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ȘI JUAN DOMINGO PERON DESCHIDE NOI ȘI AMPLE ORIZONTURI 
RAPORTURILOR ROMANO-ARGENTINIENE

De la Monrovia Ia Buenos Aires 
sînt 6 900 de kilometri. După ce 
străbate, în timpul unui zbor în 
bună parte nocturn, spațiul de 
deasupra Atlanticului, aeronava 
prezidențială survolează teritoriile 
Braziliei și Uruguayuluî. Odată cu 
trecerea graniței argentiniene, ae
ronava este escortată de o escadri
lă de onoare, alcătuită din reactoa
re ale forțelor militare aeriene ale 
Republicii Argentina.

Este ora 11,00 — ora locală, ora 
15,00 — ora Bucureștiului. Ne a- 
flăm în incinta principalului aero
port al Capitalei argentiniene. în 
întîmpinarea înalților oaspeți ro
mâni au sosit aici președintele Re
publicii Argentina, general-locote- 
nent Juan Domingo Peron și doam
na Maria Estela Martinez de Pe
ron, vicepreședinte al Republicii 
Argentina. In momentul în care 
președintele Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își fac 
apariția la ușa avionului, se trag, 
în semn de salut, 21 de salve de 
tun. Momentul întîlnirii dintre cei 
doi conducători este un moment 
emoționant, plin de bucuria reve
derii. Cei doi președinți își string 
îndelung miinile, se îmbrățișează

cu căldură, manifestindu-și satis
facția pentru reluarea dialogului 
de această dată pe pămînt argen
tinian. Aceeași cordialitate și sim
patie caracterizează și revederea 
dintre tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Peron.

în continuarea desfășurării cere
moniei, președintele Peron prezin
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personalitățile oficiale argentiniene 
aflate pe aeroport, precum și pe 
membrii suitei permanente atașate 
pe lingă inalții oaspeți.

La riadul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă persoa
nele oficiale române.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Peron 
se îndreaptă spre podiumul de o- 
noare. Președintele Juan Domingo 
Peron rostește o alocuțiune de bun 
venit.

Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alocuțiunile sînt subliniate de 
asistență cu puternice aplauze. în
tr-o atmosferă solemnă răsună 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Ar
gentina. în continuarea ceremo
niei. primarul orașului Buenos Ai-

Joseres, generalul de brigadă 
Embrioni, înmînează președintelui 
Consiliului de Stat al României 
cheia acestei mari metropole, ca 
un omagiu simbolic al celor nouă 
milioane de locuitori ai săi.

A răspuns mulțumind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comandantul bazei militare se 
apropio de podium, prezintă ono
rul și invită pe cei doi președinți 
să treacă în revistă compania tie 
onoare, alcătuită din detașamente 
ale celor trei arme.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă spre „Olivos”, reședința 
președintelui Peron, unde 
imediat convorbirile.

★
La „Olivos", reședința 

statului argentinian, s-au 
rat, marți la amiază, la puțin timp 
după sosirea la Buenos Aires a 
oaspeților români, primele convor
biri între președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele Juan Do
mingo Peron, doamna Maria Estela 
Martinez de Peron.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie și 
deosebită cordialitate.

încep

șefului 
desfășu-

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN LIBERIA

E

Vizita oficială de prietenie, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în Liberia, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
încheiat luni seara prin solemni
tatea semnării unor documente 
care înscriu un moment de refe
rință în istoria bunelor relații din
tre cele două țări șî popoare : De
clarația solemnă comună șî Comu
nicatul comun.

Ceremonia a avut loc în pre
zența personalităților care îl înso
țesc pe șeful statului român și a 
membrilor guvernului liberian.

într-o atmosferă solemnă, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Liberia, dr. William

R. 
pe

Tolbert jr., își pun semnăturile 
cele două documente.

Cei doi președinți se felicită apoi 
cu căldură, își string miinile în
delung, se îmbrățișează cu cor
dialitate.

în continuarea ceremoniei, j 
ședințele William Tolbert jr. 
președintele Nicolae Ceaușescu 
rostit alocuțiuni și au închinat, 
cinstea evenimentului, o cupă 
șampanie.

pre- 
. și 
i au 

în 
de

V
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★
Consiliului de Stat 
Socialiste România.

Președintele 
al Republicii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu și-au în
cheiat vizita oficială de prietenie 
pe care au efectuat-o în Republica 
Liberia, la invitația președintelui

acestei țări, William R. Tolbert jr. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la 
aeroport însoțiți de președintele 
William R. Tolbert jr., și de doamna 
Victoria Tolbert. în salonul de o- 
noare, cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Victoria 
Tolbert se 
dialitate.

Are loc 
mas bun, 
fiind salutați cu multă căldură și 
considerație de cei prezenți.

La scara avionului, cei doî pre
ședinți își string călduros miinile, 
se îmbrățișează, își iau un prie
tenesc rămas bun.

La ora 3,30 (ora locală), aeronava 
prezidențială decolează spre Buenos 
Aires.

întrețin cu multă cor-

apoi ceremonia de ră- 
înalții oaspeți români

CUPA TINERETULUI

CARE A ÎNTRUNIT
A

Opinii ale unor participant la finalele

de la Poiana Brașov

celor două 
finalelor „<

zile de 
.Cupei ti-

în timpul 
desfășurare a _
neretului" la schi, săniuțe și pati
naj, am avut prilejul să discutăm 
cu mulți dintre participanții și 
conducătorii loturilor prezente la 
Poiana Brașov pe marginea edi
ției de iarnă a acestei mari com
petiții sportive de masă. Iată cîteva 
dintre opiniile, observațiile, su
gestiile și dorințele exprimate de 
interlocutorii noștri.

DUMITRU DIMITRIU, secretar 
al C.J.E.F.S. Bacău: „«Cupa tine
retului» poate fi apreciată ca una 
dintre cele mai reușite competiții 
sportive de masă care au fost or
ganizate la noi. Cel puțin în ju
dețul nostru, ea a întrunit o largă 

'■-adeziune, înregistrîndu-se peste 
145 000 de participant la întrece
rile ediției de iarnă, deși nu am

COMIINUA ÎNTRECERILE
Ut TENIS DOTATE

CU „CUPA 8 MARTIE“
în cele două săli bucureștene de 

tenis — Steaua și 23 August — 
continuă întrecerile triplului con
curs dotat cu „Cupa 8 Martie". In
tr-un meci contînd pentru turul I 
al întrecerii tenismanelor, jucătoa- 
rea dinamovistă 
briela Dinu, în 
a lăsat o bună 
fruntarea cu

bucureșteană Ga- 
vîrstă de 14 ani, 
impresie în con- 

____ „ Adina Caimacan 
(Școala sportivă nr. 3 București). 
Tînăra dinamovistă, o copie în mi
niatură a... Marianei Simionescu, a 
cîștigat cu dezinvoltură meciul, în 
două seturi: 6—-2, 6—3. Alt© rezul
tate din turul I s Doina lonescu 
(Dinamo) — Cozmina Popescu (Cu
tezătorii) 6—3, 6—1 ; Dana Ploieș- 
teanu (Steaua) — Marilena Totoran 
(Dinamo) 6—1,' 6—0 ; Ioana Nlchlta 
(Progresul) — Iuliana eristică 
(Steaua) 6—0, 6—0.

In disputele masculine, care au 
loc în sala 23 August, nu s-au tr- 
registrat rezultate deosebite. Rezul
tate din primul tur î P. Bozdog 
(Progresul) — V, Dablja (Tenis 
club București) 6—1, 1'—6 ; A. Ro- 
șianu (Steaua) — L. Tema (Pro
gresul) 7—5, 6—4 ; T. Frunză (Pro
gresul) — C. Rădulescu (Șc. sp. 3) 
6—3, 6—0 ; A. Leonte (C.S.U. Con
strucții București) — R- Turburi 
(Progresul) 6—3, 6—1 ; L. Țiței 
(Steaua) — S. Popescu (Cutezătorii) 
6—1, 6—1 ; I. Russen (Progresul) — 
E. Pană (Cutezătorii) 6—4, 6—0 ; 
A. Popovici (Cutezătorii) — A. Ni- 
culescu (Șc. sp. 3) 6—0, 6—1. Re
zultate turul I copii : D. Bucătaru 
(T.C.B.) — M. Gogonea (Șc. sp. 3) 
6—1, 6—1 ; C. Predescu (Progresul) 
— C. Tudorache (Șc. sp. 3) 6—1, 
6—3.

I, G,

dificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ridicarea 
României pe noi culmi ale pro

gresului și civilizației, prin înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, necesită, odată 
cu o impetuoasă dezvoltare a econo
miei, înflorirea necontenită a tuturor 
celorlalte domenii ale vieții sociale, 
științifice, cultural-artistice. îndeplini- 
rea idealurilor noastre socialiste pre
supune, însă, înainte de toate, ca 
obiectiv fundamental, făurirea omului 
nou, a omului care să știe și să fie 
pregătit pentru a trăi și a munci ca 
militant revoluționar, participind prin în
treaga sa capacitate și conștiință po
litică la asigurarea premiselor mate
riale și spirituale înaintării țării noas
tre pe calea socialismului și trecerii 
la comunism. Ne amintim cu emoție ) 
minunatele cuvinte, care prin valoa
rea și umanismul lor au devenit pen
tru noi toți o lege a vremurilor so
cialiste, rostite de secretarul general- 
ai partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în Expunerea cu privire 
la Programul P.C.R. pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridicarea ni
velului generai al cunoașterii și edu
carea socialistă a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii si echității 
socialiste și comuniste: „Noi conside
răm și am considerat întotdeauna că 
menirea istorică a socialismului nu 
este numai de a elibera omul de a- 
suprire și exploatare, de a asigura 
bunăstarea lui materială, ci de a făuri 
o civilizație spirituală superioară, care 
nu se poate realiza decît prin forma
rea unui om nou, cu o înaltă conști
ință și pregătire culturală și Drofesio- 
nală, cu un profil moral-politic înain
tat". Trebuie să înțelegem bine esen
ța acestor strălucite idei care defi
nesc, de fapt, teiul suprem înscris pe 
drapelul partidului nostru, idealul cel 
mai de preț pentru care luptă consec
vent Partidul Comunist Român.

Din acest înaintat și generos con
cept despre omul societății socialiste

EMIL DRAGANESCU 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

îmbunătățind rezultatele atît în spor
tul de masă cit și în cel de perfor
manță.

izvorăsc toate măsurile luate de par
tidul nostru pentru îmbunătățirea 
continuă a activității în toate dome
niile, inclusiv in cel 
și sportului.

Departe de a fi 
activitatea sportivă 
cepția partidului nostru o importantă 
componentă a procesului de educare 
comunistă a tineretului, a maselor largi 
de oameni ai muncii. încredințarea 
unor sarcini de asemenea importanță 
socială și politică, pentru îndeplinirea 
cărora partidul și statul nostru au 
creot și creează condițiile corespunză
toare, obligă mișcarea sportivă la ob
ținerea unor rezultate care să răs
pundă în întregime cerințelor formu
late de partid, să se alinieze la nive
lul succeselor obținute de oamenii 
muncii în toate celelalte domenii de 
activitate.

al educației fizice

un scop în sine, 
reprezintă în con-

Foto : I. MIHAICA

Tinărul profesor suce
vean Lucian Turcu în 
prima manșă a probei 

de slalom

și Tușnad

REZULTATE,
GRUPA A

Gu aceste ginduri privim bilanțul 
mișcării sportive acum, cînd am 
pășit în al doilea an de aplicare 

a prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973, eveniment de o deosebită im
portanță în viața și istoria sportului 
românesc.

Primit cu entuziasm, cu dragoste și 
recunoștință de către întregul activ al 
mișcării sportive, amplul program de 
înflorire continuă a educației fizice și 
sportului a stat și continuă să se afle 
în centrul atenției noastre, a tuturor 
celor ce activează în acest domeniu, 
fiindu-ne permanent călăuză prețioasă, 
atît în îndeplinirea obiectivelor actua
le, cît și în activitatea de perspectivă. 
Așa cum s-a apreciat recent, cu pri
lejul plenarei Consiliului Național pen-

tru Educație Fizică șî Sport, sub im
boldul prevederilor cuprinse în Hotă- 
rirea de partid, în ultimul an au fost 
obținute unele rezultate bune în do
meniul educației fizice și sportului de 
masă, al educației fizice și sportului 
școlar și universitar, în domeniul ac
tivității de performanță, al utilizării ju
dicioase și al dezvoltării bazei mate
riale, al perfecționării organizării și 
conducerii activității sportive. Bilanțul 
înfăptuirilor este îndeajuns de binecu
noscut pentru a nu mai reveni asupra 
lui. Succesele pe care le putem ra
porta la un an de la apariția Hotă- 
ririi confirmă in mod strălucit justețea 
orientărilor stabilite de partid pentru 
îmbunătățirea muncii în toate dome
niile mișcării sportive.

Rezultatele bune obținute in aplica
rea prevederilor Hotărîrii se datoresc, 
de asemenea, în mare măsură, spri
jinului practic, deosebit de prețios, pe 
care mișcarea sportivă l-a primit, în 
toate direcțiile de activitate, din par
tea organelor județene de partid, al 
organelor și organizațiilor de partid 
din întreaga țară. S-au intensificat, în 
această perioadă, preocupările facto
rilor cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, care au trecut la 
aplicarea în practică a Hotărîrii de 
partid, reușind să-și sporească contri
buția la progresul general al mișcării 
sportive. Din analiza muncii desfășu
rate în ultimul an rezultă, de aseme
nea, că activul mișcării sportive, acti
viștii din aparatul central al C.N.E.F.S., 
din organele teritoriale, cadrele de 
specialiști din federații, cluburi și aso
ciații sportive, activul voluntar sportiv 
s-au înscris cu entuziasm în noile di
recții de activitate stabilite de partid.

tre
ci zi, 
Fâ* 
sin- 
s-a 

este
avem

Satisfacția trecerii în revistă a rea
lizărilor, făcută cu prilejul îm
plinirii unui an de la apariția 

Hotărîrii de partid, este, desigur, justi
ficată, dar ea nu trebuie să conducă 
la automuițumire, la interpretarea că, 
dacă am realizat mai mult decît în 
trecut, înseamnă că ne-am făcut pe 
deplin datoria. Sarcinile încredințate 
de partid ne cer mult mai mult, pen
tru perioada pe care o străbatem, ca 
și pentru viitorii ani. Nu la bilanțul 
anului trecut sau la alt bilanț 
buie să raportăm îndeplinirile de 
ci la cerințele stabilite de partid, 
.cînd acest lucru cu exigență și 
ceritate, vom vedea că ceea ce 
realizat de la apariția Hotărîrii 
un început bun, dar că mai
multe de făcut, că sînt necesare noi 
eforturi, o activitate susținută, desfă
șurată cu pasiune, pricepere și răs
pundere pentru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor importantului docu
ment de partid.

Referindu-ne la frumusețea, virtuțile 
și binefacerile exercițiilor fizice, ne 
este limpede de ce partidul nostru 
pune un accent deosebit pe răspîndi- 
rea lor largă, în rîndul cetățenilor de 
toate vîrstele, îndeosebi ai tinerilor, 
sportul fiind — după cum știe toată 
lumea — un important mijloc de men
ținere și întărire a sănătății, de 
fortificare șî dezvoltare fizică armoni
oasă a organismului. Cînd este, însă, 
vorba de a realiza practic aceste ge
neroase idei, incluse și ele in sfera 
largă a umanismului nostru socialist, 
în prea puține cazuri lucrurile sînt în
țelese în esența lor și de aceea întîl- 
nim încă numeroase cazuri de forma
lism, de festivism, de organizare la su
prafață a activității sportive de masă. 
Nu de asemenea acțiuni, în caro

(Continuare în pag. a 3-a)

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

ROMÂNIA [20-11 CU DANEMARCA]
LIDERA AUTORITARA A GRUPEI SEMIFINALE

• Sportivii noștri au jucat excelent timp de 50 de

• Iugoslavia (18-15 cu U.R.S.S.) are șanse sporite

CLASAMENTE

minute • Polonia

de a ajunge in

a învins Cehoslovacia cu 19-16

finală

cite două

prea avut zăpadă. Această prezen
ță masivă la starturi se datorește 
și interesului sporit manifestat de 
instituțiile și organizațiile obștești 
cu atribuții în domeniul sportului 
din județ, care și-au dat concursul 
pentru mobilizarea tineretului și 
pentru buna desfășurare a întrece
rilor.

Pe baza experienței acumulate, 
aș face sugestia ca la viitoarea 
ediție de iarnă a competiției pro
ba de slalom (destul de dificilă 
pentru începători, aceștia formînd 
majoritatea concurenților) să fie 
înlocuită cu o ștafetă combinată 
(eventual, o ștafetă aplicativă) sau 
cu o probă de coborîre dirijată".

MOISE ȚEPOSU, student în anul 
III al Facultății de studii econo
mice din 
probei de 
studenți: 
județe de 
păți la această ediție din cauza 
lipsei de zăpadă. Noi, la Craiova, 
ne-am pregătit pentru faza finală 
a competiției antrenîndu-ne doar 
pe stadionul din localitate, în 
scopul menținerii condiției fizice. 
Tocmai de aceea aș propune ca, 
la viitoarea ediție, finaliștii la schi

Craiova, cîștigator al 
fond (5 km) la categoria 
„Participanții din unele 
cîmpie au fost handica-

\

La Comisia de organizare

cusă se poată acomoda 1—2 zile 
locurile de concurs".

ELENA LEHACI, croitoreasă 
cooperativa „Daia“ din Cimpulung 
Moldovenesc, cîștigătoarea probei 
de fond (3 km) la categoria tineri 
din cooperația meșteșugărească: 
„Am mai participat și la alte com
petiții de masă, însă «Cupa tine
retului» mi s-a părut cea mai reu
șită. îmi place schiul și aș dori 
să-l practic chiar pentru perfor
manță. însă în orașul nostru, 
asociația sportivă Constructorul, 
există decît secție de juniori, 
trebui, cred, să se facă ceva 
pentru cei ce au depășit 
vîrstă".

ASTRID ȘTEFANI, elevă în cla
sa a VIII-a a Școlii generale nr. 2 
din Sebeș, județul Alba, cîștigătoa
rea probei de patinaj la categoria 
11—14 ani: „Practic patinajul încă 
de cînd eram la grădiniță, dar 
aceasta este prima mare compe
tiție la care particip. Pentru a 
ajunge la Tușnad, am cîștigat alte 
patru concursuri, în etapele pre
liminare, dintre care unele pe

la

la 
nu 
Ar

Și 
această

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMANIA — DANEMARCA 20—11 
(9-1)

Polonia — Cehoslovacia
(11-6)

CLASAMENTUL

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

Programul de 
la ora 18.30 : 
SLOVACIA ; la rvari 
la ora 18.30 : Polonia

19—16

GRUPA B
Iugoslavia — U.R.S.S. 13—15 (11—3) 

Germană — Ungaria

CLASAMENTUL
2 2 0
2 1 1
2 0 1
2 0 0

17—10

joi :

2 2 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0

o 
î
1
2

38—23
32— 31
33— 34
23—36

la Schwerin, de
ROMANIA — CEHO

SLOVACIA ; la Karl Marx Stadt. de 
i — Danemarca.

R. D.
(10-4)
1. Iugoslavia
2. R. D. Germană
3. U.R.S.S.
4. Ungaria 

Programul de joi : ta Berlin,
la ora 18.30 :
goslavia ; la Dessau, de la ora 18.30: 

Ungaria.
★

(n turneul pentru tocu-

U.R.S.S.

39—33 4
32—25 3

0
0
1 30—33 1
2 28—38 0 

de
R. D. Germană. — Iu-

Rezultate
rile 9—12 :

Bulgaria — Japonia 23—22 (13—12) 
R.F. Germania — Suedia 20—18 (8—9)

RADIO.,.JOI, LA
In cadrul radioprogramului „Orele serii”, de. la ora 18.30, meciul Ro

mânia — Cehoslovacia.
...Șl LA TELEVIZIUNE

Cehoslovacia, transmisie directă deOra 18.30 : meciul România — 
Schwerin.

HALLE, 5 (prin telex). Aproape 
la fiecare campionat mondial hand- 
baliștii români au avut ca adver
sară, în grupa semifinală, sau chiar 
în semifinală, selecționata Dane
marcei. In 1961, formația noastră a 
învins cu 15—13, în 1964 cu 25—15, 
iar în 1970 cu 18—12. Marți seara,

BUCUREȘTIULII AȘItAP I A CU PRIfLINIE

• Oaspeții sosesc la B martie • Manifestări 
artistica pentru participant! Un buletin zilnic 

toate datele tehnlco-statlstlce ale meciurilor
Echipa noastră e gata de start

__________ _ ____ a 
Campionatului european de hochei 
pentru juniori (grupa B), „pulsul" 
pregătirilor în vederea acestei Im
portante competiții continentale a 
atins ritmul maxim. Se pun la 
punct ultimele amănunte pentru 
desfășurarea în cele mal bune 
condiții a acestei tradiționale în
treceri prietenești, pe care țara 
noastră are cinstea s-o găzduiască 
a doua oară.

Toate cele 9 echipe de peste ho
tare sînt așteptate să sosească în

cursul zilei de vineri 8 martie.
A fost alcătuit, In funcție de 

programul jocurilor, și acela al 
antrenamentelor. Participanții vor 
avea, de asemenea, prilejul să 
cunoască Bucureștiul, să asiste ia 
manifestări artistice organizate în 
onoarea lor. La hotel și la pati
noar ei vor dispune de standuri, 
de unde își vor putea procura plian- ? 
te, cărți poștale ilustrate, timbre, 
obiecte de artizanat și alte lu
cruri care să le amintească de Ca
pitala României.

Condiții excelente de lucru se 
asigură ziariștilor. Va fi editat un 
buletin conținlnd datele tehnico- 
statlstlce complete ale fiecărui joc, 
alcătuite de o comisie condusă de 
un reputat specialist !n materie, 
Viorel Păunescu,

Reprezentantul L.I.H.G. la a- 
ceastă competiție este Walter 
Wasservogel (Austria), care va co
ordona munca Directoratului cam
pionatului european.

în ultimele zile, lotul nostru de 
juniori și-a continuat cu intensi
tate pregătirile. Duminică, echipa 
a susținut un joc-școală cu forma
ția R. P. Chineze, pe care l-a 
pierdut, după o luptă foarte echi
librată — cu scorul de 3—2

(In pagina a 4-a, prezentări ale 
echipelor participante: Austria, 
Franța, Ita'{

(golaveraj —1) au doar 
puncte. Nutrim toate speranțele că 
reprezentanții noștri vor lua în se
rios și ultima partidă din grupa 
semifinală, cea de joi, cu Ceho
slovacia, pentru a nu fi nevoită să 
apeleze, la egalitate de puncte cu 
adversarele sale (eventual), de clau
zele regulamentului : golaveraj 
(prin scădere), număr mai mare de 
goluri marcate etc.

Revenind la partida de marți, să 
subliniem' că formația României 
făcută o primă repriză

Penu a avut intervenții magistrale, 
sistemul defensiv, bine organizat, 
nu a lăsat prea multe speranțe ad
versarilor, iar în atac s-au reușit 
combinații de o precizie remarcabi
lă, care au făcut mat formația da
neză. 9—1 după 30 de minute de 
joc ? Nici o echipă din lume nu a 
reușit pînă acum o asemenea per
formanță în „fața selecționatei care

Hristache NAUM
a

excelentă.

în fața a peste 4 000 de spectatori 
masați la Eishalle din localitate, 
sportivii români, din dorința de a 
păstra tradiția și de a-și asigura 
calificarea în partida finala (de 
care acum sînt foarte aproape) au 
făcut un joc foarte bun, întrecînd 
Ia un scor net formația daneză : 
20—11 (9—1).

Acest nou succes, care consoli
dează poziția de lideră, coroborat 
cu victoria Poloniei asupra Ceho
slovaciei (19—16), devine extrem de 
prețios și netezește drumul repre
zentativei române spre finala celui 
de al 8-lea campionat al lumii. în 
acest moment, „7“-le României are 
4 puncte șl un golaveraj superior 
(+13), în timp ce echipele Ceho
slovaciei (golaveraj +1) șl Poloniei

(Continuare în pag. a 4-a)

realizatori, 
înscrie 

goluri

Roland Gunesch, unul 
dintre jucătorii de bază 
ai echipei române. 
Foarte bun apărător, el 
s-a dovedit în partida 
de mărfi seara cu Da
nemarca și unul dintre 
principalii 
reușind să

Astăzi (ora 18,30), partida-derby a „Cupei federației** la hochei

SELECȚIONATA DIVIZIONARA-S.K.A. SVERDLOVSK
„Cupa federației" la hochei pro

gramează astăzi după-amiază ul
timele partide. La ora 16 se vor 
întîlni, pentru locul 3, echipele 
R.D. Germane (B) și Cehoslovaciei, 
urmînd ca de la ora 18,30 să aibă 
loc meciul derby, în care Selecțio
nata divizionară română și S.K.A. 
Sverdlovsk își vor disputa trofeul 
pus în joc.

întregul program, dar mai cu 
seamă jocul-vedetă, se anunță deo

sebit de atractiv. Pentru lotul nos-

tru, S.K.A. Sverdlovsk va fi un 
partener foarte dificil. Cu atît 
mai bine I în definitiv, scopul aces
tui turneu a fost acela de a ve
rifica potențialul real al formației 
noastre înaintea C.M. — grupa B, 
în compania unor adversari cît mai 
apropiați de valoarea celor pe care 
îi vom întîlni la Ljubljana. Selec
ționata B a R.D. Germane și ju
niorii cehoslovaci au îndeplinit 
doar parțial această condiție. E- 
chipa sovietică, în schimb, le este

net superioară, din toate punctele 
de vedere : este robustă, omogenă, 
practică un hochei bărbătesc, co
rect, patinează excelent, combină 
ingenios și eficient. Cum multe 
din aceste calități și le-au apropiat, 
în ultima vreme, și jucătorii noș
tri, avem în perspectivă nu numai 
un test foarte semnificativ, dar și 
o partidă de mare spectacol.

Sperăm că iubitorii hocheiului 
din Capitală nu vor scăpa prile
jul de a o urmări.
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MÎINE, LA ROMA

STEAUA - ESTUDIANTES,
A

MECI DE BARAJ

A început de cîteva zile ampla și deosebit de im
portanta acțiune de desfășurare a adunărilor 
de dare de seamă și alegeri în asociațiile spor

tive. Aplictnd indicațiile C.N.E.F.S., prin care se cere 
ca la sate aceste adunări să fie astfel programate in
cit întreaga acțiune să se încheie înainte de începerea 
campaniei agricole, mai multe asociații din mediul 
rural și-au realizat de pe acum acest obiectiv, pri-

mele fiind cele din comunele Btrca-Dolj, Podeni-Me- 
hedinți și Vedea-Ilfov.

Bine pregătite, desfășurate Intr-un climat de mun
ci ți exigență, cele trei adunări-model au contribuit 
in mare măsură la îmbunătățirea activității sportive, 
îndeosebi a celei de masă și prin aceasta la îndepli
nirea importantelor prevederi ale Hotărîrii de partid 
de la apariția căreia s-a împlinit un an.

I
I
I

Joi seară (ora 21,15, ora locală) 
se dispută la Roma, în celebrul 
„Pallazzo dello sport", meciul de 
baraj dintre echipele Steaua Bucu
rești șl EStudiantes Madrid, în ur
ma căruia va fi cunoscută a patra 
semifinalistă a Cupei cupelor la 
baschet masculin (primele trei fiind

AVÎNT LA
Sîulți dintre oamenii care iubesc spor

tul, toți cel care au sarcini și atribuții 
în acest domeniu, s-au întiinlt, zilele 
trecute, la un fructuos sfat sportiv. Au 
fost rostite, cu îndreptățire, multe cu
vinte frumoase despre bilanțul sportiv 
1973 al comunei Bîrca, așezare din care, 
ne amintim, nu demult, a pornit și 
chemarea la întrecere adresată asocia
țiilor sportive sătești din întreaga țară.

La Bîrca, oamenilor le place sportul, 
li caută din ce îri ce mâl mult priete
nia, îi dăruiesc cu plăcere șl cu deplina 
cunoaștere a multiplelor șale influențe 
favdrablld, o mare parte din timpul lor 
liber. Ar fi. poate, suficient să amintiri 
că în cadrul asociației sportive „Avin- 
tul" Bîrca activează peste 1 100 de tineri 
și tinere din această comună care nu
mără aproximativ 6 300 de locuitori. Dar 
mai important este, credem, să puneri 
în evidență caracterul de continuitate 
și de practicare sistematică a exerciții- 
lor fizice Șl sportului, crearea iihor fru- 
msase tradiții în sportul de masă. Sint, 
de altfel, principalele concluzii ale a- 
duhăril de dare de seamă șl alegeri, 
desfășurată cu cîteva zile iii urmă, ia 
Bîrca. Am notat cu muli interes, prin
tre altele, preocupările susținute pentru 
extiiidefea largă â foftheldr de pfactl* 
care a tiirismultii. una din activitățile 
indicate prin prevederile Hotftrirll de 
partid din 1973. Nu au fost raportate, cu 
prilejul adunării de dare de scârnă și 
aldgeri, clfre-record. Nici nu s-a urmă
rit stabilirea unor „performanțe" de su
prafață 1 S-a spus, pur șt simplu. că 
turismul are acum mai niulțl adepți de- 
cfț anul trecut, că au fost inițiată 14 ae- 
țiUni tn acest domffriiu — la Golcea, 
Dunăreni, B&ilești, Urzicuța, Giurgița 
etc., îr care au participat sute de mem
bri ăi cooperativei, agricola de produc
ție. că alte 15 excilrsll au ăvut un ca
racter județean — organtzlndu-se la 
Cetate, Segarceâ, Filiași, Craiova ete — 
sad alte trei ihterjudfețehe — pe Valea 
Jitiliil, Valea Prahovei și la Valea Blân
dului, precum și cîteva concursuri de 
orientare turistică, excelent pregătite 
și conduse de profesorii de educație fi
zică Adrian bieți și ioana Logofâtu.

S-a mâi vorbit, eti prilejul adunării 
de dare de seamă șl alegeri, despre fru
moasa reușită a (.Festivalului sportiv” 
în cadrul căruia siite de tineri s-au Wi- 
trecut ia fotbal, volei, atletisfn, trîntă, 
despre întrecerile de cros, despre larga 
participare și despre excelentele rezul
tate . înregistrate la „Cupa satelor dol- 
jefiC", despre linele succese obținute iâ 
prima ediție' a „Cupei tineretului", în
deosebi la întrecerile organizate la tenis

• •• BÎRCA

PE MALURILE
Ca să ajungi in comuna Podeni — 

județul Mehedinți — nil ai de ales 
decît drumul de țară care pleacă din 
Dfobeta-Ttirnu Severin, șerpuiește a- 
nevoie peste dealuri ca să-$i eâute 
odihnă, într-o vale de o neasemuită 
frumusețe. Este valea prin care rîul 
Bahna își poartă mîndru apele spre 
Dunăre și de unde se înalță semețe 
dealurile Prislop, Cupini și Grăbănie. 
în Podeni, ca în orice altă comună 
din țară, viața pulsează intens, oame
nii muncesc — și cu spor — în agri
cultură, în pomicultură, se ocupă de 
creșterea vitelor. In timp ce copiii 
lor învață într-o școală mare. lumi
noasă, cu internat, avînd în curtea 
acesteia terenuri pe care școlarii fac 
sport.

Da, ca pretutindeni în țară, și la 
Podeni sportul și-a făcut Ioc, a cuce
rit simpatii. Și ca dovadă a acestei 
ultime afirmații, vă vom face cunos
cut că asociația sportivă de aici, pe 
nume „Vodița" s-a numărat pririfră 
primele din țară, dacă nu cumva ea 
a fost chiar prima care a ținut adu
narea de dare de seamă și alegeri.

La aeest important eveniment am 
asistat și noi. iar atmosfera în care 
s-au desfășurat lucrările, precedate 
de alergări de cros, de un disputat 
meci de volei (între echipa locală — 
participantă în campionatul județean 
și o formație a Școlii sportive, venită 
special din Drobeta Tr- Severin) ca 
și de un concurs de tir, ne-au făcut 
să hti regretăm oboseala și peripețiile 
petrecute pe drum pînă a ajunge 
să admirăm apele riulut Bahna.

Podenii, cu satele Gornent ș! Ma- 
larișca numără aproape 3 000 de su
flete, dintre care peste 500 au parti
cipat la întrecerile de săniuțe ale 
„Cupei tineretului". în Podeni nu 
există tânăr care să nu aibă sanie și 
schiurile lui personale. Iarna, cînd 
este zăpadă, tîriărul, în drumul 
său spre* școală sau trimis la coopera
tivă după cumpărăturii nu-i Văzut 
altfel decit fie aiergînd pe schiuri, 
fie trăgînd după el o sanie. Față de 
o asemenea pasiune pentru sporturile 
de iarnă, succesul desâvîrșit înregis
trat aici. în întrecerile „Cupei tine
retului" este explicabil. Și explica
bile ne-au apărut și frumoasele ac
țiuni, In urma cărora au luat naștere, 
în toamna anului trecut, Un teren de 
volei, amenajat în curtea școlii ți 
smuls tăriei stîncii, ca și pîrtia de 
schi, lungă de 1 500 m, trasată la 
numai un kilometru distanță de co- 
miină, pe dealul Prislop. Acestea, ca 
și alte numeroase și frumoase reali
zări ale membrilor asociației sportive 
„Vodița". au fost răspunsul dat de 
oatnenil de pe aceste meleaguri la 
Hdtărîrea Plenarei C.C. al P.C.R- din 
februarle-martie 1973.

Am ascultat cu deosebit interes 
darea de seamă a, asociației sportive. 
O analiză cuprinzătoare, susținută de

DESPRE El ÎNȘIȘI

DESPRE VICTORIILE 
Șl iNFRlNCERILE LOR

„AVÎNTUL“
Je masă și șah (pentru sporturile de
iarnă, condițiile n-au fost prea favo
rabile !).

A rezultat din toate acestea că, la 
Bîrca, fineretttl Începe să practice «- 
xerclțiile fizice, activitățile sportive de 
masă, în mod sistematic, cu o mal mare 
regularitate decît anul trecut.

Cdviiite frumoase ș~au spus și despre 
secțiile pe ramură de sport ale asocia
ției „Avîhtul“ — fotbal, volei, handbal, 
șâH, atletism, ttiriSm, frîntă, toate cu 
bune rezultate în anul 19'<3, împlinind 
multe din veleitățile de afirmare în ac
tivitatea de performantă a sportivilor 
din Bîrca.

Succesele nu pot, însă, ascunde nea
junsurile. La adunarea de dare de sea
mă și alegeri s-a spus, de aceea, lim
pede că ceea ce s-a făcut pentru spor
tul de masă la Bir ca. așezare cu 6 3G0

de locuitori, este prea ptițln, că în vii
tor- vor trebui organizate mai multe 
crosuri, tururi cicliste și drumeții, du
minici . ctiltural-sportive și alte acțiuni 
care să cuprindă, în primul rînd, tine
retul din cele 8 ferme șl din cele 2 
brigăzi ale cooperativei agricole de pro
ducție. O atenție mai mare va trebui a- 
cordată sportului feminin — în 1973 s-a 
desfășurat o singură acțiune de masă 
rezervată tinerelor din comună. Au fost 
stabilite, de asemenea, obiective con
crete, ambițioase, și in ceea ce privește 
sportul de performanță, tn întărirea ba
zei materiale ș.a.

In general, se dorește ș! se acționează 
pentru un avînț la... „Avîntul" Bîrca, 
asociație fruntașă, hotărită să obțină 
rezultate cit mai bune In îndeplinirea 
sarcinilor de dezvoltare continuă a spor
tului în toate satele și comunele țării.

RECOLTA VEDEA

SPORT LA CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE
Vedea, comună Întinsă pe vreo 7 

kilometri, intre Giurgiu și Zihftnicea, 
aproape paralel cu firul Dunării, se 
impune atenției priiitr-o rodnică ac
tivitate sportivă de masă. Sint acolo, 
la Vedea și la Malu, așezare ce-i este 

• subordonată teritorial, cîteva sute de 
tineri și tinere care muncesc în ca
drul a două C.A.P., unui I.A.S. și 
unul S.M.A-, îrtipletlnd succesele în 
producție eu cele înregistrate pe te
renurile de sport. Elevii școlii gene
rale întregesc și eî o activitate spor
tivă de masă cum siiit puține în ca
drul județului Ilfov.

Tinerilor din asociația sportivă 
„Recolta“-Vedea le place foarte mult 
handbalul. EXistă în această comună 
un centru sătesc care s-a afirmat an 
de ari, reușind, de pildă, anul trecut, 
la ediția de vară a „Cupei tineretu
lui", să se claseze primul pe județ. 
Ia băieți și pe locul III la fete. Spor
tivi ca Ion Burtișan, Gheorghe Sant- 
niarț, Jâha Pancu, Stana Ivan sau 
Marioara Togoe reprezintă elementele 
de nădejde ale acestui centru hand
balistic.

RÎULUI BAHNA
acțiuni și fapte, 
elocvente, privind 
pe linie de sport. Și totuși, auditorii 
nu s-au arătat a fi mulțumiți cu suc
cesele reliefate. în cadrul discuțiilor 
care au urinat, prof. Gheorghe Raes- 
cU, spre exemplu, arăta că față de 
posibilitățile existente, față de pasiu
nea oamenilor în general pentru 
sport, se poate face mult mai mult. 
„O singură pîrtie ’ 
profesorul — este 
sînt să amenajăm 
Trebuie numai să , 
îmbogățim dotările.
prea puțin și pentru marcajul trasee
lor montane. In jurul nostru sint 
frumuseți către care avem datoria să 
deschidem drum turiștilor, prin mar
caje. Comuna noastră are toate cali
tățile ca să devină un sat turistic si 
încă unul din cele mai căutate".

In aceeași notă am auzit vorbind 
încă alțl 13 localnici. S-au făcut zeci 
de propuneri și aproape toate au fost 
pfîrhite cu aplauze. Și cu aplauze în
delungi a fost primită și proputierea 
ca președintele asociației sportive 
„Vodița" să fie tot Grigore Nicoli- 
eeseii, secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular comunal. Un 
om tînăr, de ispravă, îndrăgostit de 
sport, ca șl Gh. Ti 
torul școlii, Nicolae 
sor de educație fizică 
întreaga comună-..

Gheorghe

fcafe de care mai 
munca oamenilor

de schi — spunea 
insuficientă- Locuri 
zece pîrtii, nu una. 
punem mina, să ne 

Am făciit mult

Vintiîescu, dîrec- 
Manea. profe- 
și ca, de altfel,

Interes există, de asemenea, pen
tru volei și fotbal. f- • -
ocupat locul III în „Cupa 
lui", âfltil trecut, susțiriîrid foii 
și cîteva meefori Internaționale

Voleibaliștii au 
.Cupa tineretu- 

I totodată 
■ ----- ----- , ~.. .... .... .... în

Btilgariâ. în plină cristalizare se află 
echipa de fotbal. Cei din Vedea do
resc, însă, ca și fotbaliștii să-i re
prezinte în competițiile pe județ, cel 
puțin la același nivel ca și handba- 
liștii și voleibaliștii.

Angajați cu însuflețire în actuala 
ediție, de iarnă a „Cupei tineretului", 
sportivii din Vedea șl-ău încercat re
cent șansele îri etapa pe centrii de 
cornUnă la tenis de masă și șah, îri- 
lr-0 confruntare pasionantă cu 
diri PutîBeiu, Gătljani, Pietfișu T. 
Gogoșari. Unele reușite (a se citi : 
concurenți clasați în etapa finală) se 
datorase lui Marin Diță, Mireea Ena- 
che, Nicolae Pisică și NIcolae Obraș- I 
cu, precum și sportivelor Florentina I 
Taga, Niculina Craiciit, Slciiana Che- 1 
lu și Mariana Găină.

Toate aceste aspecte âu 1 
vâte eu prilejul adunării generale de *

tSRT.:

> <

E •'*

Zbrojovka Brno, Steaua roșie Bel
grad și Sacla Torino). în partidele 
precedente, Steaua a învins la Bucu
rești cu 83—76 și Estudiantes la
Madrid cu 70—51. După disputarea
tuturor întîlnirilor tur-retur, cele
țrei participante la grupa A (Zbro- 
jovkă, Steaua și EStudiantes) s-ău 

aflat la egalitate de 
puncte. Formația cu cel 
mai bun coșaveraj 
(Zbrojovka) a ocupat 
locul I în grupă și s-a 
calificat pentru semi
finale, iar cele două 
au fost programate să 
susțină un joc de baraj, 
pe teren neutru. Deci, 
mîine la Roma, întâlni
rea Steaua — EStudian
tes, în vederea cârâia 
bucureștenii au plecat 
din Capitală marți di
mineață, cu avionul, 
tirtnînd ca în seara a- 
celeiași zile să participe 
la un antrenament de 
acomodare, la „Pallazzo 
del Io sport".

Cu excepția grupei 1—6 a echi
pelor masculine, în care Dinamo 
deține o superioritate incontestabilă 
(19 victorii în tot atâtea meciuri 
disputate), în celelalte grupe ale 
campionatelor republicane de bas
chet situația în clasamente a de
venit și mai echilibrată, în urma 
rezultatelor înregistrate sîmbătă și 
duminică. Ne referim, în special, 
la grupa, feminină 1—6, în care, 
îttfrîngerile suferite de Politehnica 
și Voința, facilitează drumul echi
pei I.E.F.S. spre unul din primele 
dotiă locuri, care dau dreptul la 
participarea în ediția viitoare a cu
pelor europene. în 6chimb, în grupa 
7—12 Voința Tg. Mureș a rămas 
cu un singur succes și pare cea 
mai sigură candidată la retrogra
dare. în vreme ce Sănătatea Satu 
Mare, prin două victorii consecu
tive în deplasare (asupra CriȘului 
șt Voinței), s-a apropiat la numai 
un punct de Olimpia București.

Revenind la primele șase forma
ții ale țării, ele își continuă între
cerea chiar astăzi, prin desfășura-

rea etapei a 20-a, intermediară; 
„Capul de afiș" este deținut de un 
derby devenit tradițional. Politeh
nica — I.E.F.S. După insuccesul de 
sîmbătă seară (în fața Rapidului}, 
campioanele României, recent cali
ficate In semifinalele C.C.E., vor 
încerca să demonstreze că a fost 
vorba de un simplu accident șl că 
sînt hotărîte să-și păstreze prima 
șansă la titlu. Studentele de la 
I.E.F.S., în schimb, vor să arate că 
victoria asupra Voinței nu a fost 
întîmplătoare și că au capacitatea 
de a asalta cu succes primele două 
poziții ale diviziei A. în perspectivă, 
o dispută atractivă, așa cum au 
fost și cele din tururile precedente. 
Meciul va avea Ioc în sala Dinamo, 
la ora 20. Rezultatele anterioare : 
61—50 și 76—64 pentru Politehnica, 
în sala Constructorul, la ora 19,30. 
Voința joacă cu Universitatea Ti
mișoara. Rezultate anterioare : 75— 
40 și 72—60 pentru Voința. Al trei
lea meci, Universitatea Cluj — Ra
pid (49—61 și 53—74), se va des
fășura mîine la ora 18, în Sala 
sporturilor din Cluj.

CLASAMENTELE LA ZI

1. Dinamo
2. Steaua
3. ,.U“ Timișoara
4. I.E.F.S.
5. ..U“ Cluj
6. Farul

Cu o splendidă săritură 
spre coș, Pirșu (1,84 m), 
a devenit mai „înalt” 
decît Taylor (2.11 m). 
Fază din meciul Stea
ua — EStudiantes, des
fășurat in sala Floreas
ca.

Foto:
Drago? NEAGU

cei

I e I

fost rele- I

dare de seamă și alegeri a noului ■ 
consiliu al asociației sportive „Recol- I 
ta“-Vedea, eveniment la care am fost ■

I
martori. S-a recunoscut, cu acest pri
lej, cit de dornici sînt tinerii din Vedea 
și Malu să practice sportul, să con
tribuie la continua Îmbogățire a ba
zei materiale. Complexul sportiv din 
incinta școlii generale, cel din Spa
tele supermagazinului central (dar 
care necesită unele grabnice retușuri) 
odată cu venirea primăverii, mesele 
pentru tenis și garniturile de șah, 
toate sînt permanent solicitate. Con
ducerea comunei (primar, Alexandru 
Șovei, locțiitor al secretarului de 
partid. I. Chiripuci) s-au arătat gata 
să contribuie ia sporirea zestrei ma
teriale a asociației sportive, așa cum 
a făcut-o și pînă acum, să sprijine 
moral toate inițiativele sportive ale 
tineretului. Alegerea ca președinte al 
asociației sportive a prof. Grigore 
Mirea, responsabilul catedrei de edu
cație fizică de la școala generală, 
prezența in consiliul asociației spor
tive a unui alt cadru didactic cu o 
mare experiență organizatorică și 
competițională, prof. Ștefan Meclea 
reprezintă garanții că activitatea 
sportivă a tineretului din Vedea se 
va consolida în acest an, că va înre
gistra noi reușite pe măsura grijii ce 
i se poărtS Și 
există față de 
lui fizic.

a pasitinii Sincere ce 
practicarea exercițiu-

Tiberiu STAMA

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

ȘTEFANESCU

MASCULIN
Grupa 1—6

19
14
12
19
10
7

7—12
19 3
19 1
19 7
19 6
19 6
19 6

Grupa
7. I.C.H.F.
8. Rapid
9. Poli Cluj

10. Poli. Buc.
11. c.s.u. calați
12. Voința Timișoara

FEMININ
Grupa 1—«

19 16
18 16
18 13

19
17
18
19 
18
19

1. Voința Buc.
2. Politehnica
3. I.E.F.S.

0 1819—1348 38
3 1400—1172 31
6 1462—1349
9 1448—1424
8 1389—1318

12 1418—1587

11 1393—13G3
12 1444-1533 

1228—1353 
1343—1504 
1282—1449 
1210—1412

12
13
13
13

3
2
5

1351—10SZ 
«69— 965 
1150— 91S

SE APROPIE STARTUL ÎN NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI A DE HANDBAL

3U
28
28
26

2?
26

25
25
35

35
34
31

FORMAȚIILE FEMININE SE PREGĂTESC CU SERIOZITATE Șl... NERĂBDARE!

4. Rapid
5. „U“ citii
6. „U“ Timișoara

Grupa
7. crișul
8. „U“ Iași
9. Constructorul

10. Olimpia
11. Sănătatea
12. Voința Tg. Mureș

18 10 8 1160—1056 B
19 9 10 1062—1179 29
18 8 10 1C36—1136 U
7—13
19
19
19
19
19
19

1255—1054 îl 
1142—1028 27 
1064—1093 27 
911—1129 iS 
952—1229 24 
882—1197 20

Coșgeterii
Situația In clasamentele coșgeterUor, 

după disputarea partidelor etapei a 19-* 
a campionatelor Diviziei A, este urmă
toarea :

MASCULIN ; 1. Braboveanu (I.E.F.S.) 
451 p, Z. Szell (Poli. BUC.) 444p, 3. R. 
Martinescu (C.S.U. Galați) 400 p, 4. Spi- 
nu (Farul) 365 p, 5. Popa (Dinamo) 
320 p, 6. Mănăllă („U“ Timișoara) 3U P 
etc.

FEMININ: L Liliana Rădulescu (Vo
ința Buc.) 343 p, 2. Ileana Gugiu (Ra
pid) 333 p, 3. Mariana Andreescu (Voin
ța Buc.) 316 p, 4. Rodîca Golan („U“ Ti
mișoara) 291 p, 5. Angelica Tita (I.E.F.S.) 279 „ . --------- —
276

p. 6. Suzana Szabados (Politehnica) 
P ete.

RESTANTE DIN DIVIZIA B
pei Municipiului București", Confec
ția s-a impus deseori cu ușurință, 
lăsîndu-ne impresia că a redevenit 
formapt puternică de altădată. De no
tat că un aport important în Întări
rea echipei îl constituie refacerea cu
plului Constanța Ilie — Aurelia Cos- 
tandache (aceasta din urmă revenită 
la clubul unde a cunoscut consacra
rea).

în sfîrșit, C.S.M. Sibiu este și ea o 
cunoștință mai 
din divizia A.
tut, însă, serios 
ce pe pozițiile de acum trei ani șl 
mai au încă mult de lucrat pentru 
a-șî asigura în continuare rămînerea 
pe aceste poziții. Evoluția 
în recentul turneu de la 
fost prea concludentă...

Pînă la 31 martie a 
timp suficient pentru 
punct a pregătirii, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor și pentru Intra
rea în formă. Subliniem aceste lu
cruri pentru că așteptăm un cam
pionat frumos !...

rtil Timișoara și Mureșul Tg. Mureș, 
să trecem la echipele care și-au cu
cerit dreptul de a activa în primul 
eșalon. Este vorbă de Confecția Bucu
rești, Universitatea Iași și C.S.M. Si
biu.

Universitatea Iași debutantă în di
vizia A, se dovedește — pe zi ce tre
ce —o echipă tot mai robustă, mai 
omogenă, cu o concepție de joc pro
prie. Recent, formația antrenată de 
Dan Constantinescu a obținut un fru
mos succes, cîștigînd cea de a doua 
ediție a „Trofeului lașului", competi
ție la care se mai «liniaseră și alte 
două divizionare A — Textila Buhuși 
și Rulmentul Brașov. Ieșencele au în
trecut cu destulă ușurință ambele ad
versare. Deci, atenție la Universita
tea Iași !

Confecția, revenită în primul eșalon 
după un singur ah de absență, care 
a însemnat mai mult o pedeapsă 
(pentru fluctuațiile de formă) decit 
un eșec, a știut să tragă toațe con
cluziile necesare din acest „duș rece". 
Cîștîgâfea seriei din divizia secundă 
a însemnat o... floare la ureche pen
tru textiliste. Recent. în cadrul „Cu-

Pe fundalul celei de a 8-a ediții a 
Campionatului mondial de handbal 
masculin, care se desfășoară în aceste 
zile în R.D. Germană, handbalul nos
tru intern se pregătește pentru noul 
sezon competițional, programat să 
debuteze la sfîrșitul acestei luni. Și 
cum sezonul Vâ aduce la start — 
după o lungă absență — divizionarele 
A, ne-am gîndit să oferim cititorilor 
noștri cîteva amănunte privind sta
diul de 
echipele 
1974 a 
Astăzi —

Dintre 
miriiri ne 
echipe universitare care 
cîtiva ani campionatul, împărțindu-și 
nu numai victoriile, ci Și titlurile de 
campioane.

Actuala deținătoare a titlului, for
mația bucureșteană I.E.F.S., a avut 
cîteva luni dificile, bogate în jocuri 
și antrenamente intense, datorită pre
zenței sale în Cupa Campionilor- Eu
ropeni. După cum se știe, studentele 
de la I.E.F.S. ău clacat — însă — la
mentabil încă din primul tur al pres
tigioasei competiții. Evoluția lor în 
C.C.E., mult comentată atît în afară, 
cit mai ales in interiorul echipei, a 
determinat conducerea clubului la o 
analiză serioasă și la alcătuirea unui 
plan minuțios de pregătire în vederea 
campionatului. Față de ediția trecută, 
în echipă au survenit cîteva modifi
cări, destiil de importante. printre 
care plecarea jucătoarelor Doina Co
jocarii și Niculina Vasile, retragerea 
din activitate a Corneliei Mohanti și 
venirea unui număr mare de jucătoa
re tinere (luliana Hobincu, Doina Ra
du, Valentina loncscu. Maria Boși și 
Marfa Luca). Cu lotul, împrospătat, 
antrenorul Ion Bota a trecut la trea
bă, susținînd antrenamente zilnice.

Universitatea București, a cărei gar
nitură a cunoscut de asemenea o se
rioasă întinerire, vădește o formă as
cendentă la Acest început de sezon. 
Elevele antrenorului emerit Constan
tin Popescu au cîștigat „Cupa Muni
cipiului București", dovedind o mare 
omogenitate, Uri stil de joc eficient, 
uneori deosebit de spectaculos. Simo
na Arghir, Doina Furcoi, Lucreția 
Moise, Lidia Scorțescu și Steliana 
Diaconcscu rămîn elementele de bază 
ale formației, alături de ele Maria 
Mereu, Tudorița Nițu, Georgcta Va
sile și Marioara Miiler contribuind la 
forța echipei. De altfel, considerăm 
că in campionatul care se apropie cu 
pași repezi Universitatea va avea de 
spus un cuvînt important in lupta 
pentru titlu.

Din Timișoara ne-au parvenit destui 
de puține știri despre marea învinsă 
ă campionatului trecut, formația Uni
versitatea. Consolidindu-și garnitura 
prin venirea Doinei Cojocaru, antre
norul Constantin Lache și-a pus la 
punct o echipă extrem de puternică 
(practic cea mai puternică dintre di
vizionarele A), cu care muncește în 
liniște, cu sirguință. Timisorencele 
sînt decise să recucerească titlul na
țional și, de 
a se afla în 
etapă.

Punctând 
minuțioase — ale formațiilor

pregătire al cîtorva dintre 
angajate la startul ediției 
campionatului republican, 
despre formațiile feminine, 
fruntașele handbalului fe- 
vom opri întîi la cele trei 

domină de

După o pauză de numai 
tămînâ, echipele masculine 
lei participante la turneul 
locurile 1—6 ale campionatului își 
reiau azi, de Ia orele 16 în sala 
Floreasca, disputele, de această dată 
decisive pentru desemnarea forma
ției campioană. La Timișoara, Di
namo s-a impus de o manieră ca
tegorică, ocupînd locul întîi. Proas
peții vicecampioni ai cluburilor eu
ropene vor trebui, acum, să reziste, 
în drumul lor spre titlu, asalturilor 
celorlalte formații, care doresc să-și 
înscrie în palmares un rezultat va
loros. Forma în care se află dina- 
moviștii lasă 
în cele din 
în vîrful 
strînsă va

o săp- 
de vo- 
pentru

să se întrevadă că. 
urmă, tot ei vor urca 

ierarhiei. Deosebit de 
fi lupta pentru locul

De azi.

în Capitală au avut. Ioc trei 
ciuri masculine, restanțe din al

veche a spectatorilor 
Sibiencele s-au zbă- 
pentru a se feîritoar-

formației
Pitești n-a

mai rămas 
punerea la

Horio ALEXANDRESCU

In sala Floreasca

MASCULI»
unde se află, deocam-secuiid, acolo

dată, Explorări Baia Mare, cu un 
punct mai mult decît Steaua. în 
preajma lor, și cu mari aspirații 
C.S.U. Galați, dornică de compor-

■ ‘ " „țj“ Cluj și
renunțat încă 
lor între pri
mai poate fi 
capabile, ori- 

„rezultate-surpriză".

tare cît mai bună. 
Viitorul Bacău n-au 
la luptă (deși poziția 
mele șase cu greu 
schimbată), ele fiind 
cînd, să ofere

Așadar, un turneu interesant, la 
capătul căruia (după cinci zile), 
vom cunoa.te campioana celei de â 
XXV-a ediții a Diviziei A.

PROGRAMUL DE AZI
De la ora 10: steaua 

Bacău ; C.S.U. Galați 
Explorări B. Mare —

Viitorul 
«U“ Cluj ; 

Dinamo.

me-
.....___ ■ >______ tâ-ei-

lea tur al diviziei B. Rezultatele și 
unele amănunte :

Voința — A. S. Armata Bucu
rești 97—94 (49—46). Un joc foarte 
disputat, încheiat cu victoria echi
pei Voința care a dominat lupta 
sub panouri. Cele mal multe puncte 5 
Kiss 26, Teodoru 24, Duțâ 12 pen
tru învingători, respectiv Mate 20ț 
Banu 16, Țurcan 16, (C< HAKEA — 
coresp.).

Mine Energie — I.E.F.S. II 7S—76 
(42—41). O întrecere echilibrată, al 
cărei rezultat a fost decis în final# 
Cele mai multe puncte : Ionescu 28, 
Pioșca 20 pentru Mine Energie, res
pectiv Dochia 22, Savonea 18. (D. 
DIACONESCU — coresp.).

Arhitectura — P.T.T. 94—55 
(31—33).

ÎNOT un nou record național-In ba
zinul „23 August" (50 m) din Capitală 7 
ștafeta Școlii sportive nr. 2, alcătuită 
ciin I. Svctz, P. Draga, A. Noapteș șl 
M. Oncescu, a parcurs 4x200 m liber tn 
9:10,5 — nou record de juniori, vechiul 
record aparținea ștafetei Șc. sp. Reșița 
CU 9:14,2.

HANDBAL Formația masculină de 
handbal a Universității București, care 
activează în prima divizie a țării, în- 
trâprihdd îrj aceste zil^ un turneu 
mai multe jocuri în cîteva orașe din 
R.F. Germania.

RUGBY Eeiltpg universitatea Timișoara 
s-a întors în țară după turneu! între
prins in Franța, Italia și Iugoslavia. In 
ultimul lor meci, rugbyștii timișoreni 
au intilnlt Ia Belgrad formația Dinamo 
Pihcevo. canipioană Iugoslaviei, pe cate 
au învins-o cu 20—8. la capătul tine! 
partide spectaculoase. Punctele sporti
vilor bărtăiem aii foât realizate de Sil- 
ciu, Preoteasa Popa și Răacantt (fieiare 
cite o Încercare) $1 de Dtița (2 trtmsf.). Rog. 
bj’știi români au realizat așadar în a- 
cest turneu trei victorii (16—1?. a R.-Vel. 
cu selecționata cluburilor Revel ți sa- 
i'erdun, 19—12 la Brescia, cu Selecționata 
„Zebrelor" și acest 20—8 de la Belgrad 
cu Dinamo Pancevo) înregistrind o 
6 slngilfă îiifrîngere, 9—13 la Rodez cu 
Stade Kuthenois. • ANTRENORII LO
TULUI național de juniori care se pre
gătește pentru apropiatul campionat e- 
uropean au stabilit în urma ultimelor 
jocuri de verificare 20 de sportivi c® 
au rămas în atenția selecționerilor : 
Iancu Jianu, Constantin Rălleanu, Con
stantin Kiinig (Unia I) ,Cenan Ebu, Iancu 
Garofil (trăgători). Emil brumea. Adri
an Ioma, Vasile Ionescu. Ion Muntean 
(linia a II-»). Teodcrin Tiidose, Floren
tin Ion. Floriră Murarlti. Marian Zafi- 
eseu (linia a m-a), Niculae Drondoe. 
constantin Buga, Zaharia Tamaș (mij
locași), Tudorel Grosu, Vasile Stancu, 
Romeo Dragu. Mlrcăa Nedeleu 
Popescti (centri), Bogdan Lazăr, 
Slănescu, Victor Anton. Radu „
(aripi). George Mlleă (fundaș). • AS
TĂZI. cu începere de la ora 13 stadio
nul Gloria va găzdui Un interesant meci 
amical, in căre se vor fntiini divizio
nara A Gloria ș! fruntașa seriei a III-a 
a diviziei secunde. Gloria Buzău. Din 
lotul buzoienllor. care susține primul 
său fried în Capitală, fac parte printre 
alții Ceauș. Al. Ionescu, Căinaru, Gali.

/N FAȚA FILEULUI
f

tn campion fetele Diviziei A de volei 5. Progresul 5 2 3 9:13
s-âu încheiat primele tururi, iată care 6. Politehnica 5 2 3 8:13este configurația clasamentelor.

FEMININ
MASCULIN GRUPA 1—S
Grupa 1—6

1. Penicilina iași 5 4 1 14: 8
1. Dinamo 4 4 0 12î 1 8 2. Rapid H 1 14:9
2. Explorări B. Mare 4 3 1 10: 3 7 3. Dinămf) 5 4 1 14:10
3. Ste'atiă 431 9: 5 7 4. Constructorul 5 14 9:13
4. C.S.U. Galați 4 2 2 7:6 6 3. Fâriil 5 1 4 9:14
5. ;.U“ Cluj 404 1:12 4 6. C.S.M. Slbiii 5 14 7:13
6. Viitorul Bacău 4 0 4 0:12 4

Grupa 7—12
Grupa 7—12 1. Medicina 5 5 0 15: 3 1

2. „U“ CfaloVa 5 3 2 12: 91. I.E.F.S. 5 3 2 12: 6 3 3. „U“ Timișoara 5 3 2 11: 8
2. Rapid 5 3 2 13: 8 8 4. I.E.F.S. 5 2 3 10:10
3. .,U“ Craiova 5 2 3 10: 9 7 5. „U“ Cluj 5 2 3 8:114. Tractorul Brașov 5 2 3 8:11 7 6. I.T.B. 5 0 5 0:15SPORTIVII

pentru 
prima

Emil 
Sănaoi

aceea, fac totul 
formă chiar din

pregătirile — la fel de
________ , ___Rapid 
București, Textila Buhuși, Voința O- 
dorhei, Rulmentul Bfașov, Constructo-■

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE

FONDIȘTII DE LA LICEUL EXPERIMENTAL DE SCHI

La Podeni, adunarea de dare de seamă și alegeri a fost precedată de 
o suită de întreceri, printre care și o alergare de etos...

Ca în fiecare miercuri, vă prezentăm opiniile cîtorva dintre protago
niștii competițiilor desfășurate ia sfîrșitul săptămînii trecute. învingători 
sau învinși, ei își spun cu sinceritate părerea asupra rezultatelor obținute, 
asupra factorilor care le-au determinat, trag învSțănTKtS pentru activi* 
tatea viitoare.
HOCHEI EDUARD PANĂ

meroasele elimihărl au dereglat în 
principal liniile noastre, cei care 
atacam, la care s-au adăugat rată
rile nenumărate din poziții clare 
de gol, ca urmare 
vozităte excesivă.

a stării de ner- 
Dacă ne-am fi

văzut liniștiți de joc, desenîndu-ne 
schemele tactice și evitînd pe cit 
posibil contactele directe, am fi 
cîștigat lejer la 6—7 puncte dife- 
refiță. Oricum- â fost o lecție tac
tică deosebit de utilă pentru Vi
itor".

AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE FOND
,.o

A surprins, 
strîns cu care 
țional de hochei a învins echipa 
de juniori a Cehoslovaciei, în 
cadrul turneului internațional de 
la București, dotat eu „Cupa fe
derației” i Iată ce spune EDUARD 
PANAl

„Trebuie să fie clar că în acest 
meci echilibrul a existat doar pe... 
tabela de marcaj. în teren, o 
spun fără vreo intenție de auto* 

.laudă, superioritatea noastră a fost 
copleșitoare și evidentă. De ce am 
gîștâgât totuși, lâ o diferență ttît

LECțIE TMIHÂ 
desigur, scorul 
lotul nostru na-

DEOSEBIT DE UTILA" BASCHET VIORICA BALAI (I.E.F.S.)
db mică ? Pehtru simplul motiv cu 
ne-am angrenat în jocul foarte 
dur, total obstructionist, al adver
sarilor. Am o mare stimă și admi
rație pentru hocheiștii cehoslovnci, 
pentru înalta școală a hdcheiuluî 
din această țară. Cu atît mai 
mult. însă, m-au surprins brutali
tățile lâ Care au recurs tinerii noș
tri parteneri, altminteri jucători 
talehtați și de perspectivă; Agăță
rile, piedicile, barările cu crosa 
au abundât, iar noi n-am avut în- 
țelepciuhea de a nu răspunde, 
uneori, cti aceeași monedă. Nu-

ÎNDREPTĂRILE„AM APLICAT
Victoria obținută 

listele de la I.E.F.S. 
Voința București este 
de conducătoarea de joc a studen
telor, VIORICA BALAI:

>,încă dinaintea meciului ne-am 
autoconvins că este rtefitesc să 
avem complexe îft fața Unei echi
pe tie cafe âm întrecut-o întoldeti- 
ună pînă în ăctuâlUl campionat 
Așa se face că am intrat pe teren 
calme și ambiționate Să facem tot 
ce este posibil pentru â cîștiga.

PRlflND TEflPOLL DE JOC“
de baschetba- 
în derbyul cu 

comentată

în ce mă privește, sfaturile date 
de antrenorul nostru, prof. Ioan 
Nicolau, m-au ajutat foarte mult. 
Dînsul m-a făcut să înțeleg că de 
maniera în care voi conduce echi
pă din teten va depinde în tnare 
măsură succesul. Drept urmare, 
i-âm aplicat întotdeauna îndrumă
rile ăsuprâ tempouluî de joc, acce- 
lerîndu-1 sau temperîndu-1, în 
funcție de necesități. Pe teren, toa
tă echipa a luptat cu dăruire și 
luciditate și astfel am cîștigat.

PREDEAL, 5 (prin telefon). Deoa
rece pîrtia de fond de pe valea 
Poliștoacei nu a fost optimă pen
tru desfășurarea întrecerilor de 
fond din cadrul campionatelor na
ționale de schi pentru școlari, or
ganizatorii au amenajat o nouă 
pîrtie. Astfel, pe versantul nordic 
al culmii Fetifoi, pe drumul spre 
hotelul „Țrei Brazi", a fost mârcât 
un trăsei! nou pentru cursele de 
fond, traseu pe care se pot ofgâ- 
niza concursuri pînă în lUfîa â- 
prilie.

Probele individuale, disputate 
lUni dimineața, aii avut cîteVâ as
pecte demne de menționat. Trebuie 
spus că protagoniștii ăcCfetor ctlrse 
au fost elevii de lă Liceul Expe
rimental de Schi din Predeal, Cate

au ocupat primele locuri. Desfăsu* 
rarea competiției a confirmat încă 
o dată faptul că elevii acestei uni
tăți de învățărnînt sînt bine pregă
tiți. La aceste întreceri au parti
cipat 120 de tineri schiori din toate 
județele țării. IATA REZULTA
TELE TEHNICE : 10 km băieți :
1. Ioft Moise (L.E.S.) 32,51 ; ' 2.
Moise Gîrbacea (L.E.S.) 32,56 ;
3. Gheorghe Dtidu (L.E.S.) 33,34 ; 4. 
Ion Păunescu (Șc. prof. Sinaia) 
33,57 ; 5. Castel Terci (L.E.S.) 34,32 ; 
6. Dufnitru Crivăț (ȘC. prof, stea
gul roșu) 34,54. 5 km fete: 1. Iu
lian?, Pața (Liceul V. Dornei) 19,47 :
2. Elena Țeposu (L.E.S.) 20,41 ;
Denisa Kempp (L.E.S.) 20,45 ;
Cdfhăliă MitiWlU (L.E.S.) 20,52 j

3.
4.

5. Maria Truță (L.E.S.) 21,15 ; 6. 
Ilona Godo (Liceul M. Ciuc) 21,16.

Marți au avut loc probele de 
ștafetă. Fetele și-au disputat întâie
tatea pe 3X3 km, iar băieții pe 
3X5 km. REZULTATE TEHNICE : 
fete : 1. L.E.S. Predeal I (Elena Țe- 
posu, Denisa Kempp și Cornelia 
Mititeii!) 39,13 ; 2. L.E.S. Predeal
IÎI 41,07 ; 3. L.E.S. Predeal II 41.13 ; 
4. Harghita I 41,34 •; 5. L.E.S. Pre
deal IV 42,15 ; 8. Harghita II 42,32. 
băieți : 1. L.E.S. Predeal (Gheorghe 
Dudu, Moisri Gîrbacea și Îon Moise)_ .. ..

4. Brașov ÎÎ
5. Cîmpulung Moldovenesc

6. L.E.S. Predeal III 53,23.

48,10 ; 2. L.E.S. Predeal H 50,06 ; 
Harghita I 30,32 ; < “*
54,28 ; ' - -
53,12 ;

Ion CODLEANU — cortspi
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SUCCESELE MIȘCĂRII SPORTIVE TREBUIE 
SĂ SE RIDICE LA NIVELUL 
RĂSPUNDERI ÎNCREDINȚATE

(Urmare din pag. 1)

accentul se pune îh principal adeseori 
pe trimbițarea rezuftatelor, are nevoie 
mișcarea noastră sportivă pentru d-și 
putea îndeplini așa Cum trebuie sarci
nile încredințate de partid, ci de o 
muncă stăruitoare, desfășurată cu 
dragoste și răbdare, cu deplină con
vingere și răspundere, pentru a-i o- 
bișnui pe tinerii din atelierele și sec- 
tooreie de producție, din școli și de 
la sate, cu practicarea regulată, siste
matică, a exercițiilor fizice, o sportu
rilor, îndeosebi a celor care influențea
ză în modul cel măi favorabil crește
rea capacității de muncă, întărirea 
sănătății. lată de ce riu trebuie să 
ne mulțumească simpla creștere o nu
mărului de participant! !ă Unele com
petiții centrale sau focale.

Contribuția sportului ia sănătatea 
populației, obiectiv fundamental ol 
mișcării sportive, nu se poată realiza 
temeinic atît timp cit în unele județe 
rezultatele în acest domeniu sînt ne
corespunzătoare, departe de cerințe și 
posibilități. Considerăm că în aceste 
județe, cd și în altele, este vremea să 
se treacă neîntîrzrot Id acțiuni concre
te, pentru îndeplinirea fiecăreia dintre 
prevederile Hotârîriî «le partid !

Dacă unele din prevederile Hotărîrii 
au în vedere obiective de perspectivă 
și n-au putut fi îndeplinite integral în 
anul cere s-a scurs, analizele de pîhâ 
acum ne arată că ritmul de îndeplinire 
a acestor prevederi nu este satisfă
cător în multe direcții de activitate. 
Se face încă prea puțin pentru impul
sionarea activității sportive de maso 
în întreprinderi, instituții și la Sate, în 
rîndul femeilor, în cartierele de locuin
țe și în stațiunile de odihnă. Sint cu 
muit sub cerințe și posibilități rezul
tatele înregistrate în acțiunea de extin
dere a gimnasticii la lacul de muncă, 
a gimnasticii de întreținere, a gimnas
ticii din cămine și internate, activități 
cu evidente influențe favorabile asu
pra stării de sănătate o diferitelor ca
tegorii de cetățeni.

Concluziile se desprind limpede și 
eie ne arată că, lă toate nivelurile 
mișcării sportive, trebuie substanțial 
îmbunătățită activitatea desfășurată 
pentru dezvoltarea sportului de masă, 
în primul rînd în unitățile de bază, 
acolo unde trăiesc, muncesc șl învață 
cetățenii patriei noastre.

Prin Hotărîreo de partid educația 
fizică și Spartul au fost che
mate să contribuie mai activ 

și fa procesul de educare comuniste 
a tineretului, a maselor largi de oa
meni ai muncii.

Programul edutcațieî comuniste este, 
oșa cum o cere partidul, un program 
al tuturor ; nu există domeniu ol vieții 
politico-educative care să nu fi fost 
puternic influențat, fertilizat de ideile 
pline de forță și strălucire ole docu
mentelor Plenarei CC. dl F.C.R, din 
noiembrie 1971,

în spiritul acestor cerințe, al indi
cațiilor de partid, organele și orga
nizațiile Sportive s-cu străduit, eu re
zultate mai bune îft Ultima vreme, 
să-și aducă aportul la educarea prin 
muncă a cetățenilor, în special a ti
neretului, să dezvolte totodată In rîn- 
durile acestora calitățile și virtuțile 
care caracterizează și viața sportivă 
a țării — loialitatea, respectul pen
tru partenerul de întrecere, dorința de 
autodepășire, puterea de luptă și vo
ința de a învinge, dragostea și atașa
mentul față de culorile asociației sau 
ale clubului, mîndria și răspunderea 
de a reprezenta ur> colectiv Sau un 
oraș. Ne bucură să Constatăm că 
mulți dintre tinerii care se întrec pe 
stadioane sînt fruntași în producție, 
cetățeni de nădejde, cu o compor
tare exemplara îh familie și în so
cietate. Trebuie, însă, să he sporim 
eforturile pentru ca această contri
buție la educația cetățenească, so- 
cialistâ și comunistă a sutelor de mii 
de practicanți ai sportului să crească 
necontenit, să dispară șî aceie «xem- 
pie rifegătivă încă semnalate îh spor
tul de masă și„ mai ales, suspendă
rile și sancționările care se mai în
registrează încă în număr mare, cu 
prilejul desfășurării diferitelor cam
pionate și competiții din sportul de 
performanță.

După cum se știe, reprezentarea cu 
cinste și demnitate a României în 
arena sportivă internațională este un 
obiectiv fundamental al mișcării spor
tive, căruia cu îndreptățire Hotărîrea 
de partid îi acordă o atenție deose 
bită, stabilind în acest domeniu obi
ective de răspundere pe care miș
carea sportivă are datoria să te în
deplinească în mod exemplar. In 1973 
și la începutul acestui on au fast ob
ținute o serie de succese, unele de 
prestigiu Internațional, care au con
firmat valoarea sportului românesc în 
lume și au contribuit la cucerirea u- 
hor noi și importante poziții în ietâr- 
hia internațională. Le prețuim, ne min
țirini cu ele și cu cei care le-du re
alizat pe toate meridianele lufoii. O 
analiză atentă, exigentă, ne orală, 
însă, c3 pe Itngâ asemenea rezultate 
bune, mentorii, aii fost înregistrate și 
evoluții mediocre și submediocre. E» 
xemplele sînt binecunoscute ămâtbri- 
lor de sport pentru a le mal repeta. 
Se constată. Insă, că performanțele 
sînt bune șî foarte bune numai Id 
anumite sporturi, în timp ce la ce
lelalte persistă, în mod Inexplicabili 
stagnări și chiar regrese, dacă np re

ferim Io aptitudinile tineretului nostru, 
Ia dezvoltarea cadrului organizatoric 
și tehnic, la condițiile de pregătire 
din ce în ce mai bune ale sportivilor 
noștri fruntași.

Unii specialiști pun in evidență 
diferențele de vălodre existente 
Iu această oră, io unele spor
turi, întră echipele noastre și cele de 
peste hotare și de aici dificultatea 
ds ofirmore ropidă in crena sporti
vă internațională. Dat, parcă, chiar 
dacă în unele cazuri afirmațiile de 
acest gen sînt reale, totuși de prea 
multă vreme se oduc aceleași argu
mente ! Cînd o să se reducă, bare, 
acedstfi diferență, cind ne vom apro 
pia de cei mai buni din lume și — 
mai ales — de ce trebuie să dom, 
uneori, chiar înapoi ? Ajungem la 
concluzia — și du fost luate măsuri 
în această direcție — că mai eurîhd 
este vorba de o diferență de MUNCĂ 
decit de valoare, de condiții, de tra
diții etc. De MUNCĂ și de RĂSPUN
DERE. Nu întîmplător tocmai din spor
turile cu rezultate slabe fie sînt sem
nalate deficiențe serioase în munca 
de selecție, în procesul de pregătire 
și chiar în modul de participare ta 
unele competiții internaționale. In vi
itor vd trebui să eVem pretenții mai 
mari de fa federațiile care ne-au o- 
bișnuit cu rezultata modeste sau sla
be ; nu sp pocite accepta fa infinit 
ideeo că nu se poate progresa în 
mod corespunzător la înot, ta bas
chet sau ta volei, la majoritatea pro
belor atletice sau ta sporturile de 
iarnă. Tot așa după cum va trebui să 
cerem mai mult fotbalului nostru, e 
chipelor care reprezintă culorile țării 
în Competițiile oficiale Internaționale 
și ale căror rezultate n-au fost în ul
tima vreme pe măsura așteptărilor, 
producing multă amărăciune iubitori
lor de sport.

Fără îndoială, in domeniul spor
tului de performanță este nece
sară îmbunătățirea și perfec- 

ționdrea muncii la toate nivelurile și 
în toate direcțiile, de la secțiile pe 
ramură de spart «ie școlilor sportive, 
asociațiilor șt cluburilor pină ia cet- 
eetotea științifică și medicina sportivă. 
In aceiași timp vor trebui, însă, să 
fie cultivate cu mai multă stăruință 
calitățile morale deosebite care tre
bui» să caracterizeze pe toți sportivii 
fruntași ci țării. Este limpede pentru 
oricine că reprezentarea țârii într-o 
competiție internațională înseamnă 
mult moi mult decît un act personal 
raportat și definit doar de ambiții 
personale. Reprezentarea cu cinste și 
demnitate o sportului românesc peste 
hotare este o misiune de onoare, de 
înaltă răspundere, ea presupune pro
funde sentimente de abnegație și de
votament, de fierbinte patriotism și 
refuză total tendințele de vedetism, 
de înfumurare, de carierism și căpă
tuială. Trebuie să spunem deschis că 
în unele lotarî reprezentative se taci 
manifesto încă asemenea tendințe, pe 
cor» va trebui să le eliminăm, cu 
multa fermitate, cît mai fâpid. Cine 
primește sarcina de onoare de a îm
brăca tficOul echipei reprezentative 
o României trebuie să fie un sportiv 
desăvîrșit, un tîhâr crescut șl educat 
In spiritul vieții noastre noi, capabil 
nu numai să realizeze o performanță 
de prestigiu, dat sâ cibă o compor
tare exemplară în toate împrejurările.

Toate aceste calități, morale și de 
voință trebui» să atingă cotele cele 
mâi înalte atunci cînd este vorba des
pre participarea sportivilor români la 
campionatele mondiale, europene, la 
6lte competiții internaționale șt, mai 
ales, fa Jocurile Olimpice, care in eta
pa actuală* dat și în viitor, constituie 
principalul Criteriu de apreciere o va
lorii sportului de performanță din ori
care țâră a lumii. Analiza rezultate- 
lor obținute îh primul an bl noului 
ciclu olimpic aii oferit unele satisfac
ții, dar aprecierea dă ansamblu a 
fost de natură să ridice destule sem
ne de Inttebdre în legătură cu se
riozitatea și răspunderea cu core fac
torii de resort, în special federațiile, 
cluburile, specialiștii și înșiși unii din
tre componenta loturilor olimpice 
privesc pregătirea pentru Jocurile O- 
iimpice din 197<5, de la Montreal. 
Consiliu). Național pentru Educație Fi
zică și Sport, împreună cu factorii cu 
atribuții, cu alte organisme și uni
tăți ole mișcării sportive core au sar
cini în aceasta direcție, au luat și 
vor lua măsuri pentru eliminarea lip- 
surilâf semnalate, dar este de dato
ria federațiilor, a cluburilor, a antre
norilor să le aplice întocmai, să asi
gure buna desfășurare a pregătirilor 
olimpice, la nivelul obiectivelor de 
răspundere care au fost fixate, astfel 
incit să se osigure toate condițiile u- 
rtei reprezentări de prestigiu o spor
tului româhese la «ceasta ediție a 
Jocurilor Olimpice. Nimeni nu se 
poate considera senator de drept în 
echipă olimpică o României, selecțio
narea va trebui riguros justificată de 
performanțe de autentică valoare, de 
șansă reală de afirmare la J.O, De
plasarea Io Montteai nu vă fi pen
tru nimeni un simplu voioj de aqre- 
rneht, ea Incumbă mări responsabili
tăți cdre Vor trebui onorate prin va
lorificare^ întregului potențial â! pre
gătirii, prih eforturi supreme, printr-o 
maximă dăruite șî putere de luptă 
pentru a realiza performanțe care să 
răspundă grijii arătate de partidul 
tiostru, condițiilor create, sehtimen- 
betof de dragoste cu care întregul 
popor îi înconjodră, de fiecare dată, 
pe sportivii de frunte ai țării.

ÎNALTELOR 
DE PARTID
Este, desigur, bine să evaluăm 

în mod corespunzător realiză
rile, să arătăm deschis neajun

surile și lipsurile. Unei asemenea a- 
naiize trebuie să i se adauge, însă 
—- mai ales acum — elementul mo
bilizator, dinamizant, care-l reprezin
tă acțiunea practică, măsurile ener
gice, operative, de maxima eficiență, 
prin cate să îmbunătățim considera
bil munca de îndeplinire exemplară a 
prețioaselor indicații cuprinse în Ho 
tărîrea de partid, lată principala di
recție de angajare fermă a întregu
lui activ al mișcării sportive, a noas
tră a tuturor celor care avem răspun
deri și atribuții în acest important 
domeniu de interes național.

Avem în față un îndreptar luminos, 
uh program de o claritate cu totul 
remarcabilă. Avem condiții bune atît 
pentru largă dezvoltare a sportului de 
masă, cit și pentru creșterea conti
nuă a nivelului performanțelor. A- 
vem o experiență proprie pe care 
trebuie de asemenea, s-o valorificăm 
mai bine. Avem un tineret dornic să 
practice exercițiile fizice și sportul și 
in același timp înzestrat cu un talent 
deosebit, cu nenumărate caiități și 
aptitudini pentru a năzui, îndreptățit, 
să atingă cele mai înalte trepte ale 
gloriei sportive.

Pentru a ridica rezultatele din miș
carea sportivă la nivelul înaltelor răs
punderi încredințate de partid și ce
rințelor formulate prin prevederile Ho
tărîrii de partid va trebui să depu
nem, la toate nivelurile, mai multe 
eforturi, să facem totul pentru a în
deplini exemplar sarcinile care ne 
stau îh față. Este, totodată, necesa
ră preocuparea mai atentă față de 
îmbunătățirea stilului de muncă. In 
acest domeniu, Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 1973 a stabilit, de o- 
semenea, prevederi de o excepționa
lă însemnătate pentru mișcarea spor
tivă. in aplicarea în viață a acestor 
prevederi au fost obținute unele re
zultate bune, în exercitarea sarcini
lor ce-i revin, că organ central cu 
autoritate deplină, care răspund® de 
înfăptuirea unitară a politicii parti
dului și statului cu privire la educa
ție fizică și sport, C.N.E.F.S. a dez
voltat colaborarea cu factorii cu a- 
tribuții în acest domeniu, realizind 
împreună o serie de obiective impor
tante referitoare la conceperea și e- 
faborareo unor competiții și acțiuni 
centrale indicate de Hotărîrea parti
dului. Se poate aprecia că un ase
menea stil de muncă a început să 
se generalizeze, să caracterizeze și 
activitatea din unele județe sau mu
nicipii. Totuși, sînt încă multe de fă
cut în această direcție, mai ales da
torită faptului că, deși a trecut un 
an de la apariția Hotărîrii, proble
mele organizării și conducerii acti
vității sportive, ale colaborării, nu 
sînt peste tot binecunoscute șl, în 
mare măsură, din aceasta cauză nici 
rezultatele nu se ridică fa nivelul 
cerințelor. Toate aceste cerințe au 
în vedere atît raporturile dintre or
ganele sportive teritoriale și factorii 
locali cu atribuții, cit și raporturile 
dintre federații și cluburi, înțelese 
astăzi mai bine decît anul trecut dar 
încă nu în măsură să ne mulțumeas
că pe deplin.

Sînt și alte aspecte negative pri
vind stilul de muncă al unor activiști 
sportivi. Se inițiază, desigur cu efor
turi, cursuri de instruire și perfecțio
nare, deosebit de utile, dar au fost 
cdzuri cînd, fără motive, ele S-au ți
nut cu mai puțin de jumătate din 
numărul inițial al cursanțiior.

Asemenea absențe au fost consta
tate și ia ședințele unor birouri e- 
xecutive ale C.J.E.F.S., ședințe care, 
de altfel, în unele județe se țin mai 
mult întîmplâtor, fără să fie respec
tate normele stabilite. N-a dispărut 
încă practica întocmirii planurilor de 
tot felul care sînt, însă, apoi încuiate 
prin sertare, uitate de toată lumea, 
fără ca cineva să fie tras la răspun
dere pentru un asemenea stil de 
muncă. Nu peste tot sînt îndeplinite 
în mod corespunzător măsurile sta
bilite pe plan central, adesea nu sînt 
îndeplinite nici propriile măsuri a- 
doptate în cluburi sau asociații, de 
către unele organe sportive teritoriale,

Începem o nouă etapă de activi
tate sportivă sub imboldul pre
țioaselor Orientări și direcții 

stabilite prin Hotărîrea de partid, pe 
care ne angajăm să le urmăm șî să 
le aplicăm în întreaga noastră mun
că, cu convingerea că ele ne vor 
călăuzi spre «cele realizări și succese 
care Să asigure mișcării sportive ro
mânești conținutul, cotele de dezvol
tare, înflorire și afirmare multilatera
lă corespunzătoare sarcinilor de răs
pundere încredințate în amplul și mă
rețul program de făurire â societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cele două mari evenimente, de 
importanță Istorică în viața partidu* 
lui, a țârii, o întregului popor «— a 
30-a aniversare a Eliberării și Con
gresul al Xl-lea al partidului —vor fi 
omagiate, în acest an, cu minunate 
fapte de muncă, cu ritmuri înalte în 
îndeplinirea Cincinalului înainte de 
termen, cu succese strălucite în toate 
domeniile de activitate.

Este pentru mișcarea sportivă o o- 
tiSOte sâ adauge la marele bilanț al 
țării cit mai multe împliniri în activi
tatea de masă șî de performanță, în 
aplicarea îh viață, consecvent, cu fer
mitate, a prevederilor Hotărîrii de 
partid cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului.

ASTĂZI, LA BACĂU

Sport Qlub deschide astăzi seria 
meciurilor internaționale oficiale 
ale echipelor românești în acest an, 
făcîndu-și debutul în turneul bal
canic mtercluburi. Prima adversara 
a Sport Clubului este echipă so- 
fiotâ Akademik, pe care federația 
de fotbal bulgară a desemnat-o in 
ultimul moment în locul liderei 
campionatului din țara vecină și 
prietenă, Spart ah Levski. Deși se 
află actualmente pe un loc modest 
(12) în campionatul bulgar, Aka- 
demîk poate da o replică destul de 
dîrză băcăuanilor, așa cum și este 
decisă să o facă, 
monslra că 
s-a acordat.

Jucătorii 
complet, au .......      ...
București și de aici au plecat mai 
departe, cu un autocar, spre Bacăfti.

Afectată de infrîngerea suferită 
în prima etapă a returului la Bucu
rești, în fața Rapidului — meci în 
care, totuși, a avut o evoluție pro
mițătoare —, echipa băcăuană s-a 
pregătit minuțios pentru partida de 
astăzi, în care speră să obțină vic
toria. Antrenorul Costică Răduleseu 
ne-a anunțat că va folosi în acest 
joc următoarea formație : Urs&che 
— Munteanu, Catargiu. Volsner. 
Margasoiu — Hrițcu, Duțan — 
Pană. DembrovscM Botez, Bătuți.

Întîlnirea, care va fi condusă de 
arbitrul albanez ®azmi Seefket, va 
începe la ora 16, repriza secundă

pentru a de
mentă preferința ce i

oaspeți, cu efectivul 
sosit ieri dimineață în

AZI, IA SOFIA

DUBLU MECI INTRE JUNIORII
ROMÂNI SI BULGARI

deAstăzi, selecționatele (I și II) 
juniori ale țârii noastre întîlnesc, 
la Sofia, reprezentativele similare 
ale Bulgariei. Cele două confrun
tări dintre juniorii români și bul
gari sînt, într-un fel (numai rezul
tatele nu le dorim asemănătoare, 
dimpotrivă) o reeditare a partide
lor disputate în toamnă la Bucu
rești, pe stadionul Republicii, cînd

oaspeții de atunci ai tinerilor noș
tri jucători au cîștigat cu 1—0 și 
2—1.

Au făcut deplasarea, printre alții : 
Moraru, Elisei, Grosu, Lung, Co
tigă, Filler, Roșu (prima echipă) ; 
Leac, Bichescu, Vaczi, Nemțegnu, 
Olteanu. Zahiu, V. Popa (formația 
de perspectivă).

n ,ri. 8, , J-i ni'i, r -------—■—      

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din jw. i)

gheața lacului din parcul *23 Au
gust» al orașului meu, unde, de 
altfel, patinez adeseori. Toate 
aceste concursuri, dar mal ales a- 
cesta final, mi-au lăsat impresii 
de neuitat11.
fe ION COJOCARU, elev în clasa 
a Xl-a a Liceului din Codlen. 
ciștigătorul probei de fond ($ km) 
la categoria 15—19 âhî: „Organi
zarea acestor finale, în timpul că» 
rora am avut prilejul să mă îhtîl- 
nesc și să schimb impresii cu ti
neri din toata țara, a fost foarte 
frumoasă. în ceea ce mă privește, 
ăș îi vrut să cohcufbz și lâ Slălorti,

dar nil s-a putut. Doresc să fee 
schi de performanța, însă deocam
dată hu am posibilitatea să rtiă de
plasez mereu pe mithie. După ter
minarea iipeului Voi veni la Bra
șov, pentru a urma o facultate și 
atunci îmi voi putea îndeplini 
dorința".

RODICA NIL-A, studentă în anul 
UI ttl Institutului pedagogic din 
Orăăeit. cișligătoâreă probei de 
(oftă (9 fciftj lă categorii. Stildeiiți: 
,.*Cupa tineretului» s-ă dovedit a 
fi o competiție deosebit de utilă. 
Prin eâ, sportul de masă a cîștigat 
foarte mult, nurfieroși tineri de
venind prieteni ai schiului, săniu
ței sail patinajului",

LUCIAN TURCU, profesăr de

geografie la școala din satul 
Ciocănești, județul Suceava, 
clasat pe locul IV în pro
ba de slalom la categoria ti
neri din mediul furai: „Particip 
pentru prima oară la o finală pe 
țară și sînt bucuros că am reușit 
să mă clasez pe un loc destul de 
bun. La noi în comună sînt mulți 
iubitori ai sporturilor de iarnă. 
Am înființat (cd ajutorul federa
ției) și un centru de schi, în care 
se pregătesc 40 de elevi, jumătate 
fiind fete. Sperăm sâ se audă și 
despre unii dintre ei în viitoarele 
concursuri' lucrtlri frumoase11 (N.H. 
Tiparul profesor din Ciocănești a 
concurat în costum național, ceea 
ce a făctit o foarte frumoasă im
presie tuturor celor prezenți).

Mircea M. IQHESCU

retur 
arbitraje

NOTA

DE LA DEBUTURI DE CIRCUMSTANȚĂ 
LA TITULARIZĂRI

DEMBROVSCHI (S. C. Bacău)

urmînd a fi transmisă și pe micul 
ecran.

Returul partidei de astăzi se va 
disputa la Sofia, miercuri- 17 aprilie.

Reamintim că. alături de Sport 
Club Bacău și Akademik Sofia, din 
această grupă a turneului balcanic 
int.ercluburi mai fac» parte și e- 
chipa turcă Bolu Spor, cu. care bă
căuanii vor juca primul meci în 
deplasare, la 10 aprilie. (C. F.).

SE APROPIE SI RELUAREA WVIZEI B
l-a o săptămînă după ’ reluarea 

activității competiționale la Divi
zia A, intră „în scenă" și cele 54 
de participante la întrecerea din 
eșalonul secund al fotbalului nos- 
stru.

• Duminică începe returul la 
Divizia B. Evenimentul, mai ales 
în orașele în care activează aceste 
formații, este așteptat cu un mare 
interes și nerăbdare. E firesc, dacă 
avem în vedere configurația clasa
mentelor la jumătatea întrecerii, 
aspirațiile multor formații la pro
movarea în A iGloriă BttzăU, C.S'.M. 
Suceava, Știința Bacău, Metalul 
Plopeni (seria I), C. Si. Hm, Vil- 
cea, Șoimii Sibiu, Flacăra Moteni, 
Metalul Drobeta Tr, Severin, Trac
torul Brașov (seria a Ii-a), Olimpia 
S. Mare, F. C. Bihor, Unirea Arad, 
U. M. Timișoara (seria a lll-a). 
Lista de „aspiranți" la detronarea 
actualilor lideri — Gloria Buzău, 
C. S. Rm. Vîlcea și Olimpia S. 
Mare, care conduc cu tsn puBdt 
sau două -- e lungă, și ea ar mai 
putea cuprinde pe Victoria Cărei 
și Corvinui Hunedoara, care pot 
spera, pentru că sînt doar la pa
tru puncte de primul loc. Dar lu
crurile sînt atît de încurcate, pen
tru că tot la aceeași distanță se 
află aceste două formații și de 
zona retrogradării. După cum se 
știe, la sfîrșitul competiției vor 
retrograda cîte patru formații și, 
în aceste condiții, multe echipe 
sînt amenințate.

• Se anunță deci în 
luptă dîrză. E nevoie de 
de bună calitate, exigente, echita
bile, Iar la cele mai importante 
partide (și vor fi muTte> se impune 
prezența unor observatori federali, 
punct de vedere pe care organul 
de resort l-a ți îmbrățișat.

• In ordinea etapelor, progra
mul de desfășurare a turului Di
viziei B este următorul : 10, 17, 
24, 31 martie, 7, 14, 21, 28 apri
lie, 5, 12, 19, 26 mai. 2, 9, 16, 23 
și 30 hinie.

• Toate jocurile vor începe Ia 
ora ÎI. Făc excepție partidele cu
prinse în programul Pronosport, 
care Se vor desfășura de la orele 
12,30. Cu acordul ambelor formații 
— și cu avixul federației — unele 
jocuri se pot disput® sîmbătă, mai 
ales în acele orașe în care activea
ză si echipe de Divizia A. (AL. C.)

Și în fotbal, șansa are rolul 
său. bine definit. Dacă vreți, 
odată cu reluarea returului, au 
debutat in Divizia A clțiva ti
neri, numai și numai datorită 
unor întîmplări de ultimă oră. 
Tînărul portar băcăuan Ursache 
a devenit de sîmbătă -rm nume 
de primă scenă pentru că titu
larul Ghiță a suferit în ajun 
un accident de automobil ; ex- 
progresistul Filipescu a debutat 
mai devreme in prima divizie a 
țării., în echipa reșițeană, pen
tru că titularul Florea a suferit 
o operație de ligamente in 

ieșean m nou portar, 
Atimoftoaie și un nou atacant, 
Irimrță, datorită accidentării 
titularului Costaș și suspendării 
lui Lupulescu. Exemplele ar 
putea continua. Ce a ce intere
sează, însă, este ca aceste „mo
mente favorabile" să fie conti
nuate. Dincoltr de. accidente și. 
suspendări nu trebuie uitat’ 
însă, că există și necesități de 
moment pentru 
și. „acest tren“, 
nu va mai trece 
rește, nu trebuie 
tind puțin ideea, 
ne că, dacă acum doi ani Jiul 
nu ar fi avut un post vacant- în 
atacul său (prin plecarea lui 
Ion Constantin la Steaua), acel 
băiat necunoscut de la „tineret- 
rezenele" din Ghencea, Mulțes- 
cu, n-ar fi devenit, probabil, 
unul din jucătorii cunoscuți ai 
primului , campionat al 
Există, fără îndoială, un 
ment al necesității" și 
ficarea sa maximă trebuie să de
vină o lege pentru fiecare ju
cător, fie că el provine de la 
ecfrtpa de tineret sau din fon
dul cte rezerve al categoriilor

unele formații, 
cum Zic unii, 
altădată și, fi- 
scăpat. Dez voi
am putea spu

țârii, 
„mo- 

valori-

„CUPA FORESTIERULUIU

Consiliul orășenesc pentru edu
cație fizică și sport fălticeni și con
ducerea asociației sportive Foresta 
din localitate au organizat cea de 
a IlI-a ediție a „Cupei Forestieru
lui", competiție la care au parti
cipat patru divizionare C. Trofeul 
a revenit formației Foresta Fălti
ceni, care ă dispus în finală de 
Relonul Săvinești cu 1—0 (1—0).

M. ENACHE — coresp.

Reintîlnire mult așteptată 
fotbalul, deci, pentru cititorii 
cestei rubrici, și cu foile de arbi
traj pe care Je-am găsit la locul lor 
obișnuit în birourile Comisiei cen
trale de competiții și disciplină, 
precum și cu rapoartele observa
torilor federali, aflate acum în 
păstrarea și cercetarea sectorului 
tehnic al Federației. Schimbarea nu 
este îrttîmpJătoare, ci a fost de
terminată de faptul eă, din retur, 
rolul de observatori federali va, 

numai antrenorilor, ra- 
aprofundînd probte- 

ridieate 
venind 

ulterior 
cuvine, 

desprinde din rapoar-

EXAMENUt Dl PROMOVĂRI
A ANTRIAIIRlIflII

zilei de azi se încheie 
antrenorilor petttru 

într-o categorie supe- 
calificare profesională, 
în Capitală, în organi-

ta cursul 
examinarea 
promovarea 
rioară de 
Desfășurată 
zărea Colegiului central al antreno
rilor, acțiunea aceasta a .«liniat la 
start", în' urmă cu două zile, un 
numit de peste 60 de tehnicieni, 
care activează în procesul de in
struire a echipelor noastre la dife
rite eșaloane competiționale.

Am remarcat, cu acest prilej, 
prezența la masa examinatorilor a 
unor reputate cadre cu o bogată 
experiență, printre care prof. A. ÎMI» 
culescu, C. Braun-Bogdan, prof. R. 
Cosmoc ți prof. C. Simionescu. Din 
rindurile candidâțiior lâ promovare, 
a căror pregătire s-a situat anul 
acesta la im nivel superior ace
luia din anii precedenți, menționăm, 
printre alții, numele unor foști ju
cători de valoare ca: Dridea I, 
Dridea II, Eftimie, L. Vlad, L, Mtin- 
teanu, M. Răduleseu, N. Crlstescu, 
P. Dragomir, C. Deliu. S. Avram.

reveni 
poartele lor 
me tehnice 
respective și 
în procesul 
De aceea, se 
ciuzia ce se 
tele de observare la meciurile pri
mei etape a returului și anume eă 
pregătirea fizică a jucătorilor a 
fost în generai bună, dar că ac
țiunile de atac poarta pecetea im
provizației, a nesiguranței.

Din punct de vedere al calită
ții jocului, cele mai bune notate 
meciuri sînt cele de la Craiova 
(Universitatea — Jiul). Reșița 
(C.S.M. — steaua) și Arad (U.T.A. 
— Steagul roșu). Foarte apreciate 
au fost evoluțiile lui lordănescu și 
Sameș. DaT, cum lotul nu-i cu
prinde numai pe acești doi jucă
tori, așteptăm cit mai repede no
tații asemănătoare (9) și pentru cei
lalți jucători propuși pentru meciu
rile internaționale.

O cCnstâtăre care nu poate decît . 
să bucure este aceea care reiese 
atît din notele cronicarilor, cit șl 
din calificativele observatorilor fe
derali, și anume că arbitrajele au 
fost pe deplin mulțumitoare, unele

de meciurile 
ca un ajutor 
de pregătire, 
amintită con-

dintre ele chiar exeetente. Să nu 
uităm faptul 
etapă au fost 
turi de la II 
există uneori 
în. orice caz,
încercare" pentru arbitrt Este im
portant, de asemenea, că nici o 
echipă n-a fost prejudiciată prin 
neacordarea unei asemenea lovi
turi decisive. în. cazuri cînd1 faza de 
joc ar fi impus-o. Robert Cosmoc, 
care a urmărit meciul de la Re
șița, acordă întregii brigăzi de ar: 
bitri, în frunte cu brașoveanul C. 
Ghiță, hota maximă: 10. Observa
torul nu amintește în nici un fel 
despre lovitura de la 11 metri din 
care reșițenii au realizat egalarea, 
cu puțin înaintea flueruiui final 

.șt nici despre anularea golului lui 
Pantea, considerînd desigur, că 
ambele decizii sînt îa afara orică
rei discuții. Nota 10 a primit-o din 
partea antrenorului emerit Coloman 
Braun-Bogdan și brigada de la 
Constanța, din meciul F. C. Con
stanța — Dinamo, condusă de unul 
din arbitrii noștri tineri, Vasile 
Topan. Și n-a fost de Ioc un meci 
ușor, ci o partidă de mare luptă, 
de puternic angajament fizic !

Am citit și raportul Iui C, Dră-

că în această primă 
acordate cîteva lavi- 
metri, asupra cărora 
controverse și care, 

constituie „pietre de

AZI

al revistei

din
• Ample comentarii asupra eta

pei inaugurale a returului Diviziei 
A (însemnări asupra celor 9 par
tide ; notele acordate arbitrilor 
Și antrenorilor ; ăchipa săptSmîhii; 
echipa campionatului, confidențe).

• Duminică se reia și Divizia 
B I (o pagină consacrată acestui 
eveniment)

• La Interviul săptămîhii, fostul 
internațional Rafinschi.

Azi, de la ora 16

AUTOBUZUL -

inferioare. Pentru că jiecare ju
cător intrat în marele circuit 
al. fotbalului autohton prin gra
ția șansei trebuie să facă u-itat 
prin întreaga sa evoluție șj. pre
gătire acest debut, de circum
stanță.

Vn asemenea act decisiv s-a 
născut și acum, în debutul sta
giunii de primăvară. Am putea 
vorbi, dincolo de exemplele a- 
mintite, și de arădenii Purima 
și Ghiță, de dinamovistul Ma- 
riaJL de clujeanul Soporan, de 
studentul bucureștean Iorga, de 
brașoveanul Fanici și alții. îm
plinirea lor valorică și, impli
cit, titularizarea vor depinde, 
însă, die seriozitatea și sacrifi
ciile personale, paralel cu ma
turitatea echipelor respective, 
afirmație ce vizează, deopotrivă- 
pe antrenori și conducători de 
club.. Ca. o primă condiție, con
secvența utilizării, celor hitesllți 
odată cu încrederea primei for
mații și curajul răbdării, chiar 
dacă unele evoluții vor trăda 
(firesc, la urma urmei!),. și fluc
tuații de formă. E, aici, șt o im
portantă nuanță psihologică ale 
cărei, implicații pot fi 
mari, intr-un sens sau
Pentru că această „(in) constan
tă a selecției" a ratat destule 
lansări reușite. Cum. tot atit de 
adevărat este cd superficialita
tea celor plusați de șansă a țrî- 
nat multe curse care se anun
țau spectaculoase. Dar există 
„reversul medaliei1' și în acest 
caz. Și tocmai de la exemplele 
frumoase, de la încercările reu
șite, trebuie sd pornească și ti
nerii jucători inirați in arenă 
și antrenorii lor

foarte 
altul.

gușat. șe declară 
de calitatea jocului din 
Universitatea Craiova —- 
evoluția multora dintre 
chiar de la Jiul, echipa învinsă eu 
5—1. Bineînțeles că printre acești 
jucători nu figurează și portarul 
echipei oaspe, Mihniache, vinovat, 
se pare, dacă nu de înfrângere, 
măcar de proporțiile scorului.

Din punct de vedere disciplinar, 
prima etapă a avut o desfășurare 
în general apropiată de cerințe. 
Despre comportamentul jucătorilor 
de ia U.T.A. și Steagul roșu, Au
rel Bentu, de pildă, are numai cu
vinte de laudă, exprimîndu-se că ar 
vrea, pînă la încheierea carierei 
(care nu e departe! să aibă de ar
bitrat doar asemenea meciuri. In 
schimb, N. Hainea se plinge de 
faulturile din meciul Rapid — Sport 
Club Bacău, ea și de gestul repro
babil al lui Florin Marin. Nu anti
cipăm hotărîrea Comisiei de dis
ciplină dacă spunem că el va sta 
duminica pe tușă. Aceeași soartă 
o va împărtăși șî colegul său Pop. 
care, mergînd mai departe pe linia 
jocului dur, periculos, a primit cel 
de-al treilea cartonaș galben...

mulțumit 
meciul 

Jiul, de 
jucători.

Jack BERARIU

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ
• Stadionul Dinamo, ora 16 : 

Dinamo — Petrolul Ploiești (Di
vizia A) : ora 14,15 : Dinamo — 
Petrolul (tineret-rezerve) ;

• Stadionul 
Steaua — F. 
zia A);

• Terenul

23 August, ora 16 :
C. Constanța (Divi

Steaua (Ghencea),

ora 10,30 : Steaua — F. C. Con
stanța (tineret-rezerve) ;

• Stadionul
Progresul — 
zia B) ;

• Stadionul
Metalul
zia B).

Progrestil, ora 11 f
Șoimii Sibiu (Divi-

Metalul, ora 11 ș
Flacăra Moroni (Divi-

10 MARTIE 1974
găzduiește

A APĂRUT NUMĂRUL 406

SPORTUL STUDENȚESC

GRECIA

Stadionul Autobuzul 
astăzi partida amicală dintre di
vizionara B, Autobuzul, și forma
ția Spartul studențesc. Întîlnirea 
este programată cu începere de la 
ora 16.

sumarul căruia va recomandăm:
* Trei celebrități ale fotbalului 

european (Beckenbauer, Frail șl 
Van Himst) despre șansele la Tur
neul final al C.M,•
dinS
eri, 
titorii, Din fotbalul international

Doua pagini de reportaje 
fotbalul internațional
Magazin extern
Rubricile obișnuite : Sublini- 

Carnet extern, Dialog cu ci-

• Biletele se
CIȘTIGURILE

Categoria
Categoria
Categoria

-UNGARIA SI 
CEHOSLOVACIA

găsesc de vînzare în toate agențiile Loto-Pronosport. 
CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 3 MARTIE 1914 
I 
a 
a

(13
II- a
III- a

rezultate) 19,75 variante a 5.783 lei 
(12 rezultate) 512 variante a 268 Id 
(11 rezultate) 4.872,80 variante a 42 Iei
Rubrică redactată de LOTO — PRONOSPOJFS I



VINERI, IN SALA FLOREASCA, DE LA ORA 19

MECIUL DE BOX ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ
TELEX

Ne mai desparte o singură zi de 
data inaugurării sezonului compe- 
tițional internațional al pugiliștiior 
noștri fruntași. Evenimentul aștep
tat cu viu interes de iubitorii spor
tului cu mănuși din țara noastră 
— meciul dintre primele reprezen
tative ale României și R. D. Ger
mane — îi va aduna vineri seara, 
în jurul ringului din sala FIo- 
reasca, pe cei mai valoroși boxeri

români. Reuniunea va începe la 
ora 19.

Pentru asigurarea neutralității 
arbitrajelor, forul nostru de spe
cialitate a invitat doi arbitri ita
lieni. Federația italiană de box a 
comunicat numele celor doi purtă
tori ai ecusonului A.I.B.A. ce ur
mează să sosească joi la București : 
Desantis și Quacci. Cele 11 partide 
vor fi conduse în ring, pe rînd, de

ULTIMELE VEȘTI
DIN TABĂRA ROMÂNĂ

0 Ion Alexe se pregătește pentru examene • Calistrat Cuțov vrea o medalie

cum n-a mai purtat nimeni • Simion Cuțov ți... blana de iepure I
W Mircea Tone are coșmarul trabucurilor din Belfast

Practic, pregătirile bo
xerilor noștri pentru 
dubla confruntare cu 
pugiliștii din Republica 
Democrată Germană 
s-au încheiat. Aseară, 
la complexul sportiv 
„23 August", lotului i-a 
fost comunicată forma
ția stabilită pentru pri
ma întîlnire, cea de la 
București. Cel puțin din 
acest punct de vedere, 
emoțiile au încetat. De 
altfel, ele nici nu au 
prea poposit în inimile 
fruntașilor boxului nos
tru, care își cunosc des
tul de bine valoarea.

Firește, în cercurile 
specialiștilor stăruie oa
recare îngrijorare cu 
privire la un meci greu, 
abordat într-o perioadă 
timpurie (raportată la 
planul anual de pregă
tiri). Dar optimismul e 
prezent și purtătorul său 
de cuvînt se arată a fi 
antrenorul Ion Dumi
tru, care crede că băie
ții au avut timp să a- 
tingă forma corespunză
toare, chiar și numai 
teîteva meciuri de
monstrative sau parti
dele cu sparring-parte-

neri din sala de antre
nament.

Boxerii înșiși, cu 
toată modestia care-i 
caracterizează și cu 
puținătatea vorbelor, 
se manifestă încreză
tori în forțele lor. 
Campionul greilor, Ion 
Alexe — purtînd sub 
braț caietele de învă
țătură, pentru că îl aș
teaptă examenele anu
lui II la I.E.F.S. — ne 
spune: „Știm că me
ciul acesta nu este de
cît o etapă in cursul 
pregătirilor noastre pen
tru obiectivul principal 
al anului. Dar oricum, 
o etapă grea

Calistrat Cuțov, calm 
și ponderat, ca întot
deauna, asistă la con
versație și intervine: 
„Sigur că ne e gindul 
și la campionatul mon
dial din august. Nu-i 
puțin lucru să-ți atîrni 
la gît o medalie pe care 
încă n-a purtat-o nimeni 
în lume. Dar pină Ia 
Havana mai 
luni. Toate 
lor. Pe rînd. 
ciul ăsta, pe 
neul pe categorii, apoi 
o deplasare în U.R.S.S., 
Balcaniada, Centura de

sînt cinci 
Ia timpul 
întii me- 

urmă tur-

aur și... om mai ve
dea Subiectul asu
pra căruia este mai, dis
cret privește tentativa 
sa de a intra, și el, ca 
Student, Ia I.E.F.S.

Fratele său, Simion 
Cuțov, se plînge de oa- 
recari dureri de șale, 
ca urmare a unei ră
celi. Nu i-a priit nici 
recentul turneu în Ir
landa. Un mucalit vrea 
să-1 consoleze, zicînd 
că i-ar trebui un „brîu 
al lui Iov", cu blană 
de iepure, cum purtau 
bunicii noștri. Simion 
respinge ideea: iepu
rele e simbolul fricii și 
asta nu i se potrivește 
nicicum lui1

Gălățenii sînt cu gîn- 
dul la meciul din ora
șul lor. Sandu Tirilă 
pare marcat de efor
turile depuse la antre
nament, dar cu voința 
nealterată de a se lupta 
bine în ring. Hazliu, 
Mircea Tone zice: 
„Mi-e dor de aerul cu
rat din sala de la Ga
lați, că Ia Belfast era 
să mă înec de fumul 
trabucurilor. Puteai tăia 
aerul cu iataganul...".

(vib).

cei doi arbitri italieni, iar la mese 
vor funcționa cite un judecător din 
R. D. Germană, unul român și, 
bineînțeles, celălalt neutru.

Colegiul central de arbitri al 
F. R. Box i-a desemnat pe Virgil 
Cazacu (delegat general), Constan
tin Chiriac și Victor Șchiopu, pen
tru reuniunea de la București, iar 
pentru cea de Ia Galați, pe Dumi
tru Dimulescu (delegat general) și 
Ion Ștefan.

Grupul de antrenori care a e- 
fectuat selecția echipei noastre re
prezentative s-a decis să supună a- 
probării Biroului federal următoa
rea formație, în ordinea catego
riilor : Remus Cozma, Constantin 
Grulescu, Marian Lazăr, Gabriel 
Pometcu, Simion Cuțov, Calistrat 
Cuțov, Sandu Mihalcea, Ștefan Flo- 
rea, Alee Năstac, Ion Gyorffi, Ion 
Alexe. Desigur, poate surprinde ab
sența din echipă a unor pugiliști 
ca Sandu Tîrîlă, Mircea Tone, Au
rel Mihai. Primii doi, fiind gălă- 
țeni, au fost introduși în formația 
ce va evolua în partida a doua, de 
la Galați, pentru a fi urmăriți de 
proprii lor suporteri. în legătură cu 
preferințele antrenorilor la catego
ria semimuscă (R. Cozma), ni se 
pare că Aurel Mihai ar fi fost 
un adversar mai potrivit pentru 
rapidul și bătăiosul Schultz.

Biletele de intrare au fost puse 
în vînzare Ia casele obișnuite 
Cm. tr.).

ÎNCEP întrecerile grupei c
A „MONDIALELOR" DE HOCHEI

Intre 8 și 16 martie vor avea loc 
în patru orașe din Franța (Gre
noble, Lyon. Gap și Annecy) între
cerile grupei C din cadrul campio
natului mondial de hochei pe 
gheață.

La această ediție participă echi
pele reprezentative de seniori ale 
Bulgariei, R. P. D. Coreene, Italiei, 
Australiei, Ungariei, R. P. Chineze, 
Elveției și Franței. Jocurile vor a- 
vea loc în fiecare zi, 
zilelor de 10. 13 și 16 
echipele au repaus. In ' 
disputa 28 de partide.

In prima zi, la 8 : 
programate meciurile :
R. P. D. Coreeană, Franța — Bul
garia. Elveția — R. P. Chineză și 
Ungaria — Australia.

cu excepția 
martie, cînd 
total, se vor

martie, sînt 
Italia —

CARLOS MONZON
NU RENUNȚĂ TOTUȘI...
Campionul mondial de box la cat. mij

locie, argentinianul Carlos Monzon. In 
vîrstâ de 31 de ani. a anunțat oficial că 
nu renunță la activitatea competițională 
in acest an. Monzon își va pune titlul 
în joc, la mijlocul lunii iunie în fața 
columbianului Rodrigo Valez

A FOST STABILIT PROGRAMUL

DIIPÂ PRIMA MANȘĂ A MONDIALELOR

Proba feminină de 10 km, din cadrul 
concursului de schi nordic de la Lahti 
(Finlanda), a fost ctștigatl de campioa
na mondială Galina Kulakova. Cunos
cuta schloarâ sovietică a realizat tim
pul de 34:17.6, fiind urmată de compa
trioata sa Zinaida Anosova — 34:28,4
și cehoslovaca Alena Bartosova — 
34:53,1.

JAN HOFFMANN
ÎN ÎNTRECEREA

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de patinaj ar
tistic au început marți la „Olym- 
piahalle“ din Miinchen cu disputa
rea figurilor impuse din proba in
dividuală masculină.

Primul loc în clasament este o- 
cupat de Jan Hoffmann (R.D. Ger-

(R.D.G.) CONDUCE

VITEZIȘTII NOȘTRI AU
KIROV, 5 (Agerpres). — A 36-a 

ediție a concursului internațional 
de patinaj viteză pentru „Premiul 
S. M. Kirov" a fost cîștigată, la 
masculin, de sportivul sovietic A- 
leksandr Cekulaev cu 182,290 puncte. 
L-au urmat compatrioții săi 
și Kuzmenko. Patinatorul 
Gh. Pop a ocupat locul 22.

La feminin victoria a
sportivei sovietice Galina Nikitina 
— 197,216 puncte, secundată de 
Sivkova, câștigătoarea probei de

Kurgun 
român

revenit

16 ECHIPE LA „CURSA PĂCII"

Turul ciclist al Levantului s-a încheiat 
la Valencia cu victoria rutierului italian 
Marcelo Bergamo, care, în șasa etape 
a totalizat timpul de 28h 03:44.

PATINATORILOR
ie 

75,44 
Kovalev

mană) cu 76,24 puncte, urmat 
Serghei Volkov (U.R.S.S.) 
puncte și Vladimir 
(U.R.S.S.) — 72,31 puncte.

Concurentul român G. 
ocupă locul 17, cu 61,44 
La întrecere participă 26 
natori din 22 țări.

Fazekas 
puncte, 

de pati-

EVOLUAT LA KIROV
3 000 m. In această cursă, românca 
Liana Cardas s-a situat pe locul 20.

La concurs au luat parte tineri 
sportivi din Polonia, R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, România și 
U.R.S.S.

'CE? A"»

în ultima zi a concursului internațional 
de înot de la Bremen (bazin de 25 m), 
sportiva americană Lynn Colella a ter
minat învingătoare în două probe : 100 
m bras în 1:14,90 și 200 m fluture în 
2:18,23. Proba de 100 m spate a revenit 
olandezei Enltha Brigitta în 1:06,35. Cam
pionul sovietic Nikolai Pankin a cîȘti- 
gat proba de 100 m bras cu timpul de 
1:04,39. Alte rezultate ; 200 m spate — 
Steinbach (R.F.G.) 2:08,95 (nou record); 
200 m fluture — Brinkley (Anglia) 
2:03,86 ; 400 m feminin — Heather Green
wood (S.U.A.) 4:20,67.

tntilnirea Internațională de rugby 
tre echipele secunde ale Franței șl 
țiel disputată la Bayone a revenit 
byștilor francezi 
(3-0).

cu scorul de

campion mondial 
grea, americanul

de 
de 

spe- 
lunl

La Beirut, fostul 
box la categoria _ 
culoare Cassius Clay, a declarat că 
ră să-1 întîlneaseă în viitoarele 6 
pe deținătorul centurii, George Fore
man. In legătură cu întâlnirea Foreman — 
Norton, programată la 26 martie la Ca
racas, Cassius Clay a declarat că Fore
man, care posedă lovituri puternice, va 
cîștiga înainte de limită.

ȘAH

VIKTOR KORCINOI (U.R.S.S.)

Continuăm prezentarea echipelor care, în
tre 9 și 16 martie, vor evolua în cadrul 
campionatului european pentru juniori (gru
pa B) de la București.

'Astăzi, loturile Franței, Italiei, și Austriei.

FRANȚĂ

Cu puțin timp înaintea deschiderii 
turneului interzonal de la Leningrad 
(care marca începutul unul nou ciclu 
în lupta pentru desemnarea șalange- 
rului campionului mondial de șah), 
specialiștii prezenți în orașul de pe 
Neva afirmau că Viktor Korcinoi ar 
fi adversarul cel mai incomod pen
tru Bobby Fischer.

Se pornea în această apreciere de 
la faptul că marele maestru sovietic, 
pe lingă talentul său și înalta erudi
ție teoretică, deține calitatea de a fi 
un excepțional luptător, dlrz și te
nace, un veritabil „rege al apărării 
active", adică exact ceea ce nu convine 
campionului american.

Intr-adevăr ,el a cîștlgat atunci în 
mod strălucit „interzonalul" șl lată-1, 
în aceste zile, la Augusta, în S.U.A., 
termlnind victorios (3—1) meciul din 
„sferturi" cu brazilianul Henrique 
Costa Mecking.

Figură proeminentă a eșicherulul 
mondial, profesorul de istorie viktor 
Korcinoi s-a născut la Leningrad, la 
23 iulie 1931. A învățat jocul de șah 
în familie, fiind la vremea aceea un 
veritabil „eonii minune". De două ori, 
în 1947 și 1948, a cucerit titlul de cam
pion de juniori al U.R.S.S., pentru ca 
în 1951 să se califice în finala campio
natului seniorilor.

De peste 20 de ani, Korcinoi face 
parte din elita șahiștilor sovietici. De
butul internațional și l-a făcut în 1954, 
la București, cînd a furnizat o mare 
surpriză ocupînd primul loc. Anul ur
mător cîștigă la Hastings, apoi repeta 
performanta în marile turnee de la 
Cracovia. Buenos Aires șl Budapesta, 
Iar în I960 devine campion al U.R.S.S.. 
reeditând succesul în 1962. De atunci 
este nelipsit din lupta pentru laurii

de 
în- 
re-

TURNEUL DE LA TAȘKENT

Palatul gimnasticii și 
Buenos Aires. Deocam- 

coridus de antreno- 
Ladislao Cap cuprinde

ur-
nume.

parte din echipa Argentinei 
a întrecut „naționalele" Boli
și Paraguayului în prelimina- 
campionatului mondial. Alți 

de

Cap a explicat repre- 
presei că i-a preferat 
pentru „abilitatea lor, 
de rezistență și dorin-

DE ATLETISM DE LA J.O. 1976
Comitetul de organizare a Jocu

rilor Olimpice de vară de ia Mon
treal 'din 1976 a dat publicității 
programul complet al probelor ' 
atletism, care se vor 'desfășura 
tre 23 și 31 iulie, cu o zi 
paus la 27 iulie.

Programul a fost stabilit 
fel incit toți sprinterii să 
participa și la cursele de 
în schimb, un concurent 
putea lua parte și la cursa de 1 500 
m și la cea de 5 000 m, întrucît 
semifinalele la 1 500 m sînt pro
gramate la 30 iulie, ora 16,20, iar 
finala probei de 5 000 m — în a- 
ceeași zi la un interval de 
o oră și jumătate.

în prima zi a conoursului 
se vor disputa doar două

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU:

de

în așa 
poată 

ștafetă, 
nu va

numai

atletic 
finale:

Participantele la „europenele" de hochei
juniori - grupa B de la București

dat fiind făptui că la „europene" el 
vor întîlni chiar în meciul de debut, 
la 9 martie, formația Bulgariei, după 
care vor întâlni in ordine echipele 
R. D. Germane (10 marile), României
(12 martie), Austriei (13 martie).

CESARE TRENTINI

săritura în lungime femei și 20 km 
marș. Celelalte finale vor avea 
loc după cum urmează: 24 iulie; 
suliță femei ; aruncarea greutății și 
100 m plat bărbați; 25 iulie: nrun 
canea discului, , 800 m. 400 m gar
duri bărbați și 100 m plat femei; 
26 iulie: săritura cu prăjina, arun
carea suliței, 200 m plat. 10 000 m 
și 800“ m femei; 28 iulie: aruncarea 
ciocanului, 110 m garduri, 3 000 m 
obstacole, precum și finalele femi
nine la 200 m plat și săritura în 
înălțime; 29 iulie: 400 m plat, să
ritura în lungime bărbați, 100 m 
garduri, 400 m plat și aruncarea 
discului femei; 30 iulie: triplusalt, 
5 000 m, precum și proba feminină 
de 1 500 m; 31 iulie: săritura în 
înălțime, maraton, 1 500 m bărbați, 
aruncarea greutății femei și cele 
patru probe de ștafetă.

întrecerile de atletism din cadrul 
viitoarelor J.O de vară se vor des
fășura pe noul stadion olimpic din 
parcul Maisonneuve, a cărui cons
trucție a început în luna aprilie a 
anului trecut.

VARȘOVIA, 5 (Agerpres). — Cea 
de-a 27-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii" 
stîrnește un viu interes în rîndu- 
rile rutierilor amatori. Pînă în pre
zent au confirmat participarea 16 
echipe, reprezentînd Austria, Belgia, 
Cuba, Franța, Italia, Danemarca, 
Olanda, U.R.S.S., Iugoslavia, Româ
nia, Bulgaria, Anglia, Ungaria, R. D. 
Germană, Cehoslovacia și Polonia.

PROGRAMUL RUGBYSTILOR 
ITALIENI

Federația italiană de rugby a dat 
publicității calendarul său interna
țional. La 10 martie, rugbyștii ita
lieni vor juca la Roma în compa
nia unei selecționate a orașului 
Auckland (Noua Zeelandă). ' Apoi, 
echipa italiană va pleca într-un 
turneu de trei jocuri în Anglia. La 
5 mai, la Milano, „Squadra Azzurra" 
va întîlni echipa R. F. Germania.

Selecționata de tineret a Italiei 
va susține două meciuri la Pia
cenza (10 martie și respectiv 14 
aprilie) cu două selecționate de ti
neret din Franța.

de campion al lumii. In 1971, a ratat 
în meciul cu Tigran Petrosian (o în- 
frfngere. 9 remize) posibilitatea de a-1 
întîlnl el pe Fischer, în finala pentru 
desemnarea șalangerului Iul Boris 
Spasski.

Acum, la cei aproape 43 de ani al 
săi, Viktor Korclnol îșl dă seama că 
trebuie să se grăbească. El va juca, 
așadar, marea sa carte. Peste trei ani 
ar putea să fl© prea târziu...

La ediția precedentă a ;,europene
lor", din Olanda, juniorii francezi s-au 
clasat onorabil, sltulndu-sa pe locul 
cinci. De data aceasta, la București, 
echipa Franței va avea, însă, o misiu
ne mal «nficiia, ea urmînd să evolueze 
în cadrul unei grupe foarte puternice, 
alături de reprezentativele Iugoslaviei, 

R.F. Germania, Norvegiei șl Ungariei. 
Sperăm, totuși, ca tinerii noștri ho- 
cheiști să aibă o comportare bună.

Echipa care se va deplasa la Bucu
rești este formată, în linii mari, din 
jucători de la cele mal bune patru 
cluburi franceze ; Grenoble, Lyon, Gap, 
din zona Alpllor, și „Franțais volants", 
din regiunea pariziană. Majoritatea o 
formează „alpinii" deoarece, datorită 
condițiilor naturale, aceștia au la dis
poziție un sezon competlțional mal 
lung și mal bogat decît cel din ca
pitală. De asemenea, trebuie să ară
tăm că majoritatea jucătorilor parti
cipă la meciuri din prima serie a cam
pionatului francez.

Din păcate, reprezentativa de juniori 
a Franței n-a făcut o pregătire' spe
cială pentru competiția de la Bucu
rești. ceea ce va însemna, desigur, un 
handicap pentru ea, pentru că aici, 
la noi, este foarte greu să organizezi 
o astfel de pregătire comună, așa cum 
au făcut, desigur, toate celelalte for
mații. Și mai este ceva : deoarece, în 
același timp cu campionatul de juniori 
de la București se vor desfășura la 
Grenoble întrecerile grupei C a C.M., 
antrenorul național Pete Laiiberte nu 
va putea să facă deplasarea în Româ
nia. Această schimbare de antrenor 
va avea influență asupra jocului ju
niorilor, obișnulțl cu personalitatea șl 
cu maniera de a conduce a „patronu
lui" echipelor Franței.

Iată lotul pentru București: portari : 
Cal (Gap), Degiovani (Lyon) ; fundași : 
Duru (Grenoble), Rege (Marseille). An- 
cey și Tournier (Chamonix), Sadun 
(Franțais volants) ; atacanți : Prechac, 
Chaussade (Franțais volants). Combe 
(Cap), Piccinini, Le Blond (Grenoble). 
Perroud (Saint Gervais), Lafit, Zanoni,

Bansao (Lyon), Dallly (liUe). Antreno
rul este Gelinas, de la Gap,

MARCEL NICOLAU
„Le Dauphine liberă"-Grenoble

AUSTRIA

(Armare pag, l)

tjj 19OT * jucat finala campion*-; 
tulul mondial.

Extrem da Inapîrata ni •«* părut 
ideea antrenorilor «măriți N’fcola» 
Nadef |! Oprea Vbue de a folosi 
în datauriv* pa jucătorii cai mal 
twaoe |i eu o bună tehnică de a- 
părători. peimlțtnd lui Oața și Blr- 
talaa să aibă a contribuție sporită 
fn acțiunile ofensiva. Gațu a juoat 
fl ta acest med de o manieră entu- 
stasmantă, atrăgtadu-șl aplauze la 
scenă deechlsă« iar Blrtalan. cu 
tarta sa de fdt Ieșită din comun, 
a probat tuturor că nu întâmplător 
ee află ta fruntea clasamentului 
golgeterilor.

Jocul bun el echipei române a 
continuat și după pauză. După 9—1 
au urmat 12—2, 16—3 și 19—8 
(min. 53). La această situație, ju
cătorii români, mai puțin atenți la 
tabela de marcaj, au dorit să ofere 
publicului și faze de mare specta
col. Ritmul paselor, varietatea lor 
au crescut. Și-au făcut loc însă și

ITALIA
cu Reprezentativa de

— ambele ciștigate de
— reprezentativa țării

^Aventura" naționalei fcazzurau de 
juniori, participantă la Campionatele 
europene de la București, va începe 
lunea viitoare, cînd delegația italiană 
va pleca cu avionul la Sofia, unde ju
niorii peninsulari vor susține două în
tâlniri de antrenament înaintea so
sirii în România.

Ca să fim mal precișl, «elecțlonabllii 
lui Rabanser dl Ortisel (antrenorul 
formației italiene), vor pleca luni 
din Milano și vor ajunge în capitala 
bulgară, via Ziirich, în aceeași zi. Din 
lot iac parte următorii jucători : Ric
cardo Malsiner (Hockey Club Gardena) 
și Mirko Planezze (Hockey Club Alle- 
ghe) — portari ; Erwin Kestner (Hoc
key Club Gardena), Gino Pasqualoto 
(Hockey Club Bolzano), Norbert Gasser 
(Hockey Club Latemar di Bolzano), 
Ferdinando da Rin (Sportivi Ghlacio 
Cortina Doria), Aldo Lacedolli (Sportivi 
Ghiacio Cortina Doria), Roberto Boa- 
retto (Sportivi Ghlacio Brunlco) — 
apărători ; Herbert Frisch 
Club Gardena), Guido Paur 
Club Gardena), Giuseppe 
(Hockey Club Bolzano). Manfred Gat- 
scher (Hockey Club Latemar), Klaus
Runer (Hockey Club Latemar), Bern-
hard Mair (Hockey Club Latemar), Ser
gio Fiorcse (Sportivi Ghiacio Cortina 
Doria), Vincenzo Polloni (Sportivi 
Ghiacio Cortina Doria), Giovanni da 
Depe (Sportivi Ghiacio Cortina Doria), 
Giorgio Triches (Sportivi Ghiacio Cor
tina Doria) — atacanți.

Delegația „Azzura", alcătuită din ju
cători care evoluează in echipe divi
zionare, va fl însoțită de Guldo Tes- 
sarl, m'embru al comisiei tehnice, de 
către Aldo Caroll, secretar al federa
ției italiene de hochei pe gheață, de 
Roberto Franceschinl, consilier fede
ral. de maseurul Paolo Benvenuti șl de 
arbitrul Alflo Tuzzi. Partidele 
cu reprezentativa bulgară sînt 
mate pentru zilele de 5 șl 6 
Ele vor fi de folos jucătorilor

(Hockey 
(Hockey 
Pichlwra

amicale 
progra
mările, 
italieni.

După meciurile 
tineret a Elveției 
Juniorii austrieci ................ ......
și-a început pregătirile pentru turneul 
european de la București. De aproape 
două săptămînl, juniorii austrieci se 
pregătesc în comun, în stațiunea Luste- 
nau, unde susțin cu regularitate jocuri 
de verificare cu formații din campiona
tul regional. Firește, sînt doar întâlniri 
de acomodare, în care rezultatele nu au 
contat prea mult în aprecierea valorică 
a echipei. Aceasta este, de altfel con
cepția de pregătire a antrenorului sovi
etic lurl Baulin, care a preluat condu
cerea echipei de juniori din actualul 
sezon. El a alcătuit un lot de perspec
tivă, cu care speră să obțină bune rezul
tate la C.E.

In lotul care se deplasează la Bucu
rești, se numără mulțl jucători care 
activează în prima divizie, sau în Uglle 
superioare. Cei mal apredațl hochelștl 
sînt portarul Fritz Holzer — titular al 
echipei KapfenbErger S.V., înaintașii 
Konig șl Pok, ambii de la Klagenfurter 
A.C.. care au fost descoperiți de antre
norul sovietic luri Gluhov, țn fine, 
foarte talentat este șl Schwendlnger, din 
echipa Vorarlberg, tot din Prima divi
zie. Toți acești jucători tineri sînt în 
vederile selecționerilor pentru a fl 
movați în prima reprezentativă de 
ori a Austriei.

Dar, iată lotul complet :
PORTARI : Negcle (Innsbruck), 

zer (Kapfenberger S.V.), Wilitsch (ATSE 
Graz)

FUNDAȘI : Koller (Wiener Eiss Ve- 
reln),Bettega (VEU Feldkirch), Uhl (Zell 
am See). Helmuth Holzer (Kapfenber
ger S.V.), Groblinger (Kapfenberger 
S.V.), Kristan (Klagenfurter A.C.), E- 
delman (Klagenfurter A.C.).

ÎNAINTAȘI : Konig (Klagenfurter
A.C.). Liepherth (Klagenfurter A.C.) PBk 
(Klagenfurter A.C.), Mitterer (Tnnsbruck), 
Lederer (Zell am See). Schwendlnger 
(VEU Feldkirch), Horvath (Kapfenber
ger S.V.), Widhardt (Innsbruck), Mill- 
ler (Innsbruck).

După cum se vede, jucătorii provin 
din numeroase echipe de club șl de 
aceea, o acomodare prealabilă s-a im
pus ca strict necesară.

KURT CASTKA

F.
1

Patru jucători in luptă pentru balon... Fază din meciul Csepel — Za- 
laegerszeg (3—1) din prima etapă a returului, în campionatul ungar.

Foto : KEPES SPORT

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

cîteva inexactități, A fcat «ufleient 
pentru echipa daneză aă se trezeas
că din uluiala de pînă atunci ți să 
atace ou mal mult curaj. Ca urma
re — o sultă de S goluri ale adver
sarilor — diferența a scăzut, dar 
nu de o manieră care să pericliteze 
situația echipei noastre in clasa
mentul final al grupei semifinale.

Merita deosebita ta obținerea a- 
eestui nou sueees revin lui Penu, 
Gațu, Blrtalan, Stock! șl Gunesch, 
dar întreaga echipă merită a fi «vi- 

' ‘ ta care a 
de minute

dențiată pentru modul 
evoluat aproximativ so 
din această partidă.

Arbitrii Valdei și
(Iugoslavia) au condus autoritar 
următoarele formați! i ROMANIA! 
Penu (Dincă) — Gațu, Kicsid 1, 
Blrtalan 5, Gunesch 4, Voina 1, 
Cosma 2, Stockl 4, Tudosie 1, Licu 
2, Dan Marin; DANEMARCA: Jor
gensen (Lauritzen) — I. Larsen 3, 
Frandsen 2, Voodsgard, B. Larsen, 
Stenskjaer 2, From, N. Nielsen 2, 
Botscher 1, A. Nielsen 1, Poulsen.

Formația României a beneficiat 
de două aruncări de la 7 metri din

Șluanevtcl

care a transformat una, iar cea 
daneză a ratat singure aruncare pe 
oare a executat-o. Sportivii noștri 
au fost penalizați cu 15 minute de 
eliminare, iar cel danezi cu 11.

Partida următoare a selecționatei 
române — joi, la Schwerin, cu 
Cehoslovacia.

Trectad la cealaltă grupă semifi
nală, trebuie subliniată victoria 
Iugoslaviei ta tata selecționatei Uni
unii Sovietice, Cîștigtad eu 18—15, 
campionii olimpici au acumulat de 
asemenea 4 puncte *i păstrează cele 
mal mari șanse de a ajunge pentru 
prima oară ta finala unul campio
nat al lumii. Dar handbaliștii iu
goslavi mai au de trecut joi seara 
un hop dificil — meciul cu repre
zentativa R.D. Germane oare, tota- 
lizînd 3 puncte (a Învins Ungaria 
cu 17—10), păstrează încă speranțe 
la locul I. Gazdelor însă le este 
necesară — în situația actuală — o 
victorie pentru a juca finala C.M., 
în timp ce echipa lui Ivan Snoj 
poate avea această satisfacție și în 
cazul unui rezultat egal în partida 
de joi de la Berlin.

CEHOSLOVACIA (etapa a 16-a) : Zbro- 
jovka Bmo — Lokomotiv Kosice 1—0: 
Spartak Trnava — Bohemians Fraga 
1—1 ; A. C. Nltra — Sparta Praga 1—1 ; 
V.S.S. Kosice — Union Tepllce 3—0 ; 
Inter Bratislava — Tatran Preșov 1—0; 
Banik Ostrava — Slovan Bratislava 2—1: 
Dukla Praga — Z.V.L. JUlna 3—1; Sla
via Praga — Skoda Plsen 5—0.

Clasament : 1 Dukla Praga — 21 P : 
2. Banik Ostrava — 21 p ; 3. Slovan Bra
tislava — 20 p.

OLANDA (etapa a 24-a) : Go Ahead 
Deventer — F. C. Utrecht 2—1 ; P.S.V. 
Eindhoven — Haarlem 1—1 ; Ajax Am
sterdam — AZ ’67 Alkmaar 2—0 ; M.V.V. 
Maastricht — Feyenoord Rotterdam 0—0; 
Graafschap — N.A.C. Breda 2—0 ; Spar
ta Rotterdam — F. C. Twente Enschede
1— 2 ; Telstar — N.E.C. Mijmegen 2—1 : 
F. C. Den Haag — F. C. Amsterdam 0—1; 
Roda Kerkrode — F. C. Graningen 1—o.

Clasament : l. Ajax Amsterdam — 
40 p ; 2. F. C. Twente — 39 p ; 3, Feye- 
noord Rotterdam — 3s p.

PORTUGALIA (etapa a 12-a) ■ Gui
maraes — F. C. Porto 0—0 ; Benfica Li
sabona — Monti jo 5—1 ; sporting Li
sabona — C.U.F. 8—0 : Academica — Ta- 
rense 1—« ; Olhanense — Oriental 4—1 î 
Barrertrenae — Belenenses 1—0 ; Vitoria 
Setubal — Leixoe-s S—1 ; Boavtsta 
Beira Mar 2—0.

Ouament : 1. (porting Lisabona 
M p : >. Benflea Lisabona — Mp; 
F. C. Porto — 34 p.

SPANIA (etapa a M-a) t Saragossa 
Grenada 1—0 ; C.F. Barcelona — Cas
tellon S—0 ; Malaga — Real Madrid 1—0 ; 
Oviedo — Real Socledad 0—2 ; Atletico 
Madrid — Espanol Barcelona 5—1 ; Va
lencia — Celia Vigo 0—0 ; Las Palmas — 
Santander a—0 ; Elche — Gljon 1—0 : 
Atletico Bilbao — Murcia 3—0.

Clasament : 1. C. F. Barcelona — 37 p; 
2. Atletico Madrid — 30 p ; 3. Atletico 
Bilbao — 29 p.

BULGARIA (etapa a 20-a) : Beroe Sta
ra Zagora — Lokomotiv Sofia 1—2 ■ 
T-S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia — 
Cerno More Varna 4—3 (In mln. 60 
oaspeți! conduceau cu 3—1 I); Akade- 
mik Sofia — Botev Vrața 2—1 ; Levski 
Spartak Sofia — Etar Tîrnovo 2—0 ; Ml- 
nlor Pemik — Trakia Plovdiv 1—1 ; 
Spartak Pleven — Plrin Blagoevgrad
2— 1.

Clasament : 1. Levski Spartak Sofia —

36 p ; 2. Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia — 29 p ; 3. Etar Tîrnovo —

IUGOSLAVIA (etapa a 19-a) : 
Mostar — Steaua Roșie Belgrad 
Sarajevo — Sloboda Tuzla 0—0 ; 
Zenica — F. C. Zagreb 1—0 ; 
Nlș — Vardar, Skopiie 2—1 ; Bor 
ltmpia Ljubljana 2—0 ; Dynamo zagreb
— Hajduk Split 0—1 : Vojvodina Novl 
Sad — Zelezniclar Sarajevo 0—0; OFK 
Beograd — Borac Banja Luka 1—1 ; pro
letar Zrenianin — Partizan Belgrad 1—0.

Clasament : 1. Hajduk Split — 24 p; 
2. Radniciki Ni* — 24 p ; 3. Velez Mostar
— 23 p.

23 p. 
Velez 
4—2 ; 
Celik 

Hadnâciki 
O-

cu un efectiv care numără, deocamdată, 14 jucători
Lotul fotbaliștilor argentinieni 

din care se va forma reprezenta
tiva ce va participa la turneul fi
nal al campionatului mondial a 
început pregătirile la 20 februarie, 
printr-un antrenament de sală e- 
fectuat în 
scrimei din 
dată, lotul 
rul federal 
numai 14 jucători, aleși dintre cei 
ce au arătat, în ultima vreme, că 
dețin o bună formă sportivă. Ul
terior, lista selecționabililor 
mează să ajungă la 22 de

Referindu-se la primii 14 selec
ționați, L. 
zentanților 
pe aceștia 
capacitatea 
ța de a reprezenta Argentina în 
marea competiție". De reținut că 
9 dintre acești selecționați au fă
cut 
care 
viei 
riile 
patru sînt debutanți. Media 
vîrstă a acestui prim lot este de 
25 ani.

Iată numele componenților lo
tului argentinian : Miguel Angel 
Santoro, Ubaldo Matildo Fillol 
(portari) ; Enrique Ernesto Wolff 
Francisco Sa, Nestor Togneri, Al
berto Tarantini (apărători); Enrique 
Chazarreta, Roberto Teich, Miguel 
Angel Brindisi (mijlocași); Augus
tin Balduena, Rene Houseman, 
Roque Avallay, Pedro Aldo Foy, 
Ricardo Bertoni (atacanți).

Printre partenerii meciurilor-test 
ale fotbaliștilor din Argentina se 
află reprezentativele României, An
gliei și R. F. Germania la care ar 
fi posibil să se adauge și cea a 
Olandei.

Turneul internațional de fotbal de 
la Tașkent, rezervat echipelor de juniori, 
s-a încheiat cu victoria primei re
prezentative a U.R.S.S., care a întrecut 
cu scorul de 6—5 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) selecționata R.S.S. 
Uzbece. Pe locui trei s-a 
mația R.F. Germania.

LA 13 MARTIE, LA VIENA

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL INTILNESTE PE
Așa după cum am mai anunțat, 

lotui național de fotbal urmă să 
susțină inițial un joc de pregătire 
la 13 martie cu o formație de club 
din Grecia sau R.F. Germania. Pînă 
la urmă, forul nostru de speciali
tate a căzut de comun acord cu u- 
nul din cluburile vieneze urmînd

clasat for-

ADMIRA
noastre săca reprezentativa tării 

se deplaseze' în capitala Austriei, 
unde la 13 martie va avea ca par
teneră de întrecere formația Admira 
Wacker Viena. Această confruntare . 
reprezintă ultima verificare înain-, 
tea meciului amical cu Franța, de 
la 23 martie.

in cupeu fUROPiNt meciuri de atracție
PE AFIȘUL SFERTURILOR DE FINALĂ

Trei meciuri din sferturile de fi
nală ale Cupelor europene s-au 
desfășurat pînă acum, iar celelal
te urmează astăzi. După ce săp- 
tămîna trecută, F. C. Basel a dis
pus cu 3—2 în C.C.E. de Celtic 
Glasgow, aseară s-au mai desfă
șurat alte două partide :

In C.C.E.: Bayern MUnchen — 
Ț.S.K.A. Sofia 4—1 (2—1).

în CUPA CUPELOR : Glentoran 
Belfast — Borussia Mdnchenglad- 
bach 0—2 (0—1).

★
în programul de astăzi, figurează 

toate celelalte partide,suscitînd un 
interes deosebit. O scurtă trece
re în revistă a partidelor va fi 
edificatoare.

Va reuși F. C. Basel să elimine 
pe Celtic Glasgow ? în jocul tur,

elvețienii au cîștlgat cu 3—2. Este 
greu de presupus totuși ca forma
ția scoțiană să nu poată stabil! di
ferența necesară pe teren propriu.

Celelalte dispute din C.C.E. se 
desfășoară in prima manșă : Steaua 
roșie Belgrad, învinsă duminică 
în campionat, pare că s-a mena
jat pentru întîlnirea cu Atletico 
Madrid, și rămîne favorită. In 
fine, Spartak Trnava, are o misi
une dificilă, chiar acasă în fața 
lui Ujpesti Doza, victorioasă dumi
nică în campionat cu 5—0 !

In Cupa cupelor, trei partide în 
aparență de mai puțină rezonanță, 
dar care pot furniza 
A. C. Milan — PAOK 
F.

surprize :
Salonic ; 

C. Magdeburg — Beroe 
Zagora ; Sporting Lisabona — 
Ziirich.

Interesante sînt meciurile

Stara 
F. C.

din

Cupa U.E.F.A. VXB. Stuttgart 
are de înfruntat pe Vitoria Setu- 
bal, care a eliminat pe Leeds Uni
ted, F, C. Koln pe Tottenham Hot
spur, iar Ruch Chorzow pe Feyeno- 
ord Rotterdam. Dedby-ul sferturi
lor îl constituie jocul dintre cele 
două mari performere din campi
onatele Angliei și R. D. Ger
mane. Ipswich Town și Lokomo
tive Leipzig. Prima a eliminat pe 
Real Madrid, Lazio Roma (actua
lul lider al campionatului italian) 
șl Twente Enschede, iar Lokomo
tive a trecut de Torin,-), Wolver
hampton și Fortuna Diisseldorf!

In ce privește jocurile din retur, 
ele vor avea loc, conform progra
mului, la 20 martie. Excepție face 
doar partida dintre Atletico Ma
drid — Steaua roșie, care se dis
pută la 21 martie.
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