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Șl LUCRĂTORI FRUNTAȘI DIN AGRICULTURĂ
Lucrările Conferinței pe țară continuă

în prezența tovarășului 
Ceaușescu, joi dimineață 
reluate în plen lucrările Conferin
ței pe țară a cadrelor de - conducere 
din unitățile agricole de stat și co
operatiste. Dezbaterile s-au desfă
șurat sub puternica înrîurire a cu
vântării secretarului general al par
tidului, adevărată Cartă a agricul
turii românești, document de însem
nătate excepțională pentru dezvol
tarea pe mai departe a acestei ra
muri de producție, a întregii noastre 
economii.

Sosirea în 
expozițional a 
Ceaușescu, a 
de partid și de stat, a fost întîmpi- 
nată cu puternice ovații, cei prezenți 
exprimîndu-și sentimentele de înaltă 
stimă și prețuire, de profundă recu
noștință și dragoste față de secre
tarul general al partidului, 
analiza amplă făcută în 
rostită la deschiderea 
asupra drumului parcurs 
tura noastră, a căilor și 
de creștere în continuare a produc
ției agricole, ale perfecționării acti
vității în acest important sector 
economiei naționale, cit și 
aprecierile calde la adresa 
pline 
Zi de

La 
cipat . .
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Maxim Rerghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanii, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vilcu. Ștefan Voitec, Iosif 
Constantin Băbălău, Petre Blajovici, ' 
Cornel Burtică, Miron Constantines- 
cu, Aurelia Dănilâ, Miu Dobrescu, 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere. Ion

Nicolae 
au fost

incinta Pavilionului 
tovarășului Nicolae 

celorlalți conducători

pentru 
cuvintarea 

Conferinței 
de agricul- 
mijloacelor

al 
pentru 
muncii 

de abnegație desfășurată zi de 
cei ce lucrează pe ogoare, 
lucrările Conferinței au -parti- 
tovarășa Elena Ceaușescu, to-

Leon- 
Vasile 
Banc,

Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescp, Iosif Uglar, Richard Winter, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
prim-secretari ai comitetelor jude- , 
țene de partid, activiști de partid și 
de stat, cadre din unele ramuri indus
triale, oameni da știință și cultură.

Lucrările Conferinței au fost des
chise de tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
P.C.R., vicepreședinte al 
de Miniștri.

Au luat apoi cuvîntul 
relu, președintele C.A.P. 
Doja", județul Ialomița ; _______
Cîrpan, director al întreprinderii de 
Stat pentru creșterea și ingrășarea 
porcilor Beregsău, județul Timiș : 
Marin Nedea, director al S.M.A. și 
președinte al C.A.P. Purani. județul 
Teleorman ; Elena Orzan, șefă de 
fermă la C.A.P. Valea Măcrișului, 
județul Ilfov ; Alexandru ~ 
președintele C.A.P. „Viața 
Poiana Mare, județul Dolj ;
Vilcu, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Constanța ; Cos- 
tică Mișca, președintele C.Â.P. 
cov, județul Prahova ; Ion Davidoiu, 
președinte și inginer șef la C.A.P. 
Timboiești, județul Vrancea : Corne- 
liu Mardare, director al I.A.S. Mi
roslava, județul Iași ; Nicolae Ba
hici, director al Direcției generale a 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, județul Satu Mare ; Nichifor 
Ceapoiu, directorul Institutului 
Cercetări pentru cereale și 
tehnice Fundulea, județul 
Maria Cucuta, șefă de 
c.A.p. ~ : ■ ■
Molnar, inginer șef la C.A.P.
zieni, județul Covasna ; Maria Rața, 
cooperatoare fruntașă la C.A.P.

al
Consiliului

Ion Spătă- 
,,Gheorghe 

Florentin

Toana, 
nouă", 
Vasile

Bu-

de 
plante 
Ilfov ; 

fermă la 
Traian, județul Tulcea ; Iosif 

Sîn-

In cel de al 8-lea C. M. de handbal

DEBUT VICTORIOS
Al ECHIPEI ROMÂNE
18-14 CU POLONIA

ASTĂZI, FORMAȚIA ȚĂRII NOASTRE INTILNEȘTE
LA ROSTOCK SELECȚIONATA SPANIEI

telex). Pes- 
luat loc în

SCHWERIN, 28 (prin 
te 5000 de spectatori au 
frumosul Palat al sporturilor din 
localitate, pentru a asista joi 
după-amiază la partida de debut 
a grupei B din cadrul turneului 
final al celui de al 8-lea campionat 
mondial de handbal masculin.

După scurtele alocuțiuni rostite 
de primarul orașului și de Max 
Rinkenburger, secretarul general 
al l.H.F. (Federația internațională 
de handbal) arbitrii maghiari

Ștefan Birtalam 
(7 goluri), golge- 
terul echipei ro
mâne în meciul 
debut înscriind 
cu un șut năpraz- 
nic cel ~

lea
de al 6- 
gol

și Marky

Ardusat, județul Maramureș ; Vasile 
Bărbulescu. președintele C.A.P. Scor- 
nicești, județul Olt.

★
într-o atmosferă solemnă, joi di

mineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, a înmînat înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România, unui mare număr de ca
dre de conducere și lucrători frun
tași din agricultură pentru 
deosebite în organizarea

merite 
muncii, 

pentru aportul nemijlocit la sporirea 
producției vegetale și animale.

Solemnitatea s-a desfășurat în ro
tonda Pavilionului Expozițional din 
Capitală, în prezența miilor de parti
cipanți ' la lucrările Conferinței pe 
țară a cadrelor ele conducere din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste.

în numele celor decorați cu Titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și Ciocanul", 
cu „Ordinul Muncii" clasa I și „Or
dinul Meritul Agricol" clasa I, au 
luat cuvîntul : Andrei Cojocaru, di
rector S.M.A. Ianca, jud. Brăila, Ana 
Vornicu, președinta C.A.P. Tîrgușor 
jud. Constanța, Gheorghe Mărgi
nean, directorul I.A.S. Jidvei. jud. 
Alba și Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei 
apelor.

într-o atmosferă de 
tuziasm, întîmpinat cu 
lungi aplauze, a luat cuvîntul 
rășul Nicolae Ceaușescu.

Asistența în picioare aclamă, 
ționează cu putere.

Miile de participanți, exprimîn
du-și dragostea nețărmurită față de 
conducătorul iubit al partidului și po
porului nostru, scandează îndelung sub 
imensa cupolă: „Ceaușescu—P.C.R.".

★
Lucrările Conferinței continuă.
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UN AN DE LA HOTĂRIREA DE PARTID CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA
CONTINUA A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

SPORTUL Șl
— rganizația pionierilor din Ra- 

. ■ ' i Socialistă România
— educă pe cele două milioane 

de membri ai săi. în spiritul
muncii și al dragostei înflăcărate fa
tă de patrie, partid și popor, ii for
mează în spiritul inițiativei și res
ponsabilității pentru viața, activita
tea si comportarea lor, pentru dez
voltarea și perfecționarea lor moral- 
politică conștientă. Organizația pio
nierilor aduce o însemnată contri
buție. alături de școală, de familie 
și 'ceilalți factori educativi, la for
marea și ' " '* *'

Organizat 
publica 
educă

Socialistă

personalitățiimarea și dezvoltai ea. ..... . ,
copiilor, la educarea lor comunista 
multilaterală. Potrivit cu idealurile 
patriotice revoluționare ale partidu
lui și poporului nostru, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor îmbină ar
monios învățătura și munca cu spor
tul și turismul, cu jocul și mișca
rea în mijlocul naturii, cu întreaga 
lor activitate recreativă. In cadrul 
vastului program de pregătire polj- 
tico-idcologică a pionierilor, exerci
țiile fizice și sportul ocupă un 1<>C 
predominant, prin contribuția nemij
locită pe care o aduce la educația 
moral-civică, la călirea fizică și în-

VIRGILIU RADULIAN
Președintele Consiliului Național ai Organizației Pionierilor

sport, vacanțele educative deosebite} 
ale întrecerii sportive ‘~l~—"* 
modalitățile proprii de 
nizației pionierilor.

Activitățile sportive 
zents mai mult în 
berelor și excursilor 
au angrenat. în vara 
sute de mii de participanți, ---
tiibuind astfel la o mai bună căliră 
fizică și întărire a sănătății copiilor. 
Atit în cadrul taberelor republicane 
cit și în numeroasele sate pionie
rești de vacanță, apărute pe harta 
țării în ultimul timp, copiii au putut 
să se joace in aer liber, să practice 
sportul îndrăgit sau să meargă in 
drumeție. La cea de a IV-a ediție 
a expedițiilor „Cutezătorii" — aceste 
acțiuni complexe de joacă și studiu, 
de autoorganizare și de exersare a 
unor deprinderi de muncă — la 
care au participat mii de echipaje 
pionierești cuprinzînd peste 25 000 de 
pionieri și școlari, au fost străbătu
te cu pasul cărările patriei permițînd 
o cunoaștere vie, nemijlocită, a fru
museților naturii, precum și faptele 
oamenilor muncii din patria noastră. 
Expedițiile au prilejuit, totodată, pu
nerea în valoare și perfecționarea 
unui întreg sistem de deprinderi 
sportive practice și turistice, condu
cted la cultivarea inițiativei, spiri
tului de orientare, a îndemînării, cu
tezanței și solidarității în grup, adu- 
cind importante contribuții la edu
carea patriotică, „Drumeția in os- 
peție", expedițiile nautice, cu plu
tele, pe rîurile patriei, sutele de ex
pediții cicloturistice, toate aceste for- 
me Interesante și atractive, proprii 
vîrstelor pionieriei, au reușit să 
mențină vie atenția și dragostea co
piilor pentru mișcarea în aer liber, 
în mijlocul naturii. în aepst cadru, 
cercurile și activitățile tehnico-apli- 
cative au permis masei de pionieri, 
în procent dc aproape 40 la sută, să

integrate în 
lucru a orga-
au fost pre- 

cadrul ta- 
școlare, care 

anului trecut, 
con-

TUROR COPIILOR DE A PRACTI
CA ÎN MOD PERMANENT EXER
CIȚIILE FIZICE ȘI SPORTUL. în 
acest spirit, în vacanțele școlare, în
deosebi, dar nu numai in cadrul lor, 
ci și in activitatea de zi cu zi din 
grupe și detașamente, acțiunile spor
tive și turistice de masă au căpătat 
o pondere din ce în ce mai însem
nată. în toate localitățile au fost 
organizate crosuri și întreceri spor
tive pe detașamente și unități, care 
au prilejuit atragerea pe terenurile 
de sport a unui mare număr de co
pii. întrecerile de atletism, fotbal, 
baschet și handbal sînt prezente în 
majoritatea programelor de activități 
ale unităților și detașamentelor de 
pionieri, stirnind întreceri dîrze și 
spectaculoase. Continuînd acțiunea 
„Delfin", devenită tradițională, peste 
80 000 de copii și pionieri au învățat 
să înoate. amenajîndu-se în acest 
sens numeroase bazine improvizate, 
așa cum au procedat județele Argeș, 
Bihor, Botoșani, Suceava, Timiș, Tul
cea ș.a. în această acțiune, de o im
portanță social-politică deosebită, or
ganizația pionierilor a fost ajutată 
dc un număr de peste 1600 de in
structori voluntari, din rîndul părin
ților, uteciștilor sau al studenților.

„Cupa Speranțelor" la minifoțbal 
si oină, precum și „Cupa Cutezăto
rii" la fotbal au reușit să cuprindă, 
in cadrul unor echipe organizate pe 
străzi și sate, zeci de mii de pio
nieri de la orașe și din mediul ru
ral. oferindu-le un plăcut prilej de 
petrecere a timpului liber pe tere
nurile de sport. Prezența a peste 300 
dc copii de 8—10 ani, la „Festivalul 
pionieresc «le minibaschet", găzduit 
de județul Suceava, a ilustrat cit se 
poate de elocvent pasiunea pentru

tărirca stării de sănătate a tinerel 
generații. Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973 — document de o valoare excep
țională pentru întregul proces edu
cațional al tineretului — a determi
nat, totodată, o mai fermă orientare 
a conținutului șî formelor do edu
cație fizică și sport practicate în ca
drul activității pionierești, către rea
lizarea obiectivelor generale preconi
zate pe plan național, prin impulsio
narea și dinamizarea sportului de 
masă și de performanță.

La un an de la apariția acestui 
important document de partid, orga
nizația pionierilor se prezintă cu un 
bilanț rodnic, care confirmă largile 
posibilități de care dispune în mo
bilizarea masei de copii la practica
rea sistematică a exercițiilor fizice 
și a sportului. Programul de mă
suri privind dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, adoptat 
de către organizația pionierilor in 
spiritul Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1973, a determinat acțiu
nea susținută și unitară a tuturor 
consiliilor și comandamentelor pio
nierești, în strinsă conlucrare cu in
spectoratele școlare, comitetele U.T.C. 
și consiliile pentru educație fizică și 
sport pe linia înfăptuirii indicațiilor 
dc partid.

Masele de copii, unitățile și deta
șamentele dc pionieri, au primit cu 
entuziasm acest program angajm- 
ou-se concret să participe cu dra- 
coste și interes la marile acțiuni sta
bilite prin Hotărîre. Cu ocazia foru
murilor județene și al Forumului 
Național al pionierilor, desfășurate 
in vacanța de vară a anului trecut, 
REPREZENTANȚII PIONIERILOR 

EXPRIMAT HOTAR1REA TU-

au chemat la
României, ac-

OBIECTIVUL
NOSTRU
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(Continuare In pag. a 2-a)

Keszthely 
întrecere formațiile 
tuala deținătoare a titlului suprem, 
și Poloniei. La capătul unui meci

PROGRAMUL CAMPIONATULUI MONDIAL
Grupa A — la Gera : Cehoslovacia — Danemarca ; la Erfurt: 

R, F. Germania — Islanda ;
Grupa B — la Rostock : ROMANIA — SPANIA ; la Wismar : 

Suedia — Polonia ;
Grupa C — la Brandenburg: R. D. Germană — S.U.A. și U.R.S.S. 

— Japonia :
Grupa D — la Magdeburg : Iugoslavia — Algeria ; la Dessau : 

Ungaria — Bulgaria ;
LA RADIO

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
iN DOMENIUL

ANGAJARE
FERMA

EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI, 

PUTERNIC STIMULATA 
DE HOTĂRÎREA

PENTRU
SUCCESUL

CU O ÎNALTĂ MIȘCĂRII 
SPORTIVEPenu, care a apărat excelent. A- 

părarea noastră (5 + 1) s-a dovedit 
elastică, decisă în intervenții, ea 
reușind adesea să deregleze pur 
și simplu mecanismul bine pus 
punct al paselor rapide folosit 
polonezi, din primele minute.

în atac s-a mizat excesiv 
forța de șut a lui Birtalam. 
cesta, e drept, a înscris 7 goluri, 
dar a ratat și două aruncări de 
la 7 metri Kicsid, Gațu, Stockl și 
Voina l-au ajutat mult pe tuna
rul echipei noastre. Ei au neglijat 
însă angajările extremelor, înghe- 
suind adesea jocul pe centrul se
micercului advers și dînd ast
fel posibilitate adversarilor să re
ziste mai ușor, mai ales în a doua 
parte a reprizei secunde.

După un început destul de pru
dent. formația română a intrat în 
ritm abia în min. 15. în continu
are, timp de mai bine de 30 de 
minute, ea a evoluat la un nivel 
ridicat. Păcat însă de lipsa de 
concentrare din final, care ne-a 
privat de o diferență mai substan
țială. De aceea se impune — în 
partidele viitoare — o mai mare 
atenție, și aceasta pe tot par
cursul întîlnirii. Adversarii noștri vor 
fi din ce în ce mai puternici și 
fiecare gol, în plus sau în minus, 
se poate dovedi decisiv într-o anu
mită conjunctură. Și încă o obser
vația! ideea rulării continue a

Hristoche NAUM

destul de interesant, in care 
polonez s-a dovedit im 
destul de incomod pentru 
zentanții țării noastre, 
României a repurtat o victorie pe 
deplin meritată la scorul de 18—14 
(10—6).

Așa cum sublinia șl antrenorul 
emerit Oprea Vlase la sfîrșitul 
partidei, formația română a evoluat 
la o valoare ridicată aproximativ 
trei sferturi din meci. De altfel, 
în min. 50 ea conducea cu un a- 
vantaj substanțial (17—9) și existau 
suficiente premise să înregistrăm 
la fluierul final o diferență și mai 
mare. Jucătorii români au scăzut 
însă ritmul în acțiunile lor și 
handbaliștii polonezi, speculînd 
cîteva momente de neatenție, au 
reușit pînă la urmă să limiteze 
proporțiile înfrîngerii.

Punctul forte al reprezentati
vei noastre în acest meci a fost sis
temul defenisv, în frunte cu Corne)

adversar 
repre- 
echipa

la 
de

pe 
A-

FINALITATE
DE PARTID

De la ora 18,30 — în cadrul radioprogramulul „Orele serii" 
transmisiune directă de la Rostock, meciul România — Spania ;

LA TELEVIZIUNE

Campioanele României s-au calificat in semifinale

Foto: S. BAKCSY

Barbara Costa nu a 
mai putut-o împiedica 
pe Ecaterina Savu să 
arunce la coș.

înaintea e- 
Milano și 
Tn semifl- 

va juca cu

au 
au 
de 

145—121 și s-au clasat pe locul

Ora 18,30 : România — Spania, transmisie directă de la Rostock.

POLITEHNICA

Școala sportivă nr. 2 din Constanța 
și-a creat un frumos prestigiu dato
rită muncii competente a corpului de 
profesori și antrenori și, implicit, a 
rezultatelor obținute de reprezentanții 
ei. în această privință, 1973, anul a- 
pariției Hotăririi de partid, a echiva
lat cu multe reușite, mai ales în spor
tul luptelor. Un reprezentant de frun
te al școlii noastre, Constantin Ale
xandru, a trăit satisfacția de a îm
brăca tricoul de campion balcanic la 
„greco-romane“, categoria 48 kg., după 
ce, in prealabil, devenise campion al 
țării la tineret și juniori. .De altfel. 
Constantin Alexandru împreună cu un 
alt coleg de secție. Viorel Mihai, au 
fost promovați in lotul olimpic, fapt 
care. le atestă valoarea, calitățile. Și 
tot în lotul olimpic, școala' noastră 
mai are doi reprezentanți, pe canoto
rul Florian Cristu și pe atletul Ale
xandru Tabac.

Nu este de neglijat nici faptul că 
și în alte discipline sportive, școala 
noastră deține poziții notabile. în box, 
de pildă, reprezentanții acestei 
juniorii mici, sînt campioni ai 
lor sportive, ocupanții locului 
tară.

Impulsionați de prevederile
rîrli de partid, intenționăm ca în 1974 
să realizăm un salt calitativ și mai 
mare. în acest sens, ne propunem să

secții, 
școli- 
I pe

Hotă-

în documentul de partid elaborat 
cu un an in urmă de plenara C. C. 
al P.C.R., cercetării științifice i s-au 
trasat sarcini de răspundere, îndeo
sebi pe linia sportului de performan
ță. Obiectul contractelor încheiate cu 
o parte din federațiile de specialitate, 
mai ales în discipline olimpice (atle
tism. canotaj, handbal, box, lupte, 
gimnastică), a fost efectuarea de stu
dii paralele pe loturile de sejiiori, 
tineret și juniori pentru a stabili pro
filurile optime ale pregătirii la nive
lul exigențelor actualului ciclu olim
pic.

Valorile obiective ale acestor pro
cese, realizate în trepte (de vîrstă) 
diferențiate mai mult calitativ, au 
fost obținute pe planuri diferite (mor
fologic, funcțional, motric, psihologic, 
neurologic și metodic), interpretarea 
lor unitară (și permanent îndreptată 
către găsirea drumului cit mai puțin 
critic pentru ameliorarea performante
lor sportivilor) constituind sarcina de 
fond a lucrărilor. în acest scop, pro
cesul complex al antrenamentului 
sportiv a fost desfăcut în componen
tele sale. Cunoașterea valorilor mor
fologice, funcționale, motrice, tehni
ce și psihice ale sportivului consti
tuie un vast și interesant cîmp de 
investigație. Un astfel de studiu in- 
tegrativ. efectuat nu numai pe scara

MARAMUREȘENE
Se împlinește un an de la apari

ția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, interval 
în care județul nostru a avut o 
serie de realizări. In domeniul edu
cației fizice și sportului de masă a 
fost organizat un număr important 
de crosuri și excursii, cu participarea 
reprezentanților multor asociații 
sportive. A fost extinsă acțiunea de 
inițiere în natație, în municipiul 
Baia Mare și într-o serie de alte lo
calități maramureșene. A sporit pre
ocuparea pentru 'dezvoltarea activi
tății sportive la sate, în rîndul fe
meilor, „Olimpiada fetelor" consti
tuind un frumos succes de partici
pare. Cunoaște tot mai mult interes 
sportul in cartiere.

întrecerile pentru „Cupa tineretu
lui" a marcat începutul unei activi
tăți cu un adevărat caracter . de 
masă. Școala a devenit și mai recep
tivă la ideea de sport, pornind de 
la gimnastica în cămine sau în pau
za mare și pînă la campionate sis
tem divizie inter-clase și inter-școli. 
Vacanțele elevilor sînt punctate tot 
mai mult cu frumoase acțiuni tu
ristice.

In sportul de performanță s-au 
realizat, de asemenea, pași înainte. 
Județul are un număr de 11 sportivi

STANDA MILANO 75 - 65
Și echipa Politehnica (după 

I.E.F.S.) și-a încheiat cu suc
ces participarea la sferturile de 
finală ale cupelor europene, 
mai precis ale C.C.E. Evoluînd, 
ieri seară în sala Floreasca. 
în compania campioanei Ita
liei, Standa Milano, baschetba
listele de la Politehnica 
cîștigat cu 75—65 (38—30), 
realizat scorul general

secund în grupa A, după Dau
gava T.T.T. Riga, 
chipelor Standa 
M.T.K. Budapesta, 
nale, Politehnica
Clermont Ferrand, campioană 
Franței, la 14 martie în Capi
tală, la 21 martie în deplasare.

Referitor la meciul cu Stan
da, trebuie menționat că el a 
fost dominat timp de 13 mi
nute de oaspete, care au con
dus cu 17—11 (min. 9), 21—15 
(min. 12) și 23—17 (min. 13). A 
fost o perioadă în care stu
dentele au insistat în căutarea 
pasei lungi, decisive, pentru 
lansarea vîrfului de contra
atac, intenție care nu le-a 
prea reușit. Dar Suzana Sza- 
bados, cea 
batistă în 
realizat o 
și aruncări

(Continuare în pag. a 4-a)
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prof. G. PATRICH!
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conf. dr. NICU ALEXE 

directorul Centrului de cercetări ști
ințifice și documentare al C.N.E.F.S.

prof. IOAN POP
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 

Maramureș
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Simbătă $j duminică, la Poiana Brașov și la Tușnad

ALE „CUPEI TINERETULUI

LOTUL REPREZENTATIV DE FOJRAL
PENTRU MECIUL CU FRANȚA

Antrenorul Valentin SUnescu a comuni
cat ieri lotul reprezentativ de fotbal tn 
vederea Jocului cu Franța, care se va des
fășura, simbătă, 23 martie a. c. la paris.

Portari : RADUCANU, JIVAN, LAZA-
REANU

Fundași : ANGHELINI, DINU. SARJEȘ.
NICULESCU, FL. MARIN, DOBRĂU, NtS- 
TOR, HAJNAL.

Mijlocași : DUMITRU, BĂLĂCI, BRO-
ȘOVSCHI. BELDEANU.

înaintași : TROI, ANGHEL (Steagul roșu), 
DOBRIN M SANDU, DUDU GEORGESCU.

DUMITRACHE, IORDANESCU, KUN n, 
MARCU.

Este posibil c* Bălăci să fie selecționat 
In echipa națională de juniori, care, în 
perioada respectivă, are de susținut jocurl- 
chele.

Lotul urmează să se întrunească la 11 
martie, după consumarea etapei a doua. 
In programul antrenorilor echipei națio
nale figurează un joc de verificare, in ziua 
de 13 martie. Acest Joc 
străinătate. In compania 
club nedesemnate încă.

va avea loc 
unei echipe

în 
dc

MÎINE,
Citiți in 

a cursei și 
pentru prima etapă.

START iN CAMPIONATUL DE FOTBAL
pagina a 3-a. pregătirile celor 18 concurente pentru a doua Jumătate 

loturile complete ale echipelor din Divizia A, cu formațiile probabile

mai bună baschet- 
partida de ieri, a 
suită de intercepții 

______  precise de la se- 
midistanță, și-a coordonat din 
ce !n ce mal bine coechipierele 
șl — drept urmare — tabela 
de marcaj începe să Ilustreze 
situația de pe teren.situația da pe teren. Echipa 
lui Grigore Costescu a egalat 
în min, 15 (23—23) șî, apoi, a 
luat conducerea, pe care nu a 
mai cedat-o pînă la sfîrșlt. în
trecerea a decurs destul de 
calm, dar publicul a avut de
seori prilejul să răsplătească 
cu aplauze la scenă deschisă 
unele excelente acțiuni colec
tive ale sportivelor de la Po
litehnica, pline de tehnicitate, 
fantezie și spectaculozitate.

Au înscris : Szabados 22, 
Ciocan 22, Taflan 10, Savu 7, 
Pruncu 3, Stănoiu 2, Deme- 
trescu 4 (a mai jucat Predescu) 
pentru învingătoare, respectiv 
Ghirri 18, Pareschi 11. Bozzi 9, 
Costa 8, Apostoli 4, Tessarolo 
15. Au arbitrat I. Bergman 
(Israel) și A. Kwiatkowski 
(Polonia).

• In program
Simbătă și duminică, pirtiile din 

masivul Postăvar și Poiana Brașov 
vor găzdui finalele marii competiții 
de masă „Cupa Tineretului", declan
șată la începutul sezonului sportiv 
de iarnă, ca. urmare a Hotăririi Fle- 
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973. Sute de sportivi 
participanți, din peste 39 de județe 
ale țării, selecționați din rr.u'llimea 
celor care și-au disputat întiietatea 
in etapele preliminare, vor fi pre
zenți la startul numeroaselor probe.

Organizatorii întrecerii finale — 
C.C. #1 U.T.C., U.G.S.R, C.N.E.F.S. 
și Federația de sehi-bob —' au luat 
toat# măsurile administrative pentru 
cazarea concurenților, precum șl mă
surile tehnice referitoare la alegerea 
și marcarea traseelor, tragerea la 
sorți, ordinea de start a sportivilor 
grupați pe departamente : tineri din 
întreprinderi și instituții, din 
rația meșteșugărească, din 
rural, pionieri, elevi, studenți 
litari.

Organizatorii și arbitrii au pregătit 
in amănunt pirtiile, adăugind zăpa
dă pe locurile dezgolite de 
soare, mareînd distanțele cu 
ne colorate pentru evitarea 
ziilor și erorilor, delimitînd 
de plecare pentru startul în 
categorii și fixind în paralel două

a fost inclus

coope- 
mediul 
și mi

O. STANCULESCU

vint și 
fanioa- 
confu- 

spațiile 
bloc pa

pe zăpadă, la care
de mare * amploare

și un carnaval pe zăpada
trasee de dificultate diferită pentru 
probele alpine.

Aceste finale ___
prevăd, în plus, pentru sîmbătă sea
ra, un carnaval . 2, 22. „
vor asista toți participanții — peste 
1000 — numeroși oaspeți din Brașov, 
turiștii români și străini aflațl în 
Poiană. El se va desfășura pe Pirtia 
Bradul din fața hotelului • „Sport". 
Vor avea loc coboriri individuale, pe 
echipe și în grup a numeroși spor
tivi, te costume adecvate momentu
lui, cu măști etc. La reușita acestei 
demonstrații nocturne, la lumina re
flectoarelor, iși vor da concursul șl 
un grup ales dintre așii schiului al
pin din țara noastră, care va executa 
diferite procedee tehnice și numere 
de virtuozitate, grație și curai, în- 
cercînd prin aceasta să-și cinstească 
numele de „artiști ai zăpezii". De 
altfel, participarea tuturor schiorilor 
și antrenorilor cluburilor si asocia
țiilor este prevăzută pe multiple 
planuri. Ei vor sta la dispoziția 
sportivilor din județele participante, 
ajutindu-i în toate problemele. Tot 
ei vor face recunoașterea traseelor 
și vor acorda asistență tehnică tutu
ror concurenților pe tot timpul des
fășurării probelor. Cei mai buni

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru finalele de la Tușnad. tinerii patinatori harghiteni s-au antrenat 
pe numeroasele patinoare naturale amenajate în județ. Iată o Imagine 

de la un concurs desfășurat la Miercurea Ciuc

Pentru meciurile de box cu

FRAȚII CUȚOV -
FRAȚII TÎRlLĂ

București (sala

echipa R. D. G

Vineri 8 martie la București (sala 
Floreasca, ora 19) și duminică 10 martie 
la Galați (Sala sporturilor) vor avea 
loc cele două întilniri internaționale 
de box dintre reprezentativele Ro
mâniei și R. D. Germane,

în vederea celor două partide, au 
fost conturate formațiile probabile ale 
României. Pentru primul meci, de Ia 
București, vor urca ringul (în ordinea 
categoriilor) : Aurel Mihai, Constantin 
Gruiescu, Marian Lazăr, Gabriel Po- 
metcu, Simion Cuțov (sau Ion Vladi-

LA BUCUREȘTI,
LA GALAȚI!

mir), Calistrat Cuțov, Sandu Mihalcea, 
ștefan Florea, Alee Năstac, Ion GyOrffl, 
Ion Alexe. La Galați, antrenorii români 
vor prezenta o formație nouă : Remus 
Cozma (Petre Ganea), Ibrahim Fare
din, Mircea Tone, Gheorghe Ciochină, 
Ion Vladimir (Octavian Amâzflma’c) 
Paul Dobrescu, Ilie Tirîlă (ion Fuicu) 
Sandu Tirîlă, Ion Mihoc, Vasile Croi
torii, Vasile Lehăduș (Ilie Dascălu).

Pentru a conduce in ring meciurile, 
au fost Invitați arbitrii Italieni Desan
tis și Gauzzi.
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IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR Șl DETAȘAMENTELOR 
DE PIONIERI SPORTUL Șl TURISMUL 

OCUPĂ UN LOC PREDOMINANT

După Campionatele balcanice de schi După concursul de selecție de la Felix

DAN CRISTEA A DOMINAT ÎNTRECERILE SENIORILOR

(Urmare din pag. 1) 
cunoască tainele zborului unui mi
cromodel, să stăpînească tehnica 
conducerii unui cart sau a semnali
zării cu fanioane, să aplice cunoștin
țele de fizică Ia principiile de func
ționare a unui radio sap televizor, 
căpătînd astfel cunoștințe și abili
tăți extrem de utile in muncă și în 
viață, in activitatea do pregătire 
pentru apărarea patriei.

Lansarea, pentru prima oară în 
acest an. a acțiunii sportive de masă 
„Clipa tineretului", a avut un puter
nic ecou în rîndurlle pionierilor. 

Frofitînd de puținele zile cu zăpa
dă și gheată, pionierii și-au amena
jat pîrtii și patinoare și au inițiat 
numeroase întreceri sportive de iar
nă. Alături de frații lor uteciști 
muncitori, cooperatori, student! și mi
litari, organizația pionierilor se pre
zintă la startul finalei republicane 
a ediției de iarnă, ce se va desfășura 
Ia sfîrșitul acestei săptămîni, la Po
iana Brașov, cu dorința de a realiza 
rezultate cit mai bune. în cadrul a- 
eestei competiții de masă, inițiativele 
locale au găsit forme interesante și 
oțiginale în direcția mobilizării co
piilor și tinerilor. „Festivalul spor
turilor de iarnă", de la Cîmpulung- 
Suceava, „Cupa a XXV-a aniversare 
a Organizației pionierilor", la ho
chei, patinaj și judo, găzduită de ju
dețul Harghita, „Cupa Detunata", la 
•Alba și „Schiul zburător", în Mara
mureș, au îmbinat întrecerile spor
tive cu carnavalul, jocul și cintecul, 
cu dezvoltarea unor sentimente de 
prietenie și respect între toți copiii 
participant!.

Faptul că sportul sl turismul, ac
tivități deosebit de îndrăgite de co
pii. sînt din ce în ce mai prezente 
In viața organizației pionierilor, se 
datorează conducerii nemijlocite de 
către partid a întregii noastre acti
vități, sprijinului prețios pe care în
treaga societate îl acordă creșterii și 
educării tinerei generații. Și, fără 
îndoială, pasiunii și răspunderii cu 
care numeroase cadre didactice, co
mandanți instructori de unități si de
tașamente, participă la înfăptuirea 
practică a acestor obiective ale or
ganizației.

Analizind eu responsabilitate și 
exigență gradul de participare a uni
tăților și detașamentelor de pio
nieri la acțiunile sportive și turis
tice inițiate, trebuie să apreciem, 
insă, că — deși inscriindu-se pe un 
drum ascendent — rezultatele obți
nute nu sînt pe măsura posibilități
lor și nu se ridică încă la nivelul 
cerințelor exprimate de documentul 
de partid.

Mai sînt încă unități de pionieri 
In care mișcarea sportivă este sla
bă, iar frecvența acțiunilor de edu
cație fizică și sport Insuficientă. Sînt 
încă pionieri care, ca urmare a unei 
slabe munci educative în grupe și 
detașamente, nu s-au integrat siste
matic în activitatea de educație fizi
că și sport, nu participă regulat Ia 
practicarea gimnasticii, n mișcării si 
sportului ca mijloc de călire fizică, 
de întărire a sănătății. Chemarea 
Forumului Național adresată tuturor 
pionierilor, prin care fiecare membru 
al organizației este solicitat să se 
pregătească cu seriozitate și răspun
dere pentru muncă și viață, prin 
participarea susținută Ia acțiunile 
sportiv-turislîce. nu a găsit pretu
tindeni ecoul și răspunsul în fapte, 
in activitățile de zî cu zi. La sfîrșit 
de săptămină și, mai ales, in vacan

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI, 

PUTERNIC STIMULATĂ 
DE HOTĂRÎREA 

DE PARTID
(Urmare din pag. 1) 

sa de evoluție -- junior, tînăr. senior 
— dar și pe orizontală, pe întinderea 
procesului lor pedagogic aplicat de-a 
lungul unui ciclu, stabilește raporturile 
care trebuie să le asigure continuita
tea și cauzalitatea succesiunii. El ne 
obligă, insă, la o riguroasă și con
stantă supraveghere a sportivului, hu 
numai In momentul încadrării sale 
In pregătire, dat și dincolo de orele 
ei. pentru că efectele, implicațiile, 
trăirile lui sînt mult și profund de
terminate de conținutul și sensurile 
acestuia.

Din acest punct de vedere, docu
mentul de partid ne-a orientat și ne-a 
stabilit cadrul și dimensiunea răspun
derii muncii noastre. Legătura neîn
cetată cu realitățile procesului de an
trenament. cu omul nominalizat, cu 
competițiile și obiectivele sale inter
mediare și finale, a dat studiului a- 
mintit vigoare, tempo și finalitate. 
Lucrătorii centrului s-au angajat cu 
sirs, cu interes teoretic și practic în 
culegerea informațiilor și interpreta
rea lor. Pentru acest motiv, majori
tatea testărilor s-au mutat din labo
ratoare pe teren, acolo unde sporti
vul asudă și trăiește, chiar dacă 
acest lucru se petrece la Piatra Arsă, 
In munți, la altitudine ridicată.

în același spirit a fost concepută și 
lucrarea privind selecția și prognoza 
evoluției copiilor și juniorilor pen
tru sportul de înaltă performanță, 
temă de mare actualitate și de evi
dentă dificultate pe planul cunoaște
rii. Dună primul an de studiu, datele 
ți concluziile formulate constituie un 
sprijin real pentru unitățile sportive 
profilate pe acest tip de activitate. 
Etudiul continuă. in intenția de a 
stabili un sistem unitar și generalizat 
de efectuare a selecției în ramurile 
olimpice și, în general. în sportul de 
performanță. Această lucrare s-a în
scris de asemenea în programul dc 
muncă pe care documentul de partid 
l-a trasat mișcării sportive. în ipos
tazele ei de lucru s-a folosit și boga
tul material strîns cu prilejul cerce
tărilor efectuate de centrul nostru in 
anii anteriori asupra potențialului bio- 
motric al populației școlare, date și

POPICE. Una din surprizele etapei a 
XH-a a campionatului divizionar de po
pice a constltuit-o înîrîngerea suferită pe 
teren propriu de echipa feminină Pe
trolul Băicol în fața formației Voința 
Constanța. Insuccesul gazdelor se da
torează îndeosebi evoluției slabe a Ju
cătoarelor Elena rrimla și Eufrosina 
Dumitru, care au obținut rezultate de 
începătoare. Dar pentru a va face o 
Imagine asupra comportării celor două 
echipe, iată rezultatele individuale In 
ordinea intrării sportivelor pe pistă : 
Maria Dorobanțu (P) — Aurelia Iran

țele școlare, ÎN TIMPUL LIBER, 
SINT INITIATE ÎNCĂ PUȚINE AC
TIVITĂȚI.

Crosurile pe teren variat, întrece
rile simple de atletism, centrele de 
inițiere la înot și schi. CU
PRIND, DE ASEMENEA, ÎN
CĂ UN NUMĂR MIC DE COPII 
Nu a fost înțeleasă de către toii 
comandanții instructori importanța 
educativă a recomandării organizației 
ca fiecare pionier să se fortifice prin 
practicarea gimnasticii, a exercitiilor 
atletice, a înotului și schiului, a o- 
rientării turistice, în mijlocul natu
rii, ca sarcină de organizație. Sînt 
încă, multe unități în care activului 
pionieresc nu i s-a dezvăluit valoa
rea educativă profundă a acestor 
sarcini, în care acesta nu a fost mo
bilizat și însuflețit pentru înfăptuirea 
lor.

Sînt încă puține marșurile pionie
rești, cu cîntece patriotice și revolu
ționare, care să permită verificarea 
periodică a gradului de disciplină și 
ordine a detașamentelor de pionieri, 
în multe locuri, activitatea sportivă 
și turistică este înțeleasă ca un scop 
in sine, urmărindu-se, în special. la
tura competițională, clasamentul fi
nal și aspectul festivist al acestor 
manifestări.

Care este explicația acestor nea
junsuri ? CE TREBUIE FĂCUT 
pentru grabnica lor înlăturare din 
activitatea organizației noastre ?

Apreciem că aceste neajunsuri sînt 
determinate de aspecte precum ar 
fi :

• Insuficientă fermitate și exi
gență a unor consilii ale organiza
ției pionierilor județene, locale, și 
din școli, în URMĂRIREA TRADU
CERII ÎN VIAȚA A MASURILOR 
STABILITE. Din această cauză sînt 
unități în care pionierii nu cunosc 
îndeajuns acțiunile ce se inițiază, 
unii comandanți instructori manifestă 
rețineri nejustificate în ceea ce pri
vește organizarea acțiunilor pionie
rești în aer liber, animatorii spor
tivi voluntari sînt puțin atrași în 
viața organizației ;

® Abordarea, încă, la general de 
către unele consilii ale organizației 
a problematicii activității sportive, 
PREOCUPAREA EXCESIV TEORE
TICA ȘI METODICA, in loc de 
A PROMOVA SPIRITUL PRACTIC 
INIȚIEREA UNOR FORME SIM

PLE, ACCESIBILE ȘI DE MASA, 
SISTEMATICE ȘI PERMANENTE ;

• Angajarea insuficientă a co
mandamentelor pionierești în con
ceperea și organizarea activităților 
sportive și turistice. Manifestînd o 
inexplicabilă rezervă față de capa
citatea de organizare a pionierilor, 
frinînd spiritul de autoconducere și 
de Inițiativă, unii comandanți ins
tructori îngustează sfera de acțiune 
doar la perimetrul clasei și al școlii. 
NEGLIJÎND DORINȚA DE MIȘCA
RE, DE JOACĂ ȘI DE PRACTICA
RE A SPORTULUI pe care copiii o 
manifestă pretutindeni și în modali
tăți cit mai diferite ;

© Se fac încă insuficiente efor
turi pentru diferențierea și diversifi
carea acțiunilor sportive și turistice, 
pentru declanșarea și valorificarea 
fantezieî, a inițiativei copiilor. Fap
tul că, uneori, acțiunile sînt con
cepute în general, fără a fi particu
larizate pe grupe de vîrstă și de sex, 
bazate pe preferințele pionierilor, 

determină lipsa de interes și de 
participare a copiilor. O întrecere 
sportivă sau o drumeție devine efi

concluzii care au folosit Ministerului 
Educației și Invățămîntului, cînd a 
stabilit sistemul de obiectivizare și de 
apreciere a dezvoltării fizice și mo
trice a elevilor, apărut anul trecut, 
tot în lumina Hotărîrii de partid.

Ideea fundamentală care se des
prinde constă în faptul că cercetarea 
științifică în domeniul educației fizice 
și sportului a fost stimulată de refe
ririle documentului de partid la ac
tivitatea șa, ea privind implicit au
toritatea rezultată din răspunderea ce 
i s-a dat, din ajutorul care îl poate 
oferi. In acest spirit, ne-am organizat 
activitatea și ne-am îndreptat aten
ția și eforturile pentru îmbunătățirea 
calității studiilor, pentru evitarea ru
tinei și anularea insuficientelor care 
afectează cercetarea științifică sau o 
păstrează departe de nevoile practicii.

OBIECTIVUL 
NOSTRU - 

REZULTATE 
cu o Înaltă 

FINALITATE
(Urmare din pag. I)

cucerim 13 titluri de campioni repu
blicani de juniori și totodată, să a- 
sigurăm în așa fel instruirea sporti
vilor noștri. Incit un număr de 25 din
tre ei să poată promova în diverse 
cluburi sportive din municipiul Con
stanța sau din alte orașe ale țării, să 
activeze in cadrul unor echipe din 
primul eșalon al mișcării noastre 
sportive. Există temeiuri ca un lup
tător (Florian Cristu). să fie trans
ferat la Steaua, iar alți 8 sportivi la 
Farul Constanta. în același timp, un 
număr de 4 rugbyști se află în ve
derile antrenorului Traian Doiciu de 
la Chimia Năvodari, elemente în mă
sură să vitalizeze și mai mult o for
mație nou promovată în divizia A. 
și care dorește să-și consolideze po
ziția.

Aceste obiective vor fi cu siguran
ță îndeplinite ! Concură la materiali
zarea lor nu numai elevii, bine se
lectați în majoritatea secțiilor, ci și 
antrenorii, a căror pricepere și spirit 
pedagogic au fost relevate deseori. 
Avem cuvinte de laudă pentru Con
stantin Ofițerescu (lupte grcco-roma- 
ne), Lisias Ionescu (haltere). Ion 
Ludu (lupte libere) și Mircea Popa 
(canotaj). în ce o privește, conduce
rea școlii este gata să sprijine mun
ca sportivilor și antrenorilor, să-i a- 
sigure o înaltă finalitate.

(V) 432—412 pd, Elena Irimia — Maria 
Chesnoiu 352—356, Eufrosina Dumitru — 
Anica Dobre 318—405, Eugenia Tudor — 
Ioana Bratosin 372—388, Paraschiva 
Paunescu — Adriana Filotî 377—357, Ma- 
rieta Brînzea — Florica Biru 400—379. 
Scor final 2297—2241 pentru constăn- 
țence.

POLO. S-a încheiat campionatul mu
nicipal al echipelor de seniori. în cel 
mai important meci : Dinamo — Rapid 
4—3 (1—1, 2—1, 0—1, 1—0). Au înscris : 
Rus, Popa, Zamfirescu, D. Popescu de 
Ia învingători și Țăranu, I. Siăvei, 
Mustață de la învinși. Alte rezultate : 
Progresul — Școlarul 6—4 ; I.E.F.S. — 
petrolul 8—2. Clasament final : 1. DI
NAMO, 2 Progresul, 3. Rapid, 4. I.E.F.S., 
5. Școlarul, 6. Petrolul. © ÎN CAMPIO
NATUL JUNIORILOR MICI : Dinamo — 
Șc. sp 1 6—3, Școlarul — Șc. sp. 2 

cientă numai dacă răspunde elemen
telor extrem de complexe și varia
bile pe care le însumează motivația 
copilului fată de mișcarea sportivă;

@ Valorificarea insuficientă a ba
zei materiale existente. Complăein- 
du-se uneori in justificări și argu
mentări de tot felul, unele consilii 
ale organizației pionierilor UITĂ SĂ 
FOLOSEASCĂ INTENSIV CURTEA 
ȘCOLII, TERENUL SPORTIV DIN 
APROPIERE, BAZINUL DE ÎNOT 
SAU STADIONUL DIN LO
CALITATE. Este meritoriu și 
demn de apreciere efortul pe care 
unele consilii și comandamente pio
nierești din județele Constanța, Alba, 
Dolj, Harghita, Bacău. Gorj, Ilfov, 
Maramureș, Neamț, Timiș, Vîlcea ș.a. 
le depun pentru dezvoltarea bazei 
sporțiv-turistice, pentru angajarea 
pionierilor la o permanentă întreți
nere a acesteia. Dar asemenea preo
cupări nu se manifestă în toate uni
tățile de pionieri.

Sîntem pe deplin conștienti că 
multe dintre aceste lipsuri se dato
rase și modului, nu întotdeauna efi
cient și oportun. în care Consiliul 
Național și activiștii aăi au condus, 
controlat și îndrumat întreaga acti
vitate de traducere in fapte a pla
nului de măsuri sportive și turistice. 
Ne exprimăm. însă, convingerea că, 
însuflețiți dc angajamentele luate în 
■cinstea Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. și a celei de a XXX-a ani
versări a Eliberării patriei noastre, 
consiliile organizației pionierilor, co
mandamentele pionierești și toți 
membrii organizației noastre vor fo
losi intens primăvara acestui an 
pentru a porni o largă ofensivă 
a sănătății și a vigoarei fizice, sub 
îndemnul „TOȚI PIONIERII PE 
STADION".

De altfel, în această perioadă, cînd, 
întreaga organizație își aliniază rîn- 
durile pentru marea defilare prile
juită de împlinirea a 23 de ani de 
existență, este firesc ca trupurile să
nătoase și bronzate ale tuturor co
piilor țării să irumpă pe stadioanele 
și terenurile de sport ale patriei 
noastre.

în cadrul marii întreceri patrioti
ce inițiată de organizația pionierilor 
din județul Brăila, adresată tuturor 
purtătorilor cravatelor roșii cu trico
lor, un obiectiv -dintre cele mal im
portante este construirea și amena
jarea de terenuri sportive, pretutin
deni, pe lîngă școli, în cartiere, în 
sate și comune, terenuri care să fie 
apoi intens folosite de către toți 
pionierii și școlarii din localitatea 
respectivă.

„Cupa tineretului" — ediția de va
ră — complexul „Sport și sănătate", 
precum și „Marșul victoriei" — ac
țiune sportiv-aplicativă de masă în
chinată de pionieri celei de-a XXX-a 
aniversări a Eliberării patriei se a- 
daugă ca acțiuni educative de am
ploare ale organizației noastre, adre
sate celor peste două milioane de 
membri ai săi!

La startul noului an sportiv, sîn
tem încredințați eă, în strinsă cola
borare cu școala, cu U.T.C., cu con
siliile pentru educație fizică și sport, 
vom realiza mai repede și mai bine 
obiectivele ce ne-am propus. Urăm 
tuturor pionierilor și școlarilor, co
mandanților instructori și tuturor ce
lor care ne sprijină cu dragoste și 
căldură în această nouă etapă a 
muncii noastre, succese și împliniri, 
un avintat și tineresc „TOT ÎNAIN
TE".

ANGAJARE
FERMĂ

PENTRU SUCCESUL 

MIȘCĂRII SPORTIVE 

MARAMUREȘENE
(Urmare din pag. 1)

nominalizați, printre care atleta Au
relia Filip, gimnasta luliana Simonfi, 
trăgătorul Cr. Pintilie. In 1973, prin 
intermediul Maramureșqlui au fost 
cîștigate 5 titluri balcanice, județul 
a avut 20 de campioni republicani 
de seniori, juniori și copii, au fost 
stabilite 5 recorduri republicane de 
juniori.

Așadar, multe semne bune. Și to
tuși, în ciuda acestui reviriment au 
existat și unele scăderi, relevate de 
»ltfe] Ia recenta ședință a Biroului 
executiv al C.J.E.F.S.

Considerăm, de pildă, că în unele 
locuri s-a demarat destul de greu în 
organizarea activităților sportive de J 
masă, mai mult la nivelul municipii
lor, și mai puțin la acela al comune
lor. N-au fost organizate lunar — 
cum ne-am angajat — acțiuni ciclo
turistice de masă, ciclocrosuri, du
minici cultural-sportive, întreceri la 
nivelul asociațiilor sportive. Unele 
organe sindicale și UTC și chiar con
duceri de întreprinderi, instituții și 
unități agricole (CFR și Minerul 
Baia Mare, Chimia și Iza din Vișeul 
de Sus, Sănătatea și CPL Sighet. 
cele din comunele Boiu Mare, Băița 
de sub Codru, Valea Chioarului. Cun- 
șe.ni, Deseșfi. Căiinești s.a.) nu s-au 
achitat de obligațiile legate de ac
tivitățile de educație fizică și spor
tive de masă. Tn școli mai există 
asociații tn care sportul prezintă un 
caracter sporadic (comunele Leordi- 
na, Băe.ști, Fărca.șa, Bîrsana, Seini. 
Liceul nr. 4, pedagogic, cel de con
strucții din Baia Mare etc.). Tn per
formanță se constată că selecția și 
instruirea sînt încă sub nivelul ce
rințelor, fapt care • determină ca o 
serie de echipe să se prezinte în 
campionat. în condiții nesatisfăcăfoare 
(Minerul, Topitorul și Gloria din 
Raia Mare CIL Sighet. Bradul i'ișeu 
Minerul Borșa, Minerul Nistru, Mi 
nertil Cavnic la fotbal etc.).

Anul 1Ț)74. anul a două evenimen- 
te de mare însemaătate pentru po 
porul român — aniversarea a 30 de 
ani de la eliberarea patriei și Con
gresul al XI-Iea al P.C.R. — ne gă
sește ferm hotărîți să aplicăm mai 
riguros prevederile Hotărîrii, pentru 
a ne aduce o contribuție mai directă 
la succesul mișcării sportive mara
mureșene.

5—0, Progresul — Rapid 4—0 ; ® TUR
NEUL FULGER al echipelor de copii 
din București a fost cîștigat de forma
ția Dinamo, urmată în clasament de : 
Școlarul. Progresul, Șc. sp. 1. ȘC. sp. 
2 și Rapid.

JUDO. Sîmbătă și duminică, la Arad, 
Bacău și Pitești vor avea loc întrece
rile etapei de zonă a campionatelor 
republicane Individuale de seniori. La 
Arad vor participa sportivii din jude
țele Alba, Arad. Bihor. Bistrița Năsăud. 
Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Mara
mureș, Mureș. Satu Mare și Timiș ; la 
Bacău cei din Brăila. Bacău, Buzău, 
Galați. Iași, Neamț. Suceava, Vaslui șl 
Vrâncea. iar la Pitești concurenții din 
județele Argeș, Brașov. Constanța. 
Dolj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Pra
hova, Sibiu, Vîlcea și Teleorman.

Peste cea de a VII-a ediție a 
Campionatelor balcanice de schi 
desfășurate la Voios (Grecia) * că
zut cortina.

De la început trebuie spus că or
ganizatorii au depus eforturi deo
sebite pentru desfășurarea In bune 
condiții a concursurilor. Un val de 
căldură apărut cu cîteva zile îna
intea primelor starturi a topit în 
mare măsură stratul de zăpadă. La 
sosirea competitorilor, gazdele s-au 
găsit într-o situație dificilă. în ma 
sivul Pilion nu se mai puteau dis
puta decît cursele de slalom șj a- 
cestea după ce două zile și două 
nopți, ș-a lucrat la amenajarea pis
tei. A fost cărată zăpada din pă
dure, a fost presărat „ciment" etc 
Cu toate acestea, nu s-a mai putut 
desfășura slalomul uriaș, care a fost 
înlocuit cu o nouă probă de slalom 
special. Pentru fondiști situația a 
fost și mai delicată. Ei au plecat 
într-o altă regiune mai nordică, în 
munții Vermion.

Rămași în stațiunea Portaria, din 
apropierea orașului Voios, „alpinii" 
și-au continuat întrecerile în condi
ții destul de dificile. Sîmbătă, 23 
februarie după încheierea celui de 
al doilea slalom special, cîștigat de 
Dan Cristea, în munții Pilion a 
început să ningă. Pînă duminică 
dimineața stratul de zăpadă a a- 
tins o grosime de 2,5 m dar era 
prea tîrziu.

Vorbind despre întrecerile „alpi
nilor" trebuie spus că. la seniori, 
ele au avut în Dan Cristea un veri
tabil campion, care a demonstrat, 
în fața unor schiori valoroși din 
Bulgaria Și Iugoslavia, că la aceas
tă oră el este cel mai bun din Bal
cani. în prima cursă, el a refăcut un 
handicap de cîteva zecimi după 
manșa I. La a doua coborîre 
Cristea a spulberat orice șansă ad
versarilor prin maniera impecabi
lă în care a evoluat. El a atacat 
fiecare viraj în mare viteză, a alu
necat bine iar tehnica și forța sa 
recunoscute s-au dovedit superioare.

AI doilea concurs de slalom a 
prezentat, tuturor, un Dan Cristea 
imbatabil De data aceasta reprezen
tantul României a realizat în am

FRUNTAȘELE POLO-ULUI 
ÎN CEL DE AL 29-LEA

Duminică se dă startul în cel de al 29-lea cam
pionat republican de polo, competiție care reunește, 
în două serii hlcătuite după criterii valorice, 12 for
mații : DINAMO BUCUREȘTI, actuala deținătoare a 
titlului, Rapid București, Voința Cluj, Progresul Bucu
rești, Politehnica Cluj și Școlarul București în prima 
serie, I.E.F.S. București, Unirea Arad, Crișul Oradea, 
Mureșul Tg. Mureș, Olimpia Oradea și Petrolul Plo
iești (pentru prima oară în prima divizie) în seria 
secunda.

Primele echipe care vor intra în focul întrecerilor 
sînt cele din grupa I. Acestea vor susține partidele 
primului tur între 3 și 31 martie, apoi vor fi pre
zente pentru cel de al doilea, la București, între 26 
și 30 iunie, urmînd ca în perioada 15 septembrie — 
13 octombrie să susțină jocurile din cei de al treilea 
tur. Campioana țârii va fi desemnată, însă, abia după

ROMÂNESC IAU STARTUL
CAMPIONAT REPUBLICAN

meciurile turneului final (luna octombrie). Formațiile 
din seria a doua vor fi chemate la start în a doua 
jumătate a lunii mai.

Desigur, pe primul plan al întrecerii pentru titlul 
de campioană se situează disputa dintre Dinamo și 
Rapid, echipele care oferă cei mai mulți jucători lo
tului reprezentativ. Ultimele meciuri de verificare 
ne-au arătat însă că Voința Cluj, Școlarul șl Pro
gresul din București se află în progres șl pot în
curca multe socoteli în actuala ediție. Există, așa
dar, premise că în acest an vom asista la up cam
pionat mai echilibrat, pe care l-am dori și la uți 
nivel valoric superior. Așteptăm, deci, eforturi susți
nute din partea fiecărei echipe, datoare să contri
buie în mod eficient pentru lărgirea loturilor repre
zentative, pentru creșterea continuă a nivelului po- 
lo-ului românesc.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor — A- 
natol GRINȚESCU) : Șerban HUBER (23 
ani — 1,88 m — 82 kg), Cornel FRAȚII.A 
(33—1,88—87), Gheorghe ZAMFIRESCU 
(27—1.84— 02). Adrian NASTASIU (23— 
1.86—83). Dinu POPESCU (25—1.78—02), 
Viorel RUS (22—1.84—91). ion POPA (30— 
1.82—09), Gruia NOVAC (30—1.92—90), 
Bogdan MIHĂILESCU (32—1,82—78), Radu 
LAZĂR (27—1.80—76), Dumitru TEODO- 
RESCU (21—1,82—82). LiViU RADUCANU 
(20—1.80—79) și Radu MIREA (21—1,90— 
91).

RAPID BUCUREȘTI (antrenor-emerit — 
Constantin VASILIU) • Pavel MIJREȘAN 
(32—1,83—76), petre CHEȚAN (34—1,36—

PROGRAMUL TURULUI
3 MARTIE : C. S. Școlarul — Poli

tehnica Cluj, Progresul București — 
Dinamo București șl Voința Cluj — 
Rapid București ;

10 MARTIE : Dinamo — Școlarul, 
Progresul — Rapid șl Politehnica — 
Voința ;

17 MARTIE : Dinamo — Politehnica,

CÎȘT1GATOARELE

1946—1951 : INDUSTRIA LINII TIMI
ȘOARA

1952—1956 : STEAUA BUCUREȘTI

92), Florin SLAVEI (23—1,84—79), Valerlu 
ȚÂRANU (30—1.85—77), Bogdan BARTO
LOMEU (23—1,83—73). Badea BAJENAF.U 
(23—1.71—76). Iulie Ol. AC (25—1.S0—30), 
Cornel RUSU (30—1,79—75), Valentin ME
DIANII (33—1.71—76). Răzvan MUSTA
ȚA (23-1.76—76). Ion PASCU (25—1.83— 
82). Ilie SLAVEI (22—1.77—79). Manca 
POPESCU (23—1.83—72), Adrian SCIIER- 
VAN (18—1,88—73). Florin TEODOR (24—
1.80—60) și Ștefan MARICA (26—1.85—82). (19—1.78—70).

ÎNVĂȚĂTURA Șl SPORTUL LA LOC DE FRUNTE I

„INOCENTA NOASTRĂ ECHIPA..."
„Iubitor al fotbalului fiind, vă scriu 

pe marginea unui interviu luat antre
norului Cornel Drăgușin, ce a apărut 
în numărul din 21 februarie 1974 al 
ziarului „Sportul", pe marginea tur
neului ' de la Viareggio. Departe de 
mine ghidul de a arunca înfringerea 
echipei noastre pe umerii antrenoru
lui C. Drăgușin. Cîteva aspecte însă 
se cuvin evidențiate. în primul rînd 
afirmația din finalul interviului : 
„Turneul a fost cit se poate de util, 
oferindu-ne posibilitatea să știm ce 
avem de făcut in viitor", este de-a 
dreptul ruptă de realitate. Cu alte 
cuvinte, „inocenta" noastră echipă s-a 
dus acolo, la Viareggio, să facă figu
rație. fără pretenții de calificare în 
faza superioară. Dacă este așa. de ce 
ș-a mai dus ? Cite turnee n-au -între
prins în ultimii ani echipele de fotbal 
de la noi ?... Lozinca asta, cu Ă fost 
util, plin de învățăminte, esto veche. 
C.D. a vrut s-o actualizeze. Noi am mai 
fost la Viareggio și în alți ani. 
Ne-am mai întîlnit acolo cu formații 
de elită. Ce. nu se știa că ele vor 

RĂSPUNS DE LA „POLI" TIMIȘOARA
„Ca răspuns la articolul Diferența dintre L.C.E.A. Cîmpulung Muscel șl „Poli" 

vă aducem la cunoștință că s-a analizat de către conducerea clubului șl a secție! de 
atletism cele relatate în articolul respectiv și ne-a surprins neplăcut faptul că se 
afirmă, de către studentul Niculescu Aurel din anul I, proaspăt transferat la clubul 
nostru, ca fiind necesare 20 de semnături, Inceptnd cu președintele clubului și 
termlnlnd cu magazinerul, pentru a obține de către un atlet echipament sportiv — 
cînd de fapt sînt necesare doar două semnături (antrenor și conducere club, res
pectiv vicepreședinte sau secretar). Spre exemplificare anexăm un bon de primire..."

Așa o fi, cum ni se relatează în răspunsul clubului Politehnica, numai cft 
dtu plicul pe eare 1-am primit lipsea tocmai... bonul de primire, pentru exemplificare t

bele manșe cel mai bun timp de- 
monstrind, încă o dată că este — 
în Balcani — liderul necontestat al 
specialiștilor genului. Ceilalți spor
tivi români au avut și ei evoluții 
bune. Dintre el s-a detașat Dorin 
Munteanu, care a cucerit medalia 
de bronz în cel de al doilea slalom. 
Trebuie spus că Dorin a făcut par
te din grupa a doua de concuren- 
ți. dar aceasta nu l-a împiedecat să 
evolueze foarte bine. Și Virgil 
Brenci și Alexandru Manta au de
monstrat că sînt schiori de valoare. 
Dar, din dorința de a intra în po
sesia primelor locuri, ei au riscat 
prea mult și au comis erori pentru 
care au fost descalificați.

întrecerile juniorilor, desfășurate 
pe aceleași trasee cu ale seniorilor, 
au fost dominate de sportivii din 
Iugoslavia. Boian Krizaj s-a dove
dit un autentic talent. Reprezen
tantul nostru Ion Cavași s-a aflat 
foarte aproape de rivalul său — 
Krizaj — atît prin maniera de atac 
a virajelor, eît și prin combativi
tatea specifică marilor campioni. 
Dacă nu ar fi ratat o poartă Ion 
Cavași ar fi fost cu siguranță, în 
posesia unei medalii, poate chiar și 
a celei mai strălucitoare. Ceilalți 
juniori români. Nandor Szabo și 
Cornel Neguțescu nu sînt încă la 
valoarea lui Ion Cavași.

Fondiștii au avut o evoluție ne
concludentă. Singurul care a făcut 
dovada calităților sale a fost stu
dentul de Ia IEFS Nicolae Dudu, 
clasat pe locul doi în cursa se
niorilor. El a arătat că este un fon- 
dist,valoros, cu un bogat bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice, cu o re
zistență specifică marilor alergători 
pe schiuri. De la juniorii Francisc 
Forico, Corne] Mandruș, Ion Pelin 
și Ion Moise se aștepta mai mult 
dar ei au evoluat slab. Nici juni
oarele Vilma Tudor (locul 3). lu
liana Pața, Cornelia Mititelu și 
Ana Bădescu nu au avut compor
tări pe măsura talentului lor, dar 
sîntem convinși că, în scurtă vre
me, cu toții, vor realiza saltul va
loric.

Paul 1OVAN

VOINȚA CLUJ (antrenor — Arcadie 
SARKADY) • Andrei HARABULA (23—
1,79—79), Gavrilă POP (25—1,72—65), Flo
rin OCOLIȘAN (20—1.G9—66), Attila SZT- 
LAGY (20—1,66—07). Ladislau DAROCZI 
(33—1,78—82), Carol DONOGANY (26— 
1,00—78). Claudiu RUSU (25—1,80—82), 
Vasile BURDEA (34—1,72—75), Oavril 
HILF (37—1,62—78), Francisc FULOP 
(32—1.76—75), Radu RUSU (22—1.75—70). 
Ștefan SZILAGY (28—1,70—70), Andrei 
SZILAGY (27—1.71—74), Csongor GYAR- 
FAS (18—1.83—75).

PROGRESUL BUCUREȘTI (antrenor 
- Teodor ANGELESCU): Radu BOGDAN 
(28—1.82—89), Victor STANCU (22—1,89—

Școlarul — Rapid ș! Progresul — Vo
ința ;

24 MARTIE : Politehnica — Rapid, 
Dinamo — Voința și Școlarul — Pro
gresul ;

31 MARTIE : Voința — Școlarul,
Politehnica — Progresul și Rapid — 
Dinamo.

CELOR 28 DE EDIȚII

1957—1971 : DINAMO BUCUREȘTI
1972 : RAPID BUCUREȘTI
1973 : DINAMO BUCUREȘTI

83). Doru SPINU (19-1.81—73), Virgil 
GOIAN (23—1,81—81). Alexandru MUN
TEANU (25—1,85—79), Radu COCORA (21— 
1,87—84), Constantin MANEA (21—1,81— 
83), ion GHEORGHE (20—1.76—75), Gheor
ghe GAJTA (19—1,82—73). Viorel BORZA 
(26—1.87—85). Ion MIU (34—1,72—78), Mi
hai POPESCU (23—1,80—78), Adrian IO
NESCU (22—1,79—72). Gabriel ARSENE

participa si anul acesta ? Ce. nu am 
avut noi posibilitatea să știm ce 
avem de făcut și la turneul actual ? 
Ar fi interesant pentru noi, iubitorii 
fotbalului, să ni se explice marele 
secret pe care l-au descoperit con
ducătorii echipei la Viareggio, acela 
de a ști ce au de făcut în viitor. 
Personal, mă îndoiesc că au s-o facă. 
Și dacă vor merge și la anul cu o 
echipă reprezentativă va fi și mai 
util ! C.D. a fost impresionat de pre
gătirea fizică a jucătorilor, „bine clă
diți, cu un gabarit impozant, tineri 
care se angajează la efort cu o dă
ruire totală". Se naște atunci între
barea, cum au reușit echipe de club 
să aducă asemenea loturi cu aseme
nea jucători, iar noi... n-am reușit să 
găsim o echipă dată de toate clubu
rile noastre 7 Eu n-am încercat decît 
să insist asupra unor aspecte, să le 
zic carențe ale fotbalului nostru. Aș 
fi bucuros dacă lucrurile vor merge 
bine în fotbalul românesc".

Ionel BEJENARV
str. K. Marx, 9 bis. Botoșani

REZULTATELE „EXAMENULUI PARȚIAL" ANUNȚĂ
0 FRUMOASĂ „RECOLTĂ" LA CROSUL BALCANIC

Spuneam în ziarul de miercuri 
că întrecerile concursului republi
can de eroi desfășurate marți pe 
traseul „clasic" din pădurea de 
lîngă Băile Felix au fost cele mai 
interesante dintre competițiile de 
acest gen desfășurate în ultimii 
ani. Ne-au făcut să afirmăm acest 
lucru dîrzenia deosebită cu care 
și-au apărat șansele concurenții 
la toate cele cinci alergări, pre
cum și performantele deosebite în
registrate. Să judecăm, deci, pro
bă cu probă aceste rezultate, a- 
vînd ca elemente de referință ci
frele obținute pe același traseu — 
excelent pentru cros — în urmă 
cu două "ăptămîni, la probele de 
control, de cîțiva componenți ai 
lotului republican, pe acelea rea
lizate la concursul republican din 
primăvara trecută și — de ce nu 7 
— chiar performanțele înregistrate 
pe pistă de cei mai buni semi- 
fondiști și fondiști ai noștri.

RESPECTTND ORDINEA CRO
NOLOGICA a alergărilor vom în
cepe cu proba de 1 000 m a juni
oarelor. Pe primele locuri, ca de 
obicei în ultimii doi ani, Viorica 
Jitaru și Viorica Neagu, excelente 
alergătoare de cros, urmate de re
cordmana junioarelor II Ia 800 m 
Elisabeta Bakalar, venită mai tîrziu 
în alergările pe teren variat. Toa
te trei au alergat sub 2:50, și 
pentru a înțelege ce înseamnă a- 
cest timp vom sublinia că recor
dul național pe pistă al junioare
lor este de 2:50,6 (depășit acum 
de primele ipatru clasate), iar Jitaru 
(2:46,5) și Neagu (2:46,8) au obți
nut timpi mai buni chiar decît 
recordul de pistă al senioarelor 
(2:47,4 Ileana Sila!) ! ! Comentari
ile fiind de prisos, vom aminti 
doar părerea antrenorului federal 
NicOlae Mărășescu. care ne-a de
clarat că cifrele de la cros con
vertite la proba de 800 m înseam
nă, de acum, 2:06,0 — 2:07,0.

POLITEHNICA CLUJ (antrenor — Au
rel ARDELEANU : HOria IOANETE (24—
1.79— 75). Radu DOBARU (23—1,75—77), 
Eugen POP (24—1,72—71). Virgil BODREA 
(21—1,74—73), Dan MUNȚIU (22—1.70—

67) , Vasile POP (22—1,78—79). Dan CRA- 
C1UNEANU (25—1.72—74), Augustin TI- 
ȘE (25—1,74—75), Bela FABIAN (22—1,73—
68) . Gheorghe KOVACS (17—1,70—63), Pa
vel CRIȘAN (20—1,72—71). Ioan LORINCZ 
(23—1,75—72), vasile URCAN (32—1,72— 
•75)-

C. S. ȘCOLARUL BUCUREȘTI (antre
nor — Paul NICULESCU): Gheorghe BĂ
NICĂ (22—1,82—78), Dan RACOVEANU 
(26—1.85—75), Adrian SORESCU (22—1,86— 
74), Florin BĂDINICI (23—1,84—83), Ion 
COLAN (23—1.83—79). Cornet STOICA 
(23—1,75—72). Mihai GAVRILESCU (23—
1.79- 72), Gheorghe TOMESCU (20—1.68— 
64). Nicolae PIȚ1GOI (20—1,77—67), Dan 
CHIVĂRAN (20—1,81—79), Aurel IONES
CU (24—1.85—86). Adrian CONSTANTI- 
NESCU (24—1,79—75), Răzvan I ANOLE 
(20—1,81—74), Adrian MUNTEANU (19— 
1,73—70), Viorel RADU (19—1,73—73)1 Ma
rian ANGELESCU (19—1,79—68).

Azi și miine la Păltiniș ETAPA DE IARNĂ 
ÎN CUPA F. R. T. A. LA ORIENTARE TURISTICĂ

Astăzi și mîine se desfășoară la 
Păltiniș primul concurs de anver
gură al sezonului la orientare tu
ristică, Este vorba despre etapa 
de iarnă a Cupei F.R.T.A. care va 
comporta două manșe urmînd ca, 
la sfîrșitul lunii iunie să se dis
pute partea a H-a a competiției 
constînd din două etapa de noapte.

Chiar acesta este tit- bogat în competiții de 
Iul relatării pe care pro- masă, eu campionate in- 
fesorul Gheorghe ȚIGĂU, terclase la handbal și 
de la Liceul „M. Sado- mini-fotbal, cu întreceri 
veanu" din coin. Korea, individuale la șah,. tenis 
jud. Neamț, ne-o trimite de masă, săniuțe și sebi, 
pe marginea activității discipline Îndrăgite în 
sportive din această uni- școală. De fiecare dată 
tatc de înv&țămint. gpi- aceste competiții atrag 
cuim din ampla și inte- zeci de eleve și elevi, 
resanta sa scrisoare : sub îndrumarea profeso- 
.,înființat în 1953, Liceul rilor de alte specialități, 
„Mlhail Sadoveanu" din în frunte cu profesorul 
Borca se bucură de o de istorie Mircea Afloa- 
bună tradiție prin rezul- rei. un mare pasionat al 
țațele obținute atît în ac- sportului, care-și sacri- 
tivitatea instructiv-edu- fică timpul liber cu pre- 
cativă. eît și în cea spor- gătirea echipelor de 
tivă de masă. Deși în handbal, băieți și fete, 
existența sa de pînă a- De altfel, echipa băieti- 
etlm a beneficiat numai lor a cîștigat ediția 1972 
doi ani de zile de servi- —73 a campionatului ju
riile unul cadru didactic dețean de handbal, par- 
specializat in educație ticipînd convingător și 
fizică, asociația sportivă la zona calificărilor de 
a liceului (care numără la Tecuci. De la 1 fc- 
peste 650 de eleve și bruarie, din inițiativa 
elevi de la clasele I— medicului veterinar din 
XII) are în fiecare an localitate, Mihai Alexan- 
un calendar competiție- droaia, au fost puse ba
nal judicios întocmit și zele unei secții de judo.

14 ECHIPE ÎN PRIMELE DIVIZII DE BASCHET Șl VOLEI
Gheorghe MODROGAN din Bucu

rești, șoseaua Colentina 51, ni se re
comandă ca „vechi simpatizant și fi
rește spectator al jocurilor de sală, 
in special baschet și volei". In aceas
tă calitate el propune forurilor de 
resort ca „Numărul echipelor de vo
lei și baschet din campionatul divi
zionar A să crească — atît la fete eît 
și la băieți — la 14 echipe". în spri
jinul propunerii sale, dînsul aduce 
citeva argumente : „Numărul popu
lației țării a crescut considerabil față 
de anul 1950, cînd a început primul 
campionat divizionar A de baschet 
fete ; condițiile create în școli, uni
versități, întreprinderi și instituții 
pentru practicarea sportului sînt TO
TAL îmbunătățite față de anii prece
dent!; a crescut considerabil numărul 
jucătorilor legitimați pentru aceste

GHEORGHE BURUIANA, pa 
care l-am remarcat în vara trecu
tă, la Odesa, cu ocazia concursului 
Prietenia, a confirmat talentul cu 
care este înzestrat, ca șl progresul 
continuu în care se află, cîștigînd 
detașat alergarea de 4 000 m a 
juniorilor. după ce a condus cursa 
din „cap-' în cap". ; Timpul său, 
11:35,9 este mai bun cu peste 20 
de secunde decît performanța pe 
care o obținea tot la Felix, în pri
măvara trecută, Gheorghe Ghipu. 
Surprinzătoare ni se pare absența 
dintre primii șase clasați a meta
lurgistului bucureștean C. Bebere- 
che, cotat printre favorit!.

LA TINERET (6 000 m) a cîștl
gat Paul Copu, urmat de Nicolae 
Onescu șt Gheorghe Ghipu. Locul 
trei al campionului european de 
juniori poate surprinde, dar Ghipu 
s-a „plimbat", arătînd — la sfîrșitul 
cursei — ca după o încălzire pre
lungită. El ne-a spus că nu a 
forțat întrucît nu este pus la pr"ct 
cu pregătirea. Să notăm că primii 
șase clasați au alergat sub 18 mi
nute (anul trecut timpul învingă
torului a fost de 18:36).

PROBA SENIOARELOR a fost 
dominată categoric de craioveanca 
Natalia Andrei, care a luat cursa 
pe cont propriu chiar de la în
ceput. Ea a trecut în 2:56,0 la 1 000 
de metri (!) și a cîștigat detașat, 
cu cîteva zeci de metri fată de a 
doua clasată. Măria Linca, și cu 
un timp mult mai bun decît cel 
cu care Tonka Petrova (Bulgaria) 
cîștigase crosul balcanic anul tre
cut la Istanbul (6 6,3,0 față de 
6:11,2).

ÎN PROBA SENIORILOR, la 
conducere s-a -aflat» aproape tot 
timpul alergării Ilie ÎFloroiu. El a 
imprimat o trenă rapidă, dar nu 
s-a putut desprinde de Ilie Cioca. 
Pe ultimele syt£d,e metri, mai 
proaspăt, acesta a lorțat, a trecut 
în frunte și a obținut o victorie 
mai ușoară decît ar fi putut spe
ra, Floroiu renuntîr'.d’îla luptă. Am
bii au coborît copios sub' 30 de 
minute. Pe locurile următoare s-au 
clasat Petre Lupan și „veteranul" 
Nicolae Mustață.' fiu. a reușit să 
se claseze pe o poziție care să-î 
asigure selecționarea: în echipa 
pentru crosul •ibaisanic, Stelian 
Marcu (Farul), un obișnuit al e- 
chipei naționale în ultimii 3 ani.

De fapt, acesța a fost obiectivul 
major al crosului, de Ia Felix: 
selecția pentru întrecerea balca
nică de la Velenje (Iugoslavia, 24 
martie). Așa cum o arată și trece
rea în revistă a rezultatelor, pe 
care am făcut-o mai sus. testul a 
fost edificator. Facem această a- 
firmație avînd convingerea că, și 
în continuare, pregătirea celor aleși 
va fi la fel de atentă. Stagiul de 
pregătire organizat la Felix de fe
derație și-a dovedit utilitatea. Co
lectivul de tehnicieni, coordonat 
de antrenorul federal N. Mărășes
cu, a instaurat în cadrul lotului 
de semifond și fond un climat 
de muncă și seriozitate care 
a dat roade — chiar dacă 
examenul de marți a fost nu
mai unul „parțial". Ne intere
sează însă recolta care va fi ob
ținută în martie, la Crosul Bal
canic. Și avem toată încrederea că 
ea va fi bogată pentru că, sportivi 
și antrenori, deopotrivă, lucrează 
într-un înalt spirit de responsabi
litate 1

Vladimir MORARU

Competiția se dispută pe echipe 
formate din doi sportivi și o spor
tivă, clasamentul fiind stabilit 
după timpul ultimului echipier so- x. 
sit. Rămîne de văzut în ce măsu
ră stratul de zăpadă aflat pe tra
seele întrecerii îi va obliga pe con- 
curenți să utilizeze schiurlle în de
plasarea lor.

care reunește deocamda
tă 23 de tineri. Baza ma
terială sportivă a liceu
lui dispune de un teren 
de handbal și de volei, 
de o sală de gimnastică, 
de dimensiuni reduse și 
dotată aproape corespun- 
zătoE., , Există intenția, 
din partea organelor lo
cale și a conducerii li
ceului. de a îmbunătăți 
această bază materială 
prin, construirea. în ur
mătorii' ani, a unei săli 
de jocuri și a unui teren 
de foib-il . cu pistă de 
atletism".

Ne .bucyră că intelec
tualitatea din această co
mună înțelege pe deplin 
rolul formativ al spor
tului, aportul acestuia la 
educarea tinerei genera
ții și nu se mulțumește 
doar cu o susținere pro
pagandistică, ci pune 
umărul efectiv la activi
tatea de zi cu zi, alături 
de organele locale.

două discipline sportive, tot mai 
multe orașe au echipe în Divizâa A 
sau în cea secundă; sînt orașe ea : 
Galați. Craiova, Constanța. Tg. Mureș, 
Iași etc., cu centre universitare puter
nice care pot organiza și subvenționa 
echipe în campionatul Diviziei A : 
numărul spectatorilor, în special al 

»elevilor și studenților, a crescut mult". 
In finalul scrisorii sale, cititorul nos
tru propune și cîteva soluții : „Din 
actualul campionat divizionar A la 
ambele discipline să nu retrogradeze 
niei o echipă: cele două echipe care 
ar urma să completeze locurile 13 și 
14 să fie ciștigătoarele barajului res
pectiv ; campionatul divizionar A să 
înceapă odată cu anul universitar, 
avînd etape săptămînale sau turnee 
și să se termine primăvara, fără pauza 
de mijloc (tocmai in sezonul rece).
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DETECTIVISTICE
...D»cl dimineață, d»vr»m». nici bin» n-otn d»schij 

ochii, ți Dan Pâtrajcu de la „Informația* md »unfl 
Colombian, tn anchetâ, cu tntrebârll» totale î cin» 
ia campionatul, cine retrogradewa ? Ar fi trebuit »ă 
fac și »u ca locotenentul tn ultimul apirod și pentru 
a mâ gîndl bine sg pun mutică simfonică, »ă gtn> 
dese pe melodii de Haydn |i Mozart, »ă dezleg e- 
nigmele asculttnd Beethoven, Nu tncope îndoială că 
detectivul jt'« ceva șl tn direcția asta : enigmele si 
simfoniile se potrivesc foarte frumos, unele se ajută 
pe altele — numai că la ora aceea, o or.chetei, 
radîo-ul are „melodia preferată* cu Anca Agemolu 
și grupul pampambrr... Am zis ce-am zis ■ Craiova 
ia campionatul că altfel... nici nu vreou sa mă gîn- 
desc altfel. De retrogradat știu eu cine aș vrea — 
dor prea rar se petrece ce-aș vrea ca să om în
drăzneala unui pronostic bazat po dorințele mele. 
De mult, dorințele mele nu mai ou puterea de a fi 
pronosticuri valabile. M-am resemnat, nu strig nici 
măcar cit strigă alții Io tnfrîngerec 
lui Dinamo de cătra Autobuzul, în 
care nu văd nici un scandai, da
că stai să te gîndești că spani
olii acera, la o săptămînă după 
ce toată lumea le spusese că au 
fost niște nenorociți, înving nici moi 
mult nici moi puțin R.F. Germania' 
Na I Dacă și în fotbal mingea nu 
va fl rotundă, atunci să trecem 
la mingea (și capul) pătrat(â)... 
Ca atare — deși n-aș vrea — 
eu văd retrogradînd C.F.R. Cluj, 
Rapidul și, vai, Petrolul. (Bacău! 
— nu, că acolo m-am născut). 
Dar nici cele trei indicate,, n-ar 
merita soarta asta, de-ar fi după 
inima mea. Dor ce are inima cu 
logica ?

Ceea ce mă miră însă e că nimeni nu a făcut o 
anchetâ rapidă cu baschetul — ce face Steaua la 
Madrid, de pildă, sau cine cîștigă mondialul de 
handbal ? Din nou, chestiile astea care nu-s cu 
corner sou penolty, nu ne ord conștiința, deși Poli
tehnica scoote meciul acela nebun cu Standa. în de
plasare, unde fetele marchează 74 ia sută din ac
țiuni... Totuși, acolo, ia baschet, a avut ioc cel moi 
frumos spectacol sportiv de la începutul anului — și 
anume : „o sală ridicată în picioare pentru a aclama 
un jucător străin (Taylor) la părăsirea arenei I Slă
vit fie acest gest, slavă spectatorilor din Floreasca, 
slavă spoiturilor care rămîn sporturi și nu cad în 
mizerie umană și josnicie I Dacă baschetul poate 
naște asemenea scene de frumusețe omenească -— 
slavă lui (chiar dacă ne moi dâ fiorul unui baraj 
Ia Roma, suspense la care nu mă mai gîndeam) '

După cum, nu se afcs anchetă în ceea ce privește 
șahul.' II întrece Spasski pe Karpov ? Petrosian din 
nou il „monîncS" pe Korcinoi ? Mai ales în această 
semifinala, as dori să se întîmole ce doresc și Kor

cinoi să ajungă mai sus, deși eu sînt dintr» acei 
car» nu-4 vorbesc deloc de rău pe Petroslon pentru 
jocul sâu profund, betonat șl cenușiu. Cită forță în 
această aparentă „lipsă de spectacol’ I Ce nervi de 
oțel I Dar dacă Victor Korcinoi trece de el — dar 
oare va trece î — omul acesta poate ajunge în 
fața lui Fischer, ceea ce, în lipsa Iul TaL e visul 
meu de cur ctnd mă gîndesc la șah... O finală : 
Flscher-Korcinoi 1 Nu va fi nici asta, căci Korcinoi 
— zic înțelepții — are nervii slabi...

Dintre imagini — dacă lăsăm o clipă încă ne- 
concludentale meciuri de hochei aie echipei noastre 
și minunății cai de la Aachen — memorabil rămîne 
meciul lui Leeds cu Bristol (a 16-a din liga a doua!), 
meciul egal, primul, nu eliminarea, căci despre o- 
ceea ce să mai spui ? Zici Leeds și taci... Eliminată 
acasă din Cupă de niște băieți ca toți băieții din 
liga a doua, „invincibila" pierde imediat și în 
campionat — ca să vedeți cum e fotbalul și să ex- 

trageți puțină înțelepciune înainte 
ni», ..i.rwy de începerea campionatului nostru, 

ridicînd puțintel privirea de la 
Bălan, Batacliu și Bîrlă, portarul 
de la Videle... Iar dacă mai vreți 
înțelepciune, citiți-I pe Mateianii 
în „Fotbal" șl poate că intrîndu-ne 
vorbele lui pe o ureche și ieșind 
ele pe cealaltă, poate că vor lă
sa totuși, cum se zice în popor, 
o urmă. Căci nu e lege ca o vor
bă urmînd acea traiectorie dintr-o 
ureche prin alta, să nu treacă și 
prin lăcașul inteligenței, lăsînd o 
urmă din care un bun detectiv 
să deducă un ce profit.

CORESPONDENTA
Castan Stiea — str. Aviatori, bloc 30 bis, Bacău: 

Reveniți, explicîndu-mi foarte civilizat că „steliștii" 
care au cîntat Craiovei : „ați mîncat bătaie in
tonau acea funestă melodie pentru a se bucura de 
victoria tor. Scrieți că : „ați mîncat bătaie !“ în
seamnă pentru el : „am învins I". Dar nu era mai 
simplu să cînte : „am învins" ? Se făcea economie 
de cel puțin un cuvînt. Era o mare și frumoasă 
economie...

P. Grant —• Australia: Surpriza unei scrisori ve
nită tocmai de peste mări și țări e prea mare ca 
să nu iau act cu plăcere, chiar, de punctul dum
neavoastră de vedere discutabil, care susține că e 
maț bine să se cînte „ați mîncat bătaie !“ învinșilor, 
decît a-i înjura pe aceștia eu acele epitete, pe cars 
constat că nu le-ați uitat, din străbuna noastră 
limbă. Sigur că așa pusă problema — ce pot spune? 
Dar permiteți-mi ca, fie și de la o asemenea distan
ță. să nu accept a se pune astfel problema : Intre 
înjurătura' de mamă și „ați mîncat bătaie I", ce e 
preferabil ? E preferabil să nu punem așa problema. 
Dar, încă o dată, scrisoarea dumneavoastră m-a 
bucurat nespus, la gîndul că „Sportul" nostru a- 
junge pînă pe acele tărîmuri.

BELPHEGOR

„ ™aE — SUPORTUL MORAL AL TEHNICII
Mereu ne-am întrebat — și nu nu- 

numai la momentele de analiză pe
riodică ale fotbalului divizionar — 
dacă jucătorii noștri, cei fruntași 
înainte de toate, au o bună tehnică 
individuală. Pentru că, am zis noi, 
de la tehnică încape fotbalul, aceas
ta fiind de fapt singurul factor al 
antrenamentului și jocului care nu 
poate fi conceput în nici o împreju
rare fără minge și de aceea l-ara 
considerat — nu fără temei — crite
riul cel mai obiectiv de apreciere a 
valorilor

De fiecare dată însă. încercînd a 
ne apropia cit mai mult de adevăr, 
răspunsul la o astfel de întrebare 
n-a fost în măsură să ne satisfacă 
pe deplin. Poate și fiindcă observa
țiile noastre critice s-au oprit de 
obicei în sfera constatărilor, rapor- 
tîndu-Ie la nivelul fotbalului avan
sat și, privind mai mult prin prisma 
performantelor acestuia. Pe undeva 
s-a trecut mai ușor peste faptul că 
jucătorii noștri posedă totuși, în ge
neral, o bună ir.demînare, o dexte
ritate de exprimare a procedeelor

de tehnică, superioară multora din 
elita soecerului mondial. Mai ales 
atunci cînd .arta aceasta. a mane
vrării cu abilitate a balonului, se 
sprijină pe o pregătire fizică, capa
bilă să asigure un randament ma
xim cu o cheltuială rațională de e- 
fort pe parcursul unei partide sau 
chiar a unei competiții întregi.

Recent, am avut prilejul să ur
mărim, mai întîi într-un cadru izo
lat de joc și după aceea în contex
tul meciurilor de verificare ale aces
tei perioade pregătitoare de iarnă, 
cîteva dintre divizionarele noastre A. 
printre care Steaua, Rapid. Petrolul, 
Sportul studențesc. Și trebuie să 
mărturism că am rămas plăcut im
presionați văzînd execuții tehnice pe 
care ne place adeseori a le remarca 
în transmisiunile televizate ale unor 
întîlniri de campionat disputate în 
Anglia. Olanda sau It.F. Germania. 
Am văzut — repetăm — și la jucă
torii noștri suite de pase cu adresă 
și oportunitate, preluări artistice in 
spațiile aglomerate ale porților, dri
blinguri cu scop și în viteză, depo-

CONSFĂTUIREA DE IERI DE LA F.R.F.
Ieri la sediul Federației Române 

de Fotbal, a avut loc o consfătuire 
cu participarea tuturor conducători
lor de Club din Divizia A. Consfă
tuirea a fost condusă de tov. Mircea 
Angelescu, președintele F.R.F.

Au fost luate în discuție o serie 
de probleme legate de îmbunătățirea 
activității fotbalistice.

REORGANIZAREA MUNCII 
CU .TUMORII

Se va pune un accent deosebit 
pe grupa de virstă 16—18 ani, ur
mînd ca programul de pregătire să 
atingă in cel mai scurt timp nivelul 
seniorilor. Acest program de pregă
tire va trebui să devanseze cu doi 
ani nivelul de pînă acum. Juniorii 
trebuie să treacă la un ciclu de lu
cru mai complex, cuprinzând vara și 
iarna, inclusiv taberele, lucru jn 
sală etc. Acestui regim de exigență 
sporită trebuie să i se supună echi
pele de juniori ale divizionarelor A, 
echipele divizionarelor B constituite 
în cluburi Și echipele liceelor de 
fotbal.

întreg programul acestei activități 
noi va fi subvenționat de F.R.F.

tn cadrul noilor măsuri de Îmbu
nătățire a activității fotbalului româ
nesc. se vor înființa unități școlare, 
de tipul liceelor de fotbal, în 5—6 
județe, cu perspectiva extinderii a- 
cestei experiențe. Profesorii de edu
cație fizică din școlile sportive Sl din 
licee vor fi asimilați cu antrenorii 
centrelor de juniori și de copii (in
clusiv drepturile respective). Se pre
conizează de asemenea legarea pro
fesorilor de educație fizică de clu
bul de fotbal, pentru realizarea unei

TURNEUL ECHIPEI U.T.A. ÎN LIBIA
ieri s-a întors din turneul întreprins 

în Libia echipa U.T.A. Fotbaliștii ară
deni au ctștigat 3 jocuri în orașul 
Benghazi. Prima intîlnlre disputată la 
20 februarie cu echipa Ahly Benghazi, 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 <1—0>.
Partida următoare a avut loc la 25 fe
bruarie. cu Alta Haddi. Rezultat 2—0 
(1—0). Ultimul joc al turneului (26 fe
bruarie), disputat în compania formației 
Nasr Benghazi a revenit arădenilor cu 
<—l (2—0). In cele trei întîlniri antre
norul Jurcă, a folosit următoarea for
mație : lorgulescu (Vidac) — Birău, 
Kulcla, Pojonl, Popovici — Domide, 
Ghiță, BroșovscM — Axeute, Knn, 
Sima.

conduceri unice, sub patronajul clu
bului.

Președintele F.R.F. s-a referit, în 
continuare, la proiectul de regu
lament privind activitatea antrenori
lor. Au fost subliniate acțiunile me
nite să îmbunătățească formarea, 
clasificarea și încadrarea antrenori
lor.

O altă temă adusă în dezbatere a 
fost aceea a autofinanțării cluburilor, 
in vederea îmbunătățirii muncii de 
valorificare a resurselor proprii.

S-a comunicat de asemenea pro
iectul înființării unui Centru al 
F.R.F., pentru experimentarea unor 
metode de pregătire noi, pentru pre
gătirea echipelor naționale, pentru 
instruirea și perfecționarea cadrelor 
de tehnicieni.

în încheiere, președintele F.R.F. a 
arătat că toate măsurile organizato
rice pentru îmbunătățirea fotbalului 
nu vor putea fi eficiente dacă în 
munca tuturor factorilor legați de 
activitatea fotbalului nu se va in
staura un regim de exigență și dis
ciplină.

STEAGUL ROȘU Șl METROM
ÎN FINALA CUPEI 

„SILVIU PLOIF.ȘTEANL)“
Au luat sfîrșit partidele din cele 

două serii ale cupei „Silviu Ploieș- 
teanu" rezervată echipelor din ju
dețul Brașov. în ultima etapă s-au 
înregistrat rezultatele :

Seria l: Precizia Săcele — 
C.S.U. Brașov 3—0 (3—0), Tracto
rul Brașov — Nitramonia Făgăraș 
1-4 (1—1) ;

Seria a Il-a: Torpedo Zămești 
— I.C.I.M. Brașov 2—0 (1—0), Chi
mia Victoria — Carpați Brașov 
5—0 (0—0).

Pe primul loc în cele două serii 
s-au clasat Metrom cu 7 puncte 
(seria I) și Steagul roșu — 8 punc
te (seria a II-a), care și-au înche
iat jocurile în etapa precedentă. 
Conform programării inițiale, fi
nala va avea loc miercuri 6 mar
tie, pe stadionul tractorul. (C. 
GRUIA — coresp. județean).

sedări corecte urmate de repunerea 
organizată a propriei echipe în atac, 
goluri frumoase din lovituri cu capul, 
curse rapide pe extremă urmate de 
centrări utilizabile, șuturi la poartă 
și pe poartă din pozițiile cele mai 
diferite. Asta înseamnă, așadar, că 
sc poate ca și echipele noastre să se 
manifeste pe planul tehnicii de joc 
la un nivel care să concureze cu 
acela al fotbalului din aria mărci 
performante. O primă explicație a 
acestei situații există desigur, dacă 
ne gîndim că acum, în pragul star
tului competițional. 'bateriile de e- 
nergie sînt, peste tot aproape, bine 
încărcate și există suficiente rezerve 
de susținere a efortului.

Dur, pregătirea fizică nu este sin
gura și poate nici cea mai impor
tantă condiție a valorificării superi
oare a unor execuții de manevrare 
a mingii îr. spațiul de joc. Dacă ne 
gîndim mai bine, ceea ce îi este 
necesar mai mult tehnicii noastre 
fotbalistice este suportul său moral. 
Jucătorilor, chiar și celor din lotul 
reprezentativ, le lipsește curajul și 
încrederea de a încerca, forța psihică 
în stare să-i determine a impune 
reușita Teama de a nu greși, in 
anumite situații, îi face pe multi, 
din rîndurile celor dotati cu îndemi- 
narea corespunzătoare, să evite an
gajamentul direct cu adversarul, să 
renunțe cu ușurință la a găsi solu
ții tehnice care să-l surprindă pe 
acesta. în special în confruntările cu 
formații străine din așa-zisa „lume 
a fotbalului mare". Este, fără îndo
ială, aceasta, o problemă a menta
litate.

Mihai IONESCU

MECIURI AMICALE
GLORIA BUZĂU — S. C. BACAU 

3_1 (2—1) în drum spre București, e- 
chlpa din Bacău a susținut miercuri, 
la Buzău, o partidă de verificare cu 
Gloria. Buzoienii au jucat foarte bine, 
învingînd formația din Divizia A cu 3—1 
(2—1). Au marcat Toma (m.în. 12), Ne- 
delcu (min. 24) și Enache (min. 52), 
pentru Gloria Buzău, respectiv Hrițcu 
(min. 5). A arbitrat corect I. Kosuth — 
Buzău. (C. TEODOBESCU — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — ȘTHNTA BACĂU
1— 1 (1—1). Meci util pentru ambele 
formații. Au marcat : Panait (min. 9) 
pentru Știința, respectiv Apostol (min. 
18). (C. ENEA — coresp.)

F. C. GALATI — UNIREA FOCȘANI
2— 1 (0—1). au înscris : Dan Coe (min. 
63), Băcescu (min. 85), pentru gazde, 
respectiv Canaraglu (min. 4(1). (T. SI- 
RIOPOL — coresp. județean)

C. S. TIRGOVIȘTE — METALUL 
PLOPENI 1—1 ■ (1—1). Joc frumos, dar 
ambele echipe s-au dovedit deficitare 
Încă în omogenizarea compartimentelor. 
Autorii golurilor : Neagu (min. 3) pen
tru C. S. Tlrgoviște și Alexe (min. 38) 
pentru Metalul Plopeni. (M. AVANU — 
coresp)

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA 2 MARTIE

• Stadionul Giuleștl, ora 16 : Rapid 
— Sport Club Bacău (Divizia A) , ora 
14 : Rapid — Sport Club Bacău (tine- 
ret-rezerve).

DUMINICA 3 MARTIE

• Stadionul Republicii, ora 16 : Spor
tul studențesc — Politehnica Iași (Di
vizia A) ;
• Stadionul politehnica, ora 11 : 

Sportul studențesc — Politehnica Iași 
(tlneret-rezerve).

„CUPA TINERETULUI"
(Urinare din pag. 1) 

schiori vor participa ca deschizători 
de pîrtie atit în cursele de fond, cit 
și îri cele do slalom.

Carnavalul de sîmbătă seara, de la 
ora 13,30, va fi precedat de deschi
derea festivă a competiției pe micul, 
dar cochetul, stadion din Poiana Bra
șov. Toți participanții, grupați în 
fața cabanei Poiana Ursului, prece
dați de arbitri și organizatori. în 
ritmurile fanfarei, cu steaguri si 
flamuri, vor defila pînă la stadion, 
unde va avea loc programul prevă
zut pentru ceremonia de deschidere 
a finalelor „Cupei tineretului".

încă de vineri va fi mare anima
ție în Brașov și în Poiană, unde sînt

așteptați cencurenții. Autocarele vot 
aduce din fiecare județ freamătul 
specific, iar participarea Ia această 
mare sărbătoare a sportului de masă 
de la sfîrșitul acestei s&ptămîni va 
cunoaște semnificații deosebite.

Deși ar mai fi posibile unele mo
dificări ale programului, determina
te de starea zăpezii, el arată astfel: 
probele alpine vor avea loc sîmbătă 
și duminică, de la ora 9,30, pe Pîrtia 
Lupului ; fondiștii tși vor disputa în- 
tîietatea sîmbătă și duminică do la 
ora 9,00, pe diferitele distanțe, sepa
rat pentru fete și băieți, pe departa
mente ; cursele de sanie vor avea loc 
sîmbătă, pe Drumul roșu, iar între
cerile de patinaj se vor disputa ia... 
Tușnad. /

ÎN VlNZARE IN TOATE AGEN
ȚIILE LOTO-PRONOSPORT BILE
TELE PENTRU TRAGEREA EXTRA

ORDINARA PRONOEXPRES 
DIN 10 MARTIE 3971

în toate agențiile Loto-Pronosport, 
azi s-au pus in vînzare biletele tra
gerii extraordinare Pronoexpres din 
10 martie. Biletele se pot procura 
pînă sîmbătă 9 martie a.c.
» La tragerea extraordinară Prono
expres din 10 martie a.c. se aplică 
formula tehnică de la tragerea ex
traordinară Pronoexpres a nOUlUi an 
(din 6 ianuarie 1974).

ORELE DINAINTEA RELUĂRII CAMPIONATULUI GATA DE START!
— Scurte prezentări ale pregătirilor și loturilor celor 18 competitoare ale Diviziei A

UNIVERSITATEA CRAIOVA
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Printr-o refacere totală, în primul 
rînd. 9 jucători tratîndu-se timp 
de două săptămîni la Herculane. A 
urmat o perioadă dură de antrena
mente (tot la Ilerculane) pentru 
acumulări fizice, după care echipa 
a plecat într-un turneu de 7 jocuri 
în Orientul Mijlociu. După sesiu
nea de examene, alte trei partide

de verificare au încheiat, practic, 
sezonul precompetițional.

FORMAȚIA PROBABILA : Oprea 
— Niculescu, Boc, Deseînicu, Ve
ka — Strîmbeanu, Bălăci — Țară- 
lungă, Oblemcnco, Bălan, Marcu. 
MAI FAC PARTE DIN LOT: Man
ta, Bădin, Chivu, Ștefănescu, Ivan, 
Donose (de Ia C.S. Vîlcea), Ghiță.

partide, in oare A.S.A. a intilnit cele 
mai bune formații din această țară), 
turneu cu prilejul căruia s-au făcut, 
zi de zi, antrenamente, Echipa a sus
ținut, în total. 12 meciuri în această 
perioadă precompctițională.

FORMAȚIA PROBABILA : Solyom 
(Nagel) — SzBllSsi, Kiss, Ispir, Cstako 
— Plslaru, B616ni — Varudi. Naghi. 
Murcșan, Hajnăl. MAI FAC PARTE

DIN LOT : Fazekas, Orza, Both (de 
la echipa de tineret), Unchiaș, Gri- 
gore, Sultănoiu, Onuțan, Olah (de la 
Lemnarul Tg. Mureș), Ghinea (de la 
Minerul Baia Mare). Portarul Așa a 
primit dezlegare. ABSENȚE : Gligore 
(întindere de ligamente : de fapt el 
este și suspendat pe două etape). 
Suspendat, în continuare, sine die, 
Caniaro.

JIUL

F. C. CONSTANȚA
CUM A PREGĂTIT RETURUL 1 

Constănțenii au reluat pregătirile 
toarte grăbiți, la 23 decembrie. Au 
efectuat 16 antrenamente in localitate 
după cate, la 8 ianuarie, au plecat 
într-un turneu de trei jocuri în Ja
ponia. Palmares : 0—0 cu selecționata 
olimpică și reprezentativa Japoniei și 
1—2 cu echipa Juventus Sao Paulo 
din Brazilia. La 21 ianuarie au reve
nit în țară, și jucătorii au primit un 
scurt concediu, de trei zile, după 
care au plecat pe Valea Prahovei, 
unde au susținut o suită de meciuri 
cu caracter de verificare, cu formații 
de. Divizia B și C. în ultupele două

duminici premergătoare returului 
campionatului, în testele cu Fel rolul 
și Sportul studențesc, antrenorul E. 
Hașoii a folosit, în general. 11-le de 
bază.

FORMAȚIA PROBABILĂ : Popa 
(Ștefănescu) — Stoica (Ghircă). Anto
nescu, Bălosu, Nislor — Conslantines- 
eu, Vig» — Tănase, Caraman, Mlr- 
culescu, Lică.

MAI FAC PARTE DIN LOT : .Jur
că (accidentat). Mihu, Oprea, Turcu, 
Negocscu. ca și Soare și Moldovan, 
promovați de la echipa de tineret- 
rezerve.

CUM A PREGĂTIT RETURUL? 
Ca majoritatea echipelor divizionare 
A. formația din Petroșani ar fi vrut 
sâ tacă un turneu de cîteva jocuri 
peste hotare. N-a reușit, rămînînd să 
se pregătească în țară. La Călimă- 
nești a stat două săptămîni după care 
a susținut meciuri de verificare la 
fim Vîlcea, Tg. Jiu, Lonea. Reșița, 
Lugoj, Deva, Hunedoara, Oradea. N-a 
putut să evolueze nici un minut în 
fața propriilor suporteri, terenul din

Petroșani fiind păstrat pentru meciu
rile oficiale.

FORMAȚIA PROBABILĂ : Mihala- 
che — Nițu, Tonca, Georgescu, Dodu. 
Naghl, Stoeker — Stan (Stoichiță). 
Mulțescu. Libardi. Roznai. MAI FAC 
PARTE DIN LOT : Naidin, Bologan 
(de la F.C. Bihor), Tudor. Enache 
(de la Dinamo) și Mindruț (de la 
Dinamo București). ABSENȚE : Ion 
Gabriel (stagiu militar) și Cotormani 
(retras din activitatea competițională).

STEAUA
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

După vizita medicală efectuată la 
București, s-a deplasat la Brașov 
pentru o perioadă de două săptă- 
mîni. în orașul de la poalele Tîin- 
pei. paralel cu acumulările fizice, 
s-a lucrat intens și la ceilalți fac
tori. încă de timpuriu, elevii lui 
Teașcă și Constantin au deschis 
seria jocurilor cu caracter de veri
ficare Și omogenizare, susținînd nu 
mai puțin de 10 partide în țară 
și peste hotare.

FORMAȚIA PROBABILA : Co- 
ntan — Sătmăreanu, Ciugarin, Sa 
meș, Cristache — Dumitru. Duiui- 
triu IV — Pantea, îordănescu 
Năstase, Ion Ion.

MAI FAC PARTE DIN LOT : 
Haidu, Nae lonescu. IovăneScu, 
Agud, Sabadoș, ■ ABSENȚE ' lorda 
che (bolnav), Aelenei (nerestabilit), 
Smnrandache și Tătaru (suspen
dați).

DINAMO
CUM A PREGĂTIT RETURUL ? 

între 6—10.. ianuarie primele ședin
țe, la București; Apoi, pînă la 30 
ianuarie, „încărcarea bateriilor" 
la Predeal. Cu gîndul la retușuri, 
opt partide amicale, dintre care 
ultimele două în Italia : 4—1 cu 
fonfiația orașului Fano din Divizia 
C și 0—3 cu Bologna.

FORMAȚIA PROBABILA : Con- 
slantinescu — G. Sandu, Dobrău, 
Sătmăreanu II, Deleanu — Dinu,

F. C.
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Antrenamente și jocuri intense 
desfășurate în prima parte la Si
naia și, în a doua, la Pitești sau 
în alte orașe. A jucat cu Dinamo, 
Gloria Buzău, F.C. Galați, Etar 
Tîrnovo (două partide), Sparta Pra- 
ga, PAOK Salonic. De săptămînă 
trecută .se găsește într-un turneu 
în Grecia, în organizarea lui 
PAOK Salonic. Urmează să revină

C. S. M.
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Reunirea lotului la 3 ianuarie. 
Două zile mai tîrziu a avut loc 
primul antrenament al anului. Ju
cătorii reșițeni au fost apoi oas
peții stațiunii Băile Herculane. La 
înapoierea acasă — antrenamente 
zilnice. De foarte multe ori, și di
mineață, și după-amiază. C.S.M. a 
susținut și mal multe meciuri de 
verificare. Printre ultimele s-au nu
mărat cele cu Jiul, Universitatea

IC, Nunweiller — Lueescu, Dudu 
Georgescu, Dumitrache, Custov. 
LOTUL MAI CUPRINDE PE: Ca- 
vai, Duha, Lucuță, Cheran, M. Ma
rian (venit de la Mureșul Deva), 
Sălceanu, Moldovan și Fl. Dumi
trescu. ABSENȚE: Radu Pamfil 
n-a efectuat pregătirile de iarnă cu 
echipa, el plecînd la Baia Mare. 
Dumitrache are o entorsă la picio
rul drept după meciul cu Bologna 
și nu se știe dacă va juca Ia Con
stanța.

ARGEȘ
astăzi în țară, îndreptîndu-se di
rect spre Cluj.

FORMAȚIA PROBABILA : Stan
— Pigulea Olteanu, Vlad, Ivan — 

' Mustățea, Prepurgel — Troi, Do
brin, Radu, Jercan, MAI FAC 
PARTE DIN LOT : Ariciu. Cris
tian, Moisescu, Nedelcu, Tronaru, 
Roșu, Zamfir, Dufcea. ABSENȚE: 
Marian Popescu (bolnav de gripă), 
Cîrstea (întindere de ligamente).

REȘIȚA
Craiova și formația Bor din Iu
goslava, în deplasare.

FORMAȚIA PROBABILĂ: Ilieș
— Ologeanu, Georgevici, Kiss, Red- 
nic — Pușcaș, Beldeanu — Atodi- 
resei, Doru Popescu, Nestorovicl, 
Filipescu (fost la Progresul Bucu
rești). MAI FAC PARTE DIN LOT: 
Constantin, Buligoane (promovat 
de la tineret), Voinea, Bora (de 
la Progresul București), Căprioru, 
Roșea, ABSENȚE : FlorOa (acci
dentat).

STEAGUL
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Antrenamentale au fost reluate în 
ziua de 6 ianuare, la Brașov, după 
oare echipa a urcat in Poiană, unde 
a rămas timp de două săptămini. An
trenorul Nieolae Proca acuză lipsa 
unor terenuri acceptabile (antrena
mentele s-au desfășurat pc un teren 
impropriu, cu zgură, iar meciurile de 
verificare s-au disputat pe stadionul 
Municipal, gazonul de la „Tineretu
lui" fiind protejat). La ora meciului 
cu U.T.A., brașovenii vor avea „in 
picioare" 70 de antrenamente și 12 
jocuri de verificare.

„U“
CUM A PREGĂTIT RETURUL ? 

în perioada 6—20 ianuarie au avut 
loc 15 antrenamente, cu o durată de 
circa 00 de minute fiecare. între 21 
ianuarie și 3 februarie — pregătire la 
Predeal, unde s-au ținut 21 de antre
namente. De la 4 februarie. Ia Cluj, 
s-au desfășurat antrenamente zilnice 
și partide amicale, atit în localitate 
cit și in alte orașe. De la 18 ianua
rie. antrenorul Silviu Avram este bol
nav, pregătirile fiind conduse de V. 
Băliițtu.

POLITEHNICA
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Politehnica a efectuat primele an
trenamente la Timișoara. după 
care a plecat la Buziaș. Fără Ji- 
van chemat la lotul reprezentativ. 
Pe parcursul perioadei de pregă
tire. antrenorul Ion lonescu a in
sistat pc mărirea capacității de e- 
efort a tuturor jucătorilor din Iot. 
Meciurile de verificare susținute la 
Timișoara și în Polonia — unde a 
intilnit o echipă de „B“ și pe cu-

U. T. A.
CUM A PREGĂTIT RETURUL 1 

După o scurtă perioadă de antre
namente în localitate arădenii 
s-au deplasat la Predeal pentru un 
stagiu de pregătire. Revenirea la 
Arad s-a produs la data de 25 ia
nuarie. în continuare, textiliștii au 
susținut cinci jocuri de verificare, 
cu ; Electromotor (5—0), Ujpest 
Dozsa (1—2), Gloria Arad (9—0), 
Unirea Arad (1—0), și Șoimii Si
biu (0—1). A urmat o perioadă de 
antrenamente după care, la 18 fe

bruarie echipa a plecat într-un tur
neu în Libia. La 28 februarie ară
denii au revenit în țară pregătind 
jocul cu Steagul roșu.

FORMAȚIA PROBABILA : Ior- 
gulescu — Birău, Kukla, Pojoni, 
Popovici —- Domide, Purima (Ghi
ță), Broșovschi — Axente, Kun, 
Sima (Trandafilon). MAI FAC PAR
TE DIN LOT: Vidac, Munteanu, 
Moraru .și Bîtea. ultimii doi pro
movați de la echipa de tineret-re- 
zerve.

A. S. A. TG. MUREȘ
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

După cîteva zile de pregătire la Tg. 
Mureș, jucătorii au continuat antre
namentele la Predeal. Apoi, din nou

acasă, unde au fost susținute mai 
multe meciuri de verificare și omo
genizare, pentru ca să urmeze un 
turneu, de 17 zile, în Albania (patru

Stabilirea loturilor reprezentative de tineret (23 ani și 21 ani)
Ieri au fost stabilite și loturile 

de tineret de 23 și respectiv 21 de 
ani care vor fi convocate pentru 
o primă acțiune între 11 și 13 mar
tie.

I.OTUL DE TINERET SUB 23 
ANI : Bathori I și Purcaru — por
tari, Smarandache, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Grigoraș, Porațschi, Gri
gore, Berneanu, Gligore și Eparu — 
fundași, Dumitriu IV, Ion Ion, Chi
haia, Cioeîrlan, Ghergheli, Matees- 
cu, Bbloni și Donose — mijlocași ; 
Țoîea, Năstase, Mureșan („U“ 
Cluj), Mărculescu, Atodiresel, Mul- 
țescu, Roznai și Batori II — ata- 
canți.

Din acest lot fac parte și jucă
torii Lăzăreanu, Anghel și Dobrău 
(incluși în lotul lărgit A).

LOTUL DE TINERET SUB 21 
DE ANI : Mihaiache și Costaș — 
portari ; Lucuță. Matei, Ciocan, 
Naghi, Purima, Mureșan, Constan- 
tinescu, Nițu — fundași, Iovănes- 
cu, Iorga, Rîșhiță, IstrâteScu, Ange
lescu (Petrolul), Stăncescu, Vișan, 
Stoica —• mijlocași ; Răducănu, Ae
lenei. Custov, Manea. Spirea, Tran
dafilon, MUnteanu, Pisău, Bora, 
Lața, Stoichiță, Moga, Batacliu, Cri- 
șan, Boca, Nedelcu și Toma — a- 
tacanțl.

Cele două loturi se vor întîlni 
între ele în perioada 11—13 martie.

Pentru această tragere se acordă 
cîștiguri din fond special : autoturis
me „Moskvici 408'412“. excursii în 
Grecia, excursii Ia Budapesta, Pra- 
ga, Karlowy-Vary, Bratislava, Brno, 
cîștiguri în bani de valoare fixă și 
variabilă.

Se extrag 32 de numere, în 6 ex
trageri pe trei faze. Variantele de 15 
lei participă la toate extragerile.

Alte amănunte asupra formulei 
tehnice, a cîștigurilor și a categorii
lor da cîștiguri Ie găsiți în prospec
tele tragerii puse la "dispoziția par- 
ticipanților în toate agențiile Loto- 
Pronosport.

Tragerea extraordinară Loto a

Mărțișorului de astăzi, 1 martie 1971, 
are loc la București în sala Clubului 
Finanțe-Băhci, str. Doamnei te. 2 cu 
începere de Ia ora 18,10. După tra
gere, urmează filmul artistic „O afa
cere pe cinste".
PREMIILE TRAGERII LOTO DHV 22 

FEBRUARIE 19H
Extragerea l : Cat. 1 : 4 variante 10"» 

a 58 036 lei ; a n-a : t variantă 50% a 
ilȘ 114 lei, 5 variante 26% a 6 5 50 iei și 
II variante 10'7» a 2 622 lei ; a IH-a : 
7,15 a 10 452 lei ; a IV-a : 24.70 a 3 026 
lei ; a V-a • 174,70 a 428 lei ; a Vl-a ; 
263,30 a 284 lei.

Extragerea a Ii-a : Cat. B : 2,70 varian
te a 23 719 lei ; C : 16,35 a 3 917 lei ; D : 
11,20 a 5 718 lei ; E : 68,1(1 a 940 lei ; F: 
139,60 a 459 lei ; X : 2 047,75 a 100 lei.

Report categoria A : 220 043 lei.
Premiile de 5S 036 lei de la catsg. 11 

jucate pe variante 10% au revenit partl- 
cipanților : Ianovicl Gheorgh» din Re
șița, Gergeli Nidolae din Hunedoara. E- 
kart Martin din Sibiu șl Orban Ioan din 
București.

Rtibrieă redactată de 
tOTO-PRONOSrOKT

ROȘU
FORMAȚIA PROBABILA : Purca- 

riu — Anghclini, Naghi. Olteanu, Ru
sii — Șerbănolu. Cadar — Anghet. 
Gherghell, Maleescu I. Gyiirti. MAI 
FAC PARTE DIN LOT: Clipa. Jenei. 
Ilirlab. Papuc. Fanicl. ABSENȚE: A ■ 
dtimache (care continuă tratamentul 
prescris de medici ; el iși va relua 
antrenamentele peste aproximativ o 
lună), Pescaru (devenit indisponibil 
în urma unei întinderi de ligamente 
suferită săptămînă trecută), Mateescu . 
Ii (care iși satisface stagiul militar) 
și Zotincă, plecat la Șoimii Sibiu, in 
urma unui dlferendum avut cu an
trenorul.

CLUJ
FORMAȚIA PROBABILA t IĂză- 

reanu — Porațchi, Fexa, Cimpeanu, . 
Ciocan — Anca, Ilurlol, Fanea — Ui- 
fălcanu, Murcșan (Coca), Barbit. MAI 
FAC PARTE DIN LOT : Ștefan. Ne
gru (portari). Crhțu, Neșu — revenit > 
(fundași), Suciu. Dacin — transferat 
de la Autobuzul București (mijlocași), 
Bichescu — de la tineret, Cîmpeanu 
II — junior (înaintași). ABSENȚE : 
Mihăilă, plecat la Șoimii Sibiu ; Ma
le! are o întindere de ligamente, 
fiind indisponibil o scurtă perioadă.

TIMIȘOARA
noscutele Gomik Zabrze (1—0) și 
Zaglebie Walbrzyk (1—1) — au
conturat și „ll-îe" cu căre Poli
tehnica va aborda returul...

FORMAȚIA PROBABILA : Ji- 
van — Pirvu (Mioc), Păltinișan, Ar- 
năutu, Maier — Mehedințu, Sur- 
dan, Lața “ Eloares. Bojin (Daș- 
cu), Bungău. MAI i'AC PARTE 
ftlN LOT : Gaboraș, Ca tona, Popa, 
Șchiopu, Mihalcic, Covalcic și Pe
tre Gheorgh» (de la Progresul 
București).

SPORTUL STUDENȚESC
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

După o scurtă etapă de antrena
ment în Capitală echipa a plecat, 
pentru două săptămîni de instruire, 
la Izvorul Mureșului; din nou acasă 
pentru șașe zile, după care a urmat 
un turneu cu șaple jocuri de ve
rificare în Bulgaria (între 4 și ÎS 
februarie). Ultima parte a pregă
tirii, în București, a fost consacra
tă definitivării formulei de echipă 
pentru retur.

FORMAȚIA PROBABILĂ: Suciu 
— Grigore, Cazan, Măndoiu, Ma
nea — Tănăsesi u, Iorga (promovat 
de la tineret) — I.ucaci, Chihaia. 
M. Sandu. Țolea. MAI FAC PARTE 
DIN LOT: Versanschi (transferat 
de la I.O.R. București) Stroe, Cio- ! 
cîrlan, Moldoveanu, Casai, Leșeanu» 
ABSENTE : O, lonescu (accidentat/..
I. Constantin (suspendat o etapă). , 
Rădulescu (stagiu militar), Ion Va- 
sile și Kraus (retrași din activita
tea divizionară).

POLITEHNICA IAȘI
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Deși într-o perioadă de pregătiri 
foarte importantă (Tg. Neamț : 15—28 
ianuarie), trei dintre jucători au ab
sentat din cauza examenului de stat, 
iar alții au avut stare gripală, an
trenorul Oană s-a declarat mulțumit 
de nivelul atins. Tn turneul din Bul
garia, echipa a fost destul de solici
tată și a răspuns bine la efortul ce
rut. Politehnica a mai participat și 
lâ „Cupa Rarăul", la CîTnpulung Mol
dovenesc.

FORMAȚIA PROBABILĂ : Costaț 
(Atimoftoaie) — Hanceriuc, Romilă II, 
Romiiă I, Mieloț — Mariea, Samoilă. 
Simionaș — IrlmlțS (promovat de la 
juniori), Spirea (Goleac), Ailoaie. 
MAI FAC PARTE DIN LOT : Anton, 
Toacă, Lupulescu, Olteanu, Stoicescu. 
ABSENȚE : Lupulescu (suspendat în 
prima etapă a returului), Incze și Dă- 
nilă (plecați să-și satisfacă stagiul 
militar).

RAPID
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Programul primelor antrenamente l-a 
desfășurat la Predeal. De la 9 ianua
rie, pregătirile au fost conduse de 
noul antrenor Ion Urecheatu. în con
tinuare, giuleștenii au disputat nu
meroase meciuri amicale, de verifica
re (cu Steaua, Dinamo, Progresul, 
F.C. Galați, etc.). A efectuat, un tur
neu de trei jocuri în Grecia.

FORMAȚIA PROBABILĂ : Bădu-

canu — Pop, Fl. Marin, Grigoraș, 
Bartales — Marin Stelian. Angelescu 
— Petreanu, Dumitriu II, Neagu, Ma
nea. Deci noutatea e trecerea lui Bar- 
tales ca funda? stingă și titularizarea 
lui Manea din lotul formației de ti- 
neret-rezerve. MAI FAC PARTE DIN 
LOT : Ioniță, Roșea, Niță, Tiță, Savu, 
Rîșniță, Pleșoianu, Naghl, Năsturescu, 
ABSENȚE : Codr»a (plecat la C.I.L. 
Sigbetul Marmațlei).

PETROLUL
CUM A PREGĂTIT RETURUL ? 

De la 6 ianuarie, timp de două săp
tămîni antrenamentele s-au desfășu
rat la Ploiești. Intre 21 ianuarie și 
3 februarie, pregătirile au continuat 
la Slânic Prahova, în condiții foarte 
bune, perioadă In care a susținut și 
primul meci de Verificare. Pînă la 
primul joc oficial. Petrolul a efectuat 
antrenamente zilnic și a jucat 10 me
ciuri de verificare. Antrenorii sînt 
mulțumiți de nivelul atins (îndeosebi 
în meciul cu Sparta Praga, ca și în

cei cu F.C. Constanța mai ales după 
pauză).

FORMAȚIA PROBABILA « Rămu- 
reanu — Eparu, Țaporea, Ciupitu, 
Gruber — Cuperman, Cringașu — 
Șlelănescu, Pirvu, Istrătescu, Zamfir. 
MAI FAC PARTE DIN LOT : Tăna
se, Marinescu (a cărui perioadă da 
carantină a expirat), Toader, Angeles
cu, Culda, Dincuță, Rădulescu (reve
nit de la Metalul Plopeni), Pisau. 
ABSENȚE : Tudorie (pînă la sfîrșitul 
lunii martie), Cozarec, Mureșan și Da- 
finescu (toți plecați militari). Curcă 
a fost transferat ta Metalul Plopeni.

C. F. R. CLUJ
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

După analiza turului, care a avut loc 
în ziua de 6 ianuarie, pregătirile s-au 
desfășurat, alternativ, în aer liber și 
sală, la Cluj, pînă ta 27 ianuarie. A- 
poi, feroviarii și-au mutat cartierul 
general, pentru două săptămîni, la 
Borsec, Reveniți ta Cluj, elevii dr. 
Rădulescu și-au intensificat pregătiri
le. participind atit la antrenamente, 
cit și ta partide da verificare și omo
genizare a formației. Datorită unor 
accidentări, unii jucători. ca Vișan. 
Cojocaru și Catena, sînt întirZiați cu 
pregătirile.

FORMAȚIA’ PROBABILĂ : Gadja 
(Mnldovan) — Lupu, Dragomir (Ka- 
rancsy — revenit de la F.C. Galați), 
Mihai I.ivtu (revenit după stagiul mi
litar), Roman — M’ Bretau, Boca — 
Moga (Soporan — junior), Adam, Țe- 
gean, Petrescu, MAI FAC PARTE 
DIN LOT : Negrea (portar) — revenit 
după stagiul militar, Catena, Szoke, 
Tușa — junior și Ciupe — de la ti
neret (fuhdați), Cojocaru, Vișan 
(mijlocași), S. Brelan, Bakos^ — ju
nior (înaintași).

SPORT CLUB BACĂU
CUM A PREGĂTIT RETURUL? 

Băcăuanii au efectuat un stagiu 
inițial de antrenament mai înde
lungat acasă ; a urmat „etapa Slă- 
nic Moldova" (20 ianuarie 3
februarie), apoi un scurt „inter
mezzo" de instruire la Bacău și, 
în continuare turneul, de trei 
jocuri, în Iugoslavia, între 8 și 19 
februarie. în finalul perioadei pre
gătitoare de iarnă, Sport Club a 
inteasificat programul jocurilor de

verificare, folosind numai echipa- 
eta’on pentru retur.

FORMAȚIA PROBABILA : Ur- 
sache — Sinăuceamt, Catarghi, Ve- 
licu, Margasoiu — Hrltcu, Volmer, 
Duțan — Pană, Dembrovschi, Bâ- 
luțfi. MAI FAC PARTE DIN LOT : 
Voinea. Soșu, Munteanu. Florea, 
Botez, Carpuci și Andreieș (ulti
mii trei promovați de la tineret). 
ABSENTE : Ghiță și Enescu (ac- 
cidentați), Elisej și Solomon (în 
lotul U.E.F.A.).



C. M. DE BIATLON SUCCESUL LUI GHEORGHE GIRNIȚĂ
IMBOLD PENTRU SPORTIVII NOȘTRI

7
Pe traseele de La Raubici au con

tinuat întrecerile campionatelor mon
diale cu proba de 10 km, rezervată 
juniorilor. Au fost prezenți 
concurenți. în lupta pentru 
locuri s-au angajat tinerii 
din R.D. Germană și Finlanda. Re
prezentanții Uniunii Sovietice cît și 
cei ai Poloniei, considerați printre 
favoriți, nu au reușit să se ridice la 
nivelul așteptărilor. IATĂ REZULTA
TELE TEHNICE : 1. S. Therfeldcr
(R.D.G.) 38:30,6 ; 2. E. Antila (Finlan
da) 38:33,2 ; 3. I. Gruzdev — ” 
38:47,5 ; ‘ ~ '
39:09,9 ; 
39:48,5 ; 
39:54,2.

Vineri se dispută ștafeta 
de 3 x 7,5 km.

MINSK, 26 (prin telefon), 
fera tonică pe ‘care medalia_ __
gint a lui Gheorghe Girniță a provo
cat-o micii delegații române, pre
zente la Minsk, poate fi întîlnită 
permanent. Băieții noștri sînt, mai 
mult ca oricînd, convinși că marile 
performanțe le sînt accesibile și, de 
aceea, așteaptă cu mai multă încre
dere startul probei de 10 km seniori, 
ce se va da simbătă la ora 11. Cortul 
reprezentanților noștri a început să 
fie asaltat de fotoreporteri și de zia-

Atmos- 
de ar-

AL 8-lea C.M.
DE HANDBAL

riști, iar specialiștii formațiilor străi
ne îl vizitează foarte des. Surpriza 
produsă de Gheorghe Girniță este 
privită cu multă simpatie și se aș
teaptă, pentru următoarele curse, noi 
comportări remarcabile din partea 
sportivilor noștri.

Lotul a făcut joi un antrenament 
de menținere a formei și de constan
tă a tragerilor. Antrenorii au anunțat 
reintrarea lui Nicolae Veștea între 
cei patru concurenți ce ne *vor re
prezenta în proba de 10 km. Aceștia 
vor fi : Gheorghe Girniță, Gheorghe 
Voicu, Victor Fontana și Nicolae Veș
tea.

Iată rezultatele înregistrate de cei
lalți sportivi români, în cursa de 20 
km seniori : ...23. Gh. Voicu 1 h
21:06,43... 43. Victor Fontana 1 h
23:53,58... 55. Victor Dihoi lh 29:25,91.

4. V. Skahirmer
5. O. Miannista
6. J. Grundlcr

(Urmare din pag. 7)

lui Birtalam (In atac) și Gunesch 
(în_ apărare) se poate dovedi o ar
mă cu două tăișuri; sistemul nos
tru defensiv este intr-adevăr mal 
puternic. Birtalan ere forțe spo
rite pentru a se concentra în fi
nalizarea acțiunilor ofensive. Dar 
această tactică ar putea duce și la 
scoaterea din ritmul de joc al Iui 
Birtalam și acest lucru ar influen
ța în mod negativ eficiența atacu
lui.

Despre desfășurarea jocului 
care probabil ați urmărit-o și 
micul ecran, sau din transmisia ra
diofonică) — cîteva elemente. 
Sportivii români au condus din pri
mul minut și pînă Ia fluierul fi
nal: 5—0 (min. 14), 6—2 (20), 8—3 
(24). 10—5 (28), 12—7 (38), 16—8(48) 
Și 17—10 (51), Polonezii au înscris 
primul gol abia în min. 17. Echi
pa noastră a fost sancționată cu R 
minute de eliminare, iar cea po
loneză cu 6 minute. Am benefici
at de 4 aruncări de la 7 metri din 
care am transformat două; adver
sarii au avut 7 penaltyuri, din ca
re au realizat doar 4.

(pe 
pe

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU

IN SALA SCANDINAVIUM, PRIMA
COMPETIȚIE CONTINENTALĂ

DE ATLETISM

42 de 
primele 
sportivi

(U.R.S.S.)
(R.D.G.) 

(Finlanda) 
(R.D.G.)

juniorilor
Radu TIMOFTE

GHEORGHE GIRNIȚĂ DESPRE... ViCECAMPIONUL LUMII

mă gîkdesc în Si-muncntă 1 S m Câ asta nu se P°ate întîmpla fără să
în p?rn?anenta !a tot ceea ce aveam sa fac. Mi-am Impus să fiu calm

l-am ajuns pe italianul Bertini, care avea 50 de secunde avan? si întrectit cu
ultima tragere, știam că lupt pentru un loc în primii 5 dar nu
âde°nun CrVn1StV “ p0"um' Și la«, ■ munca mea, munca

noastra, a fost pe deplin răsplătită. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat".

Splendida sală de sport din Gote- 
borg, Scandinavium — amenajată 
pentru atletism la o capacitate de 

. 8 000 de locuri, iar pentru hochei pe 
gheață cu 14 000 de locuri — este 
singura arenă acoperită din Europa 
cu un covor permanent de tartan. 
Prima mare competiție de atletism 
găzduită aci a fost întîlnirea triun
ghiulară Suedia—Finlanda—Norvegia, 
in martie acum doi ani, care, deși 
n-a atras foarte multi spectatori, a 
constituit un succes din punctul de 
vedere al atletismului. De altfel, ea 
a servit drept edificator test în ve
derea campionatelor europene de at
letism indoor ce 
fășoare acum la 
martie.

Condiții bune 
fi puse ia dispoziția celor 561 
participanți care au fost 
oficial (268 în probele masculine, 165 
în cele feminine), din 25 de țări. Lo
calizate foarte aproape de Scandina- 
vium, sala de sport Valhalla (cu grup 
social și- vestiare pentru atleți) și 
marele stadion Uîlevi (cu o pistă de 
300 m, acoperită, „tunelul de aler
gare") — iată locurile unde în mod 
obișnuit atleții din Goteborg se pre
gătesc și concurează în timpul iernii 
și care, acum, vor fi puse la dispo
ziția tuturor participanților la cam
pionatele europene.

Cea mai 
va fi cea 
urmată de 
ale R.D.G. 
care). Din 
găzdui ediția următoare a „europe
nelor", la Katowice, va asista de a- 
semenea^ un grup de studiu.

urmează să se des- 
GOteborg, în luna

de antrenament vor 
de 

anunțați

mare delegație de sportivi
(60), 
cele 
fie- 
va

a R. F. Germania 
lotul polonez (44), și 
și Franței (cu cite 36 
partea Poloniei, care

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Arbitrii Keszthelv 
(Ungaria) au condus 
mătoarele formații:

și Marky 
autoritar ur-

ROMANIA: PENU
GAȚU 2. Gunesch 
BIRTALAM 7. Lieu,
Voina 2, Cosma 1, STOCKL 
Tudosie:

(Orban)
1, KICSID 3, 

Dan Marin, 
2, 

POLONIA: Szymczak
(ROZMIAREK) — Szolc 1. KUCH
TA 1, KLEMPEL 6, Lech. Guzyk. 
DYBOL 6, 
Melcer

Panaș, Trojanowski,

Următoarea partidă — vineri 
după-amiazâ (n.r. astăzi) la Rostok. 
cu formația Spaniei.

Alte rezultate: Cehoslovacia 
Islanda 25—15 (11—6); R.D. 
mană —. Japonia 31—16, 
Iugoslavia — Bulgaria 
(11—7); Spania — Suedia 
(7—9)!, Danemarca — R.F. 
nia 12—11 (7—5)!, U.R.S.S. - 
40—11 (16—6), Ungaria — 
30—10 (12—5).

SEMIFINALISTELE
CUPEI CUPELOR

LA BASCHET
Meciul Steaua — Estudiantes Madrid

va decide echipa calificată din grupa B
Cu jocurile desfășurate miercuri, Ia 

București, Madrid, Torino și Brno s-au 
încheiat întrecerile grupelor sferturilor 
de finală ale Cupei cupelor la baschet. 
In urma rezultatelor înregistrate în du
blele întîlniri din „sferturi", in semi
finale se vor disputa (în zilele de 14 șl 
21 martie ; echipa notată prima joacă 
întil acasă, apoi în deplasare) următoa
rele partide :

MASCULIN : Steaua București sau 
Estudiantes Madrid — Steaua roșie Bel
grad. Sacla Torino — Zbrojovka Brno ;

FEMININ : I.E.F.S. București — Spar
tak Leningrad, Kralovopolska Brno — 
GEAS Sesto San Giovanl.

Rezultate și clasamente :

Regele Carl XVI Gustaf a acceptat 
să patroneze campionatele și va fi 
prezent la sala Scandinavium în cea 
de a doua zi a competiției, duminică 
10 martie.

Atletismul de sală nu are o priză 
prea mare in Suedia, dar actuala e- 
diție a campionatelor europene va 
atrage cu siguranță un mare număr 
de spectatori. Unul din motive con
stă în faptul că țara gazdă are bune 
șanse să dobîndeascâ cîteva- medalii, 
poate chiar una sau două de aur. 
Astfel, de pildă, campionul Suediei 
la săritura în înălțime Rune Almen a 
dovedit o excelentă formă în acest 
sezon, trecind cu siguranță, de două 
ori, peste ștacheta ridicată la 2,20 m. 
Din S.U.A. ne vin vești bune în le
gătură cu campionul nostru de sprint 
Christer Garpenberg (10,2 în ultimul 
sezon în aer liber la 100 m) și de la 
fostul recordman mondial la săritura 
cu prăjina Kjell Isaksson. Christer a 
realizat acum două săptămîni o bună 
performanță pe 60. m la un concurs 
atletic indoor la Albuquerque, Cali
fornia, unde a alergat alături de 
Steve Williams, unul dintre cei mai 
rapizi oameni din lume pe 
Kjell Isaksson, fosta mare 
olimpică suedeză — care 
unui accident la picior n-a 
mare performanță la Miinchen și a 
avut în 1973 un sezon slab ,— pare
că-și revine. La primele trei con
cursuri din acest sezon. în S.U.A., el 
a reușit 5,03, 5,18 și 5,26 m. Căpitanul 
formației suedeze, fostul star la 
săritura în înălțime, Stig Pettersson, 
are o mare încredere în ștafeta noas
tră de 4x400 m care, în ultimul sezon, 
a învins echipele Franței, R.D.G. și 
Angliei. Recordmanul mondial la 
disc, marele Rickj Bruch a decis 
să-și încerce norocul Ia aruncarea 
greutății. „Voi arunca 20 de metri !“, 
a spus el și e convins că va cîștiga 
medalia de aur.

Cîteva vești de ultimă oră. Fede
rațiile . de resort din Polonia și 
R. F. Germania au fost primele care 
au nominalizat pe atleții participanti 
(ultima zi a înscrierilor : 2 martie). 
Amintim dintre polonezi pe Zenon

MASCULIN

GRUPA A

100 yarzi. 
speranță 
datorită 

reușit o

Rune Alm'en (2,20 m la înălțime 
în acest sezon), una din marile 
speranțe ale țării gazdă la „euro

penele" indoor de la Goteborg 
Foto : Kurt GRUNDBERG — 

Stockholm

Sacla Torino — Steaua roșie Belgrad 
87—88 (51—49) — cele mal multe puncte: 
Slm.onoviel 26, Kapicicl 25, Vucinici 10 
pentru învingători, respectiv Merlotti 
22. Scor general 181—173 pentru Steaua 
roșie.

1. Steaua roșie
2. Sacla
3. Ț.S.K.A. Sofia

GRUPA B

2
2
2

2
1
0

0 342—333 «
1 331—315 3
2 294—319 3

Estudiantes Madrid — Steaua București 
79—51. Scor general : 146—134 pentru Es- 
tudlantes.

1. Zbrojovka Brno 2 1 1 349—329 3
2—3. Steaua 2 11 296—306 3

Estudiantes 2 1 1 313—323 8

Nowosz (campion european de sală 
în 1973 ța 60 m), Jan Werner (cam
pion european la 400 m în 1969—A- 
tena), Henryk Szordykowski (campion 
european la Rotterdam la 1 500 m), 
Michal 
gint la 
Dintre 
tim .pe 
la 400 ..... ...
oană olimpică la săritura în înălțime 
la Miinchen), Ellen Wellman—Tittel 
(campioană europeană de sală la 
Rotterdam, la 1500 m), Hans Baum
gartner (campion european la Rotter
dam), Karl Honz (recordman euro
pean la 400 m).

300 de ziariști și comentatori de 
radio și televiziune vor 'C! t:

campionatele europene 
Goteborg.

Joachimowski (medalie de ar- 
Rotterdam-1973, la triplu salt), 
atleții vest-germani îi amin- 
Christl Freese (campioană 

m), Ulrike Meyfarth (campi-

Regulamentul de desfășurare a cupe
lor europene prevede : în caz de egali
tate de puncte intre trei echipe, primul 
loc va fl ocupat de echipa cu cel mal 
bun coșaveraj (prin scădere). Echipa 
clasată pe locul secund (deci calificată 
în semifinale) va fi decisă printr-un meci 
de baraj ce se va disputa între forma
țiile de pe locurile 2 șl 3. In cazul gru
pei B. a' doua calificată în semifinale 
va fl hotărîlă de întîlnirea Steaua Bucu
rești — Estudiantes Madrid, care va avea 
loc săptămîna viitoare, la Roma.

FEMININ
fi prezenji 
de sală de GRUPA Ala 

la

VIETNAM: CROSUL ȘCOLARILOR U. R. S. S EKSTROM
„Aftonbladet” — Goteborg

SVEN

IN NOU SISTEM
DE ARBITRAJ LA POLO

I.E.F.S. București — 
Giovani 66—53. Scor 
pentru GEAS.
1. GEAS
2. I.E.F.S.
3. Spartacus Budapesta

GRUPA B

GEAS Sesto San 
general : 119—112

2
2

2
1
0

0 246—216 4
1 247—250 3
2 235—262 2

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

Ger
ri 3-9); 

25—17 
15—14 

Germa- 
- S.U.A. 
Algeria

O interesantă experiență a federa
ției de polo pe apă a U.R.S.S. a fost 
făcută în cadrul campionatului unio
nal pentru echipele din grupa a 
IlI-a. Ele se desfășoară acum sub su
pravegherea a doi arbitri. Toți an
trenorii și jucătorii au fost preveniți 
de efectuarea experimentului, iar ar
bitrii au primit instrucțiunile adec
vate. în timpul meciurilor, arbitrii 
s-au plasat pe marginile opuse ale 
bazinului, unul dintre ei fiind desem
nat arbitru principal, cel care tran
șează situațiile litigioase. Meciurile 
desfășurate în bazinul clubului' Loko
motiv din Harkov, au arătat. în pri
mul rînd, o clară tendință către un 
joc mai corect. A crescut 
derea arbitrilor. Desigur, 
încă prea devreme pentru 
concluzii.

Iată și părerea șefului 
rolo pe apă din hadrul 1 
unional de cultură fizică, Iuri Șlea- 
pin :

— Am luat parte, la experimentul 
de la Harkov. în două roluri, de ob
servator și de executant în același' 
timp. Primul rol l-am îndeplinit ca 
reprezentant oficial al Comitetului 
sportiv, al doilea — în calitate de 
arbitru în două partide. Și pot spu
ne că votez pentru acest experiment 
cu amîndouă mîinile. Dună părerea 
mea. el va insufla o viață nouă în 
poloul pe apă. Cred că această ino
vație va fi în interesul tuturor ace
lora _ care doresc ca poloul să devină 
un joc tot mai atractiv și mai spec
taculos.

și răspun- 
însă, este 
a fi trase
secției de 

Comitetului

SZURKOWSKI LA STARTUL

CURSEI PARIS NISA !
(Agerpres). — Federa- 
de ciclism a selecțio-

PARIS, 28 
ția poloneză 
nat un lot de 10 alergători care vor 
lua parte (alături de cicliști profe
sioniști) la tradiționala cursă inter
națională Paris—Nisa (9—16 mar
tie). Din lot fac parte Szurkowski, 
Szozda. Brzezny, Kakzmarek, Krec- 
zinsky, Matusiak, Mytnik, Krzeszo- 
wiak, Nowicki și Kowalski. Rutie
rii polonezi se vor antrena, înce- 
pînd de săptămîna aceasta, pe 
Coasta de Azur, uimind să partici
pe la 3 martie la o cursă de veri
ficare.

Uriașul efort de .reconstrucție pe 
care-1 fac oamenii muncii din Repu
blica Democratică Vietnam, atit de 
încercați de greutățile unui război 
nedrept, se îndreaptă azi și către 
frumusețile naturale ale orașului Ha
noi. Atît de pitoreștile sale parcuri 
au avut mult de suferit de pe urma 
bombardamentelor aviatice. Sportivii 
vietnamezi au luat asupra lor opera 
de reconstrucție a minunatelor locuri 
de odihnă din jurul capitalei patriei 
lor și astfel, au fost sădiți peste 87 
de milioane de puieți de diferite so
iuri de arbori. în grădini și parcuri, 
întreg tineretul școlar s-a alăturat 
cu. entuziasm acestei opere atît de 
utile. Pentru a sărbători terminarea 
ei. a avut loc un cros popular cu 
participarea a peste 2 000 de alergă
tori. în mare majoritate școlari.

în fotografie : aspect de la desfă
șurarea crosului popular. într-unul 
din parcurile reamenajate în cuprin
sul orașului Hanoi.

R. P. UNGARĂ

PREGĂTIND mondialele DE SCRIMĂ ’75
Una dintre disciplinele sportive cele 

mai populare din Ungaria rămine 
scrima. Dovada cea mai bună este 
valoarea serimerilor maghiari, con
firmată prin succesele dobinditp pe 
plan mondial în ultimele decenii : 
zeci de titluri olimpice și mondiale. 
Iată că Federația internațională de 
scrimă a avut în vedere aceste con
siderente și a acordat Ungariei drep- . 
tul de organizare a campionatelor 
mondiale din 1975.

Organizarea Mondialelor a consti
tuit subiectul unei conferințe de pre
să ținută recent la Budapesta. Expu
nerea și răspunsurile la întrebările

puse au fost 
conducătorul 
ghiare și de 
tarul general 
tat cu acest 
maghiari, de

făcute de Bela Bay — 
tehnic al federației ma-
Istvan Tabor — secre- 
al acestui for. S-a ară- 

prilej că spadasinii 
pildă, constituie un 

exemplu în munca conștiincioasă pe 
care o depun, iar florețistele, alături 

și cele românce, 
cele mai bune

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI

/A?/.- FAVORITELE AU ÎNVINS, DAR NU FĂRĂ EMOȚII

DE TENIS DE MASĂ ALE ANGLIEI

Kralovopolska Brno — Spartak Lenin
grad 61—90 (27—42). Scor general : 170— 
114 pentru Spartak.
1. Spartak 2 2 0 ..71—207 4
2. Kralovopolska 2 1 1 283 297 3
3. zeîesnleiâr Sarajevo 2 0 2 220—370 2

LONDRA, 28 (Agerpres). — Au 
început în orașul Brighton campio
natele internaționale . — --
masă ale Angliei la care participă 
unii dintre cei mai ' • • -
din Europa. Pe lista participanților 
figurează, printre alții, suedezii Jo
hansson, Bengtsson, iugoslavul Sti- 
pancici, maghiarul Jonyer. sovieti
cul Sarkoian. Campionatele se în
cheie sîmbătă seara.

de tenis de

buni jucători

TURNEE
BARCELONA. — în primele par

tide ale optimilor de finală, s-au 
înregistrat rezultatele : Taylor — 
Zugarelli 6—3, 6—1 : Ashe — Solo
mon 6—2. 6—0 ; Leonard — Moore 
6—4, 6—3 : Dibbs — Batrick 6—4, 
3—6, 6—4, Ion Tiriac — Juan Gis
bert 6-3, 4-6, 6—4.

LA COSTA. John Newcombe

ediție a competiției, 
reprezentată de Ma-

Eleonora Vlaicov,

La actuala 
România este 
ria Alexandru, 
Șerban Dobosi, Teodor Gheorghe și 
Dorin Giurgiucă.

Echipa feminină a României a în
vins cu același scor (3—0) selecțio
natele secunde ale Angliei și Sco
ției. La masculin, formația noastră a 
întrecut cu 3—2 echipa secundă a 
Iugoslaviei și a pierdut cu 0—3 în 
fața reprezentativei Cehoslovaciei.

DE TENIS
l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe Roy 
Emerson. In sferturile de f 
Newcombe îl va întîlni pe 
Gottfried, care l-a învins cu 
7—6, 6—3 pe Clark Graebner. 
rezultate : Ramirez — Ulrich 
7—6 ; Cornejo — Pasarell 7—6, 
Smith — Masters 7—6, 7—6 ; Me- 
treveli — Davidson 6—2, 7—

finală, 
Brian 

3—6, 
Alte 
6—3, 
6-4;

14 FEDERAȚII
AU RECUNOSCUT

PROGRAMUL
JOCURILOR SPORTIVE

ASIATICE
28 (Agerpres). — într-o 
tăcută la Tokio, prințul 

Takeda, membru al 
_____ , „__ i exprirriat optimismul în 
legătură cu revenirea R.P. Chineze 
în cadrul mișcării olimpice. Fină în 
prezent, a spus prințul Takeda, 14 
din cele 16 federații sportive inter
naționale ale căror discipline sînt. in
cluse în programul Jocurilor asiati
ce, au recunoscut această competiție, 
în care R.F. Chineză va înlocui Tai- 
vanul.

TOKIO, 
declarație 1 
Tsuneyoshi 
C.I.O., și-a

i£.

IAȘI, 28 (prin telefon). Caracte
ristică pentru toate cele patru zile 
de întreceri din cadrul turneului 
pentru locurile 1—6‘al campiona
tului feminin 
care fiecare 
partidele 
rezultate 
plică de 
excepție 
7 ore. In ceea ce privește garnitu
rile care aspiră la un loc pe podium 
— Rapid. Penicilina și Dinamo — 
ele au căutat să-și valorifice la ma-

a fost ambiția cu 
formație a abordat 
dorința de a obține 

mai bune. Aceasta ex- 
în fiecare seară fără

în
cit
ce

programul a durat circa

ximum disponibilitățile tehnico 
tactice și fizice. Un exemplu a fost 
partida dintre Rapid și Penicilina 
de miercuri-seara, încheiată aproa
pe de miezul nopții cu 3—2 (—4, 8, 
12, —11, 13) în favoarea echipei 
bucureștene. Un meci în care fazele 
de spectacol nu au lipsit, deși s-a 
disputat într-o tensiune nervoasă 
deosebită. Victoria giuleștencelor a 
fost pe deplin meritată, ele dove
dind o mai mare prospețime în fi
nalul jocului, precum șj o mai lu
cidă organizare în momentele deci-

Rebac, C. 
Vrahiță 
H alură,

PARTIDE DRAMATICE IN ZIUA A TREIA
RM. VÎLCEA (prin telefon). Pe 

măsură ce se apropie de finiș, tur
neul pentru locurile 7—12 ale cam
pionatului feminin de volei, care se 
desfășoară în localitate, devine din 
ce în ce mai pasionant. Ziua a 
treia a debutat cu meciul dintre 
Universitatea Craiova și „U" Cluj. 
O adevărată mostră de dramatism 
și dăruire, pe parcursul a două ore 
șl jumătate de luptă acerbă, în 
care jucătoarele celor două echipe 
au dovedit calități apreciabile, atît 
în fazele la fileu cît șl în cele din 
linia a doua. Evoluția scorului a 
ținut încordată atenția publicului 
spectator prezent în sală. Cu un 
plus de energie, oltencele au reușit 
să se desprindă în final, cîștigînd 
cu 3—2 (13, —7. 8, —13, 9). S-a 
remarcat Elena Albu, de la învin
gătoare, care a coordonat foarte 
bine jocul. Foarte bun arbitrajul 
cuplului S. Dumitrescu (Ploiești)-St. 
Nobilescu (București).

Partida a doua, Universitatea Ti-

mișoara — cu toate că în
anumite momente ale primului set 
a fost echilibrată, s-a încheiat cu 
victoria clară, a Universității Timi
șoara cu 3—0 (16, 3, 7). Arbitrii V. 
Pavel și ca. Nistor (ambii din 
București) au condus foarte bine.

Reuniunea s-a încheiat cu o altă 
partidă atractivă, cea dintre Me
dicina București și I.E.F.S. Am a- 
sistat, în special în primele două 
seturi, la un joc de bună calitate, 
cu inversări spectaculoase de scor 
și cu faze... fierbinți. Medicina, cu 
Gabriela Popa în vervă deosebită 
și cu o excelentă coordonatoare — 
Loreta Sudacevschi, a obținut o 
victorie prețioasă cu 3—1 (—12, 14, 
9, 0). Competent cuplul de arbitri 
O. Manițiu (Brașov)-C. Pitaru (Si
biu).

în penultima etapă : Universi
tatea Craiova — I.E.F.S. 3—1, 
Universitatea Timișoara — „U“
Cluj 3—0, Medicina — I.T.B. 3—0

Dragomir ROȘIANU, coresp.

sive. 'S-au remarcat . L 
Bălâșoiu, M. Szekely, 
(Rapid) A. Chirițescu, 
Ad. Albiș (Penicilina). Au arbitrat 
foarte bine Em. Cosțoiu 
rești) și V. Arhire (Brașov).

în primul meci al penultimei e- 
tape puțin a lipsit ca C.S.M. Sibiu 
să furnizeze o nouă surpriză în par
tida cu Dinamo. Sibiencele, după 
două seturi fără istoric. : au dat o 
replică deosebit de puternică for
mației bucureștene, care crezuse 
prea devreme într-o victorie facilă. 
C.S.M. a cîștigat setul al treilea 
fără drept de apel și a condus în 
cel de al patrulea cu 10—0 și 
14—11, însă nu a avut tăria reali
zării punctului victorios, cedînd în 
prelungiri un set care norma] tre
buia să le revină. Prin urmare, Di
namo a cîștigat, fără a străluci, cu 
3—1 (3, 8, —2, 14). S-au eviden
țiat : M. țlloțean, M. Milea, M. 
Vasiu (C.S.M. Sibiu), H. Bogdan, A. 
Constantinescu (Dinamo). Arbitraj 
foarte bun : C. Manițiu ~ 
Em. Costoiu (București).

Resimțindu-se după
din meciul cu Penicilina, Rapidul 
a trebuit să facă apel la toate re
sursele pentru 
Constructorul 
15, —10, 3).
(Brașov) și V. 
condus foarte 
programului : 
3—1 (5, —14, 9, 4).

Emanuel FANTANEANU

R.
C.

(Bucu-

(Brașov)

eforturile

a cîștiga partida cu 
cu 3—2 (—14, 10,

Arbitri : V. Arhire 
Tilca (Craiova) ,sxi 

bine. în încheierea 
Penicilina — Farul

AZI DE LA ORA 16, ÎN ULTIMA 
ETAPA:

Farul — C.S.M. Sibiu
Constructorul — Penicilina
Rapid — Dinamo

de sportivele sovietici 
se numără printre 
din lume. Vorbind despre sabreri, 
purtătorul de cuvînt a arătat că ală
turi de renumiții Kovacs, Marot și 
Gerevich, ar fi necesar și un al 
patrulea reprezentant de aceeași va
loare. La floretă, situația este mai 
complicată. deoarece o narte din 
sportivii de valoare sînt depășiți de 
virstă, iar tinerii mi au încă expe
riența și maturitatea necesare mari
lor competiții.

Totodată s-a anunțat că a fost al
cătuit 
C.M.
locul de desfășurare a 
la care candidează orașele Budapesta 
si Miskolc. ..Munca de pregătire nu 
va fi deloc ușoară, âvind în vedere 
frntv! că sc așteaptă o participare 
de 400—159 de concurenți din 
de țări. Prin amploare, aceste 
ceri vor fi incomparabil mai 
decî< ultimul campionat al 
desfășurat în Ungaria, col din anul 
1.959" — a spus în încheiere Istvan 
Tabor.

comitetul de organizare al 
’75, dar nu este stabilit încă 

întrecerilor,

35—10 
între
mări 
lumii

Federația de atletism a U.R.S.S. a de
finitivat loturile sovietice in vederea tra
diționalului meci „indoor44 cu selecțio
natele S.U.A., care, in acest an. se va 
desfășura în zilele de 2 și 3 martie, la 
Moscova. Din echipa masculină fac par
te. printre alții, cunoscuțil J
Valeri 
(sprint), 
Kestutis
(înălțime), Viktor Saneev (triplusalt) și 
Iuri isakov (prăjină). Lotul feminin «re 
în fruntea sa pe Nadejda Besfamilnaia, 
Ludmila Braghina. Nina’ Gavrilova, Na
dejda Ilina și Tamara Kazacikova.
N
Cu fie a 18-a ediția a tradiționalului 
concurs internațional da cros da la San 
Giorgio dl Lagnano (Italia) » fost "* “ 
gată de atletul iugoslav Daniei 
rița, car» a parcurs 13 km în 38 :M. 
urmat italienii Claudio Solone — 
Lauro Luigl — 38:32 șl elvețianul 
ner Dossegner — 38:35. Cursa rezervată 
Juniorilor, desfășurată pe distanta de 6 
km, s-a 
Venanzio 
de
■
La 
de

recordmani 
Borzov. Aleksandr Korneliuk 

Evgheni Arzanov (semtfond), 
Șapka, Vladimir Abramov,

dstt-
Ko- 

L-au 
38:31, 
Wer-

19:35.

încheiat cu victoria italianului 
Ortls, cronometrat cu timpul

in meci retur pentru sferturile 
„Cupei camplonlor euro-

Kiev, 
finală ale ____ _ .

peni” la handbal (feminin), echipa loca
lă Spartak a dispus cu scorul de 25—15 
(15—6) de Odeva Glogovec (Cehoslova
cia). Ca urmare a acestei victorii, Spar
tak s-a calificat in semifinalele compe
tiției.

„Cupa Europei" la schi a programat la 
Garmlsch Partenkirchen o nouă probă

»>

HRISTO MLADENOVdeclară antrenorul

i
echipe a Bulaa-

de per- 
de a fi 
a patra 

acestei.

au determinat succesul nostru, 
că în primul rînd trebuie re- 
faptul că reprezentativa bul- 

care în ultimii 10—15 ani a sus- 
numeroase

prezent
încredere 
intimidează de numele parte- 
și. in general, este mult mai

meciuri internaționa- 
de valoare, abordea- 
toate întîlnirile cu 
în posibilitățile ei,

ECHIPA BULGARIEI VA JUCA Df LA EGAL LA f GAL CU PARTtmt Ut GRUPA
Pină nu demult, numele lui Hristo 

Mladenov era puțin cunoscut în Bul
garia și aproape deloc in străinătate. 
Chemat la conducerea tehnică a re
prezentativei de fotbal a Eulgariei 
in preajma preliminariilor C.M. din 
1974, el și-a 
formanța fotbaliștilor 
reUșit să se califice, 
oară consecutiv. în 
competiții. Născqt la 
Mladenov a absolvit 
cultură fizică și sport din Budapesta, 
cu specialitatea fotbal. Reîntors de la 
Budapesta, activează cițiya ani ca re
dactor la ziarul „Naroden sport" din 
Sofia. Devenind antrenor de fotbal. 
Hristo Mladenov a fost adjunctul lui 
Rudolf Vytlacil la conducerea echipei 
Levski Sofia, iar mai tîrziu antrenor 
principal al formațiilor Spartak Sofia 
și Beroe Stara Zagora. în decurs de 
cinci ani a fost antrenorul reprezen
tativei de tineret a Bulgariei, iar de 
la 1 iulie 1972 a fost numit antrenor 
principal al primei 
riei.

Sdlieitindu-i un 
Mladenov a răspuns 
litate întrebărilor.

— Cum apreciați calificarea 
riei la campionatele mondiale 
fotbal și care au fost factorii care au 
determinat acest succes ?
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masculină de slalom uriaș, ciștigată 
elvețianul Ernst Good, cronometrat 
cele două manșe cu timpul de 2:53,23. 
Pe locurile următoare s-au clasat fran
cezul Laurent Marzzeli — 2:53.58 și ita
lianul oiuseppe uoenranK — 2:33,ou. 
Vest-germanul Max Rieger, unul dintre 
favorițll cursei, a ocupat locul patru cu 
2:54,11. Cursa s-a disputat pe o 
in iungime de 1009 
de nivel de 290 m 
ambele manșe.
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de sportiva vest-germană Rost Mltter- 
maier. F.a a realizat pe o ptrtie in lun
gime de 565 m (52 de porți) timpul to
tal de 87,56. Austriaca Anna Marie-Proell 
s-a clasat pe locul doi cu 87,92, urmată 
de Fablenne Serrat (Franța) — 82,22.
Concursul a contat pentru „Cupa Mon
dială".

feminină de 
concursului Internațional de 

Abetone (Italia) a fost

din
... schi 

cîștigată

Federația polonezi de atletism a alcătuit 
echipa care va face deplasarea la GO- 
teborg, gazda campionatelor europene 
de atletism pe teren acoperit (9—10 mar
tie). Din lot fac parte Irena Szewinska, 
Teresa Nowak, Ursula Prasek. Zenon 
Nowosz, Gregor Clbulski și altll.

Un purtător de cuvînt al comitetului de 
organizare a „Marelui premiu automo
bilistic al Belgiei" (formula 1) a decla
rat că este foarte posibil ca, din cauza 
lipsei de fonduri, această competiție 
să nu aibă loc în acest an. Cursa urma 
să se desfășoare la 12 mai.

— Dacă fotbaliștii noștri au ajuns 
în finalele C.M. din Chile și Anglia, 
abia după meciuri de baraj pe teren 
neutru, iar calificarea pentru Mexic 
a fost decisă abia în ultimul meci 
din grupă, susținut în deplasare cu 
Luxemburg, de data aceasta succesul 
nostru a fost categoric. Pentru pri
ma oară reprezentativa Bulgariei a 
încheiat preliminariile fără să sufere 
vreo infringere, cu o diferență apre
ciabilă de trei puncte avans față de 
a doua clasată. Referitor la factorii 
care 
cred 
levat 
gară, 
ținut
le cu adversari 
ză în 
multă 
nu se 
nerilor 
matură. Nu trebuie subapreciată nici 
îmbunătățirea procesului de antrena
ment. supunerea jucătorilor Ia efor
turi fizice sporite, disciblina în sinul 
echipei, respectarea indicațiilor date 
(ie antrenori-.

— Ce pregătiri va efectua națio
nala Bulgariei pină la turneul final ?

— După turneele în Cipru și Ku
weit, vom juca la 31 martie la Buda
pesta cu Ungaria, iar la 29 mai la 
Sofia cu Anglia. în aprilie și mai, 
în cadrul Campionatului balcanic, 
sînt prevăzute partidele cu Turcia șî 
Albania. Sînt în curs tratative pen
tru un meci cu Cehoslovacia. La 6 
iunie, deci cu șapte zile înaintea pri
mului meci din turneul final, ple
căm în P..F.G.

— Cum aprecirți configurația gru
pelor în general și mai ales cea a 
grupei „C“ din care face parte și

Bulgaria ? Cc șanse acordați echipei 
antrenate de dv. ?

— Tragerea Ia sorți s-a 
după 
bile.
care : 
șese i 
este 
patru 
ca. 
de 
de 
de
Uruguay, de echipa lui Cruyff și de 
ultimele succese ale suedezilor.

efectuat 
criterii cit se poate de echita- 
în ce privește grupa „C“, din 
face parte și Bulgaria, împărtă
și eu părerea că această grupă 
cea mai echilibrată. Toate cele 

: echipe au șanse de a se califi- 
Echipa Bulgariei este conștientă 

răspunderea ce-i revine. Vom juca 
la egal la egal, fără a ne timora 
faima dublei campioane mondiale

TOMA HRISTOV
Sofia, februarie

C. C. E.
celtic Învinsă la basel

In „sferturile4*

La Bass% în sferturile 
ale „Cupei campionilor 
echipa locală F.C. Basel

de finală 
europeni" 
a învins

3—2 (2—2) pe Celtic Glasgow, 
puncte ale elvețienilor au 

.. .......... — dln-

ȘTIRI, REZULTATE
sferturlla 
european

• Ea Taranto (Italia), în
de finală ale campionatului ________
pentru echipe de tineret (sub 33 de ani) 
a avut loc meciul dintre formațiile Ita
liei șl R. D. Germane. Juctnd excelent, 
oaspeții au cîștigat cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat in min. 86 de 
Hafner. Returul se va disputa la 17 a- 
pritie, la Berlin.
• Trakia Plovdiv, aflată in turneu în 

Nigeria, a jucat cu formația „Stars" 
din Ibadan. Victoria a revenit fotbaliș
tilor bulgari cu scorul de 2—1 (1—1).

A Echipa cehoslovacă Jablonec. a ju
cat la Paris cu Red Star. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2.

® S-au încheiat jocurile din sferturile 
de finală ale „Cupei Albaniei". Pentru 
semifinale s-au calificat echipele Vllaz- 
mia, Dinamo, Partizan și Traktor

cu
Cele trei
fost realizate de Hltzfeld (2 
tre care unul din penalty) și Oder- 
matt. Pentru oaspeți au marcat 
Wilson și Dalglish. Returul va a- 
vea loc la 6 martie la Glasgow.

IN PRELIMINARIILE TURNEULUI
U.E.F.A.

La Haga, în preliminariile turneului 
UEFA s-au Inttlnit echipele de juniori 
ale Angliei șl Olandei. Tinerii fotbaliști 
englezi au obținut victoria la limită : 
1—0 (0—0). Unicul punct a fost marcat 
de Swlndlehurst în minutul 65.

La Bruxelles, în aceeași competiție, 
s-au Intîlnit echipele Belgiei și Scoției. 
Oaspeții au terminat învingători cu sco
rul de 2—1 (1—1). Returul va avea loc 
la 27 martie în localitatea Ayr.
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