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IERI, ULTIMELE JOCURI 
CU CARACTER DE VERIFICARE

Peste cîteva zile se împlinește un an de la apariția 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice și sportului, din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973. Document programatic debruarie
mare importanță teoretică și practică, Hotărîrea a pro 
dus o puternică emulație în mișcarea sportivă.

Ziarul nostru va publica, începînd de azi, articole în 
care factori de răspundere în domeniul educației fizice 
și sportului vor prezenta aspecte ale aplicării în viață 
a prevederilor Hotărîrii partidului, pînă în prezent și 
în perspectivă.

Pe baza prețioaselor indicații 
date de conducătorul iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Hotă

rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973 definea, 
în cadrul cerințelor actuale, rolul 
și sarcinile sportului de perfor
manță, ale activității prezente și de 
perspectivă din acest domeniu fun
damental al mișcării sportive din țara 
noastră. Se arăta, astfel, în documen
tul de partid de o excepțională va
loare teoretică și practică pentru pro
gresul general, multilateral al mișcă
rii sportive, că „ALĂTURI DE DEZ
VOLTAREA EDUCAȚIEI FIZICE ÎN 
RlNDUL OAMENILOR MUNCII, UN 
LOC IMPORTANT TREBUIE SĂ-L 
DEȚINĂ SPORTUL DE PERFOR
MANȚĂ, ÎN VEDEREA AFIRMĂRII 
PE O SCARĂ TOT MAI LARGĂ A 
TALENTELOR, ÎMBUNĂTĂȚIRII 
CONTINUE A REZULTATELOR ȘI 
REPREZENTĂRII CU DEMNITATEA 
SPORTULUI ROMANESC ÎN COM
PETIȚIILE INTERNAȚIONALE."

Cuvîntul partidului ne este, de a- 
tunci, călăuza cea mai prețioasă ; el 
ne-a încălzit inimile, ne-a dat măsura 
unor înalte răspunderi, ne este insu- 
flețitor îndemn la sporirea neconte
nită a eforturilor pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor Hotărîrii, 
document a cărui justețe a fost pe 
deplin confirmată de întreaga viață 
sportivă a țării din ultimul an.

Bilanțul sportului de performanță, 
dezbătut — de altfel — și în recenta 
plenară a C.N.E.F.S., se înscrie, cu 
multe și valoroase reușite, în rapor
tul general pe care mișcarea sportivă 
11 poate prezenta la împlinirea unui 
an de la apariția Hotărîrii.

în baza prevederilor cuprinse în 
documentul de partid, au fost elabo
rate normele de alcătuire și desfășu
rare a calendarului competițional, 
noul regulament de clasificare, s-a 
trecut la realizarea unui sistem uni
tar de orientare și selecție a valorilor 
sportive, la întocmirea planurilor de 
dezvoltare — pînă în 1930 — pentru

General-locotenent MARIN DRAGNEA 
Prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

fiecare ramură de sport ș.a. Măsuri 
eficiente au fost, de asemenea, adop
tate — pentru îmbunătățirea muncii 
din domeniul sportului de performan
ță — și de către factorii cu atribuții, 
organele sportive județene, federații, 
cluburi, asociații și alte unități spe
cializate, măsuri care au asigurat un 
nivel superior activității de selecții 
și de pregătire. Se înțelege, desigur, 
că în valorificarea acestor structuri 
înnoitoare în conținut și formă, a re
glementărilor realizate la toate nive
lele pentru a se asigura o creștere 
cit mai mare a performanțelor, hotă- 
rîtoare a fost, în primul rînd, contri
buția sportivilor fruntași și a specia
liștilor, cu toții puternic mobilizați in 
ampla acțiune de îndeplinire a sar
cinilor de răspundere încredințate de 
Partid.

Dintre punctele de referință pe 
care le oferă activitatea de perfor
manță desfășurată în ultimul an vom 
sublinia doar cîteva, acelea care — 
de fapt — la această oră pun în lu
mină, în mod obiectiv, valoarea și 
dimensiunile progresului.

în perioada care a trecut de la 
^pariția Hotărîrii de partid, sportivii 
'Români, corespunzător pregătiți, con

curând cu o mare putere de luptă și 
dăruire, cu dorința fierbinte de a re
prezenta cu demnitate țara noastră 
în marile competiții internaționale, 
au obținut succese remarcabile, cuce
rind, pe meridianele lumii, zeci de 
titluri și medalii. Prezențe meritorii 
La aceste importante întilniri inter
naționale au semnat echipele și lo
turile de caiac-canoe, box, gimnastică, 
lupte, canotaj, handbal, rugby, popice, 
tenis de cîmp, tenis de masă, haltere, 
pentatlon modern, atletism-juniorl

etc. De 
sportivilor 
competiții 
fășurate 
concretizat prin 7 titluri de campioni 
mondiali, 15 titluri europene, 104 tit
luri balcanice, mai multe recorduri 
balcanice și europene, 20 de medalii 
(dintre care 5 de aur) la campiona
tele mondiale universitare 
victorii in diferite întilniri 
naie oficiale sau amicale.

altfel, bilanțul participării 
români Ia principalele 

de seniori și juniori, des- 
în această perioadă, este

și alte 
inlernațio-

i de îmbu- 
a perfor- 
ramurile, 

răspundere,

n ansamblul muncii 
necontenită 

toate 
de mare i 

această etapă, revin 
știe — Consiliului 

Educație Fizică și 
cu atribuții, federa- 
sportive teritoriale,

In ansai 
nătățire 
manțelor în 
sarcini 

prioritare pentru 
-- după cum se 
Național pentru 
Sport, factorilor 
țiilor, organelor 
cluburilor și asociațiilor, în vederea 
asigurării unei participări și repre
zentări de prestigiu a sportului ro
mânesc la Jocurile Olimpice, îndeo
sebi la cele de la Montreal.

Sarcinile și obiectivele de bază, 
concrete, pentru realizarea prevederi
lor Hotărîrii în acest domeniu au 
fost stabilite în ședința comună a 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. și Bi
roului C.O.R., în care s-a adoptat 
programul de pregătire pentru J.O. 
din 1976, care prevede, printre altele, 
concentrarea eforturilor și acordarea 
unui sprijin prioritar acelor ramuri 
unde există perspective reale de obți
nere a unor rezultate de prestigiu, 
asigurarea unui ritm susținut de pre
gătire încă din primul an al ciclului 
olimpic, perfecționarea procesului de 
instruire, prin mărirea volumului de 
lucru, creșterea ponderii pregătirii fi-

Luni 23 februarie 1974

zice și îmbunătățirea tehnicii, folosi
rea mai judicioasă a resurselor și 
condițiilor tehnico-maleriale existente, 
sporirea contribuției aduse de cerce
tarea științifică și medicina sportivă 
etc.

Eficiența acestor măsuri, modul în 
care ele se aplică în toate unitățile 
de performanță, insușirea lor cu de
plină convingere, în primul rînd, de 
către sportivi și antrenori, sînt, în 
bună măsură, exprimate de bilanțul 
realizat în ultimul an : 3 medalii de 
aur, 3 de argint, 4 de bronz — un 
total de 83 de puncte — la campio
natele mondiale, 4 medalii de aur, 
5 de argint, 9 de bronz — un total 
de 120,5 puncte — la campionatele 
europene.

• Ne mîndrim cu aceste trofee cu
cerite de sportivii români, le trecem 
în revistă cu sentimentul de profundă 
recunoștință față de partid, căruia 
mișcarea sportivă ii datorează toate 
succesele sale, dar știm că trebuia și 
se putea să facem mai mult, că ra
portate la înaltele răspunderi încre
dințate sportului
REZULTATELE OBȚINUTE DE LĂ 
APARIȚIA HOTĂRÎRII REPREZIN
TĂ DOAR UN ÎNCEPUT BUN CARE 
TREBUIE CONTINUAT. CU MAI 
MULTA FERMITATE, PASIUNE, PRI
CEPERE, CU EFORTURI SUSȚINU
TE.

de performanță,

Avem datoria să întocmim a- 
ceastă retrospectivă așa curii ne 
învață partidul — cu exigență 
și sinceritate, să prețuim cum 

se cuvine succesele, dar să nu ne de
clarăm niciodată pe deplin mulțumiți, 
cei care lucrăm in acest domeniu de 
activitate al sportului românesc, SA 
VEDEM TOTODATĂ NEAJUNSURI
LE, RĂMÎNERILE ÎN URMĂ, LIP
SURILE ȘI SĂ ACȚIONĂM HOTĂ- 
RlT PENTRU LICHIDAREA LOR,

(Continuare în pag a 3-a)

DE ȘAH
(prin telefon). Re- 
turneul feminin al 

.“ la șah

FINIȘ PASIONANT 

ÎN ÎNTRECERILE

CRAIOVA, 24 
latam ieri că în 
finalei „Cupei tineretului* 
soarta primului loc pare să fie de
cisă. Trebuie să recunoaștem însă 
că ne-am cam grăbit. Cele două 
runde disputate între timp au dus 
la o regrupare spectaculoasă în 
fruntea clasamentului, datorită vic
toriei neașteptate a Corneliei Faur 
(Hunedoara) în partida cu Eva 
Racz (Tg. Mureș). înfrîngerea lide
rei turneului a redeschis lupta pen
tru cîștigarea trofeului pentru că 
acum, înaintea ultimelor două run
de, trei jucătoare au șanse aproape 
egale : Eva Racz și Viorica Grigo- 
rean (cu cîte 6 puncte), urmate 
doar la o jumătate de punct de 
Cornelia Faur. Toate cele trei con- 
concurente au de jucat partide re
lativ ușoare, astfel încît dacă nu 
va mai interveni nici o surpriză, 
titlul de campioană a „Cupei ti
neretului" la fete s-ar putea să fie 
atribuit pe criteriul... vîrstei! Cea 
mai tînără dintre cele trei preten
dente este Eva Racz.

La băieți, după cinci runde, în 
fruntea clasamentului s-a instalat 
Dan Cioroiu (Craiova), cu 4,5 p, 
după ce a cîștigat azi dimineață 
(n.n. ieri) partida întreruptă cu Do- 
rel Munteanu (București). A fost 
un final cu mari emoții, pentru că 
studentul craiovean, care avea a- 
vantaj material consistent la între
rupere. a dat în plic o mutare sla
bă, oferind adversarului serioase 
șanse de a se salva. Șahlstul bucu
reștean nu a reușit să profite de 
acest avantaj neașteptat și, negă
sind soluția exactă, a pierdut ră-

întrecerile fazei județene brașove
ne a „Cupei tineretului" au consti
tuit o adevărată repetiție generală 
înaintea finalelor marii competiții, 
programate la sfîrșitul acestei săp- 

tămîni
Foto : S. BAKCSY

BRAȘOVUL, IN AȘTEPTAREA 
ZĂPEZII...

în ultimele 24 de ore vremea s-a răcit 
la Brașov, iar ieri după-amiază (la ora 
convorbirii noastre telefonice cu subre- 
dacția din localitate) 'hra frig de-a bine- 
lea. Deasupra orașului și a împrejurimi
lor s-au adunat nori destul de groși, 
despre care bătrînii spun că sînt tot
deauna prevestitori ai zăpezii.

Toate acestea nu pot decît să-i bucure 
pe organizatorii finalelor de schi și să
niuțe ale „Cupei tineretului'*, care își 
continuă cu asiduitate pregătirile, spe- 
rînd că Poiana va redeveni albă și va 
oferi cele mai bune condiții tehnice 
partlcipanților la marea întrecere.

De asemenea, din Tușnad nl se anun
ță că temperatura este în scădere, Iar 
lacul Ciucaș, înghețat, va putea fl o 
gazdă primitoare pentru finaliștli probe
lor de patinaj viteză.

Tiberiu RADULESCU

„CROSUL MĂRȚIȘORULUI"
Pregătindu-se pentru inaugurarea edi

ției de vară a „Cupei tineretului" șl a 
„Crosului tineretului", care va avea loc 
în ziua de 10 martie, C.J.E.F.S. Brăila,

(Continuare în pag a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

CAMPIONUL NAȚIONAL
Cu prilejul galei de box din cadrul 

campionatului municipal al juniorilor, 
d’soutată duminica dimineața în sala 
Casey de cultură a sectorului 4, a fost 
programat și un meci de seniori : Fa- 
redin Ibrahim (Farul) — Mihai Toma 
(C.S. Pitești). Trebuie să spunem de la 
început că această partidă, disputată la 
un nivel spectacular neașteptat de ridi
cat a făcut să crească simțitor valoarea 
galei, urmărită de un număr mare de 
spectatori. Constănțeanul — campionul 
cu titre al categoriei muscă — a accep
tat provocarea pugilistului piteștean, 
sportiv aproape necunoscut iubitorilor 
sportului cu mănuși din Capitală. Și, 
totuși, îndrăzneala elevului lui Victor 
Alexandru s-a dovedit a fi justificata.

Timp de două reprize, el a luptat de 
la egal la egal cu campionul național 
(pe care l-a solicitat din plin), dar în 
ultimele trei minute de luptă, cînd n-a 
mai avut aceleași resurse, a fost depășit 
de Ibrahim prin tehnică și rapiditate. 
De altfel, Mihai Toma are în nu prea 
bogatul său palmares cîteva victorii 
care-i dădeau dreptul să aspire și _ la 
aceasta. Printre învinșii săi se numără 
Al. Turei, R. Cozma și I. Șulă.

Dintre cei 40 de boxeri juniori care au 
evoluat duminică dimineața, remarcăm 
pe A. Puiu, D. Răducanu, C. Leacă (Ra
pid), Gh. Ticu (Electromag.). N. Păun, 
V. Liuță (Progresul), M. Brînzei, M. 
Stanciu (Dinamo), I. Ilie (Viitorul), D. 
Ilie (Constructorul) etc.

Infiltrat în careu printre doi adversarii Pîrvu va șuta la poartă. Fază din

Deși în multe localități ale țării timpul s-a schimbat brusc, suporterii 
divizionarelor A au luat drumul spre stadioane, ținînd să fie prezenți la 
repetițiile generale ale formațiilor lor favorite înaintea startului oficial 
prevăzut pentru duminică 3 martie.

Prezenți la fața locului, redactorii și corespondenții ziarului nostru 
ne-au relatat amănunte de la aceste partide.

STEAGUL ROȘU — 
LECH POZNAN 2—0 (1—0)

BKAȘOV, 24 (prin telefon). Vin tul 
rece care a suflat ieri dimineață în 
orașul de la poalele Tîmpei, a făcut ca 
la ora meciului în tribunele „Municipa
lului" să fie numai 3 000 de spectatori. 
Aceștia au fost, desigur, cei mal fideli 
și entuziaști suporteri ai Steagului roșu. 
Atașamentul lor nu a fost însă răsplătit 
în pruna repriză a partidei, cind — de 
ambele părți — s-a jucat conftiz, cu 
multe greșeli elementare (în special, de 
preluări și pase). în 45 de minute am 
notat o singură fază pe poartă,* care a 
precedat, de altfel, înscrierea primului 
gol : Gyorfi, lansat pe un culoar bun 
de Ghergheli. a pătruns în viteză în 
careul oaspeților, unde fundașul Lesie- 
wlel l-a „agățat" piciorul. Lovitura de 
la 11 m a fost executată puternic și 
plasat de Șerbănoiu: 1—0. Atît despre 
o repriză în care jucătorii celor două 
echipe și-au pasat mingea cu amabili
tate..

La reluare însă, formațiile au apărut 
mult schimbate în bine. Gazdele au de
venit mai agresive, nemaicomplăcîn- 
du-se, ca în prima parte a întîlnirii, în 
jocul economicos, de tatonare, al polo
nezilor. Gyorfi, solicitat continuu de 
coechipieri, și-a pus în valoare viteza, 
depășindu-și cu regularitate adversarul 
direct. Centrările Iul au creat situații 
favorabile de gol, însă nici una dintre 
ele nu a fost finalizată. Scorul l-a ma
jorat tot el în min. 73, cu contribuția 
lui Fanici și Ghergheli ; primul a in
sistat la o minge ce părea greu de ajuns, 
a centrat, apărătorii din Poznan au res
pins pînă la Ghergheli. Acesta a driblat 
scurt un fundaș și l-a pasat, apoi. Iul 
Gyorfi care, nemarcat în Interiorul ca-

reului, a reluat direct în poarta lui 
Karweekl.

La 0—2, oaspeții au forțat în atac, în ' 
dorința de a reduce scorul, dar agita
ția și eforturile lor au fost anihilate de 
apărarea localnicilor, în care M. Oltea- 
nu. s-a impus prin siguranță șl dezin
voltură. Repriza secundă a avut nerv, 
a fost dinamică și interesantă. Dacă 
meciul ar fi început la pauză...

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) a condus 
corect următoarele formații :

STEAGUL ROȘU : Purcariu (min. 76 t 
Clipa) — Anghelini (min. 46: Hirlab), 
Naghi (min. 46: Jenei), Olteana, Rusu 
(min. 46: Anghelini) — Șerbănoiu, Cadar, 
Ghergheli — Anghel (min. 70: Fanici), 
Mateescu X (min. 70: Papuc), Gyorfi.

LECH : Karwecki — Lesiewiel, Stepa- 
zak, Napiera, Bilcwiez — Jekobezok, 
Kutkowski, Barczok — Milewski, 
Szpokwski, Wejciejowski. In reoriza a 
doua au mai jucat Turek, Domino, 
Olnyna, Plodka.

Dumitru VIȘAN

meciul Petrolul — Sparta Praga : 2—3. 
Foto x V. BAGEACJ

POLITEHNICA TIMISOARA — 
B.K.S. STAL (POLONIA) 1—0 (1—0) i
O avanpremieră reușită Care a oferii 

celor 12 000 do spectatori prezenți pa 
stadionul C.F.R. o dispută fotbalistic* 
de bun nivel. Jocul a fost vioi, cu 
multe faze de poartă. Oaspeții au jucat 
in viteză, atletic, dar au șutat prea pu
țin spre poarta apărată de jivan, stu-j 
denții, deși au avut de cîteva ori posi
bilitatea de a înscrie, au marcat doar* 
o singură dată, în min. 42, cînd Floa- 
reș a reluat din voleu o centrare a 
Bungău. A arbitrat competent G. Blau 
(Timișoara).

POLITEHNICA : 
nișan, Arnăutu, 
Surdan (Bungău, 
(Covalcicj, Bojin, 
Gheorghe). ,

P. ARCAN-coresp. județean j

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
S. C. BACĂU 1—2 (0—1)

Joc plăcut, cu acțiuni bine realizate.’ 
Au marcat : Bălută (min. 27 șl 55), res
pectiv Mustață (min. 58).

S.C. BACAU : urican — Sinăuceanu, 
Catarglu, Velicu, Margasoiu — Duțan, 
Hrițcu — Pană, Volmer, Dembrovschl, 
Băluță.

C. NEMȚEANU, coresp. |

partide in pag. a 3-a

— I
Jivan — Pîrvu, Pălti- 

Maier — Mehedințu. 
Șchiopu) — Floareș 
Lața, Bungău (Pa

Victorie la limită, in al doilea meci

BOMÂNIA-UHGABIA 2-0, LA HOCHEI
O victorie cu 2—0 la hochei este 

o victorie la limită, de foarte multe 
ori puțin semnificativă. Scorul me
ciului de ieri — 2—0 (2—0, 0—0, 
0—0) — nu reflectă cîtuși de puțin 
realitatea de pe patrulaterul de 
gheață în întîlnirea a doua dintre 
selecționatele României și Ungariei. 
Căci, cea mai mare parte a timpu
lui, pucul a fost în posesia hocheiș- 
tilor noștri, care au combinat mai 
mult — uneori chiar prea mult I, 
care au șutat deseori și din diferite 
poziții spre poarta oaspeților, dar 
care n-au reușit să fructifice decît 
două din sumedenia ocaziilor avute. 
Pe de altă parte, hocheiștii ma
ghiari, mai strînși și mai atenți în 
apărare, au reușit să blocheze cu-

loarele de șut spre poarta proprie 
și au contraatacat ’ de multe ori, 
fiind la un pas de a înscrie. După 
părerea noastră, eroii partidei de 
ieri au fost cei doi portari, Balogh 
și Netedu, care au rezolvat cu mul
tă măiestrie situații extrem de di
ficile, scoțînd pur și simplu goluri 
gata făcute. în special Balogh a 
făcut o prestație strălucită, limi- 
tînd înfrîngerea echipei sale la a- 
cest scor strîns.

Punctele au fost realizate de 
Pană, în min. 10, care a reluat pu
cul respins de portar după șutul 
lui Justinian, și de Antal (în mi
nutul următor), în urma unei fru
moase combinații colective. în rest, 
așa cum am mai spus, multe, foar
te multe ratări, chiar din situații 
de singur cu portarul... Au arbi
trat corect, un meci desfășurat în
limitele sportivității, cehoslovacii 
M. Platenik și I. Budinski.

R. VIL.

Relatări de la alte

MARIAN SLAVIC
Valeria Ștefănescu, neașteptată învingătoare la săritura în lungime 

Foto : Dragoș NEAGU

LA A DOUA TINEREȚE:
CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLEȚILOR SENIORI

• •,

52,9 — 1:55,6 — 4:06,2, CIFRE DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ LA ÎNOT
BRĂILA, 21 (prin telefon). Star

tul frumos al înotătorilor noștri 
fruntași în primul lor concurs de 
verificare al anului ne-a lăsat să 
întrezărim o suită de rezultate re
marcabile. Nimeni însă, nici cei 
mai optimiști dintre specialiști, 
nu și-ar fi închipuit însă că sîm- 
bătă seara și duminică dimineața, 
în rapida piscină (25 m) brăileană 
vom fi cu toții martori ai cîtorva 
cifre de valoare internațională de 
care — sinceri să fim — nu i-am 
fi crezut capabili pe campionii și 
recordmanii noștri 
în plină perioadă 
ne bucurăm ■ 
realizate cu 
competițiilor 
cumspecți ? 
însă în fișele 
contestate de 
niază un salt 
căruia trebuie să-i acordăm în
treaga atenție.

Tonul l-au dat, cum era de aș
teptat, crauliștii. Oprițescu cîștigă 
disputa 
cord). O 
entuziasm 
de 400 m 
timp cu 
vechiului 
bilă a bucureșteanului, la 28 de 
ani (!), avea să ne fie confirmată 
în ultima reuniune: 1:55,6 pe 200 
m și apoi 52,9 pe „sută"! De ase
menea timpi, în luna februarie, 
nu sînt capabili decît marii per
formeri europeni...

Dar performanțele de valoare, 
umbrind în mare măsură cifrele 
meritorii ale majorității partâci- 
panților, au continuat în serie. 
Anca Georgescu a înotat 100 m 
bras în 1:17,0 și apoi 200 m bras 
în 2:45,8, întrecînd vechiul re
cord cu 5,4 sec. O. Rosier a cîști- 
gat „suta" brasiștilor în 67,8 (du
blat de L. Șoptereanu cu 68,4), ca 
apoi să realizeze, în cadrul unei

tentative. 67,2. Mezinul familiei 
Șoptereanu s-a revanșat net la 200 
m, cîștigînd în 2:30,3. în sfîrșit, 
ștafeta sprinterilor (4x100 m li
ber) a fost creditată cu 3:36,4 (o 
medie de 54,1 sec.)5. în total: 15 
recorduri de seniori, 7 de juniori 
și 4 de copii. O recoltă promiță
toare.

REZULTATE TEHNICE. MAS
CULIN — 100 m liber : Z. Opri-

A. VASILIU

Hocheiștii juniori
învingători la scor 

ROMÂNIA - UNGARIA 
123

VALERIA ȘTEfANESCU,'

la această oră, 
pregătitoare. Să 
acestea

luni 
să

au fost 
înaintea 

fim cir- 
înscrise

că 
două 
oficiale.

Rezultatele
de concurs nu pot fi 
nimerii și ele subli- 

; calitativ substanțial,

sprinterilor în 53,5 (re- 
veritabilă explozie de 
a produs-o însă cursa 
a Iui Slavic în 4:06,2, 

trei secunde superior 
record. Forma remarca-

Lotul nostru , de hochei (juniori), care 
se pregătește în vederea campionatului 
european (grupa B) de la București, a 
întllnit, la Budapesta, formația similară 
a Ungariei. Jucînd excelent, mal ales în 
reprizele I și a II-a, echipa română a 

, repurtat o victorie categorică, eu scorul 
de 1.’*—j (5—0, 2—2, 5—1).

Au marcat ; Olenici (4), Nagy (3), Hă- 
Iăucă (2), Gherman, Gabrieli, Csiser și 
Halus, pentru formația noastră, Schilling 
(2) și Dfery, pentru gazde.(Continuare în pag. a 2-a)

■ /' fa
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CAMPIONATELE
REPUBLICANE

DE BASCHET...
au continuat prin
meciurile etapei a
18-a. In imagine,
fază din partida 
I.C.H.F. — Politeh
nica Cluj (Andre-
eseu aruncă la
coș).

Citiți în pag. a
ll-a rezultatele în-
trecerilor și unele
amănunte.

* ■
¥ *

*

junioare la lungime © Fotografia a decis ciștigătorul la 60 mg

Ziua a doua a campionatelor re
publicane de atletism ale seniorilor 
au oferit celor prezenți în sala 
complexului bucureștean „23 Au
gust” o serie de dispute foarte in
teresante și cîteva rezultate promi
țătoare.

FIREȘTE, ȘTEFANESCU I

Medaliata cu argint la C.E. de sală 
de la Rotterdam, Valeria Bufanu- 
Ștefănescu, a abordat ieri pentru pri
ma oară, după mai multe luni de 
inactivitate, o cursă peste garduri. 
Fără să fie încă foarte bine pusă la 
punct cu pregătirea, Valeria a făcut 
totuși o demonstrație a calităților ei 
recunoscute, a probat seriozitatea cu 
care abordează fiecare competiție, ma
turitatea sa sportivă.

Valeria Ștefănescu a dominat clar 
întrecerea hurdlerelor și deși a avut 
un start ezitant (după unul greșit, 
pentru care primise un avertisment), 
ea a remontat rapid handicapul ple
cării, terminînd cursa cu un avantaj 
copios și cu evidente resurse.

REZULTATE TEHNICE : 1. Vale
ria Ștefănescu (Dinamo)_ 8,3 2. Elena 
Mîrza 
leac

(campionul țării, in aer liber, în 1973) 
la ultima încercare outsrder-ul Paul 
Gheorghiu a reușit o frumoasă și si
gură săritură — pînă atunci, avusese 
multe „depășite" — cu care a pre
luat șefia clasamentului, în momentul 
in care toți ceilalți principali candi
dați își epuizaseră seria încercărilor.

O victorie frumoasă, completată și 
de o performanță promițătoare, avînd 
în vedere și faptul că tinărul Gheor
ghiu a fost—si el accidentat o bună 
perioadă de*ump.

REZULTATE TEHNICE: 1. Paul 
Gheorghiu (Dinamo) 15,50 m 2. Vasile 
Dumitrescu (Dinamo) 15,48 m 3. Șer
ban Ciochină (C.A.U.) 15,45 4. Du
mitru Iordache (Rapid) 15,37 m 5. 
Virgil Preda .(Petrolul PI.) 14,70 m 
6. Eremia Rotam (C.S.U. Brașov) 
14,68 m.

AH, GREUTATEA!

, (Dinamo) 8,6 3. Valeria Bidu- 
(C.A.U.) 8,7 4. Olga Ciobanu

2 Iași) 8,8 5. Anca Hoinărescu 
Cluj) 8,8 6. Coculeana Bucătaru 
2 Iași) 8,9 7. Mariana Nedelcu 
Cluj) 9,0 "(„U“

(Metalul Buc.) 9,2.
8. Niculina Manea

VICTORIE LA ULTIMA ÎNCERCARE...

...care a și coincis cu obținerea pri
mului titlu de campion republican 
de seniori al tînărului dinamovist 
Paul Gheorghiu. După ce la condu
cerea probei s-au perindat Șerban 
Ciochină (din păcate, s-a accidentat 
mai înainte de a-și fi putut spune 
ultimul cuvînt) și Vasile Dumitrescu

Și în sală, ca și în aer liber, arun
carea greutății este, fără discuție, cea 
mai slabă probă a atletismului nos
tru și, ceea ce ni se pare mai grav, 
la orizont nu se întrevede nici un 
aruncător care să poată scoate din- 
tr-un Supărător anonimat această 
probă.

în atari condiții, întrecerea „colo
șilor" se soldează cu rezultate ne
semnificative, submediocre. Singura 
chestiune rămasă cu semn de între
bare se referă la numele câștigătoru
lui : ori veteranul Adrian Gagea (ca 
ieri !), ori tinărul Marin Iordan, tu 
rest, nimic !

REZULTATE TEHNICE : I. Adrian 
Gagea (Dinamo) 16,88 m 2. Marin Ior-

Romeo VILARA 
Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET SURPRIZĂ LA ORADEA:
CR1ȘUL - SĂNĂTATEA SATU MARE 66-71!

întrecerile din cadrul campionatelor republicane de baschet au con
tinuat ieri cu disputarea partidelor etapei a XVIII-a. Iată rezultatele ți 
eîteva amănunte de la desfășurarea acestor meciuri.

19, Diaconăscu 2, Horvath 1, 
Schnebli-Czmor 18, Doboșl 2, Vil- 
laniy 1. Au arbitrat bine G. Dutka 
și S. Filoti. (R. TIMOFTE).

DINAMO A ÎNVINS GREU 'PE „U" CLUJ (masculin, grupa 1-6)
DINAMO-UNIVERSITATEA CLUJ 

70—66 (36—34). Campionii țării au 
avut o misiune dificilă în partida cu 
studenții clujeni. Convenindu-le 
tempoul foarte lent al jocului, bas- 
chetbaliștii de la „U“ au izbutit 
deseori să abordeze partida de la 
egal cu bucureștenii, dovadă fiind 
și et’oluția scorului : 20—20 (min. 
10), 34—34 (min. 20), 38—38, 40—40 
(min. 23), 52—52 (min. 31), 65—65 
(min. 39). Descalificarea lui Zdren- 
ghea (pentru cinci faulturi) — min. 
31 și a lui Gh. Roman (min. 33) 
le-a Sbăzut însă potențialul tocmai 
în final, cînd rezervele au luptat 
mult dar au și comis greșeli ele
mentare. Deși au învins, dinamo- 
viștii, au făcut un meci sub posi
bilități, deoarece și-au subestimat 
adversarii. Cînd au simțit că suc
cesul le stă în cumpănă, unii din
tre ei s-au enervat și au acuzat... 
arbitrajul ! De altfel, în final, pu
blicul a asistat la eîteva scene pe
nibile, dintre care una a și fost pe
nalizată prin descalificarea ducă
torilor Novac (Dinamo) și Riiring 
(Universitatea) pentru lipsă de se
riozitate și apostrofări reciproce. 
Au înscris : Popa 22, Diaconeseu 16, 
Novac 13, Georgescu 8, Niculescu 
8. Chivulescu 2, Cernea 1 pentru 
Dinamo, respectiv Riiring 18, 
Roman 12, Demian 13, Zdren- 
ghea 10, Schuller 6, Kun, 4. 
Nagy 3. Arbitrii C. Negules- 
cu și V. Kadar s-au achitat 
bine de o misiune îngreuiată de 
nervozitatea excesivă din finalul 
întrecerii, (d. st.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
FARUL CONSTANȚA 107—87 
(50—38). Partidă viu disputată, în 
care inițiativa a aparținut gazde
lor. A fost o luptă dîrză (ambele 
echipe au fost sancționate pentru 
65 de greșeli personale), cu acțiuni 
colective și reușite aruncări la coș. 
O bună impresie a lăsat jocul pre
cis și dezinvolt al pivotului We
ber. Au înscris : Czmor 27, Roxin 
2, Weber 28, Măaăilă 19. Gal 17, 
Minius 4, Muhteanu 6. Minișca 4 
pentru „U“, respectiv Spînu 27, 
Jarnea 3, Popovici 4, Cîmpeanu 11. 
Pașca 20, loan 8, Purcăreanu 14, 
Au arbitrat foarte bine M. Rizea 
și St. Grecu. (P. ARCAN—eoresp. 
județean).

GRUPA 7—12
I.C.H.F. — POLITEHNICA 77—72 

(39—37). O întrecere viu disputată, 
cu o interesantă evoluție a scoru
lui (min. 36 : 67—67), cîștigată — 
în final — de echipa care a Știut 
sa fructjfice experiența jucătorilor

săi. Clujenii au luptat cu mult e- 
lan, dar ritmul acțiunilor lor a fost 
lent, ceea ce a convenit adversari
lor. în plus, absența lui Moraru 
(accidentat) s-a simțit în ceea ce 
privește conducerea jocului din te
ren. Baschetbaliștii de la I.C.H.F. au 
făcut, în general, o , partidă bună, 
Impunînctei-și ritmul favorabil și 
dominînd panourile Au înscris : 
Dikay 17, Mălușel 15, FI. Niculescu 
13, Cîmpeanu 10, Antonescu 4, 
Bulat 8, Tiidossi 4, Anastasiu 6 
pentru I.C.H.F., respectiv Vojcu 18, 
Roman 15, S. Vidican 13, Al. Vi- 
dican 6, Moisin 5. Au arbitrat bine 
A. Atanasescu și G. Berekmeri.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA TIMIȘOARA 61—52 (32— 
31). Lupta pentru puncte și-a pus 
amprenta pe desfășurarea jocurilor, 
fapt ce a determinat să asistăm 
la numeroase ratări și alte greșeli 
de tehnică. Interesantă a fost doar 
cursa de urmărire făcută de timi
șoreni — fără efect însă în stabili
rea rezultatului partidei — din 
ultimele minute cînd, de la 39—53, 
ei au micșorat handicapul pînă la 
3 puncte (50—53), dar n-au mai 
avut resurse, fiind depășiți în fi
nal. Au marcat.: Szell 23, Șerbă- 
nescu 4, Dudescu 7, Molin 11. Rusu 
4, Troacă 6, Dragnea 6 pentru Po
litehnica, respectiv Chirluță 5, Iva- 
nici 6, Viciu 8, Ondreikovcs 8, Lup 
11, Pescaru 4, Spătariu 6, Csordas 4. 
Au arbitrat foarte bine I. Dinescu 
și E. Sarossy.

RAPID — C.S.U. GALAȚI 94—74 
(53—35), Cu toate că rapidiștii au 
obținut o victorie la scor, partida 
a fost extrem de disputată. După 
un început echilibrat, feroviarii — 
bine conduși, atît în teren cît și de 
pe margine, de Tursugian (noul 
antrenor al echipei, prin plecarea 
lui M. Bărbulescu) — reușesc să-și 
impună jocul, care a constituit o 
plăcută surpriză, mai ales prin ra
piditatea atacurilor. Drept urmare, 
bucureștenii izbfttesc să se distan
țeze, avînd în min, 30 un avans de 
23 de puncte (77—54). însă, acci
dentarea lui Cr. Popescu (cel mai 
bun jucător de pe teren) a slăbit 
potențialul gazdelor, permițînd stu
denților să se apropie în min. 35 la 
12 p (70—82). Au marcat: Dumi- 
tran 2, Florea 2, Vintilă 3, Stănes- 
cu 10, Bulancea 21, Tursugian 2, 
Simulescu 4, Cr. Pbpescu 32, Vlă- 
deseu 18 pentru Rapid, respectiv 
Mogoș 30, D. Martinescu 2. Răilea- 
nu 13, R. Martinescu 20, Tudose 4, 
Moraru 5. Au arbitrat foarte bine 
M. Iliescu și î. Szabo (D. ADRIAN).

GRUPA 7—12 •
CRIȘUL ORADEA — SĂNĂTA

TEA SATU MARE 66—71 (30—26). 
După o partidă de slab nivel teh
nic, în care gazdele au privit cu 
ușurință această întîlnire, oaspetele 
au obținut o victorie nesperată, 
pentru care au luptat cu multă în- 
dîrjire. Au marcat: Caseti 4. Boca 
8, Dudaș 2, Balogh 8, Bod'or 12, 
Varga 16, Chvatal 16 pentru Crișul, 
respectiv Moldovan 2, Kercso 14, 
Pataki 15, Săveanu 13, Pop 15, An- 
derco 12. Au arbitrat foarte bine 
Fr. Took și St. Palici. (P. LO- 
RINCz — eoresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 71—58 
(35—28). Din păcate, tinerele com
ponente ale formației Olimpia ră- 
mîn în continuare „speranțe” care, 
deși au acumulat o experiență ce 
se face vădită în jocul lor, nu reu
șesc saltul la care le dă dreptul ta
lentul dovedit nu o dată pînă a- 
cum. Au marcat: Gugu 17, Petrea- 
nu 8, Horgoș 11, Gheorghe 6, Gu- 
randa 11, Popescu 18 pentru Con
structorul, respectiv Ioniță 4, Că
priță 8, Bîră 19, Roată 8, Iatan 9,
Tomescu 4. Zamfir 6. Au arbitrat
bine I. Petruțiu și C. Călin.
(Rd. T.). t

UNIVERSITATEA IAȘI — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 65—63 (41—32).
Surprinzător, partida a avut, în 
majoritatea timpului, un aspect e- 
chilibrat. Au marcat: Haraga 17, 
Pieptu 17, Anichiței 10, Gorea 8, 
Nichifor 5, Apraloe 4, Susanu 2, 
Stoica 2 pentru Universitatea, res
pectiv Balasz 14, Brassai 14, L15- 
rinez 13, Daichendt 7, Marton 6, 
Opriciu 4, Szabo 3, Popa 2. Au ar
bitrat bine R. Simion și M. Negu- 
lescu. (D. DIACONESCU — cores
pondent județean)

HALTEROFILII DE LA STEAUA

FETELE DE LA POLITEHNICA Șl I.E.F.S. AU OBȚINUT

VICTORII CLARE (grupa 1-6)
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CLUJ 82—« 
(39—31). Recentele învingătoare ale 
campioanei Italiei (Standa Milano) 
au întîmpinat o rezistență dîrză 
din partea clujencelor, din rîndul 
cărora am remarcat-o pe Ileana 
Portik, foarte eficientă. Dar, au 
fost suficiente eîteva momente de 
slăbire a concentrării în defen
sivă din partea oaspetelor, pentru 
ca baschetbalistele de la Politeh
nica să se detașeze Și să învin
gă la o diferență clară. De notat 
că în min. 31 scorul era 59—49 
pentru bueureștence, pentru ca în 
final ele să realizeze un avans 
de 26 de puncte (23—7 în 9 mi
nute !). Au înscris : Szabados 17, 
Taflan 14, Pruncu 13, Demetrescu 
10, Stftnoiu 8, Ciocan 6, Poștaru 2, 
Savu 12 pentru Politehnica, res
pectiv Portik <S1 (!), Szekely 7, 
Merca 6, Moraru 4, A. Farkas 2, 
Perde 2, E. Farkas 4. Au arbitrat 
bine M. Tănăsescu și M. Cunicer.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 79—47 (34—24). Bucu- 
reștencele au avut o evoluție foar
te bună și, atîta vreme cît adver
sarele lor le-au oferit o replică 
mai dîrză, meciul a fost plăcut. 
Dar aceasta s-a petrecut doar pe

durata primei reprize, în partea 
a doua a jocului, timișorencele ne
reușind să mai facă față ritmului 
alert impus de echipa I.E.F.S. care 
a dominat lupta sub cele două 
panouri, a contraatacat rapid și 
eficace prin Mihalic și Basarabia 
și a beneficiat de o aruncătoare 
(mai cu seamă în repriza a doua), 
Angelica Tita, în vervă. Toți cei 
prezenți au remarcat la învingă
toare o relativă lipsă de specta
culozitate în construirea atacuri
lor. Aceasta se datorează, credem, 
p.e de o parte unei oarecari stări 
ide oboseală generală a echipei, iar 
pe de alta (fapt îmbucurător) modu
lui mult mai gînditîn care acționea
ză în teren, în ultima vreme, vii
toarele profesoare de educație fi
zică. Conceperea rațională a a- 
tacurilor, efortului fizic! perma
nent (joc om la om pe tot tere
nul) și aplicarea riguroasă a sche
melor tactice pentru a ajunge în 
poziția ideală de aruncare — toa
te acestea au micșorat valențele 
spectaculare, dar au sporit sim
țitor numărul punctelor marcate. 
Au înscris: Giurea 7, Mihalic 19, 
Szabo 14, Iftimie 4, Bassarabia 4, 
Petrie 6, Balai 2, Tita 23 pentru 
I.E.F.S. respectiv Balogh 4, Goian

• CONDUC DETAȘAT 
DUPĂ PRIMUL TUR 
AL CAMPIONATULUI 

PE ECHIPE
ORADEA, 24 (prin teleion). ^Tlmp de 

trei zile s-a desfășurat în localitate pri
mul tur al Campionatului național de 
haltere pe echipe, la care aii participat 
13 formații, dintre care 7 complete. Cu 
acest prilej s-au înregistrat unele sur
prize, printre care ocuparea locurilor 
secunde de către Ion Horlopan, Victor 
Rusu șl Gh. Bercea. In general, rezul
tatele au fost modeste, explicabil în 
parte pen tiu primul concurs al anului.

După primul tur, în fruntea clasa
mentului se află Steaua cu 91 p, urmată 
de S.N. Constanța 71 p, Rapid Buc. 70 
p. Olimpia Buc. 51 p. Rapid Oradea, 
49 p șl Minerul Lupeni 41 p.

Iată primii clasați la cele nouă cate
gorii : Muscă : p. Rucea (Rapid Buc.) 
1S5 kg; Cocoș : V. lancu (Steaua) 197,5 
kg. I. HOrtopan (Olimpia Buc.) 195 kg: 
Pană: Em. Covaci (Rapid Oradea) 240 
kg, V. Rusu (Steaua) 235 kg, M. Grigo- 
raș (Rapid Buc.) 230 kg: Ușoară:* A. 
Miuț (Rapid Buc.) 265 kg; Semiml jlo- 
cie : C. Dumitru (Steaua) 277,5 kg. V. 
Davldolu (Rapid Buc.) 262,5 kg; Mijlo
cie : St. Pintilie (Minerul Lupeni) 275 
kg, Gh. Bercea (S.N.C.) 272,5 kg: Semi
grea : N. Căprlceru (S.N. Constanta) 
275 kg. Gh. Stolcescu (Steaua) 275 kg, 
Gh. Teleman (Olimpia Buc.) 272,5 kg. 
Primul clasat a fost mal ușor decît 
Stolceseu cu două kilograme: Grea : 
M. Parapancea (Steaua) 285 kg, Gh. 
Groapă (Steaua) 285 kg. Primul mal 
ușor cu 3 kg. Supergrea : V. Deac 
(Steaua) 290 kg.

Primii clasați în concursul de cultu
rism : Gh. Bercea (la cat. 1,68 m) șl 
V. Țirlac (C.S.U. Oradea) la cat. peste 
1,68 p.

Iile GHIȘA, eoresp. județean

SLAVIC LA A
(Urmare din pag. 1)

țescu 53,5 — record (v. rec. 53,6), 
I. Miclăuș 55,3, A. Vițelariu 55.8; 
200 m liber : M. Slavic 1:55,6 — re
cord (V. rec. 1:56,6), Oprițescu 
2:01,1 (r.p.), Vițelariu 2:03,2. C.
Kokay 2:03,4; 400 m liber:
Slavic 4:06,2 — record (v. rec. 
4:09,2), E. Aimer 4:14,0, A. Vițela
riu 4:23,3; 100 m spate: M. Ho.

-„CUPA TINERET
ETAPE MUNICIPALE ÎN ÎNTRECERILE DE TENIS DE MASĂ

ULUI“
BRĂILA. Timp de două zile, în 

sălile Centrului profesional de con
strucții, Liceului pedagogic și Șco
lii generale nr. 23, din localitate, 
au avut loc întrecerile etapei mu
nicipale a „Cupei tineretului" la 
tenis de masă. Comitetul munici
pal U.T.C., ajutat de Consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport a reușit să asigure compe
tiției un cadru organizatoric exce
lent. Cei peste 300 de participanți 
au jucat la 10 mese, avînd asis
tența unor arbitraje foarte califi
cate.

După dispute aprige și intere
sante, iar unele și de.? bun nivel 
tehnic, au fost desemnați urmă
torii învingători: cat. 11—14 ani 
— Vasilica Istrate (Sc. gen. 10) și 
Roman Crismarw (Șc. gen. 23),

cat. 15—19 ani — Emilia Turcu 
(Lie. „Panait Istrati") și Vasile 
Gavrilă (Centrul școlar Progresul).
T. ENACHE — eoresp. județean

PLOIEȘTI. Peste 200 de băieți 
și fete au fost prezenți la întrece
rile fazei municipale a „Cupei ti
neretului" la tenis de masă, pen
tru categoria 15—19 ani. (La ce
lelalte, concursurile au avut loc 
cu o săptămînă în urmă). Compe
tiția a fost organizată în frumoasa 
sală a Casei de cultură a sindi
catelor din localitate.

Pentru etapa județeană s-au 
calificat: Mariana Soos (Șc. gen. 
21), Ana Moisescu (Liceul ,.I. L. 
Caragiale" și ’Anica Angheloiu 
(Grupul școlar comercial) — la 
fete, I. Hotăleanu (Liceul ,.I L. Ca_

FINIȘ PASIONANT IN
(Urmare din pag 1)

mînînd cu cele 4 puncte pe care 
le avea. Foarte puternic a venit 
din urmă timișoreanul Marin Zla- 
tariu, student la Facultatea de ma
tematică mecanică. După un în
ceput nesigur, el a jucat din ce în 
ce mai bine, acumulînd pînă acum, 
de asemenea, 4 puncte. Pe locul 4 
se găsește un concurent foarte im
petuos, Nicolae Dubis, din Galați, 
cu 3,5 p.

toarte ambițios, studentul timișo
rean (media 9,19 la examenele sus- 
ț;nutt la ultima sesiune) dorește să 
se afirme cu orice preț în disputa 
decisivă cu Dan Cioroiu, pe care o 
va susține în runda a Vl-a. De 
altfel, la capătul acestei runde cre
dem că se va contura soarta primu
lui loc în turneul masculin, pentru 
că, în afară de partida amintită, se

Întrecerile de șah
vor disputa întîlnirile foarte echi
librate Munteanu — Hanganu și 
Dubis — Răducu, ale căror rezulta
te pot produce serioase răsturnări 
în configurația primelor locuri.

Așadar, suspense general ! Și la 
băieți, și la fete ! Rundele care ur
mează se anunță pasionante, pe fe
țele tuturor concurenților citindu-se 
nu numai oboseala, dar și o pu
ternică tensiune nervoasă. Dan Cio
roiu ne spunea, ca și Dorel Mun
teanu, că „e mai greu aici decît... 
la cursuri".,

Și, cu toate acestea, se joacă în 
spiritul unei corectitudini și spor
tivități exemplare, într-o atmosferă 
de colegialitate cu totul remarca
bilă. O adevărată demonstrație de 
fair-play pentru o competiție cu o 
miză atît de importantă.

ragîale"), C. Manolache și M. Io- 
nescu (ambii de la Grupul școlar 
comercial) — la băieți.
V. VLĂSCEANU — eoresp. jud.

BACĂU. în holul de marmură 
ai Casei de cultură „Vasile Alec- 
sandri" din Bacău s-au desfășu
rat întrecerile municipale' la te
nis de masă (cat. 19—30 ani), 
S. Vasile, D. Poldi și I. Teodor 
(Cooperația meșteșugărească), FI. 
Jeboaie, M. Bazarghigeanu și A. 
Negrea (tineri din întreprinderi și 
instituții) s-au calificat pentru fa
za județeană a competiției.

S. NENIȚA — eoresp.

BRAȘOV. întrecerile fazei mu
nicipale la tenis de masă (catego
ria 15—19 ani) s-au desfășurat în 
sala Liceului „Unirea". Și-au cîști
gat dreptul de participare la con
cursul județean următorii: Carmen 
Popovici (Liceul nr. 2), Anca Va- 
siliu (Liceul nr. 3) și Ioana Per- 
nea (Liceul nr. 3). la fete, loan 
Moașcă (Liceul ind. C.F.H.), Va
sile Nedelcu (Liceul ind. construc
ții de mașini) și Nicolae Stănilă 
(Șc. gen. nr. 6).

C. GRUIA — eoresp. județean

„CROSUL MĂRȚIȘORULUI"

(Urmare din pag. 1)

In colaborare cu Comitetul județean 
U.T.C., Consiliul județean al sindicate
lor și inspectoratul școlar, a organizat 
„Crosul Mărțișorului". întrecerea, care 
a marcat deschiderea sezonului In aer 
liber, s-a bucurat de succes. La Brăila, 
de pildă, s-au Înregistrat aproape 2 000 
de concurențl. Curse foarte populate au 
avut loc în comunele Movila Mlresii (un 
centru atletic sătesc cu veche tradiție), 
Mircea Vodă, Galbenu, Grădiștea.

In total, după o estimare aproxima
tivă, pe teritoriul județului, peste 10 000 
de tineri și tinere s-au Întrecut cu acest 
prilej.

Grigore RIZU, eoresp.

Intre echipele Dinamo și Rapid există o veche rivalitate sportivă, care va 
continua și la turneul de la Iași. în imagine, Helga Bogdan, urmărită 
atent de Alexandrina Constantinescu, încearcă să depășească blocajul 

giuleștean

Azi, la lași și Rm. Vîlcea

ÎNCEP TURNEELE 
CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI

După turneele campionatului mas
culin de volei este rindul formațiilor 
feminine din primul eșalon să intre 
In „scenă". începind de azi, la Iași șl 
Rm. Vîlcea «Int programate, timp de’ 
cinci zile, primele turnee, urmind ca 
în a doua jumătate a lunii martie, la 
Constanța și Sibiu, să se stabilească 
ierarhiile definitive.

La Iași, in frumoasa sală a spor
turilor, își dau întîlnire formațiile 
care își dispută primele șase locuri 
în clasament : Rapid București, Di
namo București, Constructorul Bucu
rești. Farul Constanța, C.S.M. Sibiu 
și Penicilina Iași. Se anunță partide 
interesante și atractive, avînd in ve
dere că : giuleștcncele vor încerca 
să se mențină în fruntea ierarhiei, 
chiar dacă trec prin momente difi
cile ; dinamovistele își vor verifica 
potențialul înaintea confruntărilor 
din turneul final al Cupei cupelor, 
programat la numai o săptămînă după 
meciurile de la Iași ; Farul alcătu
iește, în prezent, o garnitură care are 
mari aspirații și este hotărită să și 
le îndeplinească, mai ales că, al doi
lea turneu va avea loc Ia Constan
ța ; Penicilina evoluează în fata pro
priului public și n-a uitat că s-a 
aflat cîndva în frunte ; C.S.M. și 
Constructorul vor să demonstreze că 
au un cuvint de spus. Ținînd seama 
și de faptul că toate echipele por
nesc, potrivit actualului sistem com- 
petițional, fără punctele acumulate 
în prima parte a campionatului, este 
de așteptat ca lupta pentru ocuparea 
unui loc cît mai bun în clasament 
să fie cu atît mai atractivă.

De altfel, încă din prima zi (me
ciurile vor începe la ora 16) sînt 
programate partide interesante, în 
frunte situîndu-se cea dintre Rapid 
și Farul, in care se tntîlnesc o echipă 
care se bazează pe omogenitatea ți 
experiența sextetului șl una care 
se remarcă prin tinerețe șl ambiție 
de afirmare. în celelalte, Dinamo— 
Constructorul șl Penicilina — C.S.M. 
Sibiu, înclinăm să credem în victoria 
primelor formații, care dispun, totuși, 
de atu-uri în plus.

La Rm. Vîlcea, in turneul pentru 
locurile 7—12, se găsesc toate echi
pele studențești — Universitatea Cra-

iova. Universitatea Cluj, Universita
tea Timișoara, I.E.F.8. București șl 
Medicina București — cărora 11 se 
adaugă șl L T. București. Dintre 
aceste ș. se competitoare se vor sta
bili, bineînțeles in urma celui de al 
doilea turneu, cele două formații care 
vor retrograda. De aceea, disputa 
pentru victorie va fl foarte strinsă, 
echipele trebuind să apeleze la tot 
bagajul lor de cunoștințe tehnico-tac- 
tice pentru a evita retrogradarea. La 
aceasta se adaugă și necesitatea unei 
bune pregătiri fizice, lucru valabil, de 
altfel, pentru toate cele 12 echipe.

La Rm. Vîlcea, conform programu
lui. prima dintre cele trei partide ale 
zilei se va desfășura de Ia ora 9,30, 
urmind ca, după-amiază, meciurile 
să înceapă la ora 17. Așadar, In sala 
Liceului de educație fizică, azi vor 
putea fi urmărite întîlnirile : I.T.B.— 
„U“ Craiova, ,.U“ Cluj — I.E.F.S.,
„U“ Timișoara—Medicina.

Emanuel FANTĂNEANU

INTILNIRILE CU TINERII TENISMANI CEHOSLOVACI 
UN IMPORTANT PRILEJ DE VERIFICARE

• Victorii împărțite intre formațiile masculine • Fetele noastre, net depășite
în sala „23 August" au luat sfîr- 

șit ieri după-amiază întîlnirile prie
tenești dintre tenismanii reprezen
tativelor de tineret ale României 
și Cehoslovaciei. Au fost trei zile 
de laborioasă întrecere, un verita
bil prilej de verificare pentru jucă
torii și jucătoarele din eșalonul ti
nerei generații de tenismani din 
cele două țări. Mai mult decît re
zultatele cifrice, contează acest e- 
xamen al stadiului de pregătire în 
care se află echipierii reprezentati
velor, înaintea startului oficial în 
noul sezon de competiții.

Sub acest aspect, concludent este 
rezultatul obținut de lotul nostru 
masculin, mai apropiat de forma
ția sa completă, care menține pînă 
la sfîrșit echilibrul cu puternica 
reprezentativă oaspe. Aceasta cîș- 
tigă cu 3—2 meciul primelor gar
nituri, pentru ca în cel de-al doi
lea, echipa secundă a României să 
termine învingătoare la același 
scor. Rezultat general: 5—5.

Pentru prima întîlnire masculină, 
decisivă a fost partida de dublu, 
în care cuplul oaspeților, J. Gra- 
nat-J. Cseh, dispune eu 7—5, 6—4 
de perechea română Tr. Marcu-Fl. 
Manea. Ultimul, insuficient rodat,

a fost introdus în formație datorită 
indisponibilității de ultim moment 
a lui M. Tăbăraș. ȘI în meciul e- 
chipelor secunde, oaspeții s-au im
pus la dublu, reducînd astfel sco
rul la 3—2 pentru români : A. Dă- 
răban, S. Orășeanu-J. Pruha, M. 
Slafkovski 6—4, 6—4.

Din păcate, fetele noastre n-au 
mai putut ține pasul, față cu pu
ternicele lor adversare. Echipa ro
mână, cu absențe în formație, pier
de la un scor disproporționat: 2—9. 
în ultimele partide, numai Simona 
Nunwciller a opus o rezistență mai 
efectivă, cedînd la limită (6—7.
5— 7) Yvonei Brzakova. Micuța 
Luci Romanov, deși învinsă cu 
4—6, 2—6 de Vera Kozarova, ne-a 
dovedit că este capabilă de noi pro
grese. Simplă formalitate, însă, în 
ultimul joc : Mariana Socaciu- Re
gina Marsikova 0—6, 1—6.

în completarea programului de 
ieri, s-au mai Jucat eîteva partide 
de antrenament, în care am notat 
rezultatele: S. Orășanu-J. Cseh
6— 3, 3—6, 7—6 ; A. Dărăban- M. 
Slafkovski 6—3, 7—5 ; M. Mîrza- 
J. Pruha 3—6, 6—3, 4—6 ; L. Țiței 
— J. Granat 3—6, 4—6.

Radu VOIA

IOSÎF KEREKEȘ (Dinamo Brașov) Șl VAIBIA BAIA J (Steaua) — 

CÎȘTIGĂIOIll Al CONCURSURI REPUBLICAN DE TENIS
HUNEDOARA, 24 (prin tele

fon). S-a încheiat o nouă ediție a 
concursului republican de tenis pe 
teren acoperit și, odată cu căde
rea cortinei, am aflat numele cîș- 
tlg&torilor : Iosif Kerckeș și Vale
ria Balaj.

Cu ani în urmă, dinamovistul 
brașovean se lansase destul de 
spectaculos în primul eșalon al te- 
nismanilor noștri, pentru ca la un 
moment dat să intre într-un cvasi- 
anonimat. Nu a fost nici un con
curs la startul căruia Kerekeș să 
nu fie prezent și, de fiecare dată, 
punea probleme adversarilor, dar... 
atît! Iată-1 acum pe Iosif Kere- 
keș — trebuie să recunoaștem, 
grație în primul rind muncii sale 
stăruitoare — depășindu-și relativ 
ușor adversarii, mai întîi pe fa
voritul nr. 1, Viorel Marcu (Di
namo București), în fața căruia 
a cîștigat cu 6—3, 4—6, 6—4. apoi 
pe Bebe Almăjan (Dinamo Bucu
rești), de care a dispus cu 5—fe 
6—4, 6—4. Să nu uităm, totodată, 
că victoria lui Kerekeș este și vic

toria antrenorului emerit Ion Ra- 
coviță, al cărui tact de iscusit pe
dagog a constituit argumentul de
cisiv în convingerea lui Kerekeș 
de a nu abandona activitatea com- 
petițională și, mai mult de a fi 
reușit să-l îmbunătățească evident 
stilul de joc. Viorel Marcu s-a 
clasat pe locul II, pozițiile III și 
IV fiind ocupate, în ordine, de B. 
Almăjan și C. Popovici (Steaua).

Pentru locul I în turneul femi
nin lupta s-a dat între jucătoarele 
clubului Steaua, Valeria Balaj și 
Elena Trifti. A cîștigat prima din
tre ele cu 7—5, 6—4. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Elena 
Trifu, 3. Mariana Nunweîller (Di
namo Brașov). 4. Floriea Butoi 
(CSU Construcții).

în finala întîînirii de dublu 
bărbați, M. Rnsu (CSU Consțruc- 
ții) și B. Almăjan au cîștigat cu 
6—1. 6—3 în fața perechii Gh. 
Boaghe (CSU Construcții) — Vio
rel Marcu.

Ion GAVR1LESCU

Campionatul divizionar 
de popice

Cea de-a 12-a etapă a campiona
tului divizionar de popice, consumată 
sîmbătă și duminică, a furnizat 
eîteva surprize de proporții și multe 
meciuri viu disputate. Iată amănunte 
de la cele mai importante confrun
tări. X

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 

PLOIEȘTI 2 311-2 392 p d. Lidera se
riei Sud, neînvinsă în turul compe
tiției, a fost slmbătă, pentru a doua 
oară, Aivlnsă în această a doua parta 
a Întrecerii. Feroviarele (cu o sin
gură excepție — Vasilica Pințea, 
marcată cu 428 p d) nu și-au mai 
regăsit ritmul de altă dată, chinu- 
îndu-se (pe arena proprie !) să ob
țină rezultate, cit de cit onorabile, 
în schimb, adversarele au jucat ne
sperat de bine, cu o mare siguranță 
(de parcă ele s-ar fi antrenat pe

LUPTA DÎRZĂ PENTRU PUNCTE

DOUA TINEREȚE
hoîu 61,7, A. Horvat 63,3, C. Man- 
dache 63,4, D. Gropșan 63,4; 200 
m spate: Hohoiu 2:13,6 — record 
(v rec. 2:14,5), Horvat 2:16,9, Grop
șan 2:18,1, E. Pop 2:22,6; 100 m 
bras : O. Resler 67,8 — record (v. 
rec. 68,0), L. Șoptereanu 68,4 (r.p.), 
E. Hempel 69,2, D. Aldea 70.0 — 
rec. jun. (v. rec. 71,8); 200 m bras: 
Șoptereanu 2:30,3 rec. jun. (v. 
rec. 2:31,1), Resler 2:31,8, Hempel 
2:32,4, Aldea 2:35,2 — rec. jun. 

“I (v. rec. 2:35,3); 100 m delfin: I.
Miclăuș 60,3, A. Ursu 65,2, H. Lu- 
caciu 65,9; 200 m mixt: D. Wet- 
terneck 2:12,8 — record (v rec. 
2:12,9), A. Birini 2:25,8, A. Baranv 
2:25,8; 400 m mixt: Wetterneck 
4:47,2, Birini 5:06,6 (r.p.); 4x100 m 
liber; Echipa națională 3:36,4 (in 
primul schimb, Slavic 52,9 — re
cord) (v. rec. 3:39,0) ; 1500 m li
ber : H. Neagrău 18:19,4 — rec. 
băieți A (v. rec. 48:30,8). în cadrul

unei tentative de record: O. Res
ler 67,2 Ia 100 m bras — record 
(v. rec. 67,8).

FEMININ — 100 m liber • D. 
Georgescu 63,4 — rec. jun. (v. rec. 
64,3), I. Horvath 65.6. C. Pănulescu 
65,6, A. Vamoși 65,8; 400 m liber: 
Horvath 4:55,2 — record jun. (v. 
rec. 5:00,5). Pănulescu 5:04,2, E. 
Cristescu 5:04,2, M. Costea 5:06,5 
(r.p.); 800 m liber: Horvath 10:08,5 
— record (v. rec. 10:12,7), Pănu
lescu 10:30,5; 100 m spate: L. Doi
na 1:12,9, K. Parutsch 1:14,5, 100 
ni bras : A. Georgescu 1:17.0 —
record (v. rec. 1:18,6), C. Hoțescu 
1:19,0 — rec. jun. (v. rec. 1:20,5), 
L. Atanasescu 1:20,9 — rec. fete 
A (v, rec. 1,22,0); 200 m bras: 
A. Georgescu 2:45,8 — record (v. 
rec. 2:51,2), Hoțescu 2:51,1 — rec. 
jun. (v. rec. 2:51,2); 100 m delfin: 
A. Groza 70,3, M. Vasiliade 71,0 
(r.p.); 200 m delfin: Groza 2:29,5, 
Vasiliade 2:38,6 (r.p.), M. Geor
gescu 2:38,6 — rec. fete A; 200 
m mixt: D. Georgescu 2:37,7 (r.p.).

pistele respective), constituind o e- 
chipă omogenă. In mod deosebit s-a 
remarcat Mioara Antohie, care a 
doborît din 100 bile 423 popice.

LAROMET BUC. — CETATEA 
GIURGIU 2 333—2191 p d. Echipa 
gazdă a cîștigat la un scor conclu
dent, dar nu fără emoții, deoarece 
după perechea a patra gazdele a- 
veau un avantaj doar de 24 de 
„bețe". Finalul a fost însă net de 
partea bucureștencelor, ultimele ju
cătoare oaspete obținînd cifre slabe : 
358 p d (Ileana Oniciuc) și 332 p d 
(Varvara Cristea și Ellsabeta Lupea). 
Cel mai mare rezultat al întîînirii l-a 
Obținut Stela Andrei (L) — 419 p d. 
Bile ratate : Laromet — 19. Cetatea
— 42. (R. T.).

VOINȚA BUC. - VOINȚA GA
LAȚI 2 100—2 283 p d. Fostele cam
pioane au repurtat o victorie co
modă. Valeria Dumitrescu — 440 p d, 
Cornelia Petrușcă — 429 p d și Con
stanța Mârincea — 404 p d au fost 
„punctele forte" ale gazdelor. De la 
gălățenee s-a impus Aristița Uță cu 
437 p d, cel mai mare rezultat. (C. 
1IAREA — eoresp.).

VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
CLUJ 2 387—2 354 p d. Derbyul se
riei Nord a revenit, la mare luptă, 
craiovencelor, care au beneficiat de 
avantajul terenului. Au depășit gra
nița celor 400 p d Elena Muscalagiu, 
Mariana Sporiș, Maria Floticel (Cra
iova) și respectiv Ileana Naghi. (V. 
POPOVICI — ciîtesp.).

GLORIA BUC. — METROM BRA
ȘOV 2 533—2 333 p d. Gazdele au ju
cat foarte bine chiar și fără cam
pioana țării — Ana Petrescu (bol
navă), ciștigînd la o diferență de 
190 p d. Cele mai eficace sportive : 
Mariana Ștefan — 459 p d, Floriea 
Neguțoiu — 439 p d. Margareta Bor
dei 439 p d, Constantina Sima — 411 
Pd (G). Maria Vătavu — 405 nd si 
Tereza Meșter — 404 pd. (O. GUȚU
— eoresp.).

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA ME
DIAȘ 2 514—2 255 p d. Autoarele prin
cipale ale victoriei : Melania Lăeă- 
tușu — 443 p d. Maria Stanca — 438 
pd. (D. PLAVIȚU — eoresp.).

VOINȚA ORADEA — U. T. ARAD 
2 424—2 282 pd

C.F.R. TG. MUREȘ — HIDROME
CANICA BRASOV 2 421—2 336 pd

VOINȚA TG. MUREȘ — DERMA- 
GAXT TG. MUREȘ 2 359—2 236 p d

MASCULIN
CONSTRUCTORUL GALAȚI - 

RAFINĂRIA TELEAJEN 4 975-4 942 
p d. Cel mai atractiv meci al seriei 
Sud s-a încheiat cu victoria la li
mită a . gălățenilor. Ea se datorează 
în special evoluției excelente a lui 
I. Tismănaru (922 pd), De notat că 
actualul campion al țării I. Băiaș 
(849 p d) a fost Învins de Gh. Sil
vestru (917 pd). (T. SIRIOPOL — 
eoresp. jud.).

VOINȚA BUC. — GLORIA BUC.
4 868—5 220 p d. Cei de la Gloria au 
întrecut orice așteptări, ciștigînd la 
o diferență de 352 pd. scorul repre- 
zentind recordul arenei Voința (după 
returnarea pistelor). O altă surpriză 
a fost aceea că toți popicarii de la 
Gloria și-au întrecut adversarii di- 
recți, fapt rar întîlnit. Performerii 
meciului : Gh. Dumitrescu (913 p d), 
AI. Cătineanu (911 p d) de la Gloria, 
I. Păgideanu (870 p d) de Ia Voința. (T. R).
„ A C: ORADEA — JIUL PETRILA
5 093—5 027 p d. O partidă care a plă- 
cut prin evoluția scorului. L. Gallo 
(O) cu 897 pd și I. Biciușca (P) cu 
866 p d au cules cele mai multe a- 
plauzg. (I. GHIȘA — eoresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — VOINȚA 
TG. BIUREȘ 5 923—4 986 p d. Meci 
de uzură, cîștigat în final de gazde 
datorită mai mult evoluției remarca
bile a lui V. Popa — 897 p d și 
G. Huber — 885 p d. (C. CREȚU — eoresp.).

MINAUR BAIA MARE — 
TG. MUREȘ 4 797-4 712 pd

CONSTRUCTORUL BUC. — VIC
TORIA BOD 4 971—4 683 pd

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZH — 
VOINȚA CLUJ 4 845—4 985 pd

PETROLUL PLOIEȘTI — FLA- 
CARA CIMPINA 5 417-5140 nd

J>IOTESrI “ RAPID BUCUREȘTI 4 879—5 007 p d

JIUL PETRILA

scorului. L. Gallo

C.F.R.

SIBIU - demnul SA IU MARE 4 993—4 917 p d.

LOTO PRONOSPORT

CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLEȚILOR SENIORI CIȘTIGURH.E TRAGERII EXCEPȚIO
NALE PHONOEXPRES DIN' FEB. 1971(Urmare din pag. 1)

dan (Dinamo) 16,66 m 3. Csaba Csa- 
kany (C.S.M. Cluj) 13,62 m 4. Vic
tor Pop (Metalul) 15,49 m 5. Cornel 
Preda (Lie. 35 Buc.) 15,02 m 6. Gheor- 
ghe Lixandru (Steaua) 14,52 m.

SEBESTYEN Șl-A LUAT REVANȘA

Dacă la „Cupa de cristal", cu două 
săptămîni in urmă, cel mai bun 
hurdler s-a dovedit a fi — dar la 
fotografie ! — Nicolae Perța, de data 
aceasta victoria a revenit colegului 
său de club și principal adversar, 
Ervin Sebcstyen. Echilibrul valoric 
dintre cei doi competitori a fost și 
de această dată evident, ceea ce a

creat probleme judecătorilor de sosire, 
ambii alergători încheind proba în a- 
celași timp. înregistrarea sosirii pe 
peliculă a arătat că învingătorul avu
sese un avantaj infim, aproape im
perceptibil cu ochii, datorat atacării 
firului de sosire cu capul, in timp 
ce al doilea clasat a făcut același lu
cru cu pieptul.

Ceilalți adversari au fost cu mai 
mulți metri în urmă.

REZULTATE TEHNICE : 1. Ervin 
Sebestyen (Steaua) 7,8 2. Nicolae
Perța (Steaua) 7,8 3. Nicolae Pefcu 
(C.A.U.) 8,2 4. Dumitru Scrab (C.S.M. 
Iași) 8,3 5. Valeriu Teașeă (C.A.U.) 8,3
6. Radu Gavrilaș (C.S.M. Iași) 8,4
7. Florentin Grigore (Constructo
rul) 9,2.

BARAJ PENTRU PRIMUL LOC LA ÎNĂLȚIME

Prezentindu-se cu mult mai bine 
decit la „internaționale", principalele 
favorite ale probei de săritură în înăl
țime — Virginia Ioan, Cornelia Pop 
și Erica Teodorescu — au oferit spec
tatorilor o palpitantă întrecere, o 
dispută extrem de echilibrată, decisă 
în final de o încercare de baraj. S-a 
văzut clar că pregătirea lor din ulti
mele zile a fost asiduă, că sutele de 
sărituri efectuate la antrenamente 
le-au dat mai multă siguranță.

Rămase singure în concurs la 1.74 
m, cele trei protagoniste au trecut 
această înălțime din prima încercare. 
La fel s-au petrecut lucrurile șl la 
1.78 m. proba polarizind astfel aten
ția întregii săli. Ia această înălțime 
fiecare dintre cele trei concurente a 
arătat serioase rezerve de cetimetri. 
Totuși, atunci cînd ștacheta a fost ri

dicată Ia 1,81 m, ieșencei Erica Teo
dorescu i-au fost necesare două în
cercări pentru a reuși. A urmat 1,84 
m. înălțimea s-a dovedit a fi inabor
dabilă pentru toate, deși atit Virginia, 
cit și Cornelia și Erica au avut fie
care cîțe_ o tentativă foarte aproape 
de reușită. Dar cele trei încercări re
gulamentare fiind ratata, pentru de
partajarea primelor două locuri a fost 
necesar un baraj. Conform regulamen
tului, s-a mai acordat cite o încer
care Ia 1,84 m. Virginia Ioan a 
doborit, in timp ce Cornelia Pooa a 
trecut cu evidentă ușurință ! Astfel 
că atleta dinamovistă a intrat în po
sesia titlului de campioană și și-a 
îndeplinit — ce este drept, totuși în 
afara concursului — baremul de par
ticipare la C.E. de la Goteborg. •

REZULTATE TEHNICE : 1. Corne
lia Popa (Dinamo) 1.81 m 2. Virgi
nia Ioan (Rapid) 1,81 m 3. Erica 
Teodorescu (C.S.M. Iași) 1,81 m 4. 
Maria Giurgiu (Șc. sp. Oradea) 1,70 
m 5. Argentina Pavel (C. S. Brăila) 
1,65 m 6. Georgeta Păcuraru (Petro
lul PI.) 1,60 m.

UNDE TE AȘTEPȚI MAI PUȚIN...

Dornică de concurs, Valeria Ștefă- 
nescu a luat startul așa cum a pro
mis, Ia trei probe, cu intenția vădită 
de a obține dreptul de selecție în lo
tul pentru apropiatele „europene" in
door. Ceea ce n-a reușit la probele 
preferate de alergare pe 60 m plat și 
garduri, a izbutit tocmai la lungime, 
acolo unde se aștepta cel mai puțin. 
A avut însă succes și chiar de Ia 
prima săritură a obținut 6,44 m, ega- 
lînd cel mai bun rezultat românesc 
al sezonului. în felul acesta ea a 
obținut standardul pentru Goteborg și, 
în plus, a cîștigat și titlul de cam
pioană republicană, deoarece princi
pala ei adversară, Viorica Viscopo- 
Icanu, n-a realizat decît 6,32 m.

De notat ascensiunea evidentă a 
foarte tinerei piteștence Doina Spinu 
care, cu 6,20 m, a stabilit un nou 
reoord republican de junioare.

REZULTATE TEHNICE : 1. Vale
ria Ștefănejscu (Dinamo) 6,44 m 2. 
Viorica Viscopoleanu (Steaua) 6.32 m 
3. Doina Spînu (Șc. sp. Pitești) 6.20 m 
— record de junioare, 4. Floriea Boca 
(C.A.U.) 6,06 m 5. Sanda Cublcșan 
(.,U“ Cluj) 5,87 m 6. Dorina Cătineanu 
(Metalul) 5.75 m.

FAZA I :
Categoria E : 2.90 variante a 30 000 lei 

din care o excursie în italia de 2 locuri 
plus diferența in numerar.

Categoria C : a,lo variante a 37.233 lei 
din cari o excursie in R.D. Germană 
plus diferența in numerar.

Categoria D s 71,35 a 4 229 lei.
Categoria E • 137,70 a 1 000 lei
Categoria F : 761 a 200 lei. ’
Categoria G : 2167 a J00 lei,

FAZA A n-A
Categoria 1 : 4 variante 10°,'o a 7 000 iei
Categoria 2 : 5.60 variante a 25 000 le.1 

din care o excursie de 2 locuri in R.D. 
Germană plus diferența în numerar

Categoria a in-a : 15.45 a 19 820 Iei 
din care o excursie de un Ioc în Bul
garia Și iugoslavia plus diferența în numerar.

Categoria a IV-a : 24,50 variante a12 499 lei
Categoria a V-a : 636 variante a 500 lei 
Categoria a Vl-a : 11101,35 a 100 lei.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT ETAPA DIN 24 FEB. 1974

I. Catanzaro—Ternana 
(pron. la pauză)

II. Catanzaro—Ternana 
(pronostic final)

III. Palermo—Novara (pron.
IV. Palermo—Novara (pron.
VL Varese—Como (pron. 

VII. Arezzo—Reggina 
Viii, ascoii—Aveiiino

IX. Atalanta—Taranto
X. Brescia—Reggiana

XI. Brindisi—Perugia 
Xn. Catania—Bari

XIII. Parma—Spal

V. Varese—Como (pron. la
final)

X
2

Ia pauză) 1 
X 
x

1 
x

1
1 
1 

X

final) 
pauză)

1
Fond de premii : 295 476 lei.
Plata ciștigurilor pentru acest concurs 

se va face în Capitală începind din 1 
martie 1974 pînă la 24 aprilie 1974. iar 
în țară începind din 3 martie 1974 oină 
ta 24 auriile 1974. inclusiv



ULTIMELE JOCURI CU CARACTER DE
PETROLUL PLOIEȘTI — 

SPARTA PRAGA 2—2 (1—0)
PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). In ciuda 

frigului, a viatului care a bătut tot 
timpul, peste 7 ooo de spectatori au ve
nit pe stadionul Petrolul să vadă acea
stă partidă internațională. In compania 
valoroasei formații cehoslovace, echipa 
ploleșteană a făcut în -această duminică 
o bună verificare a actualului poten
tial de Joc. Ca și la Pitești șl Slatina. 
Sparta Praga și-a dovedit din nou forța 
do joc sub toate aspectele (fizic, tehnic, 
tactic), dovedind omogenitate și mal 
ales o elasticitate în cele două faze, de 
atac și apărare, demne de evidențiat. 
Pioleștenll au făcut eforturi considera
bila pentru a nu fl depășiți. Sparta s-a 
angajat șl In acest meci, la un moment 
dat spiritele încingindu-se, fapt pentru 
care Zamfir, Kotal șl Crlngașu au pri
mit avertismente, ceea ce ar fl meritat 
șl Chovanec, inițiatorul unei nedorita 
altercații.

petrolul a Început foarte bine jocul 
șl, ca urmare, Cuperman, după o reu
șită combinație cu Ștefănescu, a des
chis scorul (mln. 7), prlntr-un gol spec
taculos. Ploieștenii dominau și au mal 
avut o bună ocazie (min. 10), dar șutul 
lui Zamfir a fost blocat de portar. Apoi, 
oaspeții au echilibrat jocul. însă situație 
de gol nu a mai fost decît In mln. 32, 
cî.nd șutul lui Bouska e deviat In corner 
de Rămureanu.

După pauză, inițiativa o are echipa 
easpe și în min. 53 reușește să egaleze 
prin uriașul Urban. Acesta, urcat in 
atac, a șutat puternic de Ja 20 m. În
scriind pe jos. După șase minute, Zam
fir a ratat o mare ocazie. Deși echipa 
lor nu mal are coeziune, legătura Intre 
compartimente suferind din cauza pres
tației slabe a iul Plrvu șl istrătescu. 
pioleștenll reușesc, totuși, să la din nou 
conducerea. In min. 65, Cuperman are 
din/, nou o acțiune personală reușită, 
cerc'ează excelent și Plrvu reia cu 
capul, din plonjon, înscriind lmparabil. 
Visurile de victorie ale ploleștenllor se

spulberă în mln. 73. cîr.d Eparu 11 co
sește In careu pe Kotal. Urban executa 
puternic lovitura de la 11 m, dar Ră
mureanu este pe fază și respinge 1 Dar 
Urban urmărește faza șl reia în gol. 
Petrolul treca prin situații dificile în 
min. 84 șl 85, cind Ciupită salvează un 
gol ca șl făcut, sau cind Jurkanln trage 
pe Ungă poarta goală. In final Plrvu și 
Zamfir au situații favorabile, pe care 
nu le fructifică pentru că Încearcă să 
obțină penalty-url, dnd nu era cazul.

A arbitrat bine V. Pădureanu (Bucu
rești), ajutat la linie de M. Marinciu și 
N. Moroianu (ambii din Ploiești).

PETROLUL : Rămureanu — Eparu,
Țaporea, Ciupitu, Gruber — Cuperman, 
Crlngașu — ștefănescu (min. 74 Râdu- 
lescu), Plrvu, Istrătescu (mln. 59 Ange
le seu), Zamfir.

SPARTA : Postulka — Melichar, Clio- 
vanec, Urban, Rostcky — Prlnc (min. 
46 Peslce), Kotal, Bovska — B. Vesely, 
Jurkanln, Barton.

Constantin ALEXE

F. C. CONSTANȚA — 
SPORTUL STUDENȚESC 1—0 (1—0)

CONSTANȚA, 24 (prin telefon). Pe 
o vreme friguroasă, cu vînt în rafale. 
3 500 de spectatori s-au încumetat să 
vină pe stadionul „1 Mal- la ultimul 
meci de verificare al echipelor F. C. 
Constanța și Sportul studențesc înain
tea startului returului. Partida a plă
cut mai ales prin viteza de joc Im
primată de cele două combatante, ce
ea oe denotă un grad ridicat al ca
pacității fizice.

De la început, gazdele au fost ace
lea care au preluat Inițiativa, desfă- 
șurlnd atacuri periculoase la poarta a- 
părată de suciu. Dar eu toate insis
tențele jucătorilor constănțenl, el n-au 
putut să deschidă scorul dectt In fi
nalul reprizei : In mln. 41. Caraman 
a Interceptat o minge la marginea ca
reului și, sesiztnd că Suciu este mult

FEBRA DE START...
seară, pe stradă, trecătorii își ridicau gulerele. Un vînt rece răsu
cea, în fuioare, aburii automobilelor. Era foarte frig.

Asta înseamnă că se reia campionatul.
La startul returului, care va marca succesiv trei duminici (A+B+C), 

o știre de senzație! Cel puțin 100 de echipe „merg la titlul" Cu alte 
cuvinte, ceva mai puțin decît jumătate din numărul echipelor ABC vi
sează cununa campionului. E adevărat că aceste cununi au un număr 
limitat — 16 — dar asta nu pare să dezarmeze elanul echipelor noas
tre. Pretutindeni se fac calcule, pretutindeni se trece la activ varianta 
ideală, rezervîndu-i-se pasivului doar două sau cel mult trei puncte 
negre, în numele unui optimism absolut.

Această psihoză, care animă aproape jumătate din echipele noas
tre și care, în aparență, este expresia unui torrus vital de admirat, are 
păcatul că nu pornește întotdeauna de la realități palpabile. Foarte 
multe sint echipele care se închină himerei, creînd o stare de spirit 
nu prea bună în rîndul jucătorilor. De aici, o anume surescitare, încă 
din start, de aici și modalitatea agresivă care refuză insuccesul, uitind 
că in arenă se află doi parteneri cu aceeași dorință de victorie.

...Cu permisiunea dumneavoastră, o mică amintire. Acum patru ani, 
grupul cronicarilor români revenea din Mexicul „El Mundialuiui" într-un 
avion olandez, împreună cu foarte mulți turiști englezi, în dreapta sub
semnatului se afla un bărbat uscățiv, de vreo 27 de ani. Am intrat în 
vorbă. Era londonez. Discuția a demarat cu stereotipuri : „Care este 
echipa dv. favorită ?" Omul din dreapta, fiind londonez, ar fi putut 
spune Arsenal. Chelsea, Tottenham... Dar o ales un alt nume : „Millwal, 
din liga a 4-a", adică un fel de Vulcan sau U.R.E.M.O.A.S... Întrebat 
dacă asistă întotdeauna la meciurile echipei sale, mister Biolett, care 
era funcționar de bancă, în City, a răspuns cu candoare că nu parti
cipă niciodată la jocurile echipei sale favorite, pentru simplul fapt că 
este fotbalist amator și că meciurile echipei sale se dispută la aceleași 
ore, ceea ce face imposibilă postura lui de spectator. A arătat apoi că, în 
schimb, este nelipsit de la ședințele suporterilor lui Millwal. Cit privește 
meciurile echipei, favorite, a continuat mister B., cu o umbră de nostal
gie, .va veni și vremea drumului spre tribună, în momentul în care va 
înceta activitatea de fotbalist amator, pentru limită de vîrstă*... între 
altele, mister Biolett a spus că, fiind Jucător activ, nu e obsedat de pro
movarea echipei sale în liga a 3-a, dar că e un an de cind consiliul 
de conducere al echipei a promis suporterilor angajarea unui mijlocaș 
,de liga a 3-a*, în anul 1971. Dacă treburile vor merge bine, se poate 
întrezări angajarea ufnui vîrf de atac „din liga a 2-a*, pentru anul 1972_. 
„Cu aceste achiziții, a încheiat mister Biolett, este posibil ca Millwal să 
ajungă in liga a 2-a, în campionatul 1973—1974".

La startul campionatului 1973—1974, cercetînd soceer-uf englez, am 
constatat cu plăcere că Millwal a ajuns în liga a 2-a, adică în liga lui 
Bristol, echipa care a „tăiat* seria lui Leeds, miraculosul team al lui 
Don Revie.

...Așadar, Milfwoi a așteptat, răbdător, realizarea unui plan vechi 
de cinci ani. Această mică amintire n-are nici o legătură, dacă vreți, 
cu febra de start a „celor 100“...

A

loan CHIRILA

ieșit, a trimis cu boltă peste el. In 
poartă. Plnă atunci Insă, Mărculescu 
(mln. 4, n și 32) șl Lică (min. 22) s-au 
aflat In situații excelente de a marca 
dar Suciu a evitat deschiderea scoru
lui.

După pauză, lnttlnirea a avut un as
pect ceva mal echilibrat. S-au constru
it acțiuni ofensive ta ambele porți dar 
atacanții celor două formații au ratat 
neperrais de ușor din situații extrem 
de favorabile.

Arbitrul Gh. Manole a condus foarte 
bine formațiile ;

F.C. CONSTANȚA : Popa (mln 46 : 
Ștefănescu) — stoica, Antonescu, Bă- 
losu, Nlstor — Constaniinescu, Vigu
— Tănase, Caraman, Mărculescu, Lică 
(mln. 78 s Negoescu).

SPORTUL STUDENȚESC t Suciu (mln.
45 : Verșanschl) — Grigore, Cazan, 
Măndoiu, Manea — Tănăsescu, lorga
— Lucacl (min. 58 : Leșeanu), Chihaia 
(min. 75 : Kassalj, M. Sandu, Țolea.

Gheorghe NERTEA

UNIVERSITATEA CRAiOVA — 
C.S.M. REȘIȚA 2—0 (0—0)

CRAIOVA, 24 (prin telefon). In ciu
da timpului friguros și ploios, 12 
de spectatori au asistat pe Stadioj 
Central la „amicalul- dintre Urdvjf 
tatea șl C.S.M. Reșița. A fost un 
de bun nivel tehnic, in care gazdele “au' 
fost cele care au dat tonul fazelor fru
moase, Inițiind nenumărate atacuri Ia 
poarta lui Hieș, chiar și fără aportul 
lui Oblemenco și Marcu (primul acci
dentat, al doilea gripat). Dominarea 
gazdelor a fost cvasi-totalâ și in spriji
nul acestei afirmații vine și raportul 
de cornere (15—3) favorabil studenți
lor. în ciuda acestei presiuni, la pau
ză scorul rămîne alb, deși Boc (min. 
25) ar fl avut un prilej sigur de a-1 
deschide, dar mingea expediată de el, 
din penalty, a fost reținută de porta
rul illeț, aflat în excelentă dispoziție 
de joc.

După reluare (mln. 55), Bălan des
chide scorul printr-o lovitură de cap, 
in urma unei centrări a furidașr'ulNi- 
culescu. In continuare gazdele ratează 
Incredibil prin Niță (min. 65) șl Bălan 
(min. 67). Abia in mln. 78 același Bă
lan transformă o lovitură de la 11 m, 
în urma unui fault în careu comis de 
Nestorovlcl asupra lui Balacl.

Destul de palidă replica reșițenllor, 
care s-au menținut într-o inexplicabi
lă expectativă, mulțumlndu-se cu un 
joc de apărare. Atacurile lor au fost 
timide, doar Atodiresel încumetîndu-se 
să ia cîteva acțiuni pe cont propriu. 
S-au remarcat Bocx Bălăci, Strimbea- 
nu, Beldeanu. Ilieș și Atodlresei.

A arbitrat foarte bine Ion Ene (Cra
iova) următoarele, formații

UNIVERSITATEA : Oprea — Nlcules- 
eu, Boc, Deseinicu (min. 50 : Bădin), 
Vclca (min. 46 : Berncanu) — strtm- 
beanu. Bălăci — Țarălungă, Miță, Bă
lan, Ștefănescu.

C.S.M. : Ilieș — Ologeanu, Georgevicl, 
Kiss, Rodnic (min. 30 : Roșea) — Puș
caș, Beldeanu — Atodiresel, Bora (min.
46 : Nestoroviei), Doru Popcscu (min. 
46 : Voinea), Filipescu.

Teodor COSTIN, coresp.
U“ CLUJ _

MINERUL BAIA MARE 3—1 (3—1)
CLUJ, 24 (prin telefon). O utilă re

petiție generală pentru studenți, deoa
rece băimărenii le-au dat o replică 
dlrză. pe tot parcursul întllnlrll. Clu
jenii — formație în care a reapărut 
Neșu — au acționat mai clar in pri
ma parte, au deschis scorul în min. 
16 prin Uifăleanu, iar după ce au fost 
egalați, au imprimat un tempo rapid 
jocului și au marcat de două ori (Co
ca — min. 28 și Anca — mln. 44). în 
această parte a meciului, oaspeții și-au 
creat cîteva ocazii, una dintre ele fi
ind fructificată de Condruc (min. 21).

Șl în repriza secundă jocul a fost, 
în general, plăcut. Ambele formații 
au acționat deschis, au creat faze fru
moase. însă mal mult la mijlocul te
renului. Dar, de această dată, înainta
șii nu au mal înscris, pe de o parte 
pentru că au șutat imprecis, iar pe de 
alta, deoarece cel doi portari — Ște
fan și respectiv, Mărculescu — au In
tervenit cu siguranță, rezolvind 
situațiile critice, a arbitrat Z. veres 
(Cluj).

.,U“ : Lăzăreanu (min. 46 : ștefan) — 
Forațchl, Neșu, Cimpeanu. Ciocan — 
Anca (min. 46 : Suciu), Fanea, Mure- 
țan — Uifăleanu, Coca (min. 46 : Da- 
cln), Barbu.

minerul : Feher (min. 46 : Mărcu
lescu) — Șteam, Condruc, Necuia, Do- 
cu — Radu Pamfll, Chivcscu (mln. 60: 
Sabăn) — Crișan, Hofmaistec (min. 66 : 
Bledea), Moldovan, Szilaghi (mln. 76 s 
Coman).

Pompiliu VINTILA

VERIFICARE
C.F.R. CLUJ — 

VICTORIA CĂREI 5—1 (2—0)

Partida s-a disputat sîmbătă după-a- 
miază pe stadionul C.F.R. Feroviarii au 
arătat o bună dispoziție de joc, au com
binat frumos Ia mijlocul terenului și au 
încheiat acțiunile ofensive cu șuturi la 
poartă. în prima repriză, jucătorii Vic
toriei au dat o replică viguroasă, însă 
după pauză cu cedat fizic. Golurile au 
fost realizate de Adam (mln. 20. din 11 
m), Moga (mln. 21). Țegean (min. 46 și 
54), Soporan (min. 63), respectiv Budai 
(min. 49).

A arbitrat foarte bine A. Pop (Cluj).
C.F.R.: Gadja (mln. 60: Moldovan) — 

Lupu, Dragomir (mln. 46: Karancsy), 
Mihai Liviu, Roman — M. Bretan, Boca
— Moga (mln. 60: Soporan), Țegean, 
Adam, Petrescu (mln. 60 : V. Stan).

A.S.A. TG. MUREȘ —
TRACTORUL BRAȘOV 4—0 (2—0)

i
Reîntoarsă sîmbătă din turneul între

prins în Albania, formația mureșeană a 
susținut, duminică, la Tg. Mureș, o nouă 
partidă de verificare, avînd ca partener 
divizionara B, Tractorul Brașov.

în prima repriză, militarii au prestat 
un joc bun, în care au abundat fazele 
spectaculoase. La reluare, gazdele se 
complac in tempoul lent preferat de 
oaspeți, partida nemaiavînd spectaculo
zitatea din prima repriză. Toate golurile 
au fost înscrise de Mureșah (în minu
tele 9, 28. 68 șl 83).

A.S.A. TG. MUREȘ : Solyom (Nagel)
— Szolloși. Kiss (Unchiaș), Isptr, Czako
— Naghi (Orza), BSliini — Fazekaș (Va- 
rodl), Mureșan, Pislaru, Hajnal.

J. PAUȘ, coresp. județean

F. C. ȘOIMII SIBIU — 
T.J.T.Z. TRINEC 0—0

Seria partidelor de verificare a divi
zionarei B, F.C. Șoimii, a oontlnuat du
minică, fotbaliștii slbienl întflnlnd în
tr-un joc internațional amical formația 
cehoslovacă T.J.T.Z. Trlnec. Jocul a fost 
viu disputat, cu faze frumoase la am
bele porți și s-a încheiat cu un scor 
alb : 0—0.

I. IONESCU, coresp.

F. C. BIHOR A C1STIGAT 
„CUPA PRIMĂVERII"

Sîmbătă șl duminică a avut Ioc la 
Oradea „Cupa primăverii”, competiție la 
care au participat echipele F.C. Bihor, 
Olimpia Oradea, Jiul Petroșani șt v.S.S. 
Kosice. în primul meci s-au întilnlt for
mațiile Olimpia Oradea și Jiul Petro
șani. Partida a fost dominată în între
gime de Jiul Petroșani, care a câș
tigat cu 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Stan (min. 61). Minerii au aliniat 
formația : Mihalache — Nițu (min. 67: 
Naldin), Tonca, Georgescu, Dodu — AI. 
Naghi, Stocker, Libardi — Stoichiță 
(min. 60: G. Stan), Mttlțescu, Roznal 
(min. 80: Mîndruț). Al doilea meci din 
cuplajul de stmbătă după-amiază a opua 
formațiile F.C. Bihor și V.S.S. Kosice. 
Oaspeții, prin jocul prestat, au furnizat 
o surpriză plăcută publicului orădean. 
avind majoritatea timpului inițiativa. 
Contrar cursului jocului, orădenil în
scriu de două ori prin Colnic (mln. 45 
și 85) în urma unor contraatacuri.

Duminică, în ultimul meci, s-au fntîl- 
nit echipele F.C. Bihor șt Jiul Petroșani. 
După „un joc viu disputat divizionarii B 
au terminat învingători cu 3—1 <1—0) 
prin punctele înscrise de Colnic (min. 
40 șl 74), Cociș (mln. 65), respectiv Mul- 
țescu (min. 701.

Itie GHIȘA și V. SERE, coresp
CELULOZA CALARA^ — 

LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI 
2—1 (1—0)

Joc plăcut, cu faze frumoase la ambele 
porți. Mal Insistent! in atac, fotbaliștii 
echipei gazdă au reușit să înscrie de 
două ori prin Costea (min. 2) și Nico- 
lescu <min. 70), respectiv Hurloi (mln 
58).

LOTUL NAȚIONAL : Moraru — Ungu- 
reanu, Agiu, Naghi, Culea — Surenghin. 
Hurloi, Elisei — Roșu, Grosu, Vrtncea- 
nu. Au mal jucat : Lung, Solomon. 
Dragnca șl Filer

M. STAN, coresp.

BREVIAR
• în ultimele două jocuri susținute 

în turneul din Grecia, echipa Rapid a 
obținut rezultatele : 3—4, du selecțio
nata Insulei Corfu (punctele feroviari
lor au fost înscrise de Manea — 2 și 
Neagu) și 1—0, în compania diviziona
rei B lanina. Golul victoriei a fost în
scris de Dumitriu U.
• In cursul zilei de astăzi, urmează 

Să plece în Cehoslovacia echipa C. S. 
Vîlcea, deținătoarea Cupei României. în 
timpul turneului, care va dura 10 zile, 
elevii antrenorilor Gh. Nuțescu și D. 
Anescu vor susține trei locuri

I

PROGRAMUL RETURULUI 
DIVIZIEI A, EDIȚIA 1973-74

ETAPA A XVIII-A, 3 MARTIE

Constanța i F.C. Constanța
Ploiești : Petrolul
Arad : U.T.A.
Reșița : C.S.M.
Craiova : Universitatea
Tg. Mureș : A.S. Armata
București : Rapid
Cluj : Universitatea
București : Sportul stud.

— Dinamo (1—1)
— C.F.R. (1—2)
— Steagul roșu (0—2)
— Steaua (1—1)
— Jiul (1—1)
— „Poli" Timișoara (1—3)
— Sport Club (3—1)
— F.C. Argeș (0—1)
— „Poli" lași (0—1)

ETAPA A XIX-A, 10 MARTIE

București 
București 
Reșița 
Craiova 
Pitești

: Dinamo 
s Steaua
: C.S.M.

Universitatea 
î F.C. Argeș

— Rapid (1—0)
— Sportul stud. (1—0)
— Sport Club (0—2)
— U.T.A. (4—2)
— F.C. Constanța (0—3)

ETAPA A XXVII-A, 12 MAI

lași 
București 
București 
Cluj 
Pitești 
Brașov 
Petroșani 
Timișoara 
Bacău

Arad 
Tg. Mureș 
Craiova 
Constanța 
Cluj 
București 
Ploiești 
Reșița 
București

Reșița 
Cluj 
Pitești 
București 
Bacău 
lași 
Constanța 
Petroșani 
București

: Politehnica 
: Steaua 
: Dinamo 
: C.F.R.
: F.C. Argeș 
s Steagul roșu 
i: Jiul
: Politehnica 
ț Sport Club

— „U" Cluj (1-3)
— F.C. Constanța (1—2)
— Petrolul (1—2)
— A.S. Armata (1—3)
— Rapid (1—2)
— Univ. Craiova (0—2)
— C.S.M. (1—4)
— Sportul stud. (0—2)
— U.T.A. (0—1)

ETAPA A XX-A, 17 MARTIE

ș U.T.A. — Steaua (0—3)
: A.S. Armata — Dinamo (1—5)
: Universitatea — „Poli" Timișoara (2—0)
i: F.C. Constanța — Jiul (1—o)
: C.F.R. — „Poli" lași (0—1)
: Sportul stud. — „U" Cluj (1—2)
: Petrolul — Sport Club (0—1)
: C.S.M. — F.C. Argeș (1—1)
i: Rapid — Steagul roșu (0—1)

ETAPA A XXI-A, 27 MARTIE

5 C.S.M. — C.F.R. Cluj (3—3)
s Universitatea — Rapid (0—0)
: F.C. Argeș — Steagul roșu (1—1)
4 Dinamo — U.T.A. (2—1)
s Sport Club — Sportul stud. (0—4j 
î Politehnica — Univ. Craiova (0—1) 
i F.C. Constanța — „Poli* Timișoara (0—1)
5 Jiul — Petrolul (1—2)
î Steaua — A.S. Armata (1—2)

ETAPA A XXII-A, 31 MARTIE

Tg. Murej i AS. Armata
Timișoara i Politehnica
Craiova : Universitatea
București ; Rapid
Ploiești ; Petrolul
Brașov : Steagul roșu
Petroșani i: Jiul
Cluj : C.F.R.
București : Sportul stud.

ETAPA A XXI

— F.C. Argeș (2—4)
— „Poli* lași (0—1)
— „U"Cluj (1—0)
— Steaua (2—3)
— C.S.M. (1—5)
— F.G Constanța (0—1)
— U.T.A. (0—1)
— Sport Club (1—3)
— Dinamo (3—0)

l-A, 7 APRILIE

București : Sportul stud. — Univ. Craiova (1—3)
Constanța : F.C. Constanța — C.S.M. (2—1)
București : Rapid — C.F.R. (1—3)
Cluj ; Universitatea — „Poli" Timișoara (0—1)
Pitești s F.C. Argeș — jiul (1-3)
lași : Politehnica — Steaua (1—4)
Bacău ; Sport Club — A.S. Armata (2-3)
Brașov ; Steagul roșu — Dinamo (2-3)
Arad : U.T.A. — Petrolul (1-4)

ETAPA A XXIV-A, 24 APRILIE

Timișoara : Politehnica — Petrolul (0-0)
Petroșani : Jiul — Sportul stud; (2—2)
Reșița : C.S.M. — U.T.A. (0—2)
Cluj : C.F.R. - — F.C. Constanța (1-5)
București : Steaua — Steagul roșu (0—1)
Craiova : Universitatea — Rapid (1-1)
București : Dinamo — „Poli" lași (1-0)
Pitești : F.C. Argeș — Sport Club (0-2)
Tg. Mureș : A.S. Armata — „U" Cluj (0-2)

ETAPA A XXV-A, 28 APRILIE

București s Rapid — Jiul (0-3)
Brașov : Steagul roșu — C.F.R. (0—1)
București : Sportul stud. — F.C. Argeș (1-2)
Arad : U.T.A. — A.S. Armata (0—0)
Constanța : F.C. Constanța — Univ. Craiova (1-2)
Timișoara : Politehnica — Dinamo (1—2)
Cluj ; Universitatea — C.S.M. (0-1)
Ploiești : Petrolul — Steaua (0-1)
Bacău : Sport Club — „Poli" lași (0-3)

ETAPA A XXVI-A, 5 MAI

Tg. Mureș ț A.S. Armata — Steagul roșu (0-0)
Petroșani : Jiul — „Poli" Timisoara (0—1)
Cluj : C.F.R. - „U“ Cluj (2—2)
lași : Politehnica — Petrolul (1-0)

București 
Arad 
București 
Brașov 
Bacău 
Cluj 
Ploiești
Tg. Mureș 
lași •

Constanța 
Pitești 
Reșița 
București 
Craiova 
București 
Timișoara 
Petroșani 
Cluj

Arad 
Brașov 
Constanța 
Ploiești 
București 
Bacău 
București 
lași 
Cluj

Pitești 
lași 
Timișoara 
București 
Craiova 
Cluj 
București 
Tg. Mureș 
Ploiești

: Dinamo
: U.T.A.
: Steaua
: Steagul roșu 
: Sport Club
: C.F.R.
: Petrolul
: A.S. Armata 
: Politehnica

'— Univ. Craiova
— F.C. Constanța
— „Poli" Timisoara
— C.S.M.
— „U" Cluj
— Sportul stud.
— F. C. Argeș
— Rapid
— Jiul

(1-1) 
(1—2) 
(1—1) 
(0—2) 
(1—2) 
(0-2) 
(1-2) 
(0-2) 
(0—1)

ETAPA A XXVIII-A, 19 MAI

s F.C. Constanța — Sport Club (2-2)
s F.C. Argeș — Steaua (3—0)
3 C.S.M. — „Poli" lași (0—0)
B Sportul stud. — U.T.A. (0—2)
s Universitatea — A.S. Armata (1—3)
s Rapid — Petrolul (1-D
s Politehnica — C.F.R. (0-D
i: Jiul — Steagul roșu (0—1)
: Universitatea — Dinamo (1-0)

„ ETAPA A XXIX-A, 26 MAI

! U.T.A. — Rapid (1-2)
: Steagul roșu — „Poli" Timișoara (1-1)
s F.C. Constanța — Sportul stud. (2—3)
i; Petrolul — A.S. Armata (0—1)
: Steaua — „U" Cluj (0—1)
i: Sport Club — Jiul (0-1)
:: Dinamo — C.S.M. (1-2)
: Politehnica — F.C. Argeș (2-5)
s C.F.R, — Univ. Craiova (0-5)

ETAPA A XXX-A. 2 IUNIE

B F.C. Argeș — C.F.R. (0-2)
B Politehnica — F.C. Constanța (0—2)
țj Politehnica — C.S.M. (2-2)
S Steaua — Dinamo (2-0)
B Universitatea — Sport Club (4-3)
E Universitatea — U.T.A. (0—1)
i; Sportul stud. — Rapid (1—0)
i; A.S. Armata — Jiul. (0—4)
1 Petrolul — Steagul roșu (0-3)

ETAPA A XXXI-A, 5 IUNIE

ETAPA A XXXll-A, 9 IUNIE

Reșița : C.S.M. — Univ. Craiova (1-3)
București c Sportul stud. — A.S. Armata (0—2)
Petroșani i: Jiul — „U" Cluj (1-0)
București : Rapid — „Poli" Timișoața (0—1)
Constanța : F.C. Constanta Petrolul (0-1)
Cluj :: C.F.R. — Steaua (0-1)
Brașov i: Steagul roșu „Poli" lași (0-1)
Arad : U.T.A. —• F.C. Argeș (0—0)
Bacău : Sport Club — Dinamo (0—2)

ETAPA A XXXIII-A, 16 IUNIE

București s Steaua — Jiul (1-D
Craiova : Universitatea — F.C. Argeș (1—2)
București i: Dinamo —- C.F.R. (1-D
Tg. Mureș » A.S. Armata — F.C. Constanța (2—1)
Reșița : C.S.M. Rapid (0-0)
lași : Politehnica — U.T.A. (1-3)
Timișoara Politehnica — Sport Club (0—0)
Cluj : Universitatea — Steagul roșu (0-3)
Ploiești s Petrolul — Sportul stud. (2—1)

Tg. Mureș î A.S. Armata — „Poli" lași (1—4)

Cluj i: Universitatea — Petrolul (0-0)
București : Rapid — F.C. Constanța (0-4)
Pitești : F.C. Argeș — „Poli" Timișoara (2—5)
Petroșani : Jiul — Dinamo (0-1)
Bacău : Sport Club — Steagul roșu (1—3)
Craiova Universitatea — Steaua (0—1)
Arad : U.T.A. — C.F.R. (1—0)
București ; Sportul stud. — C.S.M. (0-2)

ETAPA A XXXIV-A, 19 IUNIE

Reșița b Petrolul A.S. Armata (0-3)
Ploiești : C.S.M. — Univ. Craiova (0-2)
Brașov : Steagul roșu — Sportul stud. (1—2)
lași : Politehnica — Rapid (1—3)
Cluj : C.F.R. — Jiul (1-4)
Timișoara : .Politehnica U.T.A. (0—3)
București j Steaua —* Sport Club (0-1)
Constanța ; F.C. Constanța — „U" Cluj (1—2)
București c Dinamo — F.C. Argeș (2-3)

(Urmare din pag. 1)

pentru continua îmbunătățire a mun
cii în toate domeniile de activitate 
ale mișcării noastre sportive.

Vom spune, de aceea, că BILAN
ȚUL GENERAL ÎNREGISTRAT ÎN 
ULTIMUL AN PE LINIA SPORTU
LUI DE PERFORMANTA PUTEA 
SA FIE MAI BOGAT, MA1 STRĂ
LUCITOR, că obiectivele propuse — 
pe deplin realizabile — nu au fost 
în întregime îndeplinite, în spiritul 
Hotărîrii de partid, in litera fiecăreia 
dintre importantele ei prevederi. Spre 
exemplificare am putea aminti fap
tul că, împreună cu toți iubitorii de 
sport din întreaga țară, am fi dorit 
ca și rezultatele echipelor sau Ioturi
lor de baschet, volei, natație, fotbql, 
atletism — seniori ș.a. să se ridice 
la nivelul cerințelor și al condițiilor 
create. Nu ne pot mulțumi, de ase
menea, rezultatele obținute de unii 
dintre componenții loturilor olimpice, 
de Ia lupte greco-romane, scrimă, 
canotaj feminin, talere — care se 
situează sub nivelul posibilităților _ și, 
mai ales, cele de la înot, polo, sări
turi în apă, fotbal, atletism, sporturi 
de lamă, volei, pe care le considerăm 
ca nesatisfăcătoare. Cu prilejul ana
lizei generale a evoluției și perfor
mantelor realizate în ultimul an <Ie 
loturile olimpice s-a desprins concluzia
— subliniată și în plenara C.N.E.F.S.
— că, în pofida unor succese de au
tentică valoare $i a unor afirmări de 
prestigiu, nivelul general al rezulta
telor nu este mulțumitor, CA TRE
BUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ CONSIDE
RABIL ACTIVITATEA ÎN ACEST 
DOMENIU CĂRUIA HOTĂRÎREA 
DE PARTID ÎI ACORDA. FIRESC, 
O' IMPORTANȚA DEOSEBITA.

Sint, desigur, numeroase cauzele 
care au determinat aceste neajunsuri, 

' ritmul lent de îndoplinire a obiective
lor stabilite. în unele cazuri stagnări 
și chiar regrese. Procesul de selecție 
și instruire se află încă sub cerințele 
actuale, eficiența muncii desfășurată 
în unele cluburi mari (Rapid și Pro
gresul — București, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Reșița, C.S.O. Mureșul Tg. 
Mureș, Tractorul Brașov, cluburile 
studențești din Timișoara, Cluj și 
Iași etc.) este încă necorespunzătoare, 
contribuția unor județe cu puternice 
tradiții (Timiș, Cluj, Brașov, Iași, 
Sibiu, Mureș) este mult prea departe 
de posibilitățile reale. S-au manifes
tat. de asemenea, lipsuri serioase în 
stabilirea unei orientări mai precise 
în legătură ou structura și orientarea 
cluburilor, în adoptarea măsurilor ne
cesare pentru ca ele — ca și cele
lalte unități specializate — să devină 
productive corespunzător eforturilor 
materiale si condițiilor asigurate. De

ficiențele existente încă în activitatea 
sportivă de performanță se datorează 
și faptului că Biroul Executiv, apara
tul C.N.E.F.S., federațiile sportive și 
— în unele cazuri — factorii cu atri
buții în acest domeniu nu au exer
citat un control permanent de îndru
mare și nu au determinat întotdeauna 
măsuri practice și acțiuni operative 
de eliminare imediată a neajunsurilor; 
in alte cazuri se manifestă comoditate 
din partea unor specialiști ai apara
tului nostru sportiv.

Avem, după cum se vede, nume
roase direcții de activitate viitoare, 
fiind necesare perfecționări in toate 
domeniile — organizatoric, de plani
ficare, de selecție și pregătire, stil de 
muncă etc. Ele se află in atenția 
noastră, a tuturor factorilor de spe
cialitate din mișcarea sportivă și, prin 
eforturi sporite, printr-o mai bună 
cunoaștere a realităților din sportul 
de performanță, acolo unde se pregă
tesc sportivii noștri, la cluburi, aso
ciații, echipe, sintom convinși că, 
împreună cu factorii cu atribuții, vom 
asigura condiții mai bune de afirmare 
și progres — la toate nivelele — 
pentru sportivii de performanță din 
fiecare județ și cluburi.

PROBLEMA PRINCIPALĂ RA- 
MÎNE INSA. ACEEA DE A 
RIDICA MUNCA PERSONALA 
LA COTE MULT MAI ÎNALTE 

DE RĂSPUNDERE ȘI COMPETEN
ȚA. DE PASIUNE ȘI DĂRUIRE, DE 
ORDINE ȘI DISCIPLINA, DE INI
ȚIATIVA ȘI SPIRIT CREATOR. Pu
tem afirma că aceste trăsături defi
nesc în cea mai mare măsură munca 
activiștilor sportivi, a cadrelor de spe
cialiști, a sportivilor, că în acest im
portant teritoriu al muncii de desă
vârșire a măiestriei sportive, în vede
rea reprezentării cu cinste și demni
tate a sportului românesc în întreaga 
lume, se realizează nu numai perfor
manțe de prestigiu internațional, ci, 
în primul rind, acele generoase prin
cipii ale eticii, echității și moralei 
socialiste. Nu lipsesc, însă, nici cazu
rile de excepție, din păcate destule 
pentru a ne atrage atenția în mod 
foarte serios și pentru a ne explica 
în bună măsură multe din neîmpli- 
nirile de astăzi.

Se împlinește un an de la apariția 
Hotărîrii și în unele- cazuri încă se mai 
„studiază", încă se mai „cercetează", 
încă se mai „planifică", încă se mai 
„încearcă", atunci cind de fapt, avînd 
în față un îndreptar de o mare clar
viziune. la această oră trebuiau ra
portate succese care să facă, în mod 
convingător, dovada unei susținute si 
responsabile activități desfășurate 
pentru aplicarea în viață a prevede
rilor documentului de partid, Întîl- 

nim, de fapt, în asemenea cazuri, 
lipsa dc răspundere, comoditatea, in
disciplina, tendința de chiul și, clte- 
odată, falsul paravan care nu poate 
ascunde la infinit incompetența și 
dezordinea.

în acest domeniu trebuie acționat 
rapid, cu fermitate și exigență, pen
tru că altfel cele mai bune planuri 
și măsuri vor rămîne fără acoperire 
și fără valoare, pentru că NUMAI O 
MUNCA DE CALITATE, DE UN 
PROFUND CONȚINUT MORAL, 
POATE DUCE LA ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ÎN
CREDINȚATE DE PARTID. Trebuie 
să se termine cu văicărelile, cei mai 
adesea total neîntemeiate, cu discuții 
interminabile și complet inutile, cu 

PERFORMANTE DE VALOARE PENTRU 
REPREZENTAREA CU DEMNITATE A SPORTULUI 

ROMÂNESC PE PLAN INTERNATIONAL!
tărăgăneliie de tot felul. SARCINILE 
FIECĂRUIA SÎNT ASTAZI MAI 
CLARE CA ORICÎND. Avem datoria 
să lc îndeplinim așa cum trebuie, cit 
mai repede și cit mai bine și să 
renunțăm definitiv la practica mai 
veche de a căuta tot timpul justifi
cări pentru ceea ce nu am făcut I 
Nu trebuie, desigur, înțeles că este 
ignorată existența unor obstacole, a 
unor greutăți obiective — pe care ne 
propunem să le cunoaștem cit mai 
bine, la fața locului și nu din birou 
ca să lc putem depăși. Este vorba de 
cu totul alte cazuri, izvorîte dintr-o 
anume mentalitate pe care o dorim 
fundamental transformată și probată 
prin fapte de muncă de valoare. Și 
mai este vorba de abandonarea totală 
a mediocrității, a falsei satisfacții de 
a fi „pe undeva" în clasamentul per
formerilor. în fond avem de-a face, 
în astfel de cazuri, cu ocolirea efor
tului, a muncii, cu fragila (i singu
lara argumentare a talentului. AS
TĂZI, MAREA PERFORMANȚĂ 
ESTE, ÎNSĂ. ACCESIBILĂ NUMAI 
CELOR CARE ADAUGĂ TALENTU
LUI O PREGĂTIRE COMPLEXA ; 
REALIZATA PRINTR-O MUNCĂ 

ÎNDELUNGATA CARE CERE NEÎN
CHIPUITE EFORTURI ȘI RENUN
ȚĂRI. Nu întotdeauna și nu peste 
tot lucrurile sint bine înțelese în 
această direcție, deși practica, viața 
sportivă mondială, propria noastră 
experiență, ne oferă exemple la tot 
pasul. Recent, pe baza unei largi 
consultări a specialiștilor, s-a apre
ciat ca NECESARĂ MĂRIREA NU
MĂRULUI DE ORE DE ANTRENA
MENT, CA O CONDIȚIE HOTARÎ- 
TOARE PENTRU CREȘTEREA PER
FORMANȚELOR. în loc să se treacă 
imediat, cu grijă șl răspundere, Ia 
aplicarea măsurilor stabilite, iată că 
încă mai au loc... discuții: „dacă e 
bine", ...„dacă nu c prea mult", „da
că" și iar „dacă"... ÎNDOIALA ÎN

EFICIENTA ȘI OPORTUNITATEA 
PROPRIILOR HOTĂRÎRI ESTE DE 
NEÎNȚELES ȘI DE NEADMIS, cu 
atît mai mult cind ea este manifes
tată de unii conducători sau cadre 
tehnice din unele cluburi și din unele 
unități ale sportului nostru de per
formanță. Lată, dar, că nu 
este vorba numai de perfecțio
nări, în domeniul tehnic, fizic 
sau tactic al procesului de instruire. 
Ci — poate în primul rind — de im
portante mutații în gindirea. menta
litatea și conștiința unora dintre cei 
care au diferite răspunderi în sportul 
nostru de performanță, începînd cu 
activul C.N.E.F.S. și al .federațiilor.

< ț

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 constituie un lumi
nos program de acțiune imedia

tă și de perspectivă. Depinde numai 
de activul mișcării sportive, de toți cei 
cu atribujii și răspunderi în acest 
domeniu, ca MEREU MAI MULȚI 
COMPONENȚI AI LOTURILOR 
NOASTRE REPREZENTATIVE SĂ 
CUCEREASCĂ TITLURILE ȘI ME
DALIILE OLIMPICE, MONDIALE, 

EUROPENE, PRIMUL LOC PE PO
DIUMUL DE ONOARE LA CELE
LALTE MARI COMPETIȚII INTER
NAȚIONALE.

Fără îndoială, în realizarea unor 
asemenea obiective, îndrăznețe dar 
justificat stabilite, o importanță ho- 
tărîtoare o are baza materială, in 
general condițiile asigurate pentru 
creșterea performanțelor în ritmul și 
valoarea cerute de sportul internațio
nal. Avem, prin grija partidului și 
statului nostru, aceste condiții; TRE
BUIE DOAR SA LE VALORIFICĂM 
LA MAXIMUM. în anii socialismului 
s-au construit baze sportive moderne, 
multe dintre ele gazde alo unor im
portante competiții oficială — mon
diale, europene, balcanice etc., astăzi 

existînd în fiecare județ baze complexe 
și amenajări care asigură posibilita
tea dezvoltării pe o treaptă superioa
ră a sportului de performanță. Trebuie 
să folosim, însă, mai bine această bază 
materială, să ridicăm peste tot nive
lul performanțelor la nivelul efortu
rilor materiale făcute pentru dotarea 
mișcării sportive cu zeci de stadioa
ne, bazine și săli, cu nenumărate te
renuri de fotbal, volei, handbal, tenis, 
rugby, baze nautice și poligoane. 
Baza materială — dacă prin aceasta 
ne-am obișnuit să înțelegem doar 
construcțiile, amenajările sportive și 
producția de materiale și echipament 
— este, însă, doar unul din capito
lele care definesc, determină și di
mensionează condițiile de progres 
create sportului de performanță din 
țara noastră. Este bine să ne amin
tim, că, în contextul acestor condiții, 
Ia fel de importante, se înscriii alte 
realități, cu deosebite valori și sem
nificații : multe cluburi de perfor
manță, secții afiliate 1a federațiile de 
specialitate, școli sportive, lioee cu 
secții sportive, multe grupe de copii 
și juniori, antrenori, profesori de e- 
ducație fizică, toarte mulți instruc

tori voluntari pe ramuri de sport, 
un sistem unitar, complex, de com
petiții interne pentru ‘ toate catego
riile de vîrstă și de clasificare, un 
bogat calendar internațional, o pu
ternică bază în cercetarea științifică 
și în medicina sportivă.

Beneficiari ai acestor condiții, 
AVEM DATORIA SĂ DĂM MAI 
MULTA STRĂLUCIRE SPORTULUI 
ROMANESC DE PERFORMANȚĂ și 
această îndatorire ne este misiune 
principală mai ales pentru că 
talentul remarcabil, aptitudinile deo
sebite cu care este înzestrat tineretul 
țării noastre ii dau dreptul să aspire 
la gloria sportivă, la deplina afirmare 
in arena olimpică, mondială, euro
peană.

Ne propunem, așadar, ca o dată cu 
raportul performanțelor realizate în 
primul an de la apariția Hotărîrii, 
să ne intensificăm eforturile PENTRU 
A ÎNDEPLINI MAI REPEDE ȘI MAI 
BINE, IN MOD EXEMPLAR. PRE
VEDERILE IMPORTANTULUI DO
CUMENT DE PARTID. Finalizarea 
acestor eforturi, a tuturor măsurilor 
și acțiunilor care în viitor vor trebui 
continuate cu mai multă fermitate și 
răspundere, depinde — însă — în cea 
mâi mare măsură de munca, dărui
rea, abnegația și devotamentul sporti
vilor fruntași, antrenorilor, cadrelor 
de specialiști.

Federațiile, consiliile județene, clu
burile și asociațiile au datoria să a- 
sigure un cadru de înaltă exigență in 
desfășurarea procesului de instruire 
și educație, prin creșterea responsa
bilității față de îndeplinirea integrală 
a obiectivelor stabilite prin planul de 
măsuri elaborat de C.N.E.F.S.

Putem afirma cu mincțrie că
sportivilor noștri fruntași le 
sint caracteristice acele înalte 
calități morale și de Voință 

prin care ei reușesc să-și asigure o 
pregătire superioară, să cucerească 
pretutindeni .titluri și medalii, apre
cieri elogioase, stimă și prețuire. 
Apariția Hotărîrii a fost urmată de 
acțiuni remarcabile și în acest impor
tant domeniu al educării comuniste a 
sportivilor, obținîndu-se rezultate mai 
bune în întărirea conștiinței socialiste 
a sportivilor, în creșterea valorii edu
cative a procesului de instruire, in 
instaurarea spiritului de exigență și 
disciplină. Munca politico-ideologică 
desfășurată în rîndurile sportivilor și 
antrenorilor nu se ridică, însă, peste 
tot la nivelul cerințelor, și exigențelor 
formulate prin prevederile Hotărîrii. 
Mai sînt destule cazuri de indiscipli
nă, de conduită și comportare neco
respunzătoare, de abateri grave de Ia 
normele vieții sportive șl chiar de la 
cele ale eticii și ecbiUțil socialiste, 

Considerăm, de aceea, că ÎNTĂRIREA 
MUNCII EDUCATIVE CONSTITUIE 
O SARCINA PRIMORDIALA, conti
nuă, la îndeplinirea căreia sînt che
mați să-și aducă aportul toți cei care \
— indiferent de nivelul răspunderilor
— activează în mișcarea sportivă. De 
altfel, așa cum se subliniază în Hotă- 
rîre, îndeplinirea programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate presupune ca educația fi
zică și sportul să se integreze organic 
în ansamblul muncii educative, să 
contribuie mai activ la formarea ti
nerei generații. Aplicînd în practică 
prețioasele indicații de partid ne vom 
apropia și vom putea ajunge mai re
pede și mai sigur la acele rezultate 
de înaltă valoare care să asigure 
sportului românesc o impetuoasă afir
mare internațională.

Trebuie, de aceea, pentru buna în
deplinire «a sarcinilor ce ne revin in 
acest domeniu, să desfășurăm o acti
vitate stăruitoare, plină de răspundere 
și răbdare pentru educarea sportivilor 
și cadrelor tehnice, a întregului activ 
al mișcării sportive, ÎN SPIRITUL 
CULTULUI FAȚĂ DE MJUNCĂ, SĂ 
DEZVOLTAM ÎNALTELE CALITĂȚI 
MORALE CARACTERISTICE OMU
LUI SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIA
LISTE. SA CULTIVĂM NEÎNTRE
RUPT SENTIMENTELE DE ABNE
GAȚIE ȘI DEVOTAMENT, DE FIER
BINTE ȘI PUTERNIC. PATRIOTISM;

Odată cu împlinirea unui an de 
la apariția Hotărîrii vom în
cepe o nouă etapă de muncă 
în care dorim să obținem suc

cese -mai multe și mai valoroase, 
să asigurăm, așa cum ne cere 
partidul, reprezentarea cu demnitate 
a sportului românesc în întâlnirile in
ternaționale (in 1974 se va participa 
la aproape 50 de,.campionate mondiale 
și europene de seniori și juniori), să 
îmbunătățim substanțial activitatea 
de pregătire a loturilor olimpice în 
vederea Jocurilor de la Montreal, 
din 1976.

Sub imboldul prețioaselor direcții și 
orientări stabilite prin Hotărîrea de 
partid, întregul activ al mișcării spor
tive își va spori eforturile, va munci 
mai mult, cu pasiune, cu exigență și 
fermitate pentru îndeplinirea acestor 
obiective, pentru ca sportul de per
formanță să realizeze succese demne 
de încrederea arătată de partid, 
DEMNE DE STRĂLUCITORUL BI
LANȚ OMAGIAL PE CARE PO
PORUL NOSTRU -ÎL PREGĂTEȘTE 
ÎN ÎNTÎMPINAREA CELOR DOUĂ 
MARI EVENIMENTE DIN VIAȚA 
PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE 
— CEA DE-A 30-A ANIVERSARE A 
ELIBERĂRII Șl CONGRESUL AL 
XI-LEA AL PARTIDULUI COMU< 
NIST BQMAN.



ÎNTRECERILE de fond au fost dominate 
DE SPORTIVII DIN IUGOSLAVIA SI BULGARIA 
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• Nicolae Dudu — medalie de argint, Vilma Tudor — medalie de bronz, la individual

Nicolae Dudu (în imagine) a ocupat, printr-un efort considerabil, locul II 
în proba individuală de fond, 15 km, a Campionatelor balcanice

VOLOS, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

In sfîrșit, toate delegațiile s-au 
reunit in formație completă, adică au 
sosit și fondiștii din periplul lor care 
s-a numit „căutarea zăpezii". De alt
fel, ei au fost considerați aici ca 
niște argonauți. Sîmbătă seara, tîr- 
ziu, alergătorii pe schiuri au ajuns 
La hotelul Xenia și astfel am aflat 
rezultatele complete, peripețiile și a- 
mănuntele legate de întrecerea lor. 
Probele individuale disputate vineri 
dimineața au avut cîteva aspecte 
demne de menționat. De la început 
trebuie spus că fondiștilor români se
niori nu li se acordau șanse la pri
mele locuri. Desfășurarea cursei a 
infirmat insă aceste supoziții și Ni
colae Dudu, făcind o mare risipă de 
energie, a reușit să cucerească o 
binemeritată medalie de argint. După
10 km. el avea, peste 15 secunde avans 
față de principalii favoriți ai probei, 
bulgarii P. Pancov și Lubomir Tockov. 
Pe ultimii 5 km, doar experimenta
tul Pankov a reușit să-1 depășească 
pe reorezentantul nostru. Dar locul
11 obținut de Nicolae Dudu trebuie 
privit ca o reușită. întrecerea junio
rilor a fost dominată de sportivii din 
Iugoslavia și Bulgaria. Schiorii ro
mâni au avut o zi slabă și nu au 
înregistrat rezultate pe măsura posi
bilităților lor.

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE EUROPENE 

DE TIR CU AER COMPRIMAT
Duminică s-a încheiat in localita

tea olandeză Enschede cea de-a IV-a 
ediție a Campionatelor europene de 
tir la armă cu aer comprimat. La 
proba de pistol-seniori s-au aliniat 
71 de /concurenți și 16 echipe. în 
pofida prezenței celor mai reduta
bili specialiști continentali la toate 
genurile de pistol, campioni mon
diali, olimpici și europeni, victoria 
a revenit unui trăgător cu o „carte 
de vizită" puțin impresionantă: po
lonezul P. Malek (1973 — pe locul 
22), iar pe echipe au cîștigat ținta- 
șii sovietici. Este interesant de a- 
mintit că după Malek s-au situat, 
în ordine, cu 387 p, nu mai puțin 
de patru trăgători. Dintre cei patru 
pistolari români, doar Marinică 
Trușcă a realizat un punctaj mai 
valoros, 386 p, ceea ce reprezintă 
un record personal. După el s-au 
situat în clasament campionii olim
pici Kanaker (Suedia) și Zapedzki 
(Polonia) precum și al ți fruntași ai 
unor mari competiții internaționa
le. Ceilalți trei pistolari români, 
Dan Iuga, Liviu Stan și Alexan
dru Gered, au concurat cu mult sub 
posibilitățile lor.

La pușcă — seniori, țintașii po
lonezi au obtinut succese pe toată 
linia, De echipe obținînd chiar un 
nou record mondial. Dintre repre
zentanții noștri, cu excepția debu
tantei Dumitra Matei (care a con
curat la seniori), evoluțiile celor
lalți tintași, și în special a lui Ilie 
C-odreanu — considerat omul nr. 1 
al echipei — n-au corespuns aștep
tărilor.

ȘCRIMERI ROMÂNI ÎN U.R.S.S.
TALLIN, 24 (prin teleton). — Turneul 

Internațional de spadă a continuat cu 
Întrecerea pe echipe. Reprezentativa de 
tineret a României a evoluat in grupa 
eliminatorie din care mai făceau parte 
selecționatele R.S.S. Estonă II, R.S.S. 
Gruzină și R.S.S. Kirghiză. Sportivii ro
mâni au debutat cu o serie de succese: 
9—3 cu garnitura secundă a R.S.S. Es
tone (lorgu — 3. Zidaru — 2, Popa — 2. 
Ange’oscu — 2), 9—5 cu R.S S. Gruzină 
(Angolescu - 3, Zidaru — 3. lorgu — 2. 
Doboș - 1). B (v) - S cu R.S.S. Kir
ghiză (Angnlescu — 3. Zidaru — 2, Popa 
— 2 lorgu — 1). Avînd in vedere că 
fruntașii din celelalte grupe, au suferit 
cite o înfrîngere. echipa României s-a 
calificat direct între primele 6 formații.

AGENDA SĂPTĂMiNII
.’5- 3 TENIS Turnee pentru Circuitul W.C.T., la Miami (gr.

I), La Costa (gr. 2) și Barcelona (gr. 3).
FOTBAL Italia — R.F. Germania, med amical, la Roma.

26—28 ATLETISM Concurs internațional la Praga și Trinec, pen
tru săritorii în Înălțime.

? '’6— 3 BIATLON Campionatele mondiale, la Minsk.
’8— 2 TENIS DE MASĂ Campionatele internaționale ale Angliei,
'8— 3 SCHI Campionatele europene pentru juniori (probe 

nordice), la Autrans (Franța).
8—10 HANDBAI Campionatul mondial (m), in R.D. Germană.
l- 3 VOLEI Turneul final al C.C.E. (m). la Paris, cu par

ticiparea echipei Dinamo București.
2 3UGBY

TNOT

Turneul celor 5 națiuni ; Franța — Anglia; Ir
landa — Scoția.
Concurs internațional la Bremen (R.F.G.).

2— 3 SCHI Cupa Mondială la Voss (Norvegia) și la Cor
tina d’Ampezzo, pentru probe alpine (mas
culin și feminin).

3 SCHI
PATINAJ VITEZA

Cursa de fond (85 km) „Vasa“ (Suedia).
Concurs internațional la Kirov (U.R.S.S.).

La fete, concursul a avut un as
pect inedit. Dimineața, în cursa ju
nioarelor, unii arbitri au indicat tra
see diferite, astfel că unele schimburi 
au parcurs 3 km, iar altele... 5. în 
această situație, juriul a decis re- 
disputarea cursei în aceeași zi, după 
amiază. întrecerea a fost atractivă, 
primele 6 concurente sosind în ace
lași minut. Intre ele s-au aflat și 
trei reprezentante ale României : 
Vilma Tudor (locul 3), Iuliana Fața 
(4) și Cornelia Mititelu (6). Sîmbătă 
au avut Ioc ștafetele, în care spor
tivii români au evoluat slab, mulțu- 
mindu-se cu locurile 2 (la juniori) și 
3 (la junioare și seniori). în cursa 
seniorilor, cel mai bun timp al zilei

PERECHEA MARIA ALEXANDRU - MIHO HAMADA, 

VICTORIOASĂ LA MUNCHEN
MUNCHEN, 24 (Agerpres). — Proba de 

duolu femei, din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
R.F. Germania, a fost cîștigată de pe
rechea Maria Alexandru (România) — 
Miho Hamada (Japonia), care au învins 
în finală pe Judit Magos șl Hendrlette 
Lottaller (ambele Ungaria) cu 3—0 
(23—21, 21—9, 21—16). Finala de dublu 
mixt a revenit cuplului francez Claudine

REZULTATE TEHNICE, pistol 
seniori : 1. P. Malek (Polonia) 388 
p, 2. Pateri (Finlanda) 387 p, 3. 
H. Fretwurzt (R.F.G.) 386 p, ... 
8. M. Trușcă (România) 386 p, ... 
16. D. Iuga 381 p, ... 46. L. Stan 
374 p, ... 50. Alexandru Gered 373 
p. Pe echipe : 1. U.R.S.S. 1531 p,
2. Polonia 1522 p, 3. R.F.G. 1521 
p, ... 6. România 1514 p, (au par
ticipat 71 trăgători și 16 echipe). 
Pușcă seniori: 1. R. Siemionov 
(Polonia) 387 p, 2. G. Kustermann 
(R.F.G.) 385 p, 3. M. Hurzeler (El
veția) 384 p, ... 18. St. Caban (Ro
mânia) 377 p, ... 23. Dumitra Ma-

MÎINE, START ÎN C.M. DE BIATLON
începînd de mîine, capitala R.S.S. 

Bieloruse, Minsk, găzduiește întrece
rile celei de a XVI-a ediții a cam
pionatelor mondiale de biatlon pentru 
juniori și seniori. Cursele se vor des
fășura pe pîrtiile din localitatea 
Raubici, din apropierea orașului. Iată 
programul complet al întrecerilor (jte- 
prezentanții noștri participă numai 
la seniori) : 25 februarie — DESCHI
DEREA FESTIVA ; 26 februarie —
15 KM INDIVIDUAL, JUNIORI ; 27 
februarie — 20 KM INDIVIDUAL, 
SENIORI ; 28 februarie — 10 KM
INDIVIDUAL, JUNIORI ; 1 martie — 
ȘTAFETA 3x7,5 KM JUNIORI ; 2
martie — 10 KM INDIVIDUAL, SE
NIORI : 3 martie — ȘTAFETA
4x7,5 KM SENIORI.

tn continuare, spadasinii români au 
pierdut la limită meciul cu Tallin : 7—8 
(lorgu — 3, Angelescu — 3, Zidaru — 1, 
Popa — 0), terminînd pe locul V. La 
ora convorbirii telefonice se disputau 
întîlnirile pentru locurile I—H (Ungaria 
— Tallin) și III—IV (Polonia — R.S.F.S. 
Rusă).

LENINGRAD, 24 (prin telefon). — Tur
neul Internațional de floretă — băieți a 
reunit, în sala Dinamo, 120 trăgători 
din Cehoslovacia, Cuba, Italia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, ROMANIA, polo
nia, Ungaria Și din țara gazdă. In pri
mul tur a ieșit din cursă, St. Ardelea- 
nu. în turul II, T. Petruș, în schimb, 
A. Kukl și M. Tiu continuă Întrecerea.

a fost înregistrat de Nicolae Dudu 
(34:14,7), dar printre cele mai slabe, 
a fost și cel al lui I. Țeposu (42:59,6). 
REZULTATE TEHNICE, FOND : 15 
km seniori : 1. P. Pancov (Bulgaria) 
53:47,9 ; 2. Nicolae Dudu (România) 
54:12,8 ; 3. L. Tockov (Bulgaria)
54:20.1 ; junioare : I. Violeta Nicolova 
(Bulgaria) 22:01,2 ; 2. Tatiana Man- 
scheva (Bulgaria) 22:16,6 ; 3. Vilma 
Tudor (România) 22:32,1 ; juniori : 1. 
F. Tajnikar (Iugoslavia) 35:58,4 ; 2.
I. Lebanov (Bulgarie) 36:05,6 ; 3. V. 
Siskov (Bulgaria) 37>:02,5 ; 3 x 10 km 
seniori : 1. Bulgaria lh55:37,8 ; 2. Iu
goslavia lh56:47,6 ; 3. România
11157:10,7 ; juniori : I. Iugoslavia
55:11,8 ; 2. România 56:11,0 ; 3. Bulga
ria 57:09,6 ; junioare : 1. Bulgaria
47:00,2 ; 2. iugoslavia -47:31,5 ; 3. Ro
mânia 48:45,5.

★
Duminici dimineața a țTvut loc Con

ferința balcanica <te schi, PS ordinea 
de zi au figurat trei •puisețe. La pri
mul, conducătorul delegației Româ
niei, Vacile Munteafpi, a prezentat 
un raport așgpra deăfășjirâri,i celei de 

«a șaisea ediții a Balcaniadei de’ schi 
care a avuț loc în Bom'âriiateLa punc
tul doi, delegația Curelei, organiza
toarea ediției a opta, a prezentat un 
referat și a confirmat că în
trecerile vor ayea loc în Tur
cia, în stațiunea Uludâg (aproxi
mativ 2 000 m altitudine), intre 17—20 
martie 1975. La ultimul punct, dele
gația română a propus ca la viitoa
rele întreceri juniorii să-și dispute 
întîietatea (în probele de ștafetă) pe 
distanța de 3 X 1'0 km (in Ioc de 
3 X5 km)., iar junioarele pe 3 X5 km 
(în loc de 3 X 3 km) propunere ac
ceptată in unanimitate.

Duminică la prînz a avut Ioc festi
vitatea de premiere, iar seara, spor
tivii, antrenorii și conducătorii lotu
rilor au asistat la un spectacol fol
cloric oferit în cinstea ior.

Delegația României va sosi acasă 
marți seara cu avionul.

Paul IOVAN

Bergeret — Jacques Secretin, care a în
vins în finală cu 3—1 perSctlea Zoia 
Rudnova — Stanislav Gomozkov (URSS). 

în sferturile de finală ale probei de 
simplu feminin, Maria Alexandru (Ro
mânia) a învins-o cu 3—2 pe japoneza 
Miho Hamada plerzînd apoi în semifinale 
la Shung Hytin Șook (Coreea de SUd) cu 
scorul de 2—3. in cealaltă semifinală se 
întilnesc Brlgitta Radberg (Suedia) și 
Edith Wetzel (R.F.G.).

tei 376 p, ... 33. I. Trăscăveanu 374 
p, ... 52. I. Oodreanu 369 p. Pe e- 
chipe : 1. Polonia 1529 p, — nou 
record mondial, (v.r. 1527 p), 2.
R.F.G. 1515 p, 3. U.R.S.S. 1507 p, 
... 8—9, România și Suedia 1496 p. 
(s-au întrecut 14" echipe și 74 de 
concurenți).

.Iată și rezultatele definitive la 
pistol senioare : 1. Nina Stolearova 
(U.R.S.S.) 387 p — nou record mon
dial (v.r. 384 p), 2. Galina Zariko- 
va (U.R.S.S.) 381 p, 3. Galina Dmi
trieva (U.R.S.S.) 379 p... 6. Ana Bu
tii (România) 374 p... 21. Silvia Ka- 
posztal 367 p... 24. Anișoara Matei 
359 p (la start s-au aliniat 29 de 
concurente). Echipe: 1. U.R.S.S.
1147 p — nou record mondial (v.r. 
1142 p), 2. R. F. Germania 1113 p,
3. Poionta 1109 p, 4. România 
1100 p.

Constantin COMARNISCHI

După cum se vede, în programul 
actualelor campionate mondiale a fost 
inclusă o noutate în materie de biat
lon — proba de 10 km, atît pentru 
juniori cit și pentru seniori.

TELEX • TELEX & TELEX
La Falun (Suedia) au luat sfîrșit Cam
pionatele mondiale de schi (probele nor
dice). Cursa maraton de 50 Km a fost 
cîștigată de schiorul Gerhard Grimmer 
(R.D. Germană) cu timpul de 2 h 19:45,26. 
Au urmat in clasament Stanislav He- 
nych (Cehoslbvâcia) — 2 h 21:33,49 și 
T h o tp a s Magnusson (Suedia) — 
2 h 22:36,56.
■
Cu prilejul unul concurs atletic desfășu
rat pe teren acoperit la Pocatello 
(Idaho); sportivul american Steve Smith 
și-a cobectat din nou recordul mondial 
Pe teren acoperit la săritura cu prăjina, 
obținînd 5,53 m- Vechiul record era de 
5,51 m și fusese stabilit efe Smith acum 
două zile ia Salt Lake City. John Carlos 
a parcurs 70 m plat to 7,3 (cea mal 
bună performanță mondială).
■
In prima zi a campionatelor atletice de 
sală ale R.D. Germane, campioana o- 
limplcă Rebate Stecher a realizat cea 
mai bună performanță mondială in 
proba de 100 yarzi cu timpul de 10.48. 
Vechiul record, deținut de americanca 
Wilma Rudolph, er$ de 10,69.
■
Disputat Ia Geneva, meciul amical de 
hochei pe gheață dintre echipele R.F. 
Germania și Elveția s-a încheiat cu 
scorul de 4—3 (2—1, 2—1, 0—1) to favoa
rea sportivilor elvețieni. Au marcat 
Friederich (2), Dubois, Locher, respectiv 
Schloder, Mangold și Huber.■
Două noi recorduri mondiale pe teren 
acoperit, a stabilit atletul belgian Emile 
Puttemans, pe pista de la Vittel : 3 mile 
ta 13:03,2 și 5000 m în 13:30,08.■
Prima etapă a Turului ciclist al Sar
diniei, desfășurată pe traseul Arrezzo- 
Viterbe, a fost cîștigată la sprint de 
rutierul italian Enrico Paolini, crono
metrat pe distanța de 174.500 km ta 
4h35:03. în același timp cu învingăto
rul a fost înregistrat un pluton ma
siv de alți 52 de cicliști, printre care 
se aflau belgienii Erik van Linden (lo
cui doi), Willy Plankaert (locul trei), 
italianul Felice Gimondi (22) șl belgia
nul Eddy Merckx (44).
■
Proba masculină de coborîre din ca
drul campionatelor de schi alpin ale 
Italiei, care se desfășoară la Aprlca, 
a fost cîștigată de Giuliano Besson, cu 
timpul de 1:53,76. L-au urmat Stefano 
Anzl — 1:53,78 și Piero Gros — 1:56,44.

In proba feminină de slalom uriaș,

• CRISTIAN GAȚU^ 

colegii lor, despre

Echipa masculină de handbal a 
României pleacă astăzi Ia Schwerin 
(R.D. Germană), urmînd ca joi să ia 
startul în cel de al 8-lea turneu final 
al campionatului mondial. Reprezen
tativa României este campioană 
mondială. Ea are, astfel, dificila mi
siune de a-și apăra titlul intr-o dis
pută acerbă. Cel puțin încă 7 echipe 
emit prctehții justificate. Pentru a

CRISTIAN GAȚU
îzbindk handbaliștii români vor tre
bui sa-și pună în valoare talentul, 
pregătirea, voința.

înainte de plecare, am soliciat 
maeștrilor emeriți Cristian Gațu și 
Come(iu Penu, precum și maestrului 
sportului Radu Voina opiniile asu
pra posibilităților formațiilor noastre, 
șansele pe care le are la acest al 
8-lea campionat mondial. Transcriem 
declarațiile lor.

Maestrul emerit al sportului CRIS
TIAN GAȚU — căpitanul echipei Ro
mâniei, component al formației cam
pioană mondială în 1970 (123 de se" 
lecțjotiări în reprezentativa țării) :

„frecăm la o competiție extrem 
de grea, mult mai grea decît aceea 
de aeum 4 ani de la Paris. Pentru 
a-mi argumenta afirmația, voi aminti 
iubitorilor de handbal că includerea 
acestui sport în programul Jocurilor 
Olimpice a constituit un puternic 
sfâihulent care a dus la progresul 
multor reprezentative naționale. Par
curgând lungi perioade de pregătire, 
ampîificîndu-și programul competi
tions!, Iuptînd cu mai multă ambiție, 
• serie de echipe au reușit să promo
veze în primul eșalon valoric. Este 
motivtfl pentru care astăzi toate cele 
8 formații ce se vor califica în semi
finale vor avea șanse la cucerirea 
titlului suprem. începem acest cam
pionat cu un meci foarte greu, cel 
cu reprezentativa Poloniei. Pe lingă 
faptul că, în ultimul timp, handba
liștii polonezi au progresat mult, ei 
ne sînt și oarecum necunoscuți, pen
tru că nu i-am mai întîlnlt de cîțiva 
ani. Sliedia are o valoare confirmată, 
doar Spania fiind un adversar apa
rent ceva mai puțin dificil. Apoi, în 
semifinale, doi parteneri ce nil mai

MECIURI DE VERIFICARE 

LA HANDBAL
In vederea Campionatului mondial 

masculin de handbal mai multe echi
pe au susținut jocuri de verificare. Se- 

jjleoțiOhata Iugoslaviei, campioană olim
pică, a întâlnit la Belgrad echipa Ja
poniei» Handbaliștii iugoslavi au obți
nut vietbria cu scorul de 36—24 (ÎS—8). 
Lăzare'vici și Potfovici au marcat cite 
6 p'uncte. Din echipa japoneză cel mai 
eficace jucător a fost Fujinaka, auto
rul a 7 puncte. La Freiburg, selecțio
nata K.F. Germania a dispus cu sco
rul de 15—9 (11—2) de echipa Spaniei. 
Bucher și Kramer au fost cei mai buni 
jucători vest-germanl,

★
în orașul vest-german 

Ioc meciul internațional 
handbal dintre echipele
Suediei și R.F. Germania. Handbaliș
tii suedezi au cîștigat cu scorul de 
19—18 (9—9).

Heide a avut 
masculin de 

secunde ale

victoria a revenit Claudiei Giordanl — 
1:19,52. secondată de Cristina Tisot — 
1:21,30.
■
Cursa internațională automobilistică de 
500 de mile, desfășurată pe circuitul 
de la Daytona Beâch (Florida), s-a 
încheiat cu victoria pilotului american 
Richard Petty. învingătorul, care a con
curat pe o mașină ,J?odge“, a reali
zat o medie orară record de 227 km, 
fiind yrmat de compatrioții săi Cale 
Yarborough și Ramo Stott (ambii pe 
„Chevrolet").
■
Finala campionatelor de tenis „indoor- 
ale S.U.A., care se desfășoară la Sa
lisbury, se va disputa intre Jimmy 
Connors și Frew McMillan. în semifi
nale, Connors l-a învins cu 6—1. 6—1. 
6—0 pe Alex Mayer, în timp ce McMil
lan l-a eliminat cu 6—2, 7—6, 7—5 pe 
Jim Delaney.■
Tînărui Jucător suedez Bjorn Borg a 
cîștigat turneul internațional de tenis 
de la Londra pentru trofeul „Roth
mans" (circuitul W.C.T.-3). In finala 
disputată la Royal Albert Hall, Borg 
l-a învins ta trei seturi : 6—7, 7—6,
6—4 pe englezul Mark Cox.
■
Australianul John Newcombe șl ame
ricanul Stan Smith vor juca finala 
turneului internațional de tenis de Ia 
Uniondale (statul New York), conttad 
pentru circuitul W.C.T.-2. în semifina
le, Newcombe l-a întrecut-cu 6—4, 6—4 
pe Brian Fairlie (Noua Zeelandă), Iar 
Smith a cîștigat cu 6—3. 6—4 partida 
susținută cu Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.).
■
Campionatul unional de hochei pe 
gheață a programat partida derbi din
tre lidera clasamentului, echipa Aripi
le Sovietelor Moscova, șl cunoscuta 
formație Ț.S.K.A. Moscova. In vervă 
deosebită, hocheiștil de la Aripile So
vietelor au terminat învingători cu 
scorul de 6—3 (1—1, 3—1, 2—1). In me
ciul Spartak Moscova — Dinamo Mos
cova, victoria a revenit Ia limită : 7—6 
(4—0, 1—3, 2—3) primei echipe. S.K.A. 
Leningrad a întrecut cu scorul de 4—1 
(0—0. 2—0, 2—1) formația Torpedo Gor
ki. In clasament continuă să conducă 
detașat Aripile Sovietelor Moscova — 
51 puncte, urmată de Ț.S.K.A. Mosco
va — 40 p, Dinamo Moscova — 35 p, 
Spartak Moscova — 33 p.

CORNEL PENU fi RADU VOINA ne vorbesc despre el, despre 

echipa și despre marea dorinfâ a tuturor de a cuceri cel 

de al 4-lea titlu suprem

trebuie prezentați: Cehoslovacia și 
R. F. Germania. Convingerea mea 
intimă este că vom ajunge în finală, 
pe care o vom disputa cu reprezenta
tiva R. D. Germane. Deci, ca la 
Paris, dar de această dată — cred — 
fără prelungiri... Toți components 
echipei, deși conștienți de marea di
ficultate a întrecerii, sînt optimiști. 
Ne-am strîns rindurle și avem con
vingerea că vom izbîndi".

Maestrul emerit al sportului COR- 
NELIU PENU, component al echipei 
campioană mondială in 1970 (147 de 
selecționări in reprezentativa Româ
niei) :

„Alături de Cristian Gațu, Roland 
Gunesch și alții, fac parte din echipa 
care, Ia Paris, a cucerit titlul su
prem. Cunoscînd bine forța și valoa
rea colectivului de atunci, pot afir
ma că selecționata noastră de astăzi 
este mai valoroasă decît aceea din 
1970. Tinerii din noua generație sînt 
foarte talentați. Sînt convins că, fără 
l^hidente stupide, ei vor putea, îm- 

> .unâ cu noi, șă-și realizeze visul, 
h' echipa ndasțră de astăzi oricine 
pbure da gol, deci în atac toți sînt 
pepduloși. Dacă adversarul încearcă 
șâ-l anihileze pe Birtalan, realizează 
puncte Radu Voina sau Kics'id sau 
Gunesch sau Cosma, sau Lifu sau 
Stockl... Ceea ce trebuie făcut este 
să ne adunăm în apărare. Dornici să 
dea gol cit mai repede, băieții aceștia 
tineri se grăbesc uneori în fazele de 
apărare, nu se concentrează suficient. 
Dar ne vom strădui împreună cu 
antrenorii, să rezolvăm și acest lucru. 
Echipa este șudată. ea reprezintă un 
colectiv unit, avînd un singur țel t 
ciștigarea titlului mondial. Și opinia 
mea este că avem posibilitatea să-l 
realizăm".

CORNEL PENU
Maestrul sportului RADU VOINA, 

68 de selecționări în echipa Româ
niei (23 de ani), șeful de promoție al 
„noului val" :

„De fapt, noi i-am asimilat pe co
legii noștri mai experimentați, pe 
membrii echipei campioane mondiale. 
Astăzi lotul este format în proporție

SPANIA-R.F. 61RMANIA t-J) (1-1) 0I1P1 CE HOHER A RATAT 11M! CAMPIONATE...
Sîmbătă seara, ta nocturnă, la Bar

celona, în fața a 25 000 de spectatori, 
s-a desfășurat tațîlnirea amicală din
tre reprezentativele Spaniei șl R.F. 
Germania. Meciul a luat sfîrșit cu vic
toria echipei gazdă, cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul marcat ta mta. 20 
de Asensi. După cum relatează agen
țiile de presă, spaniolii au jucat cu 
mult mal bine decît ta meciui de ba
raj cu Iugoslavia (pe care l-au pier
dut cu 1—0), onținind o victorie me
ritată. Este interesant de remarcat că 
față de echipa aliniată Ia Frankfurt, 
antrenorul spaniol Kubala a operat pu
ține modificări.

Duel aerian între Kremers (nr. 6) ji Asensi, autea^, wn.icy.liil goț marcat 
în meciul Spania — R. F. Germania (1—0) Teletoto ; A.P.-AGERPKES

LAZIO - FIORENTINA ÎN
In finala turneului de la Vlareggio 

(echipe de juniori șl tineret) se vor 
tatîtal Florentina și Lazlo. tn semifi
nale, Florentina a Învins cu 5—4 for
mația olandeză Amsterdam, iar Lazlo 
a dispus cu 5—3 de Sampdoria — am

RADU VOINA
de 70 la sută dii} elemente tin^gje, 
promiivate în echipa națională după 
C. M. de la Paris. îmbinarea s-a 
făcut perfect și astăzi reprezentăm 
un colectiv unitar, ne cunoaștem în 
detaliu; intuim intențiile colegilor, 
acționăm ca im mecanism bin’e asiyji- 
blat. Cei mai vîrstnlci ne-au insuflat

TROFEUL ESTE GATA. CINE ÎL VA CUCERI ?
Acesta este noul 

trofeu pe care Fe
derația Internațio
nală de Handbal il 
va oferi echipei 
care va cuceri cam
pionatul mondial 
masculin. Este iior- 
ba de o statuetă din 
brom, de 85
cm, care reprezintă 
un handbalist (sti
lizat) tn pilii efort. 
Oferită Z.H.F. de 
către vicepreședin
tele acestui Orga
nism, Alberto de 
San Roman, lucra
rea a fost realizată 
de artistul spaniol 
Rocada. O copie a 
el, mai mloă (afla
tă și ea în fotogra
fie), a fost făcută 
cadou F.I.H.

Așadar, trofeul 
este gaia... Lupta pentru cucerirea 
lut va începe la 28 
februarie și se va 
Incfeeia la 10 mar
tie, la Berlin. Cine 
va reuși să clștige 
trofeul ? Iată o în
trebare la care, de
ocamdată, nu se 
poate răspunde. Am 
dori ca el să ne devină familiar, 
să-l putem privi — 
țncepind de la U 
martie — zilnic tn 

pitrina federației

Formația vest-gernjană nu a. evț^jiat 
la nivelul așteptărilor, cel dțil debu- 
tanți (portarul NigBuf Și Herzog) nu 
au dat randamentul scoțila;. Iq niin. 
43, formația oaspe a fost aprogpe de 
egalare, dar Gerd Miiller a ratat o 
lovitură de la 11 m !

Iată formațilțe aliniate :
SPANIA : Iribar — Sol, BenJJo, Ca

pon, J. Martinez, Claramimt, R. Mar
tinez, Marcial, Qulnl, Asensi, Curruca.

R.F. GERMANIA : Nigb^r — Vogts, 
Hotges, Weber, Beckenbauer, Kramers, 
Hoeness, Overath, Grabowski»* Mtfiler, 
Herzog.

Marți, la Roma, reprezentativa yeșt- 
germană va imitai selecționata Italiei

FINALĂ LA VIAREGGIO
bele după executarea loviturilor de la 
U m.
• MECIURI INTERNAȚIONALE. La 

Florența î Florentina — Sel. Polonie! 
1—0 j la Neapole i Napoli — Bei. sue
diei 2—0 ! 

încredere, ițe-au ajutat să ne ridi
căm la nivelul exigențelor unei e- 
chipe campioană a lumii. Pregătirea 
pentru acest C. M. a fost excelentă; 
în apărare trebuie să ne mobilizăm 
mai mult, astfel ca eficacitatea ata
cului să nu fîe anihilată de greșeli 
in mpmîsjtele cînd ne aflăm în de- 
fehsj^ă. ExaȘfă în momentul de față 
o parScare teamă, firească — dacă 
vreji — înaintea stârtului. Dar, în 
clipa ta cafe arbitrul va fluiera în- 
eepwW primului med, trțfefll și e- 
moțtiîe vor dispărea, Ne vom uni 
eforfeirjîre vwn da totul pertfru vic
torie. Șfân că ta fi greu, poate chkir 
foarte grpu de cucerit al 4-lea tiflii 
suprem. Cfar acesta este visul vieții 
noastre de sportivi și pentru ynplini- 
rea lui nu vom precupeți nimic. Le 
promitem sujwrftSrifor noștri că ne 
vom strădui să lâ producem bucuriile 
pe care Ie eșWapta".

Așadar, ttei din cei 1.6 spoțțivi — 
căpițănifl eăftipej, „îngerul păzitor" al 
porTu și șfeftil de prSrhoțîe aj „rjbulul 
val” — ne taătturisesc, AmjȘienti. d« 
mșrea djjfceuitate a iptr^Cerii lă star
tul caj^iă șe vot alinia, pe§,țo trei 
zile; ggîâtirne și temerile lor. Peste 
topte se așterne, însă, ca un strat 
piSftgșțăr. opttaai'smul tuturor. Există 
o .dorință puternică pewtrii cpcerlrea 
celui de al 4-lea fitlu mondial. Ală- 
fttfăta taifcnțului și pregătirii; ea 
poate driSe fa realizarea acestui nobil 
țel.

Hristathe NAUM
■ i

IUGOSLAVIA; UN NOU
LIDER

24 (pțin telefon). — 
început ju a șăptârrîmÂ mai de
vreme (Sin cșuXa pregătirilor pen
tru uirneit; final al C.M.j, returul 
cq.mpî^ftțtui iugaslav a debutat 
sub semnyi unor surprize. Asjifel, 

a adeiș un nou lider, 
mult poziția primelor 

olasnmcnt. Meciurile s-au 
desfajiwat pe terenuri înghețate, Cn-' 
zăpespîe șj îp unele leouți pe 
prusie, țițjduk Sțaji-ț» ep opt inter
nal tanaM îți lotul Iugoslaviei, a dis
pus de Vp-fvodina Npvi Sad cu 3—0 
și a trecut țn fruntea eliasanjentu- 
iuL Zeiemiprar a dispus de O.F;K. 
c.u 2—0, prin golurile marcate de 
fozțdașa WateJipski șî Hagiabdici, 
Ftari^aa Belgrad a' surclasat pe Sa- 
rejevo mi 4—0 (toate cele patru 
puncte au fost înscrise de Bjeko- 
vicl și toi el g ratat wț 11 m !). 
iar Velej a învins pe Froleter Zdre- 
nianin eu 4—2 (Bajovrei a marcat 

^«■liujl. AJjte rezultate; Șteaua 
Beograd — Borak 2—1, Olym

pia Lifțfejjana — Dinamo Zagreb 
.Var«ar - Ro(r ?-l, Zagreb — 

Eadmmki 2-cO, Slobode Tugla — 
clasament conduce 

Hațduk Qu 22 p. urmată de
Kadmciki Niș tot mi 22 p, Șteaua 
Roșie, Dnamo ?î Velej, foate cu cîte 
21 p.

W.LIA- LfEDS LA PRIMA 
INFRINGE. 30 DE

ETAPEI

, _^ypă șe g fost eliminată din 
•>CjlP^ Angliei", LeeSs U’nited a su- 
ețrt și prapa^ înfrfrigere în actuala 

ediție a campionâluftl. în etapa a 
3O-a. liderul a întanit în ffoDlasare 
pe Stoke City. Scor : 2—3. Orieum, 
insă, nemvirtaȘ timp de 29 de e- 
tape, Leedș îșl înscrie nn valoros 
record al igyinaibMifâyi fn istoria 
campionatului englez.

Alte rezultate: Chelsea — Que
ens Park Rangers 3—3 ; Everton — 
Coventry City l-0, Leicester 
City — Shefield United 1—1 • 
Manchester United — Waiver- 
harppton 0—0 ; Newcastle Uni
ted — Liverpeel 0—0 ; Norwich — 
Derby iJbunty 2—4 ; Southampton 
— Manchester City 0—2; Totten
ham Hotspur — Ipswich Town 
1—1.

în clasament continuă să' con- 
Subă formația Leeds United, cu 48 
de puncte, urinată de Liverpool — 
40 p (un joc mai puțin) și Derby 
w 34 p.


