
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ARGENTINA
VIZITA ȘEFULUI STATULUI ROMÂN PRILEJUIEȘTE NUMEROASE 

MANIFESTĂRI DE ÎNALTĂ SEMNIFICAȚIE PENTRU PRIETENIA 
ROMANO — ARGENTINIANĂ

Cea de-a doua zi a vizitei în Ar
gentina a președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost consacrată în cea 
mai mare parte unor contacte ne
mijlocite cu realitățile și preocupările 
țării gazdă. După o nouă rundă de 
convorbiri, în cursul dimineții, cu 
președintele Peron, șeful statului ro
mân, însoțit de ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, și de alte 
persoane oficiale române și argenti
niene, a plecat cu un avion special 
sprg Mar del Plata, oraș situat la 450 
km sud de capitală.

Primarul acestui oraș inminează to
varășului Nicolae Ceaușescu, în semn 
de înaltă prețuire, cheia orașului, 
precum și diploma prin care i se con
feră titlul de cetățean de onoare al 
municipiului Mar Del Plata.

în continuare, gazdele invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la o pro
menadă cu elicopterul deasupra ora
șului Mar del Plata, care este, in a- 
celași timp, una dintre cele mai mari 
și mai frumoase stațiuni balneare din 
America Latină.

După această agreabilă promenadă 
aeriană deasupra orașului Mar del 
Plata, elicopterele se îndreaptă spre 
Balcarce, alt punct înscris în progra
mul vizitei, 
nic al țării, 
kilometri în 
nos Aires.

important centru zooteh- 
situat la aproximativ 100 
interiorul provinciei Bue-

★
succesiune a manifestă-In bogata 

rilor prilejuite de actuala vizită în 
Argentina, după-amiaza de miercuri 
a înscris un eveniment de înaltă sem
nificație pentru prietenia româno- 
argentiniană, pentru stima și consi
derația față de solii României socia
liste, motiv de îndreptățită satisfac
ție și mîndrie patriotică pentru între
gul nostru popor : conferirea titlului 
de doctor honoris causa al Universi
tății din Buenos Aires — una din 
cele mai vechi și prestigioase institu
ții de învățămînt superior din Argen
tina și din întreaga Americă Latină 
— președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Ceremonia de miercuri după-amiază 
s-a desfășurat Ia sediul Ministerului 
Culturii și Educației. Șeful statului 
român și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu căldură la intra
rea impozantului edificiu de ministrul 
culturii și educației, dr. Jorge Taiana. 
de alte p£soane oficiale.

Oaspeți și gazde trec apoi în sala 
de festivități a ministerului, împodo
bită cu drapele de stat ale României 
și Argentinei, cu portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Juan Do
mingo Peron. Aici s-au adunat acade
micieni, profesori universitari, alte 
personalități proeminente ale vieții 
științifice și culturale argentiniene, 
studenți. Apariția șefului statului ro
mân și a tovarășei Elena Ceaușescu 
este salutată cu puternice și îndeiungi 
aplauze. Se intonează imnurile de 
stat argentinian și român.
'la apoi cuvîntul ministrul culturii 

și educației, Jorge Taiana.
în continuare, se dă citire celor 

două hotărîri prin care se conferă 
titlul de doctor honoris causa al Uni
versității din Buenos Aires președin
telui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Rectorul inminează apoi președin
telui 
Elena 
li se 
causa 
tență, 
îndelung.

Aplauzele se 
cînd ia cuvîntul 
lui de Stat al 
România.

în continuare 
mulțumire tovarășa Elena Ceaușescu.

Solemnitatea ia sfîrșit într-o atmo
sferă de puternică însuflețire.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la gazde, adresîndu-le cu 
acest prilej invitația de a vizita 
România.

Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu diplomele prin care 

conferă titlul de doctor honoris 
al universității. întreaga asis- 
în picioare, aplaudă puternic,

întețesc și mai mult 
președintele Consiliu- 
Republicii Socialiste

rostește un cuvînt de

★
în cursul dimineții de miercuri, to

varășa Elena Ceaușescu a făcut o 
vizită Ia întreprinderea de 
mente, produse chimice 
cosmetice din Buenos Aires, aparți- 
nînd grupului Roche.

Sînt vizitate
laboratoare ale întreprinderii, inclu
siv laboratoarele
al fiecărei etape a fluxului tehnologie, 
precum și depozitul de produse, or
ganizat pe sistemul paletizării, cel 
mai important de acest gen din în
treaga Americă Latină. Se asistă la o 
demonstrație a operațiunilor de de
pozitare, complet automatizate, diri
jate de o singură persoană.

Se vizitează, de asemenea, creșa și

mediea- 
și produse

diferite sectoare și

de analiză și control

DE ZIUA FEMEII
Tradiționala sărbătoare a 

Zilei de 8 Martie, „Ziua 
internațională a femeii", 

reprezintă, de fiecare dată, un 
prilej de a evidenția rolul im
portant și înaltele răspunderi 
ce revin milioanelor de 
din societatea noastră, de 
prima j sentimentele de

femei 
a ex- 
stimă, 

încredere și prețuire ce le a- 
cordăm tovarășelor noastre de 
muncă si de viață.

Socialismul a asigurat deplina 
egalitate în drepturi a femeii 
cu bărbatul, respectarea demni
tății ei de om și de cetățean. 
Accesul femeilor la orice grad 
de instruire și calificare, la ori
ce profesiune, în condițiile pro
gresului general realizat în anii 
construcției socialiste, ale rit
murilor înalte de dezvoltare 
economică, culturală și socială, 
le-a creat cele mai largi posi
bilități de a-și manifesta per-' 
sonalitatea și aptitudinile, de a 
le putea valorifica pe deplin. 
Femeia-muncitoare sau tehni
ciană de înaltă calificare, fe- 
meia-inginer, medic sau profe
soară, femeia-academician sau 
activist pe tărîmul obștesc au 
devenit prezențe obișnuite în 
viața noastră, înconjurate de 
înalte aprecieri pentru compe
tența, hărnicia și abnegația cu 
care își duc la îndeplinire obli
gațiile față de societate și fami
lie.

Un puternic impuls în acțiu
nea de continuă emancipare a 
femeii l-a avut Cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
cu privire la rolul femeii în 
viața politică, economică și so
cială a tării, rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973, și Hotărîrea de partid 
adoptată în acest sens. în fața 
tovarășelor noastre de muncă 
s-au deschis, astfel, noi orizon
turi, și mai largi, de a-și aduce 
o contribuție esențială la dez
voltarea economiei și a culturii,

la sporirea avuției naționale, la 
accelerarea progresului general 
al societății noastre.

Si în mișcarea sportivă fe
meile joacă un rol de seamă. 
In acest domeniu, investit cu 
mari responsabilități pe plan 
național, lucrurile trebuie privi
te in dublu sens. Pe de o par
te, atragerea unui număr cit 
mai mare de fete și femei în 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, pentru întărirea 
sănătății și a puterii de muncă, 
pentru păstrarea frumuseții și 
tinereții, iar, pe de altă parte, 
crearea tuturor condițiilor pen
tru afirmarea elementului femi
nin în marea performanță, pen
tru reprezentarea cu cinste a 
culorilor patriei în confruntări
le internaționale.

Ambele aceste aspecte au fost 
subliniate în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973 și, în amîn- 
două, anul care a trecut de la 
apariția importantului document 
de partid a marcat progrese 
considerabile. A crescut numă
rul femeilor angrenate constant 
în practicarea sportului de ma
să și — în același timp — a 
sporit zestrea succeselor pe care 
vrednicele noastre sportive le-au 
adus în patrimoniul național.

Intr-o serie întreagă de disci
pline, cum ar fi handbalul, te
nisul de masă, gimnastica, ca
notajul academie, șahul, popi
cele, unele probe atletice ș.a., 
reprezentantele României se nu
mără printre cele mai bune din 
lume, cuceresc lauri mondiali, 
olimpici, europeni, făcînd cinste 
poporului care le-a născut.

Să le mulțumim de Ziua lor, 
să le încredințăm, odată în plus, 
de întreaga noastră prețuire și 
să le urăm noi și noi succese, 
spre binele și gloria patriei 
noastre socialiste.

SPORTUL

salaria-căminul de zi pentru copiii 
tilor întreprinderii.

Tot miercuri, tovarășa 
Ceaușescu a vizitat Muzeul 
hispano-americane „Luis 
Blanco", c • ’ ____
lecții de obiecte de artă din diverse 
părți ale Americii Latine, grăitoare 
mărturii ale geniului creator al po
poarelor acestui continent.

In cinstea tovarășei Elena Ceaușescu,
• - Martinez de

un dejun în 
„Hostal del -

Elena 
de arie 

Fernandez 
care cuprinde prețioase co

doamna Maria Estela 
Peron a oferit, miercuri, 
saloanele restaurantului 
Lago“ din Buenos Aires.

★
în seara zilei de 6 

ședințele Consiliului de 
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au avut ca oaspeți, la re
ședința lor din Buenos Aires, pe Ri
cardo Balbin, președintele Comitetu
lui Național al Uniunii Civice Radi
cale. Benjamin Zavalia, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Național, En
rique Varoli, Roberto A. Billinghurst, 
Hector Becerra, secretari ai Comite
tului Național al U.C.R., și de Ste
fano, șeful presei Comitetului Națio
nal al U.C.R.

martie, pre
stat ai Re-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar geperal al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central 
Român, au 
delegație a 
Argentina,
Ghioldi, membru al Direcțiunii P.C. 
din Argentina, Athos Fava, membru 
al Comitetului Executiv al P.C. din 
Argentina, și Fermando Nadra, mem
bru al Comitetului Executiv, direc
tor al ziarului „Nuestra Palabra“, or
gan al P.C. din Argentina.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întilnit. miercuri seara, cu 
Oscar Alende, lider al Partidului In
transigent și al Alianței Populare 
Revoluționare. Oaspetele a fost inso
lit de Claudio Saioj, vicepreședinte al 
partidului.

al Partidului Comunist 
primit, miercuri seara, o 
Partidului Comunist din 
alcătuită din Rodolfo

O CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL
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£ ROMÂNIA [20-13 CU CEHOSLOVACIA],

PENTRU A 4-ft OARA IN FINALA
Duminică, o reeditare a

SCHWERIN, 7 (prin telex).
Așadar, vom avea prilejul să 

asistăm duminică seara, la Seele- 
binderhalle din Berlin, la o reedi
tare a celebrei finale a C.M. de 
handbal masculin desfășurată în 
urmă cu patru ani la Paris. Echi
pa României, pe 
bune, n-a făcut 
ultimei adversare 
finală, echipa

partidei de la Paris (1970)
învingătoare in fața

Partida de la Schwerin, în ciuda 
aparențelor și a diferenței de scor, 
a fost dificilă pentru selecționata 
noastră. Ca de obicei „7“-le român

jocul decisiv cu selecționata R. D. Germane,
Iugoslaviei cu 19-17
nizarea defensivei 
nesch, Lieu, Tudosie și Stockl.

în atac am beneficiat de o nouă 
zi excepțională a lui Ștefan Birta-

adus de Gu- inteligent însă, Cristian Gațu și, 
uneori, Voina. au reușit să se stre
coare între cele două linii, au creat 
blocaje, în fața cărora sportivii

1972 — și a 
victorie clară : 
termină astfel 
din grupa se-

linia evoluției ei 
nici o concesie 

din grupa semi- 
Cehoslovaciei — 

campioană mondială în 1967 și fi
nalistă olimpică în 
înregistrat o nonă 
20—13 (11—6). Ea 
neînvinsă meciurile
mifinală, calificîndu-se pentru a 4-a 
oară (la ultimele 5 ediții) în finala 
campionatului lumii. Este un fru
mos succes, care probează evident 
valoarea ridicată a reprezentativei 
țării noastre, ce se menține la nivelul 
cel mai înalt al eșalonului fruntaș.

în aceeași după-amiază, la Ber
lin, formația țării gazdă a reușit, 
la capătul unui meci extrem de 
echilibrat, să întreacă (19—17) pe 
una dintre marile favorite ale a- 
cestei ediții, echipa 
obținînd satisfacția

Iugoslaviei, 
de a face o 

nouă tentativă asupra titlului su
prem. Ca o curiozitate : finalistele 
ediției precedente a C.M. au izbu
tit în această după-amiază să scoa
tă din cursă exact pe finalistele 
turneului olimpie de la Miinehen!

pagina a 3-a, rubrica noastră:

FEMEIA
SPORTUL

„CONFECȚIA"
cu 11.000 de
La clubul „Femina" din Cluj

— asociația 
sportive I

• Exemplul președintei
0 Prima dintre ontrenoarele de scrimă 
© Vești din Galați și Bacău.

I 
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I

Cu toată opoziția lui Jary (nr. 4), șutul năpraznic al lui ȘTEFAN BIRTALAN va nimeri din nou ținta, perfo- 
rînd poarta echipei Cehoslovace. (Fază din meciul România — Cehoslovacia, desfășurat aseară la Schwerin s 
și cîștigat de echipa țării noastre). Foto : A.P.-A.D.N.
a început cu multă prudență, con- 
centrîndu-și atenția îndeosebi asu
pra sistemului defensiv. Jucătorii 
noștri au dovedit din nou o deose
bită mobilitate, i-au urmărit cu • 
atenție sporită pe principalii rea
lizatori din echipa lui J. Vicha, 
anihilîndu-i în bună măsură. De 
subliniat aportul deosebit în orga-

Ian, care a adăugat impresionantu
lui său cont alte 8 goluri. Nu este 
mai puțin adevărat că/și coechipie
rii săi l-au ajutat pentru a-și pune 
în valoare forța de șut. Handbaliș- 
tii cehoslovaci, luînd măsuri de 
precauție pentru aruncările --percu
tante ale lui Birtalan și Gunesch, 
au ales o variantă de 4 4-2. Foarte

ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA, DE LA ORA 19

UN MECI DE MARE ATRACȚIE: ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ LA BOX
Cu o asemenea recomandare este 

neîndoios că vom asista la o reu
niune de înaltă factură tehnică și

Astă seară,' în sala Floreasca din 
București, începînd de la ora 19, 
echipa de box a României întîlnește

Calistrat Cuțov — Ulrich Beyer în 
Așa a fost la Madrid.

finala campionatului european 1971... 
Cum va fi astă seară ?

CAPETE DE

POMETCU

CUȚOV

CUȚOV

an-
eu-

Ulrich Beyer are un singur 
tecedent : finala campionatului 
ropean de la Madrid (1971), cînd 
boxerul nostru și-a pierdut centura 
continentală.

Afirmația 
dificil 
ține, 
lismul 
gresat 
cere în revistă a formației pe care 
urmează s-o întîlnească selecționata 
noastră, descoperim nume ce re
prezintă valori certe în boxul in
ternațional. Forster, Beyer, Tie- 
pold, Weidner, Radowski, Heiman 
etc. în același timp, în echipa

că meciul va fi 
poate și ea sus- 
ultâmii ani, pugT- 

R. D. Germană a pro-

Se
ta
din
foarte mult. Făcînd o tre-

AFIȘ:
FORSTER

RADOWSKI

BEYER

oaspete există 
neri, talentați, 
ultima «vreme, 
(învingător de

cîțiva pugiliști ti- 
care s-au impus în 
de talia lui Schultz 
două ori asupra lui 

Paul Dragu), Scherpke — categoria
cocoș — cîștigător al turneului or
ganizat de T.S.C. Berlin anul tre
cut, Gertenbach (muscă) etc. Din
tre cei 11 sportivi oaspeți, numai 
doi sînt mai puțin cunoscuți : mij
lociul Giinter Wittenburg și greul

Vidor BANCIULESCU 
Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 3~a)
— într-una din cel mai dificile 
partide din ultimii ani — formația 
similară a R. D. Germane. Simpla 
enumerare a titlurilor pe care le 
poartă protagoniștii galei subliniază 
îndeajuns valoarea meciurilor : 6
campioni europeni 
medaliați olimpici !

: 6
și mai mulți

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

regretul nostru nu privește decît 
imposibilitatea de a rezerva mari
lor manifestări pugilistice o sală 
mai adecvată și mai încăpătoare.

Afișul galei este extrem de a- 
tractiv, dacă n-a£ fi să ne rezumăm 
decît la cele trei mari revanșe 
sportive care vor pune față în față 
astă-seară pe : Gabriel Pometcu — 
Stefan Forster, Simion Cuțov — 
Giinter Radowski și Calistrat Cu
țov — Ulrich Beyer. „Datoriile"

DE MÎINE, LA BUCUREȘTI

Dinamo și Steaua au învins categoric
AZI, ÎN SALA DINAMO, PARTIDELE ETAPEI A TREIA

IIIIIMilIII
Delegația boxerilor din R. D. Germană 

este condusă de Herbert Siebert, membru 
al federației de specialitate, și este În
soțită de dr. Dieter Weidner. arbitrii 
Gustav Baumgart șl Siegfried Pohlitz, 
antrenorii Peter Thomas și Martin Neef.

Illllllllll

adverși nu au mai avut nici o po
sibilitate de replică.

Mult mai dese ca în partidele an
terioare, intercepțiile făcute de Tu- 
dosie, în special, Cosma, Stockl 
și Gațu au oferit echipei noastre 
posibilități de a acționa și într-o 
gamă mai largă de. acțiuni specta
culoase, mult aplaudate de public. 
In fine, să mai relevăm și schim
bările dese de ritm folosite 
:■ incomoda și mai mult pe 
sari, Economisindu-și forțele, repre
zentanții noștri au alternat mo
mentele de iureș cu cele de joe 
mai lent, și — de fiecare dală cînd 
handbaliștii cehoslovaci s-au apro
piat la o diferență de trei goluri 
— au apăsat pe accelerator, des-

public.

pentru 
adver-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

DOUĂ JUCĂTOARE

DE TENIS DE MASĂ

EVOLUEAZĂ LA CONCURSUL

INTERNAȚIONAL DE LA RUSE

Ieri, au plecat în Bulgaria jucă
toarele de tenis de masă Ildiko 
Gyongyosi și Liana Mihqț, însoțite 
de antrenorul Emil Băcioiu. Cele 
două sportive românce vor lua 
parte, vineri, sîmbătă și duminică, 
în orașul Ruse, la o competiție in
ternațională organizată în cinstea 
„Zilei internaționale a femeii".

masă Ildiko

*
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MUL TEST

Ieri, sala Floreasca a găzduit 
meciurile din ziua a doua a tur
neului final al campionatului mas
culin de volei, desfășurate, din pă
cate. însă. în fața unor tribune 
goale. Partidele au fost ceva mai 
animate decît cele din etapa pre
cedentă, deși echipele au comis 
numeroase erori tehnico-tactice, 
ele apărînd inexplicabil de blazate 
pentru niște formații aflate pe pri
mele șase locuri ale clasamentu
lui.

Explorări Baia Mare pornea 
net favorită în întîlnirea cu Viito
rul Bacău, avînd în vedere rezul
tatele anterioare. Și băimărenii au 
abordat partida, din această cauză, 
prea siguri de victorie. Ei au ob
ținut-o în final cu 3—2 (11, —13, 
4 —13. 8) la capătul unei 'dispute 
în care au evoluat destul de șters, 
pe alocuri desconsiderîndu-și ad
versarul. deși posibilitățile lor sînt. 
evident, superioare. Au arătat-o. 
sore exemplu. în setul al treilea 
pe care Lau cîștigat categoric, im- 
punîndu se printr un joc eficace la 
fileu și sigur în apărare. De cea-

laltă parte, Viitorul a dorit să do
vedească că poate mai mult, ceea 
ce 1-a și reușit în parte, însă baga
jul destul de sărac de cunoștințe 
tehnico-tactice a atlrnat greu în 
balanța partidei. Sâ notăm și 
inexplicabilele și inutilele proteste
A\\\\\\\\\\\\\\\

CLASAMENTUL

mir și Em. Iliescu, din București, 
au condus bine următoarele sexte
te : EXPLORĂRI : Ghic, Paraschi- 
vescu (Andreica), M. Enescu, Bă- 
găian (Bodola), Arbuzov, Dobre ; 
VIITORUL : Gavril, Robciuc. Io- 
nescu (Leporda), Cocoș, Burciu

- (Enuca), Bărbulescu (Zvolinschi).

1. Dinamo
2. Explorări
3. Steaua
4. C.S.U.
5. Universitatea
6. Viitorul

7
7
7
7
7
7

5
5
3
1
0

0
2
2
4
6
7

21: 3
18: 9
15: 8
11:12
4:19
3:21

Steaua a cîștigat din nou cu 3—0, 
de această dată în fața echipei 
Universitatea Cluj, în cea de a

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

provin din împrejurări diferite. La 
categoria pană, amintirea e cea 
mai proaspătă : în semifinalele 
campionatului european de la Bel
grad (1973), după o luptă acerbă, 
în care românul a fost mai activ, 
arbitrii l-au preferat pe Forster 
(devenit apoi campion continental) : 
ulterior, chiar și presa de la Berlin 
îl considera pe Pometcu drept cel 
mai bun om al categoriei. în întîl- 
pirile lor anterioare (1972), scorul 
meciului Pometcu — Forster era de 
1—1. La categoria semiușoară, la 
Erfurt (1972), Simion Cuțov a fost, 
se pare, pe rredrept declarat învins 
de Radowski ; dar el s-a revanșat 
în semifinala de la Belgrad (1973) 

în sfîrșit, partida Calistrat Cuțov

Mîine dimineață, la 
primul angajament de 
echipele Italiei și Bulgariei 
marca începutul celei de a 
ediții a campionatului european de 
hochei pentru 
15,30, înaintea 
amiază, se va 
tea deschiderii 
ției.

ora 
puc

8,30, 
între 

va
V-a

juniori. Iar la ora 
reuniunii de după 
desfășura festivita- 
oficiale a competi-

★

delegațiile participante

PROGRAMUL DE AZI

Sala Dinamo, de Ia ora 16 : 
C.S.U. — Viitorul. Dinamo — Uni
versitatea, Explorări — Steaua.

\\\\\\\\\\\\\V

la adresa deciziilor arbitrilor (cîte- 
va cartonașe s-ar fi impus) ale 
jucătorilor celor două sextete (cu 
deosebire. îțtsă. a celor de la Ex
plorări — Chic a excelat în a- 
ceastă postură). Arbitrii A. Drago-

la București 
balcanic de 
președinții și

. federațiilor

Ieri au continuat 
lucrările Comitetului 
box, la care participă 
secretarii generali ai 
naționale de specialitate din Bul
garia. Grecia, Iugoslavia, Turcia și, 
România.

In ședința de ieri a fost discutat 
programul Balcaniadei de box din 
acest an. de la Constanta. Lucră
rile sînt conduse de Gheorghe Gu
riev, președintele Federației româ
ne de box și președinte al Comite
tului balcanic de box.

Toate
sînt așteptate astăzi, urmînd să fie 
cazate la hotelul sportivilor din ca
drul complexului „23 August", 
aflat foarte aproape de patinoar. 
Și tot azi vor sosi Walter Wasser- 
vogel, delegatul 
pionat. precum 
nați să conducă 
tea țării noastre 
acest corp cunoscuții. „cavaleri 
fluierului" Gh. Mureșeanu.
Tașnadi, O. Barbu și FI. Gubernii. 
Iar ca un semn al recunoașterii 
valorii arbitrilor români, să no
tăm aici că M. Presneanu a fost 
solicitat să conducă jocuri din ca
drul grupei C a campionatului 
mondial din Franța.

L.I.H.G. la cani
și arbitrii desem- 
jocurile. Din par- 
vor face parte din 

ai 
Gh.

AL ECHIPEI NOASTRE
• ULTI- HOCHEI

După cum am mai arătat, pregă
tirile în vederea competiției au 
fost, practic, încheiate. Comisia de 
organizare, condusă de Mircea Po- 
povici, vicepreședinte al F.R.H., a 
efectuat cu succes marele volum 
de muncă pe care îl avea în față, 
punînd la punct absolut toate amă
nuntele. Sînteni convinși că și de 
data aceasta oaspeții noștri se vor 
simți excelent în capitala Româ
niei, apreciind eforturile ce s-au 
depus pentru a se asigura confrun
tării. celor mai buni hocheiști ju- 
n;or\ de pe continent un cadru 
sărbătoresc, adecvat tradiționalei 
competiții.

Lo!ul„ n.os^ru a susținut aseară 
o ultimă întîlnire de verificare cu 
Puternica selecționată de juniori 
a Cehoslovaciei, participantă la 
„Cppa federației" încheiată 
miercuri.

Oaspeții, care vor evolua în gru
pa A a campionatului european, 
unde aspiră la medaliile de aur. 
au luat foarte în serios acest joc- 
școală. După o primă repriză echi
librată (1—1), în care formația 
noastră a făcut față cu succes va-

loroșilor săi adversar), configura
ția meciului s-a schimbat radical 
în celelalte două treimi. Juniorii 
români au fost depășiți net, pier- 
zînd repriza a doua cu 8—0, iar 
pe cea de a treia cu 8—2. Ava
lanșa de goluri s-a datorat, în spe
cial, comportării foarte slabe a 
portarilor Both și Marinescu, titu
larul Gergely fiind indisponibil. 
Desigur, echipa cehoslovacă este cu 
cîteva clase peste cele care 
concurează în grupa B, dar — ori
cum — lecția acestui test trebuie 
să constitue pentru antrenori un 
semnal de alarmă și prilejul unor 
reflecții de ultimă oră.

★
în încheiere o veste din tabăra 

adversarilor noștri din grupa pre
liminară. în drum spre București, 
echipa Italiei s-a oprit la Sofia, 
unde a întîlnit-o pe aceea a Bul
gariei. Gazdele au cîștigat foarte 
greu cu 3—2 (1—0, 2—1, 0—1)

V, CH.
Citiți în pag. a IlI-a o prezentare 

a echipei României la actuala edi
ție a campionatului european de 
hochei pentru juniori.
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OLIMPIADA 76

AR FI Ml INE...?

ÎN PANOPLIA SCRIMEI POT STRĂLUCI MAI MULTE MEDALII 
Condiția principală: 0 MUNCĂ DE DESĂVÎRȘIRE FĂRĂ PREGET

I

s de specialitate încă din anii trecuți, mai 
este continuat, acum, cu mai mult curaj, 
acest proces are un caracter aproape ge-

e vor împlini, în anul Montrealului, două de
cenii de cînd scrima românească dobîndea 
prima medalie olimpică : argintul cucerit, pe 
planșele de la Melbourne, de Olga Orban- 
Szabo, cu talentul și dîrzenia care au dus-o 
pînă aproape de aurul supremului titlu și care,

peste numai cîțiva ani, i-au înscris numele printre 
campioanele lumii.

De atunci și pînă astăzi, palmaresul scrimei româ- 
n.e?i'. s'.a ’fbogățit cu multe rezultate de prestigiu : 
titluri și medalii la Jocurile Olimpice, titluri și meda
lii la campionatele mondiale pentru seniori și tineret, 
victorii repetate ale floretistelor clubului Steaua în 
Cupa Europei, succese în marile turnee internațio
nale, alături de tot ceea ce are rrtaî valoros lumea 
scrimei.

Au însemnat aceste aproape două decenii o epocă 
de afirmare a scrimei noastre. Și dacă cele mai mari 
merite le au floretistele și floretiștii, nu putem trece 
cu vederea faptul că, în ultimii ani, sabrerii și spa- 

importanți spredasinii au făcut, la rîndul lor, pași 
elita mondială a acestor probe.

Dar, dacă Olimpiada ar fi miine ?... 
te de referință rezultatele fruntașilor 
la competițiile importante ale anului 
tăm că aceștia au avut o comportare 
care, pe de o parte, vădește posibilitățile lor de a 
obține rezultate optime, dar, pe de altă parte, de
notă o labilitate a formei sportive, a stării psihice, 
surprinzătoare la niște sportivi cu mulți ani de pre
gătire în urma lor, cu o suficientă experiență a ma
rilor concursuri.

In momentul de față, loturile noastre reprezenta
tive se află în plin proces de remaniere. început de

Luînd ca punc- 
scrimei noastre 
trecut, consta- 

inconstantă

federația 
timid, el 
De altfel, 
neral în lumea scrimei așa încît este de așteptat ca, 
la Montreal, să vedem în lupta pentru titluri și me
dalii o nouă generație de trăgători.

în ceea ce ne privește, putem spune că „noul val* 
are o serie de elemente valoroase, de certă pers
pectivă, ca : Magdalena Bartoș, Viorica Draga, Mar
cela Moldovan, Aurora Crișu (floretă fete), A. Kuki, 
C. Moise, P. Buricea (floretă băieți), I. Pop, C. Marin 
(sabie), O Zidaru, I. Popa, P. Szabo, L. Angelescu 
(spadă), pentru a nu menționa decît o parte din ei. 
Unii ou fost promovați, încă de anul trecut, alături 
de seniori, în primele reprezentative ale țării. Avem 
convingerea că toți sînt conștienți de marile răspun
deri ce le incumbă întt-o asemenea postură. Ei tre
buie să rețină— însă — că nu este de ajuns să-i ega
leze pe predecesorii lor, ci trebuie sâ-i întreacă din 
punct de vedere valoric. Antrenorii, tehnicienii acestui 
sport, au datoria să-i facă să înțeleagă că dialectica 
performanței îl obligă pe sportiv să nu se mulțu
mească niciodată cu poziția — oricît de avansată — 
Ia care a ajuns. In fond, din strădania sportivului 
de a se autodepăși necontenit se naște marea forță 
care îl ajută să-și depășească partenerii, chiar și în 
cele mai

Numai 
îndeplini 
Plenarei 

l-a 
prezentarea cu demnitate a 
competițiile internaționale".

aprige întreceri,
în aceste condiții scrimerii noștri vor putea 
cu succes acest obiectiv pe care Hotărîrea 

C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
pus în fața sportului

i.OUL VAL, 0 REALITATE PALPABILA!
NU MAI PUTIN DE 17 TINERI SCRIMERI, ÎN PLINĂ TENTATIVĂ CĂTRE TITULARIZARE PENTRU 10.

ÎN PRIMUL AN
PREOLIMPIC AUR, ARGINT Șl BRONZ•••

EHIDAR SI COMPORTĂRI CU MULT SUB AȘTEPTĂRI
9 9

Anul competițional 1973, primul 
din cadrul pregătirilor pentru J.O., 
nu a putut fi apreciat »a total Sa
tisfăcător, în ceea ce privește evo
luția scrimerilor noștri fruntași, li
nele rezultate de prestigiu, după 
cum vom vedea, au confirmat, clasa 

' ..mușchetarilor" români. Au existat 
însă și momente în care reprezen
tanții noștri, din diferite motive 
(cele mai multe fiind legate, în 
principal, de gradul lor de pregă
tire) n-au oferit totul, situîndu-se

PROGRAMUL COMPETITIONAL 
INTERNAȚIONAL, se cuvine să a- 
mintim că scrima noastră de elită 
a debutat în 1973 cu un rezultat 
promițător la Bruxelles, un loc 5 
în „Trofeul Martini" la sabie (Dan 
Irimiciuc), într-o confruntare spor
tivă de anvergură, cu participarea 
celor mai valoroși sabreri din lu
me (V. Sidiak, J. Paulowski, P. 
Marot ș.a.), A urmat, Curînd, în
trecerea de la Torino, unde echipa 
campioană a țării, Steaua, a cuce-

Cornel Marin au concurat la Mos
cova, într-un turneu onorat cu pre
zența celor mai reputați trăgători 
din U.R.S.S. și din alte țări, reu
șind să ocupe poziții cu un larg e- 
cou în lumea scrimei 1 și, respec
tiv, 5! în fine, un ultim test în 
vederea „mondialelor“ care a an
gajat la Sofia aproape tot ce a 
avut mai în formă scrima româ
nească de performanță, „Turneul 
Prietenia". Marea întrecere din 
capitala Bulgariei a relevat pregă-

tușe.
A VENIT , ÎNSĂ, UN MOMENT 

DE REGĂSIRE, de galvanizare a 
forțelor și ambițiilor — Universia
da de vară de la Moscova, ultimul 
mare examen al anului pentru 
scrimerii români. Aici, în fine, ex- 
ponenții de frunte ai „mușcheta
rilor" noștri au fost mult mai a- 
proape de ceea ce așteptam de la 
ei, reușind cîteva rezultate Onora
bile — trei medalii : aur prin echi
pa feminină de floretă (Ileana

Trebuie să spunem de la bun 
început: 
lor, noul 
palpabilă 
instruire 
antrenori ...............
pulsînd în sfera consacrării multe 
elemente talentate. Deosebit de îm
bucurător este și faptul că o parte 
din exponent» noului val au și 
confirmat, în primul an al actualu
lui ciclu olimpic, încrederea acorda
tă de tehnicienii lotului impunîn- 
du-se în rîndul fruntașilor scrimei 
noastre Observația este valabilă 
pentru toate probele.

ADALBERT KUKI, UN 
PROMIȚĂTOR FLORETIST 

în floreta masculină, șeful noii 
promoții se numește Adalbert Kuki 
și este elevul antrenorilor din Satu 
Mare, Alexandru Csipler și Ștefan 
Haukler. Kuki s-a ridicat în frun
tea noii generații de floretiști da
torită modului în care îmbină în- 
demînarea cu fantezia, calități in- • 
dispensabile unui scrimer de clasă 
Evoluția sa din ultimii doi ani. 
cînd a cucerit titlul de campion al 
țării la juniori mari, iar în între
cere cu scrimerii seniori ai altor 
țări, titlul de campion 
(1972) și de vicecampion balcanic 
(1973), atestă că ne aflăm în fața 
unui trăgător capabil să pășească 
în rîndurile elitei mondiale la a- 
ceastă probă la Jocurile Olimpice 
din 1976. Constantin Moise, coleg 
de „clasă" cu Kuki lă Satu Mare și 
Petre Buricea, un sîrguincios elev 
al prof Cornel Pelmuș la Școala 
sportivă nr 1 din București, com
pletează un trio de floretiști care 
reprezintă cu cinste noua generație 
de mușchetari.
MULTE VALORI ÎN FLORETA 

FEMININĂ
De cîteva decenii încoace, floreta 

'noastră feminină se menține la o 
valoare ridicată beneficiind de un 
mai mare număr de talente exis
tente în această probă. Marile 
competiții internaționale ale anului 
trecut au dovedit că reprezentan-, 
tele noului val s-au integrat armo-' 
nios în rîndurile eșalonului fruntaș 
din țara noastră Magdalena Bar
toș s-a numărat printre finalistele 
prestigiosului turneu pentru Tro
feul Martini și împreună cu o altă 
colegă de vîrstă, Viorica Draga au 
avut o contribuție substanțială la 
frumosul succes al echipei femini
ne în cadrul întrecerilor Universia
dei. Bartoș, formată la „Viitorul" 
sub competenta îndrumare a prof 
Tănase Mureșan. mai are două co
lege de club pe cale de a dobîndi 
consacrarea : Aurora Crișu (pe care 
un accident a împiedicat-o, anul 
trecut, să ia parte la marile com
petiții) și Carmen Budur. Ambele

și în sportul mușchetari- 
val reprezintă o realitate 
Munca de selecție și de 

desfășurată de o serie de 
a dat, așadar, roade pro-

sînt la fel de ambițioase și sîrguin- 
cioase ceea ce a făcut ca specialiștii 
să le acorde mult credit și să le 
aștepte cu încredere promovarea în 
rîndul trăgătoarelor de frunte. Vio
rica Draga (antrenor : prof. Cor
nel Pelmuș) și-a confirmat posibi
litățile în 1973 la fel ca și Marcela 
Moldovan (antrenor: Al. Csipler) 
•’are a dovedit multă tenacitate în 
cîștigarea titlului balcanic — 1973
RITM SUSȚINUT ÎN FORMAREA 
UNOR VALOROȘI SPADASINI

Este o observație care aparține 
sportivului sovietic, campionul o- 
limpic Grigori Kriss, cunoscător

balcanic

te drumul deloc ușor ce duce spre 
consacrar-

LA SABIE — TRĂGĂTORI 
OFENSIVI

Pentru sabie relevăm, în primul 
rînd, doi trăgători care se situează 
aproximativ pe același plan la ca
pitolul dîrzenie' It»n Pop (antrerlor: 
prof. Ladislau Rohony) și Cornel 
Marin (antrenor : Dumitru Musta
ța). Sigur, între ei există unele 
deosebiri de stil, de concepție, dar 
important este că atît Pop cît și 
Marin sînt adepții ofensivei, ai 
combativității gîndite care le-au și 
adus, pînă acum, rezultate lăudabi
le în marile competiții Pop a cu
cerit titlurile balcanice în 1972 și 

11973, iar Marin a fost finalist în 
'turneele ele la Moscova — 1973 și 
1974, ca și la Sofia — 1973 Marin 
Mustață și Emil Oancea (antre
nor . Dumitru Mustață) completea
ză acest valoros lot de tineri Sa- 
breri despre care nădă. duim sâ 
scriem îol mai mult.

■Ar
încheind aceste considerațiuni 

despre reprezentanții noului val, 
dorini sâ le atragem atenția că ex
celentele iOr calități, cunoștințele 
ce le-au dobîndit pînă acum, nu 
vor putea fi valorificate la para
metri optimi, în competițiile 'a care 
vor lua parte, decît eu condiția de 
a-și desăvîrși pregătirea, sub toate 
aspectele Aceasta înseamnă a as
culta toate recomand irile antreno
rilor. a fi buni colegi, gata să se 
ajute, fără rez.erve, pentru a urca 
împreună treptele măiestriei spor
tive.

de performanță : „...re- 
sportului românesc in

Momentul culminant al floretistelor noastre în 1973 : încununarea cu titlul
Suzana Ardeleanu, Ileana Gyulai, Viorica

«fii
r

Doi dintre sabrerii de nădejde ai 
„noului val" : Cornel Marin (stin

gă), Marin Mustață (dreapta)
temeinic al spadasinilor noștri în 
compania cărora a susținut multe 
concursuri oficiale și de pregătire. 
Este o observație care îi vizează, 
în primul rînd. pe Paul Szabo (an
trenor : Adalbert Gurath) și pe Li- 
viu Angelescu (antrenor • prof Ma
rin Ghimpușan). Szabb și-a cîști- 
gat locul în lotul primei reprezen
tative de seniori prin cunoștințe 
tehnice superioare și printr-o ma
turitate sportivă remarcabilă pen
tru vîrsta sa. Aceste calități îi con
feră luciditate și constanță pe plan
șă, îl ajută în obținerea unor re
zultate bune. Angelescu, apariție 
oarecum meteorică în spada de per
formanță a surprins mai ales în 
1973 (cînd a și cucerit titlul balca
nic) prin evoluții îndrăznețe, prin 
grija de a-și forma un stil propriu 
Octavian Zidaru și Ioan Popa (an
trenor : prof. Ioan’ Halmagy) și Ni- 
cușor Doboș (antrenor: Constantin 
Ciocîrlie) parcurg și ei cu fermita-

pe poziții 
cunoscute, 
în același 
portar.t • unele rezultate nesatisfă
cătoare ai6 scrimei noastre de per
formanță își au explicația și în 
faptul că loturile au suferit în 
1973, o serie de modificări de struc
tură, au intervenit înnoiri, promo
vări. De aici, carențe la capitolul 
experiență și omogenitate Este e- 
vident, însă, că antrenorii de lot, , 
anticipînd asemenea transformări, 
ar fi putut găsi și soluțiile necesa
re, astfel ca loturile, în ansamblul 
lor, să nu înregistreze Scăderi va
lorice Este ceea ce rămîne să re
zolve — mai convingător — de a- 
cum înainte, tehnicienii investiți cu 
pregătirea „olimpicilor".

RESPECTÎND CRONOLOGIC

TENDINȚE ACTUALE IN SCRIMA MONDIALĂ
5*

sub posibilitățile lor re- 
Nu trebuie să eludăm 

timp și un alt aspect im-

rit pentru a treia oară, consecutiv 
„Cupa Europei". în același oraș i- 
talian, în „Trofeul Martini", trei ro
mânce au ajuns în finală (4 — 
Ecaterina Stahl, 5 — Ileana Gyu
lai, 6 Magda Bartoș). Din păcate, 
în celelalte competiții dotate cu 
cupe continentale, reprezentanții 
noștri n-au mai ocupat poziții de 
frunte

ÎN PLINA PREGĂTIRE PEN
TRU QIMPIQN AȚELE MONDIA
LE DE SENIORI din Suedia, scri
merii români au mai susținut o 
serie de concursuri — test, destul 
de edificatoare în ceea ce privește 
posibilitățile lor. Pentru Mihai Țiu 
— „Trofeul Giovannini" de la Bo
logna, a însemnat un frumos suc
ces — locul II (după baraj) din peste 
150 de concurenți. Dan Irimiciuc și

COMPONENȚII LOTURILOR OLIMPICE
GRUPA A

FLORETA : Suzana Ardeleanu, Ileana Gyulai, Ana Pascu, Eca
terina Stahl, Magda Bartoș, Mihai Țiu ; SABIE : Dan Irimiciuc.

GRUPA B
FLORETA : Aurora Crișu, Viorica Draga, Marcela Moldovan, 

Elena Pricop, Ștefan Ardeleanu, Petre Buricea, Adalbert Kuki, Con
stantin Moise, Constantin Niculescu, Tudor Petruș ; SABIE : Cornel 
Marin, Marin Mustață, Alexandru Nilcă, Emil Oancea, Ioan Pop, 
Dan Popescu ; SPADĂ : Liviu Angelescu, Constantin Bărăgan, Con
stantin Duțu, Nicolae Iorgu, Alexandru Istrate, Anton Pongraț, Ioan 
Popa, Paul Szabo, Octavian Zidaru.

GRUPA C
FLORETĂ : Adriana Băcioiu, Carmen Budur, Roxana Cociiir- 

leanu, Maria Gospodinov, Luminița Popa, Ștefania Tudose, Nicu- 
șor Alexe, Eugenia Heim, Gheorghe Pordea, Eugen Roșu, Aurel Ște
fan, Petru Toinori, Nicolae Vlad ; SABIE : Alexandru Csiki, Adrian 
Cre’ițaru, Gabriel Duția, Mihai Frunză, Doru Mancaș, Mihai Mi- 
chere. Adrian Neagu, Ion Pantelimonescu, Constantin Soare, Aurel 
Stan, Șerban Vlad ; SPADA: Ion Dima, Gabriel Dinescu, Nicușor 
Doboș, Ervin Kereke.ș, Constantin Manta, Doru Matei, Mircea Ro
taru, Viorel Ștefănescu.

CANDIDAȚI PROPUȘI DE C.J.E.F.S.
Șl CLUBURI

BIHOR : Franciso Hetz 
tau Bereczki

DOLJ: Dan
Burtea, Rodica I

IAȘI : Vasile
PRAHOVA :

Mihaela Manole.

și Ladis-

Podeanu, Marius 
Onu.
Aniculăesei
Viorel Cursaru,

SATU MARE t Maria Lazăr, 
Gabriela Garda.

Municipiul BUCUREȘTI : Ma
riana Ostafi, Mihai Dumitrescu 
(toți de la Viitorul), Felicia Stoica 
(Steaua).

N.R. Loturile prezentate nu sînt. bineînțeles, 
tibile de modificări în funcție de rezultatele 
sportivii în cauză. E.R Scrimă și-a propus ca, 
analizeze comportarea componenților loturilor 
rile ce se vor impune.

definitive ci suscep- 
pe care le vor obține 
la fiecare șase luni, sâ 
și să aducă modifică-

O investigare mal largă în scrima 
mondială ne pune în fața unor con
statări interesante privind _ J ' 
actual și, într-o oarecare măsură, 
perspectivă al principalelor țări < 
candidează la locurile fruntașe 
ierarhiile olimpice. Sînt constatări • 
îi interesează direct pe antrenorii 
sportivii noștri deoarece nivelele valo
rice ale acestor țări vor condiționa, 
într-o măsură, și rezultatele scrimeri
lor noștri. Nu ne vom limita la o si
tuație conjurtcturală ci ne vom referi 
la tendința ce se manifestă în scrima 
diferitelor țări, în ultimii doi ani.

începînd cu floreta feminină trebuie 
să

CE REFLECTA CLASAMENTELE
asemenea un „nou val“ 
frunte cu Ildiko Tordasl 
berger și Maria Marosi. Cu multă aten
ție trebuie urmărită evoluția ascenden
tă a floretistelor vest-germane care au 
progresat sensibil în ultimii ani (ca și 
Ia alte arme, cu excepția săbiei). Nu
mele lor de vîrf sînt Ute Kircheis și 
Karin Rutz.

In domeniul floretei masculine, după 
un an de perturbări mai serioase ale 
ierarhiei mondiale (fruntașii anului 
precedent Vasil Stankovici — U.R-S.S. 
și polonezul Marek Dabrowski au cobo- 
rît tocmai în zona locurilor 6—9, iar pe 
primele locuri s-au instalat sportivii 
cotați anterior mai jos de primii zece

ULTIMILOR DOI ANI

potențialul 
. de 
care 

în 
care 

Și

remarcabil. în 
— Schwarzen-

subliniem că în această probă

Dan Irimiciuc (dreapta) in timpul unui asalt cu redutabilul sabrer sovie
tic Vladimir Nazlîmov, în turneul de la Moscova — 1973, terminat cu vic

toria trăgătorului nostru
produs mari primeniri. Vizibile Încă 
in anul Olimpiadei miincheneze, ele au 
eliminat din fruntea ierarhiei mon
diale o serie de nume consacrate 1 
campioane mondiale ale anilor prece
dent! ca Marie Chantal — Demâille 
(Franța), Galina Gorohova, Aleksan
dra Zabelina (ambele. U R.S.S.), pe 
campioana olimpică din 1972. Anto- 
nella Ragno — Lonzl (Italia). pentru 
a continua în 1073 cu alte trăgătoare 
prestigioase ca Elena Belova (U.R.S.S ) 
și ildiko Bobiș (Ungaria) Exceptlnd-0 
pe maghiara Ildiko Rejto (care a de
pășit de altfel, anii tinereții), în frun
tea floretistelor s-au instalat reprezen
tantele noilor generații : Valentina Ni
konova (U.R.S.S.), țampioană mon
dială la Goteborg, cîștigătoare a Tro
feului Jeanty. clasată pe locul II la 
Universiadă șl tn Trofeul Martini, apoi 
Valentina Burocikina, a floretistă de 
mare perspectivă, care a cules în 1973 
trei titluri (campioană a U.R.S.S. (Se
nioare), campioană mondială de tine
ret și campioană mondială universi
tară). Anul acesta, ea și-a adjudecat 
pentru ultima oară titlul unional la 
categoria junioare.

în afara floretistelor sovietice (în 
rîndul cărora se mai află alte elemente 
tinere de valoare ca Zola Filatova — 
Dzerajlnskaia și Olga Kniazeva), dețin 
actualmente o situație bună și trăgă
toarele din Ungaria unde există de

trăgători al lumii), tn 1973 situația a 
fost mal calmă. Au dominat proba 
maghiarul J. Kamuti șl francezul Chr. 
Noel (tatonați de M. Țiu). Oamenii de 
viitor ai acestei probe par a ti sovie
ticul I. Cij, vlcecamplon mondial la 
Gdteborg clasat pe locul IV la Uni
versiadă și V la Turneul prietenia 
(Sofia), precum și vestgermanul Ma
thias Behr, vicecampion mondial de 
tineret, clasat al îll-lea în Trofeul 
Giovannini. Polonezii dețin de aseme
nea o bună garnitură de tineri talen- 
tați care împreună cu Woyda și Da- 
browski pol produce surprize în viito
rul apropiat. La - - - -
mania, alături de 
trăgători tineri șl 
concursuri (A.
Ș.a).

Este interesant
Germania, 
să fi venit în prim-planul probei Indi
viduale la spadă dispune de o echipă 
foarte omogenă (șl tinără) care a pro
gresat spectaculos în ultimii doi ani, 
de pe poziția a 8-a pe locul în'.ii da
torită faptului că a cîștlgat titlul mon
dial la GOteborg șl s-a trial tnrlpus în 
turneele premergătoare „mondialelor"' 
(la Tauberbiscbofheim și Films) Iată 
și cîteva nume din această echipă : 
R. Behr. I Hehn. K. Peter. Noi încli
năm să credem că în viitor proba va 
fi dominată de trăgătorii sovietici și

rîndul său R.F. Ger- 
M. Behr, posedă alțl 
bine rodați în marile 
Wessel, K. Reichert

de reținut că R. F 
deși nu are elemente care

maghiari care au o statornică tradiție 
tn spadă.

în 1973 s-a situat în fruntea spadasi
nilor suedezul R. Eddling (în virtutea 
titlului mondial dar și a unor locuri 
fruniașe la Trofeul Monal-Il. Inns
bruck -I și Ystad-I). O remarcabilă con
stanță a dovedit italianul G. t’ezza (la 
C.M.-III. La Monal-V, Genova-Il, . la 
Viena-lII). O ascensiune notabilă în 
tabloul primilor 10 spadasini ai lumii 
au avut trăgătorii sovietici S. Para- 
monov șl V. Modzolevski, precum și 
maghiarul I. Ostrics (campionul mon
dial universitar).

Sabia are un cap de listă foarte sta
bil, pe campionul olimpic de la Mun- 
chen și vicecampionul anului 1973, V. 
Sidiak (U.R.S.S.). La fel de constant 
s-a dovedit compatriotul său V. Nazlî
mov (C.M.-ni, Universladă-I. Sofia-I, 
Moscova-Il, Martini-IV). De altfel, în 
tabloul primilor zece sabreri ai anului 
1§73 se află 4 sportivi sovietici, 
maghiari (T. Kovacs, P. Marot), 
italieni (M. Montano și M. Maffei) 
puizabilul polonez j. Pawlowski 
sportivul nostru D. Irimiciuc,

în ceea ce privește valoarea echipelor, 
nu s-au făcut simțite 
permutări de locuri. 
1573.

Va fi interesant de 
noi va propulsa, spre loturile de se
niori ale țărilor respective, ediția din 
acest an a campionatelor mondiale de 
tineret, deoarece dintre fruntașii noii 
generații vor trebui să se recruteze și 
viitorii mari trăgători, favoriții posi
bili ai Jocurilor Olimpice din 1976.

de campioane mondiale universitare in proba pe echipe. De la stingă: 
Draga, Ecaterina Stahl, Magdalena Bartoș

tirea avansată, a floretistelor mai 
ales, clasate pe locul I la indivi
duale, prin Suzana Ardeleanu și pe 
locul 2 la echipe. Spada a avut de 
asemenea, . o comportare notabila, 
trei trăgători reușind să intre în 
finală (1 — Duțu, 5 
6 — Bărăgan), în timp ce echipa s-a 
situat pe locul secund. Iar la sabie 
este de notat un loc 4 în finală, 
prin Alexandru Nilcă

ÎN CIUDA ACESTOR „SEMNE 
BUNE", marea întrecere a scrime
rilor lumii de la GSteborg n-a 
constituit decît un palid prilej de 
satisfacție pentru mișcarea noastră 
sportivă. Echipa feminină de flore
tă, e drept, a repetat rezultatul de 
la J.O. — medalii de bronz, iar 
o sportiva a intrat în finală (Ana 
Pascu, locul 5). Dintre floretiști, 
însă, doar Mihai Țiu a manifestat 
o anumită constanță valorică, in- 
trînd în finală (locul 4), în timp ce 
echipa s-a situat pe locui 6. Sa
brerii, de la care se aștepta un 
rezultat bun, n-au obținut decît 
un loc 5 la echipe. Iar spadasinii, 
după un dramatic meci cu echipa 
Ungariei, pe care au condus-o și au 
țintit-o în șah mai bine de trei 
matișe, au pierdut de justețe, la

Pongrat,

Gyulai, 
rica 
Țiu 
ciuc. 
mat 
trată 
sinii, 
timp 
bie s-au situat pe locurile V, la 
fel ca și Ileana Gyulai în finala in
dividuală. Oricum, un bilanț care 
a spus mult mai mult decît cel de 
la Goteborg,. o contribuție substan
țială a scrimerilor la ocuparea lo
cului 3 pe națiuni de către delega
ția sportivă universitară a Româ
niei.

ÎNTINERIREA UNOR LOTURI, 
paralel cu o muncă mai conștientă, 
mai responsabilă au favorizat acest 
finiș bun al scrimei românești. Cu 
învățămintele izvorîte din compor
tarea avută în primul an preolim- 
pic, cu un plus de maturitate tac
tică, acum și cu o pregătire psi
hologică specială absolut necesară, 
sportivii noștri de elită vor fi în 
măsură să demonstreze 
mari în 1974, în mod 
Campionatele mondiale 
noble, principalul test olimpic al 
anului...

Ecaterina Stahl și 
Draga), argint prin 
șl bronz prin Dan 
Pe o poziție care le-a confir- 
ascensiunea valorică înregîs- 
în 1973 s-au situat și spada- 
în proba pe echipe (IV), în 
ce echipele de floretă și sa-

I VIITOAREA EDIȚIE A J
DAR NU DEPROBLEME...

a

decit 
Și in

văzut

Vio- 
Mihai 
Irimi-

Virtuți mat 
special la 

de la Gre

0. RIDICA
NEREZOLVAT

>
4-

doi 
doi 

ine-
Și

foarte mici
1972 și în

ce nume

I
 Printre sporturile 

care, la viitoarea edi
ție a Jocurilor Olim
pice, vor cunoaște a- 
numite modificări se 
află și scrima. Po
trivit ultimelor pre 
vederi ale C.I.O., pro
gramul întrecerilor de 
scrimă se va desfă
șura în 10 zile în loc

♦ de 11 ca pînă acum, T iar. numărul sportivi- 
♦ lor pe care îi poate 
4 înscrie o țară a .fost Ț ușor diminuat.
♦ Incepînd cu. ediția 
Ț de la Montreal a J.6., 
X echipele deși rămîn la I același număr de 
4 component! (4) nu 
Ț vor mai dispune de- X cît de două rezerve

pentru toate cele pa
tru probe, 
ele este 
echipei 
.floretă, 
va trebui 

•vească toate cele trei 
probe masculine (flo
retă, sabie, spadă).

In această situație, 
nou creată, apare — 
firește 
formării 
tori pol 
să poată 
eventualelor solicitații. 
Se cunosc cazuri de 
floretiști care au evo
luat și în probele de 
spadă, chiar cu mult 
succes. Am vrut să 
cunoaștem care este 
părerea specialiștilor

Una din 
destinată 

feminine de 
iar cealaltă 

să deser-

— necesitatea 
1 unor trăgă- 
•Iivalențl care 

face fată

f

♦
noștri în această ches
tiune și ne-am adre
sat antrenorului prin
cipal al lotului mas
culin de floretă, Va
sile Chelaru. Acesta 
ne-a explicat că, din 
fericire, printre flo- 
reKștii noștri frun
tași se află un bun 
mînuitor al săbiei. 
Ștefan Ardeleanu, că 
— în general — „ele
vii" săi au cunoștințe 
și în acest domeniu 
astfel că, printr-un 
scurt Stagiu de . reîm
prospătare a cunoș- . 
tințelor — se poate i 
rezolva problema unor Ț 
eventuale intervenții > 
în celelalte probe. T

ț

IN LOC DE
PROGRESUL

CONCLl/Z/f:
4 CAUZE CARE AU FRlNAI

Știut fiind că reprezentanții scrimei noastre nu au con
firmat, intrutotul, așteptările, în anul expirat, considerăm 
util să evocăm principalele cauze care le-au frînat pro
gresul, care i-au împiedicat să exprime, pe planșă, la 
nivel optim calitățile și experiența lor. Să nu se uite că 
lichidarea acestor cauze rămîne o sarcină de primă im
portanță atît pentru antrenori cit și pentru sportivi.

lată-le in linii mari, așa cum au reeșit din analiza 
făcută cu prilejul ședinței lărgite din decembrie 1973 
a comitetului federal :

1
din

2
nu

3

4 MIJLOACE OE A ÎNLESNI PROGRESUL
In sport — ca și in alte domenii de activitate _  pro

gresul este condiționat, pe de o parte, de înlăturarea 
cauzelor care îl frinează, iar. pe de altă parte, de găsi
rea și utilizarea unor modalități noi, capabile sâ-i înles
nească mersul înainte.

Prima sarcină a antrenorilor și a sportivilor (si nu nu
mai a celor din loturile reprezentative), este, prin urmare, 
lichidarea lipsurilor arătate cu diferite prilejuri, alăturat 
reamintite și de noi. De asemenea, este necesar să se 
mai realizeze — in spiritul unei înalte responsabilități —

Volumul de muncă a fost necorespunzător, si- 
i ce a dovedit co- 

iipsă de exigență
tuindu-se la cote minime, ceea 
moditate din partea sportivilor și 

partea antrenorilor ;

individualizarea antrenamentelor 
sară mai ales în condițiile unor 
trăgători de virste diferite, cu experiență diferită — 

i-a preocupat în suficientă măsură pe antrenori ;

— atît de nece- 
loturi formate din

Nu s-a asigurat concordanța ce se impunea între 
factorii care concură la atingerea formei maxime : 
pregătire-concurs-refacere ;

in pregătirea sportivilor și în concepția lor de con
curs s-a resimțit destul de mult munca rutinieră 
(antrenamente șablonizate, aride, prea puțin va- 
utilizarea unor metode neconforme cu evoluția

4
riate), 
actuală a scrimei.

o serie de obiective privind optimizarea procesului de 
pregătire olimpică :

Creșterea volumului de muncă, în pregătirea lo
tului ca și în secții, ajungîndu-se ia cifra de 
1 000—1 200 ore anual;

Perfecționarea la cel mai înalt nivei a acțiunilor 
tehmco-tactice, punindu-se accentul pe formarea 
unui stil de luptă ofensiv ;
O mai mare grijă pentru pregătirea morală a spor
tivilor, ceea ce impune îmbunătățirea muncii po
litice și educative ;
Preocuparea antrenorilor pentru asimilarea promp
tă a noutăților, pentru modernizarea procesului de 
pregătire utilizînd metode și mijloace noi : mode- 
colaborare strînsă cu Centrul de cercetări știin- 
vizualizarea procedeelor tehnice și factice prin

1
2
3
4
larea, 
țifice, , ...... ..........
folosirea filmului ți a videorecordingului etc.

pagină realizată de Sebastian BONIFACIU si Tiberiu STAMA
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PRINS ÎNTRE ATÎTEA SENTIMENTE...
Nimic din cele trăite pe plan telesport în săptă- 

mîna trecută nu se poate compara, în sufletul meu, 
cu exaltarea și suferința oferite atît de darnic de 
Udișteanu și ai săi, la Paris, în turneul final al 
Cupei Campionilor europeni. Domnule, domnule — 
ce păcat ! Ce bucurie și ce păcat ! Ce putea să fie 
și nu a fost ! Să faci zob din campionii R. D. Ger
mane — băieții care au luptat ca leii după aceea 
cu T.S.K.A. Moscova, — să ai două seturi Ia zero la 
o echipă de forța sovieticilor, două seturi la zero, 
două seturi la zero... Și să nu le 
dumnezeiește, să ridici sala în pi
cioare, să fii la un pas de titlul 
european șl să ratezi — omenește 
— triumful.

Las’că nici n-o credeam, li văzu
sem pe dinamoviști cu Steaua, în- 
tr-un meci de campionat, și am 
tăcut. Nu știam ce să spun. Dar 
nici nu speram într-o asemenea 
performanță Ia Paris, deși de ani 
de zile mă încrîncenez să susțin, 
să-mi susțin, convingerea că vo- 
lei-ul nostru mai poate fi printre 
cele douâ-trei mari puteri ale iu- 
mn, cum a mai fost, de altfel... Ce 
păcat! Ce păcat! — mă trezesc 
a-mi șopti, privind-o și pe Greta 
Garbo, și pe Birtalan, și pe Lu- 
cescu, și pe Suchianu, marele profesor de cinema 
care, la o emisiune fără nici o legătură cu sportul 
și CU ole noastre, susține că atletismul și gîndirea, 
atletismul și omul sînt în perfectă armonie, că un 
smash reușit la tenis sau o cristiană nebună la schi 
te fac alt om, te 
nu intri în fiecare 
are la 70 și ceva 
Sa e viață ; viața 
alergare, fără înot ___ , _____ _______
Profesorul e minunat — e adevărat că nu l-am au
zit niciodată spunîndu-și părerea despre Dobrin sau 
aiți mari interi care „ne uimesc pe toți" (cum se 
zicea pe — adevărateiea în vestiare, la Cluj), dar 
asta nu-i scade nimic din puterea intelectuală, din 
inteligența cu care ne susține interesele vitale, a- 
celea de a ne mișca, de a alerga, de a înota, de 
a nu ne lăsa doborîți de boli și bătrînețe. Noi nu 
ovem vîrsta arterelor noastre — ci a spiritului nos
tru. Nu e greu de înțeles. E greu doar să ne ur
nim de pe scaune, de pe fotolii, din pat, de iîngă 
cafeluță și țigară (vezi și ce ne spunea, aici, în 
„Sportul", un înțelept ca profesorul Popescu-Colibași, 
cel ce ne-a învățat, printre altele, și cum să jucăm 
drăcovenia asta de handbal în 7).

poți ține ! Sâ joci

Și pentru că tot am ajuns în acest domeniu — 
să nu ne lansăm în mari teorii, drame și speranțe 
nebune, să recunoaștem doar că pînă azi, joi di
mineață, orele 9, handbalul in 7 ne-a plăcut, ne-c 
dat lungi fiori de bucurie, mai ales acel meci cu 
spaniolii, în care am văzut minunea ca o partidă 
de handbal în 7 să capete alura unui meci de ho- 
chey pe gheață. Ceea ce — după opinia mea — 
e supremul elogiu care se poate aduce unui spec
tacol sportiv. înainte de sprintul final, sâ nu ne pă
răsim încordarea

TEU
proiectează într-o lume în care 
zi, cu una cu două. Profesorul 
de ani... Spartul pentru Domnia 
fără sport, om fără schi, fără 

■— nu au sens, nu au farmec.

fireoscă, sâ nu ne prăpădim n-ci 
în elogii, nici în critici (18—10 cu 
polonezii ca să ajungi la 18—14, 
15—2 cu danezii pentru a rcmîne 
de 20—11, e veșnica noastră „stin
gere a motoarelor", ce să-i faci ?), 
să așteptăm finalul și după aceea 
să vorbim, pînă atunci strîngînd 
pumnii pentru acești tineri din ju
rul lui Gațu și Penu cate ne, dau 
vertijuri de plăcere cum nu ne 
dau mulți sportivi de-ai noștri. Să 
rărriînem lucizi, —e cea mai bună 
atitudine înainte de o finală și 
după ce ne-a zimbit și nouă, o 
dată, o tragere bună la sorți, căci 
ni se cuvenea un asemenea surîs 
ol Fortunei, fie și ia handbal în 7, 
după atitea Guadaiajare... Dom- 

, _ _ _ _ făcut o favoare, sâ-i fie clar, ne-a
amărit deajuns, ca o dată, să lase în cealaltă grupă, 
sâ se mistuiască între ele, trei „mari puteri" ca iugo
slavia, R.D.G. și U.R.S.S.... Las'că-i bine... /

Firește că mai e și fotbalul. Nu-s multe xile de 
cînd am atras atenția tot aici că mai există și fot
balul, numai o singură etapă a returului și cite seîn- 
tei au pornit sâ sară, la mijloc fiind din nou „Pro
gresul' ________ Z___  jri __  .‘ ‘
Bacăul natal care vine cu un gol al lui Șosu, în 
poarta unor bulgari, 
mult 
deși îi veniseră de hac lui AjOx,„ Și aș mai putea 
s-o duc așa, din „care" în „care", cu. fente, dri
blinguri și poante, să mă amuz, sâ vâ amuz pe li
nie de fotbal, dor nu-mi vine, nu mi-or ieși nici un 
dribling, nici o fentă — căci nu am în minte decît 
acest „ce păcat ! ce păcat !" venit de la Paris... 
Dar, rog a fi crezut, nu sînt trist. Sînt doar volei- 
bolist — gata, în plăcutele-mi oportunisme de cro
nicar, să trec la baschet, dacă „Steaua", diseară, 
la Roma... Parcă nu... Dar dacă da ?

nișoara nu ne-a

nostru, cu Bora (al său sou ol lor ?), cu

core bulgari nu pot face moi
jucînd bine I — la Miinchen, cu Bayern,

BELPHEGOR
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„CONFECȚIA": w

asociația cu 11000 de sportive! IR

Sportul

JUNIORII ROMÂNI VOR SÂ REEDITEZE
TURUL DE ONOARE

Pag. a 3-aî

Cu toată vremea răcoroasă de dumi- 
tilcă. la ora 8,30, aproximativ Î50 de fete 
au răspuns prezent la apel, într-un 
purict de pe liziera pădurii BrăneșU, lo
cul de start în concursul de orientare 
turistică organizat în cinstea „ZILEI FE
MEII" de către Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport București. La 
întreceri au luat parte peste 70 de echi
pe (cele mai bune din toate opt sectoare 
ale Capitalei), trofeele puse In joc reve
nind reprezentativei Confecția (Lucia 
Grigore și Aurica Apăteanu — munci
toare in secția 7 tricotaje) șl asociației 
CONFECȚIA. Un frumos dublu succes al 
asociației din Dealul Cotrocenllor, în care 
Gabriela Hogea, o altă membră a Con
fecției, a adăugat un loc doi, cucerit, 
fn aceeași dimineață, la etapa munici
pală a Crosului de pe Stadionul tinere
tului.

Dar, să facem și prezentările: Confec
ția este asociația sportivă a fntreprin- 

, deril de confecții și tricotaje București; 
asociația cu cel mai mare număr de 
tinere și femei dih țară ; 11 000 :
asociația care are o echipă de handbal 
(bineînțeles, feminină) în divizia A și o 
alta, de volei. în „B”; asociația a cărei 
echipă (din nouă feminină) de fotbal, 
„Venus", a cucerit în 1972 primul loc în 
campionatul municipal, campionat în 
care și-au înăsurat forțele nu înai puțin 
de 18 reprezentative, toate de certă va
loare, ca de pildă Carmen, Rapid, Uni
rea tricolor, Diana. Tricodava, Tesători- 
ile reunite. Dacia etc., etc.; asociația 
care anul trecut a organizat nu mal pu
țin de 107 acțiuni turistice, printre care 
una, pe litoral, s-a bucurat de partici
parea a 400 de salariate.

In secția 5, sortat costume, am Intîl- 
nit-o pe una dintre performerele asoci
ației: Profira Lungu. Are 20 de ani, dar 
iriuncește în cadrul întreprinderii de 
cînd avea 16 ani. Aici a urmat cursurile 
Școlii profesionale. Anul trecut, Profira 
a terminat învingătoare „Crosul campi
oanelor", desfășurat pe aleile Circului. 
Pentru colegele ei, de la Confecția, vic
toria acesteia nu a fost o surpriză. Pri
mul loc revenise Profirei și la „Crosul 
1S Februarie", iar mai apoi și în cadrul 
altor întreceri similare.

Schlmbtnd cîteva cuvinte cu profira 
Lungu bineînțeles, atn atacat și subiec-

tul despre care îl este atît de plăcut să 
vorbească: crosurile: „La noi, crosul este 
genul de competiție care a prins foarte 
mult. L-aș situa, chiar, pe picior de ega
litate cu turismul. Anul trecut, de pildă, 
fetele noastre au concurat în nu mai pu
țin de s crosuri organizate de asociație 
și la nivel de sector șl u S crosuri pe 
municipiu. Și au mai existat șl alergări 
ale tetelor, din secții. Anul acesta, nu
mărul crosurilor spgj să fie și mai inare. 
Eu mă voi antrena in continuare dar nu 
voi mai concura decît la alergările pe 
municipiu. Vreau să mai las și alte fete 
sâ se evidențieze..

Pentru 1974, fetele de la Confecția au. 
într-adevăr, un calendar competitions! 
cu mult mai bogat decît cel de anul tre
cut. Vor Ii organizate nu numai crosuri, 
dar șl un număr sporit de acțiuni tu
ristice, mai multe competiții de volei și 
handbal, întreceri de tenis de masă etc. 
Tovarășa Elena Nae, președinta comite
tului sindicatului I.C.T.B., o înflăcărată 
susținătoare a activității sportive din in-

în luna iulie a anului trecut, ju
niorii desemnați să facă parte din 
lotul nostru reprezentativ se reuneau 
la Snagov și începeau, sub un soare 
arzător de vară, pregătirea pentru 
sezonul aspru ce le stătea în fată. 
Iată-i, acum, în apropierea liniei de 
sosire, înaintea examenului dificil, pe 
al cărui bilet serie „Campionatul 
topeau, grupa B".

Din aproape 30 de tineri care 
pornit atunci la drum, opt luni 
făcut — desigur — trieri. N-au 
mas decît cei care au putut și 
dorit să facă față rigorilor muncii și 
disciplinei, să se consacre cu tot en
tuziasmul lor unui scop bine deter
minat.

Putem afirma, fără frică de gre
șeală, că lotul cu care abordăm în
trecerea continentală de la București, 
reprezintă — cu foarte mici excepții 
— tot ce are mai bun, la această 
oră. hocheiul juvenil românesc, că el 
cuprinde multe elemente de mare 
perspectivă pentru sportul cu crosă 
și puc.

De pregătirea juniorilor s-a ocupat 
un colectiv foarte calificat, alcătuit 
din nume cu rezonanță în hocheiul 
nostru (antrenorul emerit Mihai Fla- 
maropol, antrenorii Virgil Crihan și 
Alexandru Kalamar, doctorul Anton 
Biro). care i-a asigurat un program 
judicios alcătuit............................. .....
Colectivul acesta, 
multe cluburi, a 
ceea ce este cel 
sudat, mai ales, 
sale evoluții au 
evidente făcute la caDitolele tehnic, 
tactic, al pregătirii fizice. Echipa a 
devenit mai rapidă, face fată eu suc
ces unor ritmuri ridicate de ioc.

Desigur, misiunea ei nu este u- 
șoară. Dar. ne exprimăm convingerea 
că ea va face tot ce-i va sta în pu
tință pentru a lega de generația ho- 
cheisticâ 1973/1974 amintirea unui re
zultat bun. așa cum au făcut-o pre
decesorii săi. în 1970/1971, cînd că
pitanul formației ''noastre de atunci. 
Gheorghe Herghelegiu, a purtat cupa 
cîștigătorilor la turul de onoare făcut 
pe patinoarul artificial „23 August".
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și integral aplicat, 
provenit de la mai 
devenit omogen și. 
mai important, s-g 
sufletește. Ultimele 
arătat acumulările
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Repriza de gimnastică oferită, de membrele asociației sportive Confecția, 
cu prilejul aniversării a 25 de ani de existență a întreprinderii de confec- 

București.

Astăzi, în ajunul campionatului european 
de hochei pentru juniori (grupa B), vă 
oferim o scurtă prezentare a echipei RO
MÂNIEI. Să reamintim că in seria preli
minară ea va evolua alături de forma
țiile AUSTRIEI, BULGARIEI, DANE
MARCEI și ITALIEI, iar în cealaltă îți 
vor disputa întîietatea cele ale Franței, 
R. F. Germania, Iugoslaviei, Norvegiei și" 
Ungariei.

Iată lotul nostru :
PORTARI : Emil Both 

Brașov), Mircea Marinescu 
Zoltan Gergely (Liceul 1

FONDAȘI : Alexandru 
Sandor Gall, Denes Csiser 
Theodor Gherman, FUM Antal (Sport 
Club M. Ciuc), Gabriel Nuțescu 
(I.P.G.G.).

TURNEELOR FINALE

(Tractorul 
(I.P.G.G.), 
M. Ciuc).

Gabrieli, 
(Liceul 1),

ATACANȚI : Ferenc Sandor, Lajos 
Bartalis, Pall Incze, Zoltan Nagy, Ște
fan Szabo, Tiberiu Peter (Liceul 1), 
Nicolae Vișan (Dinamo), Adrian Ole- 
nici (Dunărea), Constantin Dumitru 
și Gheorghe Bălășoiu (I.P.G.G.).

Valeriu CHIOSE

(Urmare din pag. 1)

Schroder, remarcați în ultima vre
me de antrenorii din R. D. Ger
mană.

Un fapt surprinzător, și care cu 
siguranță. va crea unele dificultăți 
reprezentanților noștri, este acela 
că în formația oaspe, din cei nouă 
sportivi cunoscuți de noi, șase bo- 
xează cu ‘garda - inversă. Aceștia 
sînt : Jurgen Schultz (semimuscă). 
Klaus Gertepbach (muscă), Detlef 
Scherpke (cocoș), Ulrich Beyer (u- 
șoară), Manfred Weidner (semimij- 
locie) și Wolfgang Heimann (semi
grea).

Schultz (adversarul lui R. Coz
ma) este un tînăr de 20 de ani, 
rapid, puternic pentru această ca
tegorie și extrem de insistent în ac
țiunile ofensive. Cozma nu va avea 
o sarcină ușoară. Gertenbach (ad
versarul lui Gruiescu) este înalt, 
foarte mobil și destul de tehnic. 
Plusul de experiență al reprezen
tantului nostru, credem, va fi de
terminant, cu condiția ca el să fie 
valorificat. Scherpke (adversarul 
lui Dazăr) practică același stil de

turilor. în finala C.E. de la Belgrad 
a fost de trei ori trimis la podea 
de Csjef (Ungaria). Heimann (ad
versarul lui Gybrffi) este ultimul 
boxer stîngaci din echipa R.D.G.

COMUNICAT
Legitimațiile de intrare la 

manifestările sportive nu sînt 
valabile pentru meciul de box, 
de azi din sala Floreasca. din
tre echipele României și R.D.G., 
cu excepția legitimațiilor de 
intrare de culoare maro și al
bastru în piele și de culoare 
roșie pentru ziariști. Cronicarii 
de box au locuri rezervate la 
masa presei, cu prezentarea ti
chetului și legitimației de zia
rist.

în continuarea partidelor de te
nis din cadrul „Cupei 8 Martie" în 
sala Steaua, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iudith Gohn (Di
namo Brașov) — Ioana Nichita 
(Progresul) W.O. ; Elena Popescu 
(Dinamo) — Daniela Hiera (Pro
gresul) 6—0, 6—0. La copii, cea 
mai frumoasă partidă a competi
ției a furnizat-o întîlnirea dintre 
F. Segărceanu (Dinamo) și A. Cio- 
clov (Steaua) în care ambii au a- 
vut merite egale la reușita specta
colului ; a învins la limită dina- 
mo vistul cu 6—5, 
zultate : T. Kadar (Dinamo) 
Șoalcă (Steaua) 6—3, 6—3.

în sala „23 August", s-au dispu
tat ultimele partide din cadrul tu
rului II, încheiate cu următoarele 
scoruri : C. Curcă (Progresul) — 
C. Stănciulescu (Dinamo) 6—2j 
6—0 ; A. Gusside (Progresul) —• 
A. Bădin (Dinamo) 3—6. 6—4, 6—4 : 
A. Roșianu (Steaua) — I. Iovănescu 
(Progresul) 
(Progresul) 
Construcții) 
(Progresul) 
6—3 ; D. 
Vîrgolici 
Orășeanu 
(Dinamo)

Incepînd de astăzi, se vor disputa 
nartidele de dublu la băieți și fete, 
întrecerile continuă începînd de la 
orele 8,30.

6—4. Alte re- 
M.

6—4, 6—1 ; M. Mîrza 
— A. Leonte (C.S.U.
6—3, 6—1 : T. Frunză

— L. Uță (Ș.S.3) 6—0, 
Mîrza (Progresul) — L.' 

(Progresul) 6—3. 6—4 ; S-' 
(T.C.B.) — A. Crăciun

6—3, 6—2.

SlMBĂTĂ $1 DUMINICĂ LA PREDEAL

//CUPA PRIETENIA'
LA SCHI ALPIN

cunoaștem. El a fost în- 
abandon în repriza se- 
către Năstac, la C.E. de

pe care îl 
vins prin 
cundă de 
la Belgrad (acum a trecut la ca
tegoria semigrea). Este puternic și 
foarte combativ, dar Gybrffi știe să 
boxeze cu astfel de adversari.

Forster, Radowski și Tiepold

PENTRU JUNIORI

PROGRAMUL GALEI

nu

Semimuscă
MU8C&
Cocoș
Pană 
Semlușoară 
Ușoară 
Semhnijlocie 
Mijiocie mică 
Mijlocie 
Semigrea
Grea

Remus Cozma
Constantin Gruiescu 
Marian bazar
Gabriel Pometcu 
Simion Cuțov 
Calistrat Cuțov 
Sandu Mihaicea 
Ștefan Florea
Âlec Năstac
Ion Gybrffi, 
Ion Alexe

Sîmbătă și duminică. Predealul 
Va găzdui un mare concurs inter
național de schi alpin pentru ju
niori și junioare la care și-au 
anunțat participarea, în afara ce
lor români, schiori din Cehoslova
cia, Polonia, Bulgaria și Ungaria. 
Oaspeții au sosit la Predeal in 
cursul zilei de joi, au luat, cunoș
tință de locul de concurs, au făcut 
primele recunoașteri ale traseelor. 
Sîmbătă la ora 10, pe pîrtia de 
sub teleferic este programată cursa 
de slalom special pentru juniori și 
junioare. Duminică, de la ora 9 pe 

' aceeași pîrtie Se va disputa o pro
bă de slalom uriaș.

Stratul de zăpadă, foarte sub
țire și transformat, de fapt, într-o 
peliculă de gheață poate «onduce 
la hotărîrea juriului, din care fac 
parte și antrenorii străini, la mo
dificarea programului în sensul 
anulării probei de slalom uriaș și 
înlocuirea 
de slalom

România 
următorii

— Jilrgen Schultz
— Klaus Gertenbach
— Detlef Scherpke
— ștefan Forster
— Giinter Radowski
— Ulrich Beyer
— Manfred Weidner
— Peter Tiepold
— Gunter Wittenburg
— Wolfgang Heimann
— Karl-Heinz Schroder

mai au nevoie de prezentări, ei 
fiind cunoscuți boxerilor, tehnicie
nilor și spectatorilor noștri.

în concluzie, partida România — 
R.D.G. constituie o întrecere echi
librată și destul de dificilă pentru 
ambele formații. Avem totuși con
vingerea că, chiar și în aceste con
diții, pugiliștii români vor reuși 
să termine învingători și. așa 
cum au făcut-o în atîtea rînduri, 
să demonstreze clasa internațională 
a boxului nostru.

box ca și Gertenbach, dar lovitu
rile șale sînt mai puternice. Doar 
seriile rapide în lupta de aproape 
îl pot ajuta pe Lazăr să obțină 
victoria. Beyer (adversarul lui C. 
Cuțov) este cunoscut iubitorilor bo
xului din țara noastră. Va fi o 
dispută aprigă, în care rezultatul 
este grena de anticipat, Weidner (ad
versarul lui Mihalcea) este înalt, 
lovește destul de periculos cu 
stînga, dar nu are o rezistență co
respunzătoare la recepționarea lovi-

ei cu o altă cursă 
special.

va fi reprezentată de 
sportivi : Ion Cavași.

Nandor Szabo, Csaba Porție, Dan 
Frătilă. Aurel Albert, Octavian 
Fast, Aurelia Nițu. Dogmat- Miller, 
Annemarle Verhazi și Angela Ma- 
noie.

O ETAPA ATRACTIVA IN TOATE
CELE TREI SERII ALE DIVIZIEI B

trăsătură de caracter, 
lata 

atras 
oferit

ții și tricotaje 
treprlndere. ne spunea că în acest an 
rezultatele vor fi, eu siguranță, mult filai 
bune, attt în sportul de masă cît și In 
cel de performanța.

Gheorghe ȘTEFANESCU
p.S. Dintre salariatele întreprinderii de 

confecții și tricotaje București au fost 
nominalizate și au intrat în pregătire 
pentru J.O. din 1»76 patru handbaliste: 
Constantina Ilie, Maria Bidiac, Bodies 
Grigoraș și Virginia Neprușei. Fetele de 
la Confecția, deci, nu dezmint...

PRIMA DINTRE ANTRENOARELE DE SCRIMĂ
O tînără "talentată dar plină de mo

destie, ca sportivă floretistă, ieri la 
clubul Steaua, profesoara de educație 
fizică Elena Bejan și-a păstrat peste 

. ani această • - - ■ -
Modestă și totodată harnică, 
principalele atribute care i-au 
prețuirea tuturor și care i-au 
profesoarei meritate satisfacții. 

Titularizarea la Școala sportivă nr.
1 din Capitală ar fi prima satisfacție. 
A fost o recunoaștere a calităților ei 
de pedagog, a modului exemplar cum 
lucrează în sala de scrimă cu copiii, , 
băieți și fete de la cea mai fragedă 
vîrstă : cunoștința cu manechinul — 
la 6 ani, 5 ani și chiar mai jos... 
N-am văzut nici în cazul marilor

SPORTIVE FEMININE LA GALAȚI

volei: echipa subingineri

La Galați au avut loc cîteva întreceri 
sportive, în aer liber și in săli, dedi
cate zilei de 8 Martie. Peste 300 de 
eleve din școlile municipiului s-au în
trecut. pe faleza de la Dunăre, intr-un 
concurs de cros. în timp ce 200 de sa
lariate de la întreprinderea „Textila" 
au fost prezente la „Crosul fetelor".

Catedra de educație fizică de la insti
tutul politehnic a organizat o competi
ție de volei (cu 32 de echipe) și o alta 
de baschet (cu 13 echipe). . .

Primii clasați. Cros (Trofeul 8 Mar
tie) : 1 Elefia Boșcetico (Școala gene
rală nr. 5), 2 Maria Bucovischi (Școala 
profesională comercială). 3 Camelia Pa- 
nalt (Liceul nr. 3), „Crosul fetelor": 1 
Emilia Apriș (țesătoare), 2. Milica Lupu 
(filatoare), baschet: anul I subingineri 
mecanici, 
I.A.T.P.

La buna reușită a întrecerilor s-a re
marcat prezența leet. univ. Laura 
Brandabur și asist, univ. A'driana Cio
lan.

Profesoara Elena Bejan și trio-vl 
ei de aur : Laurenția Vlâdescu, Lu
minița Popa și Cristina Sintilaru...

Foto : Anton ULMAMEI

mușchetari, atita răbdare, atîta tact 
și atîta spirit de dăruire că la acea
stă tînără profesoară pentru care ci
zelarea unor viitoare talente consti
tuie. fără nici o exagerare principala 
ei preocupare în viață. Este și expli
cația de ce profesoara-antrenoare 
Elena Bejan nu ține niciodată seama 
de numărlil orelor consacrate muncii 
cu cei mai mici scrimeri.

Celelalte satisfacții trăite anul tre
cut sint, de asemenea, rodul price
perii și strădaniei sale : o echipă de 
fetițe (media de vîrstă — sub 14 ani) 
promovată în primul eșalon al scri
mei românești, in divizia A, împreu
nă cu un alt antrenor, un coleg mi
nunat, profesorul Cornel Pelmuș, fost 
coechipier la Steaua. Profesoata-an- 
trenoare a făurit un lot de floretiste 
cu recunoscute însușiri care a furni
zat surpriza nr. 1 a anului 1973 în 
scrimă ! E drept, din echipă a făcut 
parte o sportivă cu un anumit stagiu 
pe planșe și în afara lor, Viorica 
Draga, dar lingă aceasta — puttînd 
răspunderea multor asalturi decisi
ve — s-au; aflat alte cinci fete, la 
virata pionieriei sau care au depășit 
de puțin timp acest prag : Laurenția 
Vlădescu, Luminița Popa, Cristina 
Sintilaru, Adriana Băeioiu și Florica 
Radu.

Promovarea unei echipe feminine 
de floretă atît de tînără în divizia 
A a fost însoțită și de o altă satis
facție : clasarea elevelor sale pe 
primele trei locuri în finala campio
natului republican de copii (Vlădescu, 
Popa, Sintilaru).

în scrima românească de perfor
manță mai activează două alte an- 
trenoare. Elena Samșudeanu-Ferenczi 
la Satu Mare și Maria Vieol la Bucu
rești. Pînă acum, insă, dintre cele 
trei maestre în arta minulrii floretei. 
Elena Bejan se detașează în primul 
rînd. printr-o înaltă finalitate a mun
cii. Prima din țară dintre antrenoa- 
rele noastre de scrimă. Calde feli
citări !

„Vreți să fiți permanent proaspete și 
bine dispuse? Simplu! Practicați dimi
neața gimnastica de înviorare și cultivați 
exercițiile de întreținere" — pare 
spună cursantelor Clubului Fșmina 
fesoafa Monica Mohan indicindu-le 
odată exercițiile de urmat.

Foto : Andrei KALMAN —

să 
pro- 
tot-

Cluj

mai
numeroaselor 

femeile 
vieții

Dorind să răspundă cit 
prompt și complex 
probleme ce preocupă 
clujene din toate sferele 
sociale, Comitetul municipal Cluj 
al femeilor a instituit .• CLUBUL 
FF.MINA, formă de activitate in 
care membrele se vor informa și 
dezbate temele care le interesea
ză cu precădere.

Cum era și firesc, unul dintre 
domeniile pe care cursantele De

și l-au propus să-l „explo- 
„Educația fizica și 

factori de menținere a 
refacerii capacității 
recreării după efort,

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

..CUPA 8 MUITIE" 0ACAU
BACÂU. Comisia de sport feminin de 

pe lingă C.J.E.F.S. Bacău, cu sprijinul 
organizațiilor U.T.C., a comitetelor sin
dicatelor din întreprinderi și Instituții 
a organizat, recent, o reușită competi
ție sportivă de masă, dotată cu „Cupa 
8 Martie". Mai înainte de a se întrece 
la cros, șah, tenis de masă, baschet, 
volei și popice, tinerele din municipiul 
Bacău au participat la o apreciată de
filare ce a avut loc pe străzile centrale 
ale orașului -

După ce profesoara Maria 
președinta comisiei 
a declarat deschise 
teva sute de tinere

Dacă pionierii din județul Ma
ramureș se află de 
ani printre fruntașii 
activitatea sportivă, 
șe datorează. într-o 
măsură, profesoarei 
Gan, muncii ei, în.

Tiberiu STAMA

minei“ 
teze“ este 
sportul ea 
sănătății, 
muncă și 
elixir al tinereții permanente".

Subliniind această activitate 
fiind extrem de inspirată și uti
lă, urăm ^Feminei" succes în ac
tivitate și consecvență în trata
rea acestei importante teme.

Nș. D.

de
ca

ca

Ghenade, 
de sport feminin, 
întrecerile, cele cî- 

„__  „„ _____ aii ocupat aproape
toate terenurile și sălile de sport din 
Bacău.

Iată câștigătoarele : Cros (pentru tinere 
din întreprinderi șl instituții): Teodora 
Fîntînaru (Confecția): școli generale 
si licee: Mihaela Dabija (Șc. gen. 18); 
institute de învățămînt superior : Sil
via Dlaconescu (Institutul pedagogie); 
tenis de 
baschet: 
popice:

masă: Silvia Cirdei (I.R.A.V.), 
echipa Institutului pedagogic,

Maria Trandafir (C.F.R.)

Iile iancu — coresp. ju<L

mai mulți 
pe țară în 

acest lucru 
apreciabilă 

Elisabeta 
___ , _____ ... calitate de 
președintă al Consiliului jude
țean Maramureș al organizației 
pionierilor.

Acest adevăr îl recunosc (și 
adesea îl subliniază) toți aceia 
care știu cît de cit despre mo
dul cum s-a dezvoltat activita
tea sportivă pionierească mara
mureșeană în ultima vreme. S-a 
avut în vedere, în primul rînd, 
rezolvarea unei nevoi urgente în 
toate școlile generale, aceea a 
existenței unui minim de ame
najări sportive. Consiliul jude
țean al organizației pionierilor a 
fost inițiatorul unor frumoase 
acțiuni menite să sporească per
manent patrimoniul sportiv al 
școlilor generale. La această dată 
fiecare asemenea școală posedă 
cel puțin cîte o bază sportivă

simplă. Mai mult, pentru dez
voltarea turismului de masă, cu 
sprijinul celorlalți factori cu a- 
tribuții în domeniul sportului, 
au fost- create condiții pentru ca 
pionierii să beneficieze de cîteva

Duminică se va relua și întrecerea 
divizionarelor B. Reîntîlnirea oficială 
cu cele 54 de competitoare este aștep
tată cu nerăbdare 
cit și de toți cei ce 
vitatea eșalonului 
stare de spirit care 
în ajunul, returului, 
firește, și de situația existentă 
cele trei clasamente, 
mici de puncte ce departajează echi
pele. In fruntea celor 
găsesc, după cum se știe, 
zău, C.S. Rin. Vîlcea și, 
Olimpia Satu Mare, care 
nim avantaj (concretizat 
două printr-un punct, iar 
prin două puncte) fața de 
urmăritoare. O situație rar întîlnită 
în precdentele ediții ale campionatu
lui Diviziei B, există în zona retro
gradării, a ultimelor patru locuri din 
fiecare serie. Cum diferențele 
puncte .sînt mici, iar în 
departajarea este făcută 
mai mult de 
divizionarelor 
această luptă

Lâ această 
încheiat, stadioanele fiind gata de 
a-și primi oaspeții. Din relatările pri
mite de ia corespondenții, noștri, a 
reieșit faptul că echipele s-au pregă
tit cu multă conștiinciozitate, că fie
care reia întrecerea cu dorința de a 
avea o comportare mai bună decît in 
sezonul de toamnă. în același timp, 
federația s-a preocupat de a rezolva 
unele probleme esențiale ale campio
natului. Desigur, că un loc central în 
cadrul acestor preocupări îl ocupă

atît de jucători, 
participă la acti- 
secund. Această 
domnește acum, 

este determinată 
in 

de diferențele

trei serii se 
Gloria Bu- 

respectiv, 
au un mi
la primele 
la a treia, 

principalele

de 
unele cazuri 
de golaveraj, 
din numărul 
angrenate în

jumătate
B sint 

grea, 
oră. pregătirile s-au

delegările brigăzilor de arbitri și ob
servatori federali. F.R. Fotbal ne-a 
informat că brigăzile de arbitri vor fi 
alcătuite din cavaleri ai fluierului cu 
experiență, iar la partidele „cheie" 
vor asista delegați ai federației.

Așadar, peste două zile va reîncepe 
returul campionatului Diviziei B. 
Chiar din. start, amatorii de fptbal au 
posibilitatea să urmărească partide 
atractive și, totodată, importante pen
tru viitoarea configurație a clasamen
telor. Vom aminti doar cîteva dintre 
ele : Constructorul Galați — C.S.M. 
Suceava (seria I). Metalul București
— Flacăra Moreni, Progresul Bucu
rești — Șoimii Sibiu (seria a Il-a), 
Unirea Arad — F.C. Bihor, Metalur
gistul Cugir — U.M. Timișoara (seria 
a III-a).

• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : SE
RIA I : Victoria Roman — 2 jucători 
(3 etape), Celuloza Călărași — 1 (o 
etapă), Viitorul Vaslui — 4 (7). Pe
trolul Moinești — 1 (2), C.S.U. Galați
— 1 (2). Ceahlăul P. Neamț — 2 (3), 
C.S.M. Suceava — 2 (4), C.F.R. 
câni — 4 (6). Progresul Brăila

Paș- 
— 4 

(5), Caraimanul Bușteni — 1 (o eta-.- . . ... Me_

EXEMPLUL
PREȘEDINTEI...
cabane pe care vara, în vacanță, 
le gospodăresc singuri, sub în
drumarea profesorilor-diriginți 
sau a comandanților instructori 
de organizație.

Asigurarea unei 
riale pentru sport 
paralel, respectarea

baze mate- 
a îngăduit, 

strictă a ca

lendarului competițional, înce- 
pînd de la nivelul grupelor și 
detașamentelor. In județul Mara
mureș se practică aproape peste 
tot handbalul și fotbalul, atle
tismul și gimnastica, judo și 
schiul. Ultima disciplină dintre 
cele amintite aici se leagă de o 
recentă reușită pe județ, „Cupa 
Schiul zburător", ajunsă anul a- 
cesta la a 5-a ediție. Și tot o 
reușită a însemnat crearea cercu
rilor „Prietenii muntelui", altfel 
spus pionieri care îndeplinesc 
funcții legate de Salvamont, in

ch care se 
legătură.
doar cîteva 

activității sportive 
din județul Maramureș 
au găsit în persoana prof. Elisa
beta Gan o sprijinitoare însufle
țită, așa cum stă bine unui ca
dru didactic cu o mare respon
sabilitate în educarea multilate
rală a tinerei generații...

pă). S.C. Tulcea — 1 (o etapă), 
talul Mija — 2 (2), Constructorul
Galați 5 (7).

SERIA A II-A : Șoimii Sibiu — I 
(2), Electroputere Craiova — 1 
Dunărea
Vîlcea 1
— 2 (2),
Oltenița
■viște —
3 (4), Metalul
1 (3), Metrom

(2), 
Giurgiu — 2 (6), C.S. Rm. 
(o etapă), Metalul București 
Carpati Brașov
— 1

2 (2),

1 (2), Ș.N. 
(o etapă), C.S. Tîrgo- 
Autobuzul București — 
Drobeta Tr. Severin — 
Brașov — 2 (5), Trac-

LOTO-PRONOSPORT
NU UITAȚI! ȘI AST AZI MAI PUTEȚI PROCURA BILETE PENTRU A 
LE OFERI CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE — ZIUA FEMEII, SOȚI
ILOR ȘI CELOR DRAGI, DREPT CADOURI PLĂCUTE — BILETE PEN
TRU TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES DIN 10 MARTIE 

1971
funcții 
stituție 
strînsă

lata

află într-o

direcții ale 
pionierești 

care

Toate agențiile Loto-Pronosport 
vă stau la dispoziție cu o gamă 
variată de 
pietate la 
completate.

bilete pentru a fi com- 
cererea dv. sau gata

extraordinară Prono-Tragerea
expres de duminică, 10 martie, ac. 
vă oferă ‘ importante și atractive 
cîștiguri în bani. autoturisme, 
„Moskvici 408/412", excursii în Gre
cia, excursii la Budapesta, Praga, 
Karlowy-Vary, Bratislava, Brno, 
cîștiguri în bani de valoare fixă și 
variabilă.

Alte amănunte se găsesc în pros
pectele tragerii.

Tragerea extraordinară Pronoex- 
pres va avea loc la București, du
minică 10 martie a.c. în sala Clu
bului Finanțe-Bănci strada Doam
nei nr. 2 cu țncepere de la ora 
18,15. în continuarea tragerii ur
mează filmul artistic „Un om-în 
sălbăticie".

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

torul Brașov — 1 (2), Dinamo Sla
tina — 1 (o etapă).

SERIA A III-A : Metalurgistul Cu- 
gir — 2(6), Minerul Baia Mare — 5 
(8), Corvinul Hunedoara — 1 (una), 
Gloria Bistrița — 1 (o etapă), Olim
pia Oradea — 1 (o etapă). C.F.R. Ti
mișoara — 1 (o etapă). Olimpia Satu 
Mare — 1 (o etapă). Unirea Arad — 

Turzii — 1 
(5). Arieșul 
Cărei — 2 

(o etapă),

1 (2)', Industria sîrmei C. 
(3), Textila Odorhei — 3 
Turda — 1 (6), Victoria 
(3), Minerul Cavnic — 1 
U.M. Timișoara — 1 (o etapă).

• JUCĂTORI TRANSFERAȚI DE 
LA „B“ LA „A“ : Donose (C.S. Rm. 
Vîlcea) la „U“ Craiova, Karancsy 
(F.C. Galati) și Negrea (Metalul 
București) la C.F.R. Cluj. Tr. Ionescu 
și Broștiuc (F.C. Galați) la Politehnica 
Iași, Dacin (Autobuzul București) si 
Neșu (F.C. Bihor) la „U“ Cluj. Ne- 
dianu (Victoria Roman) la Rapid, 
Chitu și V. Ionescu (Progresul Brăi
la) la Sportul studențesc, Gojgaru 
(C.S. Rm. Vilcea) și M. Marian (Mu
reșul Deva) la Dinamo, Moritz și 
TimbăLaru (Corvinul Hunedoara) la 
Jiul, Petre Gheorghe (Progresul 
București) la Politehnica Timișoara, 
Ploeșteanu (Constructorul Galați) și 
Mihăilescu (Progresul Brăila) la S.C. 
Bacău. Rădulescu (Metalul Plopeni) 
la Petrolul Ploiești. Goea (Corvinul 
Hunedoara) la U.T.A., Donici (F.C. 
Galați) la „U“ Cluj, Haniș (Metalul 
Drobeta Tr. Severin) la C.S.M. Reșița, 
Popa (S.C. Tulcea) la „U“ Cluj.

MECIUL PROGRESUL—ȘOIMII SIBIU, 
PE STADIONUL „REPUBLICII"
Programat inițial pe stadionul 

din str. dr. Staicovici, meciul Pro
gresul București — Șoimii Sibiu, 
se va disputa la cererea clubului 
bucureștean, pe stadionul Republi
cii.

Partida se va juca duminică, cu 
începere de la ora 11.

POIANA CÎMPINA- 
PETROLUL PLOIEȘTI 1-1 (1-1)
Miercuri, la Cîmpina. Petrolul 

Ploiești a întîlnit îa meci amical 
pe Poiana Cîmpina. Partida s-a 
încheiat cu un scor egal : 1—1
(1—1). Au marcat Zamfir, pentru 
ploieșteni, respectiv P. Ioan, am
bele goluri înscriindu-se în pri
ma repriză.

A fost un meci frumos, dar ata
cul ploieștean a ratat mult.

JE. STROE - coresp.



ÎN SALA SCANDINAVÎUM DIN GOTEBORG

TURNEE DE TENIS

START IN CEA DE-A V-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR
EUROPENE DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT

Mîine, în sala Scandinavium din Goteborg, aproape 400 de atleți 
și atlete din majoritatea țărilor europene vor lua startul în cea de-a V-a 
ediție a campionatelor continentale pe teren acoperit. Vă prezentăm, 
înaintea celui mai important eveniment al sezonului atletic de sală, 
tabelul recordurilor mondiale și continentale, precum și programul între-

PROGRAMUL

cerilor din sala Scandinavian împreună cu înscrierile sportivilor români
60

400

800

RECORD MONDIAL

FEMEI
HI

m

m

60 m 
înălțime

lungime

greutate
1 500 m

60 m j

7,1

2:01,8

7,9
1,92

6.73

20,10
4:12,2

400 m 45,7

RECORD EUROPEAN

800 m 
1 500 m
3 000 m
60 mg

înălțime

lungime

triplusalt 
prăjină 
greutate

16,97
5,49
22,01

Tatiana Scelkanova U.R.S.S. I
Renate Stecher R.D.G. 1 
Sylvie Telliez Franța 
Irena Szewinska Polonia 
Marta Watsou S.U.A.
Valentina Maslova

U.R.S.S.
Nadejda Besfamilnaia

U.R.S.S.
Marylin Neufville Jamaica

Mary Decker S.U.A,

Grazyna Rabsztyn 
lordanka Blagoeva

Bulgaria
Rita Kirst R.D.G.
Tatiana Scelkanova

U.R.S.S. 
Nadejda 
Francie

Cijova
Larrieu

U.R.S.S. 
S.U.A.

BARBAȚI

Peodor Pankratov U.RS.S.

Valeri Borzov U.R.S.S. 
Aleksandr Korneliuk

U.R.S.S.
Eric Gustafsson Finlanda 
Zenon Nowosz Polonia 
Vladimir Ostanov U.R.S.S. 
DOREL CRISTUDOR

ROMANIA
Iuri Silov U.R.S.S.
Clelord WatUn
Edesel Garrison

S.U.A
S.U.A.

Fromm
Norpoth 
Puttemans Belgia

Dieter 
Harald 
Emile
Tom Hill S.U.A.

R.D.G.

Valeri Brumei U.R.S.S

Bob Beamon

Viktor Saneev
Steve Smith S.U.A.
George Woods S.U.A.

7,1

53,1

2:02,7

7,9
1,92

6,73

6,4

2,25

16,97
5,45
20,82

Tatiana Scelkanova
Renate Stecher
Sylvie Telliez 
Irena Szewinska

Valentina Maslova

Nadejda Besfaxnilnaia

Cristei Frese R.F.G. 
Renate Siebach R.D.G. 
Stefka Iordanova

Bulgaria
Grazyna Rabsztyn 
lordanka Blagoeva 
Rita Kirst

Tatiana Scelkanova

Nadejda Cijova
Tamara Pangelova

U.R.S.S

Feodor Pankratov

Valeri Biorzov 
Aleksandr Korneliuk

Eric Gustafsson 
Zenon Nowosz 
Vladimir Ostanov

DOREL CRISTUDOR 
Iuri Silov

»

Allons Brljdenbach
Belgia

Dieter Fromm
Harald Norpoth
Emile Puttemans
Gunther Nickel R.F.G.
Manfred Schumann

R.F.G.
Guy Drut Franța
Anatoli Moșlașvlll

U.R.S.S.
Valeri Brumei

U.R.S.S.
Igor Ter-Ovanesian

U.R.S.S.
Viktor Saneev
Kjell Isakssam Suedia 
Geoffrey Capes Anglia

SlMBATA 9 MARTIE
Reuniunea <le dimineața: 60 mg 

(F) serii (Valeria Ștefănescu), 60 
m (B) serii (Dorel Cristudor), 
triplusalt 800 m (B') serii, 400 m 
(B) serii, 400 m (F) serii, ștafeta 
4X2 ture (B) serii. 60 m (B) se
mifinale. 60 mg (F) semifinale ;

Reuniunea de după-amiază: fes
tivitatea de deschidere, înălțime 
B (Șerban loan). 1 500 m (B) serii 
(Petre Lupan), greutate (F). lun
gime B (Carol Corbu). 400 n? (B) 
turul II. 400 m (F) turul II, 800 m 
(B) semifinale, 800 m (F) serii 
3 000 m (B) serii ștafeta 4X2 ture 
(B) finala. 60 m (B) finala, 60 
mg (F) finala.

DUMINICA 10 MARTIE
Reuniunea de dimineață: 60 mg 

(B) serii, 60 m (F) serii (Carmen 
Ene), lungime F (Viorica Visco- 
poleanu, Valeria Ștefănescu), 400 
m (B) semifinale. 400 m (F) semi
finale. 800 m (F) finala. 60 m (F) 
semifinale, 60 mg (B) semifinale 
ștafeta 4X2 ture (F) serii.

Reuniunea de. după-amiază: pră
jină. înălțime F (Cornelia Popa, 
Virginia Ioan), 400 m (B) finala, 
greutate (B). 400 m (F) finala, 800 
m (B) finala, 1 500 m (B) finala, 
1 500 m (F) finala (Ileana Silai), 
3000 m (B) finala, ștafeta 4X2 ture 
(F) -finala. 60 m (F) finala 60 mg 
(B) finala.

HAMPTON. — în turul doi, te- 
nismanul vest-german Karl Meiler, 
cotat al patrulea favorit al tur
neului, a dispus cu 6—4, 5—7, 6—1, 
de Toma O viei (România). în alte 
partide: Jimmy Connors (S.U.A.) — 
A. Amritraj (India) 6—1, 6—2; Niki 
Pilici (Iugoslavia) — Dick Bohrn- 
sted (S.U.A.) 6—4, 6—3 ; V. Gera- 
luaitis (S.U.A.) — P. Dominguez
(Franța) 6—2, 2—6, 6—4.

DALLAS. — Au continuat meciu
rile din primul tur. Janet Newberry 
(S.U.A.) a dispus cu 6—0, 6—1 de 
Virginia Ruzici (România), încă 
nerestabilită complet, după acciden
tul suferit. A doua favorită, Rose
mary Casals (S.U.A.) a cîștigat cu
6— 3, 6—1 jocul cu Isabel Fernan
dez (Columbia). Alte rezultate mai 
importante : Virginia Wade (An
glia) — Maureen Connolly (S.U.A.)
7— 5, 6—1 ; Karen Krantzcke (Aus-

f

tralia) — Barbara Downs (S.U.A.)
6—1, 6—2.

BUENOS AIRES. — In optimi de 
finală, argentinianul Julian Ganz- 
bal, în excelentă formă, l-a învins 
cu 6—2. 7—6, 6—3 pe italianul An
tonio Zugarelli. Alte rezultate : 
Taylor (Anglia) — Quintin (Argen
tina) 7—6, 6—1, 6—0 ; Pecci (Para
guay) — Tiriac (România) 4—6, 
3—6, 6—1 (abandon).

CARACAS. — Jucătorii din- Ve
nezuela au obținut două surprin
zătoare victorii : Humphrey Hose 
l-a eliminat cu 6—7, 6—2, 6—3 pe 
Paul Gerken, iar Jorge Andrew a 
cîștigat cu 6—4, 6—4 jocul cu B. 
Gottfried. Celelalte rezultate mai 
importante : Dibbs — Pohmann 
7—5, 6—4 ; Gisbert — Qibley 6—3, 
3—6, 6—4 ; Pasarell — Molina 6—3, 
7—5 ; Proisy — Solomon 6—4, 6—4.

CUCERESC MEDALIILE DE AUR
MtlNCHEN, 7 (Agerpres). — La 

„Olympiahalle", au continuat cam
pionatele mondiale de patinaj ar
tistic. Peste 10 000 de spectatori au 
aplaudat succesul repurtat în proba 
de perechi de cuplul sovietic Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev, care 
cuceresc j)entru a doua oară con
secutiv medaliile de aur. Rodnina 
și Zaițev au realizat 141,9 puncte, 
fiind urmați în 
Ludmila Smirnova 
nov (U.R.S.S.) cu 
Romy Kermer — 
(R. D. Germană) cu 136,73 puncte.

După desfășurarea „programului 
scurt", în proba 
nuă să conducă 
(R. D. Germană) 
urmat de Serghei 
— 126,84 puncte

clasament de
— Aleksei Ula- 
139,05 puncte și 
Rolf Oesterreich

masculină conti-
Jan Hoffmann 

— 126,84 puncte 
Volkov (U.R.S.S.) 
(tot-al locuri in-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

Și Vladimir Kovalev
123,71 p. Campionul 

Fazekas se află pe locui

ferioare) 
(U.R.S.S.) 
româfi G.
21, cu 98,44 puncte, fiind urmat d« 
Bayer (Franța), Oeberg (Suedia), 
Schober (Australia), Jones (Angliaj 
și Svajger (Iugoslavia).
Neacșu —■ Sp.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

de atletism a R. 
stabilit lotul care

la campionatele 
Din e- 
printre 
— la 

(400 m

D. 
va

Federația 
Germane a 
face deplasarea 
europene de la Goteborg. 
chipa feminină fac parte, 
altele, Renate Stecher (6,2 
50 m plat), Brigitte Rohte
plat în 52,8), Anneliese Ehrhardt 
(6,7 la 50 mg), Rita Kirst (1,92 m 
la înălțime), Marianne Adam (19,55 
m la greutate), iar din echipa mas
culină se remarcă Frank Siebeck 
(6,6 la 50 mg), 'Rolf Beischmidt 
(2,18 la înălțime), Jorg Drehmel 
(triplusalt — 16,43 m) și H. J. 
Rothenburg (greutate — 20,42 m).

prinzîndu-se de-a dreptul irezisti
bil.

Revenind la partida decisivă din 
cealaltă semifinală trebuie subli
niat că formația R.D. Germane a 
avut conducerea în cea mai mare 
parte a timpului, echipa iugoslavă 
aflîndu-se în avantaj doar în pri
ma repriză, în perioada minutelor 
12—16 (cu 4—3, 5—4 și 6—5). Ta
bela de marcaj a indicat de 11 ori 
egalitate : 2—2 (după 2—0), 3—3, 

5—5, 6—6, 10—10 (du-
10—6), 11—11, 12—12, 13

14—14 și 15—15 (min.
De la acest scor, gazde-

Birtalan (8), Kicsid, Stoekl, Gu- 
nesch (1), Dan Marin (1), Cosma 
(2), Tudosie (4), Lieu (1); CEHO
SLOVACIA : Sedivee (Pavolka) — 
Beneș (2), Mikes (3.1, Lukosik, 
Krepindl, Kavan. • Satrapa (2), Jar.v 
(1), Koneeny (2), Șkara (2), Haber 
(1).

4 aruncări de Ia 7 m, în-
3 goluri, 
români

aruncare

VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 
„Cupa Mondială" la schi a pro
gramat la Zakopane o probă de 
slalom special, care a fost cîștigată 
de Francesco Fernandez Ochoa, î® 
timpul de 118,50. Campionul spa
niol a fost urmat în clasament de 
Gustavo Thoeni (Italia) — 119,24 
și Hans Hinterseer (Austria) — 
119,92.

După desfășurarea acestei probe 
pe primul loc în clasament conti
nuă să se afle Piero Gros (Italia! 
cu 157 puncte, urmat de Ham 
Hinterseer (Austria) cu 151 p, Ro
land Collombin (Elveția) și Gustave 
Thoeni (Italia), cu cîte 140 p.

în timp ce hand- 
au transformat 
de la 7 m acor- 
Fiecare din cele

Formația cehoslovacă a benefi
ciat de 
scriind 
baliștij 
singura
dată de arbitri, 
două echipe a fost sancționată cu 
o eliminare de două minute.

TELEX

4—4, 
pă 
—j-13, 
51). 
le s-au detașat Și au obținut vic
toria cu 19—17 (10—8).

Arbitrii Ovdal și Rodii (Dane
marca) au condus excelent, urmă
toarele formații : ROMANIA : Pe- 
nu (Dincă) — Gațu (2), Voina (1),

REZULTATE,
GRUPA A

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 20—
13 (11—6) '

Polonia — Danemarca 14—9 (C—5) 
CLASAMENTUL

3 3 0
3 2 0
3 1 0
3 0 0

1.
2.
3.
4.

ROMANIA
Polonia 
Cehoslovacia 
Danemarca

Ate rezultate :

0 
1
2
3

58—38
47—43 
45—51 
32—50

6
4
2
0

CLASAMENTE
GRUPA B

R. D. Germană — Iugoslavia 19—17 
(10-8)

U.R.S.S.
T. R.D. Germană
2. iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Ungaria

— Ungaria 17—15 
CLASAMENTUL

3 2 1
3 2 0
3 11
3 0 0

51—42
56—52
47—48
43—55

5
4
3
0

(8-7)

0
1
1
3

R. F. Germania — Japonia 30—24 (15—12) ; Suedia
Bulgaria 21—19 (12—8).

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

PROGRAMUL MECIURILOR FINALE
SlMBATA

La Berlin, de la ora 16.30 : Ungaria — Danemarca (locurile 7—8) • de 
ora 18 : Iugoslavia — Polonia (locurile 3—4).

DUMINICA
La Berlin, de la ora 17.15 : Cehoslovacia — U.R.S.S. (locurile 5—6) * 

de la ora 13.45 : ROMANIA — R. D. GERMANA (locurile 1—2). ’

la

LA RADIO...
radioprogramuiui „Sport și muzică*, în jurul orei 
la Berlin : finala campionatului mondial : Ro-

R. P. CHINEZA:

DUBLA FERICIRE

Duminică, în cadrul
18,45. transmisie directă de 
mânia — R. D. Germană.

...Șl LA TELEVIZIUNE
Sîmbătă, de la ora 18 : meciul Iugoslavia —- Polonia, pentru locurile 3—4
Duminică, de la ora 18.40; meciul România — R.D. Germană, finala 

campionatului mondial.

Crosul internațional de la Sliven (Bul
garia) a fost cîștigat de atletul sovietic 
Ivan Pariul, cronometrat pe distanța de 
10 009 m cu timpul de 29:05,4. Pe locurila 
următoare s-au clasat. în ordine: Sta
nislav Hofman (Cehoslovacia) — 29 :o=,7, 
Petr Suhan (Cehoslovacia) — 29:12 șl 
Petko lordanov (Bulgaria) — 29:16

In ultima zi a concursului internațional 
de schi — nordic de la Lahti (Finlanda), 
sportivul finlandez Juhani' Repo a cîș
tigat proba de 50 km fond cu timpul de 
2h 45:31,2. L-au urmat norvegianul Paal 
Tyldum — 2h 46:47.4. elvețianul Edl Hau
ser — 2h 47:53,3 și cehoslovacul Jiri Be
ran — 2h 47:54. Proba de sărituri de la 
trambulină a revenit schiorului ceho
slovac Leo Skoda cu 225.3 puncte și să
rituri de 106.5 m și 101 m. Pe locul se
cund s-a clasat norvegianul Finn Hal
vorsen — 223,2 p

In prima zi a turneului internațional de 
hochei pe gheață (echipe de juniori) de 
la Kosice. Dynamo Weiswasser (R. D. 
Germană) a învins cu scorul de 8—7 
(2—2. 1—2, 5—3) selecționata secundă a 
Cehoslovaciei. In alte două jocuri : 
L.v.S. Poprad — Ferencvăros Budapesta , 
5—4 (0—0, 4—0. 1—4): Podhale Novy Târg 
— V.S.S. Kosice 6—5 (2—0, 0—2 4—3).■
Cursa masculină de ÎS km fond din ca
drul concursului international de schi 

, probe nordice, de la Sapporo, s-a în
cheiat cu victoria sportivului norvegian 
Ingo Mork, cronometrat cu timpul de 
49:47.8. Pe locul secund s-a clasat schi
orul japonez Kunlo Shlbata — 51:47,8.

Intr-unui din atelierele unde se produc vestitele palete

La Șanghai, într-o după-amiază 
caldă de... ianuarie, sînterh invitații 
fabricii care produce vestitele palete 
de ping-pong „Double Happiness". La 
o cană de ceai parfumat, amabilele 
noastre gazde ne. dau relații despre 
fabrica lor, despre harnicul colectiv 
de muncă, despre principalele faze 
ale procesului de producție și apoi 
ne poftesc să vizităm atelierele. Măr
turisesc că, asemenea tovarășilor mei 
— antrenorii Farkaș Paneth și Emil 
Procopeț. — judecind după faima pa
letelor chinezești. mă așteptam să 
văd o fabrică impunătoare, ultramo
dernă. Ei bine, am trecut prin ate-_ 
liere care impuneau nu prin gran
doare, ci prin modestie, în care fac
torul hotăritor era meseriașul. Foile 
de placaj, din 3 sau 5 plăci, erau tra
sate.! apoi tăiate cu o îndemînare și

R. P. BULGARIA : ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR
Timp de aproape trei săptămini 

atenția iubitorilor de șah din Bulgaria 
a fost îndreptată spre finala celei 
de-a 27-a ediții a campionatului na
țional. Cu excepția lui M. Boboțov, 
la actuala întrecere au luat parte cei 
mai buni șahiști bulgari (3 mari 
maeștri, 6 maeștri internaționali, 5 
maeștri ai sportului și 2 candidați de 
maeștri) și în această privință cam
pionatul poate fi considerat drept cel 
mai puternic din ultimii zece ani.

Noul campion de șah al Bulgariei 
este maestrul internațional Nino Ki
rov, in virstâ de 28 de ani. El a to
talizat 11 puncte din 15 posibile, per
formanță superioară normei solicitate 
pentru titlul de mare maestru. Kirov 
a fost campion republican de juniori 
în anul 1962, a luat parte la campio-

natul mondial de juniori (1963), iar 
în continuare a figurat cu regulari
tate în echipa Bulgariei la campio
natele mondiale studențești. Din anul 
1968 a participat la toate campiona
tele republicane. La recenta întrecere, 
Kirov a demonstrat un stil de joc 
corespunzător tendințelor moderne ale 
șahului contemporan — stabil, activ 
pozițional și de înaltă tehnicitate.

Pe locul secund, cu 10 puncte, s-a 
clasat marele maestru I. Radulov, 
care însă la actualul campionat nu 
s-a arătat suficient de combativ, el 
realizînd nu mai puțin de zece remi
ze. L. Spasov a avut un debut foarte 
puternic, obținînd victorii în partidele 
cu Tringov și Ermenkov, dar în ul
tima parte a întrecerii a dat semne 
de oboseală, și acumulînd. 9*/s puncte,

a ciștigat medalia de bronz. Locurile 
4—6, cu cîte 9 puncte, au "
de cei 3 reprezentanți 
„Lokomotiv" din Plovdiv 
maeștri Gh. Tringov, N. 
maestrul internațional _L. 
timul, împreună 
singurii care nu

fost ocupate 
ai clubului 

— marii 
Pîdevski și 
Popov. Ul- 

cu Radulov, sînt 
________ .. au suferit nici o 

înfrîngere. A decepționat, prin slaba 
sa comportare, campionul pe anul 
trecut E. Ermenkov care s-a clasat 
abia pe locurile 12—14, cu numai 6 
puncte. O frumoasă impresie a lăsat 
debutantul V. Inkiov, campion repu
blican de juniori, în vîrstă de 17 ani. 
El a jucat cu multă ambiție și forță 
de concentrare, dovedind câ posedă 
un real talent. Inkiov s-a clasat pe 
locul 11 cu 6*/a puncte.

o iuțeală vrednice de admirație. Ma
șinile — bandzeguri, strunguri, poli- 
zoare și altele — erau rodul auto- 
utilării, imbinind ingenios simplita
tea cu funcționalitatea. Bărbați și 
femei, virstnici și tineri, împlineau 
într-un flux riguros exact operațiu
nile de loc simple, de mare finețe și 
exactitate, care duc la realizarea pa
letei preferate de marii campioni.

însoțim stivele de palete spre una 
din cele mai importante operațiuni, 
prepararea și fixarea sandvișului de 
cauciuc. Cauciucul natural, frămîntat 
și combinat după anumite canoane, 
este laminat, presat și „copt" în fișii 
subțiri, fixate pe suport de pinză și 
aooi lipite cu meticulozitate. Trecem 
în secția de finisaj și lăcuit și înche
iem vizita cu depozitul de „produse 
finite", unde paletele, după un exi
gent control de calitate, sînt împache
tate in ambalaje atrăgătoare prin 
culorile lor vii. Ni se relatează că, 
in strădania sa pentru continuă per
fecționare, colectivul fabricii colabo
rează cu renumiți campioni mondiali 
chinezi, care încearcă prototipuri și 
loturi de palete gata de expediție, 
contribuind la îmbunătățirea neînce
tată a calității. Lucru de care se con
vingeau atit reporterul, cit — mai 
ales — cei doi experimentați antre
nori români.

„Double Happiness" — dubla feri
cire. N-am întrebat de ce s-a ales 
tocmai acest nume. Dar mi-F exnlic 
prin fericirea meșterilor de aci de a 
munci cu însuflețire, ca și prin feri
cirea lor de a vedea rodul strădanii
lor lor p: icipînd la perfecționarea 
acestui sport atît de răspîndit în 
China populară și în lume.

Mircea COSTEA

DINAMO SI STEAUA 
AU ÎNVINS CATEGORIC

(Urmare din pag. 1)

doua întîlnire a etapei. Victoria 
bucureștenilor a fost facilitată,- pe 
de o parte de atacul mai în forță 
și mai penetrant, iar de cealaltă 
parte de slaba mobilitate în apă
rare la fileu și în linia a doua a 
adversarilor. De remarcat că, în 
seturile al doilea și al treilea, clu
jenii au conduș.^de fiecare dată cu 
9—2, dar avantajul nu a fost su
ficient pentru ca ei să-și adjudece 
seturile, deoarece steliștii s-au mo
bilizat. au fost mai atenți în apă
rare, finalizînd acțiunile de atac. 
Așadar, 3—0 (7, 9, 9) pentru Steaua. 
Au jucat : STEAUA : Pop (P. Io- 
nescu), Bartha, Rauch, D. Ionescu, 
Terbea (Chifti), C. Ion : UNIVER
SITATEA : Mateescu, Bînda, Bălaș 
(Vaida), Macavei, Gyorgyfalvi. Po
pa (Kozmucza). Au arbitrat foarte 
bine D. Rădulescu și Eni. Costoiu, 
din Buturești.

Evident superioară, echipa Di
namo s-a impus categoric în fața 
formației C.S.U. Galați, datorită 
unui joc combinativ la fileu. ■ Stu
denții gălățeni — în vizibilă infe
rioritate — nu au opus decît ra
reori rezistență adversarilor, ei 
fiind depășiți aproape cu regulari
tate în apărare. Scor final 3—0 
(5. 8, 9) pentru Dinamo. Au jucat: 
DINAMO : Dumănoiu Schreiber, 
V raniță, Udișteanu, Tutovar, Oros 
(Marinescu) : C.S.U. GALAȚI : D. 
Popescu. Scheffler (Biclea), Pădu
rarii (Zugravu), Stere. Dumitres

cu (Gheorghe). Preda. Au arbitrat 
bine I. Niculescu și R. Farmuș. 
Partidele de astăzi se vor disputa 
ir. sala Dinamo, cu începre de la 
ora 16

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET

LUPTA PENTRU TITLU, RELANSATA!
Rezultatele consemnate în ulti

mele două etape ale campionatu
lui republican feminin de baschet 
(grupa 1—6) au înviorat lupta pen
tru titlu. De unde, la un moment 

■dat, I.E.F.S. se va vedea în postură 
sigură de ocupantă a locului 3, 
iată că acum a reintrat în dispută 
și atacă cu șanse apreciabile po
zițiile 1 și 2 deținute de Politeh
nica și respectiv, Voința București.

Iată și cîteva amănunte de la 
partidele de miercuri seară :

I.E.F.S. — POLITEHNICA 64—60 
(25—33). Politehnica a condus cu 
24—14 (min. 13), dar I.E.F.S. a re
venit și a obținut 36—33 (min. 24) ; 
din nou Politehnica a avut iniția
tiva și a înregistrat 41—38 (min. 27), 
dar a fost iarăși rîndul I.E.F.S.-ului 
să refacă și să preia conducerea, 
asigurîndu-și la un moment dat un 
avans (61—52 în min. 39) datorită 
căruia a cîștigat, în ciuda greșe
lilor copilărești comise în ultimul 
minut de joc. în general, a fost 
o întrecere în cape importanța re
zultatului și-a pus prea mult am
prenta asupra calității jocului (două 
cifre edificatoare: Politehnica a 
comis 23 de greșeli de tehnică. 
I.E.F.S. 21 ! Un total de 44, deloc 
onorabil pentru două echipe în care 
evoluează majoritatea componenți- 
lor lotului republican). înfrîngerea 
campioanelor (a doua în decurs de 
patru zile) pare surprinzătoare, dar 
ea este explicată prin starea de 
oboseală manifestată de-a lungul 
întîlnirii și concretizată, de pildă, 
de procentajul aruncărilor din ac-

din 60), 
formație 

pe arun- 
Baschet- 
continuă 

marele \

țiune : doar 38,30% (23
mult prea mic pentru o 
care își bazează succesele 
cările de la semidistanță. 
batistele de la I.E.F.S., în
ascendență de formă, au 
merit de a fi trecut de „pragurile11 
psihologice ale meciului, mai pre
cis de complexul creat de cele două 
înfrîngeri anterioare și de avansul 
ce-1 luase la un moment dat Poli
tehnica în jocul de miercuri. Au 
înscris : Tita 15, Mihalic 13, Balai 
11, Giurea 10, Szabo 8. Basarabia 
4. Petric 3 pentru I.E.F.S., respec
tiv Ciocan 24. Szabados 16, Savu 
10, Taflan 6, Pruncu 3, Demetrescu 
1. Au arbitrat bine I. Petruțiu și 
N. Iliescu (D. STANCULESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 59—72 
(33—30). în prima repriză, jocul a 
fost echilibrat, dar gazdele au a- 
vut — totuși — scurte perioade de 
dominare datorate preciziei în a- 
runcările de la semidistanță. Tot 
bucureștencele au ușor avantaj la 
începutul reprizei secunde, dar nu 
se pot distanța. Mai mult chiar, ti- 
mișorencele au refăcut handicapul 
și în min. 32 au luat conducerea 
în urma unui contraatac finalizat 
de Ildiko Villanyi (49—47). în con
tinuare, oaspetele s-au impus dato
rită acțiunilor spectaculoase și efi
ciente care le-au caracterizat jo
cul. Au înscris : Golan 26, Czmor 
22, Villanyi 13, Fiilop 7, Balogh 2, 
Constantinăscu 2 (a mai jucat Sar- 
chizian) pentru Universitatea, res
pectiv Andreescu 16, L. Rădulescu

13,’ Savu 7, T. Rădulescu 6, Simio- 
nescu 6, Stancu 4, Bolovan 2, 
Fierlinger 2, Ionaș 3. Au arbitrat 
bine C. Negulescu -și P. Pasăre. 
(C. HAREA — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ
PID 48—69 
(disputată joi 
modestă din 
tehnic, caracterizată 
greșeli de tehnică. Echipa Rapid a 
avut în permanență inițiativa, de- 
tașîndu-se decisiv în repriza secun
dă, datorită jocului foarte bun 
prestat de Doina Suliman, obți
nînd. în final, o victorie la scor : 
69—48 (26—24). Au marcat : Szekeli 
1(), Merca 5. Anca 4, Lazăr 2, Fer- 
nea 4, Portik 15, Farcaș 8 pentru 

respectiv Suliman 20, Cicoș 
8, Raco- 
arbitrat 
Dinescu.

(24—26).
seara) 

punct de 
de

„U” ;
4. Gugiu 9, Tal 2, Basco 
viță 15. Vasilescu 11. Au 
foarte bine E Hottya și I. 
(Mircea RADU-coresp).

CLASAMENTUL

Din diverse motive, prima manșă 
a sferturilor de finală din cupele 
europene, nu s-a putut desfășura 
la data fixată inițial (6 martie), 
așa îneît unele meciuri 
șurat înainte de’ acest 
urmează să aibă loc 
Așa, de pildă, întîlnirea dintre 
A. C. Milan și P.A.O.K. Salonic din 
Cupa cupelor a fost amînală pen
tru 13 martie, iar partida retur 
dintre Celtic Glasgow și F. C. Basel, 
a fost reprogramată pentru 20 mar
tie, cînd sînt fixate și celelalte 
meciuri 
excepția 
Atletico 
Belgrad, 
martie.

Prin prisma rezultatelor din pri
ma manșă se conturează de pe a- 
cum formațiile, care au toate șan
sele să se califice pentru etapa 
următoare, adică cea a semifina
lelor.

In C.C.E., Atletico Madrid și 
Bayern Munchen se pot considera 
calificate, deoarece victoriile lor în 
prima manșă, au fost atît de clare, 
îneît o răsturnare a rezultatelor în 
favoarea învinselor este greu previ
zibilă : Ț.S.K.A. va trebui să recu
pereze acasă o diferență de trei 
goluri, iar Steaua roșie, în depla
sare două goluri !

Șans e
Ujpesti Dozsa, care poate învinge 
pe teren propriu pe Spartak Trnava, 
iar Celtic 
babil cu 
diferență

Așadar, 
probabil 
yern Miinchen, 
Celtic Glasgow.

sînt 
din cupele 
partidei 

Madrid 
care va

s-au desfă- 
termen sau 
mai tîrziu.

Și 
europene, 

revanșă 
și Steaua 
avea loc la 21

cu 
dintre 
roșie

marj de calificare are și

Glasgow va cîștiga pro- 
F. C. Basel acasă, la» o 
de un gol.

semifinalele vor reuni 
pe Atletico Madrid, Ba- 

Ujpesti Dozsa și

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

STEAUA ROȘIE BELGRAD — ATLETICO MADRID 0—2 (0—1) Belgrad
- =0000 de spectatori, au marcat: Luis (min. 9) și Garate (min. 80) Arbitrul 
Angonese (Italia) a condus echipele:

St&aua ic^iâ; O. Petrovici — Jovanovici, Boghicevici, PaviovicL Bednov- 
ski, BaralicI, V. Petrovici, Karasi. Lazarevici, Acimovici, Giaici. (

Atletico Madrid: Reina — Melo, Capon, Adelardo,’ Heredia. Salcedo Al
berto. Luis, Garate, Irureta, Becerra.

SPARTAK TRNAVA - U.JPESTI DOZSA 1-1 (1-0). Trnava - 25 000 de 
spectatori. Au marcat: Rabat (min. ii) pentru gazde respectiv Toth (min 70) 
cun 11 m. Echipele:

Spartak Trnava. Keluiti —— Varadin, Zvarik, Dobias Hagara Hrusecky 
Kuna, Horvath, Masrna. Adamec, Rabat.

Ujpesti Dozsa: Szentmihaly — Kolar, Harsanyl, Horvath Sarlos, Dunai 
III, Toth A.. Zambo, Fekete, Bene. Fazekas.

BAYERN MUNCHEN - Ț.S.K.A. SOFIA 4—1 (2—1). MOnchen — Stadionul 
olimpic — 70 000 de spectatori. Au marcat: Conny Torstensson (min. 8 și 88), 
Beckenbauer (min. 33), Gerd Miiller (min. 65), respectiv Marașllev (min. 23).

CUPA CUPELOR
F. C. MAGDEBURG - BEROE STARA ZAGORA 2-0 (0-0). Magdeburg

— 25,000 de spectatori. A marcat: Hermann (mln. 70 și 75).
SPORTING lisabona — F.c. zUrich 3—0 (0—0). Lisabona — 50 000 de 

spectatori. Au marcat: Nelson (min. 55), Marinho (min. 57) și Yazalde (mln. 80).
CUPA U.E.F.A.

V.I.B. STUTTGART — VITORIA SETUBAL 1—0 (0—0), Stuttgart — 15 000 
de spectatori. A înscris: Sickel (min. 71)

IPSWICH TOWN — LOKOMOTIVE LEIPZIG 1—0 (0—0). Ipswich — 26 000 
de spectatori. A înscris: Beattie (min. 87).

F.C. KOLN - TOTTENHAM HOTSPUR 1-2 (0-1). Koln — 28 000 de spec
tatori. Au înscris: Mc Garth (min. 19), Peters (min. 76) pentru oaspeți respec
tiv Dieter Miiller (min. 55). A arbitrat Gheorghe Limona (România)

RUCH CHORZOW — FEYENNOORD ROTTERDAM 1—1 (1—0). Chorzow — 
30 000 de spectatori. Au înscris: Kopito (min. 30), respectiv schohmaker 
(mln. 76).

le va susține cu P.A.O.K. Salonic.
în fine, în CUPA U.E.F.A., toate 

scorurile din tur au fost extrem de 
strînse, 
mele 
pelor

de aceea vom acorda pri- 
șanse - de
care vor

pe teren
Setubal.
Tottenham Hotspur

calificare 
juca în 

propriu : 
Lokomotive

echi- 
re- 

Vit-o- 
Leip- 
Feye-

MECIURI
INTERNAȚIONALE

Partida 
a fost 

vedere 
multe

Iată cum se prezintă clasamentul gru
pei 1—6. după disputarea celor 3 partide: 
- — - - ------ 4 "............  "

3
5
8

11
10

1. Voința
2. Politehnica
3. I.E.F.S.
4. Rapid
5. „U“ Cluj
6. „U” Timișoara

20
19
19
19
20
19

16
16
14
11

9
9

1410—1124 
1329—1029 
1214— 979 
1229—1104 
1110—1248 
1108—1195

36
35
33
30
29
28

COȘGETERELE
a

___ . _ ___ ur-
Liliana Rădulescu (Voința

După consumarea întîlnirilor etapei 
20-a, clasamentul coșgeterelor este 
mătorul : 1. _‘I‘___ - - • - -
Buc.) 358 p ; 2. Ileana Gugiu (Rapid) 344 
p ; 3. Mariana Andreescu (Voința Buc.) 
332 p ; 4. Rodica Goian („U* Timișoara) 
317 p ; 5. Angelica Tita (IEFS) 294 p; 6. 
Suzana Szabados (Politehnica) 292 p etc.

o X i w

Luis înscrie primul gol pentru Atletico, în meciul de la Belgrad. Fază din 
jocul Steaua roșie — Atletico Madrid (0—2), desfășurat în prima manșă 
a sferturilor de finală ale C.C.E. Telefoto : A. P. — AGERPRES

în CUPA CUPELOR s-au desfă
șurat pînă acum trei din cele pa
tru meciuri ale turului. Șanse se
rioase pentru semifinale au Bo
russia Mbnchengladbacli, Sporting 
Lisabona și F. C. Magdeburg, în
vingătoare sigure în prima manșă, 
cu victorii la zero. Deținătoarea 
titlului, A. C. Milan este prima fa
vorită în cele două jocuri pa care

noord Rotterdam. Primele două, 
deși au fost învinse — în ultimele 
minute de joc — la limită, în me
ciuri dramatice, păstrează prima 
șansă de calificare.

Dar,
ne-am obișnuit cu surprize de pro
porții, să așteptăm încheierea par
tidelor • din retur, la 20 și 21 
martie.

cum în cupele europene

• La Tirana, în Cupa balcanică, 
s-au întîlnit echipele Partizan Tirana 
și Vardar Skoplje (Iugoslavia). Fot
baliștii albanezi au terminat învingă
tori.,pu scorul de 2—1 (2—1).

• Meciul amical dintre echipele 
Olimpiakos și Everton s-a încheiat 
la egalitate ; 1—1 (0—0).

• In prezent se află în turneu în 
R. D. Germană echipa suedeză de 
fotbal Oergryte Gdteborg, care în pri-

formația de tineret 
au ciștigat cu 3—0

mul joc 
a țării. 
(1—0).

a întîlnit 
Gazdele

o La
turneului final al . _____  ____
lecționata Republicii Arabe Egipt a 
învins cu scorul de 3—1 (2—1), for
mația Zambiei. într-un alt joc, repre
zentativele Ugandei și Coastei de Fil
deș au terminat la egalitate : 1—1 
(0-1).

Cairo au continuat întrecerile 
„Cupei Africii". Se-

• La Tunis s-a disputat întîlnirea 
dintre selecționatele de tineret ale 
Tunisiei și Iugoslaviei. Fotbaliștii iu
goslavi au terminat învingători 
scorul de 2—0 (1—0), prin 
marcate de Petrovici (min. 
Budanovici (min. 87).

• Selecționata Suediei a 
în Italia un joc de verificare 
mația Siracusa, care activează în di
vizia a IlI-a a campionatului italian. 
Fotbaliștii 
gători cu 
tru gazde 
piani, iar . 
Svenson, PÎason (2) și' Mattson.

• Echipa R. î.. Germane, a întîlnit 
la Zittau, într-un meci de verificare, 
formația Bohemians Praga. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate “ " " "

cu 
golurile 

17) și

susținut 
cu for-

suedezi au terminat învin- 
scorul de 4—1 (1—1). Pen- 
a marcat în min. 9 Vul- 
pentru oaspeți. Tommy

2—2 (1—1).
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