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In prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
AU ÎNCEPUT lucrările conferinței pe țară 
A CADRELOR DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE 

AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE UN AN DE LA HOTĂRlREA DE PARTID CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, miercuri, 
27 februarie 1974, s-au deschis, la 
București, lucrările Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste.

Manifestare cu profundă semnifi
cație politică și social-economică, 
Conferința are loc în preajma ani
versării unui eveniment remarca
bil înscris cu litere de aur în cro
nica marilor izbînzi ale poporului 
nostru, condus de partid, pentru 
edificarea socialismului pe pămîn- 
tul României — împlinirea unui 
sfert de veac de Ia Plenara C.C. 
al partidului din 3—5 martie 1949. 
în urmă cu 25 de ani satul româ
nesc a pășit pe calea unei vieți 
noi, a transformării socialiste a a- 
griculturii care a deschis orizon
turi luminoase de progres și bună
stare țărănimii muncitoare, înche
ierea acestui proces revoluționar, 
în 1962, marcînd victoria definitivă 
a noii orînduiri în țara noastră.

Conferința care și-a început 
ieri lucrările, oferind un generos 
cadru pentru un amplu dialog de 
lucru cu largi deschideri în viitor, 
are loc în anul evenimentelor de 
însemnătate istorică în viața po
porului român — cea de-a 30-a 
aniversare a insurecției naționale 
antifasciste armate și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, în 
atmosfera de puternică mobilizare 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate angajați plenar, în înfăptui
rea cincinalului înainte de termen, 
cauză a întregii noastre națiuni.

La acest forum reprezentativ al 
oamenilor muncii de pe ogoare — 
care se înscrie pe linia promovată 
cu consecvența de partid, de secre
tarul general, de consultare a ma
selor largi de oameni ai muncii de 
la sate în vederea soluționării la 
un nivel superior a problemelor 
majore ce privesc dezvoltarea in

UN REMARCABIL SUCCES ROMÂNESC LA CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON .

GHEORGHE GÎRNITĂ-vicecampion al lumii

in proba de 20 km!
atlonului românesc a fost înscris pe 
tabela electronică a poligonului de 
la Raubici, unde numele românu-

MINSK, 27 (prin telefon).
Iată așadar, că previziunile 

•Imiste. grijile după insuccesul

Gheorghe Gîrniță, sportivul care a adus României prima medalie de argint 
la un campionat mondial de biatlon

la Sapporo, s-au năruit prin aceas
tă performanță într-adevăr de ex
cepție. Cel mai mare succes al bi-

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU
FINALELE „CUPEI TINERETULUI1'

Sediul Biroului de turism pentru 
tineret din Brașov a devenit, în a- 
ceste zile, un fel de „cartier gene
ral" a] pregătirilor pentru finalele 
„Cupei tineretului", programate la 
sfîrșitul săptămînii.

Organizatorii privesc cerul și se 
mai înseninează cînd îl văd... în
norat. Dar, deși anunțată în bule
tinele meteo, ninsoarea întîrzie. Ieri 
a început, totuși, să fulguiască, iar 
termometru) a coborît, în sfîrșit, 
sub zero. Așa că speranțe există..

Sus, în Poiana, se muncește in
tens de dimineața pînă seara. Por- 
nindu-se de la ideea că finalelor 
marii competiții trebuie să li se 
asigure condiții bune de desfășurare 
chiar dacă vremea nu se va schim
ba, au fost luate o serie de măsuri 
operative. In Poiana Mică, unde 
vor avea loc probele de schi-fond, 
se aduce și se bătătorește zăpada 
pentru a se amenaja pîrtiile pe care 
vor alerga concurența. Nu este, 
'desigur, o treabă ușoară, motiv pen
tru care mulți tineri s-au oferit 

tensivă a agriculturii noastre so
cialiste — participă peste 8 000 de 
lucrători ai ogoarelor:, președinții 
cooperativelor agricole de produc
ție, directorii întreprinderilor agri
cole de stat și ai stațiunilor de me
canizare, președinții consiliilor și 
asociațiilor intercooperatiste, alte 
cadre de conducere din agricultură, 
specialiști, țărani, mecanizatori, lu
crători fruntași din acest sector.

La Conferință iau parte membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, primii secretari ai Comite
telor județene de partid, activiști 
de partid și de stat, cadre din unele 
ramuri industriale, oameni de ști
ință și cultură.

La lucrări asistă delegații de 
partid și de stat, care se află în 
țara noastră, alți oaspeți de peste 
hotare.

Participă, de asemenea, ca invi
tați, șefi de misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București, ziariști ro
mâni Și străini.

Marea rotondă a pavilionului, 
care găzduiește această manifestare, 
este împodobită sărbătorește. Pe 
panourile ce înconjoară uriașa sală 
sînt înscrise urările: „Trăiască Par
tidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu" ; „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România"; 
„Trăiască poporul român, construc
tor eroic al socialismului”. Drapele 
roșii și tricolore coboară din cen
trul cupolei spre tribună.

Domnește o atmosferă de vie în
suflețire. Participanții întîmpină cu 
puternice și îndelungi urale, cu a- 
plauze furtunoase pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat. Ex- 
primîndu-și profunda dragoste față 
de secretarul general al partidului, 
întreaga asistență scandează, mi
nute în șir, „Ceaușescu — P.C.R.". 
în această vibrantă manifestare a 

lui Gheorghe Gîrniță s-a luminat 
sus. înspre fruntea ierarhiei mon- 
diaie a cursei de 20 km, ierarhie 

să-și aducă contribuția voluntară 
Ia această acțiune.

Pîrtiile pentru probele alpine au 
zăpadă, dar — pe alocuri — ea este 
amestecată cu bulgări de gheață, 
necesitînd eforturi pentru tasarea 
lor. Cele mai multe operațiuni se 
desfășoară pe ultima porțiune a 
pîrtiei Lupului.

întrecerile de săniuțe ar urma să 
aibă loc pe Drumul Roșu. Dacă 
condițiile vor fi improprii, concursul 
va fi mutat la Sinaia, pe drumul 
vechi spre Cota 1400, un loc de 
altfel tradițional al unor astfel de 
întreceri.

între timp, la Brașov au fost lu
ate toate măsurile pentru cazarea 
finaliștilor și transportul lor spre 
locurile de întrecere, pentru acti
vitatea Corpului de tehnicieni și 
arbitri, reprezentanții presei, radi
oului și televeziunii. Toate ener
giile sînt concentrate spre a se asi
gura succesul deplin al finalelor 
ediției de iarnă a „Cupei tineretu
lui", transformarea lor într-o săr- 

simțămintelor de bucurie, de stimă 
și respect își găsesc expresie ne
mijlocită legătura indestructibilă 
dintre partid și popor, încrederea 
nețărmurită a oamenilor muncii de 
la sate în politica înțeleaptă a par
tidului, călăuzitorul întregului nos
tru popor pe calea progresului e- 
conomic și social, a bunăstării și 
vieții fericite.

De Ia tribuna prezidiului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu salută cu 
căldură mulțimea care aclamă.

Lucrările conferinței sînt des
chise de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Primit cu puternice urale și 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea 
conducătorului partidului și sta
tului nostru, document de însem
nătate istorică, care ilustrează 
adîncile prefaceri economice și so
ciale petrecute în ultimii 25 de 
ani în agricultura țării noastre, 
și proiectează în lumina mobili
zatoarelor prevederi ale Congre
sului al X-lea al partidului, pers
pectivele largi de dezvoltare ale 
satului românesc, a fost urmărită 
cu vie atenție, cu profund inte
res de întreaga asistență. în re
petate rînduri, cuvîntarea a fost, 
subliniată cu îndelungi aplauze, 
cei prezenți manifestîndu-și recu
noștința fierbinte față de partid, 
față de secretarul general pentru 
grija pe care o poartă dezvoltării 
agriculturii, exprimîndu-și adeziu
nea deplină la politica partidului 
și statului nostru, hotărîrea fer
mă de a munci cu abnegație pen
tru înfăptuirea ei neabătută.

în cursul după-amiezii, lucrările 
conferinței s-au desfășurat pe sec
ții — cooperative agricole de pro
ducție, pe grupe de județe, între
prinderi agricole de stat, stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii.

Lucrările Conferinței continuă.

compusă dintr-o strălucită pleiadă 
de campioni din cele mai diferite 
țări ale globului. Și, în. spatele re
zultatului cifric, sec, al vicecam- 
piopului mondial la 23 ani, se as
cunde munca imensă de-a lungul 
a mii de kilometri parcurși văra 
și iarna, seriozitatea și voința cu 
care acest sportiv tenace și-a pri
vit, în permanență, propria condi
ție de om și sportiv. Dacă trecem 
în revistă toate aceste lucruri, n-o 
facem decît pentru a anunța aici 
și un alt element hotărîtor, poate 
primordial al acestei inedite per
formanțe : munca și priceperea cu
plului de antrenori Constantin Ti- 
ron — Marcel Stuparu, care, nu o 
dată fiind obligați să treacă peste 
•multe greutăți, au știut să găsească 
cea mai bună rezolvare și condu
cere a procesului de antrenament.

Care a fost, însă, istoria — me
morabilă pentru multă vreme — 
a performanței de la Minsk ? Iată 
cîteva amănunte. Victor Fontana a 
avut șansa numărului 1 de start,

Ieri, In Cupa cupelor la baschet feminin,

I.E.F.S. - GEAS Sesto San Giovani 66-53
Ieri seară, în sala Floreasca, 

susținînd meciul retur cu GEAS 
Sesto San Giovani din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei cu
pelor la baschet feminin, echipa 
I.E.F.S. a învins cu 63—53 (37—27). 
întrecută în partida tur cu 66—46, 
I.E.F.S. a înregistrat scorul total 
de 112—119 și s-a clasat pe locul 
secund în grupa A, după CEAS și 
înaintea formației Spartacus Bu
dapesta. Datorita acestei ierarhii, 
I.E.F.S. va juca în semifinale cu 
Spartak Leningrad, deținătoarea 
„Trofeului ziarului SPORTUL- 
București", la 14 martie la Bucu
rești și 21 martie la Leningrad.

Referitor la întrecerea de ieri, 
ea a fost dominată de studente 
care au avut, din minutul 9, per- 

Aspect de la întrecerile sportivilor suceveni, desfășurate, recent, la 
Vatra Dornei

Foto : Ion MÎNDREANU — Suceava
bătoare a sportului de masă româ
nesc.

★
Din Tușnad, unde vor avea loc 

întrecerile de patinaj viteză, ni se 
aduce la .cunoștință că lacul Ciucaș 
este acoperit cu un strat de gheață 
de peste 35 cm grosime, oferind

CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI 

SATUL POATE SĂ JOACE UN ROL MAI ACTIV 
ÎN MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN ȚARA

BELA CSERESNYES
Vicepreședinte al Uniunii Naționala a Cooperativelor Agricole

de Producție

Se împlinește Un an de Ia apariția 
Hotăririi Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 28 februarie — 2 martie 1973, cu 
privire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului, document 
de importanță majoră pentru mișca
rea . noastră sportivă, prin care au 
fost jalonate cu claritate formele și 
mijloacele menite să asigure dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului, pe măsura atenției pe care 
partidul o acordă acestei activități 
de interes național in măreața operă 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Acum, cînd se face bilanțul primu
lui an de activitate de Ia apariția 
Hotăririi, ni se oferă prilejul să ana
lizăm, pe baza faptelor, cum s-au 
înfăptuit planurile de măsuri elabo
rate pe baza acestui important docu
ment de partid, să scoatem in eviden
tă atit realizările obținute cit și ne
ajunsurile care mai persistă în acti
vitatea noastră și, mai ales, să sta
bilim măsurile ce se impun pentru 
înlăturarea lor, sporindu-ne eforturi
le în vederea dezvoltării continue a 
activității de educație fizică și sport.

O primă concluzie care se impune 
este aceea că după apariția Hotăririi 
de partid, mișcarea sportivă din țara 
noastră, în general, și cea de la sate, 
în special, a înregistrat un reviriment, 
activitatea de masă fiind mai bine 
organizată, orientată spre formele 
simple, larg accesibile, cele mai multe 
dintre ele desfășurîndu-se în aer 
liber. Desigur, revirimentul de care 
amintim își găsește explicația in 
faptul că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, factorii cu 
atribuții în mișcarea sportivă de ma

dar încă de la începutul cursei s-a 
văzut clar că schiurile nu-1 „țin", 
în porțiunile de urcuș, pe valorosul 
nostru sportiv. Așa că, deși a avut 
trageri bune Și foarte bune (2 min. 
penalizare) Fontana a pierdut din 
ce în ce nidi mult teren. Gîrniță a 
plecat cu numărul 22. De data a- 
ceasta, lucrurile au luat o cu 
totul altă turnură. Au impresionat 
maniera sigură de evoluție, gîn- 
direa judicioasă a viitorului vice- 
campion. După prima buclă de 4,4 
km, el a înregistrat al cincilea 
timp la fond și zero minute pena
lizare. Sovieticul Tihonov (la acea 
oră încă deținător al titlului mon
dial), norvegianul Hovda, finlan
dezul Ikola și italianul Clementi se 
arătau a fi cei mai redutabili ad
versari ai sportivului român. A 
urmat al doilea tur (5 km) după

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

manent conducerea și au acumulat 
ta pauză un avans care le dădea 
speranțe în victoria totală. Dar, în 
următoarele 20 de jninute, sporti
vele italience au preferat atacurile 
„lungi", care nu au putut fi con
tracarate de I.E.F.S. în consecință, 
diferența s-a mărit de cîteva ori, 
dar de fiecare dată GEAS a izbu
tit să remonteze, să-și păstreze o 
parte din „zestrea" de 20 de punc
te și să obțină, astfel, locul I în 
grupă.

Au înscris : Tita 18, Szabo 13, 
Balai 13, Mihalic 12, Giurea 8, 
Basarabia 2 pentru I.E.F.S., res
pectiv Bocchj 26, Bozzolo 8, Cola- 
vizza 6, Tonelli 4, Veger 3, Fasso, 
2, Toriser 2, Longa 2. Au arbitrat 
bine I. Bergman (Israel) și A. 
Kiatkowșki (Polonia). (D. ST.).

condiții bune. Pe o parte a Iul se 
amenajează pista în lungime de 
200 de metri. Și aici, în pitoreasca 
stațiune montană din județul Har
ghita, totul va fi gata la timp spre 
a-i primi pe finaliștij „Cupei tine
retului". 

să de la sate au găsit noi căi pentru 
a realiza o colaborare mai rodnică, 
menite să pună mai bine în valoare 
baza materială existentă Ia sate, să 
evidențieze tradițiile și specificul ac
tivității sportive din diferitele zone ale 
țării.

In această ordine de idei, merită 
subliniat faptul că măsurile adoptate 
după apariția Hotăririi, atit la nivel 
central și județean, cit mai ales la 
cel local s-au materializat in nume
roase acțiuni și inițiative desfășurate 
în sate și comune, în verigile orga
nizatorice de bază ale mișcării spor
tive.

Uniunile județene ale cooperativelor 
agricole de producție și consiliile de 
conducere ale cooperativelor agricole 
s-au făcut tot mai mult remarcate în 
rîndurile factorilor chemați să contri
buie la extinderea, permanentizarea 
și diversificarea manifestărilor sporti
ve la sate. Dintre acțiunile care 
s-au bucurat de cel mai mare succes 
pot fi amintite : Campionatul sătesc 
de hochei din județul Harghita, Cupa 
satelor vrîncene, Cupa agriculturii 
sălăjene, Cupa sătencelor argeșene, 
Cupa satelor doljene și altele. De a- 
semenea, nu putem omite contribuția 
cooperativelor agricole de producție 
în susținerea numeroaselor echipe de 
la sate antrenate în sistemul compe- 
tițional județean sau divizionar în fot
bal, handbal, volei, oină etc. Numai 
în 1973, unitățile cooperatiste din a- 
gricultură au contribuit cu peste două 
milioane lei pentru sprijinirea unor 
astfel de echipe, pentru asigurarea și 
dezvoltarea bazei materiale necesare 
practicării organizate a educației fizi
ce și a sportului în comune și sate.

REALIZĂRI 

Șl ASPIRAȚII 

LA UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI
Apariția Hotăririi Plenarei C.C. al 

P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
din 28 februarie — 2 martie 1973 a 
însemnat și pentru noi, cadrele di
dactice din cadrul catedrei de educa
ție fizică a Universității din Bucu
rești, un moment deosebit. Am văzut 
astfel, statuat, pe coordonate supe
rioare, activitatea pe care o desfășu
răm cu studenții. Imediat după apa
riția Hotăririi, colectivul catedrei 
noastre a trecut la întocmirea unui 
riguros plan de măsuri menit să răs
pundă cit mai complet și competent 
sarcinilor ce ne revin. Analizat în 
cadrul Comitetului de partid și în 
Biroul Senatului Universității, planul 
de măsuri aprobat a devenit linia di
rectoare care a stat la baza întregii 
noastre activități. Alături de sarcini
le ce ne reveneau în cadrul organi
zării și desfășurării lecțiilor de edu
cație fizică la anii I și II — cursul 
obligatoriu — am acordat o atenție

Cohf. VICTOR IONESCU
șeful catedrei de educație fizică 

Universitatea — București

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI, PRIMELE MECIURI ÎN C. M- DE HANDBAL MASCULIN

REPREZENTATIVA II1JMANIEI ÎNTÎINLȘTE 
ÎN PARTIDA DE DEBUT FORMAȚIA POLONIEI

AZI, IN CAMPIONATUL MONDIAL
Grupa A — la Karl Marx Stadt: Cehoslovacia — Islanda și R, F, 

Germania — Danemarca ;
Grupa B •— la Schwerin : ROMÂNIA — POLONIA și Suedia — 

Spania ;
Grupa C — Ia Berlin : R. D. Germanâ — Japonia și U.R.S.S. — 

S. U. A. ;
Grupa D — la Haile : Iugoslavia — Bulgaria și Ungaria — Algeria,

LA RADIO
De la ora 18,33 — în cadrul radioprogramului „orele serii" — 

transmisiune directă de la Schwerin, meciul România —- Polonia ;

LA T.V.
Ora 18,30: România — Polonia, transmisiune directă de la 

Schwerin.

SCHWERIN, 27 (prin telefon).
16 reprezentative naționale de 

handbal — Cehoslovacia, Islanda, 
R.F. Germania, Danemarca, RO
MANIA, Polonia, Suedia. Spania,
R. D. Germană. Japonia, U.R.S.S.,
S. U.A., Iugoslavia, Bulgaria. Unga
ria și Algeria — se află gata de 
start. Mîine (n.r. astăzi), la Karl 
Marx Stadt, Schwerin, Berlin și 
Halle sînt programate primele par
tide din cei de al 8-lea turneu fi
nal al campionatului mondial de 
handbal masculin. Este un eveniment 
sportiv de amploare, așteptat cu 
deosebit interes pretutindeni. Aproa
pe 400 de ziariști, crainici de radio 
și televiziune, fotoreporteri se află 
adunați în jurul terenurilor de hand
bal redus pentru a transmite în toa
te colțurile lumii isprăvile sporti
vilor, rezultatele aprigei lor dispute. 

La rîndul lor, uniunile și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție au stimulat cu materia
le și, echipament sportiv peste 60 de 
echipe sătești, au acordat numeroase 
premii sportivilor fruntași, unor an
trenori și instructori care s-au re
marcat ca animatori și organizatori 
ai activității sportive la sate și ale 
căror echipe au ocupat locuri frun
tașe în finalele Cupei tineretului de 
la sate sau in campionatele și cupele 
organizate de federațiile de speciali
tate.

în spiritul Hotăririi elaborate de 
Comitetul Executiv al U.N.C.A.P. și 
răspunzînd cererilor unor unități a- 
gricole cooperatiste, au fost constitui
te, în mod experimental, anul trecut, 
o serie de asociații sportive în unele 
cooperative agricole de producție de 
la sate, mai ales acolo unde există 
bază materială și posibilități pentru 
desfășurarea unei ample activități 
sportive de masă (terenuri de sport, 
materiale și echipament) care au 
reușit să antreneze în practicarea 
exercițiilor fizice atit cooperatorii 
tineri, cit și pe cei mai vîrstnici.

Pornind de la cerințele diversifi
cării activității educative în rîndul 
tinerilor cooperatori, pe baza măsu
rilor elaborate în comun de către 
U.N.C.A.P. și Biroul de turism pen
tru tineret de pe lingă C.C. al U.T.C., 
în anul 1973 au fost organizate o se
rie de activități turistice și s-au ini
țiat primele acțiuni de trimitere a 
tinerilor de la sate în stațiuni de o- 
dihnă și instruire, căutînd să se sti
muleze în acest fel cooperatorii care 
lucrează în sectoare cu activitate per
manentă. Din bilanțul anului 1973, a

SPRIJIN EFICIENT 
SPORTULUI 

DIN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Primul lucru pe care aș dori să-l 

subliniez — deoarece a constituit 
unul dintre suporturile principale ale 
acumulărilor noastre — este sprijinul 
substanțial pe care l-am primit ime
diat după aparițip Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, din partea UCECOM, 
U.J.C.M. și a conducerilor de coope
rative, adică de la toți acei factori 
care erau desemnați să sprijine acti
vitatea sportivă de masă și de per
formanță din unitățile sportive ale 
cooperației meșteșugărești. Susținută 
material, controlată și îndrumată în
deaproape. activitatea noastră s-a în
viorat vizibil la unele capitole, iar 
la altele și-a consolidat bazele, ofe
rind temeiuri pentru realizări ulte
rioare. Astfel, în activitatea sportivă 
de masă s-a preconizat — și s-a rea
lizat — ca săptămînal să se desfășoa
re minimum două acțiuni sportive 
(de predilecție crosuri și acțiuni tu
ristice), în care s-a căutat ca aspectul 
recreativ și reconfortant să se îmbi
ne cu caracterul educativ, știindu-se

EUGEN MARCHIȘ 
președintele C.S. Voința Cluj

(Continuare in pag. a 3-a)

O bună parte dintre ziariștii acre
ditați la cea de a VIII-a ediție a 
C.M. se află aici, la Schwerin, și 
vor lua loc joi seară în tribunele 
Palatului sporturilor (cu <y capa
citate de peste 5 000 de locuri) 
pentru a asista la reuniunea inau
gurală. Au fost, desigur, atrași de 
prezența campioanei mondiale — 
formația României — și de pro
gramarea veritabilului derby din
tre România și Polonia. De ce der
by ? Pentru că, asemenea formației 
feminine, reprezentativa masculină 
a Poloniei reprezintă o veritabilă 
surpriză. Ea a urcat rapid spre e- 
șalonul de frunte a] handbalului 
mondial și acum este decisă să 
joace un rol de frunte la acest 
campionat mondial.

Sportivii români, sosiți de luni 
după amiază in localitate, au con-

NOASTRĂ
rezultat că, cooperativele agricole de 
producție au facilitat participarea ti
nerilor țărani la peste 550 acțiuni de 
turism, in țară și peste hotare, ac
țiuni in care au fost cuprinși 15 000 
de tineri. Alți 2 000 de tineri și-au 
petrecut concediul în taberele Birou
lui de turism pentru tineret de la 
Izvorul Mureșului și Săcele.

Deși modeste, în raport de cerințe 
și posibilități, cifrele de mai sus ne 
arată că pentru început s-a pornit pe 
un drum bun, că există o experiență 
cîștigată care se cere a fi generali
zată în perioada următoare.

Acestea sint, in linii mari, citev-a 
din rezultatele pe care le-am putea 
evidenția cu prilejul primului bilanț 
oferit de Aniversarea unui an de la 
apariția Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973.

La sfîrșitul săptămînii se vor des
fășura finalele pe țară — la schi, sa
nie. patinaj — ale celei mai impor
tante competiții sportive de masă cu 
caracter republican „Cupa tineretu
lui", inițiată de C.N.E.F.S. în colabo
rare cu organizațiile de stat și ob
ștești cu atribuții în domeniul spor
tului, întrecere ia desfășurarea căreia 
o contribuție însemnată și-au adus-o 
și cooperativele agricole de producție.

Fără a avea pretenția de a vorbi 
de pe poziția unui organ de specia
litate, ne permitem să afirmăm că 
în ansamblu, întrecerile desfășurate 
pînă acum in cadrul ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului" pot fi aprecia
te, ca un succes al sportului sătesc 
de masă, numărul mare de partici- 
panți, evoluțiile bune ale multora din
tre concurenți — calificați în etapele 
pe județ sau finalele pe țară — fiind 
o dovadă în acest sens.

Dacă ne referim, însă, Ia modul în 
care s-a asigurat atragerea tineretului 
din mediul rural Ia această importan
tă competiție, considerăm că nu pu-

(Continuare in pag. a 3-a)

A CRESCUT
BAZA MATERIALĂ 

A SPORTULUI 
ÎN COMUNA CETATE

Anul trecut, cind a fost dată pu-< 
blicității importanta Hotărire a Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizi
ce și sportului, noi, activul voluntar 
din comuna Cetate (județul Bistrița 
Năsăud) ne-am dat. seama cît de im
portant este acest capitol în ansam
blul dezvoltării multilaterale a țării 
noastre. Acesta a fost spiritul în care 
am analizat și dezbătut, la nivelul co
munei, importantul document de par
tid. Apoi, am trecut la treabă. A- 
veam vreo două terenuri de volei in 
comună dar nu erau deloc suficiente 
pentru a găzdui o activitate sportivă 
la cerințe superioare. De aceea, aso
ciația sportivă. Comitetul U.T.C. și 
Consiliul popular din comuna noastră 
și-au unit forțele și, în primă instan
ță, pe un spațiu viran aflat chiar în 
centrul localității, s-a construit un 
microcomplex sportiv format din te
renuri bituminate de tenis, volei și 
baschet, înconjurate de spații verzi 
și' de peluze cu iarbă pe care s-au 
montat apoi mese de tenis din prefa
bricate. Aș dori să menționez aportul 
deosebit ’al tinerilor din comună. In

IOAN MIHALCA
președintele asociației sportive „ 

din comuna Cetate i

(Continuare în pag a 3-a)

Radu Voina — cel mai valoros re
prezentant al tinerei generații de 
jucători care a împrospătat rîndu- 
rile echipei noastre reprezentative 
tinuat să se pregătească pentru 
start. Ei au făcut antrenamente și 
ședințe teoretice. în cadrul aces
tora din urmă, antrenorul emerit 
Oprea Vlase le-a vorbit — în cu
noștință de cauză — despre echipa 
Poloniei (pe care a văzut-o în 
două partide cu R.D. Germană) și

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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Asta seara, punct final 

in „sferturile" C. C. E. la baschet feminin 

POLITEHNICA - STANDA MILANO, 
UN MECI JL AMBIȚIILOR

Prin victoria obținută Ia Milano 
(70—56), în fața echipei Standa, bas
chetbalistele de la Politehnica Bucu
rești pornesc net favorite în meciul 
ce-1 susțin astă seară (sala Floreas- 
ca, ora 19) cu campioanele Italiei, în 
cadrul sferturilor de finală ale C.C.E. 
Totuși, întrecerea prezintă interes, 
deoarece campioanele țării noastre 
doresc să demonstreze în fața publi
cului bucureștean calitățile prin care 
au realizat succesul de la Milano, iar 
oaspetele vor să se revanșeze. Iată 
două motive care ne determină să 
sperăm într-o întrecere spectaculoasă, 
la sfîrșitul căreia să aplaudăm cali
ficarea Politehnicii în semifinalele 
C.C.E., deci în rîndul primelor patru 
formații ale Europei.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI : 
sala Floreasca, ora 19 : POLITEHNI
CA — STANDA (în deschidere și în 
pauză, demonstrații de minibaschet).

3
POLITEHNICA (intre paranteze, nu
mărul de pe tricou și talia) : Marile- 
na Poștaru (4 — 1,75), Margareta 
Pmncu (5 — 1,77), Elena Babare (6 —
1.70) , Suzana Szabados (8 — 1,68), An
ca Demetrescu (9 — 1,78), Georgeta 
Predescu (Î0 — 1,67), Ecaterina Savu 
(11 — 1,79). Cornelia Taflan (12 —
1.71) , Gabriela Ciocan (13 — 1,82), Ro- 
dica Stănoiu (14 — 1,80). Antrenor : 
Gr. Costcscu. STANDA : Rosa Giam- 
mona (4 — 1,74), Umberta Pareschi 
(5 — 1,72), Eleonora Reboni (6 — 
1,70), Anna Bozzi (8 — 1,80), Barbara 
Costa (9 — 1,80), Licia Apostoli (10 — 
1,77), Gianna Ghirri (11 — 1,88), Or- 
nella Filippetto (12 — 1.76), Renata 
Tessarolo (13 — 1,76). Franca Oman 
(14 — 1,72). Antrenor : S. Vasojevic. 
Arbitri : L Bergman (Israel) și A. 
Kiatkowski (Polonia); comisar F.I.B.A.: 
A. Skiloianis (Grecia).

Loturile naționale de parașutism și-au început 
pregătirile pentru C. M.

PRIMA ETAPĂ-ACUMULĂRILE FIZICE

Plutonul de „crosiști", surprins în Poiana Brașov de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu, este alcătuit din cîțiva 
schifiști fruntași, printre care se află Petre Ceapura, Ștefan Tudor și Dumitru Grumezescu 

în așteptarea primelor ieșiri pe apă

după Încheierea finalei
„CUPEI TINERETULUI" LA ȘAH

Farmecul competițiilor de masă 
constă, fără îndoială, în prospeți
mea întrecerilor, în lupta sportivă 
pură, stimulată numai de dragostea 
pentru o disciplină sportivă sau 
alta și purtată cu mijloace corecte 
și sincere pentru afirmarea supe
riorității. Ediția inaugurală a „Cu
pei tineretului" la șah — rod al 
indicațiilor cuprinse în Hotărîrea 
■Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
■fizice și sportului — a dovedit-o 
din plin, nu numai în ceea ce pri
vește pasiunea tinerilor pentru a- 
semenea întreceri, dar și în privin
ța capacității organizatorice a co
lectivelor sportive care au înțeles 
cum se cuvine sensurile majore ale 
acestei acțiuni. De aceea, credem 
necesar să revenim asupra finalei 
de la Craiova, oprindu-ne asupra 
cîtorva aspecte, demne de a fi re
marcate.

în primul rînd, a surprins valoa
rea jocului prestat de majoritatea 
participanților, simpli amatori de 
șah cu cunoștințe de-abia elemen
tare, al căror singur „antrenament" 
a constat pînă acum în jocurile 
prietenești cu colegii de studiu sau 
în partidele jucate în familie. A- 
muzantă ni s-a părut expresia stu
dentei Viorica Grigorean, de la In
stitutul de mine din Baia Mare, 
care ne spunea că joacă șah pe... 
„fereastră", adică în pauzele dintre 
orele de cursuri, la Casa studen
ților. Fata aceasta, modestă și ta
lentată, lucrează și în mină, în 
schimbul 3, între orele 18.00—24.00 ! 
Am vrut să relevăm, astfel, doar 
importantul rezervor de talente — 
rămase, din păcate, insuficient cul
tivate — de care dispune șahul, 
probabil ca și alte discipline spor
tive.

Trecuți pentru prima oară prin 
■„focul" întrecerii sportive aspre, 
riguros organizată și condusă, fina* 
liștii de la Craiova, departe de a 
se descuraja, au declarat, fără ex
cepție, că vor cere să fie admiși

fără întîrziere în secțiile de șah din 
centrele universitare unde studia
ză, cu dorința de perfecționare, cu 
toate că știu bine că, potrivit re
gulamentului competiției, la viitoa
rea ediție a „Cupei tineretului" nu 
vor mai putea participa.

O altă constatare care se impune 
a fi relevată este aceea că acolo 
unde organele locale ale vieții 
sportive, studențești sau județene, 
au conlucrat cu convingere, s-au 
obținut rezultate mai mult de»ît 
satisfăcătoare. Exemplul cel mai 
impresionant îl constituie însuși 
municipiul Craiova, gazda finalelor, 
care s-a achitat fără reproș de 
toate sarcinile ce i-au revenit. 
Dificultățile organizatorice îi descu
rajează însă repede pe amatorii de 
întreceri sportive simple, și astfel 
s-a ajuns la situația ca pînă și în 
localitățile cu tradiții șahiste trai
nice (Cluj, Iași, Timișoara) con
cursurile de selectare a finaliștilor 
să fie înguste, restrînse la cîțiva 
pasionați mai cunoscuți. Și mai 
grav ni se pare faptul că unii con- 
curenți art înțeles exact rosturile 
acestei competiții abia după ce au 
sosit la Craiova, ceea ce înseamnă 
că propaganda locală în jurul „Cu
pei tineretului", cel puțin la șah, 
nu s-a ridicat la înălțimea exigen
țelor, nu a răspuns complet aștep
tărilor. Chiar și în Capitală s-au 
înregistrat unele deficiențe — așa 
cum ne-a declarat prof. univ. Leo
nida Sîrbu — care au redus sensi
bil caracterul de masă al competi
ției.

Cii toate acestea, prima ediție a 
„Cupei tineretului" a avut darul 
să răscolească adînc interesul pen
tru șah ăl tineretului studios, în 
toate colțurile țării. Credem că 
dacă s-ar găsi o soluție pentru an
trenarea și a școlarilor într-un con
curs cu finalizare pe țară, obiecti
vele „Cupei tineretului" ar fi și 
mai complet aduse la îndeplinire.

T. RADULESCU

CAMPIONATUL INTERSTRĂZI 
LA MINIFOTBAL

Micii fotbaliști din Tg. Mureș — 
care participă la un campionat in- 
terstrăzi — continuă să activeze și 
acum, în toiul iernii. Competiția lor 
este în plină desfășurare, iar tri
bunele terenului Școlii sportive, 
unde au loc meciurile, sînt arhi
plin?, vin să asiste la jocuri nu 
numai copii ci și oameni mari. Dar 
iată și rezultatele campionatului ; 
Str. Primăverii — Bd. 1 Mai I
1— 1, Str. Horea — Aleea Carpați
2— 0, Calea Libertății — P.-ța Tran
dafirilor 2—1, Str. Sportivilor — 
Str. Kossuth I 4—2, Str. Podeni — 
Bd. 1 Mai II 0—0. în fruntea cla
samentului se afla echipele Str. 
Sportivilor și Calea Libertății, cu 
8, respectiv, 7 puncte.

I. PAL'Ș — coresp. jud.

Telescaunul din Paring a fost mult 
loc numeroase concursuri de schi

solicitat în iarna aceasta. Aici au avut
Foto : V. ARDELEAN

UN FRUMOS BILANȚ TULCEAN
Recent a împlinit patru ani de 

existență primul club de caiac-ca- 
noe din Tulcea, care pînă nu de 
mult purta denumirea de Delta. 
In cei patru ani, sportivii clubului 
au reușit să obțină o serie de re
zultate remarcabile, să dovedească 
talentul lor pentru caiac și canoe, 
în palmaresul lor figurează nu mai 
puțin de 30 de titluri de cam
pioni ai țării (5 la seniori, 2 la ti
neret și restul la juniori), iar 56 
de sportivi tulceni au reprezentat 
țara în diferite concursuri inter
naționale în acest interval de timp. 
Și pe plan internațional ei au avut 
cîteva succese, ca de pildă, un ti
tlu de campioană, două medalii de 
argint și patru de bronz la cam
pionatele europene de juniori.

O adevărată colecționară de ti
tluri și medalii este caiacista Ma
ria Cozma, muncitoare la Fabrica 
de conserve Dunărea, care a cîști- 
gat 6 titluri .le campioană a țârii, 
un titlu european de juniori și o 
medalie de bronz la „mondialele" 
de senioare din 1973.

P. COMȘA — coresp.

O In orașul Ploiești judo-ul 
tinde să devină un sport din ce 
în ce mai popular. în ultimul 
timp sportul în kimono se 
bucură de mult interes în rîn- 
durile tineretului, fapt care a 
'determinat organele sportive să 
dea mai multă importanță judo- 
ului. Astfel, la Casa de cultu
ră a sindicatelor s-a deschis un 
centru de inițiere (cu plată), iar 
conducerea asociației sportive 
Rafinorul a creat posibilități 
tinerilor de la Rafinăria Ploiești 
să învețe metodic această disci
plină. Peste cîteva zile, în or
ganizarea comisiei județene, va 
începe să funcționeze și un curs 
pentru arbitri.

Fl. ALBU — coresp.

COMUNA GRIVIȚA — 
FRUNTAȘĂ PE TOATĂ LINIA 
în cadrul întrecerilor dintre aso

ciațiile sportive ale județului Ialo
mița, comuna Grivița se numără

Schiliștii români au poposit cîteva zile la Poiana Brașov
în așteptarea lui 1 martie — 

cînd sînt programate primele ieșiri 
pe apă — cei mai buni schifiști s-au 
reunit Ia Poiana Brașov pentru a 
petrece cîteva zile de vacanță. 
Cu acest prilej, antrenorul emerit 
Dumitru Popa și noul său coleg la 
conducerea lotului reprezentativ. 
Alexandru Aposteanu, au convo
cat, alături de canotorii consacrați, 
o serie de schifiști tineri, talen- 
tați, cu certe perspective de pro
gres.

Firește, vacanța din Poiană nu 
a însemnat doar odihnă, ea căpă- 
tînd un caracter activ prin pregă
tirea canotorilor în vederea debu
tului în noul sezon de apă, care 
impune eforturi intense chiar de 
la început. Pînă în septembrie, 
cînd sînt programate Campiona
tele mondiale de la Lucerna, zi
lele se vor scurge cu repeziciune, 
așa că fiecare oră, fiecare antre
nament, fiecare reunire a compo- 
ner.ților lotului reprezentativ tre
buie fructificată la maximum. Așa 
a fost și la Poiana Brașov ur.de, 
alături de „miuțele" Cotidiene și 
de excursiile plăcute pe Postă
varul, crosurile, exercițiile de for
ță la sală și alergările pe schiuri 
au constituit puncte obligatorii în 
programul fiecărei zile.

La grupa de rameri, condusă de 
antrenorul D. Popa, s-a făcut 
simțită o echilibrare a forțelor. 
Diferențele apărute pînă nu de 
mult la testările capacității fizice 
a canotorilor dispar treptat-treptat, 
tineretul apropiindu-se pe zi ce 
trece de indicii consacraților. De
ocamdată, însă, „plutonul" conti
nuă să fie condus de experimen
tați i Ștefan Tudor, Pette Ceapura 
și Dumitru Grumezescu, care aii 
înțeles nu numai să se pregătească 
serios, cu rîvnă, ci să și dea 
exemplu excelent, noilor lor 
Dintre sportivii tineri, abia 
tați în lot, ne-am flotat 
nume : Dumitru Haliță (1,95 
kg), Vasile Grumzescu (1.92 
kg) — fratele campionului 
pean — și Gheorghe Moldovan 
(1,87 m, 90 kg). Trei coloși, trei 
tineri sîrguincioși și pasionați care, 
deși au la activ doar un singur an 
de canotaj, au reușit să se impună

atenției «elactienerilor. Aceeași do
rință de afirmare îi animă și pe 
Adalbert Agh, Mihai Naumencu, 
Pavel Zagoni și Zoltan Pop — de 
asemenea proaspăt veniți în gru
pa antrenorului Popa.

Cititorul avizat în ale canotaju
lui a remarcat, firește, absența nu
melui iul Ilie Oanță, colegul lui 
Grumezescu în ambarcațiunea au
reolată 
C.E. de 
repetate abateri de la disciplină, 
tînărul sportiv a fost sancționat 
cu excluderea temporară din gar
nitura reprezentativă.

Sinceri să fim, Ia aflarea exclu
derii lui Ilie Oanță din lot am fost 
mirați. îl știam serios, modest și 
disciplinat, dar iată că spre regre
tul nostru, el mai are și abateri. 
Acum, Ilie Oanță se antrenează la 
club, în București, de unul sin
gur, departe de antrenorul său. de 
colegii din lot și de Dumitru Gru
mezescu. iar toate aceste lucruri 
îl fac desigur, să regrete...

Trecîrid la grupa de vîsle, 
care se o.-upă tînărul antrenor 
Alexandru Aposteanu, pînă nu de 
mult fost component al lotului,

cu titlul continental la 
la Moscova. în urma unor

de

vom începe prin a-i consemna o 
scurtă declarație: „Faptul că am 
primit sarcina de a mă ocupa de 
cei mai buni vîslași din țară mă 
bucură, dar îmi aduce în același 
timp o mare răspundere. Am moș
tenit o Situație dificilă, valoarea 
actuală a vâslașilor noștri fiind de
osebit de scăzută față de trecut. 
Toată lumea speră ca eu să reu
șesc o redresare spectaculoasă, dar 
trebuie să subliniez că lucrul a- 
cesta este posibil numai în timp. 
Am schimbat aproape complet ma
niera de pregătire, am mărit volu
mul șj intensitatea antrenamente
lor, urmările fiind deja vizibile. 
Toată grupa a progresat și va con
tinua să progreseze !”.

Iată, deci, o declarație optimistă 
a noului antrenor. Am mai adăuga 
doar că Alexandru Aposteanu dis
pune, în momentul de față, 
sportivi foarte tineri (media 
vârstă a grupei sale nu depășește 
22 de ani), foarte talentați, dispuși 
să facă orice sacrificii pentru a 
reînvia tradițiile vîslașilor români, 
pentru a obține și ei rezultate de 
prestigiu în arena internațională.

Horia ALEXANDRE5CU

SI READAPTAREA
Zilele acestea loturile naționale de 

parașutism (masculin și feminin) au 
început, la Predeal, pregătirile în ve
derea participării la întrecerile cam
pionatului mondial, ce vor avea loc în 
vara acestui an. pentru amănunte ne-am 
adresat comandantului Detașamentului 
parașutism din cadrul Aeroclubului 
Central Român, lt. col. Gheorghe Tudor.

— Cu ce lot s-a pornit și în ce 
constă programul acestei prime faze 
a pregătirilor 7

— După închiderea sezonului de zbor 
în toamna anului trecut, era mai ’mult 
decît necesar ca înaintea pregătirii de 
specialitate, componențli loturilor na
ționale să facă un scurt stagiu de pre
gătire în condiții cît mai apropiate de 
specificul acestui sport. Astfel, la Pre
deal (care prin altitudinea sa oferă po-' 
sibilitatea unei excelente adaptări a or
ganismului cu înălțimea), sportivii vor 
efectua un program de pregătire gene
rală, urmărindu-se în principal acu
mulările fizice, necesare șl hotărttoare 
pentru buna desfășurare a celorlalte 
etape. în ceea ce privește componența 
loturilor. Marla lordănescu, Ana Șoica, 
Eva Balogh—Lutseh, Florica Uță, Vale
ria Ciurea, Aurelia Tudose. Victoria 
Leonida, Gabriela Ciurea, Ionel lordă
nescu. Ilie Neagu. Ion Bucurescu, Ște
fan Niță, Vasile Stan, Nicolae Bucu- 
renclu, Iordaehe Basaîlc, Vasile Mihan- 
ciu au început pregătirile sub conduce
rea antrenorului em.erit Ion Boșu, ur
mînd ca dintre ei, în raport cu forma 
și rezultatele ce le vor obține, să se 
definitiveze echipele (5 fete și 5 băieți) 
ee ne vor reprezenta. A doua etapă, 
eșalonată pe o durată mal mare de 
timp, va începe la sfîrșitul primei 
decade a lunii martie, la Ploiești. A-

CU ALTITUDINEA
laiisări 
de țel 
neglija

s-au

cu 
pre-

cele

ceasta va consta în special tn 
de antrenament pentru probele 
fix și acrobație aeriană, fără a 
pregătirea fizică și teoretică.

— Cu cîteva zile în urmă
desfășurat la Paris lucrările Comisiei 
Internaționale de parașutism a 
F.A.I. unde, bineînțeles, au fost de
finitivate ultimele amănunte în ceea 
ce privește regulamentul de desfășu
rare a campionatului mondial. Multă 
vreme a existat o incertitudine 
privire la numărul probelor, o 
cizare fiind binevenită...

— Șl la această ediție, ca și la
anterioare, numărul probelor va fl de 
trei, adică saltul individual cu executa
rea de figuri impuse, saltul individual 
cu aterizare la punct fix șl saltul in 
grup cu aterizare la punct fix. Propu
nerea făcută de către unele federații 
la ultima conferință a F.A.I. de a se 
include în concurs și o probă de grup 
cu executarea de figuri acrobatice nu 
a fost nici admisă, nici respinsă, ci 
luată în studiu pentru viitor. La ac
tuala ediție, sportivii pregătiți pentru 
această probă vor evolua în afara con
cursului, rezultatele nefllnd luate în 
considerare la alcătuirea clasamentelor 
finale. Tot acum s-au definitivat datele 
d6 desfășurare a întrecerilor. 25 iulie 
— 12 august în localitatea Szolnok (Un
garia). Urmează să primim in scurtă 
vreme regulamentul de concurs, cu 
ordinea probelor, numărul de manșe, 
alcătuirea comisiei de arbitri, celelalte 
amănunte tehnice, indispensabile celor 
ce se pregătesc să ia parte la această 
confruntare a elitei parașutismului.

Dinu COSTESCU

înaintea partidei de la Casablanca

de 
de

IN tabăra rugbyștilor tricolori
DOMNEȘTE UN ÎNDREPTĂȚIT OPTIMISM

Vreme cîinoasă, de iarnă care 
nu vlea să plece. Triste, tribunele 
din Parcul copilului au adunat abia 
o mină de spectatori. In tricouri 
albe, rugbyștii tricolori fac obișnui
tele preparative. Frigul, pentru ol, 
nu există. Sînt 21 de băieți care 
susțin astăzi repetiția generală. După 
meciul acesta vor rămîne 18. Miza 
e mare. Duminică, echipa României 
inră în fociil anului competițional 
’74, la Casablanca, cu XV-le Maro
cului. Și a fi printre aleșii din 
grupul de 40 cu care s-a plecat la 
drum, e lucru mare. spune
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printre fruntașe. A. S. Partizani 
Grivița a cîștigat două locuri I : 
în clasamentul asociațiilor sportive 
sătești și în cel al întreținerii și 
amenajării bazelor sportive, iar un 
alt joc întîi a revenit Școlii generale 
din Grivița.

Comuna Grivița merită titlurile 
cîștigate. Aici, există o frumoasă 
viață sportivă : echipele de fotbal 
handbal și volei activează cu bune 
rezultate în campionatul județu
lui Ialomița, iar o serie de tineri, 
fete și băieți, practică atletismul, 
tenisul, șahul și alte sporturi. Ba
za sportivă, situată în centrul co
munei (îngrădită cu gard £le beton) 
este o adevărată bijuterie. Ea cu
prinde un teren gâzonat de fot
bal, spații pentru handbal, volei, 
baschet și tenis. Animatorul spor
tului din Grivița este însuși secre
tarul Consiliului popular comunal, 
Alexandru Sandu, distins recent cu 
medalia „Meritul sportiv".

SPORTUL LA „FRAȚII BUZEȘTI"
Elevii de la 

„Frații Buzești"
liceul craiovean 

sînt cunoscuți că 
mari iubitori ai sportului. Fie iar
nă, primăv’ară sau toamnă aici an 
loc numeroase întreceri, la diverse 
sporturi, care cuprind, de obicei, 
toate clasele. Recent, au luat sfîrșit 
campionatele liceului la șah și te
nis de masă. La ultimul act ai 
competiției de șah, de exemplu 
și-au măsurat... forțele, 64 de elevi 
dintre care cel mai bun s-a dove
dit a fi Dan Demetrescu — anul 
III D. Din cei 128 de conciirenți 
la ping-pong, au ajuns în finală e- 
levii Florea Cioroianu și Mircea 
Pintilie, trofeul revenind primului.

V. POPOVICI — coresp.

VEȘTI DIN ILFOV
In ultimul timp, activitatea spor

tivă din județul Ilfov a cunoscut 
o intensificare notabilă. Astfei, în 
aproape 50 de comune au avut loc 
frumoase întreceri de șah și tenis 
de masă (vorbind doar de sportu
rile eu cei maj mulți adepți) în 
cadrul popularei competiții a sezo
nului, „Cupa tineretului".

privit pe atletul-

viitorul 
el va fi 
perfor- 

pregăti-

. în martie anul trecut, la Rotter
dam, Carol Corbu a concurat fără 
să știe că o lungă perioadă de timp 
va trebui să trăiască în atletism 
doar din amintiri. Și ironia soartei 
a făcut ca tocmai acolo, la Rot
terdam, Corbu să dobîndească pri
mul său titlu continental, pe teren 
acoperit, la triplusalt.

Acum, - în preajma ediției ’74 a 
„europenelor" indoor, de la Gote- 
borg, cel mai renumit „cangur" pe 
care l-a avut atletismul nostru a 
revenit în circuitul competițional, 
încununîndu-și reintrarea cu un 
nou titlu de campion republican, 
la lungime.

Este, deci, Carol Corbu din nou 
apt pentru marea performanță ?

Pentru a află răspunsul la această

O La Fabrica de becuri „E- 
lectrica" din Fieni, sportul se 
bucură de mult sprijin, atît din 
partea comitetului sindicatului, 
cît și a organizației U.T.C. Pe 
lîngă fotbal, (echipa a revenit 
în campiotiaful Diviziei C), acum 
există și o formație divizionară 
de baschet. Pentru prima oară, 
orașul Fieni este reprezentat 
într-p competiție republicană la 
acest sport. Din echipa Electri
ca (antrenorul prof. L. Abva- 
mescu) care a început cu bine 
evoluția sa în campionatul Di
viziei B, fac parte tineri mun
citori din uzină, ca lăcătușul V. 
Bordeanu, strungarul S. Padu
raru, topitortil C. Popovici ș.a.

M. AVANI) — coresp. jud.

Amintim, de plidă, că la Grupul 
școlar energetic din Buftea, după 
ce cei 110 șahiști și-au încheiat... 
socotelile în fața tablelor cu pătră
țele albe și negre, 15 dintre cei mai 
buni au rămas în fața meselor de 
joc, răspunzînd simultanului susți
nut de Gheorghe Candea, șahist de 
categoria I.

La Clubul tineretului din Olteni
ța, într-una din seri, peste 50 de 
elevi au participat ia un concurs 
de tenis de masă care a continuat 
și a doua zi.

Elevii din Urziceni au fost deose
bit de activi în iarna aceasta. în 
zilele libere mulți dintre ei, aproa
pe 600, au participat la drumeții ; 
ei au fost pe Valea Prahovei și 
în alte locuri pitorești.

Conducerea Liceului silvic din 
Brănești a avut frumoasa iniția
tivă de â prezenta aspecte din 
viața sportivilor fruntași. Astfel, 
viitorii silvicultori au avut o în- 
tîlnire de neuitat cu unii dintre cei 
mai cunoscuți sportivi români, 
printre care a fost prezent și ma
estrul emerit al sportului Gheor
ghe Gruia, orbul nr. 1 al echipei 
noastre naționale de hândbal, cu 
cîtva timp în urmă.

D. MORARU-SLIVNA

Noua arenă, cu patru piste, a asociației sportive industria Sîftnei Cim- 
pia Turzii Foto : E. LUCIAN — coresp.

îptrebare, l-am
matematician din trei... unghiuri: 
Carol Corbu, văzut de antrenorul 
său, loan Soter, de medicul lotu
lui reprezentativ, Zina Simu, și de 
el însuși. Așadar... ’

„Am mare încredere in 
lui Corbu, slnt convins că 
recuperat pentru marea 
manță. Ne-am reprofilat 
tea, cu accent pe viteză și nu pe 
forță (am renunțat la haltere), și, 
după cum s-a văzut și la campio
natele republicane,' Carol stă bine 
la capitolul viteză. Cred că și a- 
cum este apt de triplusalt" (loan 
Soter).

„Corbu, după ultimele diagnos
ticări, a avut entorsă de coloană, 
conjugată cu fenomene sciatice. 
Din această cauză, chiar după re
zolvarea entorsei, odată cu veni
rea anotimpului rece avea dureri 
sciatice, 
nul au 
nastica 
cetea si 
spatelui, 
o lungă
?at pe Corbu ca pe un om cu o voin
ță demnă de invidiat. Pur și sim
plu el a redescoperit bucuria miș
cării, căutînd și găsind, adeseori 
singur, mișcările care-l avantajau, 
înainte de concursul în care avea 
să redobîndească un titlu de cam
pion, a venit la mine și m-a între
bat dacă am încredere în el, da- 
că-l mai cred apt de atletism. De 
ce ? Fusese nu cu mult înainte 
„prelucrat" la centrul de medicină 
sportivă pentru îndrăzneala de a fi 
reluat antrenamentele. îl consider 
apt de triplu, chiar cu sărituri

Acupunctupra și cortizo- 
dat bune rezultate. Gim- 
medicală pentru refă- 
reeducarea musculaturii 
împotriva atrofierii după 

inactivitate, mi l-a înfăți- peste 17 metri, l-am și spus-o". 
(dr. Zina Simu).

„Am efectuat la aceste cam
pionate primele sărituri cu elan 
după un an de zile. Aveam ne
voie de ele mai mult din punct de 
vedere moral. Pentru că nu puțini 
erau aceia care mă considerau — 
pe față sau pe ascuns — terminat 
pentru atletism. Chiar și la I.F.F.S. 
cineva m-a citat ca atare intr-o 
prelegere... Mă simt bine, după 
concurs n-am? avut nici cea mai 
mică jenă. Mă gîndesc acum doar 
la campionatele europene in aer 
liber de la Roma". (Carol Corbu).

Paul SLĂVESCU

pofta de joc cu care încep selecțio- 
nabilii partida cu Grivița Roșie. Se 
aleargă mult, se luptă pentru fiecare 
balon. Mateescu „scoate" ca în cea- 
mai bună zi, Mihai Nicolescu por
nește decis un atac. înaintarea cîști- 
gă aproape tot. Dumitru e inepuiza
bil. Constantin prinde perfect o pasă 
de la Fugigi, fuge, fentează, acțiunea 
curge frumos și... Postolache deschi
de seria încercăailor. Durbnc nu se 
lasă mai prejos, transformă precis, 
arătînd că se poate merge pe... pi-

■ ciorul lui.
Petre Cosmănescu pare mulțumii: 
— lini place dispoziția băieților. 

In mod, normal, nu putem pierde la 
Casablanca. Este adevărat că la noi 
campionatul începe abia peste zece 
zile și jucătorii nu sirii, deci, coticc- 
tați încă la tensiunea competiționa- 
lă maximă. Dar această dispoziție 
bună nn poate decît să ne dea o ma
re încredere.

A trecut prirha pauză, Postolache 
se „bate" admirabil, dar e puțin lo
vit și doctorul Mircea Constantinescu 
îl ia la cabină :

— Avem nevoie de tifla, duminică! 
într-un trening al Griviței Roșii 

(prima dragoste nu se uită 
dată...) celălalt responsabil al 
lui, Valerîu Irimescu, nu tace 
pă 1

— Nu așa 1 Cu două mîini !... 
Scoală, scoală, ce, acela a fost 
placaj ?

Faze frumoase, atacuri inteligente, 
apărare fermă. Zi bună a tricolori
lor, cafe if face pe cei ce privesc 
de pe margine să uite de mina în
ghețată chiar în mănușă. 90 de mi
nute de efort maxim, cu două 
„relache‘'-uri minime...

Duminică, România este favorită. 
Nu putem pierde, în mod normal. 
Avem toate motivele să sperăm că 
vom culege primele roade ale anu
lui. Există, ne-am convins încă o 
dată la această repetiție generală, un 
aer nou în primul XV al țării. Iar 
meciul de la Casablanca poate fl 
prima piatră de încercare, trecută cu 
brio, a drumului ce duce spre octom
brie, spre ziua meciului cel mare, 
cu Franța...

Geo RAETCHI

nicio- 
lotu- 

o eli-

BASCHETBALISTUL GHEORGHE NOVAC
SANCȚIONAT DE CLUBUL DINAMO

Biroul consiliului clubului sportiv 
Dinamo și biroul secției de baschet 
a clubului, analizînd atitudinea spor
tivului Gheorghe Novac în meciul 
cu Universitatea Cluj, a hotărit sus
pendarea Iui Gheorghe Novac pe 
timp de 1 (una) etapă. De aseme
nea. conducerea clubului a hotărît 
sancționarea sportivului Gheorghe 
Novao pe linie profesională.

BOGATĂ ACTIVITATE
Luna care începe va însemna 

pentru luptătorii noștri o perioadă 
de intensă activitate, mai ales pe 
plan internațional.

începînd chiar din prima zi a lu
nii martie, cîțiva componenți ai lo
tului național, printre care N. Gin- 
gă, campionul lumii la categoria 
52 kg. V. Dolipschi și M. Dumitru, 
vor fi prezenți la unul dintre cele 
mai importante turnee de greco-ro- 
mane, „Memorialul Ivan Podubnîi", 
ce se desfășoară la Leningrad. în 
zilele de 8—10 martie, opt luptători 
români vor participa la tradiționa
la întrecere de lupte libere din R.P.

y

INTERNĂ Șl INTERNAȚIONALĂ LA LUPTE
Ulan Bator". Prin- 
concura aici se nu- 

T. Șeregelyi 
(cat.

Mongolă, „Cupa 
tre cei care vor 
mără M. Fîrcălabu, 
(cat. 74" kg) și A. Bălăianu 
82 kg).

Selecționata de juniori la greco- 
romane va avea ca oaspete reprezen
tativa similară a R. D. Germane, 
care va susține două partide în țara 
noastră. Prima confruntare va avea 
loc la Tg. Jiu (9 martie), iar cea 
de-a doua, la Petroșani (10 martie).

în partea a doua a Junii, echipa 
națională de greco-romane va evo
lua la Ankara, la campionatele in
ternaționale ale Turciei (16—17

CAMPIOANA A TARII LA ALPINISM
în Piatra Craiului a avut 

cent, efectuarea ultimelor 
programate în cadrul etapei 
nă a campionatului național de alpi
nism (echipe și individual). Au par
ticipat cei mai multi dintre alpiniștii 
fruntași ai țării, excepție făcînd 
echipele Dinamo Brașov (angajată 
intr-o amplă acțiune de străbatere a 
crestei Carpaților) și Voința Sibiu 
(care avea șanse certe la locul III in 
clasamentul final și a cărei' absență 
pare lipsită de motive temeinice).

Iarna, deși mai blinda decit anul 
trecut, s-a înăsprit odată cu începe
rea escaladelor burnița, lapovița și 
ninsoarea au căzut intermitent udir.d 
sau acoperind cu un mic strat de ză
padă pereții stincilor, ingreunînd 
astfel sarcina sportivilor. Cățărătorii 
au dat dovadă, însă, de o bună pre
gătire fizică și tehnică, parcurgînd 
traseele fără greutăți deosebite șl fă
ră bivuacuri în perete. Deși întrece
rea nu s-a disputat contracronometru 
(formula fiind de mult abandonată) 
s-a observat la unele echipe, o de
plasare pe verticală foarte rapidă. 
Astfel, traseul 
curs acum în 
fost efectuat

loc, re- 
escalade 
de iar-

Miintz
zi. Cezar Manea 
parcurg traseul

Lespezile Lirei, par- 
premieră de iarnă, a 
de Cezar Manca și

în lh 30 ftiin., iar a 
și Dumitru 
Floarea de 
Dlanci (con- 
lh 20 ftiin. 
înregistrate 

competițional

Sorin 
doua 
Chivu 
colț din Turnul mare al 
siderat și mai dificil) în

în urma rezultatelor 
de-a lungul anului 
1973—74, titlul de campioană a țării 
pe anul 1974 a revenit echipei A.S. 
Armata-Brașov (Nicolae 
Gheorghe Enache, Dumitru 
Matei 
Miintz) 
pentru 
pioană 
ternic nucleu al alpinismului de per
formanță. Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Universitatea Brașov — 
252 p, 3. Dinamo Brașov — 244 p, 
apoi Politehnica Timișoara, Voința 
Sibiu, Turdeana Turda, I.P.G.G. — 
București, Creația Brașov.

Titlul de campion individual a in
trat în posesia maestrului sportului 
Nicolae Naghi cu 124 p, urmat fiind 
de Constantin Spătaru, Eugen Se- 
racin, Mircea Opriș, Abel Rițișan, 
Dumitru Chivu.

martie), iar o săptămînă mai tîrziu 
cîțiva luptători tineri vor fi pre
zenți lă 
ganizată 
morialui 
romane, 
Pleven.

Din competițiile pe plan intern, 
cele mai importante sînt: campio
natul republican Pe echipe Divizia 
A, ediția 1974, la greco-romane, care 
va fi inaugurată în ziua de 31. Com
petiția se desfășoară, ca și anul 
trecut, în trei serii a cîte 9 echipe. 
Amintim cu acest prilej și cele trei 
formații nou promovate în divizia 
— Gloria Buzău, Avîntui Botoșani 
și Constructorul Marghita. Tot în 
luna martie se dispută și cea mai 
importantă competiție a juniorilor 
la greco-romane. Mai întîi vor avea 
Ioc întrecerile de zonă — 16—17 
martie. ia iași, Pitești, Arad și ba
ia Mare — apoi finala pe țară, pro- 
gramtă la Botoșani (29—31 martie). 
Juniorii de la stilul libere își vor 
disputa întrecerile preliminare (bo
nele) în zilele de 9—10 martie la 
Brăila. Ploiești, Reșița și Tg. Mu
reș, urmînd ca disputa lor pentru 
titluri să aibe loc în luha aprilie.

prestigioasa competiție or- 
de federația bulgară, „Me- 
Nikola Petrov", la greco- 
programată în localitatea

Sehenn. 
cu 340 
a 13-a 
a țării

Naghi, 
Chivu, 

Cezar Manea, Sorin 
p. Aceasta cucerește 
oară titlul de cam- 
dovedin<iu-se un pu-

EMILIAN CRISTEA

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de intrare pentru me

ciurile de hochei pe gheață din 
cadrul „Cupei federației române 
de hochei", la care participă e- 
chipelc. SKA Sverdlovsk, reprezen
tativa B a R.D.G., selecționata de 
juniori a Cehoslovaciei și echipa 
A a României, ce vor avea loc 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust" în zilele de 3, 4 și 6 mar
tie 1974, se vor pune în vînzare 
începînd din ziua de 2 martie a.c 
la casa de bilete de la C.N.E.F.S. 
— str. Vasile Conta nr. 16, iar în 
zilele meciurilor \ la casele de bi
lete ale patinoarului.

ur.de


SATUL POATE SĂ JOACE UN ROL MAI ACTIV

tem să ocolim, în primul rînd, unele 
aspecte mal puțin plăcute, care trebuie 
să dea de gîndit tuturor celor care 
sint desemnați să se ocupe de buna 
organizare și desfășurare a activității 
sportive de masă. Bunăoară, am sem
nala faptul că majoritatea participan- 
ților au -format-o elevii și intelectua
lii satelor, numărul cooperatorilor, 
mecanizatorilor sau meseriașilor sate
lor (și mai ales, al fetelor) fiind 
toarte mic. Desigur, competiția este 
organizată și pentru elevi, prezența 
acestora este utilă, mai ales că șco
larii reprezintă o categorie cu care 
se poate lucra mult mai ușor. Avînd 
in vedere, însă, că elevii au și alte 
posibilități de participare la activită
țile sportive (în cadrul orelor de 
educație fizică, al activităților extra- 
școlare sau al competițiilor organi
zate in exclusivitate pentru ei) A- 
TENȚIA FACTORILOR ÎN CAUZA 
TREBUIA SA SE ÎNDREPTE MAI 
MULT, ÎN SPECIAL LA ETAPELE 
PE SAT ȘI COMUNA, ASUPRA A- 
TRAGERII LA STARTUL ÎNTRECE
RILOR A CÎT MAI MULȚI TINERI 
COOPERATORI, MAI ALES ÎN PE
RIOADELE CÎND ACEȘTIA DISPUN 
DE MAI MULT TIMP LIBER.

Numărul amatorilor de sport din 
rindttl cooperatorilor este destul de 
mare. De multe ori, însă. cu aceștia 
nu se desfășoară o muncă sistema
tică, ci află de competițiile organizate 
cu puțin timp înaintea etapelor de 
masă ale întrecerilor, situație în care, 
desigur, participarea și mai ales asi
gurarea bazei materiale, ridică destu
le probleme. Apoi, cum bine este 
știut, ca să in parte la aceste ma
nifestări tinerii cooperatori trebuie 
să descopere frumusețea întrecerii 
sportive, necesitatea cî, să îndrăgeas
că o ramură sportivă sau alta. Or. a- 
cest lucru) nu se poate realiza decît 
ÎN MĂSURĂ ÎN CARE ATENȚIA 
CELOR DESEMNAȚI SA RĂSPUN

DĂ DE BUNUL MERS AL ACTIVI
TĂȚII SPORTIVE LA SATE, ESTE 
ÎNDREPTATĂ ASUPRA TUTUROR 
TINERILOR DIN LOCALITATE, O- 
FERTND AMATORILOR DE SPORT 
POSIBILITĂȚI DE A PETRECE ÎN 
MOD PLĂCUT ȘI UTIL O PARTE 
DIN TIMPUL LOR LIBER. O etapă 
de masă a „Cupei tineretului" durează 
citeva zile. Ne întrebăm : CE FAC 
TINERII DE LA SATE DUPĂ ACE
EA ? Aceasta este doar una din în
trebările la care ar trebui să ne gin- 
dim ceva mai mult șl la care în pe
rioada care urmează trebuie să dăm 
răspuns, ținînd seama tocmai de de
ficientele semnalate mai sus. A NE 
REZUMA DOAR LA CELE 5—6 ZI
LE. CÎT SE DESFĂȘOARĂ ETAPA 
PE SAT SAU COMUNA. PREVĂZU
TA ÎN REGULAMENTUL COMPE
TIȚIEI CU CARACTER REPUBLI
CAN. A ORGANIZA ÎNTRECERI 
NUMAI PENTRU A MÂI ÎNREGIS
TRA O ACȚIUNE, (cum, din păcate, 
se mai intimplă în unele locuri). ÎN
SEAMNĂ A FACE O TREABA DE 
MÎNTUIALA. FORMALA.

Analizînd în spirit critic și autocri
tic. felul cum ne-sm făcut datoria, 
putem aprecia că. deși, după elabo
rarea Hotăririi Comitetului Executiv 
al U.N.C.A.P., din luna martie 1973, 
s-au obținut o seamă de rezultate 
pozitive, nu peste tot uniunile co
operatiste județene și unele conduceri 
de cooperative au contribuit, în mă*
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deosebită organizării activității sporti
ve de masă în rîndul studenților. 
Putem afirma acum, la împlinirea 
unui an de la apariția Hotăririi, că 
®m obținut rezultate bune, dar care 
pot fi Încă mult îmbunătățite. Vom 
enumera numai citeva dintre cele 
mai importante acțiuni întreprinse.

„Cupa anilor I“, la handbal, bas
chet, volei, fctbal, tenis de masă, ca
notaj, natație, gimnastică modernă și 
sportivă a constituit principala for
mă de angrenare in activitatea spor
tivă a tinerilor care au pășit pragul 
facultăților Universității bucureștene. 
Campionatele inier-faeullăți au reunit 
la întreceri numeroși studenți dornici 
să apere culorile și să continue tra
dițiile existente în cadrul diferitelor 
facultăți. O deosebită emulație în 
rîndul studenților a reprezentat-o 
participarea la cupele tradiționale — 
„Cupa Simion Stoilov" — matemati
că, „Cupa Nicoiae lorga" — istorie, 
„Cgpa Nicolae Titulescu" — drept. 
„Clipa Litere" — română. „Cupa Voi
nov" — biologie. Ne mîndrim cu di
vizia de atelitsm — tur-retur — inter- 
facultăți. o noutate in activitatea 
noastră în 1973, la fel cum conside
răm o reușită întrecerile dintre stu
denții noștri și tinerii din uzinele „23 
August" și „Semănătoarea" și cele 
din cadrul „Cupei de cristal" la atle
tism. La toate aceste întreceri am 
urmărit, în principal, atragerea unui 
număr cit mai mare de studenți. și 
epoi performanțele. Am organizat 
„Cupa prieteniei" la volei, baschet, 
fotbal, tenis de masă, întreceri spor
tive... internaționale între studenții 
români și numeroșii studenți străini 
care-și desăvirșesc pregătirea în Uni
versitatea noastră. Menționăm că în 
toate întrecerile sportive am acordat 
o atenție prioritara caracterului edu
cativ al pregătirii studenților pentru 
viată — studentul de astăzi, specia
listul de miine — comportării civili
zate și demne, indiferent de rezulta
tele întrecerilor sportive. Constatăm 
cu deosebită satisfacție absenta aba
terilor disciDlinare și. în același timp, 
un plus evident în schimbarea men
talității studenților cu privire la ro
lul și influențele .practicării exerci
țiilor fizice și sportului. Căminele au 
devenit complexe sportive miniatura
le. in care forrrtele simole de prac
ticare a gimnasticii moderne si spor
tive, tenis de masă, volei, baschet,

CONCURSUL REPUBLICAN UNIVERSITAR DE ȘAH
Anul acesta, pentru desemnarea 

celor mai buni șahiști dintre stu
denți, s-a adoptat o formulă nouă 
de organizare a competiției, mai 
utilă și mai interesantă, astfel con
cepută îneît .să ofere posibilități 
pentru o mai reală selectare a va
lorilor, pentru ca cei mai bine pre
gătiți să aibă ocazia să obțină cla
sificări sportive superioare și în 
fine, pentru a se verifica și efica
citatea lucrului în secțiile de șah 
ale cluburilor studențești din prin
cipalele centre universitare ale 
țării.

Pentru întrecerile masculine, s-au 
constituit două grupe de jucători : 
în mima (cea mai tare) au fost 
incluși maeștri și candidați de ma
estru, precum și doi jucători de 
categoria I (coeficient: 0,500) ; în 
grupa a doua au fost incluși 30 de 
jucători, în mare majoritate de ca
tegoria I.

Titlul de cel mai bun șahist stu
dent al anului 1974 a revenit lui 
Monel Tratatovici, de la secția de

SPORTIVA DIN
sura cerințelor, la Îmbunătățirea și 
dezvoltarea activității de educație fi
zică și sport în unitățile din sistemul 
cooperatist al agriculturii, nu au spri
jinit in suficientă măsură organisme
le specializate din comune și sate 
pentru a asigura o permanență acti
vității sportive și, mai ales, pentru 
atragerea masei de cooperatori, inclu
siv a celor care au depășit virstă de 
30 de ani, la practicarea organizată a 
exercițiilor fizice și sportului. După 
un început promițător, multe uniuni 
județene și, mai ales, conduceri de 
cooperative agricole au considerai 
prea de timpuriu că și-au încheiat 
misiunea, ajungindu-se ca în unele 
comune și sate activitatea sportivă 
să se reducă la existența unei echi
pe de fotbal. De asemenea, trebdie 
să menționăm că, uneori, în Ioc să se 
acționeze în direcția dezvoltării și 
modernizării bazei materiale necesare 
practicării organizate a sportului, în- 
tîlnim situații cînd se procedează 
exact Invers. în 1973. de pildă, au 
fost înregistrate circa 100 de comune 
din județele Vrancea, Hunedoara, 
Buzău, Olt. Bistrița-Năsăud, Sibiu ș.a. 
ÎN CARE GOSPODARII SATELOR 
NU AU REUȘIT SA AMENAJEZE 
NICI MĂCAR O BAZĂ SPORTIVA 
SIMPLA. Și mai neplăcută este sta
rea de fapt că in 1973, ÎN 40 DE 
COMUNE. BAZELE SPORTIVE E- 
XISTENTE AU FOST DEZAFECTA
TE (în 7 comune din județul Ilfov, 
4 din Tulcea, 3 din Bacău, Dolj, Har
ghita, Vrancea etc.) Legat de aceasta 
am dori să arătăm că uniunile ju
dețene și conducerile de cooperative, 
punind un accent deosebit — cum 
este și normal — pe realizarea sar
cinilor de producție, UITA ADESEA 
CA MAI TREBUIE SA SE OCUPE 
ȘI DE ORGANIZAREA TIMPULUI 
LIBER AL OAMENILOR. DE RE
CREAREA ACESTORA. DE FORTI
FICAREA ORGANISMULUI LOR.

Pentru înlăturarea acestor deficien
țe, pentru ca activitatea sportivă de 
la sate să devină cu adevărat de 
masă, în perioada care urmează a- 
tenția noastră se va îndrepta îndeo
sebi asupra următoarelor probleme :

® în primul rînd, VOM ACȚIO
NA MAI FERM PENTRU REALIZA
REA INTEGRALA A SARCINILOR 
CUPRINSE IN HOTĂRÎREA COMI
TETULUI EXECUTIV AL U.N.C.A.P., 
DIN MARTIE 1973, făcînd apel Ia 
conducerile uniunilor și, mai ales, la 
conducerile cooperativelor agricole DE 
A SE INTEGRA 'EFECTIV ÎN KÎN- 
DUL FACTORILOR CHEMAȚI SA 
CONTRIBUIE LA ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE ȘI TURIS
TICE DE MASA LA SATE, să spriji
ne în totalitate acțiunile inițiate de 
organizațiile sportive și ale U.T.C.

• Avînd în vedere specificul și 
particularitățile sportului sătesc, vom 
sprijini acele inițiative care vizează 
PERMANENTIZAREA ACTIVITĂȚII 
de masă la sate și vom contribui LA 
REVITAL1ZAREA UNOR CENTRE 
CU TRADIȚII ÎN PRACTICAREA 
TRÎNTEI. A JOCULUI DE HAND
BAL, VOLEI, POPICE, OINĂ, A.CA- 
LĂRIEI ETC. În același timp, uniu
nile județene și conducerile coope
rativelor ăgrieole vor acordă. în 
funcție de schițele de sistematizare 
a comunelor, mai mult sprijin ac
țiunilor îndreptate în direcția amena
jării și reamenajărli bazelor sportive 
din comune și sate, găsirii mijloace
lor materiale necesare dotării lor co
respunzătoare.

handbal, fotbal Iși găsesc loc prielnic 
de desfășurare. Căminiștii de la Gro
zăvești au luptat cu ardoare în ca
drul întrecerilor de atletism de aici. 
Nu numai studenții s-au bucurat de 
atenție sporită, ci și salariații din a- 
paratul tehnico-administrativ și mal 
ales copiii acestora, cărora bazele 
noastre sportive le-au oferit găzdui
re ospitalieră și au beneficiat de în
drumări tehnice corespunzătoare.

Nu putem spune că la noi totul 
ar fi fost perfect și acest lucru nu 
ne bucură prea mult. Nu am reușit 
să cuprindem în activitatea sportivă 
întregul efectiv al studenților, mai fl
ies al celor din anii III—V și, în ge
neral. al studentelor. Aceste neîmpli- 
niri vor sta în permanență în aten
ția noastră.

Pentru viitor. „Cupa mărțișorului" 
și „Cupa 8 Martie" sînt gata de start. 
Pregătim cinstirea, la parametrii ce

SPRIJIN EFICIENT SPORTULUI
DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
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că o bună patte dintre cei 7 850 
membri ai „Voințel“-Cluj sînt tineri 
care acum pășesc în viață.

Cit privește Competițiile sportive 
de masă : campionatele interesfopera- 
tiste, la fotbal, volei, handbal, salt, 
tenis de masă, „Cupa ucenicului". 
„Cupa cooperatorul", „Voințiada", cu
pele festive, s-a căutat ca acestea să 
fie cit mai cuprinzătoare și să se 
desfășoare pe o perioadă cit mai 
lungă de timp, oferind astfel membri
lor mai multe prilejuri de a se întilni 
cu sportul preferat. Făcînd, dealtfel, 
o comparație cu anul precedent a- 
pariției Hotăririi, constatăm că toate 
cifrele anului următor au crescut : 
numărul membrilor a sporit de Ia 
5 400 la 7 850 ; în competițiile de 
masă s-a înregistrat, față de 1972. un 
spor de participant de 25 la sută.

în activitatea de performanță am 
acordat prioritate la patru ramuri de 
sport ! polo pe apă, box, ciclism si 
popice — cele care ne ofereau mai 
multe certitudini, din familia celor 
12 pe care le avem afiliate. Mobili
zați de înaltele îndemnuri ale Hotă- 
riril și dorind să se achite cit mai

șah „Politehnica" din București, 
după ce a totalizat 8 puncte din 10 
posibile. In clasament urmează M. 
Ghindă (Universitatea București) 
7% H. Prundeanu (Medicina Cluj) 
6‘/s etc.

în grupa a doua, pe primele două 
locuri s-au clasat elevii (!) Ion Mă- 
ră.șescu (15 ani) din Timișoara. 8 
puncte și Marian Dominte (16 ani) 
de la Iași, cu 7'A puncte.

Concursul fetelor a fost dominat 
de studentele Gabriela Olteanu 
(București) și Anca Gheorghe (Bra
șov), ambele acumulind cite 7'/s 
puncte. Beneficiind de un punctaj 
Sonneborn mai bun, studenta din 
București a fost declarată învingă
toare.

Concursul republican universitar 
de anul acesta a fost dotat și cu o 
cupă, oferită clubului sportiv stu
dențesc cu cele mai bune rezultate. 
Trofeul a fost, cîștigat de „Univer- 
sitătea“-București, cu 39,75 puncte 
(antrenor D. Ghizdavu).

K. TIBERIU

TAHA NOASTRĂ
• în scopul permanentizării acti

vității sportive de la sate se va a- 
corda toată atenția ca aceasta SA 
FIE ORIENTATA ÎNDEOSEBI SPRE 
FORMELE ȘI MODALITĂȚILE CE
RUTE Șî ÎNDRĂGITE DE' LOCAL
NICI, asigurindu-se atragerea tutu
ror celor doritori, indiferent de sex 
și virstă, la practicarea organizată 
a sportului. Vor fi extinse manifes
tările tradiționale, duminici cultural 
sportive, serbări sportive cu prile
jul aniversării satelor, comunelor, a 
cooperativelor agricole etc. Se vor 
organiza în continuare, cele care se 
bucură de succes — „Pe plaiuri su
cevene", „Avem musafirai în sat" 
(Botoșani) „Spicul de aur" (Sălaj), 
„Cupa satelor doljene", mai ales in 
perioadele mai puțin solicitate de 
lucrările agricole.

Ne-am propus să sprijinim mai 
mult federațiile de specialitate din 
cadrul C.N.E.F.S. în buna desfășu
rare a calendarelor compctiționale la 
care participă echipele de Ia sate, 
să recomandăm — prin consiliile de 
conducere ale C.A.P. și uniunile ju
dețene — cadre tinere care să fie 
cuprinse în sistemul de pregătire al 
C.N.E.F.S. (antrenori, instructori 
spotivi, arbitri), cadre absolut nece
sare pentru organizarea și conduce
rea activității sportive de masă de 
la sate. De asemenea, ne-am propus 
să organizăm anul acesta, în cola
borare cu C.N.E.F.S. și C.C. al U.T.C. 
(în cadrul „Cupei Tineretului") o 
competiție sportivă de masă DO
TATA CU „CUPA RECOLTEI" desti
nată amatorilor de trîntă și oină 
din mediul rural. Competiția, care 
se va desfășura cu etape pe coope
rative, sat, comună, centre de co
mună, județ și finale pe țară — 
programate de Ziua recoltei — va 
constitui o contribuție proprie a u- 
nităților din sistemul cooperatist al 
agriculturii la parmanentizarea acti
vității sportive Ia sate, creînd în a- 
cest fel și premisele depistării și se
lecționării celor mai dotați partici
pant i, în vederea recomandării lor 
pentru sportul de performanță.

Realizarea acestor obiective depin
de, însă, în bună măsură, de cola
borarea activă ce va trebui să exis
te între organele cu atribuții directe 
în organizarea activității sportive la 
sate, pe de o parte, și conducerile 
cooperativelor agricole de producție, 
pe de altă parte. Considerăm că 
centrul de greutate al activității tre
buie să se deplaseze mai mult spre 
unitățile de bază — sate, comune — 
în care să pulseze o activitate spor
tivă , vie și permanentă,

★
Reținind aspectele pozitive des

prinse din munca desfășurată pină 
acum, înlăturind deficiențele care 
mai persistă în activitatea sportivă 
de lă sate, acționînd cu rrrf.i multă 
exigență și spirit de inițiativă, sîn- 
țem convinși că rezultatele nu vor 
întîrzia să se arate. Există toate 
condițiile pentru a traduce integral 
in viață prețioasele indicații ale con
ducerii partidului, concretizate în 
Hotărîrea din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, pentru a da un nou impuls 
activității sportive de la sate și a 
cinsti și pe această cale cele două 
mari evenimente ale anului 1974, a 
XXX-a aniversare a Eliberării pa
triei și al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.
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se impun, a mărețelor evenimente 
ale anului — cea de a 30-a aniver
sare a Eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Dintre celelalte acțiuni ce Ie vom 
întreprinde, alături de continuarea 
celor amintite, menționăm : partici
parea la întrecerile „Cupei Tineretu
lui" — ediția de vară, campinguri la 
Snagov, excursii în Deltă cu bărci 
universale, ture nautice ale lacurilor 
bucureștene și numeroase întreceri de 
casă la nivelul căminelor.

Analiza într-un viitor apropiat In 
Senatul Universității a activității 
sportive reprezintă pentru catedra 
noastră o recunoaștere calitativ supe
rioară a educației fizice și sportului 
în rindul studenților, acțiune gene
rată și întreținută de suflul înoitor 
adus de Hotărîrea partidului, spiritul 
în cadrul căruia ne străduim să ne 
integram cît mal bine.

bine de sarcini, antrenorii și spor
tivii secțiilor respective au reușit 
să-și îndeplinească și chiar să-și de
pășească obiectivele pe 1973. Astfel, 
echipa de polo a ocupat locul trei în 
clasamentul diviziei A, formația mas
culină de popice locul doi în turneul 
final și prima poziție în turul ediției 
.1973—74, echipa feminină de popice 
locul trei la sfîrșitul primei părți a 
actualului campionat. De asemenea 
am obținut patru titluri de campioni : 
două lă „velodrom" și două lă „ori
entare turistică".

Sînt citeva realizări cărora ne vom 
strădui să le adăugăm și altele, mult 
mai valoroase.

A CRESCUT 
BAZA MATERIALĂ

A SPORTULUI 
IN COMUNA CETATE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_ (Urmare din pag. 1)

cadrul a multe mii de ore de muncă , 
patriotică ei au efectuat toate lucră- I 
rile necalificate : au săpat gropile I 
pentru plantarea pomilor și a gardu
lui viu, au făcut șanțurile, au Im- I 
pletit plasele de sîrmâ necesare im- | 
prejmuirii. în același timp, energicul 
nostru pritnar, tov. Ioan Schmidt, | 
ne-a sprijinit în asigurarea lucrărilor I 
de bituminare. Ne mlndrim acum că • 
cele aproape o sută de puncte obți- ■ 
nute de comuna noastră în întrecerea I 
pe județ privind îmbunătățirea acti- I 
vității economice, înfrumusețarea e- 
dilitară și activitatea Cultural educa- I 
tivă, capitolul sportiv a avut, și el. o | 
contribuție substanțială. în aceste 
condiții n-a, mal rămas decit un pas | 
pină la organizarea unui campionat j 
viabil pe asociația sportivă la cinci ’ 
discipline și la bunele comportări in ■ 
campionatele- județene ale formațiilor I 
de fotbal, șah și handbal. Tot in a- • 
nul trecut, am reușit ca unele încă- . 
peri din căminul cultural să găzdu- I 
iască săptăminal întreceri sportive 3 
„de interior". Pentru anul 1974 ne-au 
mai rămas Încă multe de făcut. Ne I 
gîndim să reamehajăm terenul de | 
fotbal, să facem vestiar și o mică 
tribună. în fine, să ne completăm se- | 
turile de echipament și material | 
sportiv. •

PENTRU El, RETURUL A Șl ÎNCEPUT!
- DORINȚE Și GÎNDURI ALE ANTRENORILOR DIN DIVERSELE ZONE ALE CLASAMENTULUI -

Zeci și sute de gînduri, acum la ridicarea cortinei actului II al 
campionatului ! Zeci și sute de planuri, de emoții și infinite întrebări. 
Ar fi foarte greu să le cuprindem pe toate.. Dar pentru a lua, cît de 
cit, pulsul campionatului înaintea uverturii de primăvară, am sondat 
trei dintre zonele cele mai semnificative ale clasamentului : „podiumul", 
reprezentat, în ordine, de Universitatea Craiova, F. C. Constanța și Steaua, 
„zona de mijloc", mai exact locurile IX, X, XI ocupate acum de Jiul, Stea
gul roșu și ,,U" Cluj, și „aria retrogradării" în care se găsesc Petrolul, 
C.F.B. Cluj și S. C. Bacău, dar în jurul căreia se zbat alte atîtea formații. 
Purtătorii de cuvînt ale celor trei centre de gravitație 6Înt astăzi antreno
rii echipelor respective și ei cu atîtea gînduri pentru returul care începe 
simbătă, cu jocurile din Ciulești și de Ia Constanța.

CONSTANTIN CERNA1ANU 
(Universitatea Craiova)

„MĂ ÎNGRIJO
REAZĂ SITUA
ȚIA LUI OBLE- 
MENCO. Marea 
problemă care 
mă frămîntă, ca
re frămîntă în
treaga echipă es
te dacă vom reu
și sau nu să cîș- 
tigăm titlul. Nu 
sînt deloc liniști

toare cele cinci puncte avans 
pe care le avem, pentru că re
turul va fi deosebit de greu. Mai 
ales că nu-1 am la dispoziție pe 
Oblemenco. El se pregătește sepa
rat, după un program judicios în
tocmit. Și revenirea lui Donose ri
dică o problemă, este adevărat, dar 
de o cu totul altă natură : aceea a 
alegerii celor doi mijlocași — din 
5 (Strîmbeanu, Bălăci, Ștefănescu, 
Donose, îvan) — care vor juca. 
Toți s-au pregătit foarte bine, așa 
că nu va fi deloc ușor de hotărît".

EMANOIL HAȘOTI 
(F. C. Constanța)

„SPERĂM SA 
ATINGEM O- 
BIECTIVUL 
PROPUS: MEN
ȚINEREA IN 
PLUTONUL 
FRUNTAȘ. SAU 
CHIAR MAI 
MULT. Fiecare 
joc de verificare 
a însemnat intra- 
•ea treptată în

formă .a jucătorilor. Preocupă
rile noastre sînt legate de prac
ticarea unui fotbal ofensiv care,
pe lîngă succesele pe teren pro
priu, să ne poată asigura șî 
acumularea de puncte în depla
sare. Numai așa vom reuși să ne 
atingem scopul, să ne menținem 
în plasa liderului, iar, în meciul 
direct cu Universitatea Craiova din 
etapa a XXV-a, pe care îl susți
nem la Constanța să micșorăm dis
tanța dintre noi, și pînă în final 
să așteptăm momentul favorabil 
unei eventuale țîșnirL Jucătorii 
știu că va fi foarte greu de dobîn-

Miercuri, la Bacău

SPORI CIOB - AKADEMIK
SOFIA, ÎN CUPA BALCANICĂ

Federația bulgară de fotbal a 
hotărît înlocuirea echipei Levski- 
Spartak Sofia din actuala ediție a 
„Cupei Balcanice" intercluburi cu 
formația Akademik Sofia. înlocu
irea este motivată de faptul că li
derul autoritar âl campionatului 
bugar are nu mai puțin de 8 jucă
tori selecționați în reprezentativa 
țării care se pregătește pentru Cam
pionatul mondial. Astfel, miercuri, 
6 martie, S.C. Bacău va juca pe 
teren propriu cu Akademik Sofia.

MECIURI
RAPID — TEHNOMETAL 3—0 (2—0)
Ieri după amiază, pe stadionul Giu- 

lești din capitală, formația Rapid a 
lnlîlnit, într-un ultim meci de verifi
care înaintea partidei de sîmbătă cu 
S.C. Bacău ,din cadrul primei etape 
a returului, divizionara C, Tehnome- 
tal. Feroviarii au terminat învingători 
cu scorul de 3—0 (2—0). prin punctele 
marcate de Bartales (min. 18), M; Ste- 
lian (min. 33) și Neagu (mln. 68). 
(P. PEANA)

PROGRESUL — 
PETROLUL ViDELE 3—1 (1—1)

Cele patru goluri ale partidei dispu
tate ieri după-amiază pe stadionul din

DUPĂ PERIOADA — SNAGOV :
\

A FOST DEFINITIVAT LOTUL REPREZENTATIV DE JUNIORI
în primăvara acestui an reprezen

tativa noastră de juniori va susține 
citeva întilniri, amicale și oficiale, 
deosebit de dificile. Este vorba, în 
primul rînd, de cele două meciuri cu 
selecționata de juniori a K.F. Germa
nia, din cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A., ediția 1974 ; partide 
programate la Passau (16 martie) și 
București (3 aprilie). Este vorba, în 
al doilea rînd, de întîlnirile amicale 
cu Bulgaria (6 martie, la Sofia) șl 
Brazilia (28 martie, la București), 
meciuri deloc ușoare și al căror re
zultat, în nici un caz, nu poate fi 
trecut pe plan secundar.

în vederea abordării cu succes 6 
tuturor acestor confruntări interna
ționale foarte grele, lotul juniorilor 
„tricolori" a căutat să-și intensifice 
tot mai mult pregătirile pentru a 
avea o comportare cit mai frumoasă 
cu putință. O primă perioadă pregă
titoare a fost cea de la Rîșnov, din 
luna ianuarie. A doua acțiune s-a 
consumat recent. între 20 și 24 fe
bruarie. Reunit la București, lotul s-a 
deplasat la Snagov unde, pe parcursul 
celor patru zile, fiecare cu program 
foarte încărcat, antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Ion Voinescu au urmă

dit un asemenea succes și tocmai 
de aceea s-au pregătit cu toată 
ambiția și seriozitatea".

CONSTANTIN TEAȘCĂ 
(Steaua)

„CALITATEA 
MUNCII DE IN
STRUIRE. Mă 
preocupă, în 
principal, să cu
nosc foarte bine 
echipa, potențele 
ei în direcțiile în 
care va trebui 
să acționăm pen
tru ca Steaua să 
joace un fotbal 

cît mal aproape de cerințele ac
tuale.

Deocamdată, turneul întreprins 
în Iran mi-a permis să constat 
multe lucruri pe care din tribună 
nu le puteam ștî, cu privire la ju
cători, la aptitudinile lor, dar, mai 
ale, la ceea ce înseamnă fotbalul 
pentru ei. Nu trebuie să se înțe
leagă, însă, că nu vom juca pe... 
puncte. Ne va interesa, firește, re
zultatul de pe tabelă, nefăcînd, 
însă, nici un moment rabat calității 
în munca de instruire care să se 
reflecte, firesc, și în evoluțiile de 
pe gazon".

TRAIAN IVANESCU 
(Jiul)

A. Amintesc a-

„HOPUL PRI
MELOR TREI E- 
TAPE. Jiul este o 
formație echili
brată, care nu
mai în prima 
parte a turului a 
dat bătaie de 
cap suporterilor 
săi. Și mie în 
mod deosebit, ca 
antrenor debm 
tant în Divizia 
cest fapt deoarece n-aș mai 
vrea să se repete și în retur o 
astfel de situație, deși în primele 
etape vom juca, în ordine, cu Uni
versitatea Craiova (d) C.S.M. Reși
ța (a) și F. C. Constanța (d). Toate 
aceste trei meciuri constituie un 
mare hop peste care Jiul trebuie 
sâ treacă fără prea mari avarii. Am 
destul de multe emoții și în pri
vința lui Nițu, Stoichiță și Mihala- 
che, debutanții din toamnă, pe 
care returul va trebui să-i consa
cre ca buni jucători de Divizia A 
și, sper, ca finaliști în... Cupa Ro
mâniei".

HOTĂRÎRI ALE CONFERINȚEI
La sfîrșitul săptămînii trecute, a 

•șvut loc Ia Atena conferința fede
rațiilor de fotbal din țările balca
nice.

în cadrul conferinței s-au făcut 
o serie de comunicări vizînd între
cerile balcanice la nivel de echipe 
reprezentative și formații de club. 
Federația iugoslavă a anunțat că la 
actuala ediție a „Cupei balcanice" 
nu va participa, din cauza obliga
țiilor de calendar. în acest caz, în- 
vingătoarea din dubla confruntare

AMICALE
str. Dr. Staicovici au fost însorise de 
I. Sandu (min. 26). Manete (mln. 51), 
Moraru (mln. 72), respectiv Borțea 
(min. 5). Poarta oaspeților a fost apă
rată bine de Blrlă. care in sezonul vii
tor va juca la... Progresul. Astăzi, de 
la ora 15.30, Progresul va susține un 
joc amical cu Flacăra roșie.

★
GAZ METAN MEDIAȘ — IND. SÎR- 

MSI C. TURZIi 3—0 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Căpitanii (tnin. 16), 
Moraru (min. 59) și Jiga (min. 81). (R. 
ZAMFIR, coresp.)

PROGRESUL BRAlLA — C. S. 
TULCEA 0—1 (0—1). Unicul gol a
fost realizat de Răuț (mii). 5). (Tr. 
ENACHE, coresp.)

rit OMOGENIZAREA PREGĂTIRII 
FIZICE (în principal) ȘI TACTICE. 
Jucătorii convooați au fost supuși 
unor teste edificatoare. îndeosebi în 
privința gradului pregătirii fizice ge
nerale. Testul Cooper, de exemplu, 
n-a fost... absolvit decit de 8 jucători 
din lot : Elisei, Solomon, Ungureanu, 
Culea, Hurloi, Motoc, Roșu și Drag- 
nea.

Vineri, 22 februarie, și duminică, 24 
februarie, selecționata de juniori a 
susținut și două meciuri de verifi
care. La Snagov, parteneră de în
trecere i-a fost divizionara B, Meta
lul București, cu care a jucat ÎOO 
de minute. A fost utilizată următoa
rea formație : Moraru (Lung) — Pă- 
trașcu, Agiu, UngUreanu (Filler). Eli
sei — Culea, Șurenghin (Dragnea), 
Naghi — Roșu, Grosu, Vrîhceanu 
(Costache). „Echipa a jucat destul de 
bine — afirmă antrenorul C. ARDE
LEANU. A atacat mult, dar a și ra
tat foarte mult, îndeosebi prin Grosu, 
care s-a jucat cu ocaziile de gol. Nu 
la fel a acționat echipa și în al doi
lea meci, cel cu Celuloza. Foarte a- 
tlevărat, nu au fost utilizați Cotigă. 
Pătrașeu, Popa. Tout, Asaffei, toți 
fiind indisponibili, dar, oricum, mă

NICOLAE PROCA 
(Steagul roșu)

„CONSTANTA 
— MARELE IM
PERATIV ! De 
regulă e c h i p a 
noastră s-a situat 
în partea superi
oară a clasamen
tului. Și, cu si
guranță, că locul 
zece de pe care 
începem returul 
nu mulțumește

pe nimeni. E firesc, deci, ca marea 
preocupare pentru retur să fie sal
tul valoric, demonstrat și de cla
sament. Iar pentru împlinirea aces
tui deziderat comun, prima condi
ție este constanța echipei care cu
prinde foarte mulți tineri talentați. 
Implicit returul mă va preocupa în 
mod deosebit și sub aspectul evo
luției jucătorilor tineri, al progresu
lui lui Anghelini, proaspătul titular 
al naționalei al lui Ghergheli, An- 
ghel, Șerbănoiu, Naghi, Clipa, Pa
puc, Purcaru, ca și marele aport 
al consacraților Pescaru, Olteanu, 
Gyorfi, Jenei sau Cadar".

VASILE BĂLUȚIU 
(„U« Cluj)

„REZULTATE 
FAVORABI
LE, DAR ȘI 
JOCURI FRU
MOASE. Reînce
pem campionatul 
cu dorința de a 
satisface m a 1 
mult pe suporte
rii noștri, reali- 
zînd în retur 
mai multe punc

te decît în sezonul de toamnă. în 
această perioadă de pregătire s-a 
muncit mult și intens, iar roadele 
se vor arăta în întrecerea oficială. 
Cu acest prilej vreau să subliniez 
faptul că echipa noastră este capa
bilă să evolueze la un nivel con
stant bun, deoarece este formată 
din jucători valoroși, fie că sînt 
în virstă, mai experimentați, fie că 
sînt mai tineri și dornici de afir
mare. De aceea, așteptăm cu ne
răbdare primul fluier al arbitrului, 
ca sâ arătăm tuturor că studenții 
sînt deciși să joace un rol major 
în retur".

(N.R. Am solicitat opinia lui 
V. Băluțiu, deoarece antrenorul 
principal, ’Silviu Avram, este bol
nav)

MIRCEA DRIDEA
(Petrolul)

„ECHIPA SĂ 
REALIZEZ E 

SALTUL DORIT 
Să mai spunem 
că ne așteaptă un 
retur greu, cred 
că ar fi de pri
sos. Apreciez că 
ne-am pregătit 
destul de bine, 
iar cele 10 jocuri 
de verificare au 
oferit posibilitatea realizării unul 

echipe.plus de omogenizare a tinerei 
Absența lui Tudorie ca și cea a lui

FEDERAȚIILOR DIN BALCANI
România — Grecia (meciul-tur se 
va disputa în ziua de 29 mai la 
București, revanșa în octombrie sau 
noiembrie, în deplasare) va juca în 
finala competiției cu cîștigătoarea 
grupei B, din care fac parte selec
ționatele Bulgariei, Albaniei și Tur
ciei. în această grupă s-a disputat 
deja o partidă : Turcia — Bulgaria, 
la Izmir, încheiată cu victoria gaz
delor : 5—2, bulgarii nu au prezen
tat însă prima reprezentativă.

Conferința a confirmat perioada 
de desfășurare a jocurilor din ca
drul viitoarei „Cupe balcanice", re
zervată selecționatelor de tineret. 
Ele vor fi găzduite de țara noastră, 
între 23 și 30 iunie. La competiție 
vor participa echipele a șase țări : 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și, bineînțeles, România.

STEAUA JOACĂ AZI, LA TIMIȘOARA
în drum spre Reșița, unde întâl

nește duminică pe C.S.M., echipa 
Steaua susține astăzi Ia Timișoara 
un joc de verificare cu divizionara 
C, Progresul. întîlnirea este progra
mata pe stadionul Progresul, cu în
cepere de la ora 16.

așteptam Ia mai mult din partea 
echipei. Și, încă un necaz in plus, în 
partida de la Călărași s-a accidentat 
și Dragnea (ruptură de claviculă), 
jucător pe care nu vom mai putea 
conta în această primăvară.

Astfel prezentîndu-se lucrurile, ol 
doilea itleci nu și-a atins decît par
țial scopul (acea omogenizare tacti
că despre care aminteam mai sus), 
antrenorii fiind obligați să trimită în 
teren o formația improvizată, cu Un
gureanu fundaș lateral dreapta, ■ cu 
Hurloi fundaș central și Solomon în 
linia de atac. Dar. randamentul în 
partida cu Celuloza a fost mult mai 
scăzut și datorită oboselii acumulată 
de jucători pe parcursul celor patru 
zile de antrenamente intense dinain
tea meciului".

La. încheierea „perioadei-Snagov" 
antrenorii C. Ardeleanu și I. Voines
cu au definitivat lotul cu care vor 
aborda dificilele confruntări ale lunii 
martie . Iată-1 : Moraru și Lung — 
portari : Cotigă, Agiu, Filler, Ungu
reanu, Elisei și Pătrașcu — fundași ; 
Hurloi, Bălăci, Naghi, Solomon și Cu
lea — mijlocași ; Roșu, Șurenghin, 
Grosu, Vrinceanu și Asaftei — ata- 
canți.

Mureșan, plecați să-și satisfacă sta
giul militar, ne-au creat probleme 
dificile în ceea ce privește titularul 
unuia din posturile de fundaș de 
margine. în rest, situația e mai. 
bună, bucurîndu-mă, îndeosebi, fap
tul că atacul a început să înscrie 
goluri. O probă — partida cu Spar
ta Prăga, cel mai dificil test sus
ținut. Cred că în retur echipa va 
realiza minimum de puncte propu
se și saltul dorit".

Dr. CONSTANTIN RADULESCU
(C.F.R. Cluj)

„ECHIPA VA 
PRESTA UN JOC 
DE CALITATE 
MAI BUNĂ DE
CÎT ÎN TUR. De 
la început tre
buie să spun că 
în retur formația 
va avea o com
portare superioa
ră celei din toam
nă, deoarece au 

fost înlăturate cauzele care au deter
minat evoluția submediocră din tur. 
Privim cu încredere returul fiindcă
în această parte a campionatului 
vom susține 9 partide pe propriul 
teren, și, deci, avem posibilitatea 
să acumulăm mai multe puncte. 
Chiar dacă vom pierde 2—3 punc
te acasă, sînt sigur că echipa mea 
se va reîntoarce la Cluj cu 4—5
puncte din partidele din deplasare, 
specialitate dovedită cu prisosință 
în alte ediții".

CONSTANTIN RADULESCU 
(Sport Club Bacău)

„SPERĂM TO
TUȘI, ÎN REU
ȘITA NOASTRĂ 
FINALĂ. Situa
ția în care ne 
găsim, după pri- . 
ma ■ jumătate a 
campionatului ne 
impune ca, pe 
lingă pregătirea 
din această iar
nă, mai aspră ca 
niciodată, să luptăm în retur cu o 
asemenea dăruire îneît fiecare 
dintre noi să fie convins, la sfîr- 
șit, că a făcut totul, pînă la limi
tele imposibilului. Avem însă, în 
prezent, o problemă dintre cele 
mai dificile un handicap pe care 
îl resimțim în accidentarea lui 
Ghiță și indisponibilitatea lui pen
tru meciul cu Rapid. Sperăm to
tuși, în recuperarea portarului nos
tru titular pentru etapele următoa
re și în mobilizarea întregii echipe 
pentru reușita finală".

LOTOPRONOSPORT
Azi este ultima zi pentru procu

rarea biletelor Ia Tradiționala tra
gere extraordinară Loto a Mărțișo
rului din 1 martie 1974.

Tragerea Mărțișorului acordă par- 
ticîpanților cîștlguri în autoturisme 
„Moskvici 408/412“ Și diferența în 
numerar pînă Ia 100.000 Iei, nume- 
orase excursii în Iugoslavia și Po
lonia, cîștiguri în bani pe valoare 
unitară fixă Și variabilă.

Variantele de 15 Iei participă la 
toâte cele 6 extrageri.

Tragerea extraordinară Loto a 
Mărțișorului va avea loc Ia Bucu
rești, mîîne, 1 martie, în sala Clu
bului Finanțe-bănci, strada Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
18,10. După tragere urmează filmul 
artistic „O afacere pe cinste".
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PKONOEXPHES DIN Z7 FEBRUARIE 

1974
Fond general de cîștiguri : 1 126 607

Iei.
Extragerea I : 24 10 40 28 31 26 
Extragerea a It-a : 25 17 1 u 20 
Plata cîștlgurilor de la această tra

gere, se va face astfel : In Capitală de 
la 7 martie pînă la 27 aprilie 1974, in 
țară de la 11 martie pînă la 27 aprilie 
1974, inclusiv.

Imartiiii
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ A
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începind de miine, în Sala Pierre de Coubertin din Paris

Dinamo București, Ț.S.K. A. Moscova, 
S. C. Leipzig și Blokkeer Starlift 
încep turneul final alz C. C. E.

E
ÎNCEP c.e. de schi

Lotul deplasat de Dinamo 
Udișteanu, Wiliam Schreiber, 
Petre Vraniță, Mircea Tutovan, 
Traian Marinescu, Ștefan Băroiu și Giinther Enescu. Lotul este 
însoțit de antrenorul George Eremie, de medicul Mircea Ciortea 
și de antrenorul emerit Gheorghe Constantinescu — metodist al 
clubului dinamovist.

cuprinde următorii Jucători: Gabriel 
Corneliu Oros, Laurențiu Dumănoiu, 

Mihai Tirlici, Marian Păușescu,

Of U MACA

„Cupei campi- 
volei masculin, 
vineri, sîmbă- 

„Pierre de

Turneul final al 
briilor europeni*' la 
Ce se va desfășura 
tă și duminică în sala 
Coubertin'* din Paris, reține în mod 
deosebit atenția iubitorilor acestui 
sport, datorită faptului că de data 
aceasta nu pai puțin de trei din 
cele patru echipe își pun candi
datura la cîștigarea trofeului și, 
deci, a titlului de cea mai bună 
formație de club din Europa.

Printre pretendente se numără 
și campioana României, Dinamo 
București, care șî-a justificat aceas
tă pretenție prin comportarea bună 
avută atît în turneul semifinal des
fășurat luna aceasta în Olanda, 
cit și în turneul campionatului in
tern, încheiat sîmbătă după-amiază, 
la Timișoara. Dinamoviștii noștri 
au reușit să închege o echipă so
lidă — cea mai bună din ultimii 
ani —, iar în momentul de față 
manifestă o formă apreciabilă, 
grație pregătirii bune pe care au 
efectuat-o.

Urmărindu-i pe campionii noștri 
la ultimul antrenament efectuat în 
București înaintea plecării, ne-am 
dat seama — după străduințele fi
ecărui jucător de a lucra cît mai 
mult în jurul fileului, cu mingea 
sau numai pentru forță, după can
titatea sporită de efort — că Di
namo va încerca la Paris totul pen
tru a obține un rezultat de mare

sare, fără îndoială că Ț.S.K.A. Mos
cova, deținătoarea Cupei, este cea 
mai de temut, datorită valorii con
firmate și în anii trecuți, dar și 
la Leipzig, unde a terminat turne
ul semifinal neînvinsă (ca și Di
namo în cealaltă grupă). Campi
oana U.R.S.S., antrenată de Iurî 
Cesnokov, se remarcă prin pregă
tirea atletică deosebită a jucăto
rilor săi, prin experiența lor în
delungată, prin tenacitatea, cal
mul și voința de care dau dova
dă în orice împrejurare. Sextetul 
său de bază (Anatoli Polisciuk, 
Efini Ciulak, Leonid Zaiko, Vladi
mir Putiatov, Vladimir Borș, Iuri 
Starunski), folosit în ultimele com
petiții, are media de vîrstă de 
peste 27 de ani, iar media de înăl
țime de 1,91 m ! (în comparație 

' Moscova, campioana 
vîrsta medie a sexte- 
an mai mică și o înăl- 
mai mare cu 1 cm :

Virginia loan ți Cornelia Popa —1,80 m
PRAGA, 27 (Agerpres). — La 

Praga s-a disputat tradiționalul 
concurs, atletic, care reunește în 
fieeare an pe cei mai buni sări
tori și pe cele mai bune săritoare 
în înălțime din Europa.

Proba feminină a fost cîștigată 
de atleta Milada Karbanova cu 
performanța de 1,90 (nou record 
de sală al Cehoslovaciei), urinată 
de reprezentatele R.D. Germane. 
Rosemarie Witschas și Rita Kirst 
— ambele 1,87 m. Pe locurile ur
mătoare s-au situat sportivele ro
mânce Virgina loan și ~ 
Popa — ambele 1,80 m 
Teodorescu — 1,75 m.

Concursul masculin s-a 
cu victoria Iui Valentin 
(U.R.S.S.) — 2,21 m, urmat de ce
hoslovacii Vladimir Maly — 2,18 
m și Jaroslav Alexa — 2.15 m.

Cornelia 
și Erica

încheiat
Gavrilov

• Cîțiva vitezlștl de la clubul
Dinamo Brașov au participat la 
un concurs al sprinterilor, desfă
șurat pe pista naturală de la Za
kopane. Alergătorii români, con
duși de antrenorul Ernest Ulrich, 
au evoluat în compania unor va
loroși patinatori din U.R.S.S., Unga
ria, R.D. Germană, Cehoslovacia și 
Polonia. în prima zi: 500 m — 
1. K. Knauer (R.D.G.) 41.24... 13. 
V. Coroș 43,94.... 22. L. Fokt (ju
nior) 46,37; 1 000 m — 1. F. Kryes- 
tof (Polonia) 1:25,10,... 12. V. Co
roș 1:29,92,... 22. L. Fokt 1:35,46 ; 
a doua zi, 500 m — 1. F. Knauer 
41,3,... 13. V. Coroș................ .....
Fokt 46,86 ; 1 000 m 
tof 1:23,94.... 11. V. 
20. L. Fokt 1:32,72, 
niori mari (v.r. 1:34,0). Poliatlon :
I. I. Trzbunia (Polonia) 167,650 p...
II. V. Coroș 177.235 p, record de 
seniori (v.r. 182,230),... 20. L. Fokt 
186,340 p, record de juniori mari 
(vj-, 192,450 p).

• Un alt grup de patinatori, 
compus din Liana Cardaș, Vasile

43,66,.., 22. L.
— 1. F. Kryes- 
Coroș 1:29,35... 
record de ju-

Coroț, Gheorghe Pop și Augustin 
Demeter, va lua parte la concursul 
internațional de la Kirov (U.R.S.S.), 
programat în zilele de 3 și 4 mar
tie. Delegația noastră este condusă 
de prof. Alex. Bobeica.

• Cinci tineri patinatori de vi
teză și anume Sanda Frum, Lidia 
Vaszi, L. Fokt, L. Lazăr și A. Er- 
dely, însoțiți de fostul campion 
absolut al țării la seniori, Emil 
Papuc, au părăsit capitala cu des
tinația Berlin, unde va avea loc, 
în zilele de 2 și 3 martie, con
cursul dotat cu trofeul „Patina de 
aur“.

NORDIC PENTRU JUNIORI
Campionatele europene de schi 

(probe nordice) pentru juniori se 
vor desfășura la Autranș (Franța) 
între 28 
actuala 
anunțat 
sportive 
Austria,
R.F. Germania. Italia, Elveția, Po
lonia, U.R.S.S., și Franța. La în
treceri vor participa, ca invitați, 
și țineți schiori din Canada, Ja
ponia și S.U.A.

februarie și 3 martie. La 
ediție a competiției și-au 
participarea sportivi și 
din 19 țări, printre care 
Bulgaria, R.D. Germană,

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL
Sala Pierre de Coubertin 

Vineri, de la ora 17 :

T.S.K.A. Moscova — Blokkeer Star- 
llft

Dlnamo București — S. C. Leipzig

Sîmbătă, de la ora 14 1
S. C. Leipzig — Blokkeer Starlift 
Dinamo București — T.S.K.A. Mos

cova

cu Ț.S.K.A. 
română are 
tului cu un 
țime medie 
1,92 m).

La rîndul 
mîne o echipă puternică, deși în 
ultimul timp și-a înlocuit cîțiva 
dintre jucătorii mai vîrstnici 
(Schneider, Schulz), iar o parte 
dintre foștii titulari au intrat în 
rîndul rezervelor (Freiwald, Piet- 
szsch, Peter). Ultimele sextete ali
niate de antrenorul Herbert Jenter 
au avut mai frecvent următoarea 
alcătuire: Wolfgand Weise, Rudi 
Schumann, Horst Hagen, Jiirgen 
Maune, Wolfgang Lowe, Reinhard 
Seidel (Gerd Rosenbusch). Lipsa 
de experiență a acestora (exceptîn- 
du-i pe primii doi) ar putea fi 
fructificată de Dinamo în meciul 
de debut...

Olandezii, deși au în lot majori
tatea internaționalilor (dintre care 
se remarcă J. De Vink, Constandse, 
Tinkhof), nu credem totuși să 
constituie adversari prea dificili 
pentru echipa română.

său, S. C. Leipzig râ-

ILEANA SILAI ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA
Participînd ca invitată Ia cam

pionatele Ungariei de atletism pe 
teren acoperit, desfășurate la fi
nele săptămînii trecute în sala 
Olimpia din Budapesta, Ileana Si- 
lai a cîștigat proba de 1500 m. cu 
timpul de 4:19,2, care reprezintă

un nou record al campionatelor. 
Campioană a Ungariei a devenit 
Zsuzsa Vdlgyi, clasată în urma at
letei românce cu 4:20 0.

La baschet

ESTUDIANTES MADRID
STEAUA 70-51

finală ale Cupei

C.M. DE BIATLON
(Urmare din pag. I)

Federația de atletism a ■A. a defi
nitivat loturile care vor face deplasarea 
la Moscova In vederea tradiționalului 
meci ..indoor" cu selecționatele U.R.S.S., 
programat In zilele de 2 șl 3 martie. 
Echipa fhascullnă are în frunte pe cu- 
noscuțll recordmani Wilie Davenport, 
Tom Hill și Dave Roberts. Din lot mal 
fac parte, printre alții, Clifford Outlln, 
Al Lanier. 'Hm Walker. Milan TKf șl 
George Freen. Din formația feminină 
se remarcă Mary Toussaint șl Brenda 
Nichols.
s
Formația polonezi de hochei pa ghtațâ 
Legia Varșovia, aflată in turneu In 
Bulgaria, a evoluat la Sofia în compa
nia echipei reprezentative a țării gaz
dă. Victoria a revenit oaspeților cu sco 
rul de 3—2 (0—1, 3—0, 0—1). Au mar
cat : Komorskl, Shulin și Stala, 
pectlv
H
După 
Turul 
conducă belgianul 
urmat de italienii 
— 3 sec. și Enrico 
Eddy Merckx se 
35 sec de lider. __ .. .. .
Alghero) a revenit lui Luciano Borgog
noni. cronometrat pe distanța de 90 km 
cu timpul de 2h 19:48.
E
Campionatele de schi alpin ale Canadei 
s-au încheiat la Manson Ville (Quebec) 
cu desfășurarea probelor de slalom, 
special. Cursa feminină a fost cîștlgată 
de Betsy Clifford — 78,85 urmată de 
Judy Crowford — 80.49 și Laurie Krei- 
ner — 81.44. în proba masculină. pe 
primul loc s-a situat Phil Graves, cro
nometrat cu timpul de 93,06. L-au 
urmat Rick Hunter — 94,0 șl Dave 
Irwin 94,32.

St oilov și Atanasov.
r es-

disputarea a patru etape, 
ciclist al Sardiniei continuă 

Erick van Linden.
Luciano Borgognoni 
Paolini — la 20 sec. 
află pe locul 5, la 
Etapa a 4-a (Bosa—

în 
să

TURNEE DE TENIS

Duminică, de la ora 14 1

Dinamo București — Blokkeer Star-
'ift

T.S.K.A. Moscova — S. C. Leipzig
CÎSTIGĂTOARELE

EDIȚIILOR PRECEDENTE
— Ț.S.K.A. Mdscova
— RAPID BUCUREȘTI
— T.S.K.A. Moscova

Aurelian BREBEANU

în sferturile de 
cupelor la baschet masculin, ieri, 
la Madrid. Estudiantes a învins — 
în meci retur — pe Steaua cu 
70—51. Scor general : 146—134 pen
tru Estudiantes. Cele mai multe 
puncte: Sagi-Vela 24, Taylor 22 
pentru gazde, respectiv Tarău 16, 
Oczelak 14. Săptămîna viitoare va 
avea Ioc, la Roma, partida de ba
raj pentru locul 2 în grupa A, în
tre aceste două echipe.

RECORD DE PARTICIPARE
1960
1961
1962 _______
1962— 63 — RAPID BUCUREȘTI
1963— 64 — S.C. Leipzig
1964— 65 — RAPID BUCUREȘTI
1965— 66 — DINAMO BUCUREȘTI
1966— 67 — DINAMO BUCUREȘTI
1967— 68 — Spartak Brno
1968— 69 — Ț.S.K.A. Sofia
1969— 70 — Burevestnik Alma-Ata
1970— 71 — Burevestnik Alma-Ata
1971— 72 — Zbrojovka Zetor Bmo
1972— 73 — T.S.K.A. Moscova 
’973—74 — ?

prestigiu. Din discuțiile pe care 
le-am provocat apoi în mijlocul ju
cătorilor, a rezultat dorința fermă 
a tuturor de a se comporta Ia înăl
țimea așteptărilor, de a nu se con
sidera dinainte învingători sau în
vinși în fața Vreunuia dintre ad
versari.

„Vom lupta cu maximum fie am
biție în fiecare meci și cu deose
bire în cel cu Ț.S.K.A. Moscova, 
care rămîne totuși principala ad
versară și pretendentă la cîștiga
rea trofeului*' — spunea Gabriel 
Udișteanu, iar Laurențiu Dumăno
iu adăuga că: „un start bun in 
competiție și, deci, a victorie în 
fața lui S. C. Leipzig ne-ar da for
țe noi și un plus de curaj pentru 
partida decisivă cu Ț.S.K.A. Fiindcă 
pe Blokkeer Starlift am învins-o la 
ea acasă la turneul semifinal".

î-n ceea ce le privește pe adver-

LA „CUPA GALEA "-EDIȚIA 1974
feminine pentru echipe de tineret, 
„Cupa Annie Soisbault". Participă
18 echipe naționale, printre care și 
aceea a României. Sîntem reparti
zați în a patra grupă semifinală, 
la Torun (Polonia). în care avem 
ca prime adversare jucătoarele Un
gariei. în celălalt joc: Suedia — 
Polonia. Semifinalele se vor juca 
între 12 și 14 iulie, iar finala la
19 — 21 iulie, în localitatea fran
ceză Le Touquet.

Echipele României ’de juniori și 
junioare (sub 18 ani) vor fi pre
zente și în celelalte două competiții 
similare — „Cupa Vasco Valerio" și 
„Cupa Principesa Sofia*' — ale că
ror finale sînt programte în cursul 
lunii august, la date ce se vor a- 
nunța ulterior.

MIAMI. A înceut un nou turneu 
pentru grupa I a Circuitului 
W.C.T. în primul tur, Ilie Năstass 
l-a întîlnit pe jucătorul american 
Fred Be Nair, pe care l-a învins 
cu 7—6, 7—5. Și ceilalți favoriți au 
obținut victorii: Tom Okker a dis
pus cu 6—3, 3—6, 6—3 de H.J. Poh- 
man, Tony Roche l-a întrecut cu 
6—8 6—2 pe Kelaidis, iar Tom Gor
man a cîștigat cu 3—6, 7—6, 6—2 
partida susținută cu Georges Go
vern Alte rezultate: Pilici — Mc
Millan 6—3, 1—6, 7—5 ; McManus
— Orantes 6—3, 6-^3; Dent —
Elschenbroich 6—2, 6—1 ; Proisy
— Maud 6—1, 6—0 ; Ruffels — 
Stone 6—4, 3—6, 6—1 ; Reid — 
Van Dillen 6—2, 4—6, 7—5.

LA COSTA. Campionul sovietic 
Alexandr Metreveli l-a învins cu 
6—3, 6—4 pe americanul Bob Lutz, 
în alte două partide, Ross Case 
l-a întrecut cu 6—2. 1—6, 6—3 pe 
Bob Kreiss, iar Brian Fairlie a cîș
tigat cu 6—2, 6—4 în fața lui De
nis Ralston.

care campionul român a mai săl
tat două locuri la alergare. In po
ligon, la tragerea în picioare, din 
nou zero minute penalizare. Din 
acest moment, Gîrniță se situase 
clar în primul plan al cursei, și 
totul depindea numai de calmul 
său din poligon, de dozarea fizică 
pe ultimii kilometri... Dar, repre
zentantul țării noastre a dovedit 
maturitatea și siguranța unui mare 
performer : după încă 3,7 km, el mai 
cîștigă un loc și, din nou stația de 
amplificare anunță recordul nici- 
unui minut de penalizare ! Și, totuși, 
acel minut fatidic avea să-l înregis
treze Gîrniță la ultima tragere în 
picioare. Va atîrna el oare greu 
— prea greu — în alcătuirea clasa
mentului general ? După o aștepta
re plină de încordare, locul doi de
ținut de Gheorghe Gîrniță rămîne 
neatins și, astfel, România intră în 
posesia primei medalii de argint a 
unui campionat mondial de biatlon.

Ceilalți sportivi români, Gheorghe 
Voicu și Victor Dihoi, au înregis
trat rezultate mulțumitoare la tra
gere, dar nu au beneficiat de cele 
mai bune condiții de echipament și 
material (schiuri și ceară).

Titlul de campion al lumii 
venit, după o întrerupere de 
ani. în peninsula scandinavă, 
nume sportivului Juhani Sautari- 
nen (Finlanda). De altfel, repre
zentanții țărilor nordice au dominat 
prima probă individuală a C.M. de 
biatlon, ceea ce constituie o surpri
ză, mai ales că sportivii sovietici 
nu au reușit să se claseze decît de 
la locul 5 în jos.

Clasamentul probei da 20 km (4 
trageri); 1. JUHANI SAUTARINEN 
(Finlanda) lhl2:04.74 (1 min. pen.); 
2. GHEORGHE GÎRNIȚĂ (România) 
Îhl3:28,92 (1 min.); 3. T, SWEN- 
DSBERGET (Norvegia) lhl3:37,10 
(3 min) ; 4. H. Ikoiay, (Finlanda) 
lhl3:53,78 (4 min) ; 5. A Tihonov 
(U.R.S.S.) Ihl4:12,91 ; 6. I. .Biakov 
(U.R.S.S.) lhl5:10,14.

a re
ci ți va 
și a-

La Sondrie au luat sfîrșit campionatele 
de schi alpin, ale Italiei. în 
probă disputată — slalom special mas
culin _ — victoria a revenit lui Fausto 
Rădici, cronometrat în cele două man
șe cu timpul de 78,75. L-au urmat 

Gustavo Thoenl
cu timpul de 78,75.

Piero Gros — 79,13 și 
— 80,31.

ultima

In stațiunea americană 
iarnă Lake Placid se ____ ,____
concurs international de săniuțe, _
startul căruia sînt prezențl sportivi și 
sportive din mal multe țări ale lumii, 
printre care Austria, R. F. Germania, 
Norvegia, Italia și S.U.A. Proba indi
viduală feminină s-a încheiat cu victo
ria campioanei vest-germane Elisabeth 
Demleitner, care a realizat timpul da 
2:31,52. Pe locurile următoare s-au cla
sat saran Felder (Italia) — 2:31,99, An
gelika Schafferer (R.F.G.) ---- —
Antonio Mary (Austria) -

de sporturi da 
desfășoară un 

“ ’ . «la

2:31,93 și 
2:32,36.

Campionul mondial de box la categoria' 
grea, americanul de culoare George 
Foreman, și-a intensificat antrenamen
tele în vederea meciului oficial pe 
care-1 susține- la 26 martie, Ia Caracas, 
în compania șalangerulul său Keii 
Norton. Antrenorul Dick Sadler a de
clarat că Foreman se află într-o formă 
sportivă remarcabilă.

AZI, PRIMELE MECIURI ÎN C.M. DE HANDB AL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

cu ajuto- 
operatorul

o atmos-

Un record de participare înregis
trează la actuala ediție, tradiționa
la competiție de tenis pentru ti
neret (sub 21 ani) dotată cu „Cupa 

■ Galea“. La întreceri s-au înscris e- 
chipe din 33 de țări, pentru prima 
oară fiind reprezentat și continen
tul sud-american.

Competiția începe cu 4 zone de 
sferturi de finală, programate în
tre 16 și 21 iulie în Bulgaria, Ce
hoslovacia, Iran și Brazilia. Urmea
ză grupele semifinale, pentru care 
echipa României este calificată di
rect. Jucătorii noștri vor evolua în 
grupa de la Saarbriiken (R.F.G.), 
între 23 — 28 iulie, întîlnind în 
meci preliminar selecționata Indiei. 
Echipa învingătoare se califică pen
tru jocul semifinal cu Mexicul, în 
celălalt jucînd R.F. Germania îm
potriva formației calificate în 
„sferturi" din grupa de la Teheran 
(Elveția, Grecia, U.R.S.S., Turcia, 
Iran). Alte trei turnee semifinale 
se vor desfășura Ia Avila (Spania), 
Kesthely (Ungaria) și 
Lazne (Cehoslovacia).

Tumetil final este 
conform tradiției, la Vichy (Franța)^ 
între 1 și 6 august.

Recent, au fost trase la sorți și 
grupele preliminare ale competiției

BARCELONA. în ultimele parti
de din primul tur, Rod Laver l-a 
eliminat cu 4—6, 6—3. 6—3 pe R. 
Tanner, iar Bjorn Borg l-a învins 
cu 6—7. 6—4, 6—3 pe G. Stilwell. 
Alte rezultate: Panatta — Brugu- 
era 6—4, 6—3 ; Kamiwazumi — 
Vasquez 6—4, 6—0 ; Gisbert —Renz 
6—3, 6—4.

Ie-a argumentat opiniile 
rul filmelor realizate de 
Mircea Ionescu.

Există în lotul nostru 
feră de optimism lucid. Băieții sînt
conștienți de valoarea lor, dar nu 
ignorează forța și posibilitățile ad
versarilor. De aceea — așa cum ne 
spunea maestrul emerit al sportu
lui Cristian Gațu — vor aborda 
partidele cu prudență, nu se vor 
aventura, pentru a nu periclita re
zultatul final.

Abia sosiți în localitate, jucătorii 
noștri au fost asaltați de ziariști și

de reporteri ai radioului și televizi
unii. Toată lumea cere pronosti
curi. toată lumea vorbește despre 
șanse, despre formă, despre sur
prizele care pot apare.

în cursul după-amiezii de marți 
și al dimineții de miercuri, la 
Schwerin au sosit și celelalte dele- 

' gătii : echipele Spaniei, Suediei și 
Poloniei. Formația suedeză, în spe
cial, se dovedește foarte optimistă. 
Ziariștii care însoțesc echipa amin
tesc tuturor celor interesați că han- 
baliștii suedezi s-au pregătit ca ni
ciodată
S.U.A.,
resc să

(ei au efectuat turnee în 
Canada și Japonia) și do- 
realizeze un rezultat foar-

te bun. La acest lucru contribuie și 
faptul că antrenorul Roland Mats- 
son a declarat că se află pentru ul
tima dată la cîrma echipei, după 
Campionatul mondial el fiind decis 
să sg retragă.

în privința situației din cele pa
tru grupe, toată lumea este de a- 
cord că seriile A și b sînt cele mai 
puternice și mai echilibrate, în gru
pele C și D formațiile care vor 
obține calificarea în etapa urmă* 
toare a competiției fiind teoretici 
cunoscute.

In sfîrșit, ar mai fi multe lucru
ri de spus, dar să așteptării ziua de 
debut a acestei a 8-a ediții a Cam
pionatului mondial...

Marianske

programat,

I CEI
al

... a
a campionatului mondial,

CHICAGO, Rezultate înregis
trate în turneul internațional fe
minin : Billie Jean King — Peaches 
Bartkowicz 7—5, 6—1 ; Franțoise 
Durr — Cici Martinez 6—3, 6—2 ; 
Betty Stove 
7—5
Janet Newberry 6—7, 6—2

Isabel Fernandez
6—3 ; Rosemary Casals —

6—4.

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
© Echipa R.D. Germane a susți

nut un joc amical cu selecționata 
Tunisiei, terminînd învingătoare cu 
4—0 (2—0), prin golurile marcate 
de Ducke (min 17), Frenzel (min 37), 
Lowe (min. 70) și Dorner (min. 76).

® în prima zi a 
Alger, selecționata 
goslaviei a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) reprezentativa Algeriei. Golul 
victoriei a fost înscris, în min. 80, 
de Olarevici. In meci-vedetă, echi
pa Poloniei a dispus de selecționa
ta de tineret a Algeriei cu 3—0 
(1—0). Au marcat: Deyna (2) și 
Lato.

turneului de la 
olimpică a Iu-

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
/

C.S.M. SIBiU A ÎWI«S PE CONSTRUCTORUL!
IAȘI, 27 (prin telefon). înainte 

de a ne referi la partidele etapei 
a III-a din turneul pentru locu
rile 1—6 al campionatului femi
nin. ne vom opri la partida Peni
cilina Iași — Dinamo, încheiată 
marți seara la o oră foarte tîrzie, 
cu victoria localnicelor în cinci se
turi. Așteptată cu deosebit interes, 
întîlnirea a oferit un spectacol 
agreabil, care a ■plăcut publicului 
în special prin dîrzenia cu care 
ambele echipe și-au apărat șan
sele. Ieșencele au luat avantaj de 
două seturi, dar a fost anulat de 
dinamoviste care lăsau impresia

KîWWWWăWWX

AZI DF LA ORELE 16 :
C.S.M. SIBIU — DINAMO 
RAPID — CONSTRUCTORUL 
PENICILINA IAȘI - JARUL

\
a evoluat mult sub nivelul parti
delor precedente. Exceptînd două 
greșeli în seturile 2 și 4, arbitrii 
V. Voicu (București) și C. Mani- 
țiu (Brașov) au condus bine for
mațiile : C.S.M. — Margareta Va- 
siu, Marcela Motronea (Liliana 
Cotfas, Doina Gheciov), Marcela 
Pripiș, Heidrunn Schunn, Mari- 
nela Milea, Mariana Clotean; 
CONSTRUCTORUL — Daniela 
Steriade, Victoria Caranda-Bancin 
(Victoria Drăgan), Doina Rusu 
(Narcisa Natea), Elena Pisică, 
Paula Cazangiu (Florentina Dinu), 
Ileana Teodorescu.

Și cea de-a doua partidă, Dina
mo — Farul, s-a întins pe mai 
mult de două ore, încheindu-se

cu victoria în cinci seturi a dî- 
namovistelor: 3—2 (—13,, 15, 7, —13, 
7). Fără a evolua la un nivel deo
sebit, Dinamo s-a impus ca ur
mare a unui joc mai lucid, dar 
și a numeroaselor greșeli comise 
de adversare în momente deci
sive. S-au remarcat : Alexandrina 
Constantinescu, Vera Hoffman, 
Helga Bogdan (Dinamo). parțial 
Ana Dan și Aurelia Șchiopu (Fa
rul). Au arbitrat bine: V. Ranghel 
(Ploiești) și N. Găleșanu (Bucu
rești).

Ultimul meci, Penicilina Iași — 
Rapid, avea să decidă formația 
neînvinsă după 3 etape. A cîș- 
tigat Rapid cu 3—2.

Emanuel FÂNTÂNEANU

I

® în 
juniori 
U.R.S.S. 
(0—0) selecționata 
R.F.
(0—0) de Finlanda.

turneul internațional de 
de la Tașkent, echipa 
a învins cu scorul de 1—0 

Suediei, iar
Germania a dispus cu 1—0

Lotul de handbal 
participant Ia cea de 
r ---- - ---------- '
tult din :

Maestrul emerit al sportului CRIS
TIAN GAȚU — căpitanul echipei ; 
component al formației Steaua, năs
cut la 20 august 1945, In București, 
de profesie • ...............
me — 1,79 
component 
campioană 
123 de ori , ___ ____
tativa națională, a marcat 185 de 
goluri ;
Maestrul emerit al sportului COR

NELIU PENU, din echipa Dinamo 
București, născut la 16 iunie 1946. la 
Galați, inginer, căsătorit (are un 
fiu — Gabriel), 1,92 m, 87 kg, com
ponent al echipei României — cam
pioană mondială în 1970, de 147 de 
ori selecționat în reprezentativa na
țională (recordman în actualul lot), 
a marcat un gol ;

Maestrul emerit al sportului ALE
XANDRU DINCA, din echipa Steaua, 
născut la 18 decembrie 1945. la 
București, funcționar, căsătorit, 1,86 
m, 86 kg, component al echipei 

• României — campioană mondială în 
1970, de 46 de ori selecționat în re
prezentativa națională ;

Maestrul sportului ȘTEFAN ORBAN, 
din echipa Steaua, născut la 4 martie 
1949, la Odorheiul Secuiesc, profesor, 
căsătorit (are doi copii), 1,86 m, 
84 kg, component al echipei Româ
niei — campioană mondială în 1970. 
de 68 de ori selecționat în reprezen
tativa națională ;

MIRCEÂ GRABOVSCHI, din echipa 
Dinamo București, născut la 22 de
cembrie 1952, la Sighișoara, electro
mecanic. necăsătorit, 1,96 m, 90 kg, 
de 6 ori selecționat în echipa Româ
niei, a marcat 5 goluri ;

României, 
S-a ediție 
este alcă-

inginer, căsătorit. înălțl- 
m, greutate — 72 kg, 
al echipei României —
mondială în 1970, de

selecționat în reprezen-

„TRICOLORI"
Maestrul sportului LIVIU BOTA, 

din echipa Dinamo București, născut 
la 25 ianuarie 1949, în comuna Cris
tian (Brașov), student, necăsătorit, 
1,82 m, 83 kg, de 49 de ori selecțio
nat, în reprezentativa României, a 
marcat 54 de goluri ;

Maestrul sportului ADRIAN COSMAi 
din echipa Dinamo București, năs
cut la 5 Iunie 1950, la Timisoara, 
ofițer, necăsătorit, 1,80 m, 79 kg, 
component al echipei reprezentative 
clasată pe locul III la J. o., de 53 
de ori selecționat în 
nală. a marcat 77 de

Maestrul sportului 
talan, din echipa 
la 25 octombrie 1948, 
laț), student, căsătorit, 1,94 m, 96 kg, 
component al echipei României — 
campioană mondială în 1970. de 78 
de ori selecționat în echipa națio
nală. a marcat 244 de goluri ;

Maestrul emerit al sportului GA- 
VRIL KICSID, din echipa Steaua, 
născut la 2 aprilie 1948, în comuiVa 
Imenl (Covasna), profesor, căsătorit 
(are un copil). 1,94 m, 94 kg. com
ponent al echinei României — cam
pioană mondială în 1970. de 130 de 
ori selecționat în echipa 
a marcat 312 goluri ;

Maestrul sportului 
TUDOSIE, din echipa 
la 25 martie 1950, în 
(Dolj), profesor, necăsătorit. 1,88 
84 kg. de 34 de ori selecționat 
echipa României, a marcat 34 
goluri ;

Maestrul 
din echipa 
iulie 1950, 
necăsătorit, 1.85 m, 82 kg. de 68 de 
ori selecționat în reprezentativa 
României, a marcat 116 goluri ;

16

echipa națio- 
golurl ;
ȘTEFAN BIR- 
Steaua. născut 
la Zalău (Să-

națională,
CONSTANTIN 

Steaua, născut 
comuna Leu 

m, 
în 
de

Sportului RADU VOINA,
Steaua, născut la 29 

la Sighișoara, profesor,

Maestrul
STOtKL, dîn , ___ . ______
la 28 iunie 19-52, la Reșița, student, 
necăsătorit 1,88 m. 93 kg, de 49 de 
ori selecționat în reprezentativa 
României, a marcat 55 de gojurî î

Maestrul sportului MIRCEA STEF, 
din echipa Dinamo București, năs
cut Ia 4 august 1950, Ia Sibiu, pro
fesor, căsătorit (are un copii), 
1,85 m, 77 kg, de 32 de oid selecțio
nat în echipa României, a marcat 
18 goluri ;

Maestrul sportului DAN MARIN, 
din echipa Dinamo București, născut 
la 19 august 1948, în comună Stef#- 
negti (Ilfov), student, necăsătorit, 
1,85 m, 80 kg. de 69 de ori selecțio
nat în reprezentativa României, a 
marcat 83 de goluri ;

Maestrul emerit al sn ortului 
TA LICU, din echina Dinamo Bucu
rești. născut la 1 decembrie 1945, în 
comuna Fierbinți (Ilfov). profesor, 
căsătorit (are un eonii), 1,86 m, 
90 kg. component al echinei Româ
niei — campioană mondială în 1970, 
de 117 ori selecționat în echibă na
țională, a marcat 157 de goluri ;

Maestrul emerit al sportului RO- 
LAND GlTNNESCH, din ephipa Poli
tehnica Timișoara, născut la 25 mar
tie 1944, în comuna Daia (Mureș), 
inginer, căsătorit, 1.97 m (cel mai 
înalt om al formației), 94 kg, com
ponent al echinei României — cam
pioană mondială în 1970. 
ori selecționat în eehip^- 
a marcat 222 de goluri.'

Echipa este însoțită de 
emeriți NICOLAE NEDEF 
VLASE, de dr. Gh. Săvescu — con
ducătorul delegației, de dr. Constan
tin Șerpe — medicul lotului și de 
prof. Mihai Cojocaru-metodist.

sportului WERNER 
echipa Steaua, născut

de 123 de 
națională,

antrenorii 
șl OPREA
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DE „ZIUA FEMEII"...

că vor învinge. Penicilina, însă, 
avea să se impună clar în cel de 
al cincilea. S-au remarcat : Caro
lina Hatură, Ana Chirițescu, A- 
driana Albiș, Aurelia Iehim, de la 
învingătoare, respectiv Constanța 
Dinculiță, Alexandrina Consțanti- 
nescu și Helga Bogdan. Foarte 
bun' arbitrajul cuplului V. Tilcă 
(Craiova) — I. Covaci (București).

Dar să revenim la programul zi
lei de miercuri, care a debutat cu 
un rezultat surpriză : C.S.M. Sibiu 
— Constructorul 3—1 (11, 13, —12, 
14). Luptînd cu exemplară dărui
re, formația sibiană a reușit să se 
impună într-un meci în care por
nea cu puține șanse de cîștig. 
Foarte atente în apărare, cu Ma
rinei?. Milea și Margareta Vasia 
în bună formă, bine dirijate de' 
Marcela Pripiș, sibiencele au gă
sit mijloacele necesare să depă
șească garnitura bucureșteană câre

RM. VÎLCEA: Favoritele învingătoare în ziua a doua
RM. VÎLCEA (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Aceeași at
mosferă de interes a marcat și ziua 
a doua a turneului pentru locu
rile 7 — 12, care se desfășoară în 
localitate. Spectatorii, care au um
plut pînă la refuz sala. Liceului 
„Vasile Roaită", au asistat la par
tide interesante, calitativ superioa
re primei zile. Cele trei jocuri s-au 
îhcheiat cu victoria favoritelor, ca
te s-au detașat cu dezinvoltură ' de 
adversare.

în primui meci, 'studentele de la 
Universitatea Craiova, resimțind 
eforturile depuse în prima zi, au 
manifestat de data aceasta nesi
guranță și stîngăcie în construirea 
acțiunilor de atac, cedînd neaștep
tat de ușor în fața Medicinei Bu
curești învingătoare cu 3—1( (8. 5, 
—14 3). Bucureștencele au avut în 
Loreta Sudacevsc’ij o foarte inspi

rată coordonatoare. Competent cu
plul de arbitri: S. Dumitrescu 
(Ploiești) — CI. Nistor (București).

Meciul următor, echilibrat și in
teresant ca evoluție și spectacol, a 
opus formațiile I.E.F.S. și Univer
sitatea Timișoara. Bucureștencele, 
în vervă de joc și cu o funcționa
litate bună a blocajului, și-au va
lorificat posibilitățile, în special, în 
finalurile seturilor, cîștigînd cu 3—1 
(14, —12, 12, 12). Foarte bun arbi
trajul prestat de C. Pilaru (Sibiu) 
și V. Pavel (București).

Ultima partidă, „U“ Cluj —I.T.B., 
a marcat evoluția superioară a stu
dentelor de pe Someș care, avînd 
în Mariana Petrescu un adevărat 
„argint viu", au obținut victoria 
fără emoții cu 3—0 (8, 5, 13). Co
rect arbitrajul lui O. Manițiu (Bra
șov) și Șt. Nobilescu (București).

Dragomir ROȘIANU

De 8 Martie se va desfășura în orașul 
cehoslovac Trinec cea de a X-a ediție a 
concursului de gimnastică modernă do
tat cu Cupa „Ziua internațională a fe
meii".

Programul competiției comportă trei 
probe (toate de exerciții liber alese): 
cu cercul, panglica și mingea. Federa
ția vehoslovacă de specialitate a invitat 
la această spectaculoasă întrecere spor
tive de frunte din 18 țări printre care 
Bulgaria, U.R.S.S., România, (reprezen
tată de două studente de la I.E.F.S., 
Rodica Pintea și Marla Preda), Ungaria, 
Cuba, Canada, S.U.A. ș.a.

Concursul va fi televizat parțial în 
Cehoslovacia, ceea ce ne face să sperăm 
că ar putea fi preluat și de televiziunea 
noastră.

ÎN CĂUTAREA CAMPIONILOR 
DE SCHI

Mai mult de jumătate din teritoriul 
Suediei este acoperit de păduri. De aici 
și-au luat avînt spre celebritate o sea
mă de mari campioni ai schiului — mai 
ales la probele nordice — la origine 
pădurari, oameni care parcurgeau zilnic 
mari distanțe pe schiuri.

Faptul că, în zilele noastre, perfor
manța sportivă este legată de o vîrstă 
foarte tînără, a îndemnat pe conducă
torii federației suedeze de schi să-și în
drepte atenția și către alte cadre, în 
primul rînd către școli. Astfel, a luat 
naștere glmnaziul-intemat din Ertzan 
care are numai două clase șl găzduiește 
40 de băieți și fete între 12—14 ani. Pro
gramul lor de studii cuprinde 25 de ore 
de curs pe săptămînă, schiul fiind ma
teria de bază. Rezultatele sînt excelente 
și locurile ocupate de copiii din această 
școală-pilot, la concursurile Internațio
nale de juniori, dau mari speranțe spe
cialiștilor.

O singură șl esențială deficiență, scrie 
ziarul „Svenska idrott", este aceea a 
fondurilor necesare întreținerii. Majori
tatea cheltuielilor sînt acoperite de pă
rinții tinerilor performeri, iar copiii să
raci nu pot avea, deocamdată, acces la 
această școală. Federația suedeză a pro

mis ajutorul său, dar nimeni nu știe 
dacă va putea face ceva.

canada se PREGĂTEȘTE
Monique Berlloux, director în C.I.O., a 

vizitat recent orașul Montreal, locul de 
desfășurare a Jocurilor Olimpice de 
vară din 1976. La plecare, ea a declarat 
ziariștilor că pregătirile, deși necesită 
un uriaș volum de muncă și fonduri 
mari, sint avansate.

De altfel, în marile orașe canadiene, 
peste tot sînt expuse afișe multicolore 
în care populația țării este invitată să 
contribuie bănește la reușita Olimpiadei. 
„Ajută, ii și tu purtător al făcliei olim
pice !" — este chemarea simbolică adre
sată cetățeanului canadian, pe unul din 
afișele olimpice. într-un chenar este ti
părită adresa unde se pot trimite dona
țiile. Cei care oferă sume pînă la 5 do
lari primesc o insignă olimpică, iar cei 
care depășesc această sumă, un ecuson 
de mătase. în plus, comitetul de orga
nizare a „bătut" monede olimpice cu 
valori nominale de 5 șl 10 dolari, pe 
care le cumpără cetățenii, care vor să 
contribuie la finanțarea J.O. și, mai 
ales, numismații din întreaga lume.

CEI MAI MULTI FUMĂTORI — 
PRINTRE FOTBALIȘTI

Prof. dr. Jaroslav Tintera, de la Insti
tutul de cultură fizică din Praga, a ela
borat o lucrare în care, printre altele, 
analizează în ce măsură dăunează fu
matul sportivilor de performanță. Spor
tivii fumători, precizează omul de ști
ință praghez, au reflexele întîrzlate. sînt 
predispușl la o nervozitate accentuată, 
au momente de scădere a forței fizice. 
La acești sportivi pot fi întîlnite și 
nîulte alte carențe fizice și psihice, în 
aparență nu prea importante, dar care 
influențează asupra performanței.

După un test făcut de dr. Jaroslav 
Tintera, cei mai mulți fumători sînt 
printre fotbaliști. într-adevăr. din 894 
de jucători testați — 280 (31,3 la sută) 
sint adepți ai țigării. în celelalte spor
turi procentajul fumătorilor este mal 
redus. La ciclism din 208 — 16, la ca-

Șeful de coloană al lotului cehoslovac pentru „Cursa Păcii“, din acest 
an, popularul ciclist Antonin Bartunicek, a ținut să-și serbeze căsătoria 
în litera vechilor tradiții medievale din orașul Plsen, unde a avut loc 
recent ceremonia. Iată-l pe Bartunicek purtînd pe gît un fioros instrument 
de tortură, spre amuzamentul miresei și a nuntașilor, colegii săi din echipa 
Ruda Hvezda.
notaj din 154 — 3, la atletiam din 
446 — 44. în schimb la hochei din 309 
— 84, adică o proporție de 27.1 la sută, 
care-i situează pe hocheiști pe locul al 
doilea, după fotbaliști. Probabil, ei fu
mează ca să se... încălzească !

OAMENI RĂBDĂTORI

Cel doi prieteni de astăzi s-au cunos
cut în timpul studiilor la Universitatea 
din Glasgow, în anul 1927. Soarta i-a 
despărțit de multă vreme. deoarece 
Grant a rămas în Anglia, iar amicul său 
Lennon a plecat în Australia. Amîndoi

aveau o pasiune comună, care îi unește 
și la bătrînețe — șahul.

Cei doi susțin acum cea mai lungă 
partidă din cite se cunosc. Ea durează 
de 46 de ani, deoarece mutarea se face 
în scris în cadrul unicei scrisori pe care 
cei doi prieteni și-o trimit anual. Par
tida apropie acum de sfîrșit. Muta
rea anului olimpic 1976 poate aduce vic
toria australianului. Numeroși specialiști 
britanici se consultă cu Grant cum să-l 
scoată din situația grea (atac de mat), 
în care l-a adus Lennon. Bineînțeles, 
prin talent și, mal ales, prin... răbdare.

Poate că totuși meciul va mai dura 
încă.
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