului Cannes", în care victoria a re
venit italianului Franco Bitossi. Învingă
torul a parcurs 135 km în 3 h 32:27. fi
ind urmat de belgianul Franz Verbeek 
șl olandezul Tino Tabak — ambii la 17 
secunde de ctștigător.
■
Cea de-a 11-a ediție a turneului inter
național de golf de la Bogota a fost 
dștigatâ de campionul englez .Tony 
Jacklin cu 273 p. L-au urmat argentini
enii Roberto de Vicenzo și Florentino 
Molina — ambii cu cite 276 p. Spanio
lul Angel Gallardo, unul dintre favori- 
ții concursului, s-a clasat pe locul 11, 
r.l 203 p.

SURPRIZĂ

ÎN „CUPA ANGLIEI44
LONDRA, 20 (Agerpres). — tn opti

mile de finală ate „Cupei Angliei" la 
fotbal, echipa Leeds United, neînvinsă 
în actualul campionat și lidera autori
tară a clasamentului primei Ligi, a fost 
eliminată de Bristol City, care activea
ză în liga secundă. Partida rejucare (In 
primul meci scorul a fost egal : 1—ți 
s-a disputat la Leeds In prezența ‘ a 
peste 40 000 de spectatori și a fost cîș
tigată de fobtaliștll de la Bristol City 
cu scorul de 1—0 (0—0). Golul victoriei 
a fost Înscris. în minutul 73. de Don 
Gilles.

tn sîerturlle de finală ale competiției 
se vor lntîlni: Bristol City — Liverpool; 
Burnley — Wrexham : Newcastle Uni
ted — ’Nottingham Forest : Queens Park 
■Rangers — Leicester. Echipele Bristol 
City, Wrexham, Nottingham sînt din 
liga a doua.

cu „olimpicii" Elveției
fost prea puțin solicitați. La ei am 
putea face mai de grabă un inven
tar al... greșelilor decît acela al 
intervențiilor de mare tehnică și 
inspirație.

Pe postul fundașilor s-au dis
tins în mod deosebit veteranul 
Varga, care traversează unul din
tre cele mai bune sezoane ale sale, 
și Ioniță, mult mai atent și mâi 
sobru, cu un șut de la distanță 
foarte eficace. In progres ni s-a 
părut Antal. FI. Sgincă, Justinian, 
FI. Gheorghe au jucat inegal, al- 
ternînd acțiunile foarte bune cu 
greșeli grave din care s-au primit 
goluri.

în atac, cea mai bună linie (în 
primul meci) a fost una alcătuită 
din trei jucători provenind de la 
trei cluburi: Gheorghiu (Steaua), 
Bașa (S.C. Miercurea Ciuc) șl V. 
Huțanu (Dinamo). Pană a dus greul 
în linia pe care o face cu Gh. Hu
țanu și Bandaț. După o lungă ab
sență, Doru Moroșan a reintrat pe 
gheață și primele două șuturi pe 
care le-a tras au fost goluri ! Vn 
început de bun augur... Din păcate, 
într-o îngrijorătoare eclipsă de 
formă se afla Tureanu, ceea ce 
influențează direct asupra colegi
lor săi din tripleta, Costea și A- 
xinte. în plus, Tureanu dă dovadă 
de o inadmisibilă nervozitate, pri
mește eliminări, care au culminat 
cu o pedeapsă de rea conduită în 
al doilea joc (10 minute), ceea ce 
produce grave perturbări în echi
pă.

Să sperăm că în timpul care a 
mai rămas pînă la campionatul 
mondial, acest mare și autentic ta
lent al hocheiului nostru va fi re
adus pe linia de plutire.
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