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UN AN DE LA HOTĂRÎREA DE PARTID CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

ÎN COOPBIAIIA MfS I LȘUGĂHîASCA S-A ÎNREGISTRAT UN BILANț POZITIV,

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
izvorîte din Ilotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român din 28 februarie — 2 martie 
1973, Comitetul Executiv al UCECOM 
a adoptat o hotărîre prin care s-au 
stabilit măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea continuă a activității de edu
cație fizică și sport din cooperația 
meșteșugărească. Hotărîrea a fost di
fuzată în toate asociațiile și 
sportive Voința.

Conducerea UCECOM a 
la 1 iunie 1973 o plenară a 
sportiv din uniuni, cluburi și asocia
ții sportive, care a analizat — în spi
ritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
— rezultatele obținute, a dezbătut 
măsurile ce se impun pentru lichida
rea lipsurilor existente și pentru îm
bunătățirea activității. Prevederile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., ca 
și măsurile stabilite în baza ei de 
conducerea UCECOM. au fost dezbătu
te la nivelul uniunilor județene, al 
cluburilor și asociațiilor sportive Vo
ința și au determinat un puternic e- 
cou, manifestat prin totala adeziune 
la măsurile preconizate și au avut, 
în același timp, un pronunțat caracter 
mobilizator în rîndul sportivilor și ac
tivului de bază din mișcarea sportivă.

Se poate afirma că activitatea din 
anul ce a trecut s-a desfășurat sub 
semnul îndeplinirii obiectivelor și sar
cinilor stabilite de partid.

în cadrul cooperației meșteșugă
rești, in domeniul activității sportive 
de masă au existat o tradiție și une
le rezultate pozitive. Cu toate aces-

cluburile

organizat 
activului

TENISMANII ROMÂNI 
VOR EVOLUA 

ÎN R.P. CHINEZĂ 
în cadrul schimburilor sportive 

prietenești, devenite tradiționale, un 
grup de 11 jucători și jucătoare de 
tenis din țara noastră întreprind o 
vizită în R.P. Chineză, pentru o se
rie de întîlniri și antrenamente co
mune cu tenismanii chinezi, progra
mate in cursul lunii martie. Au făcut 
deplasarea Valeria Balaj, Adriana 
Caraiosifoglu, Elena Trifu (toate de 
Ia Steaua), Mariana Nuniveiller (Di
namo Brașov), Mariana Hagiu (Pro
gresul), Viorel Marcu, Bebe Almăjan 
(ambii Dinamo București), Constantin 
Popovicî, Dan Nemeș (ambii Steaua), 
Lucian Bolilor (Politehnica Cluj), 
Mihai Rusu (C.S.U. Construcții). Lo
tul este condus de Grigore Ar.joca, 
șef de serviciu în secția relații in
ternaționale a C.N.E.F.S., precum și 
de antrenorii Constantin Chivaru
(Steaua) și Ion Racoviță (Dinamo
Brașov).

RETURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A LA FOTBAL 
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ILIE ALEXE 
vicepreședinte al UCECOM

numărul membrilor asociațiilor 
acțiunile recreative de masă nu 

ridicat Ia nivelul posibilităților 
condițiilor existente.
linia îndeplinirii sarcinilor pre-

tea, 
cît și 
s-au 
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Pe 
văzute de Hotărîrea Plenarei Partidu
lui, asociațiile și cluburile sportive 
Voința au depus o susținută muncă 
de atragere a unui număr sporit de 
cooperatori pe terenurile de sport, 
prin organizarea săptămînală a unor 
acțiuni sportive simple, cu caracter 
variat, desfășurate cu prioritate în 
aer liber. Numărul membrilor celor 
187 de asociații și 4 cluburi Voința 
s-a mărit în 1973 cu circa 20 000, a- 
jungînd de la 156 100 în 1972, la aproa
pe 176 500 la sfirșitul anului 1973.

Pînă la apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R., asociațiile și cluburile 
Voința și-au orientat activitatea spor
tivă de masă în principal spre tra
diționalele VOINȚSADE și spre unele 
acțiuni turistice, ' crosuri, gimnastica 
la locul de muncă și competiții pe 
asociații. în anul 1973, asociațiile și 
cluburile Voința, ca urmare a măsu
rilor întreprinse și a sporirii 
pârilor în direcția activității 
de masă, au organizat un 
crescut de acțiuni sportive 
ușor accesibile, cu un caracter variat 
și atractiv, desfășurate cu prioritate

preocu- 
sportive 

număr 
simple.

TRANSFORMĂRI PROFUNDE 
ÎN SPORTUL SĂTESC.

In contextul condițiilor generale create de parti
dul și statul nostru pentru o continuă dezvol
tare a mișcării de educație fizică și sport, au 

fost create largi posibilități de înflorire a acestor ac
tivități, de recunoscută importanță socială, și in me
diul rural, în satele și comunele patriei. Rezultat al 
unei vaste munci organizatorice și politice, inițiate și 
conduse cu înțelepciune de partid, trecerea pe fă
gașul agriculturii socialiste a determinat și in dome
niul sportului sătesc profunde transformări, avinturi 
cu totul remarcabile.

Astăzi, tineretul sătesc — dar și mulți cetățeni 
vîrstnici — activează în cele aproape 3 000 de aso
ciații și peste 6 400 de cercuri sportive, organizate 
pe comune, C.A.P. și I.A.S., practicînd numeroase 
sporturi, în raport cu condițiile și tradițiile fiecărei 
așezări, cu preferințele oamenilor.

Odată cu apariția Hotărîrii Plenarei C.C. alP.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973 a început o nouă

etapă de dezvoltare a sportului sătesc, ' prevederile 
importantului document de partid determinînd o se
rie de reușite acțiuni pentru permanentizarea con
cursurilor, a întrecerilor cere să desemneze pe cel 
mai bun sportiv la diferite ramuri și probe, festiva
luri, serbări și duminici cultural-sportive.

In ultimul an au fost, de asemenea, obținute fru
moase realizări în dezvoltarea bazei materiale, in 
organizarea activității sportive de masă, locale și 
centrale, precum și în afirmarea unor tineri de la 
sate cu aptitudini pentru sportul de performanță.

Perspectivele largi, pentru toate domeniile "de Viață, 
asigurate țărănimii cooperatiste de către partidul și 
statul nostru includ și condițiile pentru o mai amplă 
dezvoltare a educației fizice și sportului, pe măsura 
sarcinilor de răspundere ce revin acestor activități în 
îndeplinirea programului general de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în aer liber, inițiative care au atras 
la startul întrecerilor mult mai mulți 
cooperatori. Față de anul precedent, 
consemnăm în 1973 o creștere de pes
te 61 000 de participări la competițiile 
sportive de masă. Aceasta s-a datorat 
măsurilor întreprinse de asociațiile și 
cluburile noastre, îndrumării și con
ducerii permanente de către organiza
țiile de partid, sprijinului primit din 
partea conducerilor de uniuni si co
operative, a organizațiilor U.T.C., și 
a unui activ voluntar cuprinzînd circa 
5 000 de instructori și activiști.

desfășurate Ia 6 dis- 
s-a realizat 
dublă față

în Voințiadele 
cipline, în 1973, 
cipare aproape 
1972.

O preocupare
tat în organizarea acțiunilor turistice 
și a excursiilor care, în 1973, au în
sumat peste 55 000 de participanți. 
Măsurile luate pentru dezvoltarea a- 
cestui gen de activitate vor duce în 
1974 la înregistrarea a aproape 80 000 
de participanți.

De un succes deosebit s-au bucurat 
întrecerile de cros organizate în cins
tea zilelor festive din viața partidu
lui și a statului nostru, cu o numeroa
să participare.

Au exi'stat preocupări și pentru ac
tivitatea invalizilor, pentru care s-au

sporită s-a

o parti
de anul

manifes-

organizat pe plan central competiții 
la atletism, popice și tenis de masă,* 
cu aproape 3 000 de participanți, ur
mărindu-se atît efectul recuperator 
cît și cel moral-afectiv, de întărire a 
încrederii în forțele proprii (de alt
fel, de această problemă cooperația 
se ocupă pe plan național).

într-o măsură mai largă, rezultate 
pozitive s-au înregistrat și in direc
ția cuprinderii ucenicilor în activi
tatea de educație fizică și sport, aso
ciațiile din București, Cluj, Buzău, 
Constanța, Oradea ș. a. organizînd ac
țiuni speciale adresate lor. La acest 
capitol mai sînt încă suficiente resur
se și posibilități.

Rezultate pozitive s-au înregistrat 
în activitatea sportivă recreativă de 
masă, necompetițională și, în special, 
in organizarea gimnasticii la locul de 
muncă. Rezultate bune se obțin în 
București, în cele aproape 30 de uni
tăți. cu peste 1 100 de participanti. 
Exemple pozitive : cooperativa Carto- 
najul — unitatea 2 și 3 ; cooperativa 
'Drum bjou — unitatea 1 serie ; co
operativă Instalatorul — grupul de 
ucenici din str. Dorobanți 145 : coope
rativa Munca — secția a Il-a și a IlI-a 
nevăzători ; secțiile unor cooperative 
din Brașov, Craiova, Bîrlad. Oradea, 
Satu Mare, Tg. Jiu, Sighet, Tg. Mu
reș. Urziceni ș. a.

Pentru aplicarea indicațiilor Hotâ- 
ririi Plenarei C.C. al P.C.R. s-a con-

(Continuare în pag. a 3-a)

în vederea meciului de duminică, cu Maroc

ULTIMA VERIFICARE A RLJGBYȘTILOR TRICOLORI

Luptă aeriană pentru balon,'cîștigată de Atanasiu (tricou de culoare deschisă) Foto : Ștefan CIOTLOȘ
Lotul reprezentativ de rugby ți-a 

încheiat pregătirile in vederea par
tidei pe care o va susține duminică, 
la Casablanca, cu selecționata Maro
cului, in cadrul Campionatului euro
pean F.I.R.A., inttlnind ieri, la Par
cul copilului, XV-le Grlvițel Roșii. 
A fost o foarte reușită „repetiție", 
în biuda timpului extrem de rece 
și a vintului tăios. Selecționabllii au 
făcut dovada unei deosebite dispo
ziții de joc, depășindu-și adver
sarii la toate capitolele: reall- 
zînd faze de spectacol și numeroase 
încercări. Autori ; Dumitru (2), Mo- 
trescu (2), Ciorne!, Postolache, Dinu i

— cite una și Durban (două încercări 
și 5 transformări), rezultatul final 
fiind net favorabil lotului: 46—0.

S-au jucat trei reprize a cite SO 
de minute, Petre Cosmănescu și 
Valeriu Irîmescu incerclnd mal multe 
variante de echipă și stabilind, la 
sfirșitul întilnlrii, lotul de 18 jucă
tori care va pleca miercuri în Maroc. 
Iată-1: Durbae, Constantin, Mo»
trescu, Mica, Marțea, Nieolescu, Ale
xandru, Mateeseu, Fugigi, Postolache, 
Pop, Dumitru, Șerban, Atanasiu, 
Ciornei, Munteanu, Ortelecan, Dinu, 
(lista urmează să fie aprobată de 
Biroul federal). (G.R.)

PROGRAM HOCHEISTIC NON-STOP ÎN CAPITALĂ

DUMINICĂ ÎNCEPE „CUPA FEDERAȚIEI4'
1

0 participare valoroasă la actuala ediție a competiției

Ion Gheorghiu (nr. 13) marchează, printr-o execuție tehnică de mare vir
tuozitate, cu toată intervenția portarului Balogh. (Fază din meciul Româ
nia — Ungaria : 6—2) Foto : N. DRAGOȘ

Sezonul internațional de hochei 
continuă în Capitală După evolu
țiile echipelor Elveției (lotul olim
pic) și Ungariei iată că peste cî
teva zile, între 3 și 6 martie, se va 
desfășura, la patinoarul artificial, 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa federației".

Programat cu puțin timp înaintea 
grupei B a campionatului mondial, 
turneu! reprezintă o adevărată „re
petiție generală" pentru întrecerile 
de la Ljubljana. Tocmai de aceea, 
urmărindu-se asigurarea unei curbe 
ascendente de efort în programul 
de pregătire, cu verificări periodi

ce în compania unor adversari din 
ce în ce mai puternici, la actuala 
ediție a „Cupei federației" au fost 
invitate trei formații valoroase, a- 
vînd o forță de joc cel puțin ega
lă cu a principalelor pretendente la 
primele locuri în seria secunda a 
campionatului lumii Așadar, oas
peții noștri vor fi S.K.A. SVERD
LOVSK REPREZENTATIVA B A 
R.D. GERMANE și SELECȚIONA
TA DE JUNIORI A CEHOSLO- 

' VACIEI.
Formația Clubului sportiv al ar

matei din Sverdlovsk este o demnă 
reprezentantă a școlii hocheiului

sovietic. Ea evoluează de mulți ani 
în prima ligă a campionatului 
U.R.S.S., alcătuind un colectiv omo
gen, matur, cu cîteva remarcabile 
individualități. Echipa este, indis
cutabil, principala pretendentă la 
cîștigarea trofeului. Selecționata 
secundă a R.D. Germane constituie, 
de asemenea, un partener extrem 
de redutabil. Mulți din compo 
nenții ei sînt foarte apropiați ca 
valoare cu aceia care fac parte din 
prima echipă participantă în gru
pa de elită a C.M. Ea reprezintă, 
de altfel, pepiniera ei de cadre, 
fiind o anticameră a consacrării 
în care se pătrunde foarte greu 
în sfîrșit, juniorii cehoslovaci, a- 
flați totdeauna printre protagoniș
tii grupei B a Campionatului eu
ropean vin la București pentru 
a-și verifica nivelul de pregătire, 
ceea ce presupune că ei vor căuta 
să se comporte la potențialul lor 
maxim.

Iată, așadar, în ce companie se
lectă este chemat să apară lotul 
nostru. El deține, la această oră, 
un bun nivel de pregătire iar în 
partidele anterioare (mai ales în 
turneul din Cehoslovacia) a de
monstrat că are capacitatea de a 
înfrunta cu succes adversari pu
ternici. Sîntem convinși câ prilejul 
care li se oferă va constitui un mo
tiv de mobilizare colectivă pentru 
o evoluție cit mai bună.

Iar iubitorii hocheiului vor avea 
ocazia să asiste la un spectacol 
sportiv deosebit de atractiv, care 
se va ridica, fără îndoială. Ia o 
înaltă valoare tehnică.

satul Ciocănești și antrenorul lor, profesorul de geografie
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IN AȘTEPTAREA FINALELOR „CUPEI TINERETULUI"
GÂLĂTENII recuperează terenul pierdut

în ultimele sâptâmîni, întrece
rile din cadrul „Cupei tineretului" 
au marcat la Galați o puternică 
relansare ca urmare a preocupării 
manifestate de către organele și 
organizațiile sportive din întregul 
județ. Aproximativ 8000 de elevi, 
studenți și salariați au trecut pînă 
acum prin fazele preliminare ia 
șah, tenis de masă și patinaj iar 
alți 3600 au participat’ la întrece
rile pe echipe la volei, handbal, 
baschet, fotbal din cadrul ediției 
de vară.

La această oră sînt cunoscuți cei 
care vor participa, la sfirșitul a- 
cestei săptămîni, la etapa finală, 
în licee și școli generale, etapa 
municipală s-a bucurat de un deo
sebit succes. întreprinzînd, sîmbătă 
și duminică, un raid prin cîteva 
săli de sport din Galați și Tecuci 
am avut prilejul să consemnez o

60 DE fWALlșn IA lODIEl...
La etapa orășenească a „Cupei ti

neretului" la tenis de masă, pro
gramată la Codlea, s-au întrecut 60 
de concurenți. La capătul unor dis
pute interesante au fost declarați 
învingătorii : cat 6—10 ani : Inge 
Josef (Sc. gen. 1) ; cat. 11—14 ani: 
Corina Cristoloveanu (Sc. gen. 1), 
cat. 15—19 ani: Daviș Nagy (Lie. 
Codlea); cat. 20—30 ani: Dumitru 
Grigore (Gr. șc. prof, forestier).

Ion CHICOMBAN-coresp.

Astă-seară, din nou baschet International In sala Floreasca

I.E.F.S. - GEAS Sesto San Giovani,
ÎN CUPA CUPELOR LA FETE

Două dintre echipele calificate deja 
în semifinalele Cupei cupelor la bas
chet feminin (competiție dotată cu 
„Trofeul ziarului SPORTUL-Bucu- 
rești") — I.E.F.S. șl GEAS Sesto San 
Giovani își dispută astă-seară (sala 
Floreasca, ora 19). primul -loc în gru
pa A. Formația clasată pe locul intii

de puncte acumulat acasă. în plus, 
trebuie precizat că GEAS este actua
la fruntașă (neînvinsă după 16 etape) 
a campionatului Italiei și că, în der- 
byul cu Standa Milano, a ciștigat cu 
62—48 '
Maria 
numai

PROGRAM, FORMAJII,

SALA FI.OKEASCA, 
deschidere (ora 18,15) și

I.E.F.S.

4. Ecatarina Pantea
5. Ștefania Giurea
6. Diana Mlhalic
7. Clara Szabo
8. Doina Iftimia9. Ștefania Basarabia

10. Cornelia Petric
11. Rodica Capotă
12. Viorica Balai
15. Angelica Tita
Antrenor :
Ioan Nicolau

Arbitri : I. Bergman
A. Skilolanls (Grecia).

(deși la GEAS 
Veger, care

in Cupa
nu a evoluat 

are drept de joc 
cupelor), elemente

ARBITRI

ORA 19 : I.E.F.S. — GEAS Sesto San Giovani ; 
în pauza meciului, demonstrații de rainibasehet.

GEAS — Sesto San Giovani

1.67 4. Titti Fa so 1.78
1,89 5. Maria Veger 1,75
1.73 6. Rosy Bozzolo 1.701.73 7. Licia To riser 1.71
1,58 8. Lucia Colavlzza 1.60
1,74 10. Cristina Tonelli 1.75
1.81 11. Mabel Bocchi 1,86
1,78 13. Dora Ciaocia 1.73
1.75 14. Fiorella Teoldi 1.88
1,83 15. Paola Dalia Longa 1.77

Antrenor :
Claudio Vandoni

(Israel) șl A. Piatkowski (Polonia)

va juca în semifinale cu Kralovo- 
polska Bmo, iar cea de pe locul se
cund cu Spartak Leningrad, dețină
toarea cupei. Obiectivul întrecerii de 
astăzi este, deci, locul I, prin care 
se evită disputa cu Spartak Lenin
grad. marea favorită a competiției.

Ciștigind la San Giovani cu 66—46. 
GEAS are. în mod normal, cele mai 
mari șanse pentru victoria finală în 
dubla întîlnire cu studentele bucu- 
reștence, deoarece este greu de pre
supus că va pierde avantajul de 20

comisar F.I.B.A.:

care argumentează valoarea adversa
relor de astăzi ale I.E.F.S.-ului. Oas

petele, sosite in Capitală luni după 
amiază, au făcut marți dimineață tu
rul orașului (vizitînd obiectivele tu
ristice) iar seara au efectuat un an
trenament de acomodare în sala Flo
reasca.

Sportivele de la I.E.F.S., vădit a- 
fectate după înfrîngerea categorică 
suferită la San Giovani, sînt hotărite 
să-și refacă prestigiul printr-un suc
ces. Comportarea lor din meciul sus

în vederea turneului final al C. C. E.

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO
Ieri a plecat la Paris, pentru a 

participa la turneul final al Cupei 
campionilor europeni la volei, e- 
chipa masculină Dinamo București. 
Turneul, la care mai iau parte for
mațiile Ț.S.K.A, Moscova, S. C. Leip-

AU PLECAT IERI LA PARIS
zig și Blokkeer Starlift Voorburg, va 
începe vineri, în sala Pierre de Cou
bertin. Dinamoviștii vor întilni, în 
ordine, pe S. C. Leipzig, Ț.S.K.A. 
Moscova și Blokkeer Starlift.

serie de lucruri îmbucurătoare.
Astfel, la Palatul sporturilor, 150 

de elevi și-au disputat întîietatea 
pentru desemnarea cîștigătorilor 
la tenis de masă. Iată*numele cî- 
torva dintre ei : Stănica Stolerii 
(Liceul industriei alimentare), Gelu 
Lupașcu (Liceul industrial de căi 
ferate). Dan Stoica (Școala gene
rală 11), Iulian Cristea (Sc. gen. 8), 
Veronica Buhuș (Sc. gen. 29). Tot 
aici a fost găzduită și finala side- 
rurgiștilor gălățeni, care la etapa 
de pe platforma marelui combinat 
a reunit la start peste 250 de ti
neri muncitori. Dreptul de a juca

în etapa municipală l-a cîștigat 
frezorul G. Sprinceană, de la Sec
ția de prelucrări metalice.

în sălile Liceului pedagogic s-a 
desfășurat etapa municipală la șah, 
rezervată elevilor de liceu. Au 
cîștigat Eugenia Balcan și Mircea 
Dobre, ambii de la Liceul indus
trial de construcții de mașini.

La Tecuci, otttpa municipală a 
elevilor la tenis de masă a cunos
cut o largă participare și un in
teres deosebit. Au cîștigat dreptul 
de a juca în etapa județeană elevii 
Toma Miron, Alex, Medelcanu. 
ambii de la Liceul 1 precum și

(Continuare in pag a 3-a)

Angelica Tita (în imagine o vedem aruneînd la coș) a ^uîit o contribuție 
decisivă la victoria I.E.F.S.-ului asupra echipei Spartacus Budapesta, dato

rită căreia studentele s-au calificat in semifinalele Cupei cupelor
Foto : S. BAKCSY

ținut duminică în compania Univer
sității Timișoara (în cadrul diviziei 
A), seriozitatea pregătirilor dintre 
cele depă „manșe" ale disputei cu 
GEAS Sesto și .ambiția caracteristică 
tinerei formații studențești ne în
dreptățesc să sperăm că I.E.F.S. va 
obține astă-seară victoria, ceea ce ar 
fi o performanță onorantă. In orice 
caz. este de așteptat o întrecere echi
librată, spectaculoasă, atractivă pen
tru public, așa cum au fost — de

cele mai multe ori — partidele des
fășurate iarna aceasta de reprezen
tantele României in cupele europene, 
în plus, nu trebuie omis că unele 

^jucătoare de la I.E.F.S. (ca și de la
Politehnica, de altfel), componente 
ale lotului reprezentativ sau preten
dente la selecționare, au prilejul con
firmării intr-o dispută internațională, 
în .compania unor partenere cu te- 
nume în baschetul european.

Tot astăzi, la Madrid, are loc meciul Estudiantes — Steaua în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei cupelor (in tur, 83—76 pentru Steaua). Mîine, 
la ora 19 în sala Floreasca, partida Politehnica — Standa Milano (în tur 
70—56), în cadrul sferturilor de finală ale C.C.E; la fete.

Turneele finale feminine de volei

PENICILINĂ - DINAMO 3-2!
IAȘI, 26 (prin telefon). Cea de 

a doua zi a turneului feminin de 
volei, care se desfășoară în Sala 
sporturilor din localitate, a pro
gramat partide atractive, viu dis
putate, fiecare formație căutînd 
să-și valorifice cît mai bine poten
tele tehnico-tactice pentru a acu
mula un bagaj suubstanțial dt 
puncte în vederea abordării celui 
de al doilea turneu, de la Con
stanța, cu un mai substanțial su
port. Din nou un extrem de nu
meros public (toate cele 3 000 de 
locuri ale sălii au fost ocupate) a 
ținut să fie prezent la întîlniri, dar, 
din păcate, nu întotdeauna el per-

mite desfășurarea în bune condiții 
a partidelor, incomodîndu-le prin 
proteste nejustificate care depă
șesc deseori legile ospitalității și 
ale fair-play-ului

Programul a debutat cu meciul 
Rapid — CS.M. Sibiu. Evident, se 
întrevedea o victorie a campioane
lor care, de altfel, au și obținut-q^ 
după numai o oră și 17 minute de 
joc, cu 3—0 (7. 14, 10). Dispunînd 
de un sextet mai omogen, de un 
atac mai penetrant, giuleștencele

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag, a 4-a)
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AGENDA O „MASĂ ROTUNDĂ" ÎNJGHEBATĂ AD-HOC

PREZENTE SPORTIVE IN COMUNELE
M sb ■ ' ■ ■ ■

A analiză a activității
sportive -din Satele și comunele jude
țului'1 Arad înseamnă, credem, în 
primiri tind, a stabili raportul dintre 
tradiție și inițiativă și a le legă 
string de baza materială existentă. 
Iată pentru ce vom consacră prima 
paPte a ăceStui material capitolului...

...ACTIVITĂȚII SPORTIVE SPECIFICE

Disciplinele care caracterizează de 
multă vreme activitatea rurală din 
județul Arad sint fotbalul, handbalul, 
voleiul, atletismul și cicloturismul. 
Este motivul pentru care, campiona
tele sătești respective, programate și 
dețfășurae în 1973 cu maximum de 
regularitate au cuprins 51 din totalul 
celor 79 de asociații sportive. Dar 
aportul rural arădean își află rădăci
nile și în marile realizări la. nivelul 
asociațiilor, prin formele competițio- 
male pe unități. In 79 de asociații și 
183 de cercuri, 40 419 tineri au parti
cipat la campionatele Interne, organi
zate la 3—4 discipline. 10 284 la cele 
ISO de acțiuni turistice, 21713 la 255 
de duminici cultural-sportive, 4 941 la 
91 de acțiuni cicloturistice. Tot în 

.^mediul rural, mai ființează 56 de «- 
sociatii sportive școlare cu 24 414 

ptirtmbri. Pentru buna desfășurare a 
/tuturor activităților, secția soort-tu- 
jirism a Comitetului județean al U.T.C. 
.Vi distribuit numai pe parcursul anu
lui trecut materiale și echipament 
"sportiv în valoare de 46 000 lei. A- 
ănintind disciplinele sportive caracte
ristice, mi putem Trece peste realiză
rile din domeniul bazei materiale. în 
1973 s-au construit ori au tost reăme-
l____________

najate 15 terenuri de fotbal, 18 de 
volei Și 17 de handbal, care s-au a- 
dăugat la zestrea destul de substan
țială a terenurilor simple existente. 
. Ce alte fapte mai caracterizează 
dinamismul sportului rural arădean ?

Ar fi. de exemplu, acțiunile pro
prii, dintre oare am selecționat două : 
„Serbarea apelor'* și „Cupa Tăcățele*'. 
Prima, organizată în comuna Pecica, 
reunește mulți tineri și vîfstnici din 
localitățile înconjurătoare, care se 
întrec la diferite jocuri sportive, par
ticipă la concursuri distractive după 
modelul tracțiunii cu frânghia, alergă
rii în sac, ridicării greutăților sau la 
ștafete aplicative. „Cupa Tăcășele", 
îmbrăcând forma unei mari serbări 
populare șl avînd la activ 15 ediții, 
programează. în afara întrecerilor 
sportive, și demonstrații ale diferite
lor secții de performanță ; o zi în
treagă de destindere și manifestări 
artistice în aer liber. Participă la a- 
ceastă sărbătoare aproximativ 10 000 
de oameni. Nu lipsit de Importanță 
este interesul pe care I-ati arătat, în 
permanență, mulți dintre primarii co
munelor, atît pe linia ajutorului ma
terial acordat mișcării sportive a' con
sătenilor lor, cit și a mobilizării for
țelor umane pentru construcția unor 
obiective sportive. îi amintim pe Ni- 
eolae Zimmer (Secusigiu), Ion Gali 
(Grăniceri), Constantin Gheorghe 
(Păuliș) si V. Dinu (primar și... pre
ședinte al asociației sportive la Cer
met). Mișcarea sportivă rurală din 
județul Arad se sprijină pe aportul 
unor vechi și inimoși activiști volun
tari ca loan Hodrea (Sinten Mare), 
Iosif Naghi (Sofronea) sau loan Bo- 
cbiș (T. Vladimirescu) care depășesc

JUDEȚULUI ARAD
10 Ani de eforturi continue tn peri
metrul sportului de masă.

RECEPTIVITATE LA ÎNNOIRI

Sate și comune în fcenere bogate, 
cu oameni dispuși a îmbrățișa tot 
ceea ce esle nou, localitățile rurale 
arădene au asimilat și multe alte 
sporturi care, înainte vreme le erau 
necunoscute. Este elocvent exemplul 
profesorilor S. Ardeleanu și T. Stoe- 
nescu din modestul sat Țela, ai că
ror elevi au învățat «ă joace tenis de 
cimp pe terenuri amenajate de ei și 
au ajuns să domine toate concursu
rile județene. Actualmente, un alt 
reprezentant al satului. Ionel Crișan 
din comuna Bata se află în preajma 
unei deplasări în străinătate. Nu e 
de mirare, astfel, că noua pasiune 
sportivă a sătenilor a determinat rea
lizarea, numai în anul trecut, a 13 
noi terenuri de tenis de cimp. Ne bucu
ră să semnalăm sprilinul Consiliilor 
populare în această direcție, și poate 
că cel mai bun exemplu îl oferă pri
marul din comuna Rata. Iosif Buca
li*. sub a cărui conducere directă au 
fost amenajate două suprafețe eu 
zgură. Ca urmare a acestei eferves
cențe. a fost instituită competiția in
titulată „Cupa speranțelor", rezervată 
copiilor și tinerilor din sate și co
mune.

O altă disciplină care prinde rădă
cini este tirul cu arcul. Președintele 
asociației sportive din Chisindia. dr. 
Florin Birnețiu, a organizat două 
secții cu acest profil, iar întrecerile 
se desfășoară periodic întregind ta
bloul activităților comunei. în ultima 
vreme, arădenii au descoperit șl Plă
cerea și utilitatea înotului. La Mo- 
neasa, Gurahonț, Lipova și Sebiș au 
fost înființate tot atitea .centre de 
învățare a acestui sport. Pregătirile 
se desfășoară sub conducerea unăr 
cadre specializate. în bazine special 
amenajate pe malurile apelor curgă
toare. Același lucru se poate snutie 
și despre schi, orele de educație ’fizi
că din unele localități de munte des- 
fâșurîndu-se în aer liber, pe piftii.

Nu îhăeâmhă, îrisă, că broblefnele 
sportului rural din județul Arad au 
fost rezolvate în întregime. Este vor
ba de numărul încă redus de coope
ratori cuprinși în practicarea diferi
telor discipline. dc lipsa. în unele 
cazuri, ă ritmicității coinoetitionale 
sau varietății formelor de mișcare, 
fapt ce diminuează eficiența muncii 
depuse, de angrenarea în mai mare 
măsură a cadrelor didactice în miș
carea sportivă rurală. Sînt toate de
ficiențe cunoscute ia nivelul focuri
lor de resort, pentru a căror lichidare 
se depun, în cbntinuar’e, eforturi.

î. RADU

INIȚIATIVELOR
AVEM MUSAFIRI IN SAT. Corespon

dent pe. plan Sportiv al faimoasei ospi
talități moldovenești, competiția inițială 
de forurile de resort din județul Boto
șani se ■ desfășoară sub forma dumini
cilor cultural-sportive. Cele 69 de co
mune ăifc teritorjultti Sfrit unite trei cite 
trei, și prin rotație, una găzduiește pe ce
lelalte două. Au loc, cu acest prilej, 
Întreceri de atletism, volei, handbal, 
trtntă, oină. De-a lungul celor i ediții 
disputate pînă acum, cele mal Inimoase 
gazde s-au dovedit a fi asociațiile spor
tive din comunele Bucecea, ștefănestl, 
Hlipiceni, Cristinești, Havărna șl Mihă- 
ileni ; dar și cu cei mai buni sportivi, 
căci ei s-au. impus.în. majoritatea pro- belor.

ÎNTRECEREA PENTRU CEA MAI 
FRUMOASA BAZA SPORTIVĂ SI CEA 
MAI BUNA ACTIVITATE. Sub acest 
generic, ce ilustrează de ja sine crite
riile concursului au avut loc anul tre
cut mai multe acțiuni în întreaga țară. 
Prin rezultatele generale obținute de ju
dețele Alba, Argeș Botoșani, Hunedoara, 
Harghita,, Mehedinți, Teleorman, Su
ceava, Arad ar putea ocupa primele 
locuri ale unui clasament... neoficial.

CUPA DHMOVULU1. Handbalul, fot
balul*. oină și vofeiuț sînt cele patru 
discipline pe care cooperatorii din Pri- 
seaca, Bălteni, Slățioara, Curțișoara și 
altele din județul Olt le-au inclus în 
programul primei ediții a unui adevă
rat festival al sportului. După consuma
rea celor două etape, pe, localități 
(1200 de pai*ticipanți) șl finală (260 de 
sportivi), trofeul a revenit, în hnui 1973, 
asociației sportive .din Priseaca.

CAMPIONAT SĂTESC DE HOCHEI. 8 
formații de juniori șl 4 de seniori se 
întrec în cadrul unui. Campionat sătesc, 
neținînd ceama de vîrstă, ci numai de 
dragostea ‘pentru sportul cu pue. Unde ? 
Bineînțeles, în (Județul Harghita, unde, 
lă această oră, în Sate și comune există 
16 patinoare naturale (toate cu man
tinelă), dintre care 12 cu instalații pen- 
țru noctuYnă. La construcțiâ ăcestoră, 
ăportul consiliilor populare a fost de
terminant. Iată cîlevă dintre „fiefurile0 
sătești ale hocheiului harghitean și 
primarii respectivi : Dănești (L. Pon- 
graț), Cium.anl (S. Kira.ly). Suseni (L. 
Fiilop), Joseni (I. Sarsâ), Lâzăreâ (i. 
Kîrâll). Sîndomlnic (K. Vilmoș), Sîneră- 
ifeni (N. Bucur). Remetea (S. blahj.

CENTRU DE TRÎNTA. 4 din cei șase 
reprezentanți ai județului Teleorman la 
fihăla pe țâră a câmpionatului național 
gătesc de trintă sîht din comuna Con
tești. Zeci de cooperatori, de elevi și 
de tineri din localitate își încearcă, a- 
proa-pe săptărhîhâl, Iă căminul cultural, 
forțele și agilitatea. Profesorul Ion Mus
tăcioară și instructorul voluntar I. DOlcld sînt Stifletul activității. Pentru 
dragostea dovedită față de această tra
dițională disciplină sportivă, cooperato
rii din Conțești au primit un set de 
saltele Sin partea secției sport turism a 
c.c. al u.t.c.

FESTIVALUL SPORTULUI DE MASĂ 
RijRĂL. Fără îndoială, această com
petiție a sătenilor din județul Bistrițâ- 
Năsâud rămîne printre cele mai origi
nale și interesante.. Iată disciplinele de 
concurs : tăiatul lemnelor, fuga în sac. 
mersul. pe bicicletă, trasul frînghiei, 
imitarea culesului recoltelor, cățăratul 
pe stîlp. La această îmbinare între 
hărnicie șl sport, cei "mai buni sînt 
(doar prnă ăcuth, bineînțeles ’) sătenii 
din Telclu. Coșbuc, Rebra. Josenii Bir- 
găulul Șanț.

PINĂ LA CAMPIONATUL MONDIAL, ECHIPA NOASTRĂ
DE HOCHEI MAI POATE FACE ACUMULĂRI

Luni dimineața era animație la 
sediul Federației române de hochei. 
Se aflau acolo secretarul general, 
Vasile Military, vicepreședintele 
F.R.H., Tudor Vaslte, antrenorii Io
tului național/- Ștefan Ieriescu și 
Ion Tiron, precum și neobositul ac- 
tivit voluntar Constantin Țico, pre
ședintele comisiei pentru juniori 
din cadrul Biroului federal. Pro
fited de prezența atîtor tehnicieni, 
am deschis discuția despre stadiul 
de pregătire a echipei noastre na
ționale, acum cînd pînă la parti
ciparea Ia întrecerile grupei B ale 
campionatului mondial a rămas mai 
puțin de o lună. Prima întrebare 
pe care am... aruncat-o a fost: 
„CARE SÎNT — dună părerea dum
neavoastră — PRINCIPALELE A- 
CUMULARI ALE REPREZENTA
TIVEI IN ACTUALUL SEZON?”. 
Ne răspunde Ștefan ionescu ;

— Cred că acelea de ordin teh
nic și, mai ales, tactic. Pe planul 
concepției, socotesc că echipa a 
realizat saltul cel mai mate. Aș 
spune că există chiar un decalai 
între ceea ce ea vrea și încsarcă 
să facă și ceea ce poate să reali
zeze cu baeâjui ei actual de înde- 
mînare individuală.

Continuă Ion Tiron :
— Hocheiștii hoștfi au iiicCpUt 

să simtă advCtshriil și joacă în 
funcție de el Spre pildă, in pri
mul meci cu Elveția și iu cele cu 
Ungaria, echipa noastră nu numai 
că a acceptat ritmul foarte rapid 
impus de jiartener. dar a căutat

chiar să-l accelereze. Și, cu toate că 
la o asemenea viteză de deplasare 
și de execuție precizia paselor și 
a combinațiilor suferă în mod nor
mal, jucătorilor noștri le-au reușit 
acțiuni de foarte mare acurateță.

Intervine Constantin Țico :
— Aș adăuga la capitolul „plu

surilor" și omogenitatea. Faptul că 
Ia această oră avem trei linii de 
valoare foarte apropiată, a căror 
numerotare are doar un caracter 
pur aritmetic, permite o evoluție 
constantă pe parcursul întregului 
meci.

Deși sîntem absolut de acord cu 
răspunsurile primite, vrem să ve
dem — totuși — și reversul me
daliei. Așadar : -„CARE SlNT PUNC
TELE SLABE ale echipei, CE 
TREBUIE CORECTAT ȘI AMELIO
RAT LA EA?“

își spune părerea Tudor Vasile:
— Jocul fundașilor, siguranța în 

abărare. Să nu uităm că în meciu
rile cu elvețienii și ungurii adver
sarii noștri au avut numeroase o- 
cazii de gol, ivite pe greșeli de 
apărare, pe care fie că le-au ratat, 
fie că le-a rezolvat excelentul nos
tru portat Netedu. Dăr nu trebuie 
să ne bizuim pe nici una din a- 
ceste alternative ta canipionatil 
mondial, fiindcă ele tin de dome
niul hazardului și nu totdeauna 
Fortuna este dispusă să-ți zlm- 
beasca.

Antrenot-ui Ștefan Ionescu com
pletează :

— Replierea jucătorilor noștri se 
face încă lent după o acțiune ofeti-

Duminică, deschiderea sezonului de rugby

PATRU JOCURI
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI0

,,AVÎNTllLl,-BÎRCA...

<Formația fno.sailî'Yiă d@ volei din. Rădești (jud. Alba) — campioană națio
nală a „Cupei tineretului de la sate", ediția 1973

Foto: Dan ȚĂRAN — Timișoara

© Baza mate- lălă existentă : un taren 
de fotbal (uftiil dintre cefe mâi btiiie 
ele pe raza județului); 2 tetenuri de vo
lei; 1 teren de handbal; pistă și sec
toare de aruncări și sărituri; 2 rnfese fie tenis dfe ttiasĂ.

• UL PREOCUPĂRILE PRIMARILOR..^— 
SAlttWBTțl RECREAREA CONSĂTENILOR

• Activități sportive principale : cam
pionatul asociației la fotbal, tenis de 
masă, șah, volei și handbal. întrecerile 
se desfășoară între forthațillfe Celor 8 
brigăzi rle muncă existente ’ la nivelul 
C.A.P. și S.M.A.

Tiu
-linului cuî- 

_ «, ----- ... iiitrteceri la
dufețîle discipline. Aici a avut loc și
faza județeană, a t Campionatului națio
nal sătesc de trîntâ.

județeană ? a z Campionatului națio- 
Jătesc de trintă.

Iu multe dintre localitățile rurale ale 
țării, roiul consiliilor populare, al pri
marilor, a fost llotăritor în apariția pe 
parcursul ultimului an, a multor baze 
sportive simple, destinate celor mal di
ferite discipline. în acest fel, primar» aut intrat efectiv, in rîndul fRetorilor tu 
atribuții (și nu dintre cele mal puțin 
importante !) în dezvoltarea sportului 
Sătesc. Vom menționa, în rindurile ce 
urmează, eîțiva primari caro, in diferite 
moduri, au înțeles că funcția lor cuprinde și grija pentru sănătatea, recrea
rea și dezvoltarea fizică a consătenilor 
lor.

MICRO-COMPLEX SPORTIV
PETRE BIRIȘ (comuna Sămărtie — 

județul Cluj). Consecință imediată a 
inarițtel Hotărîrli Plenarei C.C. al P.6.R. 
din 23.n—2.rn 1973, în localitate a fost 
construit un micro-complex sportiv, lu
crare care s-a bucurat de sprijinul efec
tiv al harnicului primar. El a atribuit 
suprafața de teren, a repartizat atela
jele necesare țj^an^șorțulul diferitelor 
materiâ'ie. a contrTBint cu prestigiul său 
la mobilizarea fftterttor. ia -muncă pa- 
trioticlL,,,...Acpm. c.orpună bene
ficiază de ' terenuritee fotbal. volei, 
handbal (eli iarbă) și tenis de cîmp (cu 
zgură), pistă de alergări și sectoare de 
aruncări și sărituri.

BAZA MATERIALA PENTRU MAI MUL
TE DISCIPLINE

FLORIN GlDEA (comuna Buginoasa, 
județul Iași). Faptul că locuitorii acestei 
vechi așezări moldovene slnt fruntași pe 
țară în întrecere, privind prestarea mun
cii patriotice (depuse șl la bazele spor
tive) se datorează în mare măsură pri
marului. în comună se află un teren de 
fotbal, unul de handbal și baschet, bitu- 
mihat. pistă de atletism șl vestiarele de 
rigoare, iar fiecare dintre cele patru 
sate subordonate are cel puțin o supra
față destinată jaractio^rij jocului cu ba
lonul rotund.

OINĂ LA LOC DE CINSTE
ANCU AVRAM (comuna Olteni, jude

țul Teleorman). Unul dintre foștii jucă
tori ai faimoasei echipe de oină „Viață 
nouă*’ din Olteni, campioană națională 
Sn 1971. este actualul primar. Activita
tea de animator al sportului se concre
tizează in sprijinul permanent acordat 
htit jucătorilor de oină cit și amatorilor 
celorlalte sporturi practicate la Olteni: 
fotbalul, voleiul și handbalul;

CA LA ORAȘ I
IOAN SCHMIDT (comuna Cetatea, ju

dețul Bistrița-Năsăud). Din inițiativa a- 
oestul iubitor ai sportului care este pri
marul, consătenii săi practică sportul 
pe terenurile de tenis de cimp., handbal, 
volei și baschet ale comunei, amenajate 
după toate regulile : cu zgură. cu 
instalații de scurgere a apei și cu ves
tiare. Nu e de mirare că reprezentanții 
comunei Cetate se află, mereu, în lv.-ta 
pentru primele locuri ale competițiilor 
organizate la nivel de județ; cei'mai 
buni sînt aleși abia în urma numeroa
selor întreceri pe asociația sportivă.
TINERI Șl VIRSTNICI

MIHAI IOAN (comuna Dofteana, jude
țul Bacău). Deocamdată, condițiile de 
practicare a sportului in aer liber nu 
sînt foarte bune. Pentru acest motiv, 
primarul a deschis larg ușile căminului 
cultural tuturor amatorilor și, din fon
duri acordate de Consiliul popular, s-au 
procurat două mese de ping-pong și 10 
table de șah. Astfel, tineri si vîrstmici 
au posibilitatea să sa adune zilnic în 
jilrul meselor și să-și petreacă plăcut 
timpul liber.

TERENURI SIMPLE PENTRU TOTI 
PRAC7ICANȚH SPORTULUI

ION DINCA (Comuna Valea Mare, fu- 
d'ețul Olt). Angrenarea unui număr cit 
mai mare de săteni în practicarea spor
tului feste unul dintre scopurile prima
rului Din că. Pentru aceasta, el i-a ajutat 
în construirea unui complex de tere
nuri simpfe, unde săptămînal au loc în
treceri la care participă cu interes atît 
lucrătorii stațiunii de mașini agricole 
Cît și membrii întreprinderii agricole de 
stat. Cele mai îndrăgite sporturi : fot
balul, handbalul și voleiul.

FOLOSIRE JUDICIOASA, GOSPODĂ
RIRE CU RĂSPUNDERE

ION SACEAN.U (comuna Gîrbovi, ju
dețul Ilfov). După ce, cu concursul său 
direct au fost construite terenurile de 
handbal, volei și fotbal, pista de âtle- 
țisrh și terenurile simple de la școlile 
din satele subordonate, primarul din 
Gîrbovi are grijă ca aceste suprafețe 
destinate sportului sa nu se degradeze: 
unul dintre săteni a primit sarcina să 
se ocupe de acest capitol. Mai mult, 
anul trecut, au fost înnoite barele de la 
porțile de handbal, a fost montat un 
poiiic de gimnastică șț s-âu cărat noi 
cantități de zgură și nisip.

• Printre efei mâl farvenți animatori 
Ai sportului din comuna se numără. : 
Florea Băijeancă, primar, Tiberiu Gre
blă, locțiitor al secret arului de partid 
și director al 1 căminului cultural. Fio
re a Crîhgâ$, învățător, președintele aso
ciației sportivi.

Aspect de la Jinalele Campionatu
lui sătesc de trintă. Pe saltele, 
luptătorii de la categoria peste 

81 kg
Foto : P. PĂCURARIU — Pitești

întrerupt mai repede ca de obîfeei — bin 
cauza vremii — campionatul de rugby 
va intra în... drepturi peste 10 zile, cînd 
este programată prima dintre cele patru 
etape-restanță ale turului. Dar, sezonul 
oficial se deschide în această săptămînă. 
la 3 martie, adică in ziua celui de al 
doilea meci al reprezentativei noastre 
In Campionatul european FIRA. Este 
vorba de o nouă etapă a „Cupei fede
rației", ultima înaintea turneului final al 
acestei competiții, turneu care- va avea 
loc la 8. 15 șj. 22 măl

in seria I (de patru formații) situația 
e clară încă de anUl trecut, toate jacu
rile fiirid disputate. Clasamentul: 1.
Știința Petroșani, 2. Universitate â Ti
mișoara, 3. C.S.M. Sibiu, 4. Agronomia 
Cluj. Așadar, duminică se vor disputa 
meciuri în cadrul celorlalte două serii, 
de cîte 5 formații, în seria secundă, 
Rulmentul Bîrlad va veni . la București, 
decisă să obțină victoria în fața dina- 
moviștilor. victorie care, la o diferență 
de 14 puncte i-ar putea asigura... primul 
loc, deținut pcum de Grivița Roșie. Cu- 
nosoînd și ambițiile elevilor lui Remus 
Dragușanu pentru noul sezon. avem 
toate motivele să ne așteptăm la o par
tidă foarte ,.disputată. Cealaltă întîlnire 
.are un
lor ieșeni. Aceștia, ^pefic|ind&i de, .a-x 
vantajul în n-curtarca locuiții secund în serie. Adver
sarii lor, rugbyștii de la Vulcan nu 
mai pot, teoretic cel puțin, si părăseas
că. ultima poziție a clasamentului.

Dfefby-ul zilei Șt al SCrifei a _ treia va 
aduce față în față echipele Steaua și 
Farul, Va fi, credem, un spectacol de 
calitate, chiar dacă ambele formații vot

resimți absența (miilor titular!, selec
ționați în lotul națtohai. In sfîrșit, tot 
la București, un meci între ocupantele 
ultimelor, locuri în serie : Chimia și 
Gloria. Vă lipsi decipmiza, dar nu vor 
lipsi, sperăm, fazele efe joc deschis, 
terminate cu cît mai multe încercări.

credem într-o premieră de bun augur 
a noului sezon rugbystic, în anul a- 
cesta început atît de frumos de foarte 
onorabilă comportare a eonstănțenilor 
în turneul din Țara Galilor.

sivă nereușită. Astfel, se creează un 
gol între atac Și apărare, lipsește 
mereu jucătorul care ar trebui să 
fie al treilea fundaș și apare imi
nentă primejdia în fața porții.

— Un alt capitol deficitar, este de 
părere Constantin Țico, îl consti
tuie eficacitatea. Raportul dintre o- 
cariile de gol și punctele marcate 
continuă să fie cu totul nesatisfă
cător. în al doilea joc* cu Ungaria 
(2—0) lipsa de eficiență a fost de-a 
dreptul exasperantă.

— Dar am avut cinci bâre !, in
tervenim.

— Porțile vor avea totdeauna 
bare, continuă Constantin Țico, și 
trebuie ținut seama de această 
realitate obiectivă.

— Sâ discutăm despre forma 
proastă în care se află Tureanu și 
colegii Săi de linie, Costea șl Axîn- 
te, ne adresăm interlocutorilor noș
tri. Care esie explicățiă acestei în
grijorătoare scăderi valorice ă unei 
triplete tinere în care se pun mari 
speranța ?

Transcriem părhrea lui Vasile Mi
litam :

— Nu Cred că Tureanu este intr-e 
formă slabă, pentru că ei a efectuat 
Un volum corespunzător rtB pregă
tire. Acestui hoclieist — in ttWd in
contestabil foarte dotat — i-au fă
cut un deserviciu laudele exagerați 
care i s-ăii adus in presă. El viu 
le-a înțeles, s-a infuntCftât, 'ft în
ceput să joace nutnai pentru el sau 
pentru public și aproape deloc pen
tru echifră. Cea mai virtuoasă exe
cuție tehnică, făciită doar de dragul 
exhibiției, rămîne sterilă, nu aduce 
nici un folos. Tureanu trebuie Să în
țeleagă acest IticrU, s8-șî reconside- 
re atitudinea, să fie mai niodest. 
să-și conjuge eforturile cu acelea 
ale colectivului, care I-â pus nu o 
dată în valoare, l-a făcut șă fie a- 
piaudat și admirat.

Este foarte adevărat si ne-sr pă
rea deosebit de rău dacă va tre
bui să regretăm cuvintele frtifflba<e 
pe care le-am scris despre areSt pd- 
cheist. Să Sperăm Că nu:,.

In încheiere, părerea Unanimă a 
specialiștilor prfezențt la aehastă 
„masă rotundă*1 constituită inopinat, 
a fost că pînă" ța nmbndjaje:*'BCjy-"*Ț 
pa noastră este aptă* SA TnhifĂUi-* ' 
acumulări. Să evolueze în turneul 
greu de la Ljubljana * la cea mai 
bună valoare ă sa. Â

Voletlu CH1OSE

BILETUL DE INTRARE NU DĂ DREPTUL
LA MANIFESTĂRI HULIGANICE

— Fapte reprobabile in sala Constructorul

Z din Hunedoara —

STADIONUL
La confluența Moldovei cu Moldovița. 

acolo de unde se înalță munții Buzău, 
Hune și Barbușca — prelungiri âlfe ma
sivului Obcina Mare — își are vatra, de 
sute de ani, așezarea cunoscută din 
străbuni sub nun\ele de Vama. Astăzi, 
comună cu o dezvoltare, înfloritoare. 
Vama numără aproape 7 000 de suflete, 
are o școală generală și un liceu, iar 
din punct de vedere economic se mîn- 
drește cu o fabrică de cherestea și o 
alta de mucava.

Sînt, la Vama, trei asociații sportive 
(„Mucava", „Viitorul0 și „Bradul") și 
toate trei cu o activitate remarcabilă. 
Intre asociațiile sportive amintite există 

felicitări, " 
TOVARĂȘE PREȘEDINTE! 
Pentru câ nu știm dacă vom 

reveni la Vama pînă la începu
tul verii, atunci cînd Mircea 
Frunză, va împlini 25 dfe ahi de

; activitate ca președinte al aso- i 
clației sportive „Bradul0, îi a- 
drfesăm acum felicitările noastre 
și urarea de noi succese. ■

o mare rivalitate, de fapt o frumoasă 
întrecere pfentru organizarea cit mai 
multor acțiuni de masă, pentru rezul
tate bune în competiții. Cînd e vorba 
de reprezentarea comunei, atunci lucru
rile se schimbă. Toate forțele -se unesc 
în vederea îndeplinirii obiectivelor care 
să facă să se vorbească despre sportul 
și sportivii din Vama. Iată, de altfel 
citeva puncte din bil&fiț'ul sporiri fii 
comunei : 1959 — reprezentativa de gim
nastică Vama locui I. în „Cupa Mol
dovei0, 1962. 1963. 1964 — reprezentativă 
de volei (băieți) — campioană județea
nă. 1966, 1067 — reprezentativele de 
popice (băieți și fete), campioane ju
dețene (echipe și individual), 1962. 
1964 — fetele și băieții dlh Vama cuce
resc dreptul să participe Ta finalele pe 
țară ale „Cupei Agricultorii0 la volei, 
atletism și popice. 1970 — echipa de 
fotbal a comunei joacă în baraj pen
tru promovarea în Divizia C... în 1971.

REZULTATE EXCELENTE IN CONCURSUL REPUBLICAN DE CROS
ORADEA 2G (prin telefon). Într-'O 

atmosferă splendidă, creată de un 
Soare primăvăratec și un decor na
tural de basm, peste 170 de atleți 
si atlete, seniori și juniori, s-au 
întrecut în cel mai frumos concurs 
de cros al Ultimilor ani. Titulatu
ra oficială a competiției, concursul 
republican de primăvară nu putea 
ascunde desigur obiectivul real al 
întrecerilor și anume acela al cris
talizării echipelor naționale în ve
derea campionatului balcanic, pro
gramat în Iugoslavia (Velenje) la 
24 mar :iep«r’

Am i «stat, începînd cu proba 
junioarelor și închejnd cu disputa 
seniorilo * la alergări extrem de 
interesan .e, aprige am spune, sol
date cu rezultate excelente. înde
obște, la cros, timpii înregistrați 
au o importanță secundară, depin- 
zînd In mare măsură de profilul 
părtursului de alergare. Traseul 
de la Băile Felix este însă de așa 
natură Incit rezultatele pot fi com
parate cu cele obținute pe pistă.

Or, performănțel'ă primilor clamați 
în concursul de marți sînt foarte 
bune și aceasta la toate probele 
din program.

Iată si primii șase clasați în cele 
5 alergări : SENIORI (10 000 m — 
31 concurenți) : 1. Ilie Cioeâ (Instit. 
Pedagogic Oradea) 20:28,2, 2. Ilie 
Floroiu (Farul Constanța) 29:38,2, 
3. Petre Lupan (Steaua) 30:06,2, 
4 Nicolae Mustață (Dinamo) 30:13,6 
5. Moise Hatoș (Dinamo) 30:22,4, 6. 
Cătălin Andreica (Progresul) 30:33,0;

SENIOARE (2 000 m — 26 concu
rente) t 1. Natalia Andrei (Univer
sitatea Craiova) 6:03,8, 2. Maria
Lincă (Metalul) 6:08,8, 3. Râfira Fița 
(Instit. Pedagogic Galați) 6:11,2, 4. 
Mariana Suman (C.A. Roman) 6:14 
2, 5. Maria Puică (Dinamo) 6:16,0, 
5. Elisabeta Ruță (Constructorul) 
6:22,2 ;

TINERET (6 000 m — 35 concu
renți): 1. Paul Copu (Metalul) 
17:43,2, 2. Nicolae OnescU (Rovine 
Craiova) 17:45,4, 3. Gheorghe

Ghipu (Steaua) 17:52,6. 4. Mihai 
Tfrim (Metalul) 17:53,4, 5. Marin 
Mihalache (Metalul) 17:56,4, 6. La- 
dislau Vojcik (Steagul roșu Bra
șov) 17:57,4;

JUNIORI (4 000 m — 40 concu
renți) : 1. Gheorghe Buruiană (Oțe
lul Galați) 11:35.9, 2. Nicolae Volteu 
•'Metalul) 11:38,0. 3. Marin. Biîtri- 
țeănu (Rovinii Craibva) 11:40,5, 4 
tlexăndru Kosz (C.S. Baia Mare) 
11:45,4, 5. Zoltan Szekety (C.S.M. 
Cluj) 1147,1, 6. Iosif Kosz (C.S. 
Baia : Mare) 11:47,7 ;

JUNIOARE (1 000 m — 33 concu
renta) : 1. Viorica JLtaru (Liceul 
Central Experimental' Cîihpulung 
Muscel) 2:46.5. 2. Viorica Neagu 
(C. A. RamahX 2:46,8, 3. Elisabeta 
Bacalar (Lie. 2 Baia Mare) 2:19,4, 
4. Elena Nichita (C.A. Roman) 
2:60,0, 5. Tatiana Bălan (C.A. Ro 
man) 2*50,5, 6. Genoveva Modiga 
(Sc. sp. Ga’ati) 2:51,3.

Vladimir MORÂUU

din vama...
Vama, ca și alte numeroase comune și 
orașe ale țării, a avut de suferit de pe 
urma inundațiilor. Apele au făcut ra
vagii. Au stricat și distrus case, poduri, 
instalații ale celor două întreprinderi 
despre care am amintit și au acoperit 
cu un strai; gros de mîl stadionul co
munei. Prin muncă entuziastă a săte
nilor s-au vindecat toate rănile, s-au 
repus în funcțiune obiectivele economice, 
s-au reclădit case, s-au înălțat poduri 
noi și, bineînțeles, nu a fost uitat sta
dionul. Aici au fost depuse sute și mii 
de ore de m.uncă patriotică, baza spor
tivă îmbogățindu-se. în final, cu un 
teren dă tenis.•>; bitumifM±at și îngrădit 
cu plasă de șirrnă, o popicărie, o sală 
de sport de 10x6 m, construită cu ma
terialul fem'nos adus de ape și depozitat 
pe stadion.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

CUPA ȘCOLARUL
Clubul spu:dv școlarul organizează, 

în aceste zile, o competiție la care par
ticipă echipele Aeronautică, Politehnica, 
A.S.E. șl cea a clubului organizator. 
Primele rezultate: C.S.Șfe. — Politehnica 
6—6, Aeronautica — A.S.E. 1—6. Urmă
toarele meciuri au loc duminică.

MECIUL DE CAMPIONAT 
POLITEHNICĂ — vin CAN SE 

DISPUTĂ VINERI
Comisia de competiții a F.R. 

Rugby a aprobat cererea echipe
lor Politehnica Iași și Vulcan ca 
meciul lor de campionat, să se 
dispute anticipat vineri 1 martie.

Hunedoara, gazdă ospitalieră a 
multor competiții, dintre care unele 
de nivel național și internațional, o- 
feră totdeauna condiții bune, atît 
desfășurării In sine a întrecerilor, cît 
și șederii sportivilor în cetatea oțe
lului. Politicoși, îndatoritori, iubitori 
și cunoscători ai sportului, hunedore- 
nii se comporta civilizat în săli și pe 
terenuri. Așa stind lucrurile, mani
festările huliganice, avînd ca autori 
eîțiva derbedei — așa cum s-a întîm- 
plăt recent — pătează o carte de vi
zită. cum spuneam, onorabilă.

Timp de o săptămînă. sala „Coi-ț 
structorul** din Hunedoara a găzduit 
întrecerile concursului republican in
dividual de tenis rezervat seniorilor 
și senioarelor. Dacă în primele trei 
zile, cit au jucat numai bărefil: „re- 
prizele" de fluierături și strigăte ca 
din junglă au fost (deși n-ăr ii tre
buit) tolerate, acestea au devenit nu 
numai insuportabile, dar îhtr-atît de 
grave în zilele întrecerilor feminine, 
incit incidența îor cu codul penal s-a 
transformat în tristă realitate. Hirtia 
și auzul cititorilor nu ar suporta re
darea expresiilor abjecte cu care erau

intîihptnate sportivele lă Orice ffiîș- 
care pe teren, la orich schimb de 
mingi. Nefiind prima dată clnd âu 
loc aseihehea manifestări, ne-am fi 
așteptat ca organizatorii să iă măsțiri 
de evacuare din sală â tuturor. celor 
certați cu normele de comportate ci
vilizată. cu atît mai mult cu cit vi
neri seara infestarea atmosferei atin
sese gradul măXim. Atiiilci ci rid ah- 
trenorul Constantin Chivaru, condu
cătorul sportivilor clubului Steatia, 
făcînd uz de autoritatea Să, a încerdăt 
să-i liniștească pe huligani, el a fost 
sfidat cu expresii triviale. Făcîndu-se 
apel la un reprezentant al ordinii pu
blice pentru a restabili firescul lu
crurilor acestă și-a d^clmșt
tența. Intr-o asemenea ambianță. îu- 
cătoarele au început să plingă pe te
ren. , HI •*-* ‘ **

Este foarte regretabil că o mină 6e 
huligani nu au putut fi depistați și 
puși la punct. La ce trebuie să ne 
așteptăm cu prilejul altor competiții ? 
Credem că întrebarea ar trebui să 
și-o pdnă în primul rînd autoritățile 
locale. Le așteptăm răspunsul !

Ion GĂVRlLESCU

SPORTIVII 

DESPRE El ÎNȘIȘI, 

DESPRE VICTORIILE 

Șl ÎNFRÎNCERJLE LOR

Vă prezentăm și în această miercuri părerile cîtorva dintre protagoniș
tii întrecerilor sportive de la sfârșitul săptămînii treciite. Invingăiori sau 
învinși, ei își spun deschis părerea, în legătură cu rezultatele obținute, cu 
factorii care le-au determinat, trag învățăminte pentru activitatea lor 
viitoare.

BASCHET Cit PO’ESCU (Rapid):

„TACTICA ADVERSARULUI NE-A CONVENIT**
Dintre cele patru grupe ale cam

pionatelor republicane de baschet, 
cea mai interesantă, ca urmare a 
echilibrului existent, este grupa mas
culină 7—12. Iată părerile a doi ju
cători — Cristian Popescu și Rindu- 
nel Martinescu, protagoniști ai unei 
astfel de întilhiri. (Rapid — C.S.U. 
Galați), desfășurată, duminică, in ca
drul etapei a XVIIÎ-a.

CR. POPESCU (Rapid) : „A fost 
un meci greu pentru noi, deoarece a 
trebuit să depunem eforturi în pluș 
pentru a putea depăși situația ivită 
prin schimbarea antrenorului. Spre 
meritul lor. toți comptmenții .echipei 
Rapid, mai ales ținerii, au evoluai 
bine. în special din punct de vedere 
tactic, contracarînd eficient „zona** 
adversarilor (punctul lor forte). De

asemenea, apărarea noastră a fost 
mai agresivă. Cînd gălățpnii au tre
cut la „om la om4, ne-am descurcat 
bine și, chiar mai mult, aș putea 
spune că tactica lor ne-a convenit'*.

R. MARTINESCU (C.S.U. Galați) : 
„M-am conviiis încă o dată că există 
o mare ilifărență între jocul pe care-1 
prestăm acasă și cel din deplasare, 
datorită, în primul rînd, unei inex
plicabile lipse de încredere în forțele 
proprii. La aceasta se adaugă și fap
tul că-majoritatea jucătorilor echipei 
noastre n-au fost receptivi la indica
țiile antrenorului în timpul desfășu
rării partidei. Noi am neglijat dese
ori apărarea, preoeupîpdu-ne mal 
mult de atac, unde, însă, au predo
minat acțiunile personale, din păcate 
ineficiente".

rație cu cea din sezonul trecut și 
daca acest concurs ar fi avut loc 
peste două săptămini, puteti fi sigur 
că aș fi realizat 1:54,0, cifră cu care 
Roger Pyttel (R.D.G.) deține la a- 
ceastă oră recordul continental (în 
bazin de 50 m).

în această iarnă m-am pregătit 
destul de bine. Nu am depășit nici
odată 9 km (zilnic) la antrenament. 
Am lucrat însă cu o mare intensitate 
și cred că mă aflu pe drumul cel 
bun. La Brăila, în cursa de 200 m 
am început cu 5S.4 sec. (prima 
„sută") și am terminat cu 59,2 sec. 
Graficul nu este rău. Trebuie totuși 
să ajuhg, și asta în cel mai scurt 
timp, la două „bucăți" de 57.0 sec., 
așa cum inoată, de pildă, campionul

lumii Jim Montgomery, (S.U.A.). sau 
acest mare talent â! înotului euro
pean, Roger Pyttel. Sper ca pînă în 
august, cînd vor avea loc C.E. d$ la 
Viena, să obțin și intr-un bazin de 
50 m rezultate care să-mi îndreptă
țească aspirațiile la un loc în îinâlă 
pe distanța de 200 m“.

„Nu-mi pare rău că am pierdut 
recordul „sutei" — ne-ft declarat Zeno 
Oprițescu. Jos pălăria în față unui 
sportiv ca Marian Slavic., Succesul lui 
m-a ambiționat și vă asigur că dacă 
mi se va ivi un prilej voi înota si 
eu 100 m liber în mal puțin de 53 
de secunde. Simt că sînt capabil de 
o asemenea performanță intr-un bazin 
de 25 m‘‘.

VOLE! GABRIEL UDIȘTEANU (Dinamo)

„NU NE BUCURĂ LIPSA DE CONCURENȚĂ PE PLAN INTERN"

ÎNOT , MARIAN SLAVIC (Steaua):

„PROBA PREFERATĂ RĂMÎNE 200 m LIBER"
„Ca să fiu sincer, nici eu nu m-am 

așteptat la asemenea rezultate, mai 
ales cil de la 100 m. Am auzit că 
vieeeampiohul lumii. Michel Rousseau 
(Franța), și actualul recordman al 
Europei, Vlhdimlr Bure (U.R.S.S.). au 
Înotat, aceeași distanță, cu citeva zile 
înainte, la Paris, lot în bazin de 25

m, în 53,8 sec. De aceea, actualul 
meu record (52,9) îmi dă speranțe și 
încredere în posibilități.

Totuși, performanța care m-a 
buciifat cel mai mult a fost cea ob
ținută, la Brăila la 200 m liber : 
1:55,6. îmi dau seama că rezistența 
dobîndită este superioară în compa

„Victoriile categorice — și, aș zice, 
comode — pe care le-am înregistrat 
în primul turneu al campiohatului 
masculin sînt consecința unei maturi
zări a echipei noastre, dar și a ripos
telor inconsistente primite din par
tea celorlalte participante. Sincer să 
fiu. credeam că vom ciștiga toate par
tidele, dar cu mai mu'.tă bătaie de 
cap. Pînă la urmă n-am întimpinat 
opoziție decît de la băimăreni (echi
pă destul de incomodă) și de la gă- 
lățenl (datorită blocajului înalt), insă 
numai în cîte un set ! Dinamo dis
pune acum de un sextet puternic și 
de citeva rezerve valoroase. în tur
neul de la Timișoara am dominat 
mal cu seamă prin atacul In forță, 
prin mobilitatea șl promptitudinea 
blocajului, prin organizarea jocului. 
Partida pe oare o consideram cea mai

grea, dcrby-ul cu Steaua, a ilustrat 
convingător aceste atuuri. De altfel, 
ne așteptam ca vechii noștri riVali la 
titlul de campioni să facă un joc de 
zile mari și să incerte un, rezultat 
pozitiv, care să le dea încă șănse 
pentru turneul al doilea. De aceea, 
am și început mai circumspecți în- 
tilnirea. Apoi ne-am dat seama că 
Steaua nil mai este un adversar pe
riculos și ne-am dat drumul lă joc. 
Trebuie să recunosc insă că. deși 
victoriile ne bucură, n-aș putea, spune 
același lucru despre replica aclvirsa- 
rîldf. Pentru că o opoziție slabă din 
partea celorlalte echipe nu ne poate 
fl folositoare nici pentru pregătirea 
propriu zisă și Pici pPntru o com
portare strălucită pe plari intefna- 
tionai".
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Sfîrșit de

SE PREGĂTESC PE...
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Sfîrșit de februarie la Predeal. 
Prin ceața care se Iasă difispre Cla- 
bucet deasupra orașului distingem 
brazii stufoși și petice de zăpadă. Adie 
un vînt răporos, Cu arome de pri
măvară. O luăm Ia dreapta, pe șosea, 
și ne uităm din urmă la trenul cu 
care venisem din București. O por
nise alene spre Brașov ...

TrecOm podul și urcăm cu pas 
măsurat dealul spre Cioplea, arun- 
cindu-fte instinctiv privirile spre a- 
cele ceasornicului. E de-âbla ora 8 
dimineața. Din față, ca o avalanșă, 
coboară alergind un grup de Sportivi. 
Trec pe lingă noi In viteză, dar avem 
totuși timp să recunoaștem cîteva 
chipuri i Ivan Patzaichîn, Gheorghe 
Sirnionov, Gheorghe Danilov. După 
cîteva minute „plutonul” ne depă
șește din nbu, de această dată ve- 
hihd dinspre vale, șl folosim prilejul 
pentru a mâi dfeăcoperi și alți cunos: 
cuțl. Reușim : Ion Dragulschi, Mihai 
Zafiit, Pavel Erast și Ion Terente,

De fapt, pe ei îi căutam, pe toți 
eomponenții lotului de caiâc-canon, 
aflați într-o ScUrtă vacanță la Pre
deal, o vacanță binevenită înaintea 
începerii sezonului, cart «e apropie 
cu pași repezi.

Ajunși sus, la Hotelul Cioplea le 
țntîlnim . șl pe oaiaciste, abia în
toarse dintr-un cro3 asemănător cu 
cel al băieților.

Tn sfîrșit, pătrunși în cabanâ-hotel, 
întîlnim colectivul de specialiști cate 
se ocupă de fruntașii padelei șl pa
gaei chiar și acum, în vacanță i 
Cornel Bîrsănescu — antrenor coot- 
dânator, Nicolae Navasart șl Aurel 
Vernescu — Ia caiac băieți, Maria Na
vasart — la caiac fete, Octavian Mercu
rean — la canoe, dr. Ion Artenes- 
cu șl Flnrea Traian — asistența me
dicală. Toată lurhea vădește O mo
lipsitoare bună dispoziție, cU carâ ho 
vom întfln'i, de altfel, de-â lungul 
întregit Zile •: la masă, pe pîrtiile de 
Schi, irt , sala,, de forță, la jocurile de 
cabană și, în sfîrșit, la seara de 
dans ...

După- micul dejun, însoțim grupa 
de canoiști la schi, în apropiet-ea Clă- 
bucetuluî. Unde zăpada tnai rezistă 
îhcă presiunilor... primăverii. Ală
turi de antrenorul O. Mercurean asis
tăm cu interes la concursul de fond

Isdrt Patzaichîn altfelIvan Patzaichîn altfel decît ne-am 
obișnuit Să-l vedem, adică nu in 
canoea sa de aur, ci pe schiurile 
de fond, intr-un marș binefăcător 

pe pîrtiile Clăbucetului

programat în această dimineață. Chi
purile îmbujorate, teșind de sub că- 
clulițele multicolore, păstrează am
prenta dîrzeniei din marile compe
tiții desfășurate pe pistele de apă. 
Fiecare vrea să cîștige, dar pînă la 
urmă linia de sosire este trecută, 
măi îrttîi, de Ivan Patzaichîn. Să fie 
o coincidență că și aici, pe zăpadă, 
campionul urcă pe cea mai înaltă' 
treaptă a podiufnului dintre brazi ?... 
Antrenorul Mercurean ne spune Că . 
nu. Patzatehin muncește pe rupte, ca 
întotdeauna, iar lucrul acesta se vede 
nu numai la concursurile de Schi, ci 
și la cele de forță (el deține recordul 
tracțiunilor la bară fixă, cu incredi
bila cifră de 50 !). Notînd că rezul
tate la fel de bune înregistrează si 
alți canoiști — Gh. Sirnionov, Gh. Da
nilov, Grigore Denisov, Lipăi Vâră- 
bicv, Gherasim Muntcanu și Costel 
Avram — ne îndreptăm spre sala de

forță, unde se găsesc în această 
mineață caiaciștii, dornici și ei 
fructifice din plin . vacanța activă, 
liniștea încăperii ge aud doar tic- 
tacul metronomului și respirațiile sa
cadate ale sportivilor. Sub privirile 
atente ale antrenorului N. Navasart, 
băieții trec prin exercițiile circuitu
lui cț obișnuința cnlnți ce înțeleg ros
tul antrenamentelor (Chiar dacă aces
te» au Ioc departe de apă). Dragul- 

-seni, Simiocenco, Vorobiov și tînâ- 
rul Nicușor Eșeanfi ne impresionează 
prin zelul lor. Antrenorul Navasart 
ne vorbește și despre Ion TerCnte, 
Costel Coșniță și — din nou ! — 
Ion Dragulschi. care sC dovedesc cei 
mâi buni la alergările pe schiuri.

Către ora prinzului, reveniți la ca
bană, întîlnim pe drum caiâcislele, 
împreună Cu ântrenn irea Maria Na
vasart. în acea dimineață aVuseșprâ 
programată o excursie agreabilă. 
Consemnăm în cabnet numele celor 
care s-au remarcat — prin muncă și 
seriozitate — în zilele Vacanței la 
Predeal : Viorica Dumitru, Maria 
Ivanov, Maria Cozma si tinerele Ane
ta Ignătenco, Stela Moldrtvcanu și 
Valentina Pascaru. Aflăm, de aseme- 
nfeă, că Maria Nichiforhv, aflată încă 
în convalescență după o virPZă, este 
pe cale de a se reface și â reveni la 
potențialul obișnuit.

Cînd liniștea după amiezii s-ă aș
ternut peste Cioplea, am răpit cîteva 
minute, , antrenorului - coordonator 
Cornel Bîrsănescu, pe care l-am rugat 
să ne vorbească despre obiectivele -a- 
șilor padelei și pagaei.

„Ne aflăm la începutul Snulul tn 
care sînt programate Campionatele 
mondiale. în plus, știți bine că. de 
curînd, C.I.O. a inclus pe lista pro
belor olimpice și cursele de vitefeă 
la K 1 și K 2, C i și C 2. Toate achste 
lucruri au fost de natură să mobilize
ze întregul colectiv, sportivi și an
trenori deopotrivă la o muncă «iiați
nută. minuțioasă și disciplinată. Iată 
de ce am pornit chiar de aCum din 
zilele de vacanță, la pregătirea per
formantelor viitoare, de ce căutăm să 
acumulăm cit mai mult pînă in luna 
octombrie, cind sînt.programate, „mon
dialele”. Promovarea substanțială a 
tineretului în lot vădește si ea, pe de 
altă parte, grija noastră pentru viilor, 
pentru perspectivă”.

Horia ALEXANDRESCU

< fe ’*
(jjrmgre din pag. 1)

Șl POSIBIIITAȚILOB
în loturile olimpice și 14 de că- 
consilille județene. Cu sprijinul

NOUĂ STADIOANE ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI I
Vizite-fulger in „amfiteatrele fotbalului11, gazde ale etapei inaugurale a sezonului

Stadioanele sînt gata pentru star
tul returului campionatului. Gospo
darii „amfitgatrelor fotbalului” s-ail 
îngrijit ca — odată cu primul fluiet 
al arbitrului în noul seZ'on compâti- 
țiotial — acestea', să. se prezinte intr-o 
perfectă stare atît câ aspect, dar, mai 
ales, ca asigurare a unor condiții 
optime de desfășurate â partidelor. 
Că și in alți ani, cîmpul de joc a 
fost âUpuS ttliot mici retușuri. S-au 
înlocuit brazdele detetiorate, supra
fața de joc â fost, nivelată, barele 
porților siht de un alb imaculat. Ta
belele de mâtcaj au fost revizuite. 
Vestiarele și anexele sanitare nu au 
fost nici ele uitate ; proaspăt zugră
vite. își așteaptă primii oaspeți.

Iată, in continuare, o incursiune pe 
cele nouă stadioane care Vor găzdui, 
simbătă șt duminică, meciurile pri
mei etăbe ă sezonului de primăvară.

BUCUREȘTI. Stadionul Giulești. 
Arena dih Grant revine in actuali
tate, odată cu deschiderea oficială a 
sezonului, competițional. Spațiul de 
joc este bine întreținut, chiar dăcă 
în perioada meciurilor de verificare 
a fost solicitat uneori. Oricum, în si
tuația că pînă șimbătă va ploua; or
ganizatorii vor lua măsura ca partidă 
de tineret-rezefve să se dispute pe 
terenul TT, în așa foi incit intiinirii 
vedetă Să i „se ofere cele mai bune 
Condiții de desfășurare. Mai tre
buie adă'ugat Și faptul că adminis
trația stadionului s-a îngrijit ca pen
tru prima etapă ă returului vestia
rele să fie văruite, gradenele reparate 
d tabelă de marcaj electronică să 
funeltonfere notbial.

CONSTANȚA. Stăfflrsnul „1 Mâi” 
se prezintă în cele mai bune con
diții. Cîmpul de joc — menajat în
treaga iarnă — uscat și nivelat a 
fost folosit numai de două ori. la 
meciurile de verificare din ultimele 
duminici, cele CU Petrolul si Sportul 
sludehțesc. Vestiarele ău fost refă
cute ăvind un șsnevt plăcut. Primi
tor, cel al gtrtdeUr fiind,înzestrat și 
cu un aparat de btîgâftBre. Tribu
nele au fost verificate, metru cu 
metru, gradenele deteriorate fiind in

locuite cu altele noi. Barele porților 
au tost revopSite.

BUCUREȘTI. Stadionul Republicii. 
Stadionul din Dealul Spirii este — 
după cum ne informează tov. I. Dră- 
ghici, directorul acestei baze sportive — 
gata pentru a găzdui partida divizio
nară de duminică după amiază, Spor
tul studențesc — Politehnica Iași. Te
renul de joc se preiintă în bune con- 
dițiuni (mai sini necesare totuși une
le mici regazonări, dar temperatura 
solului nu permite încă efectuarea a- 
efestor operațiuni), vestiarele au fost 
zugrăvite, instalațiile sanitare revizui
te, iar acolo unde a fost cazul s-au 
făCilt și unele îmbunătățiri necesare. 
A început și reparația generală a 
grâdenelor țâre Va fi terminată a- 
proape de începutul lunii mai. Dar, și în 
condițiile existente, tribunele stadio
nului Republicii Sînt apte a face față 
exigențelor spectatorilor bucureșteni.

PLOIEȘTI. Stadionul Petrolul este 
gata sâ-și primească OAspeții, CU pri
lejul primului' meci din retur. Petro
lul — C.F.R. Cluj. Duminica trecută, 
dă altfel, cu rtoSăia partidei cti Sparta 
Fraga, s-a făcut o adevărată repeti
ție 'generală. Deși cu cit.evă zile îna
inte ploua ■■o iar vineri Spartă Prhga 
a făcui un antrenament de aproape 
o oră. terenul de joc a fost nivelat 
dih nou și s-a prezentat in condiții 
foarte bune. A fost, pe atoctlli, moa
le. in față porților. Dar s-ă pus ni
sip și odată cu îmbunătățirea timpu
lui, gazonul va fl etbalkHL Vestia
rele Sînt curate. călduroase. Poate 
doar cabina arbitrilor ar trebui mu
tată intr-un spațiu mai mare, pentru 
că cea actuală este prea mică. Tribu
nele. țăb'ela de mareai, stația de am- 

.. inventarul” 
se

plifi<5âre corfipietează
Atbst'to stadion, pe care jocurile 
vor drttilitâ in condiții bilnA.

REȘIȚA. FltOfesclll stadion 
Valea Dojnanului este geta peri’rti 
derbyul de duminică, cu Steaua. în
ceperea stagiunii a fost pregătită, de 
fapt, din ultimul joc al turului, a- 
tuheî Cînd gospodarii stadionului reși- 
țeăn s-au preocupat 
cimpului de

din

de , protejarea 
joc pe timpul ploilor și

La ordinea «ilei

COMPOTER? COMUN ACORD? 
TRAGERI LA SORȚI?

ialucrat cu C.N.E.F.S. la întocmire* re
gulamentelor Și stabilirea unor mă
suri care Să ducă la buna organizare 
a competiției republicane cu carac
ter de masă „Cupa tineretului",. Așa 
cum a reieșit și din consfătuirile de 
lucru organizate pe grupe de județe 
în ianuarie 1974, măsurile luate în 
domeniul cooperației meșteșugărești 
pentru desfășurarea acestei competi
ții s-âu soldat cu rezultate pozitive, 
îapt evidențiat aproape zilnic de pre
sa de specialitate a C.N.E.F.S. Dese
ori asociațiile și Cluburile sportive 
Voința s-au numărat printte prota
goniștii întrecerilor la nivel local.

Activitatea sportivă s-a integrat mal 
pregnant în ansamblul muncii educa
tive, a contribuit mai eficient la for
marea tinere! generații, la menține
rea șl întărirea sănătății lucrătorilor 
din cooperația meșteșugărească, la 
creșterea capacității lor de muncă în 
vederea realizării cu succes și a de
pășirii sarcinilor de producție. Acti
vitatea sportivă recreativă de masă 
a fost preocuparea noastră de bază, 
ea constituind cea mai largă formă de 
angrenare a tineretului, a unul nu
măr sporit de cooperatori, mici me
seriași și a membrilor lor de familie 
în practicarea exercițiului fizic.

Rezultate bune au fost obținute și 
în unele secții ale sporturilor tehnico- 
anlicative,'cum sînt cele de modelism 
din Reghin, Deva. Tg. Mureș, Sibiu 
și Ploiești; motoclclism din Sibiu; 
orientare turistică din București, Cluj, 
Craiova. Sibiu. Dar este necesar ca 
pe viitor acestor activități să ii se a- 
corde o atenție sporită, creîndu-li-se 
condiții mai bune de lucru, in așa 
fel incit ele să cuprindă un număr și 
mai mare de ucenici și cooperatori 
și să dobîndească astfel un mai larg 
caracter de masă.

Se poate aprecia că sarcinile izvo- 
rîte din Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R., în domeniul activității de edu
cație' fizică și sport, oglindite tn mă
surile Comitetului Executiv ăl 
UCECOM au stat în centrul preocu
părilor, înregistrîndu-se o îmbunătă
țire a acestei activități.

Cu toate succesele obținute în acti
vitatea sportivă recreativă de masă, 
nu s-au folosit Îndeajuns posibilitățile 
existente, nu s-a realizat o continui
tate în practicarea exercițiilor fizice, 
problemă ce rămîne in atenția organi
zațiilor -noastre sportive. Este necesar 
ea unele uniuni șl asociații să-și in
tensifice eforturile tn vederea ridi
cării pe uh plan superior a acestei 
activități.

In domeniul activității sportive de 
performanță, măsurile luate in lumina 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. al 
r.C.R. au fost îndreptate ifr direcțiile 
creșterii nivelului performanțelor spor
tive raportate la parametrii interna
ționali și atenției sporite unor ramuri 
sportive prevăzute în programul Jocu
rilor Olimpice, al campionatelor mon
diale și etiropehe. Rezultate bune s-au 
înregistrat în pregătirea unor sportivi 
fruntași și în promovarea acestora în 
loturile olimpice ale României. S-a 
întocmit un plan de măsuri aprobat 
de Biroul Comitetului Executiv al 
UCECOM, s-a organizat o consfătuire 
de lucru cu conducătorii unor unități 
sportive, în atenția noastră avînd în 
prezent peste 49 de sportivi, dintre 
care 20 nominalizați de către federa-

ții 
ire _ , . _
UCECOM s-au organizat tabere de 
pregătire "pe timpul vacanței sau con
cediului, sportivii dînd dovadă de 
multă seriozitate și spirit de răspun
dere în pregătire. S-au nominalizat 
la nivel central unele secții pe ra
muri de sport și au fost sprijinite 
pentru asigurarea unor condiții co
respunzătoare de pregătire — sarcină 
prevăzută, de asemenea, în Hotărirea 
partidului.

în prezent, în cooperația meșteșu
gărească activează 102 unități de per
formanță — 52 în campionatele divi
zionare și 50 in campionatele republi
cane la sporturi individuale. Din tota
lul echipelor divizionare, 31 sînt fe
minine, fapt ce dovedește eficiența 
măsurilor luate în atragerea și pro
movarea elementului feminin în acti
vitatea sportivă și reprezentarea co
respunzătoare a acestora, proporțional 
cil pondefeâ specifică în cooperația 
meșteșugărească.

Cu rezultate mulțumitoare activea
ză 20 de echipe în divizia A și 32 în 
diviziile B, C și juniori. S-au afirmat 
secțiile de canotaj ale asociației și 
clubului sportiv Voința din Timișoara 
și București ; basehet-fete din Bucu
rești ; polo pe apă din Cluj ; box 
din Cluj, Satu Mare și Reghin ; po
pice din Tg. Mureș și Craiova ; ci
clism din Ploiești ; handbal din Odor- 
hei și bob din Sinaia,

îmbunătățirea activității de perfor
manță și a rezultatelor sportive in 
1973 se datorează, în bună măsură, 
intensificării muncii de educație, fapt 
ce a contribuit la creșterea oombativi- 
tății, întărirea disciplinei și instau 
rarea unui climat corespunzător dc 
lucru. Semnificativ este faptul că, în 
anul ce a trecut, peste 100 de sportivi 
din cooperative meșteșugărești au îm
brăcat tricourile de campioni ăi Ro
mâniei, adică cu aproape 35 mai mult 
ca în anul 1972. în loturile naționale 
au fost selecționați zeci de sportivi 
ai asociațiilor și cluburilor sportive 
Voința.

Rezultatele obținute în sportul de 
performanță pe plan intern au creat 
premise favorabile afirmării șl pe 
tărîm internațional. în 1973, sportivii 
cooperatori au cîștigat o serie de me
dalii Ia diferite competiții mondiale, 
europene și au ocupat locuri frunta
șe în competiții internaționale de am
ploare. Sportiva E. Szilagy (Mureșul 
Tg. Mureș) a obținut două medalii de 
aur Ia campionatele europene de po
pice — junioare, Măria Popa, coope
ratoare la Igiena București, și Mag
dalena Mikloș (Lemn-Metal Odorhei) 
au fost medaliate cu argint la cam
pionatele mondiale de handbal femi
nin, iar sportivele Viorica Lincariu, 
Ebaterina Traneioveanu, Cristei Wie
ner și Aneta Matei, cooperatoare din 
București și Timișoara, au fost meda
liate eu bronz la campionatele euro
pene de canotaj desfășurate la Mos
cova. Au existat. însă, și alți sportivi 
care au obținut rezultate meritorii pe 
plan internațional.

Pe linia relațiilor 
ționale, întreținem 
nente cu organizații 
operației meșteșugărești din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Mongolia. Polonia. Un
garia. precum și cu alte organizații 
sportive din unele țări europene. Toa
te constituie utile schimburi de expe
riență, o contribuție importantă la o 
mai bună cunoaștere, întreținere și

sportive internâ- 
legături perma- 
sportive ale co-

adîncire a relațiilor de prietenie intre 
participanți. Se poate aprecia' că aces
te întîlniri au avut un rol în stimu
larea și îmbunătățirea performanțelor 
realizate de către sportivii din co
operația meșteșugărească.

Măsurile Întreprinse conform preve
derilor Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. au condus la o îmbunătățire 
a activității sportive de performanță 
și s-au obținut o serie de rezultate 
pozitive, acordîndu-se o mai mare a- 
tenție selecției și ridicării procesului 
de pregătire a sportivilor la un nivel 
calitativ superior, factor hotărîtor in 
creșterea perfonrnantetonjmv
--tn dorința greșită de a. -promova cu 
orice preț în activitatea de perfor
manță, mai există, însă, unități spor
tive care Sînt reprezentate in campio
nate de formații slab pregătite, de 
sportivi plafonați sau fără perspec
tivă. Rezultate mediocre au obținut 
echipele de tenis de masă feminin și 
handbal masculin ale Voinței Bucu
rești, de volei din Oradea, Buzău și 
Reghin, de popice din Ploiești și Ti
mișoara, de box din București și de 
caiac din Tg. Mureș.

S-au luat măsuri pentru creșterea 
veniturilor proprii ale asociațiilor și 
cluburilor sportive, pentru utilizarea 
mai judicioasă a materialului și e- 
chipamentului sportiv, realizarea u- 
nui regim strict de economii, gospo
dărirea chibzuită a fondurilor desti
nate activității sportive. S-au între
prins numeroase acțiuni de amena
jare a unor baze sportive și de între
ținere a celor existente, mobilizîn- 
du-se un mare număr de cooperatori 
la muncă patriotică. S-au remarcat 
unitățile sportive din județele Argeș, 
Bihor, Dolj, Mureș, Brașov. Harghita, 
Maramureș, Prahova, Timiș și Mu
nicipiul București, care au dovedit 
preocupări Sporite și au obținut re
zultate bune.

În atenția uniunilor noastre din ju
dețele Bacău, Covasna, Gorj, Ialo
mița, Mehedinți, Neamț, Sălaj, Te
leorman și Tulcea cît și din celelalte 
județe rămîne 
baze sportive 
locale și prin 
cooperatorilor.

Rezultatele 
de educație fizică șl sport, la un an 
de la apariția Hotărîrii Plenarei C.C. 
ăl P.C.R., se datoresc în bună măsură 
intensificării sprijinului organelor și 
organizațiilor de partid și de tineret, 
îndrumării permanente r acordate de 
uniuni și cooperative. Se poate apre
cia că, în perioada ultimului an, atît 
sportul de masă cît și cel de perfor
manță au cunoscut, în cooperația 
meșteșugărească, o continuă dezvol
tare. ■ .

Este, însă, necesar, ca măsurile pre
conizate pentru activitatea viitoare să 
asigure un mai pronunțat caracter de 
continuitate și o dezvoltare mai sub
stanțială a bazei materiale a activită
ții fizice și sportului de masă, și spo
rirea volumului de muncă, consolida
rea unităților sportive și intensificarea 
actfvității de selecție în direcția spor
tului de performanță. La nivelul ce
rințelor, al posibilităților și condi
țiilor actuale, trebuie să se depună 
efortuiri și mai susținute pentru apli
carea ferma și consecventă a politicii 
partidlului îh domeniul educației fizice 
și sportului, pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor și sarcinilor pre- 
văzufte în importantul document de 
partirt.

Nu e nici pentru prima oară, și 
nu va fi nici ultima ocaîie, cînd 
problema delegărilor arbitrilor a- 

■ pare in primul plan al discuției și 
solicită, prin urmare, și un mic 
popas „La ordinea zilei", în multe 
dintre țările continentului nostru 
— cu fotbal de diferite grade dc 
valoare, cu campionate mai vechi 
sau mai noi — criteriile delegări
lor ,.cavalerilor fluierului” sînt 
subiect de aprinse discuții șî ele 
se află încă în căutarea unei re
zolvări ideale. Și Colegiul central 
al arbitrilor noștri, a cărui mun
că anonimă, dar dificilă și plină 
de dificultăți o neglijării, din pă
cate, adeseori, se arată în acest 

Jnpeput de SeZOn dornic să între
prindă ceva, să acționeze mai in
ventiv în privința găsirii celei 
mai puțin defectuoasă (pentru că 
altfel nu poate fi numită) căi de 
desemnare a conducătorilor de 
jocuri pentru campionatele perfor
manței.

Se știe foarte bine că delegări
le trebuie să asigure în primul 
rind pe arbitrul ccl mai compe
tent ; dar, inai departe, ele au 6- 
bligațiă să îndeplinească și alte 
condiții : o rulare a arbitrilor, ne
cesitatea promovării elementelor 
tinere, evitarea unor situații obiec
tive (apartenența — ca activitate 
profesională —. delegările pe plan 
international, etc.) sau subiective 
(recuzările cluburilor sau recuză
rile arbitrilor față de cluburi), etc. 

urmare, că nu-i 
ajungi la cea mai 

Din convorbirea, 
de ziarul nostru. 
Colegiului central

ele 
tfe 
iui”

sarcina realizării unor 
simple, prin posibilități 
contribuția voluntară a
obținute în activitatea

ÎN AȘTEPTAREA FINALELOR
(Urmare din pag. 1)

Sorin Bogoș de la Școala generală 
nr. 8.

în lipsa zăpezii, 40 de tineri s-au 
deplasat — prin intermediul B.T.T. 
Galați — la Poiana Brașov unde 
s-a desfășurat faza județeană la 
schi și săniuțe. Iată numele cîș-

tigătorilor: 
de muzică
na Vasilache (Liceul 3), Emilia Iri- 
mia (corn. Cudalbi), 
Chlosa (Cudalbi), la schi, 
Onose (comuna Pechea), 
Popoviei (comuna Valea 
la săniuțe.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

Marian Iftade (Liceul 
și arte plastice), Marin

Justinian 
și, Elena - 

Costică ‘
Mărului), ■

ARADUL ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII LA TENIS DE MASĂ
Sala clubului sportiv din 

găzduit întrecerile etapei 
pale a „Cupei tineretului”

Arad a 
munipi- 
la tenis

de masă. Și-au măsurat forțeie 160 
de tineri și tinere din întreprin
derile, instituțiile, școlile profesio-

înțelegein, prin 
tocmai ușor să 
bună soluție, 
prezentată ieri 
cu președintele 
al arbitrilor am aflat despre ac
țiunea întreprinsă pentru delega
rea conducătorilor de jocuri cu ă- 
jutorul unui calculator 
Cum se sublinia, e o 
experimentală, ca orice 
început, și rămîne de 
de eficientă va apărea.

Credem că nu ar trebui, însă, 
Abandonate — și ca studiu și ca 
punere în practică, în viitorul a- 
propiat — și alte sisteme de de
legare care au înregistrat unele 
succese în alte țări. Unul dintre

electronic, 
operațiune 
lucru de 
văzut cit

ă acela evocat de multi din- 
reputații „cavaleri ai fltlieru- 
de la noi, cu ocazia unui re

cent sondaj întreprins de un co
leg al nostru, anume DELEGA
REA DE COMUN ACORD. Clubu
rile pot stabili, în reuniuni ale 
delegâților lor, arbitrii pentru care 
își dau aprobarea să le conducă 
partidele. Emitem propunerea ta 
aceste delegări de comun acord 
să prevadă însă OBLIGAȚIA AR
BITRARII AMBELOR JOCURI 
DIN RESPECTIVUL CAMPIONAT, 
o condiție care ar mări, după opi
nia noastră, grija pentru o supre
mă obiectivitate a arbitrilor. Nu 
renunțăm în a susține, tot ca o 
variantă a sistemelor de delegare, 
pe cel al desemnării prin tragere 
la sorți. Fată de mai deschisele 
sau mai discretele nemulțumiri 
ale cluburilor față de preferințele 
sau uitările Colegiului central 
■(stare de spirit pe care am întîl- 
nit-o ți la mtilți arbitri, care Se 
consideră nedreptățiți), s-ar putea 
elimina multe doleanțe, mâi mult 
sau mai puțin . justificate, prin 
fixarea lotului de arbitri disno- 
nibili pentru etapa X și la stabi
lirea fiecărui conducător al jocu
lui prin tragerea la sorți efectuată, 
se înțelege, de către plenul con
ducerii „cavalerilor fluierului”. Si
gur că se poate aitinge ‘la perfec
ționări ale metodei prin gruparea 
jocurilor și arbitrilot. De pildă; 
grupul jocurilor bucureștehelor, 
care nu poate fi condus de arbitri 
din Capitală (decîț la intilnirile 
directe). Va ii rezolvat, ca dele
gare, prin extrageri de nume din
tre arbitrii din provincie iar me
ciurile formațiilor din provincie 
prin trageri lâ sorți din lotul ar
bitrilor bucureșteni etc.

Sînt variante și variante. Dar. 
mai întîi. să vedem ce inspirație 
și competență a doved't compute
rul. în cazul cînd nici ei nu dă 
satisfacție într-un procentaj accep
tabil.. sigtir că obligația căutării 
soluției celei inai ideale reapare 
pentru mult solicitatul Colegiu 
central al arbitrilor.

Eftimie IONESCU

zăpezii. Acum, înaintea primului 
gong al returului, terenul stadionului 
„Valea Dorianului” a fost tăVălUgit, 
tribunele și peluzele au fost și ele 
îmbrăcate în haină curată, în aștep
tarea primului fluier. La stadionul 
reșițean va ii gata turînd sauna și 
sala de oxigenare, deși, crederii că 
acestea puteau fi inaugurate cu oca
zia debutului returului.

ARAD. Stadionul U.T.A. a fost su
pus înaintea începerii returului unui 
riguros control sub toate aspectele. 
Au fost zugrăvite și vopsite cabinele 
jucătorilor și arbitrilor și părțile ex
terioare ale stadionului care necesi
tau acest lucru. La același capitol, al 
reamenaj&rii, se poate aminti și re
pararea anumitor părți din tribune 
și peluîe. U.T.A. s-a îngrijit, în pe
rioada dinaintea returului, și de 
Cîmpul' de joc. Și l-a împrospătat cu 
îngrășăminte chimice și brazde rmi, 
în așteptarea unor jocuri de calitate.

CRAIOVA. Deși construit nu de 
mult, stadionul Central din Craiova 
— cel pc care liderul campionatului 
își dispută jocurile — nu dispune, 
încă, de toate instalațiile absolut ne
cesare. îndebSebi 
jUfcătorilor după 
Abi^ hi această 
efectuarea unor 
Astfel, de cUrînd 
Stalațle de oxigenare, iar în ptcxent 
se lucrează intens la âttiehhlărea tlneî 
saune. îmbunătățiri substanțiale S-au 
adus și Suprafeței de joc. Mai rhtilt> 
gazonul va fi îngrijit si refăcut ca 
atenție după fiecare meci de către un 
grup de muncitori specializați In a- 
censtă privință.

TG. MURES. Stadionul „23 August” 
își așteaptă primii oaspeți „oficiali” 
din acest an, jucătorii echipei Poli- 
tehnir-i Timișoara. Gâzonnl. perfect 
înlrețîniit â făcut cunoștință, tn a- 
cest sezon cu cramposnore ghetelor 
jucătorilor abia duminică. 'Cîfid a 
avut Ioc meciul de verificare dintre 
A.S.A. și Tractorul Brașov. VertteYo- 
le au fost zugrăvite. iar 
vopsită. Tabela de mareai a fost în
locuită cu alta nouă mult mai vizi
bilă.

CLUJ. Roiul de gazdă
oraș pentru etapa inaugurală a re
turului ii rovine stadionului Munici
pal, unde „U” va juca în compania 
echipei F.C. Argeș. Gospodarii sta
dionului au 
oaspeții să 
optime, atît 
nul de JoOț 
lalte anexe. . .
bine în privința terenului de joc care 
se prezintă denivelat. Partea proastă 
este că denivelările sînt mai pronun
țate tocmai in careurile de la 16 m. 
Sperăm că in zilele următoare și a- 
ceastă lacună va fi remediată.

recuperării forțelor 
meciurile susținute, 

iarnă s-a trecut la 
astfel de lucrări, 

s-a terminat o in-

lemnăria

A âCCSltil

luțit din timp măsuri ca 
beneficieze de condiții 
in cfcea ce privește tetfe- 
fiî't și Vestiarele și cele- 
Lucrurile stau mai puțin

ITALIA

Aii a apărut numărul 402 
al revistei

ROMANIA

sintetică a 
echipe di- 
incbeierea 

irt returul

dift sumarul căruia 
vâ lecomandâm:

clubului ?" Dumi-
Neagu și Dobrin au 
șanse I
„Interviul «ăptămînii", 
internațional Cornel

Compiorrfituluiiț »
IS

• O pretenterre 
bctivîtâții celor 18 
viriorraro A între 
tiuului șl startul 
campionatului ;

© „Clubul goljjelerilor cu- 
tișii (o pagipă consacrată ju- 
Cotaril'or cdre au marcat pînă 
acum cite 100 de goluri in 
Divizia A). Cine vor fi viitorii 
„membri ai < 
trache, 
primele
• La 

■fostul 
Popa ;

• Pagina tehnică (e sene 
de 'di-Heble legate de Specifi
cul perioadei competi'țicnole) ț
• Cu 11 zile incifilea itv 

ceperii returului în divizia se
cundă, alte pregătiri ale e- 
■chipelor din acest ețâtoii ;

© Pagina
Mondial. (Q „vizită tg 
din Prankfurt am Main, un re
portaj despre echipa Argenti
nei, breviar) ;
• Reportaje din fotbalul 

peste hotare ;
• Pagina de Magazin ex

tern ;
• Rubricile obișnuite : Sub

linieri, Dialog Cu cititorii, Car
net extern, Din fotbalul inter
national, Campionate noționeie.

Proiectata Intllnire de fotbal Rotai* 
hta—Italia, care urma să se desfășoare 
la 2 luate, la București, nu va mal aVea 
loc. intrucît federația Italiană de fotbal 
a anunțat că dorește să ofere jucăto
rilor săi un timp de odihnă mal înde
lungat In vederea participării lor ta 
turneul final al Weltmelsterschaft-alul, 
rehunțînd, pentru același motiv, ți Ia 
Jotul amical cu Iugoslavia programat 
pentru 29 mai. In drum spre R. F. Ger
mania. elevii lui Valcareggl vor face 
o escală la Vierii, tinde, lă 8 Iunie, 
vor Juca In compania echipei Austriei.

STEAUA S-A ÎNAPOIAT DIN 
TURNEUL IRANIAN

tuni Stata S-a înațwlst în țari echipa 
de fotbal Steaua care a întreprins un 
turneu de cinci Jocuri în Iran, palnîa- 
resal fotbaliștilor bucureșteni în acest 
turneu a însUntat două victori! (3—1 cu 
pas Teheran și î—t» tn ultimul meci, 
disputat vineri cu Abadan), do'iVă remi
se (î—1 cu căfnMoana țHvli, £ersepolis, 
și 1—1 cu TAJ) și o înfrîngere (1—2 în 
fa'ța Ogbăb).

A

„JUCĂTORII ROMANI 
TREBUIE SĂ ClȘTIGE CA FORȚĂ..."
interviu ții T. . . Kraus, antrenorul echipei Sparta Praga

K BCfuna uib
Antrenorul cunoscutei echipe Sparta 

Fraga, deși tînăr îii această măsferle, 
este o cunoștință mai Veche. Tadeaș 
Kraus nu este altul decît internațio
nalul de acum 12—14 ani, coleg cu 
Pluskal, Hoțvalh și MâsOpust la Dukla 
Braga, de 23 de or! component al 
echipei Cehoslovaciei. De 8 ânl, a 
îmbrățișat meseria de antrenor, a lu
crat doi ani in Australia, iar de trei 
campionate se ocupă de pregătirile 
formației Sparta Fraga care, înaintea 
începerii returului, ocupă locul 4 în 
clasament.

La sfirșitul turneului întreprins în 
țara noastră, l-am rugat pe Tadeas 
Kraus să ne răspundă lâ cîteva în
trebări.

— într-o perioadă în care multe 
echipe au preferat pentru me
de pregătire in țări cu climă mai 
dv. ați optat pentru România, 
mulțumiți de roadele tutneu-

ARBITRUL MECIULUI DE JUNIOR! ROMANIA
Așa cum se știe, la 3 aprilie, la Bucu

rești echipa de juniori a României va

ARBITRUL OTTO ANDERCO 
DELEGAT IN PRELIMINARIILE 

TURNEULUI U.E.F.A.

Meciul de juniori Iugoslavia—Ungari», 
programai să se. desfășoare tn cadrui 
preliminariilor U.E.F.A., la 6 aprilie, va 
fl condus de un arbitru român. Comi
sia . de specialitate U.E.F.A l-a delegat 
la acest ioc pe Otto Anderco,

ARBITRU ALBANEZ LA MECIUL 
S.C. BACĂU — LEVSKI 

SPARTAK SOFIA
Așa cum am mal anunțat, miercuri 

6 martie se va disputa la Bacău partida 
dintre echipele Sport Club șl Levskl 
Spartak Sofia, contind pentru Cupa 
Balcanică. Această partidă va fl con
dusă la centru de arbitrul albanez 
Shefqet Caslli.

■*

„CUPEI TINERETULUI"
nale și liceele din localitate. zIatâ 
cîștigătofii i cat. 15—19 ani — 

, Irina Kallos (Lie. de construcții) și
Victor Băluț (Gr. sc. comercial);

cat. pînă la 30 de ani: Irina Apos- 
tiu (Gr. șc. sanitar) și Emcric Ta- 
cacsi (Strungul).

T. ȚIGANU-coresp.

PATINATORII BRĂILENI S-AU ÎNTRECUT LA GALAȚI
Vremea călduroasă din ultima 

vreme a făcut impracticabile pati
noarele amenajate în orașul Brăila 
Etapa județeană la speastă disci
plină S-a desfășurat pe patinoarul 
artificial din Galați, cu participarea 
a 42 de copil la categoria 11—14 ani.

Dreptul de a concura în finala de

La Tușnad (2—3 martie) I-au cu
cerit : Rodica Mocanu (Șc. gen. 15), 
Lhminița Bădără și Carmen Cadâr 
(Se. gen. 6), la fete, P. Canciu. M. 
Toader (Sc. gen 16) și S. Lungu (Sc. 
gen, 25), la băieți.

Tr. ENACHE, coresp. județean

R.F, GERMANIA
susține meciul retur în 
Iecționatel similare a R. 
meci contlnd pentru 
U.E.F.A.

Jocul va fl 'condus de 
alav I. MladenovlcL.

compania se- 
F. Germania, 
preliminariile

arbitrul lugo-

dintre 
cîurilc 
caldă, 
Sinteți 
IUI 7

— Am știut că în această iârhă 
. blinda, clima e bună și în România, 
în parte am avut âceăstă confirmare. 
Doar duminică, la Ploiești, a fost 
foarte frig. Jocul, însă, n-a avut de 
suferit. Cele trei partide jucate in 
țara dV. ne-ău arătat destule lucruri 
btine, dar și minusuri. Sîntem con- 
știenți că mai avem hevdie de acu
mulări, deși, Și lâ noi, campionatul 
se reia tot ia 3 martie. Turneul din 
România ne-a fost folositor.

— Ce impresie v-au făcut divizio
narele A pe care le-ați întîlnit ? (n.n. 
F.C. Argeș și Petrolul).

— Cunosc fotbalul românesc de 
mulți ani și âm o părere bună des
pre dl. Ca să faci referiri la valoa
rea echipelor doâr după jocurile res
pective, mi Se pare hazardant. S-a 
văzut clar că în această perioadă și 
echipele dv. nu au jocuri suficiente, 
ca și noi, care am susținut doar șase 
meciuri pe terenuri de zgură. Ml-au 
plăcut la jucătorii dv. rapiditatea în

ntrjT

acțiune, explozia, , intuia, , ,^g^a,t^l, 
unora. M-au surpriris„.lasăt untie ire- . 
gularităji, jocul neregulamentâr, cu 
coatele, cară se penalizează pe orice 
stadion. Este nevoie , ca acești , buni 
tehnicieni pe care îi aveți în rîndul 
jucătorilor să cîștige ea forță, să de
vină cu adevărat atleți.

— Pentru că ați adus vorba de a- 
ceastă calitate, ani vrea să vă spu
nem că a impresionat pe foarte mulți 
cohstiluția fizică a jucătorilor 
cate îi pregătiți.

— Fotbalul modem cere acest 
cru. Desigur, e greu să găsești 
baliști cu talie, cu gabarit, dar 
bule să-i cauți, încă

te

LOTO #
PRONOSPORT

TRAGEREA EXTRAORDINARA
1

LOTO A MĂRȚIȘORULUI,
MARTIE, 1974

Se acordă :
Autoturisme „Moskvicî 
și diferența în numerar

•
(U"2“ ,____
la 100.000 lei ;

• Excursii în Iugoslavia („Coas
ta băimației”);

• Excursii în Polonia (t,Turul Po
loniei”) j
• Se efectuează 6 extrageri în 

trei faze ;
® Se

mere ;
• Se

numere

extrag

acordă 
din 20

408/ 
pînă

în total 52 de nu-

cîștiguri pentru 3 
și 24 extrase.

Alte amănunte găsiți în 
teîe tragerii care se află 
agențiile Loto-Pronosport.

Tragerea extraordinară 
Mărțișorului va avea 1— ... _ 
rești, vineri 1 martie a.C., la sala 
Clubului Finanțe-Bănci, din sir. 
Doatnnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,10.

prospec- 
în toate

iară Loto a 
loc la Bucu-

F ;tru din Sâtu Mare ; 3. Hodor 
sif din Timișoara și 4. Tănase Leen 
din București, fiecare cite o ex
cursie de 2 lucuri plus diferența 
îa numerar pînă lâ 25.000 lei.

CATEGORIA a 3-ă: 1. Muntea- 
nu Gheorghe din Brâșov ; 2. Gheor- 
ghe Nicolae din Brăila; 3. Gheor- 
ghe Nicolae din Brăila ; 4. Buna S. 
Alexandru din Sf. Gheorghe; 5. 
Axente Gh. Gheorghe din Craio
va ; 6, Teodoru Dumitră din Ga
lați ; 7, Neagu ton din cotii. Poe- 
hârii Burchi, jud. Prahova ; 8 Nî- 
chifor VăSile din Ploiești ; 9. Melî- 
ceseu DumitrU din Bucurășîi șî 10. 
Crăciun Dinu din București, fiecare 
cite O exciirsie în Bulgaria șî Iu
goslavia plus diferența îh numerar 
pînă Ia 19.820 lei.

lO-

lu- 
fot- 
tre- buie să-i cauți, încă de la copii si 

juniori, să-i formezi, să te ocupi de 
promovarea lor.

— Candidează Sparta Prâga Ia 
titlul de campioană ?

— Sîntem la trei puncte dâ Udâr 
și, evident, acest gînd ne anifnă pe 
toți. O echipă trebuie să creadă în 
Șansa sa. Oricum, Sparta va juca un 
rol important în acest retur.

— Ce se întimplă cu Spartak Trnâ- 
va 7 O găsim abia pe la mijlocul cla
samentului...

— Această formație a domihât 
mulți ani fotbalul la n61. Dar inter
naționalii săi au început să tmbătrî- 
hească, Adamcc a fost suspendat o 
lungă peiroadă. Echipa începe să se 
transforme și acest proces nu se 
poate face dintr-o dată. Ar fi o mare 
greșeală. Un asemenea moment i-â 
trăit și Sparta Prafta. Și noi avem 
jucători mai bătrini — Chovanec 
Migas, Mașek, Taborschi (ultimii doi’ 
siht și accidentați), dar am promovat 
și tineret: Kfslinger, Păvlihek, Brine, 
Kotek și speram ca această simbio
ză să dea rezultatele așteptate.

Constantin ALEXE

Mîine, la Galați 
OfELUL — POLITEHNICA IA$I

In drum spre București, unde dumi
nică vâ înttlni formația Sportul studen
țesc în cadrul primei etape a returului 
campionatului Diviziei A. echipa Poli
tehnica iași va susține mîine după â- 
tniază la Galați o ultimă partidă âe 
verificare. în compania divizionarei B, 
Oțelul. Meciul va avea loc pe stadio
nul „Portul roșu", cu începere de la’ ora 16.

★

ClȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN U FEBRUARIE 1974

CONTINUAREA LISTEI CÎȘTI- 
GATORII.OR DE EXCURSII Â- 
TRIBUITE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES 
DIN 17 FEBRUARIE 1974.

CATEGORIA a 2-a: 1. Pop Eu
gen din Ploiești j 2. Schdmberger

Categoria I <12 rezultate) : 6,33 
ridate a 11 633 lei.

categoria a n-a (11 rezultate) : 
variante ă 813 lei.

Categoria a Ilt-a (in rezultate) : 
variante a 152 lei.

va-

109-,05

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

echipa franței VA INTÎLNI 
INTR-UN JOC-TEST PE 

ANDERLECHT BRUXELLES
tn vedere» meciului pe care-1 va sus

ține cu România, la 23 martie, la Paris, 
echipa națională a Franței șl-a pro
gramat un Joc-test cu un partener de 
peste hotare. Aceasta partida de veri
ficare * reprezentativei cocoșului galic 
va avea loc la Lens, in ziua de 19 
martie, tn compania cunoscutei formații 
de clttb belgiene Anderlecht Bruxelles.



CELE 11 ORAȘE DIN R.D. GERMANA
O TOTUL ESTE PREGĂTIT PENTRU

/ ÎNTRECERILE C.M. DE HANDBAL NOI PROTESTE ÎMPOTRIVAAu început campionatele mondiale de biation

F.R. Hand- 
membru

Secretarul general al 
bal, Lucian Grigorescu, 
al comisiei tehnice de organizare 
și competiții din cadrul Federației 
internaționale de specialitate, ne-a 
declarat, la reîntoarcerea sa de la 
Berlin, că întrecerile celui de al 
8-lea campionat mondial de hand
bal masculin ar fi putut începe 
cu o săptămîna mai devreme.

.,în decurs de 4 zile — ne spu- 
hea L. Grigorescu, am vizitat toa-

te cele 11 săli de joc din Bran
denburg, Magdeburg, Dessau, Halle, 
Erfurt, Gera, Karl-Marxstadt, Sch
werin, Wismar, Rostock și Berlin. 
Cele mai mari — sălile din Sch
werin și Berlin, care pot adăposti 
peste 5 000 de spectatori. La Halle 
și Karl-Marxstadt, 
noare acoperite s-au 
peste noapte în săli 
perfect

Peste
regulamentare, 
tot am

fostele pati- 
transformat 
cu parchet

fost impresionat

de interesul manifestat de comisiile 
de organizare pentru a pune la 
punct condițiile de cazare și joc. 
în fiecare oraș, aceste comisii au 
fost sprijinite de primării și de 
cele mai mari întreprinderi, care 
vor patrona echipele participante. 
Totul a fost prevăzut cu o deose
bită meticulozitate și am convin
gerea că întrecerile pentru cel de 
al 8-lea titlu suprem se vor bucu
ra de bune condiții de desfășurare”.

PRIMUL ÎNVINGĂTOR, JUNIORUL S KAKULIA (U.R.S.S.)
Sportivii români debutează astăzi in întrecere,

ft

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD CORESPONDENTA DIN BERLIN

ACORDULUI F.I.L.T.-W.T.T

DECLARA CĂPITANUL HANDBA LlȘTILOR

IUGOSLAVI, H. HORVAT
Echipa de handbal a Iugoslaviei, campioană o- 

limpică, și-a încheiat pregătirile în vederea partici
pării la C. M. din R. D. Germană. Antrenorul J. Mil- 
kovici și selecționerul unic, I. Snoj, sînt-mulțumiți 
de modul în care au decurs ultimele preparative și 
așteaptă optimiști evoluția echipei lor la acest cam
pionat mondial.

înainte de plecarea din Belgrad, căpitanul „plavi- 
lor“, Hrvoje Horvat declara : „Va fi un succes pen
tru noj dacă vom ocupa locul III, ca la ediția pre
cedentă din Franța. Dar gîndurile noastre se în
dreaptă spre o poziție superioară. Principalele ad
versare — echipele R. D. Germane, României și 
U.R.S.S.

Iată și Iotul iugoslav pentru C. M.: Horvat (27 ani, 
138 de selecționări, 364 goluri înscrise pentru națio
nală), Lavrnici (27—127—437), Pokrajac (26—124— 
340), Popovici (26—85—167), Mișkovici (29—84—58), 
Lazarevici (25—77—193), Arslanagici (29—72), Fajfrici 
(32—72—87), Mileak (23—61—114), Bugarski (30—43— 
39), Zorko (23—30), Periei (26—21—14), Ragenovici 
(21—17—32), Pavicevici (22—14—25), Serdarusici 
(23—12—13) și Nimși (23—7).

Este pentru a doua oară cînd R. D. Germană or
ganizează campionatul mondial de handbal. în 1958, 
echipa noastră nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor 
și sportivii suedezi au cîștigat fără dificultăți titlul 
suprem. De această data, majoritatea tehnicienilor 
consideră că echipa pe care o va alinia Hans Seiler 
este cea mai bună pe care R. D. Germană a avut-o 
în ultimii ani și că șansele de a intra pentru prima 
oară în posesia titlului mondial sînt apreciabile.

Desigur, tragerea la sorți nu ne-a avantajat. Pen
tru a ajunge în finală va trebui să trecem peste 
redutabilele formații ale Iugoslaviei și U.R.S.S., alte 
două mari favorite care, în plus, se află și în formă 
excelentă. Hans Seiler afișează însă mult optimism : 
„Pentru echipa noastră, meciul decisiv rămîne, orice 
?'a5 ȘPune> cel din grupa semifinală în care vom 
întîlni „7“-le iugoslav, campion olimpic. Dacă vom 
trece de această extrem de incomodă adversară și 
vom ajunge în finală, cu echipa României, sper că 
vom obține mult așteptata revanșă după înfrîngerea 
suferită în 1971, la Paris".

participînd la cursa individuală (20 km) a seniorilor
MINSK, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Marți, pe pistele de la Raubici, si

tuate la aproximativ 25 de kilometri 
de capitala R.S.S. Bieloruse, s-a dat 
primul start oficial al campionatelor 
mondiale de biation — ediția 1974. 
Competitori — 42 de juniori, repre
zentanți a 12 țări, care s-au între
cut în proba individuală de 15 km, 
cu trei trageri. în seara precedentă, 
în frumosul Palat al sporturilor din 
Minsk — o clădire spațioasă cu a- 
proape‘S 000 de locuri și de o con
cepție arhitectonică modernă — a 
avut loc festivitatea de deschidere 
a întrecerilor. Delegațiile celor 17 
țări participante la „mondialele" de 
biation s-au aliniat, în aplauzele 
primitorilor spectatori din orașul 
gazdă. A urmat cuvlntul de deschi
dere, rostit de L. Toffel, președin
tele Uniunii internaționale de pen
tatlon modern și biation. ~ 
prezenți au asistat apoi la un atrac
tiv spectacol cultural-sportiv, în care 
„capul de afiș" l-a deținut evoluția 
multiplei campioane de gimnastică 
Olga Korbut, originară de pe aceste 
meleaguri. O întreagă pleiadă de 
performeri olimpici și mondiali so
vietici au înmînat, fiecărei delegații, 
fanioane și insigne.

în cursul dimineții de marți, am 
vizitat pistele și poligonul ce vor

găzdui întrecerile. Toți cei prezent! 
au fost îneîntați de ridicata tehnici
tate a instalațiilor electronice de 
cronometraj și înregistrare a rezul
tatelor tragerii, de clădirea rezerva
tă oficialilor, presei și radiotelevi- 
ziunii. Vom mai menționa faptul că, 
în ultimele zile, temperatura a osci
lat între minus și plus 5 grade, fapt 
care a determinat, în mare măsură, 
topirea zăpezii. Dar organizatorii au 
făcut eforturi considerabile pentru a 
așterne un strat destul de gros de 
zăpadă, răspîndită de-a lungul 
seelor. Așadar, condiții bune de 
trecere pentru concurenți.

Traseele alese sînt extrem de 
ficile. Alternările de urcușuri
coborîri și virajele dificile sînt per
manente pe tot traseul. Aproape se 
poate spune că singurul spațiu nlat 
este cel din poligon ! Putem, deci, 
anticipa că vor avea succes eei ce au 
acumulat un grad sporit de rezis
tență fizică și își vor doza eforturi
le pentru a putea rezista, pînă la 
sfîrșit, unor curse foarte dure.

Iată și ultimele noutăți ce-i pri
vesc pe sportivii noștri. Lurii, ei au 
fă^jjt un antrenament foarte tare, în 
cursul căruia au alternat sprinturile 
puternice cu parcurgerea — într-o 
intensitate apropiată de concurs — 
a traseului pe care se va disputa — 
miercuri — proba individuală de se-

tra- 
în-

di-
cu

IVO CORAN
KLAUS POHLENZ

„Deutsches Sportecho

Toii cei

ȘTEFAN POP-PE LOCUL 3 LA PR AGA
La campionatele internaționale 

de judo ale Cehoslovaciei, ^dispu
tate la Praga au participat sportivi 
din șase țări printre care și Ro
mânia. Din lotul tării noastre cea

PRIMELE AMĂNUNTE DESPRE

mai bună comportare a avut-o 
Ștefan Pop, care a ocupat locul 3 
la cat. ușoară. Alți 4 judoka ro
mâni s-au clasat pe locul 5 : Ale
xandru Filip (cat. ușoară). Cornel 
Roman și Iosif Ianoși (cat. semi- 
mijlocie) și Ioan Buzic (cat. semi
grea).

CAMPIONATELE MONDIALE
DE GIMNASTICA DE LA VARNA

femiiiină a României, in

niori — 20 km. Cu regret trebuie să 
semnalăm absența din echipa româ
nă a lui Nicolae 
nerestabilit 
In locul său 
Ceilalți trei 
roastre sînt __  _
Ventana și Gheorghe Gîrniță. 
putut constata în rîndul lor o toni
fiantă stare de spirit, neapărat nece
sară marilor concursuri.

Referitor Ia cursa inaugurală, cea 
a juniorilor (la care România nu a 
avut reprezentanți), ea a fost domi
nată de sportivii sovietici și de cei 
finlandezi, care au ocupat 
trei locuri : 1. Serghei

/(U.R.S.S.) 53:47,0 ; 
(Finlanda) 59:04,0 ; 
(U.R.S.S.) 59:05,0.

Vcștea — încă 
după gripa contractată, 
va evolua Victor Dihoi. 
reprezentanți ai țării 

Gheorglie Voicu, Victor 
Am

primele
Kakulia

2. Erkki Antila
3. Igor Gruzdev

Radu TIMOFTE

ROMA, 26 (Agerpres). întrunit la 
Roma, comitetul director al federației 
italiene de tenis a decis să se rali
eze la propunerea federației franceze 
In ceea ce privește jucătorii angajați 
prin contract cu asociația americană 
„World Team. Tennis", organizatoarea 
campionatului interorașe. în consecință, 
jucătorii care vor participa la „inter
orașe" nu vor fi acceptați la campio
natele. internaționale de tenis ale Ita
liei, programate în luna mai la Roma.

De asemenea, se anunță din Stockholm 
că federația suedeză de tenis dezaprobă 
acordul intervenit între federația 
națională de specialitate (F.I.L.T.) 
sociația americană W.T.T. într-o 
soare adresată F.I.L.T., federația
deză cere acestui for să-și revizuiască 
poziția și să anuleze acordul cu W.T.TJ

După cum reiese din ultimele știr! 
primite, pe o poziție comună se află 
acum, federațiile naționale de tenis din 
Franța, R. F. Germania, Cehoslovacia; 
Italia si Suedia.

tater- 
țl a-* 
scrl- 
sue-

TURNEE DE TENIS
• La Barcelona, Ion Țiriac învingător In primul tur,

iar Jan Kodes, eliminat î
LA COSTA. In cadrul noului turneu 

pentru circuitul W.C.T. (gr. n). care se 
desfășoară în localitatea americană La 
Costa (California), Jucătorul australian 
Boy Emerson l-a Învins în trei seturi : 
6—3, 6—7, 6—3 pe americanul Cliff
Richey. Alte rezultate din primul tur : 
Raul Ramirez (Mexic) — Jalme Fillol 
(Chile) 6—3, 7—6 ; Jirl Hrebeo (Ceho
slovacia) — Charles Pasarell (S.U.A.) 
6—3, 3—6, 6—3 ; Brian Gottfried (S.U.A.) 
— B. Phillips Moore (Australia) 6—3, 
4—6. 6—3.

BARCELONA — La „Palatul Sportu
rilor" din Barcelona au Început între
cerile celui de-al treilea concurs, con- 
tînd pentru gupa a III-a a Circuitului 
W.C.T. In primul tur al probei de sim
plu a fost Înregistrată o mare surpri- 

Jan Kodes, 
tenlsman a- 
fața căruia

ză : campionul cehoslovac 
a fost eliminat de tînărul merican Tom Leonard, în , 
a pierdut cu 6—3, 6—7, 4—6. în altă par
tidă, românul ion Țiriac a obținut vic-

l-aColin Di-
cu

Guerrero. Arthur Ashe 
cu 6—4, 7—6 pe

iar Roger Taylor a dispus

Jose 
învins 
bley, _
3— 6. 7—6, 6—4, de Haroon Râhim. Alte
rezultate : Harold Solomon (S.U.A.) — 
Miguel Soler (Spania) 6—2, 6—1 ; Anto
nio Zugarelll (Italia) — Onny Parun 
(Noua Zeelandă) 6—4, 7—5 ; Ray Moore 
(R.S.A.) — Antonio Martorell (Spania) 
6—3. 7—6 ; Gerald* Battrick (Anglia) — 
Paul Gerken (S.U.A.) 6—2, 6—7, 7—5.

CHICAGO — Rezultate înregistrate în 
turneul internațional feminin : Chris
Evert (S.U.A.) — Pam Teeguarden 4
(S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Martina Navrati
lova (Cehoslovacia) — Sue Stap
(S.U.A.) 6—2, 4—6, 6—1 ; Marcie Louie 
(S.U.A.) — Kathy Kuykendall (S.U.A.) 
6—2, 5—7, 6—1 ; Virginia Wade
glia) — Laurie Fleming (S.U.A.)
4— 6, 6-3.

MADRID — în finală, brazilianul 
Edison Mandarine l-a eliminat cu

(An-
6—3,

Echipa
Recent la Chiasso, în Elveția, 

s-au desfășurat lucrările comisiilor 
tehnice, feminină și masculină, ale 
Federației Internaționale de Gim
nastică. care au dezbătut probleme 
ele actualitate ale gimnasticii mon
diale. Prezentă la aceste lucrări, 
ca membră a Comisiei tehnice fe
minine a F.I.G., antrenoarea fede
rală Maria Simionescu ne-a furni
zat aeReva^amătiunte în legătură 
eir cfcuba-terile ți 'hdfărîrile luate în 
cadrul acestui for internațional.

între altele, a fost luată în dis
cuție problema viitoarelor campio
nate mondiale și ale Jocurilor 
Olimpice din 1976. în ce privește 
reprezentativele ce urmează a-și 
disputa titlurile supreme, „mondia
lele" de la Varna nu ridică proble
me prea serioase, deoarece atît în 
competiția feminină cît și în cea 
masculină este admisă participarea 
a cîte 24 de echipe, etapa califi
cărilor fiind astfel practic elimi
nată, Calificarea olimpică va fl 
însă mult mai dificilă deoarece, 
după cum se știe, vor putea lua 
parte la J.O. numai cite 12 echipe 
naționale șl cite 4 formații de „in
dividuali", astfel că s-au purtat 
tnulte discuții in legătură cu mo
dalitatea calificării. S-a făcut chiar

aceeași grupă cu Cehoslovacia
propunerea ca toate echipele, in
diferent de locul ocupat' la „mon
diale" să susțină examenul califi
cărilor. O hotărîre definitivă va fi 
luată la Congresul din august al 
F.I.G.

Iată și cîteva noutăți legate de 
întrecerea de la Varna. Grupele 
au fost alcătuite pe baza rezulta
telor obținute la J.O. de la Mtin- 
SW feminină h
României făcînd parte, împreună 
cu Cehoslovacia, din grupa a III-a. 
după U.R.S.S. și R.D.G. (prima 
grupă), Ungaria și S.U.A. (grupa a 
Il-a). în toate aceste trei grupe 
vor figura și alte echipe reprezen
tative, ce urmează a fi stabilite 
prin tragere la sorți. Gimnastele 
noastre vor evolua, cu exercițiile 
impuse, la începutul programului 
de după-amiază, urmînd ca cele
lalte echipe amintite să-și susțină 
programul în continuare. Exerci
țiile liber alese vor fi prezentate 
după efectuarea unei noi trageri la 
sorți și avîndu-se tn vedere, cu 
prioritate, rezultatele de la impuse. 
La Chiasso au fost stabilite șl bri
găzile de arbitraj pentru viitoarele 
campionate mondiale, Maria Si- 
mioneseu fiind desemnată ca șefă 
de brigadă la btrnă. La celelalte a-

Jose
6—7.

__ , ______  ._  T___  _ ....___ • 6—2 pe spaniolul Juan Muntanola (care 
torla cu 6—4, 6—0 în fața spaniolului a abandonat).

... . <

MILAN MILIANKI NOUL ANTRENOR
AL ECHIPEI IUGOSLAVIEI ?

In acest an, lupta pentru un loc în echipa noastră reprezentativă feminină 
est# mai (Bras a&bit tii'lcînd. Iat-o pe Elena Qeampelea lucr.ind la paralele, 

în timpul unui antrenamentunui antrenament

TURNEELE FINALE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

au depășit aproape cu regularitate 
apărarea adversă, mai cu seamă 
cea din linia a doua, unde sibien- 
cele interveneau tardiv și neinspi
rat. De asemenea, absența unor tră
gătoare cu mare forță în lovituri, 
precum și lipsa dublajului au con
stituit alte cauze determinante în 
insuccesul C.S.M.-ului. Doar setul 
al doilea a avut o desfășurare ceva 
mai echilibrată, datorită faptului că 
bucureșteneele, resimțind și efortu
rile depuse în ziua precedentă, și-au 
permis momente de relaxare (ele au 
condus cu 9—7 și 13—9), dînd posi
bilitatea adversarelor, care nu au 
renunțat în nici un moment la lup
tă, să aibă o spectaculoasă revenire. 
Mai calme, însă, giuieștencele s-au 
impus în cele din urmă Au condus 
bine : N, Gâleșeănu (București) și 
C. Mahițîu (Brașov) următoarele 
sextete: RAPID — Florica Fugigi, 
Constanța Bălășoiu, Eugenia Re- 
bac. Marfa Szekely, Elena Crișan 
(Cristina Băltărețu). Ruxandra 
Vraniță ; C.S.M. SIBIU : Heidrunn 
Schunn, Marinela Milea, Mariana 
Cloțean, Margareta Vasiu, Marcela 
Motronea (Maria Ruja), Emilia Pi
ta ru, Marcela Pripiș.

In meciul următor s-au întîl- 
nit două formații. Constructorul și 
Farul, care depuseseră serioase

eforturi 
luni. Se 
tre ele ____ __ __ ______
proaspătă, deoarece în mare mă
sură de aceasta depindea soarta 
meciului. Constructorul, după ce 
a cedat primul set destul de cate
goric, și-a )_; 
reușit, în urma 
mare luptă, să realizeze t 
rîvnita victorie cu 3—1 (—7, 
14. 10). Aceasta și ca urmare a 
unor greșeli. adesea elementare, 
comise de atacantele constănțence 
în momentele decisive. Au evoluat; 
CONSTRUCTORUL — Victoria 
Caranda-Banciu (Victoria Drăgan). 
Doina Rusu (Narcisa Natea), Elena 
Pisică,. Paula Cazangiu (Florentina 
Dinu). Ileana Teodorescu. Daniela 
Steriade; FARUL — Carmen Ma
rinescu (Adriana Ghincu), Luxa 
Racovițan. Aurelia Schiopu. Maria 
Cengher, Viorica Lutsch (Maria 
Focșa), Ana Dan (Margareta Lă- 
luț). Au arbitrat bine V. Arhire 
(Brasov) și Em. Costoiu (Bucu
rești).

în ultima partidă. Penicilina Iași 
— Dinamo 3—2 (13, 10, —12, 
—5, 4).

AZI, DE LA ORA 16 
Constructorul — C.S.M. Sibiu 
Dinamo — Farul 
Rapid — Penicilina

in partidele maraton 
punea problema care 
va reuși să apară

regrupat forțele și a 
—i unor seturi de

mult
13,

LA RiMNICU V'LCEA „U“ CLUJ A ÎNVINS PE I.E.F.S.!---- T- ”
(prin telefon, de Ia 
nostru). Turneul 
7—12 al campio- 
a început în sala 
Roaită“ din loca- 

,,U“ Cluj a 
an meci pasionant 

pi> țF.F.S'Bncur-ști cu 3—2 (—11 
10; 14, —7, II) ! După cum începu
seră „ostilitățile", voleibabstele 
bucureștene lăsau impresia că vor 
cîștiga ușor intîlnirea. Dar nu s-a 
întîmplat așa. Cu o echipă omo
gena mai bine pusă la punct cu 
pregătirea fizică, clujencele au in
firmat pronosticurile, întoreînd pînă 
la urmă rezultatul în favoarea lor.

RM. VÎLCEA 
corespondentul 
pentru locurile 
natului feminin 
liceului . Vasi'Ie 
lițafe cu o surpriză • 
înv-ebuf.”"du,pă

Cu un succes, dealtminteri pre
vizibil, au debutat și 
craiovene în partida cu 
listele de la I.T.B. Cu un 
care a funcționat bine, cu 
Popența în vervă de joc și 
trăgătoare extrem de eficace (Li
liana Pașca și Simona ~ 
Universitatea Craiova a 

partida, obținînd victoria cu 
(10, 2. 4).
cealaltă partidă a primei e- 
Medicina București a obținut 

9,

studentele 
voleiba- 

blocaj 
Aurora 

cu două

clar
3-0

în
tape
cîștig de cauză : 3—1 (9,
11) în fața studentelor de la 
versitatea Timișoara.

Enescu). 
dominat

Dragomir ROȘIANU

parate au fost stabilite ca șefe 
brigăzi : Andreina Gotta (Italia) 
sărituri ; Ellen Berger 
paralele ; Taissia 
(U.R.S.S.) — sol.

Continuă procesul de 
noului regulament tehnic al F.I.G., 
care urmează a fi validat la viito
rul Congres al acestui for. Din co
misia care lucrează la elaborarea 
statutului F.I.G., acțiune care pre
cede definitivarea regulamentului, 
face parte și secretarul general al 
federației române de specialitate, 
Nicolae Vieru.

O mare parte din timpul de dez
bateri a fost afectată discutării 
noilor exerciții impuse, cu care 
se va concura la J.O. din 1976. A- 
cestea, atît la feminin cît șl la 
masculin, urmează a • fl compuse, 
La fel ca acum cițiva ani, de F.I.G. 
La feminin, exercițiile au fost ela
borate de federațiile din : para
lele — R.D. Germană, birnă — 
U.R.S.S., sol — România. Viitorul 
sol impus a tost conceput de o co-

de

(R.D.G.) —
Demidenko

redactare a

misie condusă de Juiieta Cintoiu, 
lector la I.E.F.S., pe o muzică com
pusă de Carol Stabișevschi. Aceste 
exerciții impuse urmează a fi pre
zentate public la concursul de 
mare anvergură organizat de fe
derația bulgară de specialitate în 
zilele de 6—9 iunie, la Varna. Ele 
au o valabilitate de doi ani, ur- 
mînd ca din 1976 exercițiile impu
se să aibă ca termen de execuție 
o perioadă mai mare, de patru 
ani.

în ce privește echipa noastră 
masculină, clasată pe locul 7 la 
J.O., ea va evolua într-o grupă a 
cărei componență urmează a fi tra
să la sorți.

Din punct de vedere al apara
turii și echipamentului, s-a hotărlt 
ca ia feminin aterizările — la toa
te aparatele — să se efectueze pe 
o singură saltea, groasă de 6 cm, 
tn timp ce la masculin se admite 
folosirea a două saltele Ia bară, 
inele și sărituri.

Constantin MACOVEI

Pe stadionul olimpic Roma,
s-au intîlnit ieri, două din cele mai 
puternice selecționate de fotbal din 
Europa : Italia și R. F. Germania. 
Meciul desfășurat în fata a 75 000 de 
spectatori, pe o temperatură ideală 
(20 grade C) s-a încheiat la egali
tate : 0—0. Spectatorii au rămas de
cepționați de factura jocului, pentru 
ambele formații, poate în mod con
știent, nu-> au ) arătati :tot .potențialul 
de care dispun.»rMeeiulp' în' -adevăra
tul sens al cuvîntului „amical". a 
fost denarte de confruntarea pasio
nantă din turneul final al C.M. din 
Mexic. Firește, după înfrîngerea vest- 
germanilor la Barcelona, rezultatul de 
0—0 obtinut la Roma îi poate bucura. 
Totuși, se poate 
gal cu care s-a

spune, că scorul e- 
terminat jocul este

echitabil. Prea puțini jucători am pu
tea remarca în acest „amical" : poate 
pe Zoff. pentru că nici azi — după 
1 007 minute prezente în poarta se
lecționatei Italiei — nu a primit nici 
un gol, și pe Kivera, iar de la oaspeți, 
am putut evidenția pentru străduința 
cu care au evoluat pe Beckenbauer 
și Netzer, Arbitrul elvețian Buchelli 
a condus echipele : ITALIA : Zoff — 
Spinosi, Morini, Wilson, Facchetti — 
Mazzola, Benctii, Rivera, Capello (Ju
liano) — Chinaglia, Chiarugi. R. F. 
GERMANIA : Maier — Hiittges (Kre
mers), Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Breitner — Cullmann, Netzer, Overath 
— Hiiness. Muller, Heynckes.

CESARE TRENTINI

Echipa Iugoslaviei a fost condusă în 
Ultimul meci al calificărilor de o co
misie de selecționeri al cărei șef neo
ficial a fost Milan Milianici, antrenorul 
formației Steaua roșie. După meciul cu 
Spania, de la Frankfurt pe Main, cîști
gat de Iugoslavi cu 1—0. această comi
sie a fost desființată. La ora actuală, 
în Iugoslavi^ se discută foarte mult a-

TRANSMISIUNI LA RADIO Șl TELEVIZIUNE IN LUMEA ÎNTREAGĂ
Aproape două sute de posturi de ra

dio șl peste o sută de stații de tele
viziune din întrega lume vor transmite 
meciuri In direct, sau pftn Înregistrări, 
secvențe de filme șl reportaje, de la 
campionatul mondial de fotbal 1974. In 
acest scop „Centrul olimpic pentru 

. radio șl televiziune" va avea la dispo
ziție șase canale de televiziune Și 190 de 
legături radio. Instalațiile 'de transmisie, 
mixaj șl producție ale acestui centru 
de la Frankfurt pe Main șl-au verl-

ficat posibilitățile încă la Jocurile O- 
îlmplce din 1972. Aceste Instalații tehnice, cu microfoane și camere de luat 
vederi în culori, se vor afla pe toate 
stadioanele și terenurile de antrenament.

Drept sediu al acestei centrale a fost 
ales orașul Frankfurt pe Mata pentru 
c* este deja centrul tehnic al uniunii 
de radio și televiziune europeană, ți în 
același timp punctul‘*de *“ *‘
tuturor liniilor de sunet 
RF.G.

LOTUL ARGENTINEI
Antrenorul echipei Argentinei, vtadis- tao Cap, a selecționat un prim lot de 

14 Jucători pentru formarea echipei care 
va participa la turneul final ai C. M. 
din lotul anunțat t*c parte următorii!

SCRISOARE DIN S.U.A. N A S T A S E
La început, mi s;a părut o in 

tîmplare oarecare, conectată mai 
degrabă la ultimele evenimente din 
tenisul mondial. In septembrie, 
luna sosirii mele la New York 
amintirea Forest Hills-ului era fără 
îndoială proaspătă și orice asociere 
posibilă. Nimic mai simplu, mi-am 
zis, bucurîndu-mă pentru subiectul 
neașteptat din conversațiile proto
colare ale primelor zile. Aveam să 
mă lămuresc curînd. După ce am 
văzut în vitrinele din Washington 
cărți cu fotografia lui pe copertă, 
destinate începătorilor în tenis, 
după ce la o fermă din Alexandria, 
în nordul Statelor Unite, am desco
perit in camera unde dormeam 
prins în ramă, chipul lui decupat 
dintr-o revistă sportivă, după ce 
am urmărit finala de la Boston, 
unde crainicul nu ezita să-i evoce 
meritele, contrapunctînd jocul din 
arenă, după ce am văzut reacția 
publicului la aparițiile sale din 
indoor-ul american, am început să 
înțeleg.

Am avut ocazia să întîlnes'c 
multă lume în drumurile mele prin 
S.U.A. In întreprinderi. în institu
ții, pe stradă, am fost invitat

Intersecție' al 
fl imagine din

MILAN MlLIANICI

să răspund, de Sute 
timp, la invariabila 

declinarea locului
pe 
de

acasă. A trebuit 
de ori, în acest 
întrebare, după 
meu de baștină: îi cunoașteți 
Năstase ? Suter de oameni,
la copii de școală la bărbați trecuți 
demult și de prima tinerețe, devin 

' subit magnetizați de această idee
și întrebarea apare de unde nu te 
aștepți. Unii dintre ei, amatori de 
tenis in timpul liber. Cei mai 
mulți, insă, n-au pus în viața lor 
mina pe rachetă. Nici o deose
bire : sînt dispuși să-ți comenteze 
cu lux de amănunte ultimul meci 
văzut la televizor cu nu știu cit 
timp in urmă. Eram în locuința 
unui editor din Minnesota, în zilele 
turneului „Masters" Orice activi
tate a fost suspendată, fotbalul 
american a trecut undeva în plan 
secund și ochii s-au legat de gea 
mul televizorului. La Boston, sala 
delira. Ziarele îl răsfățau aducin- 
du-i fotografia și performanțele în 
atenția opiniei publice. Îmi vine în 
minte articolul din „The Christian 
Science Monitor", editat la Boston 
Sub titlul „.Tocul lui Năstase este 
în favoarea tenisului-spectacol" își 
conduce argumentele spre conclu

zia, inserată undeva în apropierea 
celor patru imagini care ilustrează 
textul : „Toate acestea fac din ju
cătorul român un superb tenisman". 
Apoi „New York Times" vorbește 
despre, „cel mai fascinant dintre 
jucătorii de tenis", acreditind ideea 
supremației sale în tenisul mondial.

Este așa, o știm cu toții, ne place 
s-o spunem de cite ori avem ocazia. 
Năstase este un sportiv mare — o 
spunem noi, o spune toată lumea 
care îl vede jucînd, o spun statis
ticile. Ne bucurăm cină, numele lui 
apare in „topul" laureaților tenisu- 

' lui de pe glob.
Este așa Acum, insa, cînd știu 

cit de mulți sînt cei care-i iubesc 
racheta, acum cînd mă conving de 
vraja fantastică declanșată de apa
riția lui în fața fileului, înflorește 
in vîrful creionului meu convinge
rea că jucătorul român este nu nu
mai un superb tenisman. El este 
mult mai mult și, înainte de toate, 
un neobosit purtător prin lume ai 

^numelui țării' sale.

NEAGU UDROIU

Omaha, Nebraska, februarie

Miquel Santoro, Ubaldo 
Enrique Wolff Framlico T 
rantini,z Nestor Togperi (apfirfttari), 
Roberto Telch, Miquel Brindisi, Enrique 
Chazarrets, Aldo Poy (mijlocași). Roque 
Avallay, Ricardo Bertonl, Miquel Balu- 
bena și Rend Housemann (atacanți).

Acest lot urmează sâ fie completat 
cu alți jucători, aflațl în prezent peste 
hotare, ca Roberto Perfumo (Cruzeiro), 
Daniel Carnevali (Las Palmas) șl Ruben 
Ayala (Atletico Madrid).

rilol (portari), 
Sa, Ceaar Ta

•»upr« antrenorului cere v« prelua tune» țla de aelecțloner al nețlonalel iugo
slave, ta vederea pregătirilor pentru 
C. M. Propuneri știri mult», dar majo
ritatea covirșltosre l-a indicat pine tn 
prezent pe Milan Milianlci. Acesta a 
declarat tn repetate rtndurl că nu poate si-ți asume răspunderea asupra echi
pei naționale atît timp cit este trenorul Stelei roșii.„Situația este dificilă, declară 
tarul general al federației de 
vasa Stolkovlcl, și prea mult 
de așteptat nu avem. Sperăm că 
roșie tșl va da acordul, pentru

11 an-
secre- 
fotbs! 

timp 
Steaua 
« renunța temporar la serviclUe sale...*

LA 4 Șl 5 MARTIE

COMITETUL EXECUTIV U. E. F. A.
SE ÎNTRUNEȘTE LA PRAGA

tn zilele de 4 și 5 martie va avea loc. 
în saloanele hotelului ,,Parc“ din Praga, 
ședința Comitetului executiv al U.E.F.A. 
și a Comisiei economice.

Cu ^cest prilej, vor sosi la Praga 
membrii Comitetului executiv U.E.F.A., 
care și în cadrul federațiilor naționale 
ocupă funcții importante. Este vorba 
de președintele U.E.F.A.. dr. Artemio 
Franchi — președintele federației ita
liene de fotbal, vicepreședintele U.E.F.A. 
Sândor Bares (Ungaria), Nikolai Ria- 
șențev (U.R.S.S.). dr. Hein* Gerd — 
președintele federației austriece. Roger 
Petit (Belgia). H. S. Nelson (Scoția). 
Jacques Georges (Franța), Josef Coler 
(Olanda), secretarul general al U.E.F.A. 
Hans Bangerter (Elveția) și alți mem
bri ai Comitetului executiv.

în cadrul ședințelor, printre altele, se 
vor discuta problemele legate de pre
gătirile pentru congresul U.E.F.A., pro
gramat la 22 mai la Edinburgh și pen
tru congresul F.I.F.A.. care își va în
cepe lucrările la 11 iunie la Frankfurt 
pe Main. Va fi luată de asemenea în 
discuție și poziția U.E.F.A. față de or-

ganizarea turneului final al C.M. din 
anul 1973^din Argentina. Comitetul exe
cutiv v<T®analiza competițiile europene 
deschise echipelor de club și va stabili 
datele de disputare pînă în anul 1980. 
în fine se va analiza formula de cali
ficare la turneul olim.pic și schimbarea 
unor articole din regulamentul turneu
lui. de juniori U.E.F.A.

FIORENTINA ÎNVINGĂTOARE 
LA VIAREGGIO

ROMA, 26 (Agerpres). — Cea de-a 26-a 
ediție a tradiționalului turneu interna
țional de la Viareggio (rezervat echi- 

- pelor de Juniori și tineret) a fost cîști- 
gat de echipa Fiorentina, învingătoare 
cu 2—1 (1—1) în finala susținută cu 
Lazio Roma. în partida pentru locurile
3— 4, Sampdoria a întrecut cu scorul de
4— 0 (î—c) echipa F.C, Amsterdam.

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Kislovodsk, în turneul de baraj pen
tru desemnarea a două participante la 
turneul candidatelor la trilul mondial 
feminin de șah. după 6 runde conduce 
Nana Aleksandrin cu 4,‘/î P, urmată do 
Irina Levițina. — 3.'/a P, Marta Șui — 3 
p și Natalia Konopleva
B
în localitatea elvețiană 
partida revanșă dintre 
hochei
Germania. Hoeheiștii vest-germani au 
terminat învingători cu scorul de 5—1 
(1—0. 3—0, t—1). prin golurile marcate 
de Ktlhnhackl (2). Aububer, Hintersto’ 
der, șl Funk. Punctul formației gazdă

— 1 p.

Zug s-a disputat 
selecționatele de 

pe gheață ale Elveției și R.F. 
Hoeheiștii vest-germani

a fost înscris de DUrst. în primul joc, 
desfășurat la Geneva, echipa Elveției a 
cîștigat cu scorul de 4—3.
Comitetul director al Federației interna
ționale de ciclism.. întrunit la San Se
bastian, cu ocazia campionatelor mon
diale de ciclocros. a reținut propunerea 
ca. începînd din anul 1976, campionatele 
europene de juniori să devină campio
nate mondiale. în același an vor fi or
ganizate și primele1 campionate euro
pene de ciclocros pentru juniori.
ftTurul ciclist al Sardiniei a continuat cu 
disputarea etapei a treia (Cagliari —

Bosa), cîștigată lâ sprint de rutierul 
belgian Patrick Sercu. învingătorul a 
parcurs 185 km în 4 h 51:81, timp cu 
care au fost înregistrați și alți 38 Qe 
cicliști, printre care belgienii Rick vați 
Linden, Eddy Merckx; îțalienih ”*Linden, Eddy Merckx, italienii Franco 
Ongarato. Marino Basso, Felice Gimondl 
și suedezul Gdsta Petterson. In clasa
mentul general conduce Rick van Lin
den. urmat de italianul Enrico Paolini 
— la 10 sec., belgienii Willy planckaert 
și Eddy Merckx — ambii la 25 sec.

La Inzell au luat sfîrșif întrecerile con
cursului internațional masculin de pa
tinaj viteză dotat cu trofeul „Patina de

aur". La multiatlon, pe primul loc s-a 
clasat olandezul Hans van Helden — 
176,224 p. urmat de_ compatriotul său Claas Vriend — 175.900. p și norvegianul 
Sten Stensen — 177,503 p. în concursul 
rezervat sprinterilor, victoria a revenit 
lui Per Bjorang (Norvegia) — 162,540 p. 
secundat de Eppie Bleeker (Olanda) — 
163.390 p. Rezultate înregistrate în ultima 
zi de concurs : 1 000 m (sprinteri); Eppie 
Bleeker — 1:22,13; 500 m (sprinteri) :

, Per BjSrang — 39:81; 500 m: Jan 
Storholt (Norvegia) — 40:96; 1 5Oo 
Hans van Helden — 2:04,81: 10 000 
Jan Derksen (Olanda) — 15:34.97.

ȘTIRI, REZULTATE
44 Echipa Spartak Moscova șl-a înce

put turneu! în Anglia jucînd cu forma
ția Derby County, care activează în pri
ma ligă a campionatului. Fotbaliștii so
vietici au terminat învingători cu scorul 
de 3—1 (1—0), prin golurile înscrise de 
Piskarov (2) șl Minaiev. Punctul gaz
delor a fost marcat de Gemmill.

Egil 
m : 
m:

• In etapa a 19-a a campionatului 
R.D. Germane s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Wismut Aue — F. C. Karl Mârx Stadt 1—1; Dynamo Dresda 
— F.C. Hansa Rostock 2—1; Vorwarts 
Frankfurt pe Oder — Chemle Leipzig 
4—1; Energie Cottbus — Dynamo Berlin 

Sachsenring 
Riesa — FC. Carl 

C. Magdeburg —

4—1; Energie Cott.bu„
1—1: Lokomotiv. Leipzig 
Zwickau 2—0: Stahl 
Zeiss Jena 2—1: F. 
Rotweiss Erfurt 2—2.

Clasament : 1. F.C.
28 p: 2. Dynamo

F.C. Magdeburg —
. Carl Zeiss Jena — 

Dresda — 27 p; 3.
26 p.
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