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ȘEFUL STATULUI ROMÂN
După primire* * călduroasă, eu toate 

onorurile, rezervată președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, la sosirea in capitala Ar
gentinei și după primele convorbiri 
cu președintele Juan Domingo Peron, 
cu doamna vicepreședinte Maria 
Estela Martinez de Peron — mo
mente pline de semnificație, care au 
reliefat bunele relații existente intre 
cele două țări, intre conducătorii lor 
— marți după-amiază, am fost mar
torii altor momente, care ne-au con
vins și mai mult de Însemnătatea 
deosebită pe care o acordă distinsele 
gazde vizitei inalților oaspeți români, 
profundul respect și aleasa prețuire 
de care se bucură, in Argentina, șe
ful statului român.

O dată cu disputarea — simbăiă 
și duminică, Ia Poiana Brașov și Tuș- 
nad — a Întrecerilor finale pe țară 
la schi, săniuțe și patinaj, care au 
Urmat, la puțină vreme, desfășurării 
finalei la șah, prima ediție de iarnă
* competiției sportive de masă cu ca
racter republican — „Cupa tineretu
lui" — s-a apropiat foarte mult de 
afirșitul ei, răminînd să mai aibă Ioc 
doar etapa finală la tenis de masă. 
Cum aceasta din urmă nu mai poate 
modifica prea mult datele problemei, 
ne-am adresat tovarășului Miron Ol- 
teanu, secretar al C.N.E.F.S., pre
ședintele Comisiei centrale de organi
zare a „Cupei tineretului", cu rugă
mintea de a schița un prim bilanț 
general *1 acestei importante com
petiții.

„Laolaltă cu celelalte acțiuni În
treprinse pentru traducerea în viață 
a prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, „Cupa tineretului" a fost ini
țiată — ne-a subliniat interlocutorul 
nostru — în scopul angrenării într-o 
activitate sportivă organizată a cit 
mai multor tineri de la orașe și din 
mediul rural. Spre deosebire de alte 
competiții de masă ce au avut loc 
pînă acum, la această primă ediție 
a „Cupei tineretului" (de a cărei or
ganizare și desfășurare s-a îngrijit 
Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport împreună cu celelalte in
stituții și organizații cu atribuții în 
domeniul sportului și organele lor în 
subordine) au fost admiși numai ti
neri fără clasificare sportivă și care 
nu sînt legitimați la vreun club sau 
vreo asociație sportivă, iar participa
rea în concurs s-a făcut pe categorii 
de vîrstă și de activitate. Ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului", care a 
cuprins întreceri la schi, săniuțe, pa
tinaj, șah și tenis de masă, a fost 
inaugurată în decembrie 1973 și, în 
pofida condițiilor destul de nepriel
nice în majoritatea județelor țării 
(zăpadă puțină, temperaturi ridicate 
care au împiedicat realizarea unor 
patinoare naturale), și-a îndeplinit în 
bună măsură menirea. A fost evident 
că această competiție a stimulat ini
țiativa tuturor factorilor din mișca
rea sportivă și a înviorat sensibil ac
tivitatea de masă în toate județele 
țării, organizîndu-se acțiuni deosebit 
de atractive și cu o remarcabilă efi
ciență. Deși în emiterea oricărei apre
cieri trebuie să ținem seama de fap
tul că nu pretutindeni — așa cum

Stadionul tineretului din Capi
tală a dat, și în acest an, tonul 
deschiderii sezonului sportiv în aer 
liber. De cîteva zile frumosul com
plex de la șosea găzduiește în
treceri care de care mai atractive. 
Ultima dintre acestea a fost o re
ușită competiție de cros, rezerva
tă studenților bucureșteni, precum 
și celor de la alte cîteva insti
tute de învățămînt superior din 
țară : Timișoara, Galați și Oradea

Datorită prezenței la start a unui 
mare număr de concurenți, dar în 
special ca urmare a bunei organi
zări, întrecerea a însemnat o re
ușită aproape deplină. Rezerva pe 
care o avem vine de acolo dă și de 
data aceasta — fapt repetat pentru 
a nu știm cîta oară — catedrele 
de educație fizică, consiliile asoci
ațiilor studenților comuniști, orga
nizațiile U.T.C. de la Institutul a- 
gronomic din Capitală, precum și 
de la institutele de artă (I.A.T.C., 
Conservatorul Ciprian Porumbescu. 
de la Institutul de arte plastice) 
nu și-au trimis reprezentanți la 
această întrecere.

Cum spuneam, însă, concursul a

★
Omagiind tradițiile de luptă pen

tru libertate și independență ale na
țiunii argentiniene, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus, in după-amiaza primei zile 
* vizitei, o coroană de flori la Mo
numentul lui Jose de San Martin, 
erou național și al popoarelor latino- 
americane.

In fața monumentului, dominat de 
nn grup statuar, deasupra căruia se 
Înalță statuia ecvestră a celui ce este 
denumit „El Libertador", solii po
porului român sint salutați, cu ono
ruri militare, de grenadier!! regi
mentului creat de marele comandant 
de oști Jos6 de San Martin, unitate 
care a fost nucleul organizării mili
tare a luptei pentru independență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele
lalte personalități care ii Însoțesc la 
ceremonie, păstrează un moment de 
reculegere in memoria acestei figuri 
legendare din istoria Argentinei, a 
continentului sud-american.

Din nou sint prezentate onoruri mi
litare, in cinstea șefului statului 
român.

O mare mulțime de oameni care a 
as’stat la ceremonie face o caldă ma
nifestare de simpatie șefului statului 
român, țării noastre, il aclamă 
Îndelung ; președintele Nicolae

„CUPA
ACTIVITATEA
Interviu cu tovarășul 

MIRON OLTEANU, 
secretar al C.N.E.F.S., 

președintele Comisiei centrale 
de organizare

^^ffllMI SHNfflVE PE O
ÎNTRECEREA STUDENȚEASCĂ de cros

Ceaușescu și tovarăș*  Elen*  Ceaușescu 
răspund cu prietenie aplauzelor și sa
luturilor cordiale ale locuitorilor ca
pitalei argentiniene.

★
Oaspeții români se îndreaptă apoi 

spre palatul Congresului Național, se
diul Senatului și Camerei Deputaților. 
De-a lungul marilor „avenidas" Santa 
Fe și Cordoba, care, în aceste ore ale 
după-amiezii, cunosc o animație deo
sebită, solii poporului român sint sa
lutați cu căldură de numeroși cetă
țeni ai capitalei argentiniene.

Jose Antonio Allende, prim-vice- 
președinte al Senatului, rostește un 
călduros cuvint de bun sosit.

Ia cuvintul apoi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale care îi însoțesc se în
trețin, cu deosebită cordialitate, cu 
parlamentarii argentinieni. De ambele 
părți se exprimă dorința ca fitre 
parlamentarii din România și Argen
tina să se dezvolte relații largi de 
colaborare, de cunoaștere reciprocă, 
în folosul ambelor popoare, al păcii 
și destinderii internaționale.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește gazdelor pen
tru prilejul de a se întilni cu par
lamentarii argentinieni, urîndu-le, din 
nou, succes în activitatea lor, spre 
binele și fericirea poporului Argen
tinei.

★
Marți după-amiază, la reședința ofi

cială a președintelui Consiliului de 
Stat al României au venit șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în ca
pitala argentiniană, pentru a prezenta 
omagiile lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.

în salonul de recepții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de repre
zentanții a 60 de state.

★
Marți seara, la „Olivos" — reședința 

președintelui Republicii Argentina — 
* avut loc ceremonia conferirii unor 
înalte distincții argentiniene și româ
nești.

TINERETULUI" A ÎNVIORAT SENSIBIL

Ștefan Birtalan, cu detenta sa impresionantă a făcut inutil blocajul advers, 
înscriind cu un șut năpraznic al 18-lea gol din partida România — Dane
marca (20—11) Telefoto : A.P. — A.D.N.

:•■■■ ' •

Plini de voioșie, finaliști ai probelor de schi din „Cupa tineretului*  se îndreaptă spre start.
spuneam — condițiile naturale au fost 
la fel de favorabile, putem, totuși, 
școate în evidență rezultatele bune 
obținute în județele Suceava (10 000 
de participanți la întrecerile de schi), 
Maramureș (14 000 participanți la să
niuțe), Cluj (13 000 concurenți la te
nis de masă) și în municipiul Bucu
rești (8 000 de participanți la con
cursurile de patinaj).

— Zilele trecute ați fost pre
zent, ca și noi, Ia finalele pe țară 
în probele de schi, săniuțe și pa
tinaj, disputatelPla Poiana Brașov 
și Tușnad, care au reunit un nu
măr foarte mare de participanți : 
peste 1000. Ce impresie v-au lă
sat ele ?

— Nu numai eu, ci cred că toți 
cei ce au urmărit aceste finale, de 
mare amploare pentru sporturile de 
iarnă, a căror importanță și semni
ficație au fost sporite de fericita co
incidență că aveau loc chiar în zilele 
cînd se împlinea un an de la adop
tarea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, împăr
tășesc părerea că ele au înregistrat 
un succes deosebit, atît pe plan or
ganizatoric, cît și tehnic și propa
gandistic. Reușita deplină a acestui 
adevărat eveniment sportiv (de altfel, 
ca și bilanțul pozitiv cu care se în
cheie întreaga competțție) s-a dato
rat, în primul rînd, colaborării fruc-

Jntcrviu realizat de
Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

fost bine primit de studențl, chiar 
dacă bucureștenii nu au avut nici 
un reprezentant în clasamentele 
primelor trei locuri.

Dacă mai notăm și faptul că în 
tribune se aflau numeroși suporteri 
— colegi ai celor aflați pe pistă, 
în postură de concurenți — avem 
un tablou complet al reușitei mani
festări atletice studențești din Ca
pitală.

Rezultate tehnice: Fete. 1 Paula 
Toader (Institutul pedagogic Ga
lați) ; 2 Georgeta Gazibara (Insti
tutul politehnic Timișoara) ; 3 Ma
ria Conea (Universitatea Cluj), bă
ieți : 1 Adrian Laurențiu (Politeh
nica Timișoara); 2 Constantin Ște
fan (Institutul pedagogic Oradea); 
3 Petre Murgoci (Universitatea Iași).

Gabriela POPA
MICII ViNĂTORI DE MUNTE LA 

STARTUL... UNEI MARI 
COMPETIȚII

CLUJ (prin telefon). Sîmbătă șl 
duminică, pe pîrtiile de schi de

(Continuare in pag. a 3-a)

Președintele Juan Domingo Peron 
a conferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu Colanul Marelui ordin „El 
Libertador" („Eliberatorul").

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Peron a conferit tovarășei 
Elena Ceaușescu Marea Cruce a or
dinului „EI Libertador".

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a inminat președintelui 
Juan Domingo Peron ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România clasa I“. 
Doamnei Maria Estela Martinez de 
Peron, i-a fost inminat Ordinul „23 
August", clasa I.

Cei doi președinți își string mîinile 
cu putere, se îmbrățișează. De ase
menea, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Martinez Peron se felicită 
reciproc cu căldură.

★
Marți seara, imediat după ceremo

nia conferirii înaltelor distincții, pre
ședintele Juan Domingo Peron și 
doamna Martinez de Peron au oferit, 
Ia. reședința „Olivos", un dineu în 
cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

în continuare, in cinstea oaspeților 
români, președintele Peron a oferit, 
la teatrul în aer liber din perimetrul 
reședinței sale, un program special 
de muzică și dansuri populare.

ir
Miercuri dimineața, au continuat 

convorbirile dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Argentina, Juan Domingo Peron, pre
cum și Maria Estela Martinez de 
Peron, vicepreședinte al Republicii 
Argentina.

Schimbul de vederi la nivel înalt 
româno-argentinian s-a desfășurat în 
spiritul dorinței reciproce de a pro
mova pe planuri superioare colabora
rea dintre cele două țări și popoare, 
de a intensifica conlucrarea lor în 
cadrul vieții internaționale, în inte
resul păcii și cooperării între na
țiuni.

Convorbirile româno - argentiniene 
s-au_ desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reciprocă.
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ECHIPA DE
• Pugiliștii români așteaptă 
cu optimism întîlnirea • Me
ciurile Pometcu—Forster, S. Cu
țov — Radowski, C. Cuțov — 
Beyer domina programul galei 
bucureștene

Odată cu antrenamentul de 
miercuri, pregătirea reprezentativei 
de box a României, în vederea în- 
tîlnirii cu formația similară a 
R. D. Germane, s-a încheiat. Bă
ieții noștri se simt bine și așteaptă 
cu optimism momentul primului 
sunet de gong.

Pentru meciul ce va începe vi
neri seara, la ora 19, în sala Flo- 
reasca, antrenorii Ion Popa și Pe
tre Mihai s-au hotărît să alini
eze următoarea formație, în ordi
nea categoriilor : Remus Cozma, 
Constantin Gruiescu, Marian La- 
zăr, Gabriel Pometcu, Simion Cu
țov, Calistrat Cuțov, Sandu Mi- 
halcea, Ștefan Florea, Alee Năstac, 
Ion Gyorffi și Ion Alexe.

Confruntarea dintre reprezentati
vele celor două țări prilejuiește și 
cîteva dispute în care combatanții 
au de rezolvat vechi revalități spor
tive. Cînd afirmăm aceasta ne gîn- 
dim la disputele : Pometcu — Fors
ter, Simion Cuțov — Radowski, 
Calistrat Cuțov — Beyer, care nu 
mai au nevoie de recomandări. în 
aceste condiții, firește, partida 
dintre cele două formații se a- 
nunță deosebit de atractivă și 
echilibrată. Indiferent de rezultat, 
avem convingerea că reuniunea de 
la „Floreasca" va întruni toate a- 
tributele unui reușit spectacol pu
gilistic. Convingerile noastre se ba
zează pe faptul că la această între-

AU ÎNCEPUT lucrările 
COMITETULUI BALCANIC DE BOX

Miercuri au început în Capitală lucrările Comitetului balcanic de box, 
la care participă reprezentanți ai federațiilor din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. în cuvîntul de deschidere, Gheorghe Guriev, 
președintele Federației române de box, vicepreședinte al A.E.B.A. și pre
ședintele Comitetului balcanic de box, a salutat pe participanți.

Pe ordinea de zi figurează: informarea privind organizarea Balcaniadei 
din acest an de la Constanța, proiectul de calendar inter-balcanic pe 1974, 
discuții privind acțiunile competiționale cu participarea federațiilor din 
Balcani, stabilirea gazdei Balcaniadei din 1975 și alte probleme ale boxului 
din Balcani.

Oaspeții au fost salutați în numele conducerii Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport de către Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
(Agerpres),

ECHIPA ROMÂNIEI SUSȚINE, ASTĂZI,
ULTIMUL ASALT PENTRU CALIFICAREA 

ÎN EINALA CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL
Handbaliștii noștri întîlnesc formația Cehoslovaciei @ Partida

Iugoslavia — R. D, Germană, decisivă pentru grupa semifinală B
SCHWERIN, 6 (prin telefon).
Marți seară, la Karl Marx Stadt, 

Halle, Schwerin și Magdeburg a în
ceput ultimul asalt pentru un loc în 
finala celui de al 8-lea campionat 
mondial de handbal masculin. Aproape 
20 000 de spectatori au asistat la me
ciuri de inalt nivel, la dispute de o 
dîrzenie cum numai un campionat al 
lumii poate să ofere. Cele patru par
tide au profilat doi mari favoriți pen
tru finala ce se va disputa la 10 
martie la Seelebinderhalle din Berlin : 
Iugoslavia, care a depășit cu 18—15 
formația Uniunii Sovietice și Româ
nia, care a realizat o valoroasă pres
tație în partida cu Danemarca, între- 
cînd-o cu 20—11.

Firește, lucrurile nu sînt lămurite 
încă. Iugoslavia mai are de trecut de 
„barajul" formației gazdă, echipa 
R. D. Germane, pentru a putea să 
pășească pentru prima oară în finală. 
Este adevărat, îi ajunge și un meci 
nul, dar cine își poate închipui că 
într-o asemenea dispută, tabela, de 
marcaj va indica. în finalul, partidei, 
egalitate... Crainicul televiziunii din
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R.D. GERMANE
A SOSIT ÎN CAPITALĂ

După ultimul antrenament, înaintea unui 
maestrul Petre Mihai este binevenită

meci important, o discuție cu 
Foto : Drago? NEAGU

cere sportivă vor fi prezente cî
teva dintre cele mai renumite 
„mănuși" din Europa, care, firește, 
vor face totul pentru a-și demon
stra măiestria și a obține victoria.

Miercuri seara, echipa de box a 
R. D. Germane a sosit în Capitală. 
Antrenorul federal Peter Thomas, 
o mai veche cunoștință a specia
liștilor noștri, a alcătuit următoa
rea formație, în ordinea categorii
lor : Schultz, Gertenbach (Liebing), 
Scherpke, Forster, Radowski (Ba- 
chfeld), Beyer, Weidner, Tiepold, 
Witenburg, Heimann și Schroder. 

R. D. Germană afirma, în comenta
riul său la rezumatul filmat al meciu
rilor de marți seară, că „reprezenta
tiva României este cu un picior în 
finală". Pentru a-1 pune și pe al doi
lea, handbaliștii români vor trebui să

0

întreacă joi seara, la Schwerin, tee- 
daliata cu argint a Jocurilor Olimpice 
de la Munchen, formația Cehoslova
ciei.

Cîteva amănunte despre meciurile 
primei runde a semifinalelor. Adău
gind la jocul făcut de echipa Româ
niei și aportul tinerilor Adrian Cosma 
și Constantin Tudosie, vom trece la 
cîteva relatări sumare ale celorlalte 
trei partide. în meciul Polonia — 
Cehoslovacia, handbaliștii cehoslovaci 
au avut neșansa de a rata trei din 
cele 5 aruncări de la 7 metri ce le-au 
fost acordate de arbitrii Siebert și 
Singer (R. D. Germană). Deși au 
practicat o apărare 4 + 2 avansată, ei 
s-au lăsat deseori depășiți de impe
tuosul atac polonez, în care Klempel 
a fost o veritabilă vedetă. Conduși cu 
1—0, 3—2, 6—2, 7—3 și 11—7, ceho
slovacii au avut un singur moment 
cînd puteau reveni : la 10—12 ei au 
avut un atac terminat cu o bară ! 
Despre jocul cehoslovacilor ar mai 
trebui spus că ei își construiesc atacu
rile departe de semicercul de 9 me
tri, luind, apoi, un veritabil start spre 
extreme sau angajind cu abilitate pi- 
voții. Performanța echipei Poloniei

ASTĂZI, DE LA ORA 18, LA PATINOARUL ARTIFICIAL „23 AUGUST"

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (juniori), 
0 „AVANPREMIERĂ"

A CAMPIONATULUI EUROPEAN

ROMAN IA 74

HOCHEIiM

Lotul de hochei juniori al Româ
niei a revenit marți în Capitală unde 
își continuă pregătirile în vederea a- 
propiatului start la grupa B a cam
pionatului european. Antrenorul Mi
hai Flamaropol și colaboratorii săi, 
Virgil Crihan, Alexandru Kalamar și 
dr. Anton Biro, sînt — în general — 
mulțumiți de forma în care se află 
echipa, dar socotesc că mai sînt po
sibile unele retușuri de ultim mo
ment.

In acest scop a fost perfectată, 
pentru astăzi după-amiază, de la ora 
18, o întîlnire cu echipa de juniori a 
Cehoslovaciei, care a participat la 

este într-adevăr merituoasă și citi
torii ziarului nostru nu vor uita, de
sigur, că în primul nostru meci, la 
această ediție, handbaliștii români au 
trebuit să se întrebuințeze serios 
pentru a-și asigura în final victoria.

Partida dintre R. D. Germană și 
Ungaria a avut un singur sens și un 
singur conducător de joc. Echipa țării 
gazdă a făcut un meci de zile mari, 

conducted te permanentă detașat: 
10—4, 15—9 și 17—10. îndeosebi în a- 
părare, handbaliștii din R. D. Ger
mană au realizat un joc foarte exact,

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL C.NE.F.S.

Biroul Executiv al C.N.E.FJS. a 
ținut ședința lunară de lucru. Or
dinea de zi a cuprins, în principal, 
preocupările pentru aplicarea mă
surilor recentei plenare a C.N.E.F.S. 
care a analizat stadiul îndeplinirii 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973, 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, cu 
prilejul împlinirii unui an de la 
apariția acestui document de ex
cepțională importanță pentru miș
carea sportivă.

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general locotenent Marin Dragnea, 
a informat despre acțiunile între
prinse în vederea aplicării în con
tinuare a sarcinilor stabilite: in
struirea activelor C.N.E.F.S., pre
cum și a celorlalte organizații 
centrale cu atribuții în domeniul 
sportului, organizarea și desfășu
rarea ședințelor lărgite ale biro
urilor executive ale consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, cu participarea membrilor 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S., care 
au aprobat planurile de acțiuni, 
calendarele sportive și bugetele pe 
anul 1974. De asemenea, au fost 
expuse problemele principale ale 
activității sportive de masă și de 
performanță, cu accent pe finalele 
„Cupei tineretului" Ia sporturile 
de iarnă și șah, măsurile luate 
pentru lansarea -— la începutul lu
nii aprilie — a complexului spor
tiv „aport și Sănătate".

Membrii Biroului 'Executiv au 
luat cunoștință despre concluziile 
rezultate din desfășurarea plenare
lor comitetelor federațiilor sportive

„Cupa federației". Partida are valoa
rea unui foarte important test, dată 
fiind forța deosebită a adversarilor, 
care — așa cum am văzut — a dat 
de furcă lotului nostru național de 
seniori. în acest context, jocul ne 
va putea edifica, în mare măsură, 
asupra potențialului real cu care ti
nerii hocheiști români abordează 
greaua întrecere continentală.

★
La Comisia de organizare a cam

pionatelor pregătirile continuă în 
ritm febril. Au fost confecționate toate 
accesoriile necesare bunei desfășurări 
a competiției, iar grupul însărcinat

LOTUL 
REPREZENTATIV 

DE FOTBAL 
PENTRU MECIUL 

CU ADMIRA 
WACKER VIENA

înaintea primului meci in- 
terțărl al anului (la 23 
martie, la Paris, cu Franța), 
reprezentativa noastră națio
nală va juca miercuri, 13 
martie, la Viena în compa
nia cunoscutei formații aus
triece Admira Wacker. Antre
norii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc au convocat, 
în vederea acestei partide de 
pregătire, pentru duminică 
seara, după întîlnirile eta
pei a XlX-a, următorul lot 
de 16 jucători: Răducanu. 
Jivan — portari; Anghelini, 
Sameș, Dinu, Dobrău, Nistor, 
Hajnal — fundași; Dumitru. 
Beldeanu, Broșovschl — mij
locași ; Troi, Iordănescu, Kun, 
M. Sandu, Marcu — înaintași. 
Lotul va fi reunit duminică 
seara la București, urmînd ca 
în cursul după-amiezii de 
luni să plece, pe calea ae
rului, la Viena. Meciul cu 
Admira se va disputa în 
nocturnă. -

Din lotul „tricolorilor" ab
sentează Bălăci, reținut în 
echipa reprezentativă de ju
niori care va întîlnj pentru 
calificarea la turneul final 
U.E.F.A. formația similară a
R. F. Germania, și Florin Ma
rin, neselecționat din cauza 
eliminării lui din jocul cu
S. C. Bacău.

și s-a hotărît sprijinirea federații 
lor pentru punerea în aplicare i 
măsurilor adoptate.

Au fost analizate performanței» 
realizate de sportivii români îr 
competițiile internaționale, insis- 
tîndu-se asupra cauzelor care at 
dus la înregistrarea unor rezultate 
nesatisfăcătoare.

In continuare au fost dezbătute 
aspecte ale pregătirii olimpice pe 
lunile ianuarie și februarie 1974, 
s-au făcut observații și au fosi 
luate măsuri privind intensificarea 
pregătirii candidaților olimpicii 
pentru îndeplinirea volumului de 
antrenament la nivelul cerințelor 
pe plan mondial și întărirea disci*  
plinei.

S-au discutat proiectele de buget 
ale C.N.E.F.S., consiliilor județene 
și cluburilor sportive pe anul 1975 
și propunerile privind planurile de 
investiții în construcții de baza 
sportive pe anul 1975 și anii 1976— 
1980.

Pentru frumoasele rezultate ob
ținute pînă acum, Biroul Executiv 
a trimis o telegramă de felicitare 
echipei reprezentative de handbal 
a României, calificată în grupa 
semifinală a campionatului mon
dial din R.D.G. și i-a urat în nu
mele tuturor iubitorilor de sport 
din țara noastră, succes deplin în 
tentativa de a cuceri pentru a 
patra oară titlul de campioană 
mondială.

în încheierea lucrărilor ședinței 
au fost rezolvate unele probleme 
privind relațiile sportive internați
onale și probleme ale activității 
curente.

cu întocmirea buletinelor tehnico-sta*  
tistice ale meciurilor a făcut, aseară; 
la jocurile „Cupei federației", o re
petiție generală, dovedind compe
tentă și operativitate.

Ni se face cunoscut că la jocurile 
campionatului european de hochei 
pentru juniori, elevii care vor veni 
în grupuri organizate beneficiază de 
intrare gratuită la patinoar.

Iată o măsură care merită aplauze I 
(V. CH.).

(In pagina a 4-a, prezentările echi
pelor Bulgariei, R.F.G. și Ungariei, 
participante la întrecerea de la 
București),
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DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LA MINSK

VALOAREA BIATLONIȘTILOR ROMÂNI A CRESCUT, 
DAR POSIBILITĂȚILE DE PROGRES SlNT ÎNCĂ FOARTE MARI!

Rezumativ, comportarea biatloniști- 
români la Campionatele mondiale 
la Minsk poate fi încadrată în 

eva coordonate : locul IV din 17 
țiunl, atît în clasamentul pe medalii 

și în cel al situării pe primele 
>e locuri în clasamentele celor trei 
•>be aflate în program ; realizarea 
iectivelor propuse la ștafetă (locu- 
e VI—VIII) și depășirea lor în 
rsele individuale (un loc II și un 
: IV, fată de o clasare în primii 

prevăzută inițial) ; ciștigarea titlu- 
. de vicecampion al lumii la proba 

20 km (autor : Gheorghc Girniță) 
seamnă cea mai înaltă performanță 
alizată de biatloniștii români la 
mpetițiile mondiale disputate pină 

momentul de față. Toate aceste 
nsiderații ne conduc spre concluzia 
. sub conducerea celor doi antre- 
■ri ai lotului. Constantin Tiron și 
arcei Stuparu, biatloniștii noștri se 
lă într-un sensibil progres față de 
tima confruntare de mare anver- 
tră Ia care au participat, adică față 
: Olimpiada de la Sapporo. Mai 
uit, dacă luăm în considerație șl 
edia vlrstei componenților echipei 
iționale (aproximativ 24 de ani), se 
»ate aprecia că aceștia sînt capa- 
li, încă, de noi progrese atît la ca- 
tolul alergării pe schiuri cît și la 
1 al tragerii. Un argument în plus 
constituie talentul fiecăruia dintre 

i ce au evoluat pe traseele de la 
tubici, vădit cu mai multă sau mai 
jțină pregnanță și remarcat de 
ulti dintre specialiștii prezenți aici. 
Care siht factorii ce au permis pro- 
•esul biatloniștilor români ? în pri- 
ul rînd, trebuie menționat volumul 
>orit de muncă depusă de-a lungul 
timului an. Antrenamentele s-au 
«tins și au fost efectuate cu ma- 
mum de intensitate șl în perioada 
irii, considerată (pină nu de mult) 
ai degrabă un sezon de vanință 
iu de pregătiri lejere. Au mai con- 
ibuit și antrenamentele comune cu 
>le ale lotului sovietic, ce s-au des*  
șunat, in luna noiembrie a anului 
ecut, la Murmansk. A fost un util 
■himb de experiență care trebuie 
mtinuat șl în viitor. în fine, spe- 
aliștii Iotului nostru sînt acum în 
osesia unor „secrete" de efectuare a 
-iei pregătiri eficiente, ei acumulind 
a-a lungul timpului o experiență a- 
reciabilă. Tot la acest capitol trebuie 
lențlonat interesul pentru antrena- 
lente și eforturile depuse de spor- 
vii români in perioadele de prepa
re a „campaniei pentru mondiale". 
Dacă aminteam In rîndurile ante*

rioare despre posibilitățile de progres 
ale biatloniștilor noștri în viitprul a- 
propiat, se cuvine, insă, să punctăm 
cîteva „retușuri", fără de care acest 
deziderat nu poate fi realizat. Ele au, 
după cum se va vedea, o mare im
portanță.

Reprezentanții noștri au fost handi
capați în unele direcții ce aparțin de 
capitolul materialelor specifice de con
curs. Marea majoritate a formațiilor 
care au luat startul au avut la dis
poziție aparate de radioemisie-recepție, 
cu ajutorul cărora concurenții erau 
informați în permanență asupra si
tuației celor mai periculoși dintre ad
versarii direcți și asupra felului în 
care au tras in poligon. Toți aceștia 
au fost, astfel, în măsură să-și co
recteze tragerile următoare, să inten
sifice sau să-și dozeze eforturile la 
fond. Fără îndoială, dacă Gh. Girniță 
ar fi beneficiat de acest mare avan
taj în cursa individuală de 10 km 
și ar fi știut că W. Torsten are un 
avantaj de numai două secunde, ar 
fi putut să recupereze handicapul și 
să intre în posesia medaliei de bronz ! 
Exemplele de felul acesta ar putea 
continua...

Un alt capitol care a dezavantajat 
pe sportivii noștri a fost cel al tra
gerilor în viteză și de la poziția in 
picioare. Dacă au fost înregistrate 
succese la evoluția din poziția culcat 
(datorate în mare măsură și pre
zenței la antrenamente a specialistu
lui armurier Cristea Gabrian), rapi
ditatea și precizia focurilor ia „pi
cioare" a lăsat de dorit. Concurenții 
noștri au pierdut deseori avantajele 
cîștigate la fond și celelalte trageri 
tocmai din acest motiv. De ce ? Am 
observat că aproape toți ceilalți spor
tivi aveau paturile armelor mulate 
după configurația obrazului, că etajul 
declanșator al focului a fost ajustat 
după lungimea brațului, a degetului 
arătător și după mărimea palmei. în 
acest fel, ei nu mai consumau un 
timp prețios pentru găsirea poziției 
ideale de tragere, așa cum au făcut 
biatloniștii noștri. Fiecare apariție în 
poligon a însemnat, în aceste condi
ții, 15—20 de secunde sau chiar mai 
mult de întîrziere care, comasate la 
patru trageri, însumează aproximativ 
două minute pierdute la o cursă. Ceea 
ce este similar cu 3—4 locuri mai jos 
în clasamentul general...

Citeva cuvinte despre comportările 
individuale ale biatloniștilor români. 
Gheorghe Girniță — oeupînd poziția 
a doua la 20 km și confirmînd-o prin 
locul IV la 10 km •— a intrat în e-

Component de bază al echipei re
prezentative de biatlon, Gheorghe 
Voicu a reușit un merituos loc 12 
in proba de 10 km. a Campionate

lor mondiale de la Minsk

lita mondială. Victor Fontana, care 
contractase o gripă înaintea campiona
telor mondiale, și-a revenit de-abia 
în proba de ștafetă, cînd, întrecînd 
in schimbul său patru parteneri, a 
făcut dovada unor calități remarca
bile. Gh. Voicu a confirmat selecțio
narea sa, prin locul 12 la 10 km și 
prin frumoasa figură făcută la șta
fetă. Nicolae Veștea, de asemenea 
bolnav pînă în perioada campiona
telor, a evoluat neconcludent în pri
mul schimb al ștafetei. A evoluat sub 
posibilități V. Dihoi, la 20 km. Nico- 
lae Cristoloveanu (rezervă), nu a fost 
întrebuințat.

Pe lîngă efectuarea „corecțiilor" de 
care aminteam este, însă, necesar ca 
sportivii noștri să depună. In conti
nuare, un volum sporit de muncă. 
Căci, la urma urmei, aceasta este 
condiția primordială pentru ca șta
cheta performanțelor lor să fie din 
ce în ce mai ridicată.

Radu TIMOFTE

™ 1 DINAMO A RATAT UN MARE TROFEU,
TURNEUL FINAL A

“ DAR A READUS VOLEIULUI ROMANESC
LA VOLEI

_~L_J ÎNCREDEREA in forțele sale
Urmările unui final de set ratat • Superioritatea tehnico-tacticâ a dinamoviștilor contracarată 

de rezistența de concurs a formației ȚSKA Moscova

Voleibaliștii dinamoviști, campioni ai 
țării și lideri autoritari în actuala e- 
diție a campionatului, s-au întors 
marți seară de la Paris, unde au 
participat la actul final al C.C.E., ală
turi de cunoscutele formații Ț.S.K.A. 
Moscova, S. C. Leipzig și de Blokkeer 
Startift (Olanda). După cum se știe, 
Dinamo București a ocupat locul al 
doilea, după campioana U.R.S.S., fiind 
însă la un pas de ciștigarea trofeului. 
Cedind într-o partidă în care 
dominase clar șl cîștigase' detașat pri
mele două seturi, iar în finalul celui 
de al treilea avusese 13—11 și, pe 
serviciul propriu, opt posibilități de 
a face al paisprezecelea punct (în a- 
fată de faptul că arbitrul nu a sanc
ționat, la aceeași situație, lovirea de 
4 ori a mingii de către jucătorii so
vietici), Dinamo a trecut pe lingă 
un mare succes ce i s-ar fi cuvenit 
cu prisosință, avînd in vedere va
loarea actuală a echipei, munca stă
ruitoare depusă în ultimul timp de 
jucătorii și antrenorul său, forma 
bună de la ora turneului final, do
rința victoriei. Dar, și așa, locul se
cund între cele mai valoroase echipe 
de club din Europa, obținut în ur
ma unor evoluții excelente în fazele 
precedente și la turneul final, re
prezintă deja un succes pentru voleiul 
nostru. El este dat în primul rînd 
de comportarea demnă de toată lauda 
a bucureștenilor atît în partidele cîs- 
tigate (îndeosebi în fața lui S. C. 
Leipzig), cît și în cea pierdută cu 
Ț.S.K.A. Spectatorii parizieni, tehni
cienii prezenți la finale, presa fran
ceză au avut aprecieri măgulitoare 
pentru jocurile prestate de români.

Cotidianul de sport francez, „L’E- 
QUIPE", comentînd victoria dinamo
viștilor asupra lui S. C. Leipzig, pre
ciza : „O dată cu cea de-a doua în- 
tilnire, asistăm Ia un meci total di
ferit, mult mal viu, grație românilor 
al căror joc se dovedește mai spec
taculos ; de altminteri, aceștia se a- 
rată mult mai expansivi în teren, 
dedîndu-se adesea la frumoase de
monstrații.

Dar nu se mulțumesc doar să se 
exteriorizeze. Ei practică, de aseme
nea, un volei complet.

...Că au învins, fie ! Dar de a- 
ceastă manieră strălucită, nimeni n-ar 
fi îndrăznit să creadă".

După meciul cu Ț.S.K.A. același 
ziar nota, sub semnătura lui Ray
mond Mayer, că sovieticii au fost puși 
în încurcătură și de Blokkeer, și de 
S. C. Leipzig, „dar și mai și, sîm- 
bătă, de către talentații români de la 
Dinamo București". După primele 
două seturi nimeni nu mai acorda 
șanse sovieticilor „așa de_ mult au im
presionat trăgătorii români, bine ser
viți de passeurul lor. Din nou Udiș- 
tcanu, Schreiber și Dumănoiu s-au 
depășit. Dar stilul de joc român, mo
bil și variat, cere o mare cheltuială 
de energie fizică și nervoasă, o con
diție ireproșabilă. Și, la acest capi
tol, moscoviții au fost mai bine pre
gătiți".

Fără îndoială că Dinamo putea să 
realizeze o victorie cu 3—0 și în me
ciul cu campionii sovietici. Dar, chiar 
dacă aceasta nu s-a întîmplat, deși- 
elevii lui George Eremia au făcut 
aproape totul pentru a termina învin
gători, evoluția lor în compania unui 
adversar de așa mare clasă se cuvine 
a fi apreciată ca atare. Nu trebuie 
să uităm că Ț.S.K.A. Moscova (care 
în vara trecută cîștigase la Constanța, 
în fața reprezentativei țării noastre), 
înseamnă, de fapt, echipa națională 
a U.R.S.S. Voleibaliștii pregătiți de 
Iuri Cesnokov (la rîndul său antrenor 
al echipei U.R.S.S.) sînt recunoscut! 
pentru pregătirea lor atletică, pentru 
tenacitatea care le aduce u-neori suc
cese chiar în fața formațiilor supe
rioare din punct de vedere tehnico-

tactic. Poate că în subconștientul cam
pionilor noștri, în momentul in care 
ratau finalul setului trei, aceste ade
văruri s-au strecurat tainic, frinîn- 
du-le oarecum elanul de pînă atunci. 
Este drept că lupta a fost egală și 
în continuare, dar acea fărîmă ruptă 
din încrederea în victorie avea să 
influențeze fiecare final de set. An
trenorul emerit Gheorghc Constantl- 
nescu, care a însoțit echipa în cali
tate de metodist al clubului Dinamo, 
ne mărturisea că, în ciuda faptului 
că „alb-roșii" au scăpat printre de
gete trofeul, este pe deplin satisfăcut 
de evoluția tuturor jucătorilor : „Ei 
au realizat partide excelente. Cu toții 
s-au comportat Ia nivelul maxim al 
posibilităților, cu toții au luptat cu 
ardoare în fiecare meci, furnizînd cele 
mai frumoase spectacole volcibalis- 
tice. în ceea ce privește ratarea suc
cesului in fața formației sovietice, ea 
se datorează — după părerea mea — 
tensiunii nervoase din finalul setului 
3, cînd arbitrii nu ne-au acordat 
punctul 14, unei scăderi a randamen
tului ridicătorilor, precum și unei ri
poste formidabile a adversarilor, care 
dispun totuși de un lot mai numeros, 
alcătuit din jucători de valori apro
piate. Aceasta a făcut ca Ț.S.K.A. să 
pară mai proaspătă în partea a doua 
a întîlnirii, tocmai prin rularea con
tinuă a mai multor jucători care se 
încadrau imediat în sextet".

Este evident că Dinamo a trecut 
pe lîngă un mare succes, că a ratat 
un important trofeu, dar, prin com
portarea sa bună, a readus voleiului 
nostru încrederea In posibilitățile sale.

Aurelian BREBEANU

AU ÎNCEPUT Întrecerile 
PENTRU TURUL II

IN „CUPA 8 MARTIE" 
LA TENIS

în concursul dotat cu „Cupa 8 Mar
tie" care se desfășoară, paralel. In 
sălile de tenis Steaua și 23 August 
din Capitală, favoriții continuă să 
„urce". Cea mai strînsă întîlnlre s-a 
disputat între L. Vîrgolici (Progre
sul) și V. Dumbravă (Steaua) în care 
primul a cîștigat datorită plusului de 
concentrare de care a dispus. Virgo- 
lici și-a adjudecat meciul cu 3—6, 
6—2, 7—5. Alte rezultate : S. Oră- 
șanu (T.C.B.) — S. Zancu (Cutezăto
rii) 6—2, 6—1 ; J. Birou (T.C.B.) — 
S. Za har ia (Dinamo) 6—2, 1—6, 6—2 ; 
M. Mîrza (Progresul) — Gr. Geantă 
(Șc. sp. 3) 6—0, 6—2 ; I. Iovănescu 
(Progresul) — L. Bucur (Dinamo) 6—2,
6— 1 ; L. Țiței (Steaua) — A. Dîrzu
(Progresul) 6—3. 7—5 ; I. Russen
(Progresul) — A Popovid (Cuteză
torii) 6—1, 6—2 ; A. Mitrache (C.S.U. 
Constr.) — C. Pelea (Dinamo) 6—2,
7— 5 ; M. Tăbăraș (Progresul) — V.
Popescu (Dinamo) 6—4, 6—0 ; A.
Manta (Dinamo) — B. Rusescu (Șc. sp. 
3) 6—0, 6—3 ; A. Bădin (Dinamo) — 
L. Stănescu (Șc. sp. 3) 6—2, 6—0 ; 
Gh. Boaghe (C.S.U.) — P. Bozdog
(Progresul) 6—0, 7—5 ; fete, turul II s 
Florica Butoi (C.S.U.) — Gabriela
Dinu (Dinamo) 6—3, 6—0 ; Doina Io- 
nescu (Dinamo) — Ileana Constantin 
(Progresul) 6—3. 6—3 ; Elena Cotuna 
(C.S.U.) — Rodica Nistor (Șc. sp. 3) 
6—2, 6—1 ; copii, turul I : F. Segăr- 
ceanu (Dinamo) — I. Rakosi (Progre
sul) 6—2, 6—1 ; A. Cioclov (Steaua) 
— A. Pantazopol (Cutez.) 6—1, 6—0 ; 
A. Popovici (Cutez.) — V. Dan 
(Steaua) 6—4, 6—4.

A
Duminică 10 martie, de' la orele 

8,30, Tenis Club București în colabo
rare cu Consiliul sectorului 7 pentru 
Educație Fizică și Sport și Consiliul 
Organizației Pionierilor, organizează 
primiți concurs de tenis în aer liber, 
pe terenurile de bitum din Parcul 
Procopoaia (baza hipică din Calea 
Plevnei).

Sînt invitați elevii din școlile sec
torului 7 în vîrstă de 8—14 ani, care 
nu slnt legitimați La cluburi sau aso
ciații sportive.

Concursul este dotat cu premii ?1 
diplome.

ÎNAINTEA „EUROPENELOR44 DE SALĂ LA ATLETISM

ANTRACT PE CORITAN, CU GlNDUL LA SCANDINAVIUM
DUMUMPIONATLILREIA PENTRU PROGRESUL CONTINUU AL RUGBYULUI ROMÂNESC!

Anchetă realizată de ziarul nostru: răspund antrenorii echipelor din divizia A

Campionatul de rugby reîncepe duminică. Prima 
X-a, amînată din tur, și-a reținut 
de start: 10 martie. Toate cele 14 
marea cursă a campionatului, sînt 
plecare. Ele au pregătit acest start 
deși de pe poziții și cu veleități 
și Grivița Roșie, primele două ela-

tapă, de fapt a 
r calendar data 
ehipe lansate în 
in nou gata de 
u toată atenția, 
eosebite. Steaua 
ate în această ordine, sînt gata să dea o nouă bă- 
ăiie (a cîta oare ?) pentru titlu, rezervîndu-se, desi- 
ur, pentru finiș-cînd își -vor dezvălui adevăratele 
•osibilități. în disputa lor s-ar putea amesteca în 
.cest an șl XV-la- Farului, ■ decis ferin să pătrundă 
i înalta societate a balonului oval. Dacă constănțenii 
>ar cei mal îndrltuițî să aplice dictonul ,.cînd doi 
e ceartă...", Universitatea din Timișoara, cu orgo- 
iul ei de fostă campioană, Sportul studențesc, cu al 
ău buchet de valoroși internaționali, Știința din Pe- 
roșanl, cu faima el de „invincibilă acasă" și Dinamo, 
iricînd capabilă de un reviriment, vor „arbitra" acest 
ampionat, chiar dacă, deocamdată cel puțin, par 
i-și fi luat gîndul de la titlu. Celelalte formații, cu

1 Primul solicitat, antrenorul e- 
chlpei campioane, Steaua, col. 
PETRE COSMANESCU: „Ml-a 
plăcut tendința echipei de a 
juca ofensiv, ideea de a îna
inta in terenul advers cu ba- 

onul purtat. Au existat insă unele 
ocuri clnd nu s-a realizat bine acest 
ucru, dar pozitiv este că tendința a

Interesantă și părerea antrenorului e- 
nerit ing, VIOREL MORARU, unul din 
inimatorii rugbyului de la uzinele „Grl- 
;ița Roșie" : „A fost îmbucurătoare 
constatarea că echipa noastră s-a con- 
;olldat la capitolul forță, că ea a dove- 
lit combativitate șl a manifestat o 
creștere și în gîndirea tactică. Mențio- 
tez că avem încă slăbiciuni in jocul li
nei de treisferturl, generate atît de 
îreșell de tehnică individuală, cit șl de 
lefecțluni ale jocului în linie, iar îna- 
ntașii nu dau Încă randamentul aștep
tat în jocul de la margine".

Apreciatul nostru internațional DUMI
TRU (TITI) IONESCU s-a identificat 1“ 
ultimii doi ani cu succesele echipei Fa
rul. Iată-i părerea : „In prima parte a 
turului echipa noastră n-a fost omo
genizată. Au existat cîteva inexactități 
șl de aici au rezultat înfrîngeri pe care 
valoarea lotului nu le justifica. Prin 
antrenamente intense s-a eliminat a- 
ceastă carență șl echipa a realizat sal
tul de calitate așteptat. Mi-a plăcut e- 
chilibral dintre compartipiente șl petre 
Florescu, omul care a realizat această 
legătură ideală".

Un antrenor ambițios. TEODOR RA
DULESCU (Sportul studențesc) încearcă 
să transforme o echipă capricioasă in- 
cr-utu cu veleități la titlu î „Mi-a plă
cut disciplina echipei, reallzîndu-se ast
fel un deziderat care nu exista. In a- 
cest fel am reușit, printre altele, două 
rezultate notabile : 7—3 cu Steaua șl 
3—3 cu Dinamo-.

MITICA ANTONESCU, antrenorul Uni
versității Timișoara, apreciază : „Echi
pa a evoîuat sub valoarea lotului, avînd 
oscilații de comportare și pierzînd punc
te neașteptat. De pildă : înfringerea în 
fața Vulcanului... Mi-a plăcut, totuși, 
unitatea morală a echipei, atribut cu 
ajutorul căruia sper, în cele din urmă, 
să surmontez acest handicap șl să a- 
tac din nou podiumul campionatului"

Un antrenor tinăr, GHEORGHE BAL
TAREȚU (Știința Petroșani) are întot
deauna Idei îndrăznețe : „Echipa noas
tră a compensat din mers, neașteptat 
de repede, plecarea unor Jucători de 
primă mină : V. Marinescu, Dinu, Băr- 
găunaș. evoluînd aproape de valoarea 
maximă. Cred că în retur noii titulari 
(Ștefan, Stânculeanu, Stoica ș.a.) vor 
urca echipa și mai sus în scara clasa
mentului 1“

TRAIAN DOICIU (Chimia Năvodari) 
lare faima de a fi nu numai un priceput, 
antrenor ci șl un bun pedagog. Iată 
ce ne-a spus • „Țin să subliniez dărui
rea jucătorilor mei, respectarea cu stric
tețe a sarcinilor de joc, dorința de afir
mare șl cu deosebire a celor 7 juniori 
promovați în prima echipă. Firește, nu 
ml-au plăcut unele manifestări de indis
ciplină : M. Pompiliu, Stanciu. Ibadula 
ș.a.. Pe care l-am scos din lot".

Antrenor cu o ținută remarcabilă A- 
I.EXANDBU PALOȘEANU (Agronomia 
Cluj), ne mărturisește : „Ml-a plăcut 
creșterea capacității de mobilizare a ti
nerilor mei jucători, sporirea inițiativei 
personale în joc. randamentul superior 
al înaintării In toate fazele, confirma
rea posibilităților unor rugbyștt crescuți 
Ia noi: Moișan, Pereș, Culda. Szilagyi, 
Florea me, Popescu. Nu mi-a plăcut 
starea de nervozitate (discuții, reproșuri) 
ce apare uneori In urma greșelilor din 
joc".

Ing. GHEORGHE DROBOTA a crescut 
o dată cu rugbyul ieșean, (ndrumînd 
de mulțl ani echipa Politehnica, iată-1 
opinia : „îl admir Pe jucătorii care 
împletesc activitatea sportivă cu cea 
profesională, studențească. Nu-1 accept, 
tn schimb, pe cei care nu se mal dăru
iesc la antrenamente și joc ca altă da
tă..."

Prof. REMUS DRAGUȘANU se ocupă, 
țfo un an, de destinele reputatului XV

posibilități mai modeste, vor căuta doar să-și asigure 
un loc cît mai la adăpost de razele fierbinți ale lan
ternei. Dar indiferent de aceste calcule, toate cele 14 
concurente în marea cursă care se reia la 10 martie, 
sînt decise să probeze că sînt mai bune ca anul 
trecut, că acumulările pe care le înmagazinează de 
ani de zile sînt gata să determine marele salt de ca
litate...

în dorința de a prezenta cititorilor noștri părerea 
celor 14 antrenori de „A" cu privire la prima parte a 
campionatului și mai ales gîndurile lor legate de re
turul' competiției, care, în fond, este decisiv, redac
ția noastră le-a adresat următoarele întrebări:

1. CE V-A PLĂCUT SI CE NU ÎN JOCUL ECHIPEI PE 
CARE O CONDUCEȚI ?

2. CE V-AȚI PROPUS SI CE AȚI REALIZAT TN PRIMA 
PARTE A CAMPIONATULUI?

3. CE SUGESTII AVEȚI PENTRU CAMPIONATUL 
TOR ; DAR PENTRU ECHIPELE DE DIVIZIA B ?

VII

de- 
va-

al clubului Dinamo 
semnăm punctul de 
zltiv; jocul grupat _ __  __
polul opus, unele inexactități tehnico- 
tactice care ne-au costat multe puncte".

Vechi jucător și proaspăt antrenor la 
Gloria București, GHEORGHE MANOLE 
ne-a spus : „Mi-a plăcut dirzenla cu 
care participă jucătorii în fazele de 
apărare și la rezolvarea sarcinilor 
grămezile ordonate. Nu înțeleg, 
schimb, timiditatea cu care participăm 
la fazele de atac șl scăderea ritmului în 
anumite momente ale partidelor".

sibiul datorează mult antrenorului 
BEBE BOBOC, care a adus C.S.M. în 
prima divizie : „Am căutat, și am reușit 
în parte, să orientez jocul echipei către 
spectacol, pentru a-i cîștiga pe slbieni 
de partea rugbyului. Regret că jucăto
rii nu manifestă, în ultimul timp, com
bativitatea și dăruirea care i-au animat 
in anii precedent!".

Rulmentul din Bîrlad, adevărată cita
delă a rugbyului moldovean, este antre
nat de VIOREL CALIN: „Sint satisfăcut 
de omogenitatea și maturitatea înaintă
rii, după cum m-a nemulțumit starea 
de emotivitate a unor jucători, care au 
evoluat intr-o postură de... începători".

Vulcanul constituie o echipă merituoa
să, dar eu multe frămlnlări, în ultimul 
timp de ordin organizatoric. DOREL DU
MITRESCU, fostul antrenor, s-a retras 
de Ia conducerea echipei, din motive de 
sănătate, predînd ștafeta fostului său 
jucător BARBALAU, care, la ora lan
sării anchetei, nu a fost in măsură să 
răspundă la întrebările noastre.

București. Ii con- 
vedere : „Fapt po- 
al înaintașilor. La

pre- 
ire-

din 
in

GH. MANOLE : „Am urmărit «ă 
zentăm o echipă cu o comportare 
proșabllă în teren și în afara lui, astfel 
ca să creștem în ochii credincioșilor 
noștri suporteri din uzină. In plus, 
ne-am gîndit să practicăm un joc des
chis, nu neapărat în goana după rezul
tate. Am vrut Să-i determinăm pe jucă
tori să înțeleagă că rugbyul nu trebuie 
luat în... glumă, fiindcă el cere o pre
gătire fără menajamente. Rezultatele 
sînt încă nespectaculoase, dar climatul 
îmi dă speranțe într-o îmbunătățire ge
nerală, înceată, dar sigură".

B. BOBOC : „Un obiectiv important a 
fost întinerirea pachetului de înaintași. 
Astfel au fost promovați juniorii Jlanu, 
Banu, Burdușel, care s-au integrat în 
jocul echipei. Am dorit creșterea ran
damentului înaintării (pe care îl con
sider încă slab) șl un plus de decizie 
în atacul liniei de treisferturl, care tre
buie să elimine tendința de joc lateral".

V. CALIN : „Ne-am propus să înti
nerim echipa și să ne menținem în di
vizia A..."

3 COSMANESCU: „Dorim să 
mai asistăm la întreruperi 
campionat. Desigur, pregâ-

sft 
de

P. COSMANESCU: „Ne-am 
propus să ne menținem titlul, 
Ne aflăm pe locul I, talon ați 
de Grivița Roșie, asupra că
reia avem o victorie cu 17—6. 
Oricum, ne așteaptă un retur 

foarte greu, toate echipele pregătindu-se 
asiduu pentru a răsturna clasamentul..." 

V. MORARU : „Am dorit titularizarea 
unor tineri șl creșterea valorii sportive 
a acestora în contextul îmbunătățirii 
jocului de ansamblu al echipei. Ne bucu
ră comportarea lui Searlat, Meszaroș, 
Bunduc, Mengher, Mâcăneață, Stoica, 
Siutaru. Vlad, pasache, Barbu, Damas- 
chin și Ghlță. Realizarea cea mal Im
portantă este certitudinea că sîntem pe 
drumul cel bun în schimbarea de gene
rații ce o efectuăm".

TITI IONESCU : „Obiectiv principal — 
primele trei locuri. Consider că ne a- 
flăm între parametrii propuși..."

T. RADULESCU ■ „Ne-am gîndit 
realizăm un număr cît mal variat
acțiuni în cîmp, ceea ce am șl realizat 
în parte".

M. ANTONESCU : „Ne-am fixat — 
deși lotul nostru este mai puțin valoros 
șl numeros decît al echipelor Steaua șl 
Grivița Roșie, de pildă — să ne păstrăm 
poziția de frunte, pe care ne-am cîști- 
gat-o de dțiva ani încoace. Sperăm ca 
în partea a doua a campionatului să 
fim mai aproape de acest obiectiv."

GH. BALTAREȚU: „Aș fi vrut ca îna
intarea să realizeze mai repede omo
genizarea. Operația sper să se încheie 
în retur".

TH. DOICIU : „Mărirea potențialului 
fizic, astfel ca toți sportivii să poată 
răspunde sarcinilor de joc la nivel ma
xim. In parte, acest obiectiv a și fost 
re,aliza.t, ,,M

AL. PALOȘEANU ; „Obiectivul nostru 
a constat în acumularea de puncte, e- 
vldent, în urma unor jocuri cu preocu
pare constructiv-ofensivă, desfășurate 
într-un desăvîrșit spirit de corectitudi
ne, de fair play. Am realizat în plus 
și o creștere a încrederii echipei tn 
propriile-i posibilități".

GH. DROBOTA: „Gîndul nostru a fost 
să practicăm un joc modern, în viteză 
și să prezentăm o formația echilibrată, 
pe compartimente. Nu am realizat o- 
blectivul acesta pentru că am pierdut 
4 jucători din linia de treisferturl (Ma- 
rica, Motrescu transferați la Farul, Popa, 
accidentat șl Țopa. bolnav)."

R. DRAGUȘANU : „Ne-am concentrat 
atenția asupra creșterii capacității de 
efort a jucătorilor, la disciplinarea tac
tică a echipei, sarcini Ijiiăptulte doar 
parțial",

p. 
nu 
de _ __
tarea echipei naționale’ trebuie 
să primeze, dar se impune o 
soluție ca acest deziderat ma

jor să nu Impieteze asupra regularității 
campionatului, care rămlne principala 
bază de selecție a componenților echi
pei reprezentative. Cit privește divizia 
B propun ca ea să fie reorganizată, 
după un criteriu geografic, cu două se
rii a cite 14 echipe, cele mai valoroase; 
limltindu-se totodată vlrsta. astfel ca 
numai 5 jucători să depășească 25 de 
ani".

V. MORARU s „Consider că actuala 
formulă de campionat nu este cores
punzătoare. S-ar impune adoptarea u- 
nui sistem cu două serii, care ar per
mite participarea unui număr mal mare 
de echipe în primul eșalon, dar cu un 
număr de jocuri mai redus. Sporirea 
jocurilor Internaționale ale reprezentati
vei noastre va impune, în cele din 
urmă, această soluție. Pentru buna des
fășurare a meciurilor; cred că este im
perios necesar creșterea exigenței pen
tru respectarea strictă a normelor 
de etică sportivă, atlt de către jucători, 
cît șl d'e către arbitri, organizatori șl 
spectatori. Pledez pentru delegarea u- 
nor observatori competenți și autoritari. 
Pentru divizia B se impune menținerea 
actualului sistem, dar și luarea unor 
măsuri pentru ridicarea nivelului valo
ric al echipelor participante".

T. IONESCU : „Consider actuala for
mulă a campionatului drept bună, dar 
cu amendamentul de a nu se mai între
rupe competiția. Ideea organizării unor 
jocuri, în cadrul Cupei federației, la 
care să nu participe jucătorii de lot, 
mi se pare utilă, binevenită. Cit privește

„B“-ul, această divizie trebuie să 
vină o pepinieră de promovare a 
lorilor, cu limitarea vlrstei jucătorilor 
pînă la 25 de ani".

T. RADULESCU : „Actuala formulă a 
campionatului din prima divizie este 
convenabilă. Odată cu Introducerea 
„Cupei federației" a sporit numărul 
jocurilor, ceea ce este foarte bine. In 
■■cea ce privește divizia secundă, 
mul actual nu deranjează, dar se 
ne respectarea strictă a limitării 
jucătorilor".

M. ANTONESCU : „Sin tem de _____
cu modul de organizare ai campionatu
lui, cu o singură condiție : ca el să 
nu fie întrerupt, pe lungi perioade, fapt 
care ne scoate din ritm, pentru că alt
fel joci în campionat, altfel in „Cupa 
federației..."

GH. BALTAREȚU s „sistemul actual 
al diviziei A este rezonabil. în B se 
impune limitarea vlrstei jucătorilor la 
28 de ani".

TB. DOICIU : „Formula actuală a 
diviziei A este foarte bună. In „B“ cred 
că ar trebui echilibrate seriile, cea a 
Capitalei fiind prea puternică. De unda 
o promovare în baraje prea 
pentru celelalte serii, respectiv 
Moldova".

AL. PALOȘEANU : „Consider 
actual al campionatului drept bun. Dar 
programarea unor etape în mijlocul 
săptăminil este defectuoasă. studenții 
neputînd fi scoși de la cursuri, fără 
urmări în procesul de învățămînt. Aș 
propune ca echipele să fie obligate — 
prin regulament — să prezinte la jocuri, 
pentru început, cel puțin 8 jucători 
crescuți în cadrul secției, urbei sau ju
dețului, astfel ca să fie limitate posibi
litățile de apariție a unor superechipe 
care fac întrecerea inegală. Pentru B: 
campionat cu două serii a 
echipe".

GH, DROBOTA S „Prezenta 
pare convenabilă. Sa joacă 
Ar trebui să se țină seama 
de rezultat, ci ți de spectacol. In ceea 
ce privește eșalonul secund se impune 
o reorganizare pe serii mal puternice, 
astfel ca echipele să aibă cît mal multe 
meciuri”.

R. DRAGUȘANU : „Actualul campio
nat este corespunzător ca s;stem, asi- 
gurînd continuitatea în pregătire.' Aș 
avea o propunere originală în ceea ce 
privește divizia B : la finele turului să 
se alcătuiască o nouă grupă cu cele 
mai eficace echipe, care să se întîi- 
nească între ele, sistem campionat, iar 
primele două să promoveze In divizia
A. Celelalte echipe ar urma să-și dis
pute in mod normal returul".

GH. MANOLE : „Formula diviziei A 
este bună, dar structura organizatorică 
a echipelor mi se pare inechitabilă. Aș 
propune limitarea numărului jucătorilor 
pe care o echipă are dreptul să-i țină 
in lot. De pildă Steaua are două gar
nituri, in timp ce mie îmi... crapă buza 
după un jucător. Aș sugera, de aseme
nea, să se realizeze un schimb de pă
reri între antrenorii divizionari pentru 
obținerea unui stil unitar de pregătire, 
stil de joc specific românesc. Ar fi de 
dorit ca divizia B să devină o pistă de 
decolare și nu una de aterizare. Deci : 
două serii puternice din care capii de 
serie să promoveze, fără baraj".

R. boboc : „Nu am nici o obiecție 
cu privire la modul de organizare al 
campionatului. Totuși ar fi de dorit ca 
echipelor să li se asigure mai bune 
condiții de joc. Dacă sînt echipe de 
A care nu au teren de antrenament și 
joc, cum să aibă cele de B ? Noi ne 
bucurăm de tot sprijinul. De aceea, de 
la o echipă modestă de divizia B, Si
biul are acum 5 echipe de juniori, două 
de B și una de A..."

V. CALIN : „Aș propune chiar 16 e- 
chipe în divizia A, pentru a se realiza 
cît mai multe jocuri. Dar, campionatul 
să nu mai sufere întreruperi care dau 
peste cap procesul de pregătire. Pentru
B. un sistem cu două serii echilibrate 
valoric".

siste- 
impu- 
vîrstei

acord

ușoară 
cea din

sistemul

cîte 10—12

formulă 
mai mult, 
nu numai

în sinteză, dezideratele exprimate

tendința, aproape generală, de

ar fi următoarele'

întinerire a loturilor

• orientarea către jocul ofensiv, bazat pe o cît mai bună colaborare 
între compartimente;

• disputa activă pentru pătrunderea în plutonul de frunte al rugbyului;

• aprobarea (în majoritate) a actualei formule de desfășurare a di
viziei A, cu precizarea de a exista o continuitate a jocurilor de campionat;

• necesitatea unei divizii secunde puternice, echilibrată valoric (două 
serii a cîte 10-12 echipe) și limitarea vîrstei jucătorilor (de pildă, 25 
de ani).

★
Am căutat să redăm, în rîndurile de mai sus, cît mai fidel, opiniile 

antrenorilor divizionarelor A, acum înainte de reînceperea activității com- 
petiționale. Sînt opinii competente, pline de răspundere, care dovedesc 
cît de preocupați sînt tehnicienii noștri pentru progresul sportului cu ba
lonul oval, care în acest an împlinește șase decenii de existență pe pă- 
mînt românesc.

Anchetă rea,Î7ată de
Dimitrie CALLIMACHI si Tiberiu STAMA

Ultimele pregătiri ale atleților noș
tri care vor evolua la Goteborg, în 
cadrul campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit. Ultimele 
antrenamente acasă, în decorul atît 
de familiar în sezonul rece, al sălii 
„23 August". Pe coritanul unde, re
cent, tînăra speranță a sprintului ro
mânesc, Dorel Cristudor, și-a înscris 
numele în rîndul recordmanilor .mon
diali la 60 m, învingîndu-1 chiar pe 
unul dintre aceștia, polonezul Nowosz, 
unde Valeria Ștefănescu și Carol 
Corbu și-au făcut reintrarea în cir
cuitul competițional, după luni de ab
sență, cu gîndul mărturisit la perfor
manțe de vîrf în confruntarea euro
peană in aer liber, de la Roma, pe 
același coritan unde studenta Carmen 
Ene a îndeplinit unul din drasticele 
haremuri ale federației, la 60 m, 
unde Șerban Ioan a doborît recordul 
republican de sală, la înălțime, unde 
Viorica Viscopoleanu reia mereu de 
la cap, cu ambiție, lupta eu centi
metrii și timpul...

Cum va fi, însă, pe tartanul sălii 
Scandinavium din Goteborg ?

„Acomodarea constituie o problemă- 
cheie in asemenea condiții indoor și 
mai ales in probele de sărituri, unde 
elasticitatea sau duritatea pistei de 
elan poate influența rezultatul, din
colo de pregătirea cu care se prezintă 
fiecare atlet" — opinează fosta re
cordmană mondială și olimpieă, Io- 
landa Balaș-SSter. Și în timp ce Ioli 
argumenta specificul acestora, ascul
tată cu interes de soțul ei, antreno
rul emerit loan Soter, o altă pereche 
la... înălțime, soții Virginia și Șerban 
loan se apropie de noi șl curînd dis
cuția capătă un accentuat caracter 
tehnioo-metodic. Mă retrag strategic, 
fără a părăsi, însă, „cîmpul de luptă", 
abordînd-o pe cea mai recentă record
mană de sală. Cornelia Popa (1,89 m 
la înălțime) : „La Goteborg se va 
cîștiga, cu siguranță, cu un rezultat 
în jur de 1,90. Sărind, de pildă, 1.85 
m, poți ocupa un Ioc pe podium, dar

și un Ioc IV, totul depinzînd de în
cercarea care ți-a facilitat rezultatul. 
Deci, o luptă foarte strînsă..."

Viorica Viscopoleanu, după o suită 
de desprinderi de prag, respiră greu, 
așezată pe bancă. îmi face semn cu 
capul că nu-i dispusă la un dialog. 
La insistența mea... mută, ne spune 
doar atît: „Sînt răcită 1"

E cert, am ghinion cu Cristudor ! 
De cîte ori vin la sală, el își efec
tuează antrenamentul în aer liber, pe 
pista de la „Viitorul". îmi dă o mină 
de ajutor antrenorul său, de la Steaua, 
Soter : „Dorel a avut marți un antre
nament intens și sînt foarte mulțumii 
de forma în care se află, de starea 
sa fizică. Azi a exersat în sală doar 
starturile, alături de colega sa de 
probă, Carmen Ene".

Pe Carmen Ene am prins-o încă în 
sală. „Cum te simți ca apropiată de
butantă la o asemenea competiție 
continentală de sală ?“ — am între
bat-o. „Copleșită !“ „Și ai să te... 
regăsești în timp util ?“ „Ve
deți, eu sint o pasionată de 
statistică a atletismului și-mi cu
nosc foarte bine — prin acest 
intermediar — adversarele. Sint 
astfel ferită de iluzii deșarte, dar și 
de complexe. Copleșită sînt doar de 
încrederea ce mi s-a acordat și Ia 
GSteborg voi da iot ce pot, intr-un

timp cît mai... scurt I Cît va fi, nu 
știu, dar finala se va cîștiga cu 7,1 
secunde".

Petre Lupan — care, ca și Ileana 
Silai va concura în alergările pe dis
tanțe lungi — a venit la sală direct 
de Ia Băile Felix, acolo unde e „labo
ratorul" semifondiștilor și fondiștilor. 
Ambii vor să contribuie La _ o com
portare bună a atleților noștri la „eu
ropenele" de sală, sportivii români a- 
vînd prezențe de prim plan la edi
țiile precedente.

Carol Corbu, campionul continental 
al „cangurilor" la ediția trecută, de 
la Rotterdam, va fi prezent în acest 
an la lungime. Iată-1 acum în altă 
postură inedită, de antrenor, supra
veghind, între două sprinturi ale sale, 
săriturile învățăcelului Dumitru Ior
dan. După cîtva timp, se alătură Va- 
leriei Ștefănescu într-o alergare în 
jurul sălii, dar tandemul devine trio, 
anexa fiind Argentina Menis. Un tur, 
două și deodată îi văd pe Valeria și 
Carol trîntiți, dintr-o singură mișcare, 
de discobola vicecampioană olimpică, 
pe una din saltele. Ce ți-e și cu ga
baritul ăsta ! Rîsete, amuzament, des" 
tindere.

Nu peste mult timp, însă, vor sosi 
clipele concentrării maxime. La G3- 
teborg.

Paul SLAVESCU

REPREZENTATIVELE
DE POPICE 

ALE ROMÂNIEI 
iN FAȚA ONOR 

IMPORTANTE TESTE
® Echipele de popice ale țării 

noastre, care se pregătesc pentru 
C.M., vor primi în zilele de 16 și 
17 martie replica selecționatelor 
Cehoslovaciei. Dubla întîlnire va 
avea loc pe arena Voința, cu patru 
piste, din Tg. Mureș. Pentru aces
te confruntări, antrenorii Alexan
dru Andrei (f) și Tiberiu Szemany 
(m) au selecționat următoarele ju
cătoare și jucători, din care vor 
alcătui cele două sextete românești: 
feminin — Elena Trandafir, Cor
nelia Petrușcă, Florica Neguțoiu, 
Ana Petrescu, Vasilica Pințea, Ma
riana Constantin, Margareta Bor
dei, Elisabeta Szilaghi, Ana Ianoși, 
Florica Fiiip și Bălașa Mirică. y 
masculin — Petre Purje, Iosif Tîs- 
mănaru, Ilie Băiaș, Alexandru Că- 
tineanu, Iuliu Bice, Gheorghe Du
mitrescu, Ion Stefutz, Vasile Pa- 
raschiv, Grigore Marin, Constantin 
Voicu și Petre Branchi.

Reprezentativele de popice ale 
țării noastre mai au în program, 
pînă la data ' campionatelor mon
diale, urrrtătoarele meciuri inter
naționale : cu Ungaria la Budapes
ta, în zilele de 30 și 31 martie; cu 
Iugoslavia la Belgrad, în zilele de 
20 și 21 aprilie și cu R.D, Ger
mană la Berlin, în zilele de 27 și 
28 aprilie. .

• în vederea pregătirilor pe 
care le vor efectua selecționabilii 
noștri, campionatul divizionar se 
întrerupe pînă la 23 martie, cînd 
se va relua cu etapa a XlV-a.

• Din cauza unor greșeli ale 
arbitrului Martin Torok (Arad) în 
aplicarea regulamentului, meciul 
dintre divizionarele feminine. 
C.S.M. Reșița și Dermagant Tg. 
Mureș .se va rejuca la 25 martie, 
pe teren neutru : arena U.T. Arad. 
Arbitrul respectiv a fost suspendat 
De o perioadă de 6 luni.

Foto : N. DRAGOȘStart spre Goteborg...

HANDBAL Biroul federal a hotărît 
organizarea unei ședihțe cu reprezen
tanții secțiilor de handbal care aii 
echipe in Divizia A (masculin șl femi
nin). Ședința va avea loc duminică, 24 
martie, la ora 9 în București, la sediul 
federației de specialitate. Se vor lua 
în discuție probleme actuale șt de 
perspectivă ale handbalului românesc, 
stablllndu-se totodată un plan tematic 
pentru următoarele ședințe • Noi sec
ții afiliate la F.R.H. : Energia Piatra 
Neamț, Universitatea Sibiu, Clubul 
Sportiv Vîlcea, Forestiera Sighet, Elec
trica Baia Mare șl Ampermetru Timi
șoara 0 Jocurile din cadrul returului 
Concursului republican de juniori ni, 
masculin șl feminin, seria A, se vor 
desfășura în zilele de 12, 13 și 14 apri
lie la lași șl nu la Piatra Neamț, cum 
se anunțase inițial • în vederea cam
pionatului de calificare — seniori (mas
culin șl feminin), comisiile județene de 
handbal sînt rugate să comunice fede
rației de specialitate echipele care 
au obținut titlul de campioane jude
țene. Reamintim că jocurile din etapa 
I interjudețeană se vor desfășura după 
un sistem eliminatoriu în zilele de 6 
șl 7 aprilie.

GIMNASTICA Concursul pe aparate 
organizat de comisia de gimnastică a 
municipiului București a continuat cu 
desfășurarea întrecerilor la inele — bă
ieți șl sol — fete. Iată primii clasați : 
INELE, cat. a IV-a : 1. Daniel Dumi
trescu (Șc. sp. 2) — 8,60 p ; 2. Ion 
Șulea (Șc. sp. 2) — 8,55 ; 3. George 
Constantin (C.S. Școlar) — 8,35 ; Cat. a 
IlI-a : 1. Mircea Conojan (C.S. Școlar)
— 8,75 ; 2. Cristinel Buzălanu (Șc. sp. 2)
— 8,25 ', 3. Dumitru Avarvarel (Șc.
sp. 2) — 7,60 ; Cat. a Il-a : 1. Aurelian 
Georgescu (Lie. 35) — 8,65 ; 2. Benone 
Perețeanu (C.S. Școlar) — 8,20 ; 3.
Gheorghe Vasile (Dinamo) — 8,00 ;
Cat. I : 1. Lucian Budtiroiu (Șc. sp. 2)
— 3,75 ; 2. Carol Ivănescu (Șc. sp. S)
— 8,70 ; 3. Marian Badea (Llc 35) —
8.65; SOT, — fete : Cat. a IV-a : 1.
Adriana Coman (C.S. Școlar) — 9,00 ; 
2, Sorina Stefan (Sc. sp. 2) — 9.00; 3.

Mirela Costache (Cutezătorii) — 8,95; 
Cat. a IlI-a • 1. Mioara Stanciu (C.S.
Școlar) — 8,60 ; 2. Mihaela Tănase
(C.S. Școlar) — 8,45 ; 3. Tatiana Cojo- 
cea (Cutezătorii) — 8,15 ; Cat. a Il-a t
1. Aura Tudor (Șc. sp. 2) — 9,20; 2.
Eugenia Arsene (Lie. 35) — 8,85 ; 3.
Cornelia Lazăr (Șc. sp. 2) — 8,30 ;
Cat. I : 1. Magdalena Logofăt (Dinamo)
— 9,00 ; 2. Llvia Duțu (Lie. 35) —
8,80 ; 3. Marilena Georgescu (Șc. sp. 21
— 8,70 ; Cat. maestre : 1. Mihaela Mi
hai (Lie. 35) — 8,90 ; 2. Vasilica Bă
lan (Dinamo) — 8,90 ; 3. Ștefania Tran
dafir (Dinamo) — 8,75.

TENIS DE MASA. în organizarea 
Școlii sportive nr. 1 din București a 
avut loc o competiție de tenis de masă 
rezervată elementelor feminine din 
Capitală, ca și din alte centre din țară, 
dotată cu „CUPA MĂRȚIȘORULUI". Au 
participat 50 concurente reprezentînd : 
C.S.M. Iași, C.S.M. Cluj, Politehnica 
București, asociațiile sportive Metalur
gistul Cuglr, Lotru Brezol, știința 
Mîneciu, școlile sportive din Craiova. 
Buzău, Pitești, nr. 1 și 2 din Capita
lă. întrecerile s-au desfășurat la o 
singură categorie de vîrstă (concurente 
născute după 1 iulie 1959), la probele 
pe echipe, simplu și dublu. Clasamen
te : echipe : 1. Metalurgistul Cugir
(G. Domic, G. Kadar, C. Sava), 2. 
Lotru Brezol, 3. Șc. sp. Craiova ; 
dublu : 1. Mihaela Sandu — Maria
Păun (Șc. sp. Craiova), 2. Gabriela 
Dornic — Gabriela Kadar (Metalur
gistul Cugir), 3. Luminița Băkescu — 
Faustina Bunduc (Lotru Brezol). Sim
plu : i. Rodica Gagu (Șc. sp. Buzău),
2. Gabriela Dornic (Metalurgistul Cu
gir), 3. Luminița Bălescu (Lotru Bre
zol). Organizatorii au oferit primilor 
clasați cupe, premii, diplome, iar tutu
ror participantelor, simbolul competi
ției ; cîte un mărțișor. „CUPA MĂRȚI
ȘORULUI", acordată prin acumulare de 
puncte la toate probele, a fost ciștl- 
gată de A.S. Metalurgistul Cugir (an
trenor N. Dornic) 20 p, urmată de 
Lotru Brezol (antr. Tr. Anouța) 18 p, 
Școala sp. Buzău (antr. E. Băcloiu) 
15 p.
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„CUPA TINERETULUI"
(Urmară din pag. 1)

tuoase dintre C.N.E.F.S., C.C. al 
U.T.C., Consiliul Central al U.G.S.R., 
U.A.S.C.R., Consiliul Național .al Or
ganizației Pionierilor, UCECOM, Mi
nisterele Educației șl Invățămîntului, 
Apărării Naționale și cel de Interne. 
O contribuție extrem de prețioasă la 
asigurarea celor mai bune condiții 
pentru organizarea și desfășurarea în
trecerilor de la ■Poiana Brașov și Tuș- 
nad, ca și a celorlalte manifestări care 
le-au însoțit, au adus-o organele lo
cale din Brașov — C.J.E.F.S., Comi
tetul județean U.T.C., Inspectoratul 
școlar județean, agenția B.T.T. — și 
cele din Tușnad. Țin să remarc, de 
asemenea, aportul deosebit de con
sistent al federațiilor de schi și pa
tinaj, al Comisiei județene de schi 
din Brașov, ca și al antrenorilor și 
sportivilor fruntași din cluburile și 
asociațiile brașovene, care s-au aflat 
mereu alături de tinerii participant, 
îndrumîndu-i, dîndu-le indicațiile teh
nice necesare, sprijinindu-i și incu- 
raiîndu-i în concursuri.

în numele Comisiei centrale de or
ganizare, adresez pe această cale calde 
mulțumiri Comitetului județean Bra
sov al P.C.R. pentru substanțialul 
6prijin oferit, precum și tuturor celor 
ce și-au dat concursul la reușita fi
nalelor „Cupei tineretului".

— Cu puțin timp Înaintea fina
lelor de la Poiana Brașov și Tuș
nad s-au încheiat și întrecerile la 
șah din cadrul „Cupei tineretului". 
Cum apreciațl modul in care ele 
s-au desfășurat ?

— La includerea șahului printre 
ramurile de sport care alcătuiesc pro- 

‘ gramul „Cupei tineretului" s-a ținut 
seama de marea lui răspîndire în ma
sele de tineri, In special in rindurile 
studenților (ceea ce ne-a și deter
minat să prevedem în regulamentul 
competiției organizarea etapei finale 
numai pentru această categorie de 
participanți), ca și de faptul că el nu 
necesită eforturi deosebite tehnice și 
materiale în vederea desfășurării con
cursurilor. Cu toate acestea, ne-a 
6urprins neplăcut felul superficial în 
care — în general — organele spor
tive locale șl asociațiile studențești 
au tratat Întrecerile de șah din ca
drul „Cupei tineretului" și care s-a 
reflectat pînă și In faza finală a com
petiției. disputată la Craiova. La a- 
cest ultim concurs, care urma să de
semneze pe laureații „Cupei tineretu
lui". unele centre universitare nu și-au 
trimis reprezentanții (au lipsit concu
rentele din Cluj, Constanța, Pitești, 
Galați și Suceava, precum șl concu
rentul din Reșița), iar altele i-au tri-

• mis mai tîrziu decît trebuia (cei din 
Iași s-au prezentat după disputarea 
primelor două runde), nemaiputind fi 
admiși în turneu. Același lucru s-a 
petrecut și în cazul reprezentantului 
Sibiului care, fiind sportiv de cate
goria I. conform regulamentului nu 
avea drept de participare șt, deci, 
nici nu trebuia trimis la Craiova.

Pe lingă aceste motive de nemul
țumire am avut. însă, și satisfacția 
de a constata că în multe școli în
trecerile de șah s-au bucurat de o 
frumoasă reușită, iar in unele ju
dețe au fost organizate chiar faze ju
dețene pentru pionieri și elevi. A- 
ceste din urmă aspecte, pozitive, ne 
pun în situația de a lua în conside
rare la viitoarea ediție de iarnă a 
„Cupei tineretului" organizarea de fi
nale pe tară si pentru pionieri și 
școlari.

— Cum se prezintă situația in 
cazul tenisului de masă ?

— La fel ca și șahul, tenisul de 
rnasă este îndrăgit de un mare nu
măr de copii și tineri, avînd tot
odată asigurate condiții prielnice de

practioare in multe școli și facultăți, 
asociații sportive, cluburi și cămine 
culturale. Din datele de care dispu
nem, rezultă că, dintre toate ramu
rile de sport cuprinse în programul 
„Cupei tineretului", tenisul de masă 
a angrenat în concursuri cel mai mare 
număr de participanți. In momentul 
de față, desfășurarea întrecerilor la 
acest sport a ajuns în fazele muni
cipale și județene. Etapa finală, pe 
tară, în vederea căreia au și început 
a fi luate măsurile tehnico-organiza- 
torice necesare, a fost programată la 
Ploiești, în zilele de 6 și 7 aprilie 
a.c. La ea se preconizează a lua 
parte aproape 500 de participant! din 
toate județele țării, o cifră care — 
se pare — nu are precedent în con
cursurile de tenis de masă. De-abia 
după ce vom cunoaște și rezultatele 
Ia tenis de masă, vom putea da for
mă definitivă clasamentului pe ju
dețe al întregii ediții de iarnă a „Cu
pei tineretului".

— Una din principalele defi
ciențe ale competițiilor de masă 
organizate in anii trecuți a fost 
aceea că participant)! la primele 
etape (pe unități de producție, 
clase sau ani de facultate) luau 
startul în cite un singur concurs, 
după care, în cazul cel mai obiș
nuit că nu se calificau pentru 
fazele următoare, deveneau inac
tivi pe plan sportiv în așteptarea 
viitoarei ediții a competiției. Ce 
măsuri au fost luate, în cazul ac
tualei „Cupe a tineretului", pentru 
a evita repetarea acestei situații ?

— în urma largii consultări făcute 
în perioada elaborării regulamentului, 
a propunerilor pe care le-am primit 
și a discuțiilor din comisia centrală, 
„Cupa tineretului" a fost astfel con
cepută îneît etapa de masă să se 
desfășoare pe o perioadă de timp 
cit mai mare, iar în cadrul fiecărei 
ramuri de sport să se organizeze mai 
multe concursuri pentru desemna
rea cîștigătorului, astfel ca un parti
cipant să nu fie eliminat din compe
tiție după ce a luat numai unul sau 
două starturi. In același timp, au fost 
luate masuri ca în școlile generale 
și în asociațiile sportive această e- 
tapă să nu fie considerată încheiată 
la data prevăzută în calendar, această 
dată mareînd numai termenul la care 
trebuie stabilit un cîstigător care să 
se califice în etapele superioare, așa 
îneît concursurile se organizau în 
continuare pentru marea masă de co
pii șl tineri.

Menținerea pe terenul de sport a 
participanților la „Cupa tineretului", 
angrenarea lor într-o activitate. conti
nuă și organizată, reprezintă de fapt 
principiul pe baza căruia este orga
nizată marea competiție republicană 
de masă. în afară de ceea ce am 
arătat pînă acum, în legătură cu ma
terializarea acestei idei, mai putem 
adăuga și faptul că cele două ediții, 
de iarnă și de vară, oferă posibili
tatea ca, aproape pe durata întregului 
an, copiii și tinerii să poată lua parte 
în mod organizat la concursuri, în 
cadrul diferitelor ramuri de sport.

— Cînd va începe ediția de vară 
a „Cupei tineretului" ?

— Peste puține zile, la 10 martie. 
Concepută ca o continuare firească a 
ediției de iarnă, deși ea cuprinde in 
program, cum e și normal, alte ra
muri de sport, ediția de vară a com
petiției (la- care pot lua parte — evi
dent — și cei ce s-au întrecut lunile 
trecute la schi, săniuțe sau patinaj) 
trebuie să ducă la consolidarea a ceea 
ce s-a realizat pînă acum, la angre
narea tuturor tinerilor în practicarea 
a cel puțin unei ramuri de sport. Este 
un deziderat fundamental, pentru în
făptuirea căruia vom depune toate 
eforturile necesare.

S.C. BACĂU A DEBUTAT VICTORIOASA IN TURNEUL BALCANIC

LA ORDINEA ZILEI

CHESTIUNI AMATOARE”

(Urmare din pag. I)

!a Băișoara, 150 de mici vînători 
de munte, selecționați din școlile 
generale ale comunelor montane 
Rișca, Mărișelu, Răchitele, Beliș, 
Muntele Băișorii și Poiana Horea 
vor lua startul în a doua ediție 

,a „Spartachiadei de iarnă a mi
cilor vînători de munte", amplă 
competiție organizată de către 
C.J.E.F.S. Cluj, Comitetul județean 
U.T.C., Inspectoratul școlar jude
țean, Consiliul județean al orga
nizației pionierilor și Asociația 
sportivă Armata Cluj.

Competiția — care urmărește a- 
'-tragerea în practicarea schiului a 

unui număr din ce în ce mai mare 
de copii și adolescenți — se va 
dsț? ășura pe două categorii de 
vîr; 'S, la următoarele probe : 8—12 
ani, fond 2 km. și coborîre diri
jată ; 13—16 ani, fond 4 km. și 

’ coborîre dirijată, precum și tra
gere de precizie la ținta în cercuri. 
Cîștigătorilor de probe li se vor 
tnmîna diplome și premii în ma
teriale sportive, iar echipei de
semnată învingătoare prin adițiune 
de puncte, cupa transmisibilă. „Mi
rii vînători de munte", trofeu aflat 
acum în vitrina formației din Mun
tele Băișorii, cîștigătoare a primei 
ediții.

întrecerile micilor vînători de

LA ICAZ... NECAZ

Există la Galați, o sală de sport 
->e nume Constructorul în care se 
'ace sport pe timpul iernii. Numai 
că aci condițiile de lucru pentru 
sportivi — mai ales tineri, elevi 
fehiar — sînt cam departe de ceea 
ie ar trebui să fie.

Iată și motivele : în unele zone 
jarchetul este desprins, lipsesc gea
muri, pereții sînt crăpați (ba chiar 
:u găuri în ei), becurile sînt in
suficiente iar temperatura, în sală, 
■ste de 10—12 grade Celsius.

Ne aflăm în fața unui exemplu 
Ie proastă gospodărire. Această 
ială (în care se antrenează și joa- 
:ă echipe din campionatul muni
cipal și județean de volei, handbal, 
aaschet ș.a.) este închiriată zilnic 
Ide la ora 7 la 23) diferitelor aso
ciații sportive sau școli. Ba uneori 
lici au loc și... nunți, botezuri, pen
tru a se strînge fonduri.

1-0
BACAU, 6 (prin telefon). In ciuda, 

frigului pătrunzător, precum și a fap
tului că repriza secundă a meciului 
a putut fi urmărită în transmisie di
rectă pe micul ecran, un public des
tul de numeros (cifrat la peste 10 000 
de spectatori) a fost prezent astăzi 
după-amiază (n.r. ieri) pe stadionul 
din Bacău la prima evoluție din a- 
cest an, într-un joc oficial, a echipei 
locale pe propriul teren. Cu acest 
prilej Sport Club și-a făcut debutul 
în noua ediție a Turneului balcanic 
inter-cluburi, întîlnind formația sofio
tă Akademik, pe care a reușit să o 
întreacă cu scorul de 1—0 (0—0). Vic
toria. deși obținută la limită și tîrziu 
conturată, este deplin meritată, echi
pa băcăuană manifestînd o superiori
tate evidentă în joc, cu deosebire în 
cea de a doua parte a întîlnirii, cînd 
a dominat cu insistentă șl s-a aflat 
în mai multe rînduri aproape de gol.

In primele 45 de minute, în care 
de asemenea inițiativa le-a aparținut

(0-0) CU AKADEMIK SOFIA
parte din timpul de joc, gaz

de convin-
o mare 
dele n-au fost suficient 
gătoare în atac, acțiunile lor ofen
sive destrămîndu-se destul de ușor, 
fie datorită promptelor și singurelor 
intervenții ale apărătorilor adverși, 
fie propriilor greșeli in fazele de fi
nalizare (centrări total deficitare, pa
se imprecise, șuturi moi și lipsite de 
adresă, pripeli). Oaspeții, în schimb, 
care au lăsat în această perioadă o 
Impresie destul de bună prin modul 
în care au reușit să lege jocul la 
mijlocul terenului, s-au apropiat mai 
rar de poarta băcăuanilor, dar au 
făcut-o periculos. creîndu-și cîteva 
situații favorabile de gol (min. 12. 28 
si 36) prin căpitanul echipei, interna
ționalul Vasiliev și prin masivul a- 
tacant central Radev. situații rămase, 
însă, fără efect datorită intervenții
lor de ultim moment ale portarului 
Ursache și ale lui Volmer.

După pauză jocul — care în cri
ma repriză fusese destul de lent — a

DUMINICĂ ÎNCEPE Șl RETURUL

Duminică 10 martie, odată cu re
venirea în actualitate a celui de-al 
doilea eșalon al fotbalului nostru, 
Divizia B — se va desfășura și pri
ma etapă a returului campionatu
lui republican al juniorilor și șco
larilor. Marele pluton al speranțe
lor pornește șl el la drum, un drum 
lung de 13 etape, la finele căreia 
doar 12 echipe (din 112), cele mai 
bune (8 — cîștigătoarele seriilor — 
calificate direct și 4 desemnate în 
urma unor duble meciuri de ba
raj între formațiile clasate pe locul 
doi) vor rămîne mai departe în 
cursa pentru titlul de campioană 
a țării. Disputa republicană a ju
niorilor nu are promovate și re
trogradate ! Din acest 
turul campionatului și, 
ultima lui treime, nu 
zintă un interes major 
privința 
fruntea 
un gol, 
temerar 
ză 
la

SERIA A V-A
1. C.F.R, Timișoara 13 11 0 2 45—11 22
2. U.T. Arad 13 9 3 1 25— 4 21
3. Șc. sp. „Gloria” Arad

13 7 4 2 17— 8 18
SERIA A VI-A

1. C.F.R. Cluj 13 12 1 0 43— 8 25
2. „U“ Cluj 13 9 2 2 45—15 20
3. F.C. Bihor 13 9 0 4 51—12 18

SERIA A vn-A
1. Oltul SI. Gheorghe 13 9 1 3 26—13 19
2. Steagul roșu Brașov 13 8 2 3 33—17 18
3. Șoimii Sibiu 13 8 0 5 22—13 16

SERIA A VIII-A
1. A.S.A. Tg. Mureș 13 11 1 1 44— 3 23
2. Liceul nr. 2 Deva 13 9 1 3 38—14 19
3. Corvlnul Hunedoara 13 8 3 2 22— 7 19

se reia 
dezi-

Sfi t IM
munte vor fi completate de de
monstrațiile... marilor vînători de 
munte, a tinerilor care participă 
Ia pregătirea pentru apărarea pa
triei, a schiorilor de la cluburile 
sportive „U“, Voința și Centrul 
de schi din Cluj.

Sperînd ca zăpada să-și mențină 
calitățile constatate la ora transmi
siei, urăm micilor vînători de 
munte succes în... marea lor com
petiție.

Nușa DEMIAN

ELEVII ȘI-AU DESEMNAT 
CAMPIONII PE SECTOR

In sala de sport a Școlii gene
rale nr. 111 au avut Ioc întrece
rile de tenis de masă și șah ale 
elevilor din sectorul 5 al Capitalei 
Iată cîștigătorii :

TENIS DE MASA. Fete, 11—14 
ani: Irina Lungu (Șc. gen. 111); 
Băieți, 6—10 ani : Dumitru Nicul- 
cioiu (Șc. gen. 98) ; 11—14 ani: 

Adrian Țîrnă (Șc. gen. 98). Șah. 
fete, 6—10 ani: Mariana Leca (Șc. 
gen. 111); 11—14 ani: Gabriela 
Țucă (Șc. gen. 111). Băieți, 6—10 
ani : Laurențiu Petre (Șc. gen. 111) ; 
11—14 ani : Cucu Dragoș (Șc. gen 
98).
Mihai BUJOR, elev, Șc. generală nr 
98

• „Crosul primăverii", o 
competiție intrată în tradiția ac
tivității sportive a orașului Tg. 
Ocna, la care participă, de re
gulă elevi și salariați de la 
toate întreprinderile și institu
țiile, și-a consumat faza „de 
casă", stabilindu-și primii trei 
concurenți calificați în etapa 
finală, programată în prima ju
mătate a lunii aprilie.

Alex. AVEL, coresp.

• în organizarea C.S. Petrolul 
Ploiești s-a desfășurat, în sala de 
sub tribuna stadionului, primul 
concurs atletic al anului. La start 
au fost prezenți peste 60 de

Atunci de ce oare nu se chel
tuiesc bani și pentru gospodărirea 
acestei săli, cunoscută și sub nu
mele de „Constructorul-I.C.A.Z." 
(întreprinderea de construcții agro
zootehnice) ? Nu de alta dar să 
scape de necazuri sportivii cere 
lucrează aci.

M. Fr.

PE CĂRĂRI DE MUNTE, 
FIE IARNA, FIE VARA

La întreprinderea mecanică 
..Mușcelul" din Cîmpulung, activi
tatea turistică stă în atenția tutu
ror factorilor din această unitate 
industrială. Aci. la sfîrșit de săp- 
tămînă, fie iarna, fie vara, sute de 
tineri și tinere se deplasează cu 
mijloace auto sau pe jos spre zo
nele montane ale județului. în

motiv re- 
îndeosebi, 

mai pre- 
decît în 

a ceea ce se întîmplă în 
celor opt serii, acolo unde 
o ratare sau un plonjon 
destramă sau înfiripea- 

frumoasele visuri de a ajunge 
mult doritele tricouri 

re. în tur, cîteva echipe, 
de antrenori pricepuți, 

viguros, cu
în fruntea

tricol o- 
condu 

au măr- 
și tena- 

opt „co-
ambiție

celor
din drumul lor 

încheierea

se 
șăluit 
citate. 
Ioane". Le-a oprit 
ascendent, doar
me! părți a campionatului, 
care îl reiau duminica din 
ții cîștigate cu trudă în 
lui 1973. Iată primele 3 
în cele 8 serii:

pri-
Pe 

pozi- 
toamna 
clasate

%

SERIA

1. Liceul

I

de fotbal

2. Șc. sp. Tecuci
3. S.C. Bacău

SERIA A n-A

Bacău
13 10

13
10

8

2
1
3 33—« 19

1. Steaua „93 August"
2. Rapid București
3. F.C. Constanța

SERIA A in-A

1. Progresul București
2. Petrolul Ploiești
3. Steaua București

SERIA A IV-A

1. F.C. Argeș
2. Univ. Craiova
3. c.s. Rm. Vlicea

18
13
13

1
7

18
6
7 4

0
0
2

46-fl
26—8
16—8

25
19
18

26
21
18

13 12 1 0 49— 3
13 8 4 1 39—11
13 6 4 3 21—16

05
20
16

ACTUALIĂȚI

REUNIUNEA ARBITRILOR

PRAHOVENI

din Colegiul județean Pra- 
ținut, recent, ședința de 
activității desfășurate în

Arbitrii 
hova au 
analiză a 
anul 1973, prilej cu care au fost tre
cute în revistă principalele realizări 
obținute, precum și comportarea ca
valerilor fluierului prahoveni, în

juniori de la Liceul nr. 1, Școa
la sportivă, Centrul școlar chi
mic din Ploiești, Tînărul pe
trolist Cîmpina și C.S. Petrolul.

Fl. ALBU, coresp.

• Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport — Lu
duș a organizat interesante con
cursuri de șah și tenis de masă. 
Pe foile de arbitraj au figurat 
40 de concurenți din 8 asocia
ții sportive. Primele locuri au 
fost ocupate de Ovidiu Crișan 
(E.G.C.L.) la tenis de masă și 
loan Brățan (Lie. nr. 2) la șah.

loan PAUȘ, coresp. județean

1973 s-au organizat peste 50 de di
verse excursii, la care au luat par
te circa 4 500 de salariați. Pentru 
reușita deplină a drumețiilor, sec
ția de turism a asociației sportive 
(condusă de ing. Nicolae Grabovs- 
chi) a... școlarizat 20 de ghizi și 
30 de instructori voluntari care au 
și determinat o rodnică activitate 
turistică la această întreprindere 
mușceleană.

M. MARIN, coresp.

GIMNASTICA PE SCENA CASEI 
DE CULTURĂ

Printre manifestările sportive i- 
nițiate de liceul din Macin (direc
tor — prof. Ion Buzea); se numără 
și prezentarea unor numere de 
gimnastică de către ansamblul li
ceului, în cadrul spectacolelor pu

devenit mai alert, cu faze spectacu
loase create de băcăuani în careul 
oaspeților. Dar ofensiva gazdelor va 
căpăta consistență și vigoare odată 
cu inspiratele schimbări efectuate de 
antrenorul Constantin Rădulescu. 
Deschiderea scorului se va produce, 
totuși, tirziu, abia 
la o lovitură I” 
stingă executată 
țîșnit 
capul 
Avea 
tidei, 
unei căderi fizice accentuate a sofio- 
ților, băcăuanii au dominat insistent 
(o mărturie în plus, în acest sens, și 
raportul de cornere : 10—2 în favoa
rea echipei moldovene), creîndu-și 
încă două-trei ocazii clare de a ma
jora scorul prin Pană (min. 77 și 83) 
și Dembrovschi (min. 85).

Arbitrul albanez Cazmi Scefket, a- 
jutat la linie de M. Rotaru și V. Bui- 
mistruc 
general 
partidei, 
sale au

în min. 74 cînd, 
liberă de pe partea 

i de Butan, Soșu a 
spectaculos și abil, înscriind cu 
un gol de o rară frumusețe, 

să rămină singurul gol al par- 
deși în continuare, pe fondul

(ambii din Iași) a condus în 
cu excenția finalului 

dintre deciziile
bine, 
cînd două 
dezavantajat ambele echipe.

SPORT CLUB : Ursache — Mun- 
teanu, Catargiu. VOLMER. Mareaso- 
iu — Hrițcu (min. 60 ȘOȘU), DUȚAN 
— Pană, Dembrovschi, Botez (min. 65 
Florea), Băluță.

AKADEMIK : L. Goranov — Cea- 
lev (min. 24 Pîrvanov). ANGHELOV, 
Ticianski, Ivanov — lankov, M. GO
RANOV — VASILIEV, Radev (min. 
77 Paunov), Lozanov, Simov.

Sport Club Bacău va susține urmă
torul joc în Turneul Balcanic la 10 
aprilie, cu echipa turcă Bolu Spor, 
în deplasare, iar returul partidei cu 
Akademik la 17 aprilie, la Sofia.

Prima chestiune, este dictată de o veritabilă urgență : problema 
meciurilor din București. Iubitorul de fotbal din Capitală con
stată cu mîhnire că, oricîtă bunăvoință ar avea, nu- poate 

vedea jocurile de prima divizie programate în ce! mai mare 
oraș al țării. După ce s-a ajuns la o foarte convenabilă — pentru 
toate părțile — stabilire a partidelor care sînt transmise la televi
ziune, iată că apare o altă concurență. Duminică, întîlnirile din Bucu
rești sînt stabilite la aceeași oră pe stadioane diferite. Credem că, 
în afara deserviciului adus fotbalului, e și un propriu deserviciu pe 
care și-l fac organizatorii. Pentru că spectatorii „neutri", să le spu
nem așa, care alcătuiesc majoritatea, vor renunța poate să se mai 
ducă la vreun meci. Se va înregistra, pe ambele stadioane, un nu
măr indiscutabil mai mic de plătitori decît în situația cînd jocurile 
ar fi fost altfel programate. Ce variante există ? Una, aplicabilă a- 
cuin, cînd timpul e suportabil și la orele amiezii, ar fi disputarea 
unuia dintre jocuri duminică dimineața, celălalt urmsnd a avea loc 
după amiază. A doua ar fi cuplarea întîlnirilor. Credem că totalul 
încasărilor — chiar împărțit pe din două — va fi indiscutabil supe
rior celui care se va realiza din formula la concurență. E timpul ca 
Steaua și Dinamo să acționeze în direcția propriilor interese, credem 
noi, dar și în al fotbalului, al iubitorului de fotbal. Așteptăm pentru 
astăzi comunicarea unei logice și folositoare soluții !

Solicitată intens șl de multe dintre echipele calificate la turneul 
final al C. M. dar și de propriile interese, echipa noastră na
țională va stabili un mic record al carierei sale în această 

primăvară, susținînd nu mai puțin de cinci jocuri dintre care patru 
în deplasare ! Nu ca număr dar ca procentaj de partide în afara sta
dionului propriu e un program în premieră. Iar adversarii, unul și 
unul! Pornind de la echipa Franței (joc la 23 martie, la Paris), 
unsprezece mereu în căutarea marii performanțe și continuînd cu 
campioana lumii, Brazilia (meci la 17 aprilie la Brasilia sau Sao 
Paulo), cu reputata selecționată a Argentinei (partidă la 22 aprilie 
la Buenos Aires), cu vechea rivală a fotbalului nostru, selecționata 
Greciei (întîlnire la 29 mai, la București), și încheind cu garnitura 
dirijată de Cruyff, Olanda (meci la 5 iunie la Amsterdam sau 
Rotterdam). Un bvushet frumos de privit dar... nu de înfruntat. Pen
tru mai vechii sau proaspeții tricolori va fi însă cea mai utilă 

■ „probă de foc". Nici un baraj, chiar unul de veritabilă competiție 
dar cu adversari inegali, n-ar fi reprezentat un mai concludent 
mijloc de a ajunge la formula nouă de reprezentativă. Acum, după 
tatonările din Turcia, vine meciul de miercuri cu Admira Wacker ; 
el trebuie să alunge orice ezitări din atitudinea antrenorilor Valen
tin Stănescu și Robert Cosmoc. O hotărîre trebuie luată, și asta 
chiar miercuri seara la Viena, astfel ca formula pentru jocul cu 
Franța să intre — efectiv — în pregătirea acestui joc. în activitatea 
antrenorilor naționalei intervine un element ajutător de loc negli
jabil. E hotărîrea ca la meciurile de Divizia A OBSERVATORI SA 
FIE NUMAI TEHNICIENI, ANTRENORI FEDERALI, CADRE ALE 
SECȚIEI DE FOTBAL DIN CATEDRA DE JOCURI DE LA I.E.F.S. 
Așa stînd lucrurile, rapoartele se transformă în veritabile fișe de 
observare a tuturor jucătorilor și, în special, a celor vizați să facă 
parte din lotul reprezentativ. împrejurarea va duce, sîntem con
vinși, la o competentă și obiectivă informare a responsabililor teh
nici ai selecționatei și, implicit, la alcătuirea celui mai bun lot al 
momentului. Tocmai de aceea, credem, că, și hotărîrile pot fi luate 
mal ușor. Mal cu seamă că startul acelui program este atît de 
aproape I

Eftimie IONESCU

MECIURI

F. CONSTANTIN

AMICALE
MUSTAȚEA A MARCAT COLUL Nr. 400

Campionatul juniorilor 
— sperăm — sub impulsul 
deratelor atît de atent radiogra
fiate în consfătuirea cu antreno
rii centrelor și profesorii din șco
lile cu profil de fotbal, de la 
începutul ultimei luni a anului
trecut. în aceeași perioadă (1—10 
decembrie) am punctat în coloa
nele ziarului principalele carențe 
ale întrecerii, care o împiedică, 
încă, 
zadarnic 
tehnic și 
majorității 
formală 
echipe, condiții improprii de des
fășurare 
acte 
tori 
țări 
gați, 
ciurilor, anonimatul în care 
tinuă să-și dispute partidele 
niorii — iată suita... incompletă, 
totuși, a deficiențelor reliefate 
pregnant de turul campionatului 
speranțelor fotbalului nostru. Le 
reamintim încă o dată, acum, la 
ora startului în a doua parte a 
întrecerii. Le reamintim cluburi
lor, asociațiilor, școlilor cu echipe 
In divizia de juniori, antrenorilor 
și profesorilor care răspund de 
efectuarea unul proces de instrui
re conform cerințelor actuale, tu
turor celor ce se ocupă (cam im
propriu cuvîntul) de soarta celui 
mai mare eșalon al fotbalului 
nostru — copiii și juniorii — eșa
lon din care TREBUIE să-și tragă 
seva de viabilitate, de tărie CAM
PIONATUL REPUBLICAN.

Laurențiu DUMITRESCU

întrecerii,
să realizeze saltul așteptat 

de atîțîa ani. Nivelul 
spectacular scăzut al 

meciurilor, prezența 
în campionat a multor

a partidelor, numeroase 
indisciplină ale unor jucă- 
plină formare, neprezen- 
formații și arbitri

de 
în 
de 
lipsa de popularizare a

dele- 
me- 
con- 
ju-

cadrul celor peste 4 000 de delegări 
la toate nivelele competiționale.

Ședința — care a avut ca pro
log o emoționantă festivitate con
sacrată retragerii din activitatea 
oficială a dr. Emil Vlaiculescu — 
a scos în evidență dorința de afir-

Odată cu reluarea campionatu
lui Diviziei A continuăm să vă 
prezentăm, din punct de vedere 
statistic, principalele aspecte ale 
desfășurării acestei populare com
petiții.

• în prima etapă a returului 
s-au marcat 21 de goluri, la fel 
ca și în etapa de debut a campio
natului. Pînă în prezent s-au 
scris 412 goluri: 303 
109 oaspeții.

• Golul cu nr. 400 
lui Mustățea, care a 
cui gol al meciului 
F. C. Argeș.

• Doar Oblemenco, M. Sandu 
șl Mureșan (A.S.A.j au reușit să 
înscrie două goluri în această 
etapă.

• Brașoveanul Anghelinl a mar
cat al 5-lea autogol al campiona
tului.

• în această etapă, oaspeții 
n-au obținut decît 4 puncte (o vic
torie și două meciuri egale). Din 
cele 162 de partide disputate, 117 
au revenit gazdelor, 28 s-au înche
iat la egalitate, iar în 17, victoria 
a fost de partea oaspeților.

• „Cavalerii fluierului" au dic
tat 4 lovituri de la 11 m: 3 trans
formate (Simionaș, Beldeanu, Crîn- 
gașu), una ratată (Oblemenco). în 
18 etape s-au acordat1 36 de pe- 
nalty-uri (31 transformate, 5 rata
te) : 28 în favoarea gazdelor, iar 
de 8 au beneficiat oaspeții.

este al 15-lea 
de la

în-
gazdele, iar

a fost opera 
marcat unl- 

„U" Cluj —

mare a arbitrilor prahoveni pe 
plan național, de promovare a 
unor noi elemente de valoare, 
printre care V. Gligorescu, M. Mo- 
raru și N. Moroianu, în rîndu- 
rile „cavalerilor fluierului" din pri
mul lot divizionar.

LUNI SE VA CONSTITUI COLEGIUL JUCĂTORILOR DE 
DIVIZIA A

Luni dimineață, la ora 10,30, la 
sediul F.R.F. va avea loc consti
tuirea colegiului jucătorilor de Di
vizia A. în vederea acestui act sînt 
invitați toți căpitanii de echipă Hi

celor 18 formații din Divizia A în
soțiți de cîte un jucător desemnat 
de fiecare echipă a primului cam
pionat al țării.

• Returul a debutat cu un as
pect pozitiv din punct de vedere 
al disciplinei : au fost arătate numai 
5 cartonașe galbene : Sinăuceanu, 
Pop, Stocker,. Georgevici, Mure- 
șan (A.S.A.).

• Florin Marin
jucător eliminat de pe teren 
începutul campionatului.

• Cei 9 arbitri, care au 
dus partidele acestei 
primit, din partea 
ziarului nostru, 42 de 
cinci stele, iar 3 cîte 
în prezent, cavalerii fluierului au 
acumulat 702 stele: de 
cîte cinci, de 67 de ori 
de 13 ori cîte trei și de 
două.

• în prima etapă a 
și-au făcut apariția încă 15 jucă
tori noi. în cele 18 etape, 
zionarele A au 
cători: cei mai

con- 
auetape, 

cronicarilor 
stele : 6 cîte 
patru. Pînă

79 de ori 
cîte patru, 
3 ori cîte

returului

divi
de ju- 
— au 

mai

utilizat 368 
mulți — 23 

rulat Rapid șl JiuE Iar cei 
puțini — 15 — U.T.A.

• Partidele acestei etape 
urmărite de aproximativ 
spectatori, cifră superioară 
înregistrată în prima etapă 
pionatului (116 000). Cei
— 35 000 
Univ. 
puțini 
tribunele 
la meciul 
Politehnica Iași.

• Clasamentul orașelor (întoc
mit pe baza mediei de spectatori
— cifră aproximativă) după 18 e- 
tape, se prezintă astfel: 1 CRAIO
VA 28 300 ; 2. Timișoara 18 800 ; 
3. București 15 000 ; 4.Reșița 14 100, 
5. Constanța 13 500 ; 6. Arad 12 400, 
7. Tg. Mureș 9 600; 8. Ploiești 
9 100; 9. Cluj 8 900; 10—11. Iași și 
Brașov 8 600 ; 12. Pitești 8 300; 
13. Bacău 8 200; 14. Petroșani 4 500.

• Situația în „Trofeul Petschov-
schi", după 18 etape, este 
toarea: 1. TIMIȘOARA
2. Craiova 9,44 ; 3. Arad =,-»« , 
4—6. Pitești, Ploiești și Constan
ța 9,22 ; 7. București 9,16; 8. Re
șița 9,11; 9. Cluj 9,05; 10—11. Iași 
și Bacău 9,00 ; 12. Brașov 8,77 ; 
13. Petroșani 8,66; 14. Tg. Mu
reș 8,11.

SPORTUL STUDENȚESC - AU
TOBUZUL 2—1 (0—0). Pe o vreme 
potrivnică fotbalului (ploaie, frig), 
ieri după-amiază, pe stadionul din 
strada Soimuș. divizionara B, Au
tobuzul, a întîlnit într-un meci de 
verificare formația Sportul studen
țesc. Elevii antrenorului Angelo 
Niculescu s-au mișcat bine, pe un 
gazon excelent (în ciuda ploii ce 
nu a contenit pe tot parcursul me
ciului), reușind să finalizeze două 
din ocaziile avute, în a doua par
te a întîlnirii. Au marcat: M. 

-Sandu (min. 581, G. Ion eseu , (min,.
67 autogol), respectiv. Petre Victor 
(min. 74, după o splendidă'acțiune 
personală). SPORTUL 
ȚESC a evoluat în 
formație:
(Grigore), Cazan, Măndoiu, Manea 
(Stroe) — Tănăsescu j'Leșeanu), 

Chihaia (Iorga) — Cassai. M. San
du, I. Constantin, Moldoveanu (Lu- 
caci). (P. PEANA)

STUDEN- 
următoarea 

Verșanschi — Stroe

au fost 
136 000 

celei 
a cam- 

mai mul ți 
la partida 
cei mai 

prezenți în 
Republicii,

au asistat 
Craiova-Jiul, iar 
— 3 000 au fost 

stadionului 
Sportul studențesc

GLORIA BISTRIȚA—A.S.A. TG. 
MUREȘ 3—1 (1—0). Cu gîndul la 
partidele oficiale de duminică, din 
campionat. Gloria Bistrița și 
A.S.A. Tg. Mureș s-au întîlnit ieri 
la Bistrița într-un meci amical. în 
formația gazdă au evoluat si cîțiva 
jucători noi : Coler (de la Minerul 
Baia Mare), Petrovici și gai
ner (de la Șoimii TAROM Bucu
rești) si Bucur (de la C.F.R. 
Cluj). După un ioc viu disputat, 
formația bistrițeană a învins cu 
3—1 (1—0) prin golurile marcate 
de Coler (min. 28), Nicolae (min. 
67), Ciocan (min. 89 din penalty), 
respectiv Naghî (min. 72).

I. TOMA — coresp.

î.
urmă-

9,88 ;
9,40 ;

LOTO—PRONOSPORT

REȚINEȚI! CU OCAZIA ZILEI 
DE 8 MARTIE — ZIUA FEMEII, 
OFERIȚI CELOR DRAGI, CADO
URI — BILETE PENTRU TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES DIN 10 MARTIE 1974.

blice. Sub directa îndrumare a 
profesorului de educație fizică. Pe
tre Țarălungă, școlarii gimnaști au 
făcut, recent, pe scena Casei de 
cultură din oraș o frumoasă de
monstrație mult gustată de spec
tatori. De fapt, gimnastica se află 
la loc de cinste, direcțiile școlilor 
din localitate acordînd o mare a- 
tenție acestui sport.

, Ionel JIPA, coresp.

BĂTRÎNUL COMBINAT 
Șl SPORTIVII LUI

Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din orașul Caransebeș 
și-a sărbătorit un veac de activi
tate. Cu această ocazie, numeroși 
salariați din cele 8 secții ale bă- 
trînului combinat, împreună cu 
elevii Liceului pentru prelucrarea 
și industrializarea lemnului, și-au 
disputat întîietatea într-o intere
santă competiție polisportivă, do
tată cu „Cupa C.P.L. 100". Trofeul 
a revenit concurențilcr de la sec
ția de mobilă, care au cîștigat ma 
joritatea întrecerilor.

Nicolae MAGDA, coresp.

PIONIERII ÎN ÎNTRECERI

Casa pionierilor din comuna Ru 
căr (jud. Argeș) a inițiat con 
cursuri de tenis de masă și șah 
la startul cărora au fost prezenți 
250 de fete și băieți După dispute 
aprige și atractive. Alexandrina Vi- 
chil, Iulia Frigură, Iulian Patru 
lescu. Valeriu Tărcean la șah, Ion 
Tița și Dorin Murar la tenis de 
masă au primit cupele și premiile 
destinate învingătorilor.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

IN AȘTEPTAREA UNUI JUBILEU

La Reșița se practică, în mod or
ganizat, gimnastica de aproape 100 
de ani. în prezent, secția aparți
nând C.S.M.R. are trei grupe de 
gimnaști de performanță, fiecare 
cu peste 20 componenți, care în 1973 
au participat la campionatele na
ționale și la diverse concursuri lo
cale. obținînd rezultate satisfăcă
toare.

Programul pentru 1974 prevede 
obiective mai mari, realizarea lor 
fiind posibilă datorită bazei ma
teriale existente și a sprijinului or
ganelor locale, precum și a pasiu
nii cu care muncesc inimoșii antre
nori Ludovik Lakatoș și Dușan 
Burchici. Cu toți dorim să sărbă 
torim centenarul gimnasticii reși 
țene cu cît mai multe succese.

Fotografia alăturată redă un

aspect din timpul unui antrena
ment cu cei care și-au pus in gînd 
să devină mari gimnaști.

Vasile VARTOLOMEI, coresp.

DIN ISTORIA SPORTULUI 
ROMÂNESC

La Grupul școlar cooperatist din 
Buzău a avut loc un concurs gen 
„Cine știe cîștigă" pe tema : „Is
toria sportului românesc". Au fost 
abordate aspecte din majoritatea 
disciplinelor, la oare s-au afirmat 
cu ani în urmă sportivi români, 
atît în țară, cît și peste hotare. Cei 
peste 500 de spectatori, în majori- 

•tate elevi, au aplaudat pe cîștigă
torii acestui concurs — Elena Ilie 
și Constantin Neacșu. Primilor cla
sați li s-au acordat premii

D. SOARE, coresp.

în toate agențiile Loto-Prono- 
sport se găsesc bilete care se com
pletează la cererea participanților 
cu numerele preferate sau gata 
completate pentru tragerea extra
ordinară Pronoexpres de duminică 
10 martie a.c. Nu vă rămîne decît 
să vi le procurați, completînd, ast
fel, darurile pe care le veți oferi 
soției și celor dragi.

Participînd la această tragere pu
teți obține importante și interesan
te cîștiguri ■ 100.000 lei din care 
un autoturism „Moskvici 408/412", 
o excursie în Grecia precum și di
ferența în numerar, excursii Ia 
Budapesta, Praga, Karlo vy-Vary, 
Bratislava, Brno, cîștiguri în bani 
de valoare fixă și variabilă.

Sîmbătă 9 martie a.c. este ulti
ma zi pentru procurarea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN

6 MARTIE 1974 ;

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.136.229 lei.

Extragerea 1 : 29 28 10 45 1 2
Extragerea a II-a: 44 33 40 17 43
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
— În Capitală, începînd de la 14 
martie la 6 mai 1974 ;
— în țară : de la 18 martie la 6 
mai 1974.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT



S. K. A. SVERDLOVSK A CÎȘTIGAT 
„CUPA FEDERAȚIEI LA HOCHEI

JUCĂTORII ROMANI AU PIERDUT LA LIMITĂ, IN ULTIMA REPRIZĂ

feri au avut loc ultimele două 
partide din cadrul competiției in
ternaționale de hochei, „Cupa fe
derației".

deschlzînd scorul
Franke, compo-

R. D. GERMANA (B) — CEHO
SLOVACIA (JR.) 4—2 (1—0, 1—2,

2—0)

Meciul care 
echipa clasată 
zat o întîlnire 
taculoasă, desfășurată aproape 50 
de minute 
lui.

Hocheiștii
R.D.G.

urma să stabilească 
pe locul 3, a furni- 
interesantă și spec-

sub semnul echilibru-

selecționatei secunde a 
dominat mai mult în

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU

PARTICIPANTELE

In numărul de astăzi

prima repriză, 
prin excelentul 
nent al lotului echipei Â. Apoi, 
tinerii jucători cehoslovaci au de
ținut inițiativa. Ei au egalat prin 
Radoch și au preluat chiar condu
cerea prin Hasman. în finalul re
prizei însă, Philipp a restabilit 
egalitatea pe tabela de marcaj. în 
ultima repriză, experiența și con
diția fizică superioare a formației 
R.D.G. și-au spus cuvîntul. Felber 
și Mann au reușit să înșele de 
două ori 
(din nou 
pecetluind 
scorul de

Arbitrii

fănescu (România) au condu» un 
meci fair, fn care s-au dictat 14 
minute de penalizare.
S.K.A. SVERDLOVSK — SELECȚIONATA 

DIVIZIONARA ROMANA 3—2 
(0—0, 2—2, 1—0)

s-a

vigilența lui Kolisek 
în formă foarte bună), 
o meritată victorie cu 
4—2 (1—0, 1—2, 2—0). 

M. Presneanu și C. Ște-

LA „EUROPENELE» 
DE HOCHEI JUNIORI

„Cupa federației" la hochei 
încheiat aseară cu succesul forma
ției sovietice, S.K.A. Sverdlovsk, 
care a învins — la limită — în 
partida decisivă Selecționata divi
zionară română. Meciul derby a 
prilejuit o luptă frumoasă, un joc 
rapid, presărat cu numeroase faze 
de mare tensiune. Selecționata 
noastră a întîlnit o echipă puter
nică, robustă și omogenă. Ea s-a 
comportat bine în fața acestui ad
versar redutabil, reușind chiar să 
conducă cu 2—0, dar a fost depă
șită fizic în ultima parte a meciu
lui După configurația jocului și 
numărul ocaziilor avute, un rezul
tat de egalitate ar fi fost, proba
bil, mai echitabil.

Au marcat: Borodulin (2), Koko- 
vin pentru oaspeți, respectiv, Tu- 
reanu și Axinte. Au arbitrat co
rect și autoritar F. Gross (R. D. 
Germană) și M. Barnet (Cehoslova
cia).

Valerîu CHiOSE

GRUPA B
DE LA BUCUREȘTI

vă prezentăm ultimele trei formații de peste 
hotare care se vor număra printre participantele la campionatele europene 
de hochei pentru juniori (grupa B) Bulgaria, R. F. Germania și Ungaria.

BULGARIA
concurentă a echipei 

seria preliminară, selecțio-
Principala 

noastre în _
nata Bulgariei s-a pregătit cu inten
sitate pentru această ediție a campio
natului european.

Conturat încă din vara anului tre
cut, lotul a avut un program continuu: 
antrenamente, meciuri de verificare, 
jocuri în cadrul < 
La „Cupa Prietenia", 
„Turneul 
formația 
meritorii, 
locul 3.
cu echipa României în actualul sezon 
s-au soldat cu o egalitate 
cîte două victorii fiecare, 
17—17. Așadar, întîlnirea de la 
rești se anunță ca un veritabil 
al grupei.

Antrenorii Dimităr Voinov și 
Zvetkov s-au 
tori, care fac 
tașe ale țării, 
și Akademik, 
formațiile de

înaintea plecării spre București, lo
tul va susține două meciuri cu Italia, 
ultimele verificări (pentru ambele se
lecționate) înaintea startului oficial.

Formația bulgară 
României vineri la amiază.

Iată lotul :
PORTARI : Milanov, Haralarnplev (re

zervă Veliov) ;
FUNDAȘI : Pantev, Markovski, 

denov, Zabunov, Tankov, Radenkov
ÎNAINTAȘI : Krîstev, Zarev, 

ski, Danccv, Stoilov, Traikov, 
Bogdanov, Slavov, Docev.

Echipament ■ roșu sau alb.

celor șase", 
bulgară a 
ocupînd în
Cele patru

meciuri
echipelor de club, 

de la Nitra, și la 
de la Budapesta, 
avut comportări 
capitala Ungariei 
partide susținute

deplină : 
golaveraj 

Bucu- 
derby

Vasil 
jucă- 
frun-

oprit asupra a 19 
parte din echipele
T.S.K.A., Levskl-Spartak 

mulți fiind titulari in 
bază.

sosește în capitala

Nai-
9

Mutlean-
T.odorov.

UNGARIA
pe două

Echipa
Hochelul ungar va fi angajat 

fronturi, în această perioadă, 
de seniori participă la grupa C a 
campionatului mondial, cu speranța de 
a promova (în sfîrșit) în eșalonul se
cund al întrecerii. Formația de țuniori' 
începe, sîmbătă, 
a campionatului 
privită cu aceeași atenție, pentru că ea 
vizează schimbul ’ " '
șllor crosei și pucului din Ungaria.

Pregătirea a două colective, în con
dițiile existenței unui singur patinoar 
artificial la Budapesta (cel de la Du- 
naujvăros a fost Inaugurat foarte re
cent). a ridicat o serie le probleme 
pe care, însă colectivul de tehnicieni 
însărcinat cu aceasta le-a rezolvat cu 
destui succes. Juniorilor li s-a asigurat 

program de antrenamente și ine- 
mai cu 
adversari

disputa în grupa B 
european, competiție

de mîine al frunta-

VP ciuri satisfăcător, fiind - 
seamă — urmăriți viitorii 
din capitala României,

Echipa ungară a obținut 
succes cîștigînd „Turneul 
de la Budapesta, dar 
In compania juniorilor români a pier
dut la scor primul meci (3—11). ciștl- 
gîndu-1 greu pe cej de al doilea 
(6—4). Evident, cea mai dificilă partidă 
din preliminarii va fl cu R.F. Germa-

un frumos 
celor șase" 

mai tîrzlu —

nia, una din principalele favorite la 
primul loc.

Iată lotul care se va deplasa la Bucu
rești :

PORTARI : Karat si
FUNDAȘI : Iuhasz, 

Buocz ;
ATACANȚI : Gabor

Buzas, Dery, Schilling, 
Legendy, Farkas, Fekete, 
Rajcsanyi, L, Rajcsanyi.

Antrenori : Laszlo Rajkal șl Lajos 
Tichy.

Echipament :

R.F

IN C.M DE PATINAJ ARTISTIC

PERECHILE SOVIETICE DOMINĂ
MUNCHEN, « (Agerpres). - Cam- 

pionatele mondiala de patinaj artis
tic au continuat la „Olympiahalle" 
din Miinchen cu desfășurarea „pro
gramului scurt" al probei de perechi 
Confirmînd pronosticurile. celebrul 
cuplu sovietic Irina Rodnina — A- 
leksandr Zaițev a preluat conducerea 
în clasament cu 34,79 puncte. Dețină
torii titlului mondial au impresionat 
din nou prin siguranța și măiestria 
lor pe cei peste 7 000 de spectatori

prezenți în tribunele sălii din capitala 
Bavariei. Pe locui secund se află o 
altă pereche sovietică : Ludmila 
Smirnova — Aleksei Ulanov, cu 34,65 
puncte, urmată de cuplurile 
Kermer • 
Germană) 
Gross —
Germană) 
canadieni 
locul 5. cu 33,56 puncte.

Romy
— Rolf Oesterreicb (R. D.
— 34,43 puncte și Manuela 

Uwe Kagelmann (R. D.
— 33,73 puncte. Patinatorii 
Sandra și Val Bezic ocupă

SCRISOARE DIN BUENOS AIRES

SCURTA INCURSIUNE
ÎN SPORTUL ARGENTINIAN

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
Comisia de organizare a cupelor eu

ropene 
finalele 
astfel :

C.C.E.
Ignis Varese 
Real Madrid 
21 martie, meciurile retur ; la 
lie. finala la Nantes.

C.C.E. FEMININ î Ia 14
L.K.S. Lodz — Daugava Riga 
tehnica București — U. C. 
Ferrand (sala Floreasca, ora 19) 
ciurile retur la 20 martie (U.C. 
mont Ferrand

la baschet a stabilit ca seml- 
compiuițiilor sa se desfășoare

MASCULIN : .a 14 nartie :
Radnicki Belgrad și
Berck (Franța) ; la

4 apri-

martie : 
și Poli- 

Clermont 
me- 

Cler- 
Politehnica) și la 21

C.M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

cu Intercepții șl o permanentă avan
sare spre adversarul care poseda min
gea. Condusă de arbitrii români Pân
dele Cîrligeanu și Vasile Sidea, par
tida a plăcut celor peste 5 000 de spec
tatori din Schwerin.

In sfîrșit, un Veritabil derby s-a

condusă de arbitrii danezi Ovdal și 
Rodii ne va pune în față, ca și în 
grupe, un ultim adversar decis să 
joace totul pe o carte. Bine pregătită' 
atletic, formația lui Jiri Vicha are un 
potențial ridicat de luptă, o apărare 
foarte activă și un atac bazat pe for
ță, capabil să înscrie din orice punct 
al semicercului. Handbaliștii ceho
slovaci au în palmaresul lor din anul

L.K.S) ; finala 18aiartie (Daugava 
5 și 12 aprilie.

CUPA CUPELOR MASCULIN : la 
martie ; Steaua București sau Estudian- 
t-es Madrid • 
Sada Torino
Hurile retur ia 20 martie ; finala 
2 aprilie.

CUPA CUPELOR FEMININ î la 
,-nartie : GEAS Sesto San Giovani 
Kralovopolska Brno ; ia 16 martie, 
Spartak Leningrad — I.E.F.S. ; meciu
rile retur, la 20 martie (I.E.F.S. — 
Spartak Leningrad, in «ala Floreasca, 
la ora 19). Finala La 3 ț#i i0 <prtUe.

13

Steaua roșie Belgrad și
- Zbrojovka Brno ; me- 

la

AZI, ÎN C.M,
GRUPA A

La Schwerin, de la ora 18.30 : 
ROMANIA — CEHOSLOVACIA

La Karl Marx
18.<30 : Polonia —
1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. Polonia
4 Danemarca

GRUPA

Stadt, de la ora 
Danemarca.o

1
1
2

0 
0 
0 
o

38-25 4
32- 31 2
33- 34 2
23-36 0

lntr-o
Aires, intrînd 
colegul de profesie, argentinian, care 
mă însoțea — un bun cunoscător 
al hărții sportive a Bucureștiului 
— m-a întrebat zîmbind:

— Spune-mi, nu ai sentimentul că 
ai trecut podul Grant, intrînd din 
calea Griviței în Giulești ?

Am privit nedumerit în jur. Apa
rent, nu exista nimic care să jus
tifice întrebarea.

— Aa — da, a continuat el. Nu 
există nici podul Grant, nici gara, 
nici altele... Dar există Boca Ju
niors și galeria sa. Vino duminică 
la prînz pe stadion la Boca și ai 
să te simți ca acasă. între giuleș-

după amiază, la Buenos 
în cartierul Boca,

13

ALBERTO DEMID1

Zsldakovics ; 
Szabo, Hetzer,

Buzas, GyiSrgy 
Fiildi, Lantos, 

Szajlay, P.

jucători, 
din ea, 

de cam- 
faptul că 
tace de-

GERMANIA
Dacă echipa 

chel juniori a 
avut un sezon 
gat, acest fapt 
citarea mare la 
susceptibili de 
au fost supuși 
pionat. Este bine de reținut 
din lotul celor 18, care vor 
plasarea la București, doar 4 activea
ză în echipe de seniori din liga a 
doua a campionatului vest-german. 
Ceilalți 14 sînt componenți, ai forma
țiilor din „Bundesliga" ! Fără să su
praevaluăm forța și valoarea jucători
lor, credem că reprezentativa R.F. Ger
mania va juca un rol important în 
lupta pentru primele locuri la C.E. 
Aflrmînd acest lucru, ne bazăm pe 
faptul că marea majoritate a jucă
torilor provin din' colective de prima 
mînă, patru evoluînd sub culorile 
cunoscutei campioane E. V. Fussen. 
Peter Egen, Uli*  Egen, Klaus Guggemos 
și Karl-Hein Guggemos, iar cite trei 
hocheiști — tot de o apreciabilă va
loare — sînt de la Landshut, Krefeld 
șl Rlessersee.

De luni, lotul' se află în pregătire 
la Centrul sportiv de performanță de 
la Fiissen. Deocamdată, lotul este 
alcătuit din 23 de jucători, din care 
antrenorul cehoslovac Ladislav Olejnik 
va trebui să-i aleagă pe cei 13 :

PORTARI : Axel Richter, Max 
(S.C. Riessersee), Wolfgang 
(Krefelder E.V.) ;

FUNDAȘI : Franz Mailer,
Klatt (E.V. Landshut). Utz

reprezentativă de 
R.F. Germania nu 
internațional prea bo- 
se explică prin soli- 
care tinerii

a face parte 
în meciurile

Fink 
Soltau

Werner 
Fottner 

(E.C. Bad Tolz), Peter Egen (E.V. Fîls- 
sen). Joachim Reil (S.C. Riessersee). 
Cabinian Eichmann (E.V. Rosenheim). 
Joset Schneider (T.E.V. Miesbach).

ÎNAINTAȘI : Georg Hermann, Josef 
Wutzer (E.V. Landshut). Josef Rottluff 
(E.C. Baden Tdlz), Uli Egen, Klaus 
Guggemos. Karl-Heinz Guggemos (E.V. 
Fussen). Hubert Mtiller (S.C. Riesser
see), Reiner Wesener, Peter Ballhausen 
(V.f.L. Bad Nauheim), Andreas 
Jochinke. Wolfgang Hellwig (Krefelder 
E.V.), Markus 
ERC). Hermann 
Rosenheim).

De notat că 
Stavanger 
R.F.G. a cîștigat 
țlonal de juniori.

ARTHUR UNSER
Dflsseldorf

Kuhl (Mannheimer 
Hinterstocker (E.V

acest lot a Jucat Ia 
(Norvegia), unde 

un turneu
echlpa 

interna-

La Magdeburg, Iugoslavia a întrecut clar (21—18) formația U.R.S.S. Unul 
------------------ -------- - ’ _ Nebojsa Popovici, intr-o 

Telefoto : A.P. — A.D.N.
din cei mai buni jucători ai învingătorilor 
frumoasă săritură la semicerc.

consumat la Magdeburg. Meciul din
tre Iugoslavia și Uniunea Sovietică a 
ținut în permanență încordată atenția 
spectatorilor. Echipa Iugoslaviei — 
cu „7“-Ie de bază : Arslanagici — La- 
zarevici, Lavrnici, Horvat, Popovlci, 
Periei, Pokrajac — a trebuit să facă 
față, la începutul meciului, asaltului 
dat de formația sovietică, care a 
condus cu 1—0, 2—1 și 3—2. In min. 
13, scorul a devenit egal : 4—4. Acesta 
a fost momentul desprinderii echipei 
iugoslave, cars a înscris (5—4) și după 
două contraatacuri și-a majorat avan
sul la 7—4. Avînd în min. 24 un a- 
vantaj de 10—5, handbaliștii iugoslavi 
au trecut prin momente de mare e- 
moție deoarece în decurs de numai 
trei minute echipa U.R.S.S. a reușit 
să marcheze trei goluri. In finalul 
meciului handbaliștii iugoslavi și-au 
pus în valoare cunoștințele tactice, 
abilitatea, pregătirea fizică excelentă, 
și au reușit să Băstreze un avans de 
trei puncte, suficient pentru realiza
rea unei victorii care să le dea spe
ranțe și șanse în drumul spre finală.

1973 următoarele rezultate : 19—18 
Iugoslavia, 12—19, 17—19, 11—17
10—13 cu România, 13—18
U.R.S.S., 18—17 și 14—16 cu R. 
Germană, 16—16, 14—17 și 18—16 
Ungaria, 18—15 cu Bulgaria, 21—21 
Islanda și 17—20, 17—16 cu R.F. Ger
mania.

Lotul formației cehoslovace este al
cătuit din Ladislav Beneș (de Ia Duk
la Praga, 31 de ani, 123 jocuri inter
naționale), Frantisek Dobes (Dukla 
Praga, 24, 6), Jiri Hanzl (Sparta Pra
ga, 23, 23) Marian Horvath (Tatran 
Presov, 24, 10), Vladimir Jary (Sko
da Plsen, 27, 84), Jiri Kavan (Dukla 
Praga, 31, 83), Jaroslav Konecny
(K.P.S. Brno, 29, 120), Jindrich Kre- 
pindl (Skoda Plsen, 26, 97), Ondrej 
Lukosik (Taman Presov, 27, 80), Pa
vel Mikes (Bohemians Praga, 24, 43), 
Jaroslav Phpiernik (V.S.Z. Kosice, 22, 
15), Svatopluk Pavelka (Banik Kar- 
vina, 26, 25) — portar, Ivan Satrapa

cu 
Și 

cu 
D. 
cu 
cu

S.I.D.

ATENTIE LA MECIUL 
CU CEHOSLOVACIA I

e- 
în 
e-

Așa cum am menționat, ultima 
voluție a reprezentativei României 
cadrul grupei semifinale a actualei 
diții a C.M. are loc mîine (n.r. astăzi), 
la Schwerin, în compania reprezenta
tivei cehoslovace. Partida care va fi

In turneul Final al campionatului masculin de volei

DINAMO A ÎNVINS GREU PE EXPLORĂRI BAIA MARE
Capitală au 
de al doilea

2 2
2 1
2 1
2 0
B

La Berlin, de la ora 
R. D. Germană — Iugoslavia

La Dessau, de la 
U.R.S.S. — Ungaria.
1. Iugoslavia
2. R. D. Germană
3. U.R S.S.
4. Ungaria

ora

2 
1
0
0

o 
1
1 
o

18.30 :

18.30 :
39-33 4
32-25 3
30-33 1
28-38 0

2
2 
2 
2

LA RADIO...
In cadrul radioprogramulul „O- 

rele serii", de la ora 18.30. me- 
iiul România — Cehoslovacia.

...SI LA 
TELEVIZIUNE

Ora 18.30 : meciul România — 
Cehoslovacia, transmisie directă 
de la Schwerin.

CLASAMENTUL 
GOLGEÎERILOR

ȘTEFAN BIRTALAN (RO
MANIA) — 28 goluri ; 2. Satoh 
(Japonia) — 26; 3. Kiempej (Po
lonia, — 20 ; 4. Ganschow (R. D. 
Germană) — 19 ; 5. Axelsson (is
landa) — 18 ; 6. Jary (Cehoslova
cia) — 18 ; 7, Kăhlert (R. D. Ger
mană) — 18 ; 8. Fujinaka (Japo
nia) — 17 ; 9. Lackenmacher (R.D. 
Germană) — 17 ; 10. Hunyadkurti 
(Ungaria) — 16.

(Dukla Praga, 28, 71), Zdenek Sedi- 
vek (Skoda Plsen 22, 32) — portar, 
Frantisek Sule (C. H. Bratislava, 24, 
5) și Zdenek Skara (Dukla Praga, 24. 
5).

In încheierea acestei corespondențe, 
o declarație a președintelui F. R. 
Handbal, prof. unîv. loan Kunst-Gher- 
mănescu pe care l-am întîlnit la 
Halle : „Excelent organizată, această 
a Vili-a ediție a C.M. scoate în evi
dență progresul general al handba
lului și ca urmare audiența sa Ia pu
blicul spectator. Numeroase sînt echi
pele care joacă acum un rol de frun
te in activitatea internațională și — 
sînt sigur — în curînd și altele vor 
veni să comnleteze ___1
fruntașelor. Echipa României, 
luînd Ia valoarea sa obișnuită 
firmată in meciul 1_,
poate să ajungă pentru a 4-a oară în 
finala întrecerii pentru titlul su
prem".

acest pluton al 
evo- 
con- 

de la Halle —

teni. Boca 
Buenos Aires-ului, iar 
și cea a bucureștenilor 
două picături de apă !

Și duminică am fost 
Boca, mergînd apoi împreună 
socioșii (acesta-i termenul aici pen
tru cei mai înfocați suporteri) ce
lebrei formații pe stadion. „Cere
monia" este aceeași ca și în Giu
lești. Spre ora 
cu mare, „alde 
spre „estadio" 
idolii. Înarmați 
iere, trompete, 
steaguri și banderole cu 
clubului, veseli și încrezători în 
forța destinului și a idolilor lor 
pînă în... minutul unu al partidei, 
socioșii lui Boca sînt mai giuleș- 
teni decît giuleștenii, iar duelul lor 
preferat, cel cu galeria 
River Plata, este de-a 
descriptibil.

Fotbalul este sportul 
Argentina, chiar dacă 
bînzi — așa cum de altfel se în- 
tîmplă cam peste tot — pentru cu
lorile albastru-alb (culorile națio
nale) au fost realizate mai ales în 
alte discipline. Scriind aceasta mă 
gîndesc la celebrul pilot automo
bilist Juan Manuel Fangio, de cinci 
ori campion mondial, la Pascual 
Perez, Horacio Accavallo, Nicolino 
Locche și Carlos Monzon, campioni 
mondiali de box la categoriile res
pective, care au reeditat în vre
mea noastră succesele lui Firpo și 
Suarez, din decada anilor două
zeci. Nume scrise cu litere de aur 
pe firmamentul sportului argenti
nian sînt și Roberto de Vicenzo 
(golf), care constituie un caz unic: 
de două ori campion mondial și 
cîștigător a mai mult de 150 de 
turnee de anvergură (un fel de Ilie 
Năstase al sportului argentinian); 
Delfo Cabrera, învingător în cea

TURNEE DE TENIS

Juniors este Rapidul 
sa 
ca

galeria 
seamănă

din nou in
CU

prînzului, cu mic, 
Boca“ se îndreaptă 
pentru a-și susține 
cu huruitoare, flu- 
pocnitori, umbrele, 

culorile 
veseli și încrezători

celor de la 
dreptul in-

rege și 
marile

în 
îz-

mai dură probă a jocurilor Olim
pice de vară — maratonul — în 
1948, cînd a repetat cu o victorie tn 
aceeași probă, realizată în 1932, la 
Dos Angeles, de Juan Carlos Za
bala.

Argentina a fost campioană mon
dială de baschet în 1950 (în 1973 
s-a clasat numai pe tocul doi tn 
campionatul sud-american, cuce
rind, este adevărat, dreptul de a 
participa la „mondiale", dar ama
torii de baschet și membrii lotului 
au acuzat o insuficient de bine pla
nificată pregătire specifică pentru 
competiția în cauză). Se află, de 
asemenea, la aceeași altitudine, pre
țuită și performanța canotorului 
Alberto Demidi, deținător al titlu
lui mondial maxim. Desigur, nu 
poate rămîne în afara acestui suc
cint bilanț nici comportarea re
marcabilă a șahiștilor : echipa Ar
gentinei a fost de șase ori 
campioană mondială, iar 
Panno și Carlos Bielicki au 
campioni mondiali de juniori.

Performanțe prestigioase au ob
ținut și obțin în continuare, poloiț- 
tii, rugbyștii — „Los Pumas", cum 
li se spune etc. De altfel, rugbyul 
a prilejuit în toamna trecută o pro
mițătoare posibilitate de strîngere 
și dezvoltare a relațiilor priete
nești dintre sportivii români și cel 
argentinieni. Marile ziare dim Bue
nos Aires au relatat generosturneul 
selecționatei divizionare române, 
considerînd organizarea acestui tur
neu o reușită a conducerii fede
rației de rugby autohtone. .Este 
un succes *— scria, de pildă, ziarul 
„M 'joria“ — 15-le românesc figu- 
rînd pe locul al șaselea în ierarhia 
rugbyului european. Românii au 
jucat la noi 6 meciuri, și astfel iu
bitorii acestui sport nu au ratat 
deloc sezonul international pe care 
l-au așteptat atîta".

Dar, Ia 
Mendozo, 
Oricît de 
cerite la 
se întorc 
într-o mare măsură justificat. Ra
cing, Estudiantes, Independiente, 
Boca, River sînt echipe de cele
britate mondială — unele dintre 
ele galonate și cu titlul de cam
pioane mondiale intercluburi. Și 
nimeni nu poate uita că de pe 
gazonul cîtorva dintre giganticele 
stadioane de aci au plecat fotba
liști ca Pedernera, Alfredo di 
Stefano, Omar Sivori etc. De alt
fel, rubricile sportive ale marilor 
ziare sînt de obicei, ocupate p» 
trei sferturi 
talii privind 
tund.

Lumea 
tot aceeași, 
într-o țară care peste patru ani va 
găzdui Cupa mondială. Dincolo 
însă de aceste detalii, ceea ce ră
mîne este 
activitatea 
realitatea

»ice- 
Oscar 

fost

Buenos Aires, Santa F6, 
Cordoba sau Chocon, 

mari ar fi victoriile cu- 
alte sporturi, gîndurile 

mereu la fotbal. Desigur,

Alfredo di

cu cele mai mici de 
jocul cu balonul ro^

fotbalulul este peste 
și cu atît mai mult

faptul esențial că 
sportivă face parte din 

argentiniană, că Argen
tina este o țară în care sportul 

o dimensiune reală a 
vieții cotidiene. Iar pentru noi, 
românii, rămîne un pămînt pe 
care am cucerit titluri mondiale 
la lupte și o medalie de aur adu
să de vîrful floretei Olgăi Orban 
Szabo.

constituie

Valentin PAUNESCU

SFERTURILE DE FINALĂ

In sala Floreasca din 
început disputele din cel 
turneu final al campionatului mascu
lin de volei, decisive pentru desem
narea echipei campioane.

In deschiderea programului au evo
luat formațiile Steaua și Viitorul Ba
cău. Ce se poate spune despre un 
meci care s-a «terminat în numai 50 
minute șl în care băcăuanii au reali
zat numai 9 puncte ? Doar că el a 
fost fără istoric și că Steaua s-a im
pus categoric în fața unei garnituri 
debusolate, ce nu a putut să opună 
nici un fel de rezistență atacanților 
adverși. Semnificativ pentru modul 
cum au jucat voleibaliștii din Bacău 
este scorul înregistrat în setul I, cînd 
Steaua a cîștigat la zero, în urma 
doar a 3 schimbări de serviciu ! A- 
șadar, 3—0 (0, 5. 4) pentru Steaua 
Echipa învingătoare a aliniat urmă
torul sextet : Pop. Bartha, Rauh, D. 
Ionescu, Țerbea, Cr. Ion, Au condus 
bine : Em. Iliescu și R. Farmus, am
bii din București.

Nici cel de al doilea meci, C.S.U.

Galați — „U“ Cluj, nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic și spectacular deose
bit, el avînd o desfășurare anostă, 
ambele sextete comițînd extrem de
«XWWWWWWwwvu

PROGRAMUL DE AZJ

Sala Floreasca, de la ora 16 :
Viitorul — Explorări
Universitatea — Steaua
Dinamo — C.S.U. -<
Elevii și studenții au intrare 

liberă, pe baza carnetelor.

multe greșeli fn toate compartimen
tele.
fost 
șind
6 P
13—9. Ei au pierdut în cele din urmă, 
în prelungiri, datorită insuficientei 
concentrări în fazele de atac. Victo
ria a revenit cu 3—0 (8, 14, 6) echi
pei C.S.U. Galați, care a utilizat ur-

Doar finalul setului secund a 
ceva mai animat, clujenii reu- 
să recupereze un handicap de 
(de la 3—9), și să conducă cu

mătorii jucători : Dragoș Popescu 
(Scheffler, Zugravu), Antonescu 
(Gheorghe), Paduraru, Stere, Dumi
trescu, Preda.

Au condus satisfăcător N, Beclu și 
R. Farmuș, ambii din București.

Destui de puțin animată a fost și 
ultima întîlnire a zilei, cea dintre 
Dinamo și Explorări B. Mare, Resim
țind oboseala turneului final al C.C.E., 
de la care s-au întors in ajun, dina- 
moviștii au acționat rareori cu viva
citatea cunoscută, în timp ce băimă- 
renii au evoluat calm, profitînd de 
fiecare greșeală a adversarilor. Așa 
se face că Explorări a cîștigat primul 
set, după care, Dinamo și le-a adju
decat pe următoarele două cu greu
tate, pentru ea în cel de al patrulea 
să cedeze inițiativa formației mara
mureșene, care egalează. Dinamo a 
cîștigat totuși setul decisiv și parti
da cu 3—2 (—11, 11, 6, —13, 6). Au 
arbitrat satisfăcător Em. Costoiu și 
I. Niculescu.

• Toți jucătorii români,
HAMPTON. — Campionul iximân file 

Năstase. principalul favorit al turneului 
internațional de tenis de la Hampton 
(Virginia), l-a întîlnit în primul tur pe 
australianul Kim Warwick, pe care l-a 
învins cu 6—1, 6—2. ion Sântei l-a în
trecut cu 7—6, 6—3 pe francezul Jean 
Haillett, iar Toma Ovici a cîștigat cu 
6—3, 6—1 partida cu brazilianul Roger de 
Santis Guedes. Alte rezultate : J.
Fassbender (R.F.G.) — r. Giltinan (Aus
tralia) 6—2, 7—6 ; J. Pisecky (Ceho
slovacia) — J. Feaver (Anglia) 7—5? 7—6; 
J. Austin (S.U.A.) — J. Moreno (Spania) 
6—1, 6—4 ; P. Cramer (R.S.A.) — J. 
Velasco (Columbia) 6—4, 6—2.

DALLAS. — Chris Evert a ellmlnat-o 
eu . 6—1, 6—0 pe Sue Stapp, iar Franqoise 
Durr a dispus cu 6—0, 6—4 de Kris Kem
mer. Tenismana româncă Mariana Si- 
mionescu a pierdut cu 7—5, 2—6. 4—6 
partida susținută cu americanca Laura 
Dupont, tn alte partide : Marele Louie 
— Ann Kyomura 6—2, 6—0 ; Nancy 
Richey — Ellie Apple 6—4, 6—4 ; Leslie

calificați la Hampton
Hunt — Betty Stove 6—2, 2—6. 6—3 ; Va-

— Kâtia Ebbinghaus 
Martina Navratilova — 

Fleming

lerie Ziegenfuss 
3—6, 7—5, 6—4 ; 
Janet Haas 6—0, 6—2 ; Laurie 
— Kathy Kuykendall 6—2, 6—4

SOFIA. - F :
• fost cîștigatâ de tenismanul __
Bojidar Pampulov, care a dispus în fi
nală cu 6—4, 6—4, 6—3 de Emmerich 
(R.D.G.). în finala probei de simplu 
femei, Hoffmann (R.D.G.) a Intrecut-o 
cu 4—6. 6—0, .6—2 pe compatrioata sa 
Koeh. Proba de dublu bărbați s-a înche
iat cu victoria fraților Bojidar șl Matei 
Pampulov, învingători cu 3—6, 6—3, 6—2, 
8—7, 6—3 în finala susținută cu pere
chea Emmerich — John (R.D.G ).

caracas. — In primul tur, Paul Ger
ken (S.U.A.) I-a învins cu 6—1, 2—6, 
6—3 pe compatriotul său H. Solomon, 
iar vest-germanul Pohmann a cîști
gat cu 6—7, 6—0. 6—4 jocul cu Andrews 
(Venezuela). Spaniolul J. Gisbert a 
dispus cu 7—6, 6—2 de B. Gottfried 
(S.U.A).

Proba de simplu bărbați
— w.1 bulgar

B.

Emanuel FANTANEANU

REPREZENTATIVA DE FOTBAL JUNIORI ÎNVINSĂ 
LA SOFIA : 1—4 (1—4) 

Echipa de perspectivâ a realizat un scor egal 2—2 (1—1)

ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Miercuri seara, au continuat meciurile 

sferturilor de finală ale cupelor europene de 
ediției ne-au sosit următoarele rezultate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
— Atletico Madrid
— Ujpesti Dozsa

CUPA CUPELOR
— Beroe Stara Zagora

CUPA U.E.F.A.
— Vitoria Setubal
— Lokomotive Leipzig
— Tottenham Hotspur
— Feyenoord Rotterdam 

manșă a finalei Cupei europene
— Lokomotiv Moscova

Reamintim că meciurile retur se vor desfășura la 20 martie 
Alte rezultate și comentarii, în ziarul de mîine.

primei manse din cadrul 
fotbal. Pînă la închiderea

Steaua roșie Belgrad 
Spartak Trnava

F. C. Magdeburg

V.f.B. Stuttgart 
Ipswich Town 
F C. Koln 
Ruch Chorzow

• în prima 
Lokomotiv Sofia

feroviare

&
»ț-2
1—1

2—0

1—0
1—0
1—2
1—1

4—1

SOFIA fprin telefon). — Ieri, la Sofia, 
selecționatele de juniori (I șl II) ale Bul
gariei și României s-au întîlnit în par
tide amicale. Dimineață, reprezentati
vele de perspectivă (juniori II) au ter
minat la egalitate cu 2—2 (1—1), prin

punctele marcate de laklmov (min. 3) și 
Velicikov (min. 54), respectiv Bichescu 
(min. 19) și Leac (min. 73). După-a- 
miază pe stadionul Vasil Levski, pe la- 
poviță, s-au întîlnit primele formații 
de juniori. Echipa gazdă a început foar-

ȘEDINȚA COMISIEI DE DISCIPLINĂ A F.R.F.
Luînd în discuție iregularitățile petre

cute sîmbătă, în Giulești. în timpul me
ciului Rapid — SC. Bacău, Comisia de 
competiții și disciplină a F, R Fotbal, 
întrunită aseară, a hotărît următoare
le sancțiuni : jucătorul Fl. Marin a fost 
suspendat o etapă pentru lovire inten
ționată a adversarului cînd jocul era o- 
prit. Tot pentru o etapă a fost sus
pendat și jucătorul Pop. care, rimbătă. 
a primit pentru a treia o’ară cartona
șul galben.

Pentru insuficiente măsuri organiza
torice în timpul meciului Rapid — S. C. 
Bacău, secția de fotbal a clubului orga
nizator a primit un avertisment.

te puternic șl profitînd de greșeme e- 
norme ale apărării române, în frunte ou 
portarul Moraru, a marcat în il minute 
patru goluri ! (prin Manolov — min. 
4 ; Djerizov — min. 6 și 8 ; Atanasov — 
min. 17), în timp ce fotbaliștii români 
n-au reușit decît un gol, prin Elisei 
(min. 7 din penalty). După pauză e- 
chipa română a jucat mal bine, dar im
precizia în șut a atacanților r"‘ 
putut modifica scorul scris în 
repriză : ‘ '
bulgară, 
următorii Jucători : 
Lung) — Pătrașcu (min. 40 Cotigă), 
giu, Filler (min. 40 Ungureanul, Elisei 
(min. 40 Pătrașcu) — Hurloi, Naghi, Ca
lea (min. 40 Șurenghln) — Roșu, 
Vrlneeanu. (TOMA HRISTOV).

săi n-a 
prima 

4—1 pentru reprezentativa 
Formația română a folosit 

Moraru (min. 20 
“ " “ A-

IERI, IN DIVIZIA A LA BASCHET
Meciurile de baschet desfășurate ieri 

seară, în cadrul campionatelor republi
cane (grupa 1—6), s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Politehnica — 
I.E.F.S. 60—64 (33—25), Voința Bucu-

Grosu,

rești — Universitatea Timișoara 
(33—30). Al treilea foc al etapei 
are loc astăzi, la Cluj, între Univer
sitatea și Rapid.

«9—72 
a 29-a

această 
a celor 
jpscar“
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RĂZBUNAREA LUI 
BOBBY RIGGS

PHILADELPHIA, EȘTI A MEA I.
Americanii nu s-au ...săturat de tenis, 

în ciuda faptului că :
1. Concursurile se țin lanț, unul tur

neu urmîndu-i altul, de multe ori la uh 
interval de cîteva zile.

2. Echipa S.U.A. a fost eliminată din 
Cupa Davls de către Columbia, care este 
departe de a fi o „mare putere" în acest 
sport.

3. Progresul lent (dacă nu s-ar putea 
vorbi chiar de o stagnare) a) noii gene
rații de jucători, cu excepția lui Jimmy 
Connors.

Și, totuși, tenisul nu și-a pierdut popu
laritatea, așa cum s-a putut vedea cu 
prilejul recentului turneu de la Phila
delphia. unde — potrivit cifrelor comu
nicate de organizatori — în cele 7 : " 
de întreceri s-au înregistrat 71834 
spectatori-plătitori. Cifră-record !

ȘAHUL IN OFENSIVA
Șahul trece la o marcată ofensivă 

Franța. Pentru a stimula interesul față 
de cea de-a 21-a ediție a Olimpiadei de 
șah, ce va avea loc anul acesta ia Nisa, 
federația franceză de specialitate a 
organizat un turneu național rezervat 
copiilor sub 10 ani.

Desfășurat la hotelul Hilton din Paris, 
concursul a fost urmărit de președintele 
F.I.D.E., dr. Max Euwe și de marele 
maestru sovietic Iuri Averbach, care au 
declarat că demonstrația micilor șahiști 
este o dovadă a popularității de care 
se bucură jocul de șah în Franța.

PERFORMANȚE ÎN SERIE
Referindu-se la performanțele obținute 

de renumitul spatist Roland Matthes 
din R.D. Germană, statisticienii s-au 
oprit nu numai asupra valorii excep
ționale a performanțelor, ci, mai ales.

învins de o ...femele, de Billie Jeer. 
King, în meciul de tenis pe care l-a 
susținut în urmă cu cîteva luni, Bobby 
Riggs, în tinerețe cîștigător al‘ Wimble- 
don-ului. și-a zis că n-ar avea nimic 
de pierdut dacă și-ar încerca norocul Și 
în atletism. De altfel, excluzînd faptul 
că orgoliul său sportiv a fost oarecum 
lezat de drive-urile și smash-urile 
amazoanei Billie, în rest, sus-amintltul 
meci a fost foarte rodnic, aducîndu-1 în 
buzunar cîteva mii de dolari.

Și iată-1 pe Bobby Riggs, la «5 de ani, 
luîndu-se la o întrecere pe o milă cu 
recordmanul mondial al probei, Jim 
Ryun, în joc fiind 2 000 de dolari. Bine
înțeles, Riggs a primit un handicap 
apreciabil, el luînd plecarea de la ju
mătatea distanței. „Ryun este de două 
ori mai tinăr decît mine și aleargă, fi
rește, de două ori mai repede. Handi
capul ml se pare deci echitabil*  — a 
apus Riggs.

Intr-adevăr, victoria a revenit lui 
Bobby, care a terminat parcursul cu 
10 sec. înaintea lui Ryun l
TURUL FRANȚEI PESTE... CAN»’

După ce a at ns. în edițiile sale pre
cedente. diferite localități din țările li
mitrofe, Turui ciclist al Fran,ei va trece 
anul acesta, șl de partea cealaltă a ca
nalului Mînecii I Recent a avut loc la 
Paris o întîlnire Intre organizatorii „Ma
rii bucle" și cîteva oficialități britanice 
cu acest prilej dlscutîndu-se șl po
sibilitatea de a bloca, în 
nle, traficul pe șoseaua 
orașul Plymouth, pentru 
ții la întrecere să poată 
jeniți.

Bineînțeles, traversarea , 
se va face în poziție de repaus, 
ferry-boat-uri.

ziua de 29 lu
ce duce spre 
ca particlpan- 
pedala nestîn-

propriu-zlsâ
cu

IMPONDERABILI!

Balet pe scena operei 
sau experiență de Im
ponderabilitate ? Nici una, 
nici alta. Simplă fază în 
fața panoului, avînd ca 
protagoniști pe baschetba- 
liștll americani de culoa
re Mel Daniels (Indiana 
Pacers) — cu mingea — 
șl Larry Kenon (New 
York Nets), într-un meci 
de ligă, desfășurat la fi
nele săptămînii trecute, 
la Nassau Coliseum. In 
orice caz, fotoreporterul 
care a surprins 
săritură sincronă 
doi, merită un 
de specialitate.

Irecvenț ei lor, deci constanțeia
înotător. Ei au stabilit astfel că 
Matthes a reușit de nu mai pu-

asupra 
acestui 
Roland 
țin de 73 de ori să parcurgă distanța de 
100 metri spate sub un minut.

Americanul Mike Stamm, un alt mare 
specialist al acestui stil, ocupă locul 
al doilea într-un asemenea original I 
clasament, neavînd la activ, însă, decît 
17 rezultate sub un minut
___________ ... .
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