
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU ÎN LIBERIA

$

DECLARAȚIA SOLEMNA ȘI COMUNICATUL COMUN EXPRIMA VOINȚA 
ROMÂNIEI ȘI LIBERIEI DE A STATORNICI O COLABORARE DE DURATA, 
FRUCTUOASA, IN FOLOSUL CELOR DOUA POPOARE ȘI A CAUZEI PĂCII, 

ÎNȚELEGERII SI COOPERĂRII ÎN
După cum am anunțai, duminieă 

seara, la reședința prezidențială „Exe
cutive Mansion", în prezența preșe
dinților Senatului și Camerei Repre
zentanților, a membrilor guvernului 
și ai Parlamentului, a șefilor misiu
nilor diplomatice, reuniți pentru a sa
luta pe solii poporului român, pre
ședintele Republicii Liberia. William 
Tolbert jr., a adresat oaspeților o alo
cuțiune omagială.

Apoi, in aplauzele asistenței, minis
trul afacerilor, externe, Cecil C- Den
nis, în calitatea sa de mare maestru 
ai ordinului „Cavalerilor Pionieratu
lui", roagă pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să accepte să i se confere 
marele cordon al acestui ordin — cea 
mai înaltă distincție a Republicii 
Liberia.

Asistăm la un moment solemn, de 
înaltă semnificație pentru relațiile 
dintre cele două țări și popoare : 
președintele Liberiei petrece pe după 
umerii șefului statului român eșarfa 
albastră a marelui cordon. întreaga 
asistență. în picioare, aplaudă.

întîmpinat cu deosebită căldură de 
asistență, ia cuvîntul președintele 
Consiliului de Slat al Republicii So
cialiste România.

In încheierea alocuțiunii sale, în 
aplauzele asistenței. președintele 
Nicolae' Ceaușescu înminează pre
ședintelui William Tolbert jr. ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I.

★
Banchetul oferit, duminică seara, 

în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de președintele William 
Tolbert jr. și doamna Victoria Tolbert a 
reunit, la Palatul prezidențial „Exe
cutive Mansion", înalte personalități 
ale vieții politice, economice, științi
fice și culturalo liberienc, care au

venit să prezinte, cu acest prilej, so
lilor poporului român omagiul lor, să 
exprime direct sentimentele de deo
sebită satisfacție și bucurie de a-i 
putea saluta pe pămîntul Liberiei.

Punctul culminant al acestei mani
festări a prieteniei româno-iiberiene 
l-au constituit toasturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
William Tolbert jr., remarcabile decla- 
rații-cadru ale dezvoltării relațiilor 
româno-iiberiene și conlucrării celor 
două țări în viața internațională.

★
Luni, 4 martie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., au primit 
pe McKinley Deshield, secretar gene
ral al partidului „The True Whig 
Parly".

if
In cursul dimineții de luni, 4 mar

tie, au avut Ioc convorbiri oficiale 
între președintele Consiliului de Sfat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și preșe
dintele Republicii Liberia, William 
Tolbert jr.

în încheierea convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reciprocă, 
caracteristică relațiilor româno-libe- 
riene, s-a convenit adoptarea unei 
declarații solemne șl a unui comuni
cat comun, în care își găsesc expre
sia rezultatele rodnice ale vizitei șe
fului statului român, înțelegerile con
venite de cei doi președinți, voința 
ambelor țări de a statornici o colabo
rare de durată, pe baze stabile, de 
a contribui la consolidarea cursului 
pozitiv in viața internațională, a unei

LUME
politici noi, în folosul cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării in lume.

★
Imediat după încheierea convorbiri

lor dintre cei doi președinți, în ca
drul cărora au fost, între altele, ex
plorate căile pentru intensificarea 
colaborării economice româno-liberie- 
ne, inclusiv prin constituirea de so
cietăți mixte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut o vizită la 
plantația de arbori de cauciuc Hevea, 
de la Harbel, aflată Ia aproximativ 
17 km de Monrovia, pentru a vedea 
la fața locului cum se prezintă una 
dintre cele mai importante bogății 
naturale ale Liberiei.

în jurul oaspeților s-a strîns un 
grup numeros de muncitori și tehni
cieni. Domnește o atmosferă de entu
ziasm. de caldă simpatie și aleasă 
considerație față de solii poporului 
român.

Vizita ia sfirșit cu un dejun, oferit 
de gazde in cinstea președinților 
Nicolae Ceaușescu și William Tolbert 
jr., a tovarășei Elena Ceaușescu și a 
doamnei Victoria Tolbert.

★
Luni dimineața, acad. dr. inginer 

Elena Ceaușescu, însoțită de doamna 
Victoria Tolbert, soția președintelui 
Republicii Liberia, a făcut o vizită 
Ia Universitatea din Monrovia, consi
derată cea mai veche instituție de 
invățămînt superior de pe pămîntul 
Africii.

★
în cursul după-amiezii de luni, to

varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut posibilitatea 
să ia cunoștință cu un alt obiectiv 
important al economiei iiberiene — 
marele complex al industriei piscicole 
„Mesurado", situat într-o zonă indus
trială a orașului Monrovia.

Festivitatea de premiere a luat sfirșit. Participanta se îndreaptă spre autocare. Fiecare pleacă din Poiana Bra
șov cu amintirea de neuitat de a fi participat la finala pe țară a „Cupei tineretului"

FINALELE „CUPEI TINERETULUI"-
UN REUȘIT FESTIVAL
AL SPORTURILOR DE IARNĂ

Așa cum s-a desprins și din relatările noastre anterioare, 
transmise de la fața locului, finalele „Cupei tineretului" — 
disputate timp de două zile, sîmbătă și duminică, la Poiana 
Brașov (probele de schi și săniuțe) și la Tușnad (proba de pa
tinaj) — s-au bucurat de o frumoasă reușită. Prin amploarea 
lor, datorată îndeosebi numărului mare de concurenți (peste 
1 000) reprezentînd aproape toate județele țării, prin perfecta orga
nizare ce le-a fost asigurată (care a necesitat, însă, eforturi 
deosebite), prin însăși desfășurarea lor și manifestările ce au 
însoțit întrecerile propriu-zise, finalele „Cupei tineretului" au 
constituit UN ADEVARAT FESTIVAL AL SPORTURILOR DE 
IARNA, care a întrunit aprecierile unanime ale celor ce i-au 
fost martori. , , .v In completarea relatărilor publicate pina acum, revenim 
astăzi cu . noi aspecte, impresii, sublinieri și concluzii ce ne-au 
fost relevat de finalele de la Poiana Brașov și Tușnad.

BUNA ORGANIZARE — CHEIA SUCCESULUI

O manifestare sportivă de iarnă de 
amploarea finalelor „Cupei tineretu
lui" a necesitat — pentru cit mai 
buna sa reușită — un imens efort de 
organizare. Și — cu satisfacție putem 
spune — cei ce au avut răspunderea 
acestei organizări și-au făcut pe de
plin datoria. Consiliul Național Pen
tru Educație Fizică și Sport, t.G. al 
U.T.C., Consiliul Central al U G.S.R.. 
Ministerul Educației și învățămintu- 
lui, Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor, U.A.S.C.R.. UCECOM. 
Ministerul de Interne, federațiile de 
schi și patinaj, cit .și — sau, 
poate, mai ales factorii locali din 
Brașov — îndeosebi C J.E.F.Ș., Comi
tetul județean U.T.C., Agenția B.T.T., 
întreprinderea de gospodărire a ba; 
zelor sportive și Comisia județeană 
de schi - și-au unit eforturile pen
tru a asigura competițiilor de la Po
iana Brașov și Tușnad cele mai bune 
condiții de desfășurare, încePiad ™ 
pavoazarea sărbătorească a stadionu 
lui din Poiana Brașov și a PirtiUor 
de concurs, continuînd cu transportul . 
și cazarea celor peste 1 000 de parti
cipant! din întreaga țară, pmă la m- 
mînarea premiilor, operație care a 

faza finală a „Cupei tmere- 
tUSe poate menționa, printre a1*® 1®' 
că pe toate pîrtiile au existat per
manent mijloace de radioficare prin 
care s-au furnizat informații cu pri
vire la desfășurarea probelor.. ord^®a 
de plecare, clasamenul neoficial, mo 
dificările- de ultim moment și diferite 
a te anunțuri care priveau pe concu
rezi șiconducătorii de, loturi. Un 
secretariat competent _ și operatw. 
lucrînd la stadionul din Poiana, a 
acumulat rezultatele tehnice calmilate 
de juriul de proba și le-a 
pe loc. ooerînd cu maximum de , 
teză listele oficiale de rezultate.

Desfășurarea tuturor Probelor, . 
„îftiî diferite, a fost controlată și 
coordonată prin aparate de radio'®m 
sie si recepție și telefoane, astfel ca 
întregul program să capete ritm 
CeFe°sflv?tatea de deschidere a compe
tiției și carnavalul pe zăpadă care au 
avut loc sîmbătă seara (cu confeti 
aruncate din elicopter jocuri d<i ar - 
ficii și retragere cu torțe) au consț1 
tuit. de asemenea, examene 
pentru organizatori, pe care însă e 
le-au trecut foarte bine. Așa incit se 
poate aprecia că cheia succesului i 
registrat de finalele „Cupei tinerelu
lui" a fost ORGANIZAREA.

Rodica Nilă (Bi
hor) câștigătoa
rea întrecerii de 
schi fond rezer
vată studentelor j

ARBITRAJELE Șl ASISTENȚA TEHNICA—LA UN NIVEL RIDICAT I
Arareori un concurs, chiar interna

țional, reunește absolut toate compe
tențele tehnice și organizatorice ale 
disciplinelor aflate in întrecere. în-1 
scriindu-se în excepție, „marea fina
lă" de la Poiana Brașov, prin intere
sul pe care l-a stîrnit, prin numărul 
mare de participanți și soluțiile de 
operativitate care se impuneau, a cu
prins în comitetele de probă, in ju
riile de concurs, printre arbitri și or
ganizatori, pe cei mai pricepuți an
trenori în activitate, oficiali, arbitri

și sportivi activi ai țării. Este sufi
cient să amintim, de pildă, la pro
bele de fond, pe antrenorii Ștefan 
Stăiculescu, Constantin Enache,

Materiale transmise de :
C. FIRANESCU, M. BARĂ, P. IOVAN 

și T. IOANIȚESCU 
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• „CUPA
Cronicile

S. K.A.

FEDERAȚIEI", LA HOCHEI
jocurilor de ieri:

Sverdlovsk — R, D. G. (B) 8-2

Selecționata divizionară română
Cehoslovacia (juniori) 3-1

• PARTICIPANTE LA C.E. DE JUNIORI
(GRUPA B) DE LA BUCUREȘTI

echipele Norvegiei,Azi, vă prezentăm
DanemarceiIugoslaviei și

Aflat în zi foarte bună, portarul 
cehoslovac Kolisek
atac al hocheișiilor noștri purtat de 
Mircioiu. Foto : S. BAKCSY

respinge un nou
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UN AN DE APLICARE A HOTĂRÎRII DE PARTID CU PRIVIRE 
LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI 

ȘCOALA, TOT MAI FERM ANGAJATĂ PE DRUMUL UNEI TEMEINICE 
EDUCĂRI FIZICE Șl Al CONTRIBUȚIEI IA PERFORMANTE SPORTIVE ÎNALTE
S-a împlinit un an de la apa

riția Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R.. cu privire Ia dezvolta
rea continuă a educației fizice 

și sportului, activități de interes na
țional, componente inseparabile ale 
educației comuniste, document ce se 
înscrie în contextul amplului program 
de dezvoltare și perfecționare a în- 
vățămintului românesc.

Era evident că un asemenea docu
ment de partid va fi primit cu multă 
satisfacție din partea tuturor factori
lor preocupați de optimizarea activi
tății de educație fizică și pregătirii 
sportive de performanță încă de pe 
primele trepte școlare. într-adevăr, 
Hotărirea de partid venea să propul
seze forțele din sectorul școlar și 
universitar, atit în domeniul procesu
lui instructiv-educativ al educației 
fizice, cit și în cel al activității spor
tive de masă și de performanță.

în acest context. Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R., din 28.11—2.III.1973, 
a avut un larg ecou în rîndul cadre
lor didactice, al elevilor și studenților 
și al conducerilor unităților de învă- 
țămînt, deteyminînd un impuls spre 
o activitate și mai rodnică,. noi, căij- 
tări cu eficiență sporită.

Dînd curs imediat înfăptuirii Hotă- 
ririi Plenarei și indicațiilor conducerii 
partidului, ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal. conducerea 
Ministerului Educației și Invățămin- 
tului a dezbătut și aprobat un cuprin
zător program de măsuri privind îm
bunătățirea activității de educație 
fizică și sport pe toate treptele de 
invățămînt. In Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R., se subliniază necesitatea ca 
„școala care cuprinde majoritatea, ti
neretului, constituie factorul principal 
în procesul de formare și pregătire 
a unui tineret sănătos, apt să înde
plinească în cele mai bune condiții 
îndatoririle ce revin cetățenilor pa
triei noastre**.

Măsurile adoptate de M.E.I. au re
liefat necesitatea îmbunătățirii conți
nutului și organizării lecțiilor de edu
cație fizică, prin desfășurarea aces

VIRGIL CAZACU
prim-adjunct al ministrului educației și invățâmîntului

tora in aer liber, conținînd programe 
adecvate unei temeinice pregătiri a 
elevilor și studenților.

Pentru verificarea și aprecierea 
gradului de pregătire fizică și spor
tivă a elevilor și studenților, cu con
sultarea cadrelor didactice, a specia
liștilor și conducerilor școlilor și in
stituțiilor de învățămint superior, au 
fost elaborate probe și norme pe ca
tegorii de virstă și sex.

Un element care merită a fi remar
cat este acela că normele de apre
ciere și verificare constituie totodată 
criteriul principal dc apreciere a mun
cii profesorilor de educație fizică din 
școli și facultăți. Pe lingă acest cri
teriu se stabilesc o serie de cerințe 
menite să completeze calificativul 
acordat muncii cadrelor didactice de 
specialitate cum ar fi : preocuparea 
pentru sporirea eficienței procesului 
instructiv-educativ în conformitate cu 
prevederile programei dc educație fi
zică, contribuția adusă la organizarea 
și desfășurarea activității sportive de 
masă și la orientarea tinerilor cu 
aptitudini către unitățile sportive de 
performanță.

în același timp în programul M.E.I. 
se menționează utilitatea introducerii 
in planul de invățămînt pentru uni
tățile preșcolare — începînd cu anul 
școlar în curs — a unor activități zil
nice sub formă de jocuri și exerciții 
fizice.

Pentru elevii din cămine și inter
nate au fost elaborate instrucțiuni 
care prevăd creșterea ponderii activi
tăților de pregătire fizică.

în colaborare cu celelalte instituții 
și organizații cu, atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului : Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști și Con
siliul Național al Organizației Pionie

rilor au fost Întocmite, atit pentru 
elevi cit și pentru studenți, programe 
unice ale activităților sportive de 
masă.

Un deosebit accent a fost pus pe 
acțiunea de învățare a Înotului de 
către copii și elevi prin cursuri orga
nizate în vacanțe, în toate județele 
țării.

După elaborarea măsurilor. Ia ni
velul tuturor județelor au fost orga
nizate chiar in primele luni după 
apariția Hotărîrii, consfătuiri cu toți 
profesorii de educație fizică și con
ducerile unităților de invățămînt ge
neral, liceal și tehnic-profesional, la 
care au participat circa 7 000 cadre 
didactice care au dezbătut pe larg 
obiectivele ce revin școlii, reieșite din 
acest important document de partid.

Problemele legate de îmbunătățirea 
activității de educație fizică și pregă
tire sportivă au fost dezbătute și la 
nivelul invățămintulul superior — cil 
ocazia întîlnirilor cu rectorii și pro
rectorii institutelor de învățămint su
perior, șefii catedrelor de educație 
fizică și secretarii cluburilor sportive 
studențești.

Pe baza unui amplu 6tudiu, elabo
rat cu participarea unor specialiști 
din cadrul I.E.F.S. și facultățile de 
educație fizică, s-au Întreprins și sînt 
In curs măsuri de perfecționarea și 
modernizarea Invățămfntului, astfel ca 
I.E.F.S. să devină principala bază de 
invățămînt, cercetare și perfecționa
re a cadrelor necesare mișcării spor
tive din țara noastră.

Era absolut firesc ca Hotărirea de 
partid să se adreseze nemijlocit SCO
LII, ca verigă dă bază în ceea ee 
privește asigurarea unui nivel cit mai 
ridicat de pregătire fizică, sarcină cu 
netă participare la o integrare socia
lă cit mai bună a tineretului nostru.

Concomitent, prin Instituțiile spor
tive școlare și universitare, școala are 
obligația să se înscrie tot mai activ 
în efortul de a ridica pe treptele unei 
reprezentări de prestigiu CÎT MAI 
MULTE ELEMENTE PENTRU CON
TINUA. REVITALIZARE A LOTURI
LOR REPREZENTATIVE, LA TOATE 
EȘALOANELE ȘI ÎN CÎT MAI 
MULTE DISCIPLINE SPORTIVE.

în spiritul acestor comandamente 
stabilite de partid, unitățile de învă- 
țămînt, sub directa îndrumare a or
ganizațiilor de partid au înregistrat 
în anul care a trecut de la apariția 
Hotărîrii unele realizări în dezvolta
rea activităților cu caracter recreativ,' 
de menținere și Întărire a sănătății 
elevilor și studenților, pentru spori
rea capacității lor generale de muncă 
și învățătură.

Cit privește performanța sportivă,' 
coordonatele de perfecționare a pre
gătirii desfășurate în unitățile de 
învățămint Înregistrează unele ten
dințe pentru o aliniere ritmică la 
efortul general al mișcării sportive 
de a atinge noi cote valorice, în pas 
cu cerințele competitivității sportive 
mondiale și poziția „de. prestigiu, a. 
României socialiste pe plan interna
țional.

în realizarea sarcinilor stabilite de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R., 
care a inspirat măsurile elaborate 
de Ministerul Educației și Învățămîn- 
tului, putem arăta că în promovarea 
acelor discipline sportive cu influență 
bio-moirică complexă din sistemul 
educației fizice și sportului, cum ar 
fi atletismul, gimnastica și înotul, 
s-au obținut unele rezultate bune. 
Exercițiile ce conțin elemente din 
atletism sînt prezente lntr-un volum 
important în cadrul mijloacelor se
lecționate de cadrele didactice de spe
cialitate. Numeroase au fost ocaziile, 
în toamna anului trecut, cind sute și 
mii de tineri de diferite vîrsle și-au

(Continuare tn pag. a 3-a)

-----“----  CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

k OPT ECHIPE CONTINUĂ CURSA
PENTRU TITLUL SUPREM

• Echipa României întâlnește

HALLE, 4 (prin telefon).
La capătul a 24 de partide, pro

gramate de grupele preliminare 
ale celui de al 8-lea turneu final 
al C.M. de handbal masculin și 
urmărite de aproape 100 000 de 
spectatori, sînt cunoscute cele 8 
echipe rămase în lupta pentru tit
lul suprem (Cehoslovacia, Dane
marca, România, Tolonia. R.D. 
Germană, U.R.S.S., Iugoslavia și 
Ungaria), cele 4 formații ce vor 
fi prezente în lupta pentru locurile 
9—12 (R. F. Germania, Suedia, Ja
ponia și Bulgaria), precum și cele 
4 selecționate care părăsesc arena 
(Islanda, Spania, S.U.A. și Algeria).

A fost o luptă captivantă, în 
care fiecare meci a arătat ceva, 
atit în ceea ce privește valoarea

LOTUL DE JUDO
AL ROMÂNIEI

PENTRU 
„INTERNAȚIONALELE" 

BULGARIEI
La sfîrșitul săptăminii viitoare vor 

avea loc la Sofia campionatele inter
naționale de judo ale Bulgariei. La 
această competiție și-au anunțat par
ticiparea sportivi din Austria, R. D. 
Germană, Iugoslavia, România, Tur
cia, U.R-S.S. și Ungaria. Gazdele vor 
alinia cite 4—6 concurenți la fiecare 
categorie. Iată lotul țării noastre : cat. 
ușoară : Al. Filip și L. Moldovan, 
cat. semimijlocie : C. Roman și N. 
Notopol ; cat. mijlocie : I. Lazăr și 
V- Bideac, cat. semigrea : I. Buzjc și 
Gh. Boșcu ; cat. grea : I. Codrea și 
I. Mircea.

astâzi. la Halle, formația Danemarcei • Suedia ți R. F. Germania in turneul pentru locurile 9—12
• Ștefan Birtalan conduce în clasamentul golgeterilor 1

intrinsecă a echipelor, cit și în 
ceea ce privește drumul pe care 
se îndreaptă handbalul în lume, 
în această din urmă privință, opi
nia noastră, sedată succint, este 
aceea că handbalul masculin ca
pătă noi valențe. Dîrzeniei, încleș
tării aprige de forțe, i se adaugă 
un progres al tehnicii, o diversifi
care a tacticii, un accent mai pu
ternic pe abilitate. Această gamă 
largă de procedee și posibilități 
contribuie la realizarea unui spec
tacol sportiv dintre cele mai atră
gătoare. Edificatoare în acest sens 
a fost îndeosebi ultima etapă a

preliminariilor. Meciul R. D. Ger
mană — U.R.S.S., un derby aștep
tat cu nerăbdare a fost presărat 
cu numeroase faze de înaltă clasă, 
cu momente dramatice. Echipa țâ
rii gazdă a condus cu 4—0 (min, 
10), 9—4 (min. 33), 12—8 (min. 43) 
și 15—13 (min, 56), dar n-a putut 
rezista iureșului final al handba- 
liștilor sovietici, care prin Ma- 
horin și Oganezov au adus o ega
litate echitabilă pe tabela de mar
caj. Iugoslavia a avut și ea emoții 
în partida cu Ungaria. Condusă cu 
10—9 la pauză, echipa lui Ivan 
Snoj a fost obligată să se între

buințeze la maximum, să foloseas
că forța de șut a lui Lazarevici și 
abilitatea lui Popovici pentru a 
realiza o victorie de justețe.

Reprezentativa României a ur
cat, conform așteptărilor, în grupa 
semifinală însoțită de o prețioasă 
victorie în fața Poloniei, zestre va
loroasă acum la startul noii bătă
lii. Succesele sale în întîlnirile cu 
Spania și Polonia îi conferiseră 
dreptul de a urma drumul ascen-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

După întîia întîlnire cu fotbalul-campionat SPECTATORI FIDELI,
DEBDTANȚI NUMEROȘI, ARBITRI IN „ZI BUNĂ"

• O MEDIE DE 
15.000 DE SPEC
TATORI • IORGA 
ClNTA FRUMOS, 
DAR NU-I CUMIN
TE... • „U" CLUJ 
Șl POLI TIMIȘOA
RA IN ZONA PE
RICOLELOR • AR
BITRUL V. TOPAN 
ÎNTRE COMPE
TENȚA Șl AUTO

RITATE
.wwww
In această imagi
ne, surprinsă sîm
bătă la Constan
ta, Oprea (tricou 
închis) va fi în- 
timpinat de Do- 
brău, unul din 
cei mai buni ju
cători din teren.

Foto : D. NEAGU

e

Fără să beneficieze, în majorita
tea cazurilor, de prea îmbietoare 
invitații ale vremii, spectatorii au 
venit — cu mic, cu mare — la 
reîntîlnirea cu fotbalul. S-a în
registrat o medie de 15 000 specta
tori, dar se putea ajunge la o 
cifră și mai mare fără „daunele" 
produse de partida de la București, 
de pe stadionul Republicii. Benefi
ciind dc exclusivitatea de program 
pentru București, jocul Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași nu s-a 
bucurat — totuși — decît de aten
ția a 3 000 de pasionați, număr a- 
preciat cu multă larghețe. De ce 
oare ? în Giulești, în ajun, deși 
desfășurat la aceeași oră cu întîl- 
nirea televizată de la Constanța, 
jocul Rapidului cu „unsprezecele" 
băcăuan a beneficiat de un stadion 
plin ! Oare așa de trecătoare să 
fie pasiunea a mii de studenți 
bucureșteni pentru formația lor,

incit să dispară de la un sezon Ia 
altul ? Refuzăm să credem așa 
ceva! în afara acestei excepții, 
cifre încurajatoare ale privitorilor 
la spectacolul inaugural al sezo
nului fotbalistic : în frunte, tot 
Craiova, care a venit la o partidă, 
nu dintre cele mai atrăgătoare ale 
formației iubite, cu miile sale de 
spectatori ce au umplut, ca de o- 
bicei, stadionul Central. Așteptăm 
replica grupei a doua de orașe, 
a celor în care campionatul va 
sosi — în fapt — duminica vi
itoare : lașul, Timișoara, Piteștiul. 
Brașovul, Petroșanii, Bacăul, pre
cum și pe suporterii C.F.R.-ului 
clujean, ai Stelei și ai lui Dinamo. 
Să sperăm ca ea să fie la fel de 
optimistă ca cele de sîmbătă și du
minică !

Rezultatele au produs, printr-o 
simetrie care vede pe toate cele 
opt prime clasate nepierzînd în a-

cest start al returului, o deplasare 
în bloc a acestui pluton. Urmările 
nu sînt nici spectaculoase și nici 
foarte importante. Efectiv, ele dau 
liderului nu numai un punct în 
plus, ca distanță între poziția sa 
și cea a urmăritorilor, ci și o doză 
de liniște în supliment pentru că 
acum — cum se mai spune — au 
rămas doar 16 etape pînă la fina
lul cursei. în zona neliniștilor și 
pericolelor acest „aspirator" repre
zentat de orice pauză în acumu
larea de puncte a adus aici pe 
Universitatea Cluj și Politehnica 
Timișoara. Dar, în vreme ce timi
șorenii au posibilitatea unei refa
ceri a pagubelor din prima etapă,

Eftimie IONESCU

■ (Continuare în pag, a 3-a)
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NUMEROASE ÎNTRECERI DE ALERGARE PE TEREN VARIAT
PLOIEȘTI, PESTE 2 000 DE 

PARTICIPANT! LA „CROSUL 
MĂRȚIȘORULUI**  * 11

Ghebrghe Olteanu, Ion Cimpoia, Ion 
Suniedrea, la slalom pe Kurt Gohn, 
Cornel Tăbăraș, Constantin Bîrsan, 
Ion Boblț, Gheorghe Roșculeț, Con
stantin biaeOnescu, ia sanie pe bra- 
go? Burgheleă, Ion Bogdan, I. Jekel 
etc.

Schiorii fruntași au fost permanent 
prezent! pe piftie, descifrind pentru 
finaliști labirintul slalomului, deschi- 
zind prin coborîri tehnice, cu valoare 
de kinogramă, disputa fiecărei cate
gorii de vîrstă. Au fost, astfel, d« 
față, spre marca îneîntare a partîci- 
panțilof, ban Cristea, dublu campion 
balcahlc in 1974, Daniela Munteanu, 
triplă campioană națională în 1974, 
Ion Bobiț, campion de coborîre pe 
1974, Dorin Munteanu, Gheorghe 
Vulpe, Constantin Văldeanu si mulți 
alții.

SANIA — UN SPECTACOL DE 
PRIMĂ MINA I

Mulți dintre spectatori și (poate) 
dintre ' cohciitOnți apreciau întrecerea 
săniuțelor Ca pe 0..- formalitate, o

• „joacă" nepretențioasă, un punct al 
programului menit să se adreseze 
celor fără prea multe veleități spor
tive. Realitatea i-a contrazis pentru 
că, în ciuda aparențelor, întrecerea 
săniilor a fost foarte dinamică și 
spectaculoasă, evocînd prin viteza 
dezvoltată, prin pozițiile aerodinamice 
și tehnica virajelor, prin materialul 
folosit de cîțiva participant! (sănii de 
concurs și căști) cite ceva din emo
țiile și tensiunea concursurilor de 
bob. La această reușită a contribuit 
și alegerea traseului — vechea pîrtie 
de bob a Poienii — precum și starea 
zăpezii (aspră, înghețată). Viteza ridi
cată, înscrierea pe turnanta fostului 
viraj 16 au determinat pe organizatori 
— pentru a elimina riscurile — să re
nunțe ta Ultimă porțiune, extrem de 
rapidă și parțial dezgolită de zăpadă 
Soluția s-a dovedit inspirată, con
cursul și-a păstrat amprenta de dina
mism. El s-a desfășurat perfect și 
cu o remarcabilă notă de combativi
tate din partea Analiștilor.

PATINAJ: CU GÎNDUL LA 
VIITOR

Deși blindâ, nu s-ar puteă spune că 
această Urnă a determinat un sezon 
de patinaj-viteză sărac. Dimpotrivă, 
activitatea competițională a avut an
vergură, fiind amplificată de întrece
rile „Cupei tineretului" care au an
grenat în prima sa etapă mii de fete 
și de băieți între 11 și H afli. Cei 
mai buni și-au disputat întîietatea în 
finalele disputate la Tușnad.

Dar pentru momentul actual al pa
tinajului nostru, considerăm că nu 
imaginea finalei pe țară este Cea mai 
importantă, ci aceea a fazelor inter
mediare, ifl card numeroși COpii au 
luat startul în probele respective cu 
gîndul dă a călca pe urmele viteziș* 
tilot de performanță. Prin urmare, 
„Cupa tineretului" se consacră ea un 
izvor de noi și noi patinatori. Vom 
încerca să punem in evidentă aspec
tele capabile să ducă la obținerea 
unor rezultate superioare în viitor.

Experiența a dovedit că în etapa 
de masă, formula angrenării în con
cursuri a tuturor posesorilor de pati
ne, Întrecerile disputîndu-se pe pe
rechi, eliminatoriu, este excelentă, 
dar pînă 1a faza premergătoare fina
lei pe țară. De aici, credem că a? fi 
util șă se opereze citevâ modificări în 
regutarrtfent. în sensul de a fi admiși 
la start și posesorii patinelor de vi
teză, cursele disnutîndu-i 
nometru. .Ar fi. foarte 
program să se includ-

evidențe stricte a performanțelor 
lor, de Iă concurs la Concurs, de 
la an la an. în acest fel, vor putea 
fi oglindite mai bine progresele, 
stagnările sau regresele unor halte* 
rofi'i, pentru că ntlmai acele file* 
mente tărâ dovedesc realp calități, 
perspective de progres șl pasiune 
se vor putea menține în loturile 
naționale.

Campionatul pe echipe dă la 
Oradea a evidențiat unele aspec
te pozitive. Cîteva exemple sînt 
edificatoare : introducerea sporti
vilor la categoriile de greutate 
reale, evitindu-se în acest fel slă
birile (excepție face doar F. Balaș, 
care a concurat la cat. mijlocie !) ; 
număru1 relativ mic al ratărilor 
(Componenții lotului au ratat doar
11 din cele 54 de încercări), dove
dește o mai bună orientare a antre
norilor iii ce privește încercările 
pe care Ie fac elevii lor. In afară 
de uhii halterofili consacrați Ca A. 
Miuț, Gh. Bercea, V. Iancu și Em. 
Covaci (în mare revenire) s-au 
evidențiat și alți tineri, ca frații 
Lucian și Eugen Chivu (ultimul 
are 14 ani) din Bistrița și V. Că- 
priceru (S.N.C.), 
uimit pur și 
elemente cu 
în vederile 
du-li-se tot

Mulți din 
fiii se vor iritilni din nou. de dătd 
aceasta la lași, între 8—10 martie, 
ia campionatul național pe echipe 
rezervat juniorilor. Va fi, desigur, 
un nou prilej de verificare a tine
rilor halterofili.

Ion OCHSENFELD

Desfășurat pe un timp puțin 
prielnic, „Crosul mărțișorului", or
ganizat de Consiliul municipal Plo
iești al U.T.C. și C.M.E.F.S., s-a 
bucurat, totuși, de o participare nu
meroasă : peste 2 000 de concurenți 
și concurente !

Iată cîștigătorii :
NECLASIFÎCAȚI, l 

ani : Justina Bogdan ; 
Marieta Ghincea ; 
Aurica Boian ; băieți, 
Ion DifiKCU ; 17—18 
DovînCă; peste 19 
Hristeâ.

CLASIFICA?!, fete 17—18 ani : 
Ecaterina Iancu ; peste 19 ani : 
Mafia Popescu ; băieți 17—18 ani: 
Dan Dogaru ; peste 19 ani : Lucian 
Bogdan.

fete, 15—16
; 17—18 ani î 

peste 19 ani; 
15—16 ani:

ani : Nicolae 
ani : Vlșaii

N. GHIDU, corespondent

BUCUREȘTI. „CROSUL
8 MARTIE"

Peste 500 de concurenți au 
parte, duminică dimineață, în 
cinta Stadionului tineretului

luat 
in- 

______ __ _________ la 
concursul de cros organizat în cin
stea Kilei femeii de către Consi- 
liul Municipal București pentru e- 
ducâție fizică și sport, Consiliul

Un urcuț din curea băieților, atacat cu mult aplomb. Soarele a topit zăpada, dar organizatorii au găsit soluții 
da întrecerile să nu aibă de suferit.

FINALELE „CUPEI TINERETULUI»
(Urmare din pag. 1) 

•se contra-cro- 
! bine ca în 

și o a doua

sindical municipal și Comisia de 
femei a municipiului București.

Au fost prezente sportive din în
treprinderi și școli profesionale.

La categoria 17—19 ani, prima 
a trecut linia de sosire Mariana Zam
fir, elevă în anul II la Grupul șco
lar Electronica, iar la categoria 
peste 19 ani, învingătoare a fost 
Gherghina Iordache, tehnician la 
^îtreprinderea de construcții mon
taj nr. 5.

„Cupa 8 Martie" pentru cea maî 
largă participare a revenit reore- 
zentantelor Grupului școlar Elec
tronica.

Nicolae TOKACEK, coresp.

REȘIȚA. O ÎNTRECERE 
TRADIȚIONALĂ

în localitate a avut loc duminică 
cea de a Vl-a ediție a crosului 
dotat cu „Cupa mărțișorului", care 
s-a bucurat de prezența a cîtorva 
mii de elevi și tineri din întreprin
deri.

Printre cîștigători : Aurelia Jianu 
(Șc. generală 3), Dorina Șunielan 
(Liceul 3), Elena Dumangiu (Șc. ge
nerală 6), Rodica Pctruică (Liceul 
1), Ion Busch (Liceul 3), lOn Pau- 
lescu (Șc. geherală 7) șl Vasile 
Hăulică (Liceul de construcții).

Doru GLAvAN, corespondent

al*ele,  menirea de 
unui număr inși 
să facă sport, iniș- 
talentat! dintre ei 
spre secțiile de

probă (la Tușnad s-a alergat în două 
manșe), competiția devenind, astfel, 
lin biatlon care s-ar apropia de con
cursurile republicane oficiale rezer
vate tineretului. Absența precizării 
regulamentare privind patinele ds vi
teză a făcut ca o măsură de ultim 
moment, luată la Tușnad, aceea de 
a admite și copii posesori ai unui 
asemenea material, să-l dezavantajeze 
evident pe cei cate aii venit cu pa
tine obișnuite.

Se simte, așadar, nevoia ca facto
rii responsabili să ia măsuri pentru 
aprovizionarea cu echipament a cen
trelor de patlnâj, să se organizeze în 
aceste orașe cursuri pentru instruc
tori V61unta.fi și arbitri. Penttți că nu 
se pot pretinde rezultate superioare, 
atîtâ timp eît nu se asigură o bază 
materială corespunzătoare și nu se 
formează cadrele tehnice necesare.

în încheiere, o tnriozitate : județele 
Dîmbovița, Ilfov și Vilcea au avut 
Ia Tușnad finaliști doar la proba 
masculina, u? reprezentanții județe
lor Argeș. Vrancea, Sălaj, Caraș-Se- 
verin, Tulcea, Vaslui și Dolj au ab
sentat cu desăvîrșire. Oare în aceste 
ținuturi nu au fost zile friguroase și 
fiu există copii dornici să alerge pe 
gheața patinoarelor naturale ?

VALOARE COMPETITIONALA 
MAI SCĂZUTA LA FOND
Curiozitatea ne-a îndemnat să ve

dem ce impresi% a lăsat întrecerea 
asupra unora dintre cei mai reputați 
antrenori ai schiului de fond, prezenți 
in mare număr la finale.

Ștefan Stăieulescu (Dinamo Bra
șov) : „Nu pot să nu remarc efortul 
depus de participant i pentru o com
portare cit mai bună. Dar, de aici și 
pină la a vedea printre concurenți pe 
viitorii performeri este încă o cale 
lungă. Desigur, o competiție de masă 
are, printre multe 
a da posibilitatea 
de tineri și tinere 
care, iar cei mai 
să fie îndrumați ____ _
schi. în cursele de fond, cu greu am 
putut remarca schiori care să poată 
fi selecționați pentru o secție de per
formanță. Poate la edițiile viitoare..."

Ion Sumedrea 
dent, o asemenea 
aibă o finalitate. 
Cursele de fond, 
mentele. Din păcate, nu am reținut 
decît puține nume care să merite a 
fi atrase spre 
performanță, __
de timpuriu, așa că doar disputele 
pionierilor și 
un răspuns mai concludent, dar l-au 
aminat pentru altă dată..."

Șl CÎTEVA ASPECTE MAI 
PUȚIN PLĂCUTE...

Desigur, Otice Întrecere presupune 
un ciștigător. Fiecare dorește să se 
afle In această postură. Dar. realiza
rea victorial în afara normelor regu
lamentare ale unei competiții esle 
departe de etica sportivă. Cu regret 
trebuie să arătăm că la finala edi- ' 
ției de iarnă a „Cupei tineretului" 
am întilnit și asemenea aspecte ne
dorite.

Cum poate fi calificată încetcarda 
unor conducători de delegații, pre
zente la finalele de la Poiana Brașov, 
care au înscris în concursuri sportivi 
clasificați (contrar prevederilor regu
lamentare) despre care so știa că nu 
au drept de participate ? Nortnal, in 
toate cazurile semnalate, cotu'sîa de 
organizare a luat măsura ce se im- 
puhea : descalificarea. Iată cîteva 
exemple : județul Suceava a trimis 
Ia Poiana, în probele de slalom, spor
tivi ee nu aveâu dreptul la concurs. 
Aurelia H»mcig obținuse locul 7, la

(Tractorul) : „Evi- 
acțiune trebuie să 
Am urmărit toate 
tlin toate departa-

o secție de schi. Pentru 
selecția se face foarte

elevilor ar fi putut da

DEVA. t, MĂRȚIȘOR 1974“, O 
REUȘITA I

Organizat pe stadionul Cetate din 
localitate, crosul „Mărțișor 1974“ 
fi-a bucurat de prezența elevilor din 
școlile generale și licee.

învingători : copii — Marîcica Co
jocaru (Liceul 2) și Ladislau Karoly 
(Liceul 2) ; juniori II — Maria 
Moga (Liceul 2) și Ion Nicolae (Li
ceul energetic) ; juniori I — Tere
zia Crețu (Liceul 2) și Constantin 
Dănilă (Școala prof, de materiale 
de construcții) ; senioare : Viorica 
Nestor (Liceul pedagogic).

Ion JURA, corespondent

și
2, 
Și

IAȘI. NUMEROȘI PRIETENI Al 
ATLETISMULUI

Municipiul nostru a fost gazda 
unui reușit concurs de cros de
dicat Zilei femeii Ia care au fost 
prezenți cîteva sute de participanți, 
elevi și eleve.

Iată învingătorii : S. Onciu 
V. Cristei, ambii de la Liceul 
Lăcrămioara Andriesei (Liceul 2) 
Lucica Todică (Liceul pedagogic).

Pentru cea mai largă participare, 
reprezentativa Liceului de informa
tică a primit o cupă din partea 
organizatorilor, comitetul munici
pal U.T.C.

Tr. TUDOSE, corespondent

’ I

campionatele naționale ale junioare
lor din anul 1972, desfășurate în Bu
cegi, iar Mihai Miron avea categoria 
a Il-e de clasificare, fiind ciștigătorul 
ediției de anul trecut a „Cupei Uni
rii". Municipiul București a înscris în 
competiție pe sportivul loan Grecu, 
care s-a clasat pe locul 12 in „Cupâ 
Voința", desfășurată anul trecut la 
Băișoara și clștigată de... Dan Cristea. 
Dorina Sandu (Brașov) « fost mem
bră a lotului republican la fond ju
nioare, dat a ftet înscrisă și la fi
nala „Cupei tineretului"...

Sperăm că descalificarea acestor 
concurenți va da de gindit celor care 
au permis trimiterea lor Ia Poiana 
Brașov, va determina analize și mă
suri împotriva celor vihovați.

Cursele de fond au relevat și cîteva 
lucruri greu de înțeles pentru toți 
cei care le-au urmărit. Cum a fost 
posibil ca la aceste întreceri Să fie 
prezenți sportivi neechipați cores
punzător, cu schiuri și legături pen
tru probele alpine ? La fazele jude
țene nu s-a observat că fondiștii 
aleargă cu schiuri de slalom 7 Dacă 
da. atunci de ce nu s-au luat măsuri 
ca sportivii ce au obținut dreptul de 
a fi prezenți la -finale să poată con
cura în condiții cit de cit normale ?

Iată doar cîteva întrebări la cate 
așteptăm răspunsul din partea foru
rilor respective.

ÎN ACEASTA PERIOADA HALTEROFILII LUCREAZĂ
MAI MULT PENTRU TEHNICA...

Prima apariție din acest an a hal
terofililor seniori într-o 

>tiție oficială a avut loc
compe- 
recent, 

Ia. Oradea, cu ocazia turului inau
gural al campionatului republican 
pe echipe.

Grație eforturilor făcute de or
ganizatori, concursul a corespuns 
așteptărilor, chiar dacă unele re
zultate nu au fost Ia valoarea con- 
curenților, în mare majoritate 
campioni naționali, membri ai lo
turilor republicane, halterofili ju
niori și seniori cu perspective. Da
că în ultimii ani, la campionatul 
pe echipe s-au înregistrat rezul
tate slabe, acestea se datorau fap- 
tului că echipele, în dorința de a 
acumula cit mai multe puncte, 
vizau mai mult acest obiectiv, de
cît realizarea unei performanțe de 
valoare. Poate și acum, !a acest 
campionat, asemenea tendințe s-au 
făcut observate. Dar, cauzele reale 
ale obținerii rezultatelor mediocre 
au alte explicații.

în primul rînd, trebuie să avem 
în vedere faptul că ne aflăm la 
începutul sezonului competiționai 
și, firește, la primul concurs al 
anului, nu putem emite pretenții 
în obținerea unor recorduri sau 
rezu'tate superioare. în alta ordine 
de idei, nu trebuie să omitem fap
tul că în această perioadă curba 
de efort so află la început, după 
pauza de iarnă folosită în scop de 
refacere (vacanță de iarnă, 
mente la băi etc.) și, deci, 
performanțele nu pot fi la 
time, Referindu-ne în mod special 
la comportarea membrilor loturi
lor, situația este mai complexă. îr» 
prezent, antrenorii A. I. Bojko ți 
Lazăr Baroga caută să individuali-

trata- 
nici 

înăl-

Sportul
Calificarea echipelor feminine In semifinalele cupelor europene la baschet

PERFORMANTA onoranta pentru
POLITEHNICA și I.E.F.S

asupra caftipioanelof 
— țări în care bas- 
de mare prețuire — 
și manierei în care 
izbînzile. Nucleul de

.Pentru prima dată de cind există 
cupele europene la baschet feminin, 
ambele echipe din România au pro
movat in semifinalele competiției, 
deci In elita europeană a acestei dis
cipline «portlve. Autoarele frumoase! 
performante sînt Politehnica Bucu
rești și I.E.F.S. care, prin calificarea 
în rindul primelor patru formații ale 
competițiilor respective (Politehnica 
în C.C.E. dotată cu Trofeul ziarului 
„NARODEN SPORT-Sofia", I.E.F.S. în 
Cupa cupelor dotată cu Trofeul ziaru
lui „SPORTUL-Buetireșli") și-au cu
cerit o frumoasă reputație in arena 
internațională și au confirmat, încă o 
dată, că baschetul feminin din țara 
noastră se poate prezenta cu fruntea 
sus la orice întrecere de amploare.

Desigur, meritul principal pentru 
prestigiul de care se btlcură. în acest 
sezon, baschetul feminin din Româ
nia revine deținătoarelor titlului na
țional, fetele de la Politehnica, dato
rită atît performanțelor în sine (șase 
victorii obținute 
Italiei, Ungariei 
chetul se bucură 
și Austriei), eîț 
au fost realizate ___ _____
bază, format din Ecaterina Săvu — 
căpitanul echipei, Suzana Szabados, 
Gabriela Ciocan, Margareta Pruncu, 
Cornelia Taflan și Anca Demelreseu, 
a demonstrat calități cu totul deose
bite : ridicată măiestrie tehnică, omo
genitate la nivel înalt, coeziune de
plină, dorință de adaptate la solici
tările antrenamentului și jocului mo
dern. capacitate de luptă, sudură su
fletească, toate concretizate prin ele
ganța, cursivitatea și eficiența acțiu
nilor, priri valoarea performanțelor 
înregistrate. Se poate spune că Poli
tehnica a fost o demnă reprezentantă 
a baschetului tehnic, practicat cu fan
tezie și spectaculozitate de un . mă
nunchi de jucătoare aflate in deplină 
mațilritate sportivă și hotărite, mai 
mult .ca oricînd, sfi facă sacrificii 
pentru . deplina afirmare internațio
nală. Cit privește pe ailtfetlorill Gri- 
gore Cosfescu, el hierită felicitări 
pentru că a reușit să implanteze 
formației Politehnică acele calități 
care ne îneîntau privirile în finii cind 
fostul internațional ân&iâ culorile 
României : tehnicitate, Suplețe, efica
citate, combativitate, disciplină- In 
plus, a dovedit <ca Și în meciurile 
din campionatul național, de altfel) 
maturitate în conducerea echipei, gîn- 
dire rapidă și logică în călăuzirea 
elevelor lui spre victorii.

Prin calificarea în semifinale. Poli
tehnica Și-a îndeplinit angajamentul 
luat față de club, d&r avem convin
gerea că succesele de pînă acum 
(pentru care merită felicitări) le-au 
ambiționat pe Judătoare. pentru vii
toarea evoluție în C.C.E., mai precis 
în dubla întrecere cu redutabila cam
pioană â Franței (finalistă â prece
dentei ediții a C.C.E.), U.C. Clermont- 

‘Ferrand. , ■■■ ■
I.E.F.S., această capricioasă (dar Și 

îndrăgită) echipă a baschetului hos-
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AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE TENIS 
DOTATE CU „CUPA 8 MARTIE"

Pentru a da posibilitate eît mal 
multor jucători să ia parte la tur
nee de tenis în sală, „Cupa 8 Mar- 

— întrecere rezervată țiriri tra
diție fetelor — a primit, pentru a 

■doua oară, la start și tenismatii; 
Pe tablourile de concurs 6-au îh- 
scris 20 de jucâtoâre, prediiîft și 
48 de jucători. Paralel are loc și o 
întrecere a celor mai biitli copii — 
16 la număr. Competiția feminină 
și cea a copiilor Se dispută în sala 
clubului SteaUâ, iar întrecerea mas
culină va âvea loc îfl Bala „23 Au
gust". Cu oeazia acestei competiții 
le vom revedea jucînd pe tenis- 
manele noastre fruntașe, Iudith 
Gohn și Florența Mihai, recent re
venite în țară dintr-un turneu în 
țările, scandinave. Alături de aces
tea, favorite în întrecerea feminină 
sînt : Florie» Butoi (C.S.U. Con
strucții București) și Elena Cotuna 
(C.S.U. Construcții), iar în între
cerea băieților, următorii : C. Curcă, 
D. Mirza, M. Mîrzâ șl I« Russfin 
(toți Progresul), O. Pelea (Dinamo 
București), S. Orășanu (T. C. Bucu
rești), L. țiței (Steaua) și Gh. 
Boaghe (C.S.U. Construcții Bucu
rești).

în prima zi, arh reținut evolu
ția bună a juniorului difiămovist 
C. Ionescu care a cedat, după mai 
mult de două ore de joc, în fața 
mult mai experimentatului jucător 
Gh, Boaghe: 3—6, 7—6, 2—6.

Alte rezultate : A, Dîrzu (Progre-

KKS

zeze pregătirile halterofililor din 
iot, și în acest scop ei Utilizează 
metodele cele mai adecvate, Să 
are în vedere capacitatea de efori 
a fiecăruia, se studiază calitățile 
și deficiențele Sportivilor și, in 
funcție de acestea, se desfășoară și 
activitatea propriu-zisă. In pre
zent, accentul se pune pe corecta
rea tehnicii individuale și din a- 
cest motiv se lucrează cu greutăți 
mici și medii. Iată de ce, chiar 
dacă uhii sportivi din iot au cerut 
greutăți mai mari în concurs, ei 
au fost opriți de cei doi antrenori. 
Acest procedeu, lâ început de se
zon, este excelent, după părerea 
specialiștilor. Se știe că majorita
tea halterofililor noștri din lot au 
lucrat mulți ani pentru mărirea 
capacității de forță și grație aces
tei calități au obținut cîteva rezul
tate bune. Dar. din păcate, atunci 
tehnica a fost lăsată pe planul ăl 
doilea, și din acest motiv ei pro
gresau doar pînă la un anumit 
nivel, după care rezultatele mari 
întîrziau să apară. Acum, se pare 
— și e bine să se știe — antre
norii se străduiesc să-și instruiască 
elevii pentru însușirea tehnicii, 
pehtru a se retușa deficiențele în 
acest domeniu. De aceea, va trebui 
Să se acorde o atenție deosebită 
pregătirii tehnice în scopul obți
nerii marilor performanțe. Fireș
te, o asemenea acțiune de perspec
tivă cere timp și răbdare, multă 
migală în eliminarea unor deprin
deri greșite. Totuși, chiar cu uneta 
riscuri, ea trebuie făcută cu cea 
mai mare seriozitate.

Pentru a stimula pe halterofili 
în obținerea rezultatelor superioa
re ar fi foarte utilă ținerea unei 

tru feminin, și-a realizat șl ea anga
jamentul de a se califica In semifi
nalele Cupei cupelor. Studentele au 
făcut meciuri remarcabile, cel mai 
bun fiind — fără îndoială — cel de 
la Budapesta, în compania formației 
Spartacus, unde a izbutit să păstreze 
avantajul acumulat la București. Cele 
mai utile jucătoare au fost Angelica 
Tita — căpitanul echipei, Clara Szabo 
(din păcate, Un accident a împiedi
cat-o să apere Culorile I.E.F.S.-ului 
în citevâ îrttilniri), Viorica Dalai, 
Diana Mihalle, Ștefania Giufta (o 
adevărată revelație), dar nici aportul 
Corneliei Petrie, Eeaterinei Pantea și 
Șiefaniei Basarabia nu a fost lipsit 
de însemnătate. Agresivitatea în apă
rare. promptitudinea contraatacurilor, 
varietatea și tempoul fapid al acțiu
nilor poziționale, acestea au fost ca
litățile de buză ale I.E.F.S.-ului, O 
echipă tînără cate poate fl conside
rată o actuală pepinieră a lotului re
prezentativ, aflată in plin rodaj in
ternațional. Referitor la antrenorul 
loan Nicolau, el â demonătfăt capa
citate ți tact iii fața unor jucâtoarP 
al cărof talent nu este completat 
încă cu experiența absolut necesară 
deplinei afirmări. Dăf, cum spuneam, 
baschetbalistele de la I.E.F.S. sînt 
încă tinere (utic-le dintre ele abia au 
depășit vîrsta junioratului). Râmîne 
ca seriozitatea șl perseverența Să le 
netezească dramul Spre culmile mă
iestriei sportive.

D. STĂNCULESCU
PERFORMANTELE DE PÎNA ACUM

POLITEHNICA.
94—73 și 84—60 cu 
Viena.; in „sferturi": ,
Cu M.T.K. Budapesta. 42—75 și 45—100 
cu T.T.T. Daugava Riga, 70—56 și 
75—65 cu Standa Milano. Deci 6 vic
torii, 2 înfringeri, coșâveraj 563—554, 

I.E-F.S. tn preliminarii : 83—64 și 
94—46 cii Hapoel Tel Aviv; în „sfer
turi" : 74—68 și 61“65 cu Spartacus 
Budapesta, 43—66 și 66—53 cu GEAS 
Seslo San Giovafii. 4 victorii, 2 în- 
frîngeri, coșaveraj 424—360.

în preliminarii : 
Union Garant 
84—58 și 69—87

ÎNCHEIERE DE
O 6uită de coborîri demonstrative 

de bob, executate de cele mai bune 
șase echipaje ale țării la o com
petiție rezervată săniilor și dotată 
cu „Cupa Federației" au marcat, 
dutninică, încheierea oficială a acti
vității competițlonale a sezonului 
1974 pentru aceste două frumoase 
discipline ale sezonului rece.

Coborîrile boburilor, Ca și a mai 
tinerelor lor surori, săniile, pe 
pîrtia de gheață de pe Furnica au 
avut loc și de astă dată într-un 
Cadru sărbătoresc. Mii de specta
tori, localnici și oaspeți de peste 

sul) — I. Costel (Șc. sp. 3) 6—0, 
6—0 ; A. Crăciun (Dinamo Bucu
rești) — y. Tomescu (Steaua) 6—3, 
6—2 ; Rodica Nistor (Șc. sp. nr. 3) 
— Delia. Răileanu (Cutezătorii) 
6—3, 3—6, 6—3 ; Mihaela Dlmltriu 
(Steaua) — Nina Boldinog (Șc. sp. 
3) 6—1, 6—1.

în ambele săli întrecerile con
tinuă zilnic începînd de la ora 8,30.

COMBINATA VOINȚA-DACIA BUCUREȘTI a cîștigat etapa de iarna
orientare turistică „Cupa F. R. T. A.“a competiției de

în superbul amfiteatru care este 
Păltinișul — cu înălțimi acoperite 
de păduri, păstrând încă Suprafețe 
întinse de zăpadă, sub un cer al
bastru (impecabil în a doua zi de 
întreceri) — pasionății orientării 
turistice au Avut un cadru cu a- 
devărat festiv pentru startul lor în 
marile competiții ale acestui an. 
Etapa de iarnă a Cupei F.R.T.A., 
desfășurată în jurul stațiunii din 
muiiții Cindreltjlui, a reunit 17 e- 
Chipe din 5 Centre : București, Bra
șov, Cluj, Iași și Timișoara. Ea a 
constat din două manșe, prima de 
14 posturi, iar cea de a doua — 
de 15, pe care componenții echi
pelor (doi sportivi și o sportivă) 
trebuiau să șl le împartă tn așa fel

fi
a cărui forță a 

simplu. Firește, aceste 
talent vor trebui luate 

federației, acordîn- 
sprijinul.
acești tineri haltero-
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GHEORGHE GlRNIȚĂ (biatlon)
S-s născut la 11 noiembrie 

1990. In comuna Măgura de 
Ungi Zâmești. Primii păți in 
sport l-au fost conduși de 
căite profesorul Vlbrel Dan din Z&rnești, care l-a Îndru
mat spre practicarea schiului 
de fond. Remarcîndu-l-se ca
litățile, este selecționat de antrenorul Gheorghe Piștea. de 
la Școala sportivă Rîșnov, șl 
apoi de antrenorul Gheorghe 
Olteanu, de la Dinamo Bra
șov. Prima performanță : ti
tlul de campion balcanic la ștafetă-fond. cucerit împreuna 
cu Gheorghe Voicu și Vasile 
Papuc. In 1974 obține, pe rlnd, 
primul lo<ț în curta de 15 km 
a campionatelor României, lo
cul secund în proba de 20 km 
și locul 4 în proba de 10 km 
la campionatele mondiale de 
biatlon deslfișurate la Minsk. 
Dft profesie este funcționar 
la clubul sportiv Dinamo Bra
șov.

Calitățile de bază ale lui Gheorghe Girliiță sînt seriozitatea și 
tenacitatea. Aceste însușiri l-au impus, în timp scurt, în sportul de 

performanță, la schi-fond. Atent față de indicațiile antrenorilor, exi
gent cu el însuși, actualul vicecampion al lumii ține seama de orice 
amănunt care ar putea contribui la îmbunătățirea performanțelor 
sale. El tratează cu deplină seriozitate antrenamentele, ca și cursele, 
oricît de neînsemnate ar fi ele. La Minsk, concurînd alături de biat- 
loniști reputați, deținători ai medaliilor olimpice și mondiale, Gheor- 
glie Gîmiță a dat dovada unor înalte calități morale și de voință, 
unei excepționale pregătiri pentru istovitoarele curse ale biatlonului 
și a cucerit medalia de argint în proba de 20 km, într-o manieră 
care l-a atras aplauzele publicului. După o zi de pauză, Gîrniță 
avea să confirme valoarea sa, ocupînd locul 4 în a dpua probă 
(10 km),- la 0 distanță de numai două secunde și jumătate de cîști- 
gătorUl medaliei de bronz.

imediat după cursa de 20 km, Gheorghe Gîrniță avea să facă o 
declarație (cu prilejul conferinței de presă) care a reliefat modestia 
sa : „Succesul nu-mi aparține dccît într-o oarecare măsură. El poate 
fi atribuit atît antrenorilor Constantin Tiron și Marcel Stuparu, cit 
și tuturor celorlalți colegi ai mei. Așa cum am avut eu o doză mai 
mare de șansă, tot așa puteau și ei să realizeze ceea ce am izbutit 
eu. Ne-am pregătit cu toții Cu cea mai mare seriozitate, toți merităm 
aceeași prețuire..."

SEZON LA BOB
hotare, au ținut să fie martori ai 
evenimentului, răsplătind curajul și 
virtuozitatea sportivilor în temera
rele lor lansări, cu ovații și a- 
plauze.

Deși demonstrative, coborîrile bo- 
berilor nu au fost cu nimic mai 
prejos decît cele oferite de ei în 
timpul campionatului. L-am admi
rat din nou pe Ion Panțuru cu D. 
Focșeneanu, pe noii campioni la 
bob de 2, cuplul C. Vulpe — D. 
Pascu, ca și pe ghinioniștii N. Sta- 
varache — I. Popa.

Ne-a plăcut fitilul impetuos al lui 
D. Panaitescu (cu frînarul B. Za- 
bet) pe care-1 așteptăm cam de 
mult Să confirme șl într-o compe
tiție de anvergură, și, de aseme
nea, echipajul St. Chițu — C. 
Bîrsan — marea revelație a actua
lului season competițlonal. Șl pentru 
azi, cam atît despre bob.

A fost însă, așa după Cum am 
spiiS, și un concurs de sanie. După 
părerea unanimă, deosebit de reu

DE LA I. E. A. B. S.
îneejJfrtd’' de aăfâiii 5 martie' 1974 s-au pits în vînzare biletele de 

Intrare pentru întîlnlrea de box dintre echipele României șl Repu
blicii Democrate Germane, care va avea loc în ziua de 8 martie 
a.c., orele 19,00, la sala Floreasca.

Biletele se pot procura de la casele de bilete ale sălii Floreasca, 
(tare vor fi deschise între orele 9—19

îneît nici unul să nu aibă mai 
puțin de 3 posturi de atins.

în prirtia Zi, cel mai bun timp 
a fost realizat de combinata Voința- 
Dacia din București (Ileana Scully, 
Constantin Angheluță, Mircea ji- 
cleanu) — 113 min. 20 sec. Abia 
la 18—19 minute distanță eu ter
minat proba alte două formații de 
valoare : I.T.B. (Aurora Șîșu, Cris
tian Chiurlca, Gheorghe Albiei) — 
131 iriin. 02 sec. și Clujeana II 
(Wa Szantay, Tiberiu Konteich. 
Laszio Coioman) — 132 min. 39 
Sec. Acest decalaj âvea să se do
vedească decisiv în stabilirea câști
gătorului etapei căci, în ziua ur
mătoare, deși Clujeiana II a ales 
o variantă mai bună decît combi
nata Voința-Daciă, aceasta din ur
mă a reuțit să păstreze, în final, 
Uh avâns de aproape 6 min, față 
de clujeni.

h
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CANOTAJ ffl ședința de Bttnbătă, 2 mărtie, Bitoui federal a luat în discuție 
cazlil sportivului IUe Oanță, exclus din 
lotul reprezentativ, pe timp de o lună, 
pentru abateri repetate de la disciplina. 
Analizînd comportarea ulterioară a 
schiflstuluf dfnatnovist și seriozitatea cu 
care aefestă ă-a pregătit la club, Biroul 
federal a decis ridicarea pedepsei • Cei 
mai bufii canotori din țară âu erectuat 
primele Ieșiri pe apă de anul acesta la Tl- 
mișoârâ, tiădă cănalul B6gâ permite 0- 
fectuarea pregătirilor în condiții bune. 
Aflate la Orșova, schifjstele vor ieși pe ' 
apă în cursul zilei de astăzi. 0 prima 
competiție dfi canotaj a anului este 
Campionatul republican de fond. între
cerile — care vor alinia la start atît 
Seâîorl, eît șl juniori — Sînt programate 
lâ Timișoara, între 3 și 5 mai 0 în a- 
ceste zile sa atlâ lâ Predeal, pentru o 
scurtă vacanță, lotiii de perspectivă al 
țării, care iși va relua în eurind pregă
tirile pe âpă.

HANDBAL I.a 31 martie, divizionarele 
A se vor alinia la startul unei noi edi
ții a campionatului republican și, odată 
cu ele, formațiile din eșalonul secund 
și Cele dif> divizia școlară se vor pre
zenta la startul returului. Pînă atunci, 
însă, toți jucătorii se pregătesc în ve
derea concursului dd trecere a norme
lor de eohtrol, Concurs care va fi or
ganizat de comisiile de handbal, nomi
nalizate. Data de desfășurare a întrece
rilor va Ii stabilită de fiecare comisie 
în parte, de eomun acord cu echipele 
divizionare dirt raza respectivă. Terme
nul limită de trecere a normelor este 
10 aprilie a.c. 0 întrucît sala din Bu
zău hU Oferă condiții optime și regula
mentare pentru desfășurarea unor par
tide oficiale, federația de specialitate a 
Stabilit ea meciurile din cadrul Con
cursului republican al Juniorilor HI. 
seria B. programat între 12 și 14 aprilie, 
sa Se dispute îa Hâtră Neamț, tn sala 
ceahlăul • plachetă de argint a 

oferită anual eftlor mai buni 
a-rtiviștl, a fost înmînătă recent următo
rilor : Fiorin Fleșcriu, Crisostom Dant- 
ze, Gheorghe Mateescu, cornel Gheție,
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șit. De altfel, pe această ramură 
de sport, considerăm util să se in
siste mai mult de aici înainte. Sînt 
foarte mulți amatori și amatoare 
să practice săniușul de performanță 
și cu toții trebuie încurajați, cu 
atît mai mult cu cit în rindurile 
lor s-au descoperit numeroase și 

’autentice talente. Nicolae Stava- 
rache a dovedit din nou că nu are, 
deocamdată,» rival să-i țină piept-, 
iar la fete, Elena Stan de la C.S.O. 
Sinaia, prin două coborîri cursive, 
curajoase și-a adjudecat victoria Jn 
stil de mare campioană. Iată acum 
primii clasați în „Cupa Federației" 
la sanie.

1. N. Stavarache (I.E.F.S.) 1:04,76,
2. L Galescu (I.E.F.S.) 1:05,70, 3.
N. Munteanu (C.F.R. Bv.) 1:07,11,
4. Gh. Stanciu (Bucegi S.) 1:07,50,
5. V. Paiuc (I.E.F.S.) 1:07,72. Fete:
1. Elena Stan 1:07.02, 2. Rodica 
Comărniceanu (C.S.O.S.) 1:09.13, 3. 
Elena Goran (Lie. sp. S.) 1:09,19,
4. Daniela Roșculeț (Lie, sp. S.) 
1:09,78, 5 Tatiana Cojocaru (Llc.
sp. S.) 1:13,16.

Gh. ȘTEFĂNESCU ,

Complexitatea problemelor 
care le-aii ridicat traseele și, 
ales subestimarea dificultăților 
nerate de prezența untii strat de 
zăpadă foarte gros pe alocuri, au 
făcut ca unele echipe cu orienta- 
riști valoroși să ocupe locuri mai 
modeste (Metalul roșu I) sau chiar 
să fie eliminate după prima manșă 
(Clujeana I).

pe 
mai 
ge-

Sebastian BONiFAClU

CLASAMENTUL ETAPEI : 1.
Combinata Voitița-Dacia București 
237,36 (113,20—124,16) ; 2. Clujeana 
II 242,14 (132,39—109,35) ; 3. I.T.B. 
254,43 (131,02—123,41) ; 4. Voința
București 286,59 (151,58—135,01) ;
5. Rulmentul Brașov 234,34 (174,00— 
120,34) ; 6. Metalul' roșu I Cluj
303,11 (174,41—128,34). Au terminat 
etapa 11 echipe. Eliminate: 6.

4

cat»
Valeriu Ciobanu (UREMOAS) 

cat. cocoș : Dinu Ștefan (prog.) 
cat. pană : Marian Iosif (OL) 

cat. ușoară : ion Badea (Prog.) 
cat. semimijlocic : Mihăi Sâsu

kg ; 
kg ; kg ! 
kg î

Vlorel Diaconu, Ion Iliescu, Chirii Crl- 
copol, Wilhelm Roman, Mlhai Popa, Ion 
Lux, Ladislau Donath, dr. ștefan Gher- 
culescu, Ion Ionescu, Ion Sîrboiu șl 
Petre Tîrcu.
HALTERE în Capitală s-au desfășu
rat întrecerile fazei municipale a cam
pionatului individual de junieri. iată 
primii clasați : JUNIORI MARI : muscă * * .* ■.—
îoo 
170 
198
226 .....__ _____ ____ ____
(Prog.) 220 kg ; cat. mijlocie : Gh. Stoi
ca (OL.) 132 kg ; cat. semigrea : Borneo 
Achim (Energia) 215 kg ; cat. grea : 
Cornel Preda (OL.) 255 kg ; cat. super- 
grea : C. Sîntimbreanu (Energia) 147 kg; 
JUNIORI MICI : cat. muscă ștefan Chl- 
coș (Energia) 125 kg ; cât. cocoș s C. 
Chiru (OL.) 16o kg ; cat. pană t Mlhai 
Neacșu 1»5 kg ; cat. ușoară : ion Jos- 
ceanu (Viitorul) 205 kg ; cat. semîmi.1- 
locie : N. Alecu (Rapid) 170 kg ; cat. 
mijlocie : Cristian Enaehe (S.T.) 165 kg: 
cat. grea: Tudor Cercan (Rapid) 92,5 kg: 
(SI. ibNESCU — coresp.)

RUGBY Duminică dimineața, pe sta- 
dionul Tineretului, s-a disputat o riouă 
etapă a competiției dotate cu „Clipa 
Școlarului14, in primul meci A.S«E. a 
dispus de Politehnica Cu 14—13 (10—7), 
punctele fiind realizat^ de lorga, Io- 
nescu, Dumitrașcu (cîfe o încercare) și • 
Țițirigă (transf.). Pentru Politehnica au 
înscris Vlahu (încerc.) și Lăzu^că (în
cerc. transformată și o Iov. ped.). A, 
doua partidă a opus echipele Aeronau
tica și C.S.Ș. A cîștigat prima formație, 
datorită încercărilor reușite de Savu- 
lescu (2) șl Păeuraru. Pentru școlari. 
Anton a reușit o încercare transformată 
de Niță (N. TOKACEK)
VOLEI în ultima partidă a primului 
turneu al campionatului feminin de vo
lei, care s-a desfășurat la lași, la capă
tul a peste două ore șl jumătate de joc, 
echipă Dinamo a dispus de Rapid cu 
3-2 (5, -3, -13, 13, 14).

V61unta.fi
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UN GOL ANULAT

Și 
Pe

adău- 
Mihai

La cabina reșițenitor, chlpă me
ciul cu Steaua. Pe fața antrenorului 
lor, Ioan Reinhardt, ss citesc Senti
mente contradictorii. Ss explică : 
„Sint arnărlt că n-am putut obține 
o victorie Ia care dominarea de după 
pauză ne dădea dreptul, mai ales că 
presiunea pe care noi am exercitat-o 
asupra oaspeților a fost punctată de 
numeroase faze de gol dintre care 
două, ale lui Beldeantt, șl una a Iul 
Fîlipeseu au fost cele mai mari. Des
fășurarea reprizei secunde ml-a „va
lidat" inspirația de a-1 trece pe Bel- 
tieanu în atac. Eram convins eă abi
litatea lui în joe va crea probleme 
noi apărării adverse și lucrurile s-au 
petrecut conform calculului meu. Tre
buie să mărturisesc însă că, pe de 
altă parte, sint bucuros că am obți
nut măcar această egalare tardivă, 
cu numai B minute înainte de fluie
rai final. Altfel, nedreptatea ar fi fost 
prea marc...11

în continuare, cu fair-play-ul său 
cunoscut, Reinhardt apreciază jocul 
mai bun al steliștilot din prima re
priză, adăugind însă că una din ex
plicațiile slabei prestații a reșiteni- 
lor în primele 45 de minute este Si 
„debusolarea" lor după primirea go
lului din minutul 9, un gol pe care 
Ilieș l-ar fi putut evita.

Următorul popas, la cabina arbi
trilor. Șeful secției de fotbal a clu
bului Steaua, Ilie Savu, mulțumește 
conducătorilor jocului si spune că „de 
bine de rău, toată lumea e mulțu
mită de scorul final" dar crede că 
golul lui Fante» a fost valabil, Arbi- 

* irul braȘOvftan Gliiță explică regu
lamentar decizia sa : „Dacă la șutul 
lui Iordănescu mingea nu lovea bara 
ci inira în plasă, aș fi acordat gol, 
pentru câ Pantea, deși în poziție de 
ofsaid, laterală, nu influența cu ni
mic jocul. în clipa însă th cate min
gea î-a ricoșat din bară în picior, 
ofsaidul său a devenit activ, pentru 
că sielistul devenea beneficiarul Unei 
poziții avantajoase obținute ncregu- 
lameniăr. — Ofsaidul lui ml-a fost 
semnalat prompt «le arbitrul de tușă".

în fine, la cabina oaspeților. Multă 
lums ii felicită pentru jocul bun din 
prima parte a meciului, ceea Ce con
stituie. vizibil, uii motiv de satisfac
ție pentru steliști. Antrenorul Teașcă 
arată că una din cauzele evoluției 
mai Slabe de după pauză a echipei 
Sale este și aceea că Dumitru a dat 
un randament mai redus, el nesimțin- 
du-sa prea bine, de cîteva zile. Este, 
în schimb, foarte satisfăcut de jocul 
lui Sameș și Iordăncscu. Dună pri
mul meci la noua sa echipă. C. Teașcă, 
discută calm șl optimist, dar nu este 
de acord cu anularea golului lui Pan
ica, afirmînd că extremul dreapta ste- 
list a țîșnit dintre apărătorii ad verși, 
în urmărirea balonului, după ce lor- 
eSneseu șutase.

în ciuda acestei opinii, el nu uită. 
Cîteva minute mai tîrziil, să treacă 
Pe la cabina arbitrilor, pentru â-i kb- 

spre Timișoara, de. 
revenit în Capitală, 
cu avionul.
Radu URZICEANU

luta la plecarea 
unde Steaua a 
în aceeași seară.

DRIDEA ESTE DE ACORD... 
SĂ FIE ÎNTRECUT DE ADAM!

Duminică, la Ploiești, splritela nu 
ce liniștiseră nici în minutul... 95 1 
Atît de grea era povara trecutelor 
partide Petrolul 
feroviarii 
vioara I, 
rezultatul 
fietuî ia 
somn au .. ...
la partida din prima etapă a retu
rului. De aceea, poate, imediat după 
fluierul final, cele două vestiare erau 
„supătătâ". Și feroviarii și petroliștii 
iși dăduseră, 
consens generai 
cabine nu avea 
sipa de energie 
jucători folosiți 
lor do joc.

Singurul mai 
trivă, care știuse să-și ascundă «ho
ția și mulțumirea de după victorie, 
era doar antrenorul Dridea cate, ime
diat după fluierul final. în drum spre 
vestiare, no spunea : „în meciul (Ic 
azi, C.F.R. a jucat mai bine deeit 
atunci cînd ne-a bătut aici, acasă. 
Mă due să-l felicit pe <ir. Rădulescu 
pentru frumoasa partidă reușită de 
băieții săi. Tare ne-a fost teamă de 
acest meci". Și Dridea s-â ținut de 
cuvint : după puține minute l-am în- 
tilnit la vestiarul feroviarilor discu

C.F.R., în «care 
fuseseră mal întotdeauna 
Incit meciul (și mai ales 
lui) fusese așteptat cu su- 
gură. Multe nopți de ne
avut ploieștenii cu gîndul

parcă, mîna, într-un 
tacit. Liniștea din 
altă cauză deeît ri- 
făcută de Cei 24 de 
de-a lungul minute-

destins, sau, difftpo-

(Urinare din pag. 1)

disputat intiietatea în popularele ăler- 
gâri de cros, acțiuni larg accesibil# și 
apreciate de masa de elevi și slu- 
denți. O observație similară vitează 
gilnnasUca, disciplină și ea cu largă 
pondere în conținutul lecțiilor de 
educație fizică, mijloc eficient al 
unei dirijate și armonioase dezvoltări 
fizice a tineretului studios de toate 
vîrstele.

Gimnastica Zilnică desfășurată în 
programul școlilor sau In cămine Și 
internate cunoaște în mult# părți ale 
țării o prezență îndrăgită de elevi, O 
activitate caito este tot fnai mult 
practicată din convingere, tecutioseîn- 
flii-i-s# utilitatea.

Un obiectiv principal pentru profe
sorii de eatteâție fiilcă. îl Constituie 
învățarea înotului de către toți elevii 
cuprinși în clasele I—Vili ale școlii 
generale. în perioada vacanței de 
vară a anului 1973 au fost instruiți 
în bazinele de înot de la orașe sau 
pe cursul amenajat ®I unor rîurl, zeci 
de mii de elevi care au beneficiat, în 
aproape toate județele țării, de aceas
tă utilă și recreativă activitate.

Prezența tineretului din școli și 
facultăți pe terenurile și bazele Spor
tive, 
sirga 
rece 
țiilor 
țelor 
a fost una din Sarcinile profesorilor 
de educație fizică și conducerilor de 
școli. în acest sens, unul din obiec
tivele ferm stabilite prin planul de 
măsuri îl constituie pentru Cadrele do 
specialitate, CAliREA ȘI FORTIFI
CAREA TINERETULUI ÎN CREȘ
TERE, RIDICAREA GRADULUI GE
NERAL DE ROBUSTEȚE FIZICA, 
MĂSURĂ CU EVIDENTA FINALI
TATE SOCIALA.

Este Îmbucurător faptul că în mul
te zone ale țării, folosindu-se judi
cios condițiile climatice și geografice 
existente, conținutul unor lecții și 
activități de educație fizică s-a di
versificat și îmbogățit pfiri practica)- 
rea unor râihUri Sportive de sezon : 
sanie, (schi, patinaj, hochei ele.

Receptive la valoarea educativă a 
drumeției și excursiilor efectuate pe 
cărările patriei, școlile din toate ju
dețele țării ău făcut din turism o 
preocupare perfnanentă. Nu există 
clasă de elevi sau ani de studii care 
să nu-și fi propus și realizat acțiuni 
turistice de masă în ceie mai pito
rești zone ale țării, organizate după 
preferințele și particularitățile țtafti- 
clpanților.

Este demn de relevat totodată, că 
acțiunile turistice, mai mult ca în 
anii precedent, au făcut parte din 
programele tuturor taberelor organi-

în tot timpul anului, prin folo- 
ziltelor îttceâibile din anotimpul 
pentru asocierea în cadrul lee- 
de educație fizică și a influen- 
exercitate de faelbrii naturali,

tind cu medicul-antrenor 
gind : „Vă rog să-l felicitați 

și să-i spuneți că nu-ml va 
râu dacă mă va întrece în 
golgcterilor Diviziei A. De alt- 
iâ trei puncte diferență de 

diferență pe care In cel mult

Adam 
părea 
top-ul 
fel, e 
mine, ________ __ ___ ______  _  .
cinci meciuri o poate acoperi. Și dacă 
mal joacă șî în campionatul viitor, 
poate doborî și recordul lui Ozon. Eu 
îi doresc o reușită deplină, pentru că, 
așa cum s-a prezentat azi, e mai 
tinăr flecît multi- tineri din ambele 
echipe".

Mai este nevoie de alte comentarii ?
Mircea TUDORAN

„ÎMI PARE RĂU 
CÂ N-AM APĂRAT

PENALTY-UL"
Meciul Sportul studențesc — Poli

tehnica lași se terminase și protago
niștii căutau gura tunelului pentru a 
coborî la cabine. Grupul ieșean pare 
agitat. Ne ăproptem, se aud discuții 
contradictorii, reproșuri- Un singur 
băiat înaintează parcă fără spor, do
rind să mărească distailța dintre el 
și ceilalți coechipieri. Este debu
tantul Atfmoftoaie, tînătttl portar care 
a salvat frumos cîteva țpingi, dar n-a 
putut să-șl învingă de două ori (la 
golurile 2 și 3) tracul la primul său 
meci în Divizia A. Este trist și în
toarce de cîteva ori capul, ui tind u-se 
la poartă Care nu s-a aliat cit el...

La cabină, discuțiile continuă, re
proșurile sint pasate ca o minge, 
pină cînd glasul lui Stoiccscu, pesle 
toate celelalte, pune lucrurile la 
punct : .,G»ta s-a terminat, încetați 
odată Și Marica țn.n. unul dintre 
cei fnai buhi jucători, ieșeni în acest 
meci) adaugă, profitînd de liniștea 
creată : „Am venit să jucăm frumos 
și sâ obținem un rezultai bun. Cu 
puțină șansă le puteaih Obține pe 
amindouă".

Ne grăbim spre vestiarul învingă
torilor, pe culoar aveam insă să ad
mirăm o scenă frumoasă : doi cam
pioni ai. fair-plây-ului, antrenorii 
Angelo NieulMcu șl Ilie Oană, se fe
licitau reciproc;

La ihtrar-aa cabinei studenților 
bucureșteni, Spare Suciți, pe fața că
ruia se poate citi șl bucuria dar și 
o oareeare tristețe : „tmi pare rău că 
n-am apărat penallj -ttl. M-am dus spre 
minge, dar m-a despărțit de ea doar 
o palmă 1- In spatele lui se vedeau 
chipuri fericite, se auzea cite o frin- 
turâ de melodie. Era cabina învin
gătorilor... !

Vestea asta, cu Valentin Stăneseu 
venit să-l vadă la lucru, l-a inhibat 
vizibil. „Știți de cînd aștept eu clipa 
asta 7“ zice tinărul portar clujean, se
lecționat in lotul național lărgit. Va
lentin Stăneseu îl așteaptă pe Dobrin 
in capul, tunelului : „Dobrine, ce glo
duri ai tu eu naționala ?“ „Nu pol Să 
mal joc, nea Tinete, nu pot să alerg 
în ritmul pe care-1 ceri dumneata 
„Niciodată nu vrei să mai joci în 
națională „Doar rar, atunci cînd 
va fi nevoie și de mine, dar numai 
acasă, nu mai vreau în deplasare 
Cineva, auzind dialogul, spune că 
Dobrin .„nu va face nimic" în această 
partidă. Dar Dobrin are citeva minute 
decisive, care lansează moral echipa 
sa. în minutul 34 cade și primul gol. 
îngeiîunchiat de emoție, Lăzâreanu se 
aruncă copilărește in față la un șut 
banal, cu pămintiil. Cițiva spectatori 
fluieră. Lingă masa presei, Valentin 
Stăneseu nu capitulează insă : „Odată, 
am luat și eu un asemenea gol, după 
ce 89 de minute apărasem excelent ! 
Ntt-i nici o nenorocire ! Păcat câ nu-1 
aude -și tlnâriil Lăzăteanu !

După meci, la cabine. In vestiarul 
clujenilor tăcerea gravă ă învinșilor. 
Pe Lăzâreanu nu-1 găsim. Cineva 
spune cu reproș : „Ne-a aiurit pe toți 
Dobrin ! Știam, doar, de ce-4 în 
stare 1“ Nimeni nu răspunde- Antre
norul secund Vasile Băluțiu, cel care-1 
Înlocuiește pe Silviu Avram (cu pi
ciorul in ghips) e necăjit de „neres- 
pectarea sareinilbr tactice. Și ne aș
teaptă două deplasări consecutive I" 
mai spune V. Băluțiu. învingătorii 
pleacă imediat cu avionul la Bucu
rești. Din avion, lipsește Dobrin care 
a... preferat drumul cu mașina. Cu 
mașina a plecat și „tineretul". Căpi
tanul echipei. Vlad, zice la un mo- 
ineiit dat : „în joctil din Grecia, cu 
I’.A-O.K.. joi, ani jucat foarte bine 
80 de minute, dar am pierdut la scor : 
0—3, Meciul de azi vine să confirme, 
eted. că am jucat bine. DCși, la Cluj, 
ă fost mai ușor deeît credeam !". 
Antrenorul Ștefan Coidum parcă au
de cuvintele lui Vlad : „Duminică, eu 
Rapidul, la Pitești, poate fi foarte 
greu ! Cred, însă, că vom ști să... 
uităm victoria de la Cluj !“

Mircea M. 1ONESCU

meni. deși clipele următoare autogo
lului fuseseră greu de suportat, lta 
ieșirea din vestiar, cîteva cuvinte cu 
Jenei, cel mai virstnic jucător al 
„stegarilor"- 11 pare răii că n-a jucat. 
Dacă ar . fi fost introdus in formație, 
Jenei ar fi ajuna la cifra de 800 de 

. meciuri in prima divizie. Acum are...
299 1

Dincolo, la U.T.A., bucuria victoriei 
este destul de reținută- Broșevșchi, 
Domide, Kun -se află Încă sub impre
sia marilor lor ratări din repriza 
secundă. Președintele clubului, Mlhai 
Flore îi felicită pentru succesul obți
nut, in timp ce antrenorul Tonta 
Jurcă ne spune că „echipa s-a resim
țit, intr-o oarecare/ măsură, după 
turneul din Libia. S-a și ratat tault. 
Nu știu cînd ne vom mai iniilni eu 
asemenea ocazii de gol".

Lourențiu DUMITRESCU

FIECARE CU GiNDURSLE
$1 NECAZURILE LUI

a

A. VASIIESCU

IN CULISELE SINGUREI
VICTORII IN DEPLASARE

■..Meciul de la Cluj a început cu 
mult înaintea primului fluier al arbi
trului l'etrea. Atunci cînd cele două 
tabere au auzit că antrenorul națio
nalei, Valentin Stăneseu va urmări 
partida. Vestea s-a transmis ca un 
ecou și emoțiile s-au amplificat brusc. 
Sub tribune Lăzâreanu iese puțin in 
Capul tunelului ce duce spre teten.

,J SE POATE
INTIMPLA ORICUI"

în fața ușii vestiarului echipei 
-Steagul roșu, de sub tribuna a doua 
a stadionului arădean, Nicolae Prora, 
afectat de înfringerea echipei sale 
face... radiografia autogolului primit :

„E vinovat Anghelini, dar eu nu-1 
pot absolvi de tiflă nici pe Purcaru. 
Putea să evite golul. Exact în aceeași 
situați# s-a aflat și IOrgUlescu, Ia 
începutul partidei, portarul arădean 
reușind să-și salveze echipa de un 
gol gata făcut. Foarte supărat sint, 
însă, pe atacanți și, îndeosebi, pe 
Angliei, care a fost figurant pe te
ren..." în cabina brașovenilor, liniște 
deplină. Ne așezăm pe bancă, lingă 
OÎteânu. „Anghelini a lovit greșit 
mingea — ne spune el. I se poate în
tâmpla oricăruia dintre noi". Nimeni 
nu-i acuză pe Purcaru și Anghelini 
care se dezechipează cu mișcări lente, 
de plumb, cu privirile în pămînt. De 
altfel nici pe teren n-o făcuse ni

Stări de spirit diametral opuse in 
cele două tabere, la sfirțitul parti- 

. dei de la Craiova. în vestiarul Jiu
lui, domnește liniștea apăsătoare 
înfrîngerii. Privirile jucătorilor se În
dreaptă acuzator spre tinărul și ne
experimentatul portar Mihălache, vi
novat de primirea a trei dintre cele 
cinci goluri înscrise ds gazde. Antre
norul Tr. Ivăiieseu și prof. M. I’asen 
— reveniți in mijlocul ețhlnci dubă 
ce au felicitat in mod sportiv bri
gada de arbitri ' bucureșteni care a 
condus meeiul — arborează un calm 
Ușor disiniulat, dincolo de care pe 
afhîndoi. îi frămîntă aceeași între
bare : CC facem de porfir în jocu
rile viitoare ? Ninieoi im ne sprijină 
să-i recuperăm pe Ibn Gabriel și P.o- 
logan. Și gindul acesta pare mai a- 
păaător deeît însăși cătaăbrica înfrîn- 
gere suferită in fața studenților cta- 
loveni.

în cabină Universității este veselie. 
Nici o excepție de la starea de eufo
rie .generală, generata de succesul ob
ținut in dauna Jiului. Nici chiar Ivan 
care a stat echipat tot timpul pe 
banca rezervelor. Nimeni nu-i repro
șează lui Oblemenc» că a râiat in 
min 52 un penalty. Dar dacă, să zi
cem. acest 11 metri ar fi fost hotări- 
tnr in soarta partidei ? Detașat puțin 
de atmosfera jocului victorios, antre
norul U. Cernăiartu remarcă lucid si 
cu obiectivitate : „Meciul 
fost greu, cel de sîmbătă, 
roșu, vă fi foarte greu, 
echipa ltti Proca este, Iii 
începui de sezon, un adversar inco
mod pentru oricine. Dacă însă tre- 

bine de „Brașov", atunci, a- 
mai ăjiingt*  

campiona

de azi a 
cu Steagul 
pentru că 
special Ia

ecm cu 
proape 
nimeni 
tulul".

DIN

nu ne va 
la sfîrșitnl

Mihai lONESC'J

SECVENȚE
TIRGU MUREȘ

I

DUPĂ PRIMA INTILNIRE CU CAMPIONATUL
(Urmart din p«p. I)

pentru că ei evoluează duminică 
pe teren propriu, clujenii se duc 
la Iași, acolo tiftde Pdllteîinioa știe 
că fiecare joc acasă reprezintă un 
ntoment. de preț în încercarea de 
a abandona locurile care te trimit 
în divizia secundă.

Dar, pentru calcule și probabili
tăți avem atîta timp înainte, acum 
să stăruim asupra unora dintre 
subletitele oferite de prima etapă.

Primul îl constituie această veri
tabilă ploaie de debutanți. De mult 
nu ne'-am mai întîlnit mu o aseme
nea Suită de. apariții în premieră 
în Divizia A chiar din startul re
turului. Ce să însfetfme aista. ? O 
b'ruWă schimbare de atitudine a 
antrenorilor. în sensul că înțeleg 
Să riște, să demonstreze curaj chiar 
de lă începutul sezonului sau că 
s-au impus cu stăruință cițiva din
tre premianții noii generații ? Ne-ar 
bucura, oricum, mai mult a doua 
variantă deeît prima. Dar să vi-i 
prezentăm pi» debutanțil etapei : 
Botez (la 6. C. Bacău), louiță (Ra
pid), Marian și Gojgaru (Dinamo), 
Bora. Fslipescu (C.S.M. Reșița), A- 
timsftoaie, îriniiță (Politehnica Iași), 
îorga (Sportul studenlesc). Mihai. 
Sopfrran (C.F.R. Cluj), Făiiici (Stea
gul roșu). E greu de spus, mai cu 
seamă ' pentrtl cei care nici nu au 
ju&at întreaga partidă, dar nici 
nefitru ceilalți, cît reorezintă și ce 
perspectiv» ie garantează talentul 
și. mai departe, stăruința lor. E 
îmbucurător însă că unii dintre ei 
sint produsul clubului în a căror 
primă formație aii ajun# nrecuin 
ieșenii Atiftioftoafe și IHtniță (nu 
dezminte harnicul Ctehtfu de copii 
și tounleri condu# de M. Birzan 
realizările ultimilor ani 1) sau clu-

jenti Mihai șl Suporan, sau brașo
veanul Fantei. Mircea Marian s-a 
ridicat la Mureșul Deva, pe Goj- 
garu îl cunoaștem din frumoasa e- 
voluție a formației din Rm. Vîlcea 
în trecuta ediție a „Cupei Româ
niei". lorga impresionează prin ga
barit, prin tehnica șl mobilitatea 
lui și — Spun cei <țare l-au ascul
tat în programele artistice ale for
mației studențești — și... printr-o 
voce demnă de predecesorul său 
fotbalistico-muzical. Dan Spătafu. 
Tot cei care îi laudă calitățile cred 
însă câ nu i-ar strica și mai multă 
seriozitate în pregătire. Dar, sub 
mîna fermă a lui Angelo Nieulescu 
va fi obligat să aleagă drumul cel 
bun sau să abandoneze. De asta 
Sîhtem siguri ! în fine, să mai lă
sata să treacă etapele ca să mal 
cercetăm, cu alte date documentare 
la dispoziție, evolujia celor ce au 
jucat — o dată cu startul returu
lui — primele lor partide în Di
vizia A.

N-am vrea să-i dăm uitării, toc
mai pentru că e începutul, pe ar
bitrii. Au avut, în general, o zi 
bună, „cavalerii fișierului", notați 
de șase ori cu cinci ‘stele și de trei 
ori cu patru stele. Nu știm cît 
rol are aici computerul câte i-a 
ales, dar să subliniem că ambele 
generații și-au dat reprezentanții.

Și coneacrațll (Aurel Bentu, Nfcu- 
tae Raiuea, N. Petriceanu. C, Pe
tre». N, C'ursaru), și cel mal de 
mult afirmați (C. Ghiță, I. RUs), dar 
și cel venlțl liial de cutîhd în cor
pul arbitrilor de A (V. Topan șl T. 
Leca), în orice caz mai puțin cunos- 
cuți, cu jocuri mei puțin numeroase, 
la centru, în prima divizie. Avem da-, 
torta să susținem echipa cea tînăr» 
de arbitri, fără îndoială pe ba za 
unor merite reale, pentru că astfel" 
vom împiedica producerea unei 
crize cu efecte grave și îndelungate 
pe care apropiate și numeroase re
trageri din activitate, pentru limită 
de vîrstâ. pot s-o producă. Iată, în 
această privință, vom sublinia ar
bitrajul egal, fără acea greșită 
„sensibilitate" pentru gazde, arătat 
de tînăful arbitru clujean, V. To
pan, la Constanța. Așa cutii ne-o 
Subliniau și conducătorii clubului 
conStănțeah, ei ar dori să aibă in 
deplasare un arbitraj ca cel de 
sîmbătă. Și, completăm noi, fot
balul nu ar avea deeît de cîștigat 
din cît mai multe asemenea arbi
traje echilibrate, obiective și com
petente. I-aih reeomăntla 
rului 
peze 
spre 
dată

.cavale- 
fluierului" din Cluj să acțio- 
însă mai ferm, mai energic,' 
a-și impune și autoritatea o 
cu competența, de care dă 

dovadă.

DE CE ND SÎNT SUSȚINUTE 
EFORTURILE CLURULUI RAPID?

Miine, la Bacâu,
in „Cupa Balcanică44

SPORT CLUB
AKADEMIK SOFIA

Ultimele minute ale partidei de la Cluj. Studenții (tricouri în dungi) în
cearcă, cu ultimele eforturi, egalareă. dar portarul Ariciu (care va fi 
accidentat și înlocuit dhpă aceasta fază) va rezolva încă o situație dificilă 

Foto : Marinei HUZONI — Cluj

...Fluier--final tn partida A. s. 
mala Tg. Mureș — Politehnica 
mișoara. Jucătorii ambelor echipe sint 
răsfirați pe cercul din mijlocul te
renului și salută publicul. Printre 
miile de spectatori care îi aplaudă, 
răsplătindu-le astfel eforturile de
puse, se află și un mic grup de ti
neri cu drapele alb-violtete. Au ve
nit din orașul de pe Bega să-ți încu
rajeze favoriții și acuta, deși ei au 
pierdut, aplaudă în egală măsură pe 
învingători și pe Învinși. Așa «-au 
obișnuit să se manifeste cind evo
luează colegii lor, fotbaliștii d« la 

■rfțtolto-.' -O 'mostră ele-fair*play  1
Pe culoarul ce duce spre vestiare, 

Surprindem frînturi din discuțiile ju
cătorilor din ambele tabere :

— Nu fiți supăra(1. Am făcut tot 
ce s-a putut ca să nu pierdem — le 
spunea Arnăuttt, căpitanul echipei 
Politehnica, colegilor 6ăi.

— Greu, greu de tot am cițtigăl. — 
iși exprima părerea Mureșan, auto
rul celor două goluri ale gazdelor, s- 
dresîndu-se lui Fazekâș. Iar. extre
ma dreapta a echipei Â. S. Armata, 
a întărit această concluzie :

— Nu mă așteptam la o asemenea 
renjlcă dîrză !

în cabina arbitrilor. Inginerul Ioan 
Carii,ș, delegatul formației oaspe, a 
ve'hit-’să ridice carnetele jucătorilor 
timișoreni. Este întristat de eșertfl e- 
chioei sale, dar se adresează tu ur
mătoarele cuvinte brigăzii de arbi
tri și observatorului federal :

— Jocul a fost dirz. de uzură. Sint 
plăcui impresionat de corectitudinea 
care a domnit atit în teren, cit ți In 
tribune !

P. VINTtLÂ

Ar- 
Ti-

După CUttt em mai anunțat niîihe 
se dispută la Bacău meciul dift ca
drul
Sport 
chipa 
ceastă
Levski 
durile 
prezenți în această perioadă la pre
gătirile lotului reprezentativ al 
Bulgariei. Întîlnirea, programată cu 
începere de la ora 15,45, va fi con
duită, IA ctSitfU de arbitrul Cazmî 
Scefkct din Albania.

„Cupei Balcanice", dintre 
Club ți Akademik Sofia. E- 
bulgară înlocuiește, în a- 
coflipetiție, formația Spartak 
Safia carte nutaără în rin

ei mai mulți internaționali,

JOCURI
C.F.R. PAȘCANI — C.S.M. SU

CEAVA 5---2 (2—1). Joc agreabil 
cu multe faze spectaculoase, mai 
ales la poarta echipei sucevene, 
ineheiat eu victoria la «cer a gaz
delor. Au marcat : Apostol (miri. 
3), Drăgan (mirt. 7), Burtea (min. 
48 și 70) și Țuțu (mln. 75), respec
tiv Gălnțeantt (min. 11), și Popescu 
(min. 56), pentru oaspeți. (C. E- 
NEA-coresp.).

METALUL RLOPENI — FLA
CĂRA MORUNI 1—0 (0—0). Par
tidă de bun nivel tehftlc, foarte 
echilibrată, în care victoria a re
venit Ia limită gazdelor. Unicul 
gol al meditilui a fost Interi4 de 
C.tocu (min. 62) (P. PAUNfiSCU- 
eoresp).

MUREȘUL DEVA — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 1—0 (0—0). 
înMlftirSa a avut uh aspect «chi-

zate la nivel central sau local, ca 
modalități de cunoaștere a frumuse-. 
țllor patriei, a trecutului glorios de 
luptă a poporului român, a realizări
lor României socialiste.

Legat de îmbunătățirea calității șî 
eficienței procesului de învățămînt, al 
educației fizice, așa citm menționează 
Hotărîi-ea de partid, Ministerul Edu
cației și învățămîntului a stabilit pe 
baZa unor testări preliminare ale po
tențialului bio-motric al tineretului 
cuprins in rețeaua școlară, un sistem 
de probe șl norme pentru verificarea 
și aprecierea pregătirii fizice a elevi
lor șl studenților ț>e categorii de 
virstâ.

SELE I—IV CĂRORA LI SE DAU AL
TA DESTINAȚIE, CA GIMNASTICA 
ZILNICA SE EFECTUEAZÂ CU IN
TERMITENȚE, că deși această iarnă 
a oferit numeroase ocazii de a Se lu
cra în aer liber s-a preferat totuși 
sala de clasă sau supraaglomerarea 
sălilor eXisteilte, că se mal îritîmplă 
ca în deplasările inspectorilor jude
țeni de învățămînt, cel de educație 
fizică să fie supraîncărcat cu alte obli
gații deeît cele de specialitate. Sint 
neajunsuri pe care le dorim elimi
nate priritr-o mai bună Înțelegere și 
responsabilitate a inspectoratelor șco
lare județene și a conducerilor unită
ților de învățămînt.

nevoia să facem o referire specială la 
„Cupa tineretului", începută în nniil 
șcplar 1973—74 cu ediția de iarnă și 
care. a angrenat, in ciuda unor con
diții -'meleorbldgice riti dintre cele 
mai favorabile, zeci de inii de elevi 
și studenți la disciplinele : schi, eă- 
niuș, patinaj, șah și tenis de masă. 
Aici putem semnala realizările obți
nute în județele Maramureș, Harghi
ta, Suceava, Cluj, Hunedoara, Dolj, 
Brașov ș.a., unde colaborarea rodnică 
dintre Organele de învățămînt, Consi
liile județene de educație fizică și sport 
precum și ceilalți factori locali cu a- 
tribuții, a favorizat reușita unor con
cursuri, pornind de la angrenarea

mondiale șl europene, fi Ia cele la 
care sportul românesc a obținut pres
tigioase eticeeăe. Un element de refe
rință pare edificator : secțiile dfe at
letism. gimnastică și înot din sediile 
sportive, totalizează Ui din totalul 
elevilor sportivi cuprinși în celelalte 
secții.

Din păcate eforturile întreprinde iu 
acest important domeniu al sportului 
școlar nu realizează eficiența dorită 
dintr-Hn viciu de start — O SELEC
ȚIE PUȚIN RIGUROASA IN FOAR
TE multe din secțiile unită
ților ȘCOLARE SPECIALIZATE — 
fi chiar o pregătire sportivă sub cotele 
performanței Actuale, cauză ce condu-

Ne-a impresionat plăcut felul în 
care clubul Rapid a organizat me
ciul de debut al returului. încă diii 
stradă, un mare panou îi întîtnpma 
pe iubitorii fotbalului cu tradițio
nalul „Bine ați venitîn ca
bină, fiecare arbitru a găsit un 
fanion al clubului, o insignă, o cio
colată, un album cu „Rapid la 50 
de ani“ și cite o garoafă. Uh gest 
frumos. Jucătorilor li s-a dat un 
simbolic fir din’aceeași floare, pe 
care aceștia au oferit-o tribunelor. 
La stația de amplificare, spectato
rilor le-a fost, adresat un cald și 
emoționant salut din partea clu
bului.

La toate acestea, o parte dintre 
spectatori au rămas... reci. Ei n-au 
știut să se alăture eforturilor clu
bului pentru a asigura o atmo
sferă cu adevărat sportivă pe sta
dion. Abia începuse meciul și oas
peții au trebuit să suporte primele 
fluierături și huiduieli. A plouat 
cu cuvinte grele la adresa lor, a 
arbitrilor. » jucătorilor de rezervă. 
Antrenorii lui 8. C, Bacău au fost 
chiar amenințați de doi indivizi

din spatele băncii lor. "Spre fina
lul jocului, cînd Rapid era domi
nată. atacurile <m<pețifor erau sus
ținut#, ca șl la Ieșirea de pe teren, 
de coruri care parcă nu cunoșteau 
deeît o literă din alfabet: 
„B“-ul.„ Numai 
Bacău să nu fî 
mente grele ! Șl 
turî regretabile, 
vism și răutate, 
sticlă aruncată în teren de către 
un huligan, care a vrut să se ră
fuiască cu tușteru) Cîmpeanu, carte 
a... îndrăznit să semnalizeze pozi
ția de ofsaid, fără dubii, a lui Fe- 
treanu !

Așadar, o parte din publicul pre
zent sîmbătă în Ciulești a rămas 
dator, abdicînd de la etica sportivă. 
Oare așa vor acești așa-ziși supor
teri să ajute echipa, punînd-o în si
tuația de a avea terenul suspendat 
încă de la începerea returului ? De 
asemenea sprijin. Rapid — ți fot- 
balul ftbSiru, în genial, hu ore 
nevoie.

„B‘-ul. 
jucător 1» S. C. 
fost în acele m«- 
toaie aceste ges- 

pllne de subtecti- 
ău culminat eu o

** Constantin ALWE

45
a 
au

de mii 
fost la 
domi- 
unicul 

prin

AMfCALE
librat numai în primele 
nute. După pauză jocul 
discreția gazdelor care
năt categoric și au marcat 
gol al partidei în min. 50 
Szusz. (I. JURA-coresp.).

UNIREA ARAD — OLIMPIA 
ORADEA 1—1 (1—1). Jocul nu 
s-ă ridicat lă uh ftivel corespun
zător fiind lipsit de «britate. Ac
țiunile de poartă au fost, foarte 
rare. Au marcat Steiner (min. 13). 
pentru Olimpia, șl Mareovici 
(min. 35), pentru gazde. (St. IA- 
COB-coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA TH. MĂGURELE 2—1 
(1—1). în ciuda unui frig pătrun
zător și a terenului înghețat „a- 
mteslul" dintre Progresul Bucu
rești Și divizionara C, Chimia Tr. 
Măgurele, desfășurat duminică di-

mhieața be ata'dixtawl' din str. : 
Dr. Staicbviei a fost o reușită re
petiție generală pentru ambele 
combatante. Atît. antrenorul bucu- 
reștenilor, V. MâteianU, cît Și cel 
al chimiștilor. Gb. Fusutan. au ru
lat mai mulți jueăieti» încercînd 
diverse formule de echipă. Victo
ria a if-venit, .ia limită, bueureș- 
teniior cu scorul de 2—1, punc- 

fiind înscrise de D. Ștefan 
11 rn). și Dragii. Pentru Chi- 
a marcat Cărbunarii. în acest 
Progresul a uțllțzat for mi 
Bîflă (Flopeânul -- Cușma 

Dinii, Grama, Ad.

în -această privință este de apreciat 
inițiativa inspectoratelor școlare ju
dețene și municipale de a lansă în
treceri pentru cea mai frumoasă 
bază sportivă școlară. Asemenea Ini
țiative att stimulat tu multe orașe șl 
comune acțiunea de amenajare șl uti
lare 
fapt 
rea 
tr-o

Important este eă în susținerea e- 
cestui sistem, primit peste tot cu o 
largă adeziune, au participat. — în
tr-o primă etapă — circa 130 090 elevi, 
sub îndrumarea tehnică de speciali
tate a aproape 4 000 cadre didactice. 
După primele luni ale desfășurării 
experimentului rezultă că interesul 
pentru o participare mai eficientă Ia 
o activitate cu largă motivație socială 
cum este educația fizica, a ereseut 
considerabil. La ora actuală întreaga 
populație școlară și tineretul univer
sitar participă la acest experiment, 
urmînd ca din toamna anului 1974 
acest sistem să constituie unicul in
strument de apreciere aiit a nivelu
lui de pregătire fizică și sportivă a 
elevilor și studenților cit și a muncii 
cadrelor de specialitate. Este de notat 
faptul că probele și normele stabilite 
vor fi îmbunătățite In urma conclu
ziilor generale de ateeșl experiment, 
urmi nu ca fncepind din noul ap, șco
lar și Universitar, sistemul să 
aplicat integral în toate unitățile 
învățămînt.

Nu scapă atenției faptul că, 
păcate. actualele Instrucțiuni 
M.E.I, nu au avut in unele județe 
același ecou. eludîndu-se in părte 
măsurile stabilite. Controalele efec
tuate de o Ovul Ministerului Educa
ției și în;\ jStnîntulul și C.N.E.F.S.. 
he-au relevat, eă MAI SÎNT ÎNCĂ 
ORE DE EDUCAȚIE FIZICĂ LA CLA-

fi.e 
de'

din 
ale

Anul care a trecut de lă apariția 
Hotărârii a marcat o cuprindere tot 
mai largă a' elevilor și studenților în 
activitatea sportivă de masă. Este un 
fenomen firesc, izvorît din nevoia de 
mișcare a tineretului studios, de 
compensare a unor eforturi intelec
tuale cu ajutorul exercițiilor fizice și 
al activităților sportive practicate 
continuu.

La nivelul multor școli și facultăți 
sint de semnalat Inițiative valoroase 
destinate să asigure fiecărui elev sau 
student deprinderile necesare practi
cării a cel puțin două discipline spor
tive. Orientarea orelor de activități 
sportive din planul de învățămînt al 
școlilor generale, liceale și tehnic-pro- 
fesionale spre o activitate cu carac
ter de masă a preocupat iot mai 
mult colectivele catedrelor de educa
ție fizică din școli. In acest fel ttia- 
rea masă a elevilor este cuprinsă 
intr-un mod organizat, într-o activi
tate sportivă desfășurată sâptămînal, 
ia nivelul claselor sau școlilor, prin 
competiții inițiate pe plan local etc. 
Nu putem să trecem eu vederea fap
tul că, 
elevilor 
sportiv 
incinta 
mobilizat la acțiuni uneori festiviste, 
fără eficiența așteptată.

Din sfera largă a activităților de 
masă pe plan competițional, simțim

în unele cazuri, angrenarea 
în unele acțiuni cu caracter 
de masă a depășit prea des 
școlii, tineretul fiind deseori

particlpanfilor, mijloace de populari
zare și chiar valoarea uttor rezultate.

Cit privește prezența elevilor și 
studenților în sfera pregătirii spor
tive de performanță, ne preocupă an
gajarea mai fermă, cu toată capaci
tatea cadrelor de specialitate din în- 
vățăminl pentru ca instruirea în ca
drul unităților sportive școlare și în 
cluburile universitare sâ capele noi 
dimensiuni calitativ# pe măsura ce
rințelor actuale.

Fără a avea pretenția de a fi par
curs integral acest început de drum, 
semnalăm burtă funcționălitote a unor 
unități sportive școlftre <1e interes na
țional ca cele de la Cîinpulung Mus
cel pentru atletism și Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru glftt- 
nastica feminină, ea și dezvoltarea Ifi 
continuare a rețelei unităților spor
tive ștolare, a școlilor genștăle Șl a 
liceelor care pe lingă planul de înVă- 
țămînt obișnuit desfășoară — în pa
ralel— pregătire pc ramuri de speri.

în «ctUAliil an școlar fuiteționcazfi 
aproape 390 unități, școli sportive. 
Școli generale și licee ctiprinzînd sec
ții pe ramuri de sport cârc înglobea
ză zeci de mii de elevi într-un pro
ces Iristructiv-cducativ pft ramuri de 
sport. Organizate teritorial, aceste 
unități respectă riguros indicația Ho- 
tăfîrii tte ă dă prioritate âOOlor Fâ- 
muri sportive cu pondere în progra
mul Jocurilor Olimpice, campionatelor

te Ia MENȚINEREA UNUI NUMĂR 
MARE 1.1E TINERI CARE NU JUSTI
FICA Eforturile investite si 
ÎN CELALALT CAZ, NU ofcTEîi- 
mina finalitatea așteptata.

Mențiortînd prezența unor cluburi 
universitare în primul eșalon al miș
cării noastre sportive (nu mai puțin 
de 17 echipe studențești au promovai 
în 1973 în diviziile A și B) conside
răm totuși că tradiția sportivă a o- 
nor centre studențești nu este conti
nuată. Avem in fată maț ales, exem
plele oferite fie Cluj și Timișoara, 
altădată centre importante ale atle
tismului românesc. Astăzi, deși se fac 
eforturi pentru a relansa o impor
tantă disciplină olimpică, totuși, ca
drele didactic# dîh aceste centre nu 
au găsit iacă soluțiile pentru a relua 
6 fFcunosciltă și băgată tradiții. Or, 
rămlnerea in urmă a atletismului stu
dențesc din Cluj și Timișoara creează 
hiatusurt in vitrina cu frumoase tro
fee a atletismului românesc.

Un alt fapt care merită a fi evi
dențiat este acela că unitățile de în- 
vățămint au obținut realizări impor
tante in ceea ce privește dezvoltarea 
bâzei materiale și utilizarea judicioa
să a acesteia. Nu există unitate șco
lară oare să nu posede — la aceas
tă dată — un minim de spațiu afec
tat ădWVitâțîI d§ «aUSățte fi?.ică și 
sport, după cum se remarcă efortul 
d« a spori numărul sălilor de sport.

a bazelor sportive in aer liber, 
Cârte a avut ca rezultat atrage- 

unui uumâi' sporit de elevi In
activitate sportivă de masă or

ganizată. La acest capitol evidențiem 
iitepeCtorătelfe școlare din Municipiul 
București și din județele. Constanța, 
Dolj, Neamț, Ilfov, Harghita, Mara
mureș. Hunedoara ca și municipiile 
șl orașele Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Alexandria. Sibiu, Oradea, Dej etc. 
Toate acestea au contribuit la o mai 
largă participare a tineretului studios 
la activitatea sportivă de masă și de 
performanță.

în materializarea obiectivelor edu
cației fizice și sportului școlar și uni
versitar in toată complexitatea lor 
este de dorit ca inspectoratele școlare, 
conducerile școlilor și instituțiilor de 
invățflnilnt superior, cadrele diilaetice 
din fiecare unitate școlară să dove
dească o fot mai mare receptivitate 
la REALIZAREA OBIECTIVELOR 
DE EDUCARE FIZICA, DE CĂLIRE 
Șl FORTIFICARE A TINERETULUI 
STUDIOS. PENTRU CREȘTEREA 
CONTINUA A CAPACITĂȚII LUI 
DE MUNCA.

Firește, că mai sint multe de rea
lizat. în acest prim an de la adop
tarea Hotăririi Plenarei C.C. ăl 
P.C.R., rezultatele obținute pe ansam
blul activității de educație fizică șt 
•port școlar și universitar, deși mar- 
clitează unele împliniri, totuși, nu ne 
muițumesc,, APRECIIND CĂ SE PU
TEA ÎNFĂPTUI MULT MAI MULT.

Iată unul din obiectivele importan
te aflate în fața ȘCOLII în acest an 
în care sărbătorim două mari eveni
mente scumpe poporului nostru, ani
versarea a 30 de ani de la Eliberarea 
patriei și cei de ai Xi-lea Congres al 
Partidului. Avem convingerea că a- 
ceste momente remarcabile din isto
ria poporului român vor marea o 
angajare mai fermă a cadrelor didac
tice de specialitate și a celorlalți fac
tori eu responsabilități în acest do
meniu,

Ptentru a realiza acest obieciiv est# 
neceaâră continuo perfecționare a 
muncii profesorilor de educație fizi
că, a cadrelor didactice de speciali
tate. o conștiința rfiereu vie a misiu
nii înalte încredințată de Partid fie
cărui activist din domeniul învăță*  
taintultii, in calitate de educator neo
bosit al tinerelor generații, In spiritul 
prețuirii a tot ceea ce a realizat so
cietatea noastră, condusă de Partid, 
pentru a ne buetirâ Cte o viață dem
nă. tot mai luminoasă și mai pros
peră.

tele 
(din 
mia 
joc 
țiâ: . 
(Cundiitache), 
C'onstăntineseu (Plosearu) — Mo 
rant, Dragu (Ciobanul — î. Sandu, 
1). Ștefăn, Apostol, Mânolte (Su
irii).

ALTE REZULTATE: S. N. OL
TENIȚA — METALUL BUCU
REȘTI 1—0 (0—0) : STĂRUINȚA 
ALEJD — F. C. BIHOR 0—0 ; 
FORESTA BISTRIȚA — C.LL. 
GHERLA 4-1 (4—0) ; C.S. OLTUL 
SF. GHEORGHE - MINERUL BA 
LAN 4—0 (3—i-0) ; CARP AȚI BRA
ȘOV — C.S.U. BRAȘOV 1—1 
(1—1): METROS! BRASOV — CA- 
RAIM.ANUL BUȘȚENl'j —1 (0—0j; 
C.S.U, GALAȚI — OȚELUL GA
LAȚI 2—1 (0—0); C.F.R. TIMI
ȘOARA — DROBRT4 TR SEVE 
RIN 3—2 (2—1) ; TEXTILA BU- 
HUȘl — CEAHLĂUL p. NEAM! 
i—3 (O—i) • celuloza călă
rași — AUTOBUZUL 3-0 (1—0); 
INI). SfRAlEI C. TUBZlț — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—o 
(1—0); U. M. TIMIȘOARA —PRO
GRESUL TIMIȘOARA 1—0 (0—0). 
S.C. TULCEA - CHIMIA BRĂ
ILA 2—0 (1—0).

i—

LOTOPRONOSPORT

LA 10 MARTIE 1974 
tragerea extraordinara 

PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează duminică 10 
martie 1974 o nouă tragere extra
ordinară Pronoexpres.

La această tragere se acordă clș- 
tiguri din fond special : autoturis
me 
la Budapesta, Praga, Kariovy-Vaty. 
Bratislava, Brno și excursii în Gre
cia. Se acordă de asemenea cîști- 
guri în bani de valoare fixă și va
riabilă.

Se textrag 32 de numere în trei 
faze.

Participarea la tragere se face pe 
bilete de 15 și 6 Iei varianta. Va
riantele de 15 lei participă la toa
te cele 6 extrageri avînd itiari șan
se de eîștig.

CtȘTIGURM,® TBAGKH1I PfiONOBXFHkS 
DIN 27 FEBRL’AHIE 1971

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variăhtj 25 - 
a 53 3ă6 lei și 1 vaiiantă 10% a 21 842 lei 
eat. 2 : 3 variante 25% a lei ; cat.
3 : 12,25 e 6 999 lei ; eAt. 4•; 59.55 a 1 2.W 
itei ; «at. 5 : 149,40 a 533 tel ; eat. 6 :
4 904.85 a 40 lei.

Extragerea ă ir-ă : Cat. A : 1,10 
Hants a 70 712 l«i ; cat. H • 13,15 a o 
lei ; cat. C ■ 55,55 a 1409 lei ; cât. D n. 
î 491,40 a 40 lei : cat B ; 158.80 a 200
tei : cat. F : 3 478.15 a 40 lei.

Ciștlgul de 70 712 tel de la categoria A 
a fost obținut de TEI,EKY ARPAD dirt 
Cluj.

1 din fond special : autoturis- 
Moskviei 408—412 , excursii

ț va- 
lS,15 a 5 915
158,80 a 200

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

/



„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

IȘI VOR DISPUTA TROFEUL
Pe 

gust 
luni 
Federației" la hochei. Reuniunea 
a programat întîlniri ’interesante, 
încheiate cu rezultatele scontate. 
S.K.A. Sverdlovsk și Selecționata 
divizionară română au obținut 
victorii, urmînd ca între ele să se 
decidă miercuri cîștigătoarea tro
feului pus în joc. Astăzi este zi de 
odihnă.

patinoarul artificial 23 Au- 
din Capitală au continuat 
jocurile din cadrul „Cupei

S.K.A. SVERDLOVSK — R. D. GER- 
MANA (B) 8—2 (3—1, 3—1, 2—0).

Meciul a plăcut prin ritmul ra
pid în care s-a desfășurat și ma
niera deschisă în care au evoluat 
cele două echipe, deși superiorita
tea formației din Sverdlovsk a fost 
evidentă. Hocheiștii sovietici sînt 
posesorii unui patinaj excelent și 
ai unei tehnici individuale remar
cabile. Ei alcătuiesc un colectiv o- 
mogen, se găsesc foarte bine pe 
gheață, atacă în trombă, șutează 
puternic și precis. S.K.A. va fi, 
fără îndoială, mîine un adversar 
dificil pentru selecționata noastră, 
cu atît mai mult cu cît păstrăm 
convingerea că nici în acest joc ea 
nu a evoluat la potențialul său 
maximal, menajmdu-se în vederea 
disputei de miercuri seara.

Selecționata secundă a R.D. Ger
mane (în formația căreia aflăm 
că evoluează 5 jucători susceptibili 
să facă parte din lotul A), n-a re
zistat decît cu intermitență pre
singului la care a fost supusă. Ea

a reușit, într-adevăr, cîteva acțiuni 
individuale spectaculoase, dar — 
în ansamblu ‘ — a fost dpirflnată 
și condusă în permanență.

Ca și în jocul de duminică, cu 
juniorii cehoslovaci, hocheiștii din 
Sverdlovsk au început în forță, 
asigurîndu-și — în primele 25 de 
minute — un avans confortabil, 
cînd — de fapt — devenise clar 
că meciul este jucat. Scorul final. 
8—2 (3—1. 3—1, 2—0), a fost rea
lizat de Kuterghin (2), Sceglov (2), 
Veingarț, Kokovin, Glotov și Bo
rodulin. pentru învingători, Janke 
și Franke neht.ru învinși.

Au arbitrat un meci care nu a 
ridicat nici un fel de probleme, 
M. Barnet (Cehoslovacia) și C. 
Sgincă (România).

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ RO
MÂNA — CEHOSLOVACIA (juniori) 
3—1 (1—1, 1—0, 1—0)

Victoria echipei noastre 
turat foarte greu' în acest 
care — paradoxal — l-a
mult mai autoritar decît întâlnirea 
de duminică cu R. D. Germană (B), 
cîștigată la un scor categoric. Ju
cătorii selecționatei române au fă
cut greșeala de a se angrena dese
ori în tactica obstrucționistă a ad
versarilor. care s-au apărat .cu dis
perare și au contraatacat foarte 
periculos. în plus, procentul rată
rilor atacanților noștri a fost de-a 
dreptul incredibil, ei. nereușind să 
fructifice nenumărate ocazii care 
păreau goluri sigure. Nu-i vorbă, 
însă, că portarul oaspeților, Koli-

sek este un jucător de clasă, fiind 
aseară și un mare favorit al For
tunei. Barele l-au salvat de 3 ori!

Din păcate, acest meci în care 
au existat multe momente de ho
chei foarte frumos a fost umbrit 
de atitudinile nesportive ale com- 
ponențilop ambelor echipe, arbitrii 
E. Gross (R-.D.G.) și FI. Gubernu 
(România) fiind nevoiți să dicteze 
20 de eliminări a cîte 2 minute 
însumînd... 2 reprize de joc !

Au marcat: loniță. Pană și Tu- 
reanu, respectiv, Tobolar.

V. CHIOSE

COMPORTAREA ECHIPEI DE VOLEIOlympiahalle" din Miinchen

ÎNCEP C. M. DE PATINAJ ARTISTIC DINAMO BUCUREȘTI

s-a con- 
meci pe 
dominat

PARTICIPANTELE

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU

va

DE LA BUCUREȘTI
După cum se știe, între 9 și 16 martie, Capitala țării noastre

găzdui cea de a V-a ediție a campionatului european de hochei pentru ju
niori (grupa B). La această prestigioasă competiție internațională și-au 
anunțat participarea 10 echipe de pe continent. începînd cu acest număr 
al ziarului vă vom prezenta, pe rînd, formațiile care vor evolua, timp de 
o săptămînă, pe gheața patinoarului artificial acoperit „23. Aițgusț". Pen
tru astăzi : Iugoslavia, Norvegia și Danemarca.

valoarea lor reală. Cîțiva jucători ac
tivează, în prezent, . in prima ligă a 
campionatului de seniori, printre care 
înaintașul Stein Tomtum, fundașul Ivind 
Melvold (ta Manglerud—Star, clasată pe 
locul 3—4 în campionat). Alți jucători 
din prima ligă sînt Jira Martlnsen — 
portar și Toma Andersen — atacant.

Antrenorul echipei, Terje Nyhaug, de 
55 de ori component al primei repre
zentative a țării, nu s-a decis încă a- 
supra' lotului definitiv care va face de
plasarea la București. In orice caz, 
jucătorii mal sus citați sînt, indiscuta
bil, titulari în echipă. ț>regăttadu-se 
pentru C. E. echipa NnrVBgfetoa “susți
nut recent la Copenhaga două partide, 
pe care le-a. pierdut, cu Danemarca : 2—6 și 3—£*  ‘ r

IUGOSLAVIA
Reprezentativa de hochei juniori a 

Iugoslaviei așteaptă cu mult interes 
evoluția ei la actuala mare confruntare 
de la București. Pregătirile au început 
de mal mult timp, dar sezonul inter
național a fost destul de sărac. In 
decembrie, selecționata Iugoslaviei a 
participat la un turneu în Norvegia, 
unde — în compania reprezentativelor 
Poloniei, Elveției, R. F. Germania, Fin
landei șl Norvegiei — a ocupat ulti
mul loc. Fără îndoială această com
portare slabă a pus pe gînduri pe an
trenorul echipei de juniori, Franc Ro
zina, care a reîmprospătat Iotul cu o 
serie de Jucători talentați. Din păcate, 
unul dintre cel mal buni hocheiștl ju
niori, Lepsa, de la Olimpia Ljubljana, 
a fost mult timp accidentat șl proba
bil nu va evolua la valoarea sa reală. 
Iată lotul celor 24 de jucători aflați în 
pregătire : portari : Prusnik (Olimpia 
Ljubljana), Koțaț (Tivoli), Pretnar 
(Kranjska Gora), Cerpeski (Vardar) : 
fundași : Scap (Kranjska Gora), Kerboș 
și Filipclci (ambii de la Celje). Skrbeț 
și Mrak (Tivoll), Vidmar (Olimpia Lju
bljana), Suligoi (Medvesciak) : înain
tași : Lepsa (Olimpia Ljubljana), Zargi, 
Serțer, Zgur, Pehovnik (toți de la Ti- 
voli). Slibar, Pristov, Brun, Klemenț 
(toți de la Kranjska Gora), Hafner (Je- 
senice), Zidiarevici (Spartak), Kucera 
și Vitasovici (ambii de la Medvesciak). 
Din acest lot de 24 de jucători, 18 vor 
face deplasarea la București.

Ia.? declară antrenorul Franc Ro
zina des„x„ C. ” : „Favorita întrecerii 
este selecționata Ii. F. Germania. Noi 
jucăm în grupă cu R. F. Germania, 
Franța, Ungaria și Norvegia. Sper ca, 
in final, să ocupăm locul al III-Iea. 
De altfel, la C.E. din Olanda am jucat 
cu echipa României pentru locurile 3—4 
si am fost mulțumit de evoluția for
mației mele. Aș fi din nou mulțumit 
să putem reedita această performanță".

RENO VINEK 
„Sportske Novosti"—Zagreb

LEIF K. NILSEN
„Aftenposten"—Oslo

DANEMARCA

NORVEGIA
Echipa de hochei a Norvegiei, care 

va participa la campionatul european 
de juniori de la București, nu este una 
din formațiile care vor emite pretenții 
la un loc pe podium. în capitala Ro
mâniei. Ca să fim corecți, putem a- 
precla că un loc 4 ne-ar mulțumi pe 
deplin. De fapt, pregătirile în vederea 
acestui eveniment au fost intense. Ele 
au început din luna decembrie a anu
lui trecut, cînd în Norvegia s-a orga
nizat un mare turneu internațional rezervat echipelor de Juniori. Pe pri
mul loc s-a clasat polonia cu 8 p. ur- 

(Jmată de R. F. Germania tot cu 8 p, 
dar cu un golaveraj mai slab, Elveția 
cu 6 p. Finlanda cu 6 p, Norvegia 2 p 
și Iugoslavia cu 0 p.

Selecționata Norvegiei a obținut a- 
tunci următoarele rezultate : 3—2 cu 
Iugoslavia : 3—5 cu R. F. Germania,
4—10 cu Finlanda și 1—12 cu Elveția. 
Părerea unanimă a specialiștilor este 
că tinerii juniori norvegieni s-au com
portat în acest turneu mai slab decît

Juniorii danezi și-au încheiat pregă
tirile pentru apropiatul campionat euro
pean de ig^București. cele două me
ciuri internaționale, susținute recent, 
cu reprezentativa Norvegiei au con
stituit ultima etapă a pregătirilor, in 
urma cărora a fost, alcătuit și iotul 
pentru București. In ambele meciuri, 
oare au avut loc la Copenhaga, selec- 
ți.onata daneză, prezentîndu-se foarte 
bine, a Întrecut categoric pe partenerii 
norvegieni : 6—2 șl 8—3. înainte de a 
vă face cunoscut lotul care se va de
plasa în caplțala României, vol face 
cîteva mențiuni referitoare la hocheiul danez.

în Danemarca, hocheiul a devenit 
. foarte popular în ultimii ani. îndeo

sebi în rîndul școlarilor. Echipele din 
prima ligă sînt alcătuite, în majorita
tea cazurilor, din elevi, între 15 sl 18 
ani. Așa se explică faptul că numai 
trei dintre jucătorii care vor veni la C.E., 
activează în formațiile dirt liga a doua : 
Ole Sorensen, Kim Hansen șl Lars Bo 
Hansen, toți ceilalți Hind din prima 
ligă.

Viitorul hocheiului danez poate fi 
astfel privit cu încredere. Tinerilor ju
cători le lipsește însă experiența inter
națională necesară, în confruntări cu 
echipe valoroase, pretențiile noastre la 
C. E., în ce privește realizarea unor 
mari performanțe, fiind mai modeste. 
Putem spune că esențialul pe care-1 
urmărim, la apropiatul campionat constă 
in acumularea unor noi cunoștințe, cîș- 
tigarea unei experiențe, care să ridice 
hocheiul danez la o mai bună valoarehocheiul danez la o mai bună 
internațională.

Federația de specialitate din 
marca a alcătuit următorul lot 
C. E. de Ia București :

Portari : Georg Jensen șl Gert Egholm 
Fundași : Arthur Rasmussen, — ' 

Jorgen Laursen, ole MSler, Ole 
sen, Jeppe Agaard, Kim Hansen.

înaintași : Johnny Ostergaard, Thomsen, Ole Andersen, “ 
mussen, I ~ _ , ___ ___ ,
Carsten Hoe-Hansen, Carsten Jorgensen,’ 
Jacob Koikjar, Kim Moller

Dane- 
pentru

Niels 
Soren-
SteenOle Andersen, Lennie Ras- 

Lars Bo Hansen, Kim Lund,

MOGENS JACOBSEN
„Berllngske Tidende" — Copenhaga

MUNCHEN 4
pînd de marți și timp de cinci zile, 
„Olympiahalle" din Miinchen, unde 
au avut loc cu doi ani în urmă în
trecerile olimpice la volei și handbal, 
va găzdui campionatele mondiale de

(Agerpres). — înce-

DUPĂ MECIUL DE RUGBY MAROC - ROMĂMA

0 VICTORIE OBȚINUTĂ 
MAI GREU DECÎT SE AȘTEPTA

Opiniile antrenorului federal Valeria Irimescu
După partida de 

îrj care XV-le țării 
trecut pe 
22—9, în 
european, 
antrenor

la Casablanca, 
noastre l-a în- 
Marocului cu 
Campionatului

Irimescu, 
care însoțește 

lotul sportivilor români, a ținut 
să-și exprime — telefonic — opi
niile în legătură cu modul în care 
s-a desfășurat întâlnirea.

„Victoria a 
manieră care 
fost conduși, 
două lovituri 
delor față de o singură încercare 
a rugbyștilor noștri. Este foarte 
adevărat că ne-a handicapat căl
dura. iar vîntul pe care 1-atn avut 
în fată a constituit și el un deza
vantaj. Totuși, pentru o echipă ca 
a noastră, care a fost la un pas de 
victorie în partida cu Franța. Ia 
Valence, un 4—6 Ia pauză cu Ma
rocul nu poate avea scuze. Se im
punea să luptăm mai lucid, 
depășim adversarul ! Chiar 
pauză echipa noastră, deși 
luat inițiativa și a înscris 
prin încercări, nu și-a făcut jocul 
ei obișnuit, cu acțiuni clare, des
fășurate intr-un ritm care să le

cel al 
cadrul 

prof. Valerîu 
federal,

fost obținută intr-o 
nu ne satisface. Am 
Ia pauză, prin cele 
de pedeapsă ale gaz-

să ne 
după 

a pre- 
numai

pună în dificultate pc gazde. Pe
rioada de peste 15 minute, după 
ce scorul ajunsese la 16—6 pentru 
noi, a fost neconcludentă pentru 
o formație os, a noastră. N-am 
găsit antidotul pentru a intra cit 
mai mult în posesia balonului 
a-1 păstra, 
gazdele să 
țiunile, cu 
scoate din

Jocul de 
determinat 
de a fi prudent în ceea ce privește 
evidențierile : dQși meciul a fost 
cîștigat la un scor comod, totuși el 
a remarcat numai trei jucători, 
pe Postolache, Munteanu și Mo- 
trescu...

Cum ne-a dat să înțelegem și 
prof. Ovidiu Marcu, toate aceste 
aspecte, legate de evoluția echi
pei reprezentative la Casablanca, 
vor fi analizate cu prilejul unei 
ședințe a Biroului federal, nentru 
a elimina unele, neajunsuri în pre
gătirea viitoarelor partide <iin 
drul Campionatului european 
F.I.R.A. și mat ales a celei 
Franța, din toamnă.

ȘÎ 
a-1 valorifica, astfel ca 

nu măi temporizeze 
intenția vădită de a 
ritm", 
ansamblu al echipei 
ne antrenorul federal

ac
ne

l-a

ca- 
al 
cu

CONCURS ATLETIC „INDOOR" LA KATOWICE
La Katowice s-a desfășurat 

concurs internațional pe teren 
perit, la startul căruia au 
prezenți atleți și atlete din Bulga
ria, Cehoslovacia, Grecia, Elveția, 
Olanda, U.R.S.S. și Polonia.

Proba de săritură cu prăjina a

un 
aco- 
fost

fost cîștigată de polonezul Wojceh 
Buciarski, cu performanța de 5,30 
m. Olandezul Bram Bassenor a 
cîștigat cursa de 3 000 m cu 
timpul - de 3:03,64, iar Mihail Joa- 
chimowski (Polonia) s-a clasat pri
mul la triplusalt cu 16,73,

patinaj artistic, unul din cele mai 
importante evenimente sportive ale 
sezonului de iarnă.

Primul titlu va fi decernat miercuri 
seară în proba de perechi,. în care 
mari favoriți sînt reprezentanții 
U.R.S.S.. Irina Rodnina și Aleksandr 
Zaițev. Pentru celelalte probe, comen
tatorii agențiilor de presă notează ca 
eventuali cîștigători pe Jan Hoffmann 
și Christine Errath (RD. Germană), 
Serghei Volkov (U.R.S.S.). John 
Curry (Anglia), Toller Cranston (Ca
nada). Dorothy Hamill (S.U.A.), Lynn 
Nightingale (Canada) — la individual 
și Ludmila Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov (U.R.S.S-) — la dansuri.

România va fi reprezentată în 
proba individuală masculină de cam
pionul național G. Fazekas.

SUBLINIATĂ DE AGENȚIA „FRANCE PRESSEu

Corrientînd rezultatele turneu
lui final al „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei masculin, cores
pondentul sportiv al agenției 
France Presse relevă între altele 
comportarea bună a echipei Di
namo București, care a fost la 
un pas de cucerirea trofeului, prac- 
ticînd un volei modern și spec
taculos. Meciul dintre cîștigătoa
rea cupei, Ț.S.K.A. Moscova, și Di
namo București, relatează același 
comentator, a atins cele mai înalte 
culmi ale tehnicii în jocul de vo-

lei. Dintre voleibaliștii români sînt 
evidențiați pentru jocul lor remar
cabil Schreiber, Dumănoiu și Udiș- 
teanu.

Turneul de la Paris, disputat 
în sala Pierre de Coubertin, a fost 
o bună propagandă pentru jocul 
de volei, tribunele renumitei săli 
pariziene fiind populate în fie
care seară de un public nume
ros și entuziast, care a aplaudat 
la scenă deschisă evoluția celor 
patru formații participante.

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag, l)

CLASAMENTELE GRUPELOR
SEMIFINALE
GRUPA A

1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. Polonia
4. Danemarca

Programul de „
18,30 : ROMANIA - 
CA ; la Karl Marx 
18,30 : Cehoslovacia

GRUPA
1. Iugoslavia
2. R.D. Germană
3. U.R.S.S.
4. Ungaria

activ într-o grupă cu adversari de 
care ne temeam îndeosebi pentru 
faptul că nu-i mai întîlnisem în 
ultima vreme. în dorința de a ob
ține calificarea cu forțele intacte, 
am folosit în aceste jocuri între
gul lot de 16 sportivi, în timpul 
partidelor introducînd în teren pe 
rînd, firește, pe toți cei 12 spor
tivi înscriși pe foaia de arbitraj. 
Și astfel, cu excepția unor ușoare 
accidente (Kicsid, Gațu, Birtalan) 
ne-am păstrat efectivul complet, 
valid pentru disputele următoare.

în ultimul meci din grupă am 
întîlnit un adversar — Suedia — 
care și-a jucat ultima șansă 
mai rămîne la campionatul 
dial, o echipă care a știut 
mobilizeze, să fructifice la 
murii slăbiciunile, greșelile
tre. Sîntem convinși și de dificul
tățile pe care le vom întîmpina în 
grupa semifinală. Vom întîlni doi 
adversari — Cehoslovacia și Da
nemarca — de certă valoare, pro
bată în marile competiții, inclusiv 
la această ediție a C.M. Pentru a 
depăși aceste formații de marcă 
trebuie să jucăm foarte bine pe 
întregul parcurs al meciurilor. Am 
urmărit la televizor întâlnirile 
Cehoslovaciei cu reprezentativele 
Danemarcei și R.F. Germania, 
nia mea este că echipa lui 
Vicha se află în maximum de 
mă, depășind cu mult nivelul 
care s-a aflat la J.O. de la Mun- 

de

18—14 2 
16—12 2 
14—18 0
12—16 0

0 
o 
o 
o

azi: la H.ille. ora 
danemab-
Stadt, ora

• Polonia.

o 
o
1
1

1 1 
i 1 i o
1 o

dent spre titlu, așa îneît — deși 
doreau o victorie în meciul cu 
Suedia — jucătorii n-au mai avut 
capacitatea psihică s-o obțină. 
Dar despre comportarea tricolori
lor îl vom ruga pe unul din cei 
doi antrenori emeriți să ne vor
bească.

NICOLAE NEDEF : „Rezultatele 
din grupele preliminare ale C.M. 
confirmă părerea că astăzi, în 
handbalul mondial, există un mare 
echilibru de forțe. Faptul că for
mațiile R-F. Germania si Suediei 
au ajuns să joace în turneul pen
tru locurile 
tocmai această apropiere valorică, 
imposibilitatea fixării unor favo- 
rițl cerți. Succesul repurtat de re
prezentativele R. D. Germane, 
Uniunii Sovietice. României, Ceho
slovaciei și Iugoslaviei — care au 
trecut cu bine de barajul seriilor 
— atestă menținerea acestor echi
pe la nivelul cel mai înalt al exi
gențelor actuale. Ar trebui subli
niat și faptul că grupele A și B 
au avut o componență mai echili
brată, ocazionînd dispute strînse, 
în timp ce în grupele C si D au 
fost cîte două echipe foarte tari și 
alte două cu veleități reduse. In 
ceea ce privește selecționata Româ
niei, sîntem mulțumiți că am reu
șit să ne calificăm în grupele 
semifinale, avînd și o victorie la chen, cînd a cucerit medalia 

argint".
Luni a fost programată o nouă 

zi de recuperare a forțelor, dar și 
de deplasare la noile locuri de 
desfășurare a meciurilor. Echipa 
României, plecată cu trenul la ora 
9 din Schwerin a ajuns la Halle 
după 4 ore de călătorie. Aici la 
Eissporthalle, care are o capaci
tate de peste 4000 de locuri se va 
disputa mîine (n.r. astăzi) la ora 
18,30 meciul cu 
cei. Selecționata 
formația daneză 
o singură dată.

9—12 demonstrează
de a 
mon- 
să se 
maxi- 
noas-

B
1 1
1 0
1 0
1 o

0
1
1
0

21—18 2
15—15 1
15—15 L
18—21 0

DE TENIS
TURNEE

a cîștigat surprinzător turneul de la 
Jean King și Rosemary Casals.

Campioana britanică Virginia Wade 
Chicago, în fața celebrelor Billie

Opi- 
Jiri 
f or

ia

0 
o 
o 
1

Programul de azi : la Schwerin,
ora 18,30 : R.D. Germană — Un
garia ; la Magdeburg, ora 18,30 : 
Iugoslavia — U.R.S.S.
CLASAMENTUL GOLGETERILOR
1. ȘTEFAN BIRTALAN (ROMA
NIA) — 23 goluri ; 2. Satoh (Ja
ponia) — 20 ; 3. Axglsson (Islan
da) — 18 ; 4. Jary (Cehoslovacia)
— 16 : 5. Kahlert (R.D Germană)
— 16 ; 6. Gheorghiev (Bulgaria)
— 15 ; 7. Lackenmacher (R-D. 
Germană) — 15 ; 8. Ganschow 
(R.D. Germană) — 14 ; 9. Grief 
(Algeria) — 14 ; 10. Hunyadkurtl 
(Ungaria) — 14.

AZI, LA RADIO...
In cadrul radioprogramului. „O- 

rele serii", de la ora 18,30, meciul România — Danemarca, transmi
sie directă de la Halle.

...Șl LA TELEVIZIUNE
Ora 18,30 — meciul România — 

Danemarca, transmisie directă de 
la Halle.

MIAMI. — Seria surprizelor a 
continuat pînă în finală, cîștigată 
de Cliff Drysdale cu 6—4. 7—5 în 
fața lui Tom Gorman. în semifina
le, de așejpeaea suspripzător, 
Drysdale îl eliminase pe Tom Ok- 
ker cu 6—4, 4—6, 7—5. —

BARCELONA — Tenismanul a- 
merican Arthur Ashe a terminat 
învingător în turneul internațional 
desfășurat la „Palatul sporturilor" 
din Barcelona (grupa a IlI-a 
W.C.T.). în finală, Âshe l-a în
trecut în trei seturi: 6—4, 3—6, 
6—3 pe tînărul jucător suedez Bjorn 
Borg. Proba de dublu a fost cîști
gată de Arthur Ashe și Roscoe 
Tanner, învingători cu 6—3, 6—4 
în finala susținută cu Tom Leo
nard — Tom Edlefsen.

LA COSTA — Turneul W.C.T.-2 
a fost cîștigat de John Newcombe, 
care l-a învins în finală cu 6—2, 
4—6, 6—4 pe Stan Smith, luîndu-și 
astfel revanșa pentru înfrînge- 
rea suferită cu o săptămînă în ur
mă în finala de la Uniondale.

CAIRO — Competiția interna
țională de tenis pe echipe „Cupa 
Națiunilor" s-a încheiat cu victo
ria formației Franței. în finală, 
tenismanii francezi au întrecut cu 
2—1 selecționata Angliei. Rezultate 
tehnice • Frangois Jauffret — Ste
phan Warboys 6—2, 6—1 ; John 
Paish — Eric Deblicker 6—2,

6—1; Jauffret, Deblicker — 
Paish, Warboys 6—3, 3—6, 6—3. în 
semifinale, echipele Angliei și 
Franței au eliminat cu același scor 
(2—1) selecționata secundă a Fran
ței și, respectiv, formația Ungariei.

CHICAGO — Turneul .inter
național feminin a fost cîștigat de 
jucătoarea engleză Virginia Wade, 
care a învins-o în finală cu 2—6, 
6—4, 6—1. pe americanca Rosemary 
Casals. în semifinale, Virginia 
Wade a eliminat-o cu 6—2, 7—6

MIHAI PLOIEȘTEANU Șl CORNEL HODUȚ VICTORIOȘI

ÎN TURNEUL DE BOX DE LA VARȘOVIA
în 
de 
au

echipa Danemar- 
noastră a întîlnit 
anul trecut doar 

la „Trofeul Car-

pați“, întreeînd-o cu 23—11 
(13—7). Desigur, de atunci a trecut 
ceva vreme și victoria netă a 
României, reprezentând un atu. nu 
oferă, totuși; o certitudine. Echi
pa lui Finn Andersen posedă un 
portar excelent, Lauritzen Fle
ming, cîțiva jucători cu vastă ex
periență, alături de care s-au in
tegrat bine tinerii Irving Larsen, 
Lars Ock, Bengt Larsen și Klaus 
From.

Să așteptăm, așadar, evoluțiile 
handbaliștilor noștri în semifi
nalele acestui extrem de agitat 
campionat mondial. în care 8 echi
pe mai nutresc încă speranța cu
ceririi titlului suprem.

IN MEMORIALUL „MIHA1 SAVU"

SPADASINII UNGARIEI CÎȘTIGĂTOR1 Șl LA ECHIPE

pe campioana americană Billie 
Jean King, principala favorită a 
concursului, iar Rosemary Casals 
a dispus cu 6—2, 6—3 de compa
trioata sa Chris /Evert.

CLASAMENTELE

CIRCUITULUI
MONDIAL

„ INDOOR"

GRUPA I
(roșie)

VARȘOVIA, 4 (Agerpres) - 
cadrul turneului internațional 
box de la Varșovia, la care 
participat 56 de sportivi din Bul
garia, Iugoslavia. România și Polo
nia, pugiliștii români au obținut 
două victorii finale. în limitele ca
tegoriei pană, Mihai Ploieșteanu

l-a întâlnit în finală pe bulgarul 
Razidov, pe care l-a întrecut la 
puncte. în finala categoriei ușoa
ră, Cornel Hoduț a cîștigat prin 
abandon, în repriza a treia, me
ciul susținut cu boxerul bulgar 
Slavcev.

1. nAstase
3. German 162
5. Drysdale 122
7. Roche 70 p j ____  __ .
9) Riessen 64 p ; 10. Orantes 62 p.

312 
: p ; 
■ p ; ; 8.

p • 2. Okker 195 p;
4. Pilici 144 p ;

6. Alexander 92 p; 
Dominguez 69 p;

GRUPA 2
(albastră)

I. Newcombe 282 p ; 2. Smith 220 p;
3. Metrevell 185 p • 4. Ramirez 90 p; 

Case 75 p ; 6. Hrebec 74 p ;* ~ - 50 p ;
42 p.

Sportivii noștri:
Ediția a VI-a a Memorialului 

ternațional de spadă „Minai Savu" 
s-a încheiat cu dublul succes al 
trăgătorilor maghiari. După ce 
sîmbătă ei au cîștigat proba indi
viduală prin Kolczonay, dumi
nică ei s-au repetat în întrecerea 
pe echipe, termini nd în avantaj 
finala cu formația Uniunii So
vietice : 8—7.

Calificată în turneul final pen
tru locurile I-IV, echipa secundă 
a țării noastre n-a putut trece de 
dificilul meci cu „4“-ul Uniunii 
Sovietice, deși din manșele a 3-a 
și a 4-a a evoluat doar cu puține 
greșeli. Condusă la un moment dat 
cu 9—2, echipa noastră a remon
tat atât cît mai era omenește posi
bil, adică pînă la 9—7. Postura 
de figurant a lui Duțu (doar o vic
torie) a privat echipa de posibi
litatea unei victorii, cel puțin la 
tușe.

Apoi, in extremis, pentru a se 
reabilita parțial, spadasinii români 
au forțat victoria în meciul cu 
Cehoslovacia, obținînd un succes 
facil: 9—2. Cel mai bine s-a com
portat Szabo, realizatorul a 
torii, în timp ce Bărăgan, 
și Pongraț au obținut cîte 
victorii. Adversarii noștri 
contat decît prin Holoub (2 
iii).

într-un alt meci, hotărîtor pen
tru fixarea clasamentului. Unga-

pe
în

3 vlc- 
Istrate

două 
n-au 

victo-

locurile 3
de

și 5...
Cehoslovacia curia a dispus

10—6.
în acest fel 

mațiilor participante este următoa
rea : 1. Ungaria, 2. Uniunea So
vietică. 3. ROMÂNIA II, 4. Ceho
slovacia, 5. ROMÂNIA I, 6. Bul
garia. (t. st.)

ordinea finală a for-

LUPTĂTORI ROMÂNI
LA „MEMORIALUL PODUBNII"
LENINGRAD, 4 (Agerpres). — Pa

latul sporturilor din Leningrad a găz
duit întrecerile tradiționalului concurs 
de lupte greco-romane „Memorialul 
Ivan Ppdubnîi". în ordinea celor 10 
categorii, pe primul loc s-au clasat 
următorii sportivi : Vladimir Nețve- 
taev, Viktor Juk, Iuri Sokolov, Dje
mal Megrelișvili, Arsen Kotokian, Io
sif Berișvili, Iuri Grigoriev, Darko 
Nișevici, Dmitri Zadverniak (toți din 
U.R.S.S.), Alexandr Tomov (Bulgaria).

Dintre concurenții români, cel mai 
bine s-a comportat Constantin Ale
xandru, situat pe locul doi la cate
goria 48 kg. Nicu ‘
clasat pe locul trei 
ria 52 kg. în competiția 
tă la Leningrad au fost 
tete cîteva noi reguli, ce 
puse congresului F.I.L.A. 
loc în luna august la Istanbul. Una 
dintre aceste reguli prevede șl punc
tarea acțiunilor executate în afara 
spațiului de luptă.

Gingă s-a 
la catego- 

desfășura- 
experimen- 
vor fi su- 

ce va avea

5.
Gottfried 54 p ; 8. Richey 
Fairlie 49 p ; 10. Stockton

7.
9. CUPA AFRICII LA FOTBAL

MATUSALEMI PRIN SPORT? 245 P î

Nu știm, firește, cît de 
valabilă este o recentă a- 
firmație privitoare la posi
bilitatea ca omul să poată 
trăi 150 de ani. Cel puțin 
așa pretinde dr. Tristsmans, 
directorul Institutului de igi
enă din Anvers. Potrivit o- 
piniei sale' — bazate fără 
îndoială pe ample cercetări
— încă în perioada actuală 
este posibil ca longevitatea 
medie a omului să atingă 
respectabila cifră, cu con
diția să i se impună copi
lului, încă din primele săp- 
tămîni după naștere, un re
gim de viată potrivit. O fi, 
n-o fi adevărat că putem a- 
tinge vîrste matusalemice
— cine știe ?

Mult mai important ni se 
pare a reține că longevita
tea este direct proporționa
lă cu un anumit regim de 
viață. Omul de știință bel- 
aian se referea la prescrip
țiile igienice. Cu siguran
ță, printre acestea trebuie

să figureze și exercițiile fi
zice. Cine poate învinge di
ficultățile bătrîneții — și 
încă a uneia fabuloase — 
fără mobilitate, fără vioiciu
ne trupească, fără articula
ții exersate, fără o inimă 
adaptată solicitărilor ?

Dacă mai este nevoie de

te, după cele 84 de zile pe
trecute în spațiu, datorită 
programului snecia! de e- 
xerciții fizice dinainte și din 

timpul zborului. Analizîndu- 
se lezultatele testelor me
dicale efectuate pe astro- 
nauții Carr, Gibson și Po
gue, s-a ajuns la concluzia

marile întrebări pe care și le 
pune despre om, știința nu 
se poate dispensa de lua
rea în considerare a capa
cității fizice umane. Grija 
pentru buna dezvoltare cor
porală caracterizează astăzi 
aproape toate domeniile de 
activitate.

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII

vreo dovadă convingătoare, 
în acest sens, fie-ne îngă
duit a cita o veste recentă 
din lumea cosmonauților. 
Oamenii de știință de la 
Centrul spațial de la Cape 
Canaveral au anunțat că e- 
chipajul misiunii „Skylab III" 
s-a adaptat de cinci ori mai 
repede la condițiile gravi
tației terestre decît celelal-

că, pregătiți corespunzător 
și într-o stare fizică perfec
tă, ei pot să stea în spațiul 
cosmic perioade îndelunga
te de timp, fără ca orga
nismul să fie afectat.

Dacă toate astea sînt po
sibile in stare de imponde
rabilitate, atunci cu atît mai 
viitos se cuvine a spune : 
dormite pe pămînt ferm ?

După cum se vede, în

Acesta este un moment 
ce ni se pare propice pen
tru propaganda sportivă ge
nerală. Cercurile sportive 
trebuie să exploateze și să 
valorifice clipa cînd lumea 
ajunge la convingerea că 
fără educație fizică nu se 
poate vorbi de un om bine 
pregătit să ia viața pieptiș, 
să înfrunte imperfecțiunile 
naturii.

Cu asemenea gînduri sîn- 
tem întotdeauna bucuroși să 
semnalăm prezența noțiuni
lor sportive în veștile care 
cutreieră lumea prin inter
mediul agențiilor internațio
nale de presă. Firește, cu 
excepția acelora care —cu 
sau fără voie — ultragiază 
înțelesul cuvîntului sport.

Iată o mostră. Pe aero
portul londonez Heathrow, 
vameșii au arestat membrii 
unei rețele de traficanți care 
transportau droguri ascunse 
în... mingi de fotbal și de 
cricket, produse în zone din 
Asia și exportate în Marea 
Britanie. în asemenea îm
prejurări, pomenirea sportu
lui pare mal curînd o defăi
mare. Cu mingi „drogate" 
— cum le numește un coti
dian — nu se obține sănă-

GRUPA 3
(verde)

1. Kodes 255 p ; 2. Ashe
3. Borg 180 p ; 4. Cox 147 p ; 5. Tay
lor 132 p ; 6. Laver 130 p ; 7. Panat- 
ta 115 p ; 8. TIRIAC 71 p ; 9; Parun 
57 p ; 10. Tanner 52 p.

CAIRO, 4 (Agerpres). Au con
tinuat întrecerile turneului final 
al „Cupei Africii" la fotbal. Echi
pa Republicii Zair, participantă la 
turneul final al campionatului mon
dial din R.F. Germania, a întîlnit, 
la Cairo, selecționata Republicii 
Guineea, în fața căreia a. cîștigat

cu scorul de 2—1 (1—1). Cele două 
goluri ale învingătorilor au 
înscrise 
N’Daye.

Intr-un 
trecut cu 
Fildeș, prin punctul marcat, 
min. 5, de Kaushi.

fost 
de atacantul central

alt meci, Zambia a în-
1—0 (0—0) Coasta de 

în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Brighton au luat sfirșit campiona
tele internaționale de tenis de masă ale 
Angliei. în ultima finală disputată — 
cea a probei de simplu bărbați — sue
dezul Kjell Johansson l-a învins cu 3—0 
(22—20, 21—12, 21—19) pe compatriotul
său Stellan Bengtsson.

tatea...

Victor PANCIULESCU

înaintea meciurilor internaționale ce 
• le va susține luna aceasta, echipa de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a susținut 
un joc de antrenament în compania 
formației Spartak Moscova. Partida s-a 
terminat cu victoria surprinzătoare a 
hochelștllor de la Spartak, care au cîș
tigat cu scorul de 4—2 (1—0, 2—0, 1—2).■Campionatele europehe de schi nordic 
pentru juniori s-au încheiat la Autrans 
(Franța) cu disputarea probelor de șta
fetă. Cursa masculină de 3x10 km a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S. (Scrghei 
Krainov. Evgheni Beliaev șl Aleksandr 
Fominici). cronometrată în lh 39:00.50. 
Pe locurile următoare : Norvegia — lh

39:11,13 șl R.D. Germană — lh 40:28,03. 
In proba feminină de 3x5 km. pe primul 
loc s-a situat echipa Norvegiei (Ingrid 
Christensen, Ann Gsermund și Bjoerg 
Lund) lh 03:36.29. urmată de R.D. Ger
mană — lh 03:56,61 și Suedia — lh 04:14,93.
■
Cea dc-a 51-a ediție a maratonului pe 
schiuri, populara cursă ce se desfășoară 
anual în Suedia și este cunoscută sub 
numele de „Vasaloppet", a reunit la 
start peste 800 de concurenți. Pe primul 
loc s-a clasat schiorul suedez Matti Ku- 
osku, cronometrat pe distanța de 85 km 
cu timpul de 5h 06:23. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ivan Garanta (U.R.S.S.) 
5h 07:10, Lars Boelling 
Rolf Hammar (Suedia)

austriacul J. Kniewasser — 109,52 și elve
țianul W. Tresch — 109.91. In urma acestei 
victorii, Piero Gros a trecut pe primul 
loc în clasamentul individual al ,,Cupei 
Mondiale", cu 156 p fiind urmat de Ro- 

“ — 14o p și
— 136 p.

(Suedia) 5h 08:19, 
5h 08:26.

de Ia
pentru

Voss 
„Cupa

Concursul de schi
(Norvegia) contînd . „ _ .
Mondială", s-a încheiat cu proba mascu
lină de slalom special în care victoria 
a revenit italianului Piero Gros — 168.44. 
L-au urmat suedezul L. Stenmark —109,33

land Collombin (Elveția) 
Hans Hinterseer (Austria)■
Tradiționalul concurs de
Bremen (în bazin de 25 m) _ ___ ..
tre performere pe olandeza Enith Bri- 
githa, învingătoare în proba de 100 m 
liber cu excelentul timp de 57,57. Ea s-a 
clasat pe locul secund în cursa de 200 m 
liber (2:03,46), victoria revenind în aceas
tă probă sportivei americance Heather 
Greenwood cu 2:02,90. înotătorul vest- 
german Klaus Steinbach a cîștigat două 
probe, ambele cu performanțe valoroase: 
100 m liber în 51,69 (nou record națio
nal) și 200 m liber în 1:52,77. în proba 
masculină de 200 m bras, pe primul loc 
s-a situat Nikolai Pankin (U.R.S.S.) — 
2:20,74, iar americanul Mike Bottom a 
fost cronometrat în cursa de 100 m flu
ture cu timpul de 57,62.

înot de Ia 
a avut prin-
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