
-;-v; Miwapiwț

fI

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ARGENTINA
VIBRANTA MANIFESTARE A SOLIDARITĂȚII DINTRE CLASA MUNCITOARE DIN 
ARGENTINA ȘI CEA DIN ROMANIA CU PRILEJUL VIZITEI TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA

Programul zilei de joi a vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu a cu
prins o succesiune de secvențe de 
vibrantă manifestare a solidarității 
dintre clasa muncitoare din Argen
tina și cea din România, cu prilejul 
prezenței președintelui Consiliului de 
Sta,t în mijlocul muncitorilor de la 
Societatea mixtă siderurgică argenti- 
ztiană (Somisa), obiectiv de cea mai 
mare însemnătate în viața economică 
a țării.

După sosirea pe aeroportul din a- 
propierca orașului San Nicolas, unde 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este 
Knminată cheia orașului, coloana ofi
cială se îndreaptă spre orașul Ra- 
anollo, în al cărui perimetru adminis
trativ se află Uzinele Somisa.

Coloana de mașini își continuă dru
mul spre uzinele siderurgice, a că
ror siluetă se profilează în depăr
tare. Primul popas se face la oțe- 
lărie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de diferite caracteristici 
ale procesului de producție, în legă
tură cu care angajează un dialog viu 
eu specialiștii uzinei.

tntîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu muncitorii de la com
plexul siderurgic Somisa a avut ca 
punct culminant un larg schimb de 
păreri cu reprezentanți ai Confedera
ției Generale a Muncii, care grupea
ză majoritatea sindicatelor din Ar
gentina, precum și cu un mare număr 
ide siderurgiști de Ia Somisa, care 
umpleau pînă la refuz sala de festi
vități a uzinelor, imnodobită cu stea
gurile celor două țări, cu portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu si 
Juan Domingo Peron.

în continuarea întîlnîrii prietenești 
de Ia sediul Somisa, are loc un de
jun, oferit în saloanele hotelului „Co
lonial". din San Nicolas, în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

★

Joi seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan Do
rn in go Peron, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Maria Estela Martinez de 
Peron s-au întîlnit din nou într-o am
bianță cordială, cu prilejul recepției 
oferite de înalții oaspeți români în 
saloanele hotelului Sheraton.

Continuarea și cu acest prilej a 
dialogului româno-argentinian la nivel 
înalt a pus încă o dată în evidentă 
dorința reciprocă de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie șî colaborare din
tre cele două țări și popoare, conver

SOCIETATEA MIXTA SIDERURGICĂ ARGENTINIANĂ
gența punctelor de vedere în ce pri
vește necesitatea abordării într-un 
spirit nou a relațiilor dintre state, a 
problemelor vieții internaționale în 
interesul cauzei înțelegerii între po
poare, al instaurării unei lumi a 
păcii.

★

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, joi, la sediul Ministerului E- 
conomiei din Buenos Aires, cu ofi
cialitățile economice argentiniene și 
cu reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri.

Exprimînd satisfacția principalilor 
săi colaboratori, a tuturor celor pre- 
zenți, de a-1 avea în mijlocul lor pe 
șeful statului român, ministrul econo
miei, Jose Gelbard, a adresat un 
cuvînt de salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★

încă o prestigioasă instituție de în- 
vățămînt superior din Argentina, 
Universitatea din Sud — Bahia 
Blanca, a hotărit, la fel ca și Uni
versitatea din Buenos Aires, să con
fere în semn de omagiu șî înaltă 
prețuire titlul de doctor honoris causa 
președintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. O delegație 
de profesori și studenți ai Universi
tății din Bahia Blanca. în frunte cu 
rectorul lor. prof. dr. Victor Benamo, 
a venit la Buenos Aires, la reședința 
șefului statului român pentru a în- 
mîna acest titlu înalților oaspeți 
români.

După rostirea alocuțiunilor oma
giale de către prof. dr. Carlos Ignacio 
Rivas, ministru subsecretar de stai 
pentru învățămîntul superior, și Vic
tor Benamo, rectorul Universității din 
Sud — Bahia Blanca, în continuarea 
solemnității se dă citire hotărîrii rec
toratului Universității din Sud prin 
care se conferă titlul academic de 
doctor honoris causa al acestei uni
versități excelenței sale domnului 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, dr. 
Nicolae Ceaușescu, șî doamnei dr. in
giner Elena Ceaușescu. pentru meri
tele lor personale deosebite, pentru 
activitatea și contribuția lor remarca
bilă la promovarea culturii, științei 
si păcii în interesul comunității na
ționale și internaționale.

Apoi, ministrul subsecretar al în- 
vățămîntului superior înmînează di

plomele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, felici- 
tîndu-i cu căldură pentru primirea 
acestei înalte distincții din partea 
Universității din Bahia Blanca.

în continuare, profesorul universi
tar argentinian, de origine română, 
Florin Manoliu, de la Universitatea 
din Sud, rostește în limba poporului 
nostru un emoționant cuvînt de pre
țuire și respect la adresa șefului sta
tului român și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. '

•ir
La 8 martie, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Argentina au semnat, într-un cadru 
solemn. Tratatul de prietenie și coo
perare între cele două țări și Comu
nicatul comun.

Este ora 9.50. în acest moment, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Juan 
Domingo Peron semnează Tratatul de 
prietenie și cooperare între Republi
ca' Socialistă România și Republica 
Argentina. Cei doi șefi de stat sem
nează totodată Comunicatul comun, 
care consemnează rezultatele deose
bit de fructuoase ale convorbirilor 
între președinții Nicolae Ceaușescu și 
Juan Domingo Peron, dobîndind va
loarea unui important document in
terstatal. Cei doi șefi de stat îsi 
string îndelung mîinilc, se îmbrăți
șează eu căldură.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Argentina, Juan Domingo Peron, au 
avut, după semnarea documentelor 
româno-argenliniene, o nouă și amplă 
convorbire.

★
Agenda manifestărilor româno-ar- 

gentiniene din cursul zilei de 8 mar
tie a mai înscris :

întîlnirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu membrii coloniei ro
mâne din Argentina.

întâlnire cu conducerea Confedera
ției Generale a Muncii din Argentina.

Conferința de presă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Primirea lui Arturo Frondizi, fost 
președinte al Argentinei, președintele 
Mișcării pentru integrare și dezvol
tare.

în cursul nopții — potrivit orei 
Bucureștiului — a avut loc solemni
tatea plecării din Argentina.
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în încheierea celei de a 8-a ediții a campionatului

ROMÂNIA - R. D.
A PASIONANTEI

mondial de handbal masculin

GERMANĂ,
FINALE DE

® J. Vicha : „Am fost învinși de o echipă mai bună care, nu întîmplător, este și campioană a lumii** 
© R.D. Germană adaugă atuului valorii și pe cel al jocului pe teren propriu © Campioana olimpică 
învinsă fără drept de apel © Astăzi, în finala pentru locurile 3—4 : Iugoslavia—Polonia

BERLIN (prin telefon).
Splendida performanță a echipei 

României — calificarea pentru a 4-a 
oară în finala campionatului mon
dial de handbal masculin — este, 
evident, rodul omogenității ei, al 
pregătirii fizice, tehnice și tactice 
superioare, al unei iscusite îmbinări 
a două generații care și-au transmis 
una alteia experiența, calmul și ho- 
tărîrea ’— pe de o parte, impetuozi
tatea, elanul, curajul — pe de alta. 
Handbaliștii români au făcut în se
mifinale o excelentă dovadă a ma
turității lor, grație căreia au putut 
fi puse în valoare tehnica, abilitatea, 
fantezia. în două partide — cea de 
la Halle cu Danemarca și cea de la 
Schwerin cu Cehoslovacia — echipa 
României a înscris 40 de goluri, pri
mind doar 24, performanță unică la 
această competiție pentru desemna
rea cîstigătoarci titlului suprem. Deși 
a întîlnit adversari valoroși, repre
zentativa țării noastre s-a concentrat 
la maximum, a făcut ca sistemul 
său defensiv să devină cvasiimpene- 
trabil. iar atacul deosebit de rapid.

Fără îndoială, calificarea echipei 
României în finala campionatului 
mondial. în contextul creșterii valo
rice a unui mare număr de repre
zentative, al marelui număr de sur
prize înregistrate pe parcursul celor 
5 runde, este o performanță ex
celentă care trebuie aplaudată sincer, 
din inimă. Merite au handbalul ro
mânesc și reprezentanții săi la cam
pionatul mondial — cei 16 jucători, 
antrenorii emeriti Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase.

Ecourile acestei performanțe sînt 
puternice. Sportiv, ca și în teren, 
antrenorul echipei cehoslovace Jiri 
Vicha, ne-a spus : „Am fost învinși

Roland Gunesch și Cristian Gațu — doi piloni de bază ai echipei noastre 
— intr-un moment de relaxare. Zîmbetul lor este o dovadă elocventă a 

optimismului cu care handbaliștii

ÎNCEP ASTĂZI ÎNTRECEREA
JUNIORII HOCHEIULUI EUROPEAN

PRCGRAMUL 
PRIMEI ZILE

Ora 8,30 î
Italia — Bulgaria
Ora 11,00 ;
românia — Danemarca 
Ora 15.30 :
FESTIVITATEA DE DES
CHIDERE
Ora 16,00 ;
R. F. Germania — Franța 
Ora 18,30 î
Iugoslavia — Ungaria

de o echipă mai bună care, nu întîm
plător, este și campioană mondială. 
Jucătorii mei n-au evoluat la valoa
rea lor și de vină este crisparea. Să 
nu uităm că ne-ain jucat ultima șan
să și că evoluția în fața multiplei 
campioane mondiale, pe care n-am 
mai întrecut-o din 1961, are darul 
să ridice gradul de emotivitate al ju
cătorilor".

După ce a elogiat comportarea e- 
chipei României în semifinalele aces
tui campionat mondial, crainicul te
leviziunii din R.D. Germană — Dirk 
Thiele — ne-a spus : „Cred că va 
fi o finală foarte disputată, chiar

români privesc finala de mîine 

mai dramatică decit cea de la Paris. 
România are o apărare foarte bună 
și un lot ceva mai proaspăt pentru 
că a avut un culoar mai bun spre 
finală. Echipa țării noastre, valoroa
să așa precum probabil o știți, sus
ținută de cei peste 1000 de specta
tori care vor lua loc în tribunele 
de la Werner Seelebinderhalle va 
încerca totul pentru a-și înscrie in 
palmares primul titlu dc campioană 
a lumii. Această dispută acerbă sc 
va încheia după opinia mea în pri
ma sa rundă, ca un rezultat egal 
chiar și după prelungiri. Așadar, cred

REEDITARE
LA PARIS

că finala se va rejuca luni !... Apoîj 
cel ce va face o greșeală mai puțin 
va ciștiga cu un gol".
ROMANIA — EXCELENTA IN ATAG 

Șl IN APA RARE

Cotidienele apărute vineri dimî-ț 
nesța la Berlin se ocupă pe larg dd 
partidele care au precedat finala.’ 
Pagina I a ziarului Deutsche sport
echo" este dominată de titlul 5 „Româ-ț 
nia întilnește în finală R.D. Gcrma-ț 
nă, ca șl în 1970". In cronica meciul 
lui de la Schwerin se spune î „Va
riata tactică aleasă de antrenorul J.' 
Vicha, aceea de a posta în fața lui 
Birtalan pe Krcpindl și în fața lui 
Gunesch pe Jary — n-a dat roade. 
In lupta patru Ia patru, campioana 
mondială a avut un joc individual 
mult mai bun și și-a fructificat a-ț 
vantajul. După 6 minute era 4—0 ! 
Cu inteligența sa, Gațu a reușit chiar 
să-i scoată la joc și pe cei doi gî-ț 
ganti, să aducă echipei contribuții 
șutului nâpraznic al lui Birtalan".

In pagina a III-a, ilustrată cu <_J 
caricatură a lui Penu. se află arti-i 
colul : „Jocul Ia risc a fost răsplă-ț 
tit", în finalul căruia se spune 8 
..România a evoluat așa cum ne aș
teptam, adică excelent în atac și în 
apărare. Cu o defensivă agresivă, ca 
un zid de nctrecut, care a avut mi
siunea să destrame atacul advers^ 
și cu un sistem ofensiv în care fan
tezia s-a completat minunat cu forța 
de șut a lui Birtalan, campioana 
mondială a rezolvat toate probleme
le. în jocul cu Danemarca s-a văzut 
că și Gunesch poate fi un bun rea
lizator. Credem, insă, că învingătorul 
de la Paris nu și-a pus încă toate 
cărțile pe masă".

In ziarul „Neues Deutschland"i 
cronica meciului echipei noastre este 
intitulată astfel : „Atacul cehoslovac 
a avui prea puțină putere". Iar în 
cronică se spune : „Cu două minute 
înainte de terminarea partidei an
trenorii Nedef și Vlase i-au îmbrăți
șat pe băieții de pe banca rezerve
lor. Jocul era decis. Deținătoarea

Hristache NAUM j

(Continuare în pag. a 4-a)

ASEARĂ, O REUȘITĂ GALĂ DE BOX :

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ7-4

O imagine de care ne vom 
aminti totdeauna cu plăcere. 
Echipa României primește 
cupa oferită cîștigătoarei 
grupei B a campionatului eu
ropean de juniori (ediția 

1970'1971)

TUTUROR, SUCCES!
Federația română de hochei privește ca pe o cinste faptul că țării 

noastre i s-a încredințat pentru a doua oară organizarea grupei B a 
campionatului european pentru juniori. Vedem în aceasta, aprecierea acor
dată forului de specialitate român, pentru rolul activ și constructiv ce îl 
joacă în dezvoltarea sportului cu crosă și puc, prestigiul pe plan interna
țional de care se bucură România socialistă, pentru politica de pace, 
înțelegere și cooperare ce o promovează cu o neabătută consecvență.

în contextul realităților de astăzi, al cursului pozitiv pe care îl 
înregistrează relațiile internaționale, sportul este chemat să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la cunoașterea dintre tinerii lumii, la întărirea 
colaborării dintre ei, în climatul generos și fertil al prieteniei. Acestor 
scopuri nobile le este închinată activitatea forurilor sportive din România 
și sub semnul lor sperăm că se va desfășura tinereasca întreceț-e care 
începe astăzi.

Odată cu tradiționalul „Bine ați venit în capitala României!" să 
urăm tuturor un succes deplin.

MIRCEA POPOVICI 
vicepreședinte al F.R.H., președintele 

Comisiei de organizare a campionatului 
european de juniori, grupa B

De astăzi, timp de o săptămînă, 
patinoarul artificial acoperit 
„23 August" din București va 

fi gazda unei importante competiții 
hocheistice internaționale : 
B A CAMPIONATULUI 
PEAN PENTRU JUNIORI.

Ajunsă la a V-a ediție, 
rea tinerelor vlăstare ale 
popular sport și-a cucerit 
meritată reputație, își clădește — 
încet, dar sigur — tradițiile. Ini
țiată în 1969, ea și-a justificat pe 
deplin sepranțeie ce se puneau în 
ea, lansînd pe orbita 
chei" talente care au 
sacrarea.

Atît din 
(grupa A), 
au pornit 
parte astăzi din echipele 
de seniori ale țărilor lor. 
întîmplat lucrurile în 
U.R.S.S., Cehoslovaciei,

GRUPA 
EURO-

întrece- 
acestui 

o bine-

„marelui ho- 
cunoscut con-

eșalonul 
cit și din 
mulți jucători

său de elită 
acela secund 

care fac 
naționale 
Așa s-au 
echipele 
Suediei.

Elvcției, 
și altele.

R. D. Germane, 
R. F. Germania, 
Dacă vom privi 
se pregătește pentru turneul de la 
Ljubljana (grupa B a C.M.) vom 
vedea că aproape jumătate sînt ho- 
cheiștii care și-au făcut ucenicia 
la școala acestui campionat de 
niori.

Poloniei, 
României
lotul nostru care

ju-

ediție a întrecerii 
părerea noastră, în 
echilibrul de forțe

cîș- 
in- 

care

/
Actuala 

tigă, după 
teres prin 
o caracterizează. Spre deosebire de
anii trecuți, valoarea participante
lor este foarte apropiată, fiind 
foarte greu de formulat unele pre
ferințe sau pronosticuri. In gene-

Voleriu CHIOSE

(Continuare fn pag a 2-a)

CU GÎfiDUL LA VIITORUL HOCHEIULUI
Ieri după-amiază a sosit în 

Capitală WALTER WASSER- 
VOGEL, delegatul L.I.H.G. la 
campionatul european de ho
chei pentru juniori, grupa B, 
care va conduce Directoratul 
competiției. Distinsul oaspete 
ne-a făcut o scurtă declarație :

„Vin. totdeauna cu multă plă
cere in România, o țară vestită 
penru ospitalitatea sa, pentru 
amabilitatea și căldura cu care 
iși primește oaspeții. La aceasta 
se adaugă și o înaltă măiestrie 
organizatorică, Federația română 
asigurînd un cadru excelent tu
turor marilor competiții care 
s-au desfășurat sub auspiciile 
ei Nutresc convingerea că așa 
va fi și de data aceasta, la gru
pa B a campionatului european 
pentru juniori. L.I.H.G. acordă 
o deosebită atenție întrecerii ca- 
deților hocheiului. De calitatea 
valoarea și anvergura ei. de
pinde viitorul acestui frumos 
sport pe care il iubim și în
cercăm să-l slujim după modes
tele noastre puteri".

Sub uralele publicului care a um
plut sala Floreasca pînă la refuz, că
pitanii de echipă Constantin Gruiescu 
și Peter Tiepold și-au prezenta for
mațiile care urmau să ducă la capăt 
meciul România — R. D. Germană. 
Cei peste 3 000 de spectatori au fost 
satisfăcuți de frumusețea galei, care 
a pus față în față două echipe din 
elita europeană.

în deschiderea reuniunii, la cate
goria semimuscă, Remus Cozma și-a 
valorificat puterea superioară înce- 
pînd din repriza secundă (dar cu 
prea puțină variație în lovituri) în 
fața tînărului și curajosului Jiirgen 
Schultz. Cozma b. p. (2—1) Schultz. 
Cu măiestria sa recunoscută, campio
nul european al categoriei muscă și-a 
pistonat permanent adversarul, în 
special cu upercuturi scurte, și în ciu
da unui singur croșeu reușit al lui 
Klaus Gertenbach, a cîștigat net. 
Gruiescu b. p. Gertenbach (2—1). La 
categoria cocoș, într-un meci ce pă
rea la discreția sa, Marian Lazăr a 
trebuit să suporte contrele lui Detlef 
Scherpke, înainte de a-1 învinge. La
zăr b. p. (2—1) Scherpke. Primul 
meci-vedetă al serii și-a ținut promi
siunea : Gabriel Pometcu și campio
nul european al penelor Stefan For
ster au făcut o admirabilă partidă, 
echilibrată, de chinogramă, îndelung 
ovaționată. Deși unii se așteptau ca 
Pometcu să adopte tactica combativi
tății cu orice preț, el a obținut vic
toria cu armele tehnice ale adversa
rului său, într-o întîlnire mai curind 
pozițională, Pometcu b. p. (2—1) For
ster. în care a precumpănit numărul 
mai mare de lovituri trimise de ro
mân. Parcă intimidat de faima cam
pionului Europei la categoria semi- 
ușoară, Giinter Radowski s-a refugiat 
într-o defensivă care nu l-a stimulat 
nici pe Simion Cuțov. La capătul ți
nui meci nu prea spectaculos, adesea 
confuz, S. Cuțov b. p. (2—1) Ra
dowski. Partida de gală a serii ne-au 
oferit-o. cum era de așteptat, cei doi 
excelenți reprezentanți ai categoriei 
ușoară, care repetau finala campio
natului european de la Madrid (1971). 
Publicul a aclamat admirabilele faze 
de „ochi în ochi", ce stau doar la 
îndemîna marilor boxeri. Calistrat 
Cuțov a realizat (timp de 2 reprize) 
o remarcabilă prestație pugilistică, pig
mentată cu toată gama loviturilor și 
a mișcărilor înșelătoare, dar valoro
sul său adversar. Ulrich Beyer a gă
sit resurse de a termina mai proas
păt. ceea ce a influențat pe arbitri. 
Beyer b. p. (2—1) C. Cuțov. La ca
tegoria semimijlocie, cu un singur 
pumn reușit în min. 1 al reprizei se
cunde. Sandu Mihalcea l-a făcut k. o.

Remus Cozma (dreapta) într-o

pe Manfred Weidner. Celelalte rezul
tate : cat. mijlocie mică : Peter Tie
pold b. p. (3—0) Ștefan Florea ; cat. 
mijlocie : Bernd Wittenburg b. p. 
(2—1) Alee Năstac, cat. semigrea : 
Wolfgang Heimann b. ab. Ion

nouă acțiune ofensivă.
Foto : Ion MIHAICA

Gyorffi ; cat. grea : Ion Alexe b. pi 
(3—0) Karl-Heinz Schroder.

în acest fel, echipa României în
vinge finalmente echipa R. D, Ger
mane cu 7—4.

Victor BANCIULESCU

în

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

MULTE PARTIDE ECHILIBRATE
orașele-gazdă ale

Nu se putea ca 
senteze de la întîlnirea de primă
vară cu fotbalul ! Ca aproape în 
fiecare an, aceste prime zile de 
martie, „campioane ale capriciilor", 
nu au renunțat Ia surprizele lor și, 
astfel, în etapa nr. 2 a returului 
există pentru organizatori un exa
men al operativității și eficacității

ASTĂZI:

etapei a 19-a, se iau măsuri pentru curățirea terenurilor
zăpada să ab- pentru descongestionarea suprafețe

lor de joc, acolo unde zăpada a 
căzut în cantități mai mari. Din 
informațiile telefonice, pe care le 
prezentăm în avancronici, se fac 
peste tot eforturi ca „decorul alb" 
să nu reprezinte un al doilea ad
versar. Programul etapei a doua 
este acesta.

BRAȘOV : Steagul 
de televiziune, de la

roșu 
ora 16)

— Universitatea Craiova ’ (joc transmis

„Cupa tineretului" — 
ETAPE JUDEȚENE LA

ediția de iarnă 
TENIS DE MASA

MÎINE

• Sălile de sport, de la Școala 
pedagogică și Școala generală nr 
23 din municipiul Brăila, 
pavoazate, au fost gazde 
liere ale etapei județene a Cupei 
tineretului la tenis de masă, pen
tru categoria 11—14 ani.

La startul competiției s-au ali
niat 65 de concurenți și concurente 
din municipiul și județul Brăila 
La capătul unor întreceri deosebi» 
de echilibrate, locul I și dreptul 
de a participa la etapa superioară 
a marii competiții a revenit, la 
fete, Marianei Ghitrușcă (Șc. gen. 
23). care a fost urmată de Vasilica 
Istrate (Șc. gen. 10) și 
Iordan (Șc. gen. Stăncuța). La 
ieți, victoria a revenit lui 
meo Crîșmaru (Șc. gen. 23), ai 
rui redutabili adversari au 
tinerii Tudorel Tudorache și Tra-

frumos 
ospita-

Eugenia 
bă- 
Ro- 
că- 
fost

ian Milea, 
nerală nr.

ambii de la Școala ge- 
14.

Traian ENACIIE, coresP.

• ALBA IULIA (prin telefon). 
Peste 200 de participant, reprezen- 
tînd școlile, întreprinderile, insti
tuțiile cooperația meșteșugărească 
și satele județului Alba, s-au reu
nit în sălile „1 Mai“ și „Generală 
2“ din municipiu] Alba Iulia pen
tru a-și disputa etapa județeană a 
„Cupei tineretului" la tenis de ma
să.

In urma unor întreceri dominate 
de ambiția fiecărui participant de 
a_ urca într-un tur superior — au 
cîștigat următoarele „palete": 
11—11 ani: Ana Groza (Școala ge

(Continuare în pag. a 3-a)

SAU ÎNCHEIAT 
LULU ABILE 

tOMITETUEUI 
BALCANIC DE BOX
Vineri au luat sfîrșit, in Capi

tală, lucrările Comitetului balcanic 
de box. Cu acest prilej s-a stabilit 
ca anul acesta campionatul balca
nic să aibă loc la Constanța între 
23 și 30 iunie.

La lucrări au participat pre
ședinții și secretarii generali ai fe
derațiilor de specialitate din : 
Bulgaria (Gheorghj Kolev și Todor 
Andreev), Grecia (Achille Liougas). 
Iugoslavia (Vujkovici Durovici și 
Danilo Ivanovici). România (Gheor- 
ghe Guriev și Cristea Petroșeneanu) 
și Turcia (Nury Turan și R. Hassan).

BUCUREȘTI

BUCUREȘTI :

IAȘI :
CLUJ :
PITEȘTI: 
PETROȘANI: 
TIMIȘOARA : 
BACAU :

Dinamo

Steaua

Politehnica 
C.F.R.
F. C. Argeș 
Jiul
Politehnica 
S. C.

a nu se ajunge 
întîlnirea Steaua 
stanța).

1. UNIV. CRAIOVA 18 12 3 3 39—18 27
2. F.C. Constanța 18 9 3 6 30—18 21
3. F.C. Argeș 19 9 3 6 29—28 21
4 Steaua București 18 8 4 6 22—17 20
5 Dina-no București 18 8 4 6 24—21 20
6. U. T. Arad 18 9 2 7 21—20 20
7. A.S.A. Tg. Mureș 18 9 2 7 26—31 20
8. C.S.M. Reșița 18 6 7 5 28—23 19
9. Sportul stiid. 18 8 1 9 26—23 17

10. Steagul roșu 18 7 3 8 19—16 17
11. Jiul 18 7 3 8 24—22 17
12 „U‘- Clui 18 7 3 8 15—16 17
13. Politehnica Tini. 18 6 5 7 18—20 17
14. Rapid 18 6 4 8 18—23 16
15. Petrolul 18 6 3 9 17—24 15
16 Politehnica Iași 18 7 1 10 19—27 15
17. C.F.R. Cluj 18 5 3 10 20—35 13

18. Sport Cluh Bacău 18 5 11 19-30 12

— Petrolul (stadionul Dir*amo; ’ 
ora 11)

— F. C. Constanța (stadionul „23 
August")

— „U“ Cluj
— A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
— C.S.M. Reșița
— Sportul studențesc
— U.T.A.

Ora de începere a etapei : 16 (cu 
excepția întîlnirii Dinamo 
trolul, Ia 
cită schimbare de

Pe- 
care a intervenit o ferî- 

programare, spre 
Ia concurență în, 
— F. C. Con-

(In pag. a 3-a, 
nouă întîlniri).

avancronicile celor
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La o lună

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale R.F. Germania și 
Angliei, competiții de mare amploare 
și veche tradiție, desfășurate recent 
la Munchen și respectiv Brighton, au 
reunit, cu foarte mici excepții, elita 
tenisului de masă continental, printre 
care și echipele reprezentative femi
nine și masculine ale țării noastre, 
alcătuite din Maria Alexandru. Eleo
nora Vlaicov, Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe și Dorin Giurgjucă.

Ua startul acestor campionate au 
fost prezente și reprezentativele Ja
poniei șl Coreei de sud, iar faptul că 
întrecerile aveau loc cu numai o lună 
înaintea europenelor de la Novi Sad 
(deci o ultimă și foarte exigentă ve
rificare a stadiului de pregătire) a 
ridicat și mai mult cota de interes.

In ce ne privește, noi am obținut 
pe lingă satisfacția unor performante 
de valoare și importante învățăminte 
pentru orientarea viitoare a procesu
lui de instruire.

Și de data aceasta, ca de atîtea ori 
tn ultimii ani. marile satisfacții au 
r’enit în primul rind de la Maria 
Alexandru. Această mare campioană 
se află acum, după peste două dece
nii de activitate competițională intr-o 
formă, excelentă. Ctșligarea a trei tit
luri internaționale, avînd ca adversare 
pe unele dintre cele mai bune jucă
toare din lume și în condiții care nu 
totdeauna o. avantajau, vorbește de la 
sine. La cunoscuttd ei joc sobru, la 
puterea ei de luptă și concentrare, ea 
adaugă acum și execuții de o rată fi
nețe tehnică. A cîștigat, cu mai multă 
autoritate decît o arată cifrele seci, 
titlul de campioană internațională a 
Angliei, iar ia M'inchen (locui IU), 
In Sferturile de finală a făcut o par
tidă excepțională împotriva japonezei 
Miho Hamada, prietena și partenera

SPERANȚE DUPĂ MUNCHEN

ALEXANDRU

înaintea C.E. de tenis de masă

Șl BRIGHTON
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CEA DE A TREIA ETAPĂ

ei de dublu, calificlndu-se în semifi
nale, unde a pierdut la mare luptă 
în fața sud-coreencei Hyun Sook 
Chung, câștigătoarea competiției.

Foarte ilustrativă pentru posibilită
țile Măriei, a fost evoluția ei la du
blu fete, proba ei favorită, cîștigată 
Ia Munchen cu Hamada, iar la Brigh
ton cu Grofova. Hamada și Grofova 
stnt jucătoare cu stil de joc diametral 
opus. Totuși, Maria Alexandru s-a 
acomdat perfect cu ambele ei partenere.

O decepție a fost însă proba de 
dublu mixt unde iugoslavul Stipan- 
cici a depus prea puține eforturi pen
tru a o seconda pe Maria Alexandru. 
De altfel la Brighton pentru a o me
naja pe Alexandru, și așa prea mult 
solicitată. nu am mai înscris-o la 
această probă.

In sfîrșit. ca o curiozitate de ordin 
tehnico-tactic, la Munchen, între pri
mele opt jucătoare nu s-a calificat 
nici o atacantă 1

Eleonora Vlaicov a avut o evoluție 
destul de ștearsă. Este adevărat însă 
că a concurat bolnavă, fapt care ne-a 
obligat să o retragem din concurs la 
Brighton. Pe echipe ea o secondează 
încă mulțumitor pe Maria Alexandru 
(la dublu), dar este mult prea resem
nată și lipsită de vervă în partidele 
de simplu

Băieții noștri nu au avut satisfac
ția de a se urca pe podiumul laurea- 
ților. Totuși jocul lor și unele rezul
tate au confirmat linia ascendentă pe 
care se situează.

La Miinchen, după ce am învins cu 
3—0 formația Nigeriei, echipă mai 
puțin cunoscută, dar de o bună va
loare tehnică, am îhtîlnit redutabila 
formație a U.R.S.S. alcătuită din Sar- 
kojan și Gomozkov. Am pierdut la 
mare luptă cu 2—3, după ce noi ani 
condus cu 2—1, fiind pe punctul de a 
furniza una din marile surprize ale 
concursului.

Teodor Gheorghe l-a învins pe Sar- 
kojan, cotat printre cei mai buni ju-

cători din lume, iar dublul Dobcși— 
Gheorghe a cîștigat împotriva lui 
Gomozkov—Sarkojan. La Brighton am 
învins cu 3—2 echipa Iugoslaviei for
mată din Karalcașevici și Cordas. Aici 
Doboși i-a invins pe ambii săi ad
versari, iar Gheorghe pe Karalcase- 
vici.

I-a Brighton, în proba de simplu, 
Doboși, Gheorghe și Giurgiucă au 
trecut trei ture, fiind învinși apoi 
de adversari redutabili, respectiv, 
Johansson, Orlowski și Bengtsson. 
După cum se știe ambele concursuri, 
la Munchen și 
tigate de către 
Bengtsson.

Acum ne-au 
săptămini pînă 
pene de la Novi Sad.

Pregătirile loturilor noastre 
blicane continuă cu multă seriozitate 
și exigență, iar rezultatele și forma 
sportivă manifestată la campionatele 
internaționale ale R.F. Germania, și 
Angliei ne dau justificate speranțe 
intr-o comportare care să onoreze 
tenisul nostru de masă.

Ion POP — antrenor

Brighton, au fost ciș-
Johansson în finală cu

mai rămas doar 
la campionatele

cîteva 
euro-

repu-

A CAMPIONATELOR REPUBLICARE

DE TENIS DE MASĂ
' Azi și mîine, campionatele divi
zionare de tenis de masă progra
mează meciuri feminine și mascu
line din cadrul etapei a treia. Este 
vorba de următoarele întîlniri: 
fete: Politehnica București — C.S. 
Arad I, Politehnica București — 

' C.S. Arad IL C.S.M. Cluj — Ro- 
’vine Craiova; băieți: Locomotiva 
(București — Voința București, Co- 
■merțul Tg. Mureș — Progresul 
București, Gloria Buzău — Con
structorul Hunedoara, Politehnica 
București • C.S.M. Iași, C.S.M. 
Cluj — Universitatea Craiova.

în meciul feminin restanță din
tre C.S.M. Cluj și Spartac Bucu- 

: rești, prima formație a ieșit în- 
. vingătoare cu scorul de 6—3. prin 
punctele înscrise de Ligia Lupu și 
Maria Sinteoan, cite trei victorii. 
Pentru învinse au realizat cite o 
victorie Mariana Feldman, Elena 
Condicaru și Roberta Toma.

VOLEI
NU vVREM SA FIM MAI

Susținătorii echipelor 
ale clubului Dinamo au 
emoții. După ce la sfirșitul săptă- 
mînii trecute au așteptat cu su
fletul la gură vești de la formația 
de băieți, participantă la turneul 
final al C.C.E. de la Paris, înce- 
pînd de luni vor aștepta cu ace
eași nerăbdare știrile de la Osijek 
(Iugoslavia), unde dinamovistele 
s-au deplasat pentru turneul final 
al Cupei cupelor.

Cu cîteva ore înainte de pleca
re, maestra emerită a sportului 
Doina Ivănescu, antrenoarea echi
pei, ne-a spus cîteva cuvinte în 
legătură cu participarea vicecam- 
pioanelor noastre la finale.

..Pentru acest important eveni
ment, am efectuat firește pregăti
rile de rigoare. Turneul de la

de 
din

volei 
nou

POLO A. GRINTESCU

„UN NOU EXAMEN

ACTUALELE CONDIȚII DE PREGĂTIRE
A ÎNOTĂTORILOR TREBUIE

FOLOSITE CU MAXIMA EFICIENȚA
Așa cum subliniam și într-una 

din relatările ce au urmat primu
lui concurs oficial găzduit în pis
cina de 25 m din Brăila, cîteva 
dintre performanțele cu ecou pe 
plan internațional obținute de M. 
Slavic, Anca Georgescu sau O. 
Resler au lăsat în umbră o serie 
de rezultate meritorii, cele mai 
multe dintre ele noi recorduri ale 
țării, realizate de cîțiva talentați 
înotători din București, Ploiești sau 
Oradea. Le vom menționa, acor- 
dîndu-le toată atenția, deoarece 
multe din cifrele înregistrate apar
țin unor tineri sportivi care bat in
sistent la poarta consacrării.

Nc-a bucurat realmente reve
nirea lui Mircea Hohoiu în fruntea 
specialiștilor procedeului spate și 
ne-am dat seama — după modul în 
care a fost obținut — că noul sân 
record la 200 m (2:13,6) nu reflectă 
nici pe departe marile sale posi
bilități de a ajunge la 60,0 sec pe 
,.sutâ“ și 2:09,0—210,0 pe 200 m. 
îmbucurător este și progresul lui 
A. Vițalariu. unul dintre cei mai 
buni cratUiști : 2-03,2 la 200 m și 
4:23,3 la 400 m Marea surpriză 
ne-a oferit-o însă mezinul familiei 
Șoptereauu. Cu cîțiva ani în ur
mă. Angel, fostul recordman al 
brasiștilor în bazin scurt, realiza 
la Galați 68,2 pe 100 m. La Brăila, 
el s-a aflat alături de soția sa, 
Cristina Balaban, urmărind cu ega
lă emoție evoluțiile lui Luis, care 
începe să culeagă roadele unui în
ceput de pregătire intensă. Rezul
tatele mezinului — 68,4 pe 100 m 
și 2:30,3 pe 200 tn (record) — au 
prbdus un deosebit entuziasm în 
sînul familiei, anunțîndu-ne apa
riția unui nou brasist de valoare.

Și pentru că tot sîntem în dome
niul brasului, să mai amintim că 
ploieștenii Dragoș Aldea (1:10.0 și 
2:35,2) și Camelia Hoțescu (1:19,0 și

JUNIORII HOCHEIULUI EUROPEAN ÎȘI iNCEP ÎNTRECEREA
(Urmare din pag. 1)

ai

se
a 

de

ral, în toate țările care și-au tri
mis echipele la campionat există o 
preocupare marcată pentru juniori, 
se depun serioase eforturi materiale 
și organizatorice pentru depistarea 
și creșterea viitorilor maeștri 
crose! și pudului.

Antrenori cu înaltă calificare 
ocupă de pregătirea copiilor și 
adolescenților, în Austria —
pildă — această misiune fiind în
credințată unui tehnician sovietic, 
iar în R. F. Germania unui spe
cialist cehoslovac. în pas cu toate 
celelalte discipline, hocheiul re
clamă „dispense de vîrstă" și nu 
vrea să mai țină seama de ca
noane vechi.

★
Prin prisma unor aprecieri foarte 

relative, s-ar părea că în grupa I 
se desprinde ca valoare formația

R. F. 
cători 
echipe 
campionatului federal. Norvegia și 
Iugoslavia, însă, au tradiții trainice 
în hocheiul juvenil, iar juniorii un
guri au făcut și ei progrese consi
derabile.

în seria a H-a, ț> favorită teore
tică ar fi pchipa României. Dar, 
adversare redutabile pentru ea vor 
fi cele ale Bulgariei, Austriei. Da
nemarcei (care a învins Norvegia 
într-un joc de verificare) și chiar 
a Italiei (care a rezistat excelent în 
fata Bulgariei, Ia Sofia).

Este de prevăzut, așadar, o luptă 
frumoasă și interesantă, pe care 
o dorim desfășurată în limitele ce
lei mai desăvîrșite sportivități.

în așteptarea primului angaja
ment să urăm succes deplin aces
tui .al V-lea campionat de hochei 
al juniorilor europeni.

Germania, alcătuită 
care activează mai
de club din prima ligă a

ju- 
în Cele 10 echipe participante 

au fost împărțite în două 
serii preliminare, după cum 
urmează :

SERIA I : Franța, R. F. 
Germania. Iugoslavia, Norve
gia, Ungaria;

SERIA
Bulgaria, 
România.

A II-A : Austria, 
Danemarca, Italia,

★
Au cîștigat grupa B a cam

pionatului european de ho
chei pentru

1969/1970 : 
1970/1971 :
1972 :
1973 :
1974 :

juniori :
Norvegia ; 
România ; 
Elveția ; 
Polonia ;

?

2:51,1) par 
fapte mari 
de ei. alți 
depus la Brăila serioase candida
turi pentru echipa națională : Dani
ela Georgescu cu 63,4—100 m liber 
și 2:37,7—200 m mixt, Ildiko Hor
vath cu 4:55,2—400 m liber și 
10:08,5—800 m liber și Adalbert 
Birini cu 5:06,6—400 m mixt.

Grupa speranțelor ne-a pus de 
asemenea în față cîteva nume de 
care se va vorbi mult anul acesta. 
L-am numi șef de promoție pe oră- 
deanul Horațiu Neagrău (13 ani), 
cronometrat în 18:19,4 la 1500 m 
liber și în 2:28,4 la 200 m delfin și 
am mai adăuga pe listă pe 
Mihaela Georgescu (2:38,6—200 
m delfin și 5:37,5—400 m mixt), 
Valeria Viăsceanu (2:37,0—200 m 
spate), Mihaela Costea (2:39,8—200 
m soațe și 5:06,5—400 m liber), 
Angela Vamoși (65,8—100 m liber) 
și Ligia Anastasescu (1:20,9—100 m 
bras). Toți aceștia vor intra curînd 
în cea de a 13-a primăvară...

în marea majoritate a cazurilor 
citate maj sus este vorba de ti
neri talentați, cu perspective dintre 
cele mai frumoase. Ei au benefi
ciat în iarna aceasta, rod al stră
daniilor tot mai mari depuse de 
federația de specialitate, de condi
ții mai bune de pregătire la Bucu
rești, Oradea, Ploiești sau Mamaia, 
unde s-au antrenat cîțiva membri 
ai lotului republican, transferați la 
una din școlile constănțene. pin 
păcate însă, așa cum a reieșit din- 
tr-o scrie de discuții purtate cu an
trenorii și sportivii respectivi, con
dițiile puse la dispoziție nu au fost 
folosite cu maximă eficiență. E 
drept, ședințele de lucru au avut 
o intensitate sporită ; acest lucru 
reiese din fișele individuale care 
însoțesc fiecare plan de pregătire 
și ne-a fost confirmat de rezulta
tele de la Brăila. în aceeași măsu
ră sîntem convinși, însă, că dacă 
tinerii Înotători ar fi efectuat un 
număr mai mare de antrenamente 
(nu au depășit 7—8 pe săptămînâ), iar 
numărul de kilometri parcurși ar 
fi fost sporit măcar cu 5O’/o, lu
cru pe deplin posibil la vîrsta lor, 
cînd organismul permite recupe
rări mult mai rapide decît la adulțl, 
rezultatele ar fi fost superioare.

Firește, orice record 
pentru că el atestă un 
nu uităm însă că cele 
din recordurile noastre 
un nivel scăzut față de performan
țele internaționale și că datoria ti
nerilor înotători este de a folosi la 
maximum condițiile ce le au la în- 
demînă pentru a apropia simțitor 
rezultatele lor optime de cele în
registrate în marile Concursuri e- 
uropene sau mondiale.

de asemenea puși pe 
în acest sezon. Alături 
juniori talentați și-au

ne bucură, 
progres. Să 
mai multe 
se află la

Adrian VASILIU

£2

BOBUL SI SANIA PROMIT
9

Pîrtia de bob de 
ține și în prezent 
un lot de sportivi, în care au fost 
incluși și reprezentanții de la sanie 
n-o lasă să șomeze. Zilnic au loc pe 
ea coboriri-școală și de antrenament, 
supravegheate de un corp de antre
nori în frunte cu maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru. O asemenea 
conjunctură fericită era și păcat să 
nu fie exploatată la maximum. După 
cum se știe. între penultima ediție 
(a XXXI-a) și cea recent încheiată, 
a campionatului național de bob s-au 
interpus patru ani. Patru ierni cu 
temperatura relativ blîndă care a 
retezat boberilor, din start, orice nă
dejde privind înghețarea pîrtiei. 
poate că această situație critică 
fi prelungit și în actualul sezon 
trucît, trebuie să recunoaștem 
iama lui ’74 n-a fost prea geroasă), 
dacă nu se intervenea cu ceva. Cău- 
tînd soluții, federația de resort și 
alături de ea cîțiva activiști sinăieni 
inimoși au ajuns la ideea, pe care 
au și materializat-o și anume aceea 
de a strămuta punctul de start al 
pîrtiei cu cîteva sule de metri mai 
sus, pe Furnica. Deplasarea operată 
și pîrtia odată înghețată (întreaga 
amenajare, situată de astă dată la o 
altitudine superioară și bine prote
jată de razele soarelui, datorită pă
durii dese ,de brad) au produs minu
nea : iată că acum in luna martie, la

Ia 
în

Sinaia se men- 
stare bună, iar

Și 
s-ar 
(în- 
nici

■ ■I

rîrî cursive, curajoase și cu rezultate 
apreciate drept satisfăcătoare.

In susținerea acestei afirmații men
ționăm că șase din cele 12 echipaje 
admise să-și dispute titlul pus in joc 
.au luptat de la egal la egal și că 
aproape fiecare manșă, a avut alt 
clasament. Așa, de pildă, un clasa
ment al primei manșe ii situează pe 
primul loc pe C. Vulpe — D. Pascu, 
pentru ca în manșa a doua să-i gă
sim lideri pe N. Stavarache—I. Popa. 
Și totuși, timpii cumulați ai ambelor 
manșe dau ciștigători pe I. Panțuru 
cu frîn-arul său D. Focșeneanu. Man
șa a treia revine din nou lui Stava
rache, iar Panțuru, pe toate trei 
manșele, abia ocupă locul trei. Ultima 
coborîre, a patra, modifică însă din 
nou situația. Aceasta este ciștigată 
de Șt. Chițu—C. Birsan și totuși, pe 
primul loc. în clasamentul general se 
instalează Vulpe cu Pascu. Asemenea 
răsturnări dc situații au făcut deli
ciul întrecerii.
«loială 
trat de către 
făeînd parte din eșalonul valoric se
cund. C. Vulpe—D. Pascu au cîștigat 
campionatul, car foarte aproape de 
titlu au fost și N. Stavarache—I. Popa 
și chiar Șt. Chițu—C. Birsan, ca să 
nu mai vorbim de Panțuru cu Foc- 
șeneanU care, rămîn în continuare, 
prin tehnica deosebită și experiența 
lor, boberi de temut.

Este vorba, fără în
de un salt calitativ înregis- 

sportivii apreciați ca

Noii campioni la bob de 2: Constantin Vulpe și Dumitru Pascu 
doare) surprinși după

(în pț- 
secunde de. la coborirea care le-a 
mult rîvnit

numai cite va 
adus titlul

nestingherite

se știe, în 
de

Sinaia, boburile coboară 
pe pîrtie.

De altfel, după cum 
acest an, sezonul competițional 
bob și sanie a cuprins un număr spo
rit de competiții : cite șase de fie
care disciplină. La acestea, dacă 
adăugăm și zilele de antrenament (de 
astă dată și ele deosebit de nume
roase) apreciem că pregătirea pentru 
ultima ediție a campionatului s-a fă
cut pe îndelete și cu toată seriozita
tea, iar faptul s-a oglindit cu priso
sință în comportarea sportivilor la 
întrecerile finale. Așa cum am relatat 
și in cronicile transmise de Ia cam
pionat. disputele boberilor pe pîrtia 
de gheață au fost de o bună factură 
tehnică, cea mai mare parte a con- 
curenților reușind să efectueze cobo-

Sporturile aeronautice s*au relansat,

dar o neconcordanță apare încă

DOINA IVANESCU (Dinamo) 
PREJOS DEClT BĂIEȚII‘2
Iași a fost, de asemenea, un bun 
prilej de verificare a potențialului 
actual. Deși presupun ci valoarea 
formațiilor prezente la Osijek este 
superioară celei a adversarelor 
din campionatul intern, și deși nu 
am susținut nici întâlniri 
ționale, totuși 
în realizarea 
Este adevărat 
tat o echipă 
Moscova, deținătoarea Cupei, 
alte două — Ruda Hvezda Praga 
și A.Z.S. Varșovia — de valori a- 
propiate nouă. Deci, va fi un tur
neu dificil, dar 
ne comportăm 
băieții și, dacă 
un moment dat

avem... ghinionul lor".

interna- 
plecăm încrezătoare 

unor rezultate bune, 
că avem de înfrun
de clasă, Ț.S.K.A. 

fi

fie, tă nu

nădăjduim să nu 
mai prejos decit 
ne vom găsi la 
în aceeași situa-

(antrenor al echipei naționale)
PENTRU JUCĂTORII

SUSCEPTIBILI DE SELECȚIONARE iN LOT"
cam- 

du- 
toate 

din

"„Cea de a doua etapă a 
pionatului național reunește 
minică, la bazinul Floreasca, 
cele 4 echipe bucureștene 
seria I a competiției. Așadar, cu

Claudiu Rusu, anga-excepția, lui
jat în derby-ul clujean, voi avea 
ocazia de a urmări pe toți com- 
ponențil lotului republican.

„23 August44,

CAMPIONATELE DE ATLETISM 
ALE JUNIORILOR „MARI"

Astăzi șl mîine, In sala

' Astăzi și miine, sala „23 August" din 
Capitală va fi gazda ultimului cam
pionat republican atletic pe teren aco
perit al sezonului. Se vor întrece cei 
mai buni juniori „mari" din țară (bă
ieți născuți în 1955 sau mai tineri, fele 
născute în 1956 sau mai tinere). Con
cursul juniorilor se anunță foarte In
teresant întrucît el aduce Ia start o 
serie de atleți care s-au impus, chiar 
In această iarnă, prin performanțele 
realizate. Așa este, de pildă, cazul 
săritorilor Doina Spînu (6,20 m la lun
gime la naționalele seniorilor), Tudorel 
Vasile (7,44 m la „Cupa de Cristal»)

tri-său Bedros Bedrosian (15,22 m la 
plusau, tot în cadrul „Cupei de Cris
tal).

Azi, concursul Începe la ora 15, Iar 
mîine la ora 9,30.

Sîmbătă după-amiază, Inceptnd de la 
ora 19,30, In sala „23 August» se va 
desfășura un foarte atractiv concurs 
al... foștilor săritori eu prăjina. Prin
tre cei 20 de veterani care șl-au anun
țat prezența la inedita întrecere remar
căm pe Petre Zîmbreșteanu, Petre 
Aștafei, Dumitru Girleanu, Gheorghe 
Fodorescu, Silviu Cristescu, Grlgore 
Oprișescu etc.

as

TG. MUREȘ GĂZDUIEȘTE ETAPA A ll-a

A CUPEI FEDERAȚIEI14 LA POPICE5»
se dispută la
„Cupei rederației” La po- 

' și

Tg. MureșAzi șl miine 
etapa a Il-a a .. - - -------- . . .
pice, confruntare la care participă 
componențil loturilor naționale, care se 
pregătesc pentru C.M. din luna mai. 
Competiția se dispută sistem eliminato
riu — după fiecare etapă ultimii doi cla
sați (pe baza adiționării popicelor do- 
borite) părăsesc întrecerile. După prima 
întrecere, care a avut loc la sfirșitul lu
nii Ianuarie la Reșița, au fost eliminați 
A. Grecescu (Voința București) Șl Gh. 
silvestru (Rafinăria Teleajen) — nepre- 
zrntare, Florlca Neguțolu (Gloria Bucu
rești) — jucătoare în echipa reprezenta
tivă Șl Doina Mlhăilă (Voința Ploiești) 
înaintea etapei a doua, tn fruntea clasa
mentelor se află: 1. Elena Trandafir (La- 
romet București) 455 pd — 6 p. t. Ana 
Fetrescu (Gloria București) 455 pd — 
5 p 3. Cornelia Petrușca (Voința Bucu-

rești) 446 pd — 
nata țării; 1. I. ______
2. I. Bice 912 pd — 5 p, 3. I. Băiaș 906 pd — 
4 p (toți de la Constructorul Galați) — 
component ai echipei naționale. La Tg- 
Mureș vor concura In etapa a Il-a 18 
jucătoare șl tot atîția jucători. Sîmbătă 
se vor întrece fetele, iar duminică bă
ieții. Reuniunile vor fi găzduite de arena 
Voința, care dispune de patru piste.

★
Clubul Constructorul București a orga

nizat șl în acest an tradiționala compe
tiție feminină ]a popice dotată cu „Cupa 
8 Martie". Trofeu! a revenit la junioare 
jucătoarei Ellsabeta Badea (Voința) cu 
369 de popice doborlte. Iar la senioare 
Stelei Gheclov (Constructorul) cu 337 
p.d. S-a Jucat la clasica probă feminină 
— 190 lovituri mixte.

4 p — toate din selecțio- 
Tismănaru 963 pd — 6 p,

Prima etapă nu mi-a prilejuit 
elemente de concluzii prea clare. 
Dinamoviștii au avut în față o 
echipă care le-a opus o palidă re
zistență. Totuși, am putut să-mi 
dau seama de verva Iul Zamfi- 
rescu, de aportul constant bun în 
defensivă al lui 
meu, antrenorul 
tin Vasiliu (n.r.’ 
al lotului) mi-a 
cătprii rapidiști din lot nu au 
strălucit. Cu o singură excepție 
— portarul Mure șan, care se află 
în forma bună. Iată de ce aștept 
ea partidele celei de a doua etape 
să-mi furnizeze date mai concrete 
asupra capacității de efort și a 
posibilităților de a se încadra 
într-un joc modern, în permanen-

Nastasiu. Colegul 
emerit Constan

ții doilea antrenor 
spus că nici ju-

tă mișcare, a celor susceptibili 
de selecționare. Mă refer la a- 
ceste lucruri, întrucît și în jocu
rile de săptămîna trecută am ob
servat că 
fruntași 
rețineri 
șut de 
rezolve 
centru, 
este mai
de asemenea și modul în care ju
cătorii fruntași acționează 
l'ensivă. Știm bine că în 
domeniu ei mai vădesc 
lipsuri, de ordin tehnic în 
și că abuzează de faulturi 
care micșorează spectaculozitatea 
jocului și prilejuiesc dese întreru
peri de ritm“.

ACTUALUL SISTEM
ESTE STIMULATIV

COMPETIȚIONAL ?

Și acum cîteva cuvinte și despre în
trecerile de sanie. Concursurile, pe 
lingă spectaculozitatea pe care o ofe
ră au și meritul de a fi cu mult mai 
accesibile decît întrecerile de bob da
torită, în principal, materialului de 
concurs. O sanie costă cam a zecea 
parte dintr-un bob, iar Reghinul a și 
lansat cîteva exemplare reușite, veri
ficate ca atare în „cupele" și la cam
pionatul de sanie.

în sfîrșit, Ia sanie au apărut atîția 
amatori precum ghioceii, primăvara, 
în pădure. S-au triat, s-au selectat, 
iar in final, antrenorii s-au oprit Ia 
40 de sportivi (20 fete și 20 băieți). 
Mai mult, la Sinaia, a luat de curînd 
ființă, în cadrul școlii sportive și o 
clasă specială de sanie...

Talente ? Foarte multe. Boberul 
Stavarache s-a dovedit foarte bun și 
în coborîrile cu sania. Toate cinci 
cupe — inclusiv cea a Federației de 
duminica trecută, la care a concurat, 
le-a cîștigat și tot Iui i-a revenit și 
titlul de campion al țării. La seniori 
avem foarte, foarte multe talente la 
fel ca și la categoria juniori și se
nioare. Aici, deocamdată, tronează 
■Elena Stan dar nu fără emoții, întru
cît locul ei este asaltat de Daniela 
Roșculeț, Mariana Erkedi. Rodica 
Comărniceanu etc., etc. DecL sania 
suride promițător ți pentru acest fru
mos surfs este bine și trebuie încu
rajată.

Gheorghe ȘTEFANESCU

BASCHET

de stagnare, 
cunoscut în

pe parcursul acestui an. La parașu
tism se va reduce o fază interme
diară, dindu-se o amploare mai mare 
celei pe aerocluburi, fapt care îi va 
favoriza cel mai mult pe începători. 
Planorismul își va modifica și el 
structura unor faze, concurindu-se pe 
echipe (cite doi, ajutindu-se în depis
tarea 
teren etc.) 
țările 
sport, la zborul cu motor se va or
ganiza deocamdată o fază finală a 
campionatului național, iar concluziile 
ce vor rezulta vor sta la baza viitoa
relor ediții. Modificarea tiparelor care 
nu mai corespund stărilor actuale 
constituie un început bun. care se 
cere continuat. Dacă în acest an și 
cel mult anul viitor haina strimtă — 
cu care poate fi comparat actualul 
sistem competițional — poate fi încă 
purtată, mai tîrziu... Există, în afara 
forului de specialitate, organizații și 
instituții ce pot ajuta în mod eficient 
sporturile aeronautice și doresc s-o 
facă. Un sistem competițional nu tre
buie să se rezume la desfășurarea 
unor faze de calificări și a finalei. 
Formele organizatorice sînt multiple : 
cupe. memorialuri. triunghiuiaruri, 
raiduri, concursuri de îndemînare etc. 
Dar sînt necesare 
plan local și nu 
de la centru.

O dezbatere 
impune.

După o lungă perioadă 
sporturile aeronautice au 
ultimul an revirimentul mult așteptat. 
Nespectaculoase, dar eficiente, efor
turile depuse în prezent își vor face 
efectul mai tîrziu. Pierind de la un 
număr restrins ele sportivi (unii pla
fonați), de la materiale necorespunză
toare practicării în masă (la plano
rism dotările urmăriseră în principal 
aparate de performantă, cele de 
școală fiind neglijate), activitatea de
pusă în prezent are ca scop principal 
atragerea unui număr cit mai mare 
de tineri spre aceste sporturi tehnico- 
aplicative. Suita de recorduri obținute 
în vara anului 1973 de către parașu- 
tiști, recordurile ca și numărul ne- 
maiîntîlnit de kilometri parcurși de 
către planoriști, înscrierile masive din 
iarna acestui an la cursurile de pre
gătire. toate sînt realizări ce atestă 
seriozitatea cu care se lucrează la 
ora actuală.

Aducerea parașutismului, a plano
rismului și a zborului cu motor la 
nivelul unor sporturi de masă se va 
răsfrînge pe mai multe planuri. Sub
liniind aportul educativ (atît din 
punct de vedere social, cît și tehnic), 
nu trebuie uitat că pe plan sportiv 
urfneaaă a se lărgi în mod substan
tial baza de selecție pentru depista
rea celor apți de performanță. Ca și 
în oricare sport, testarea gradului de 
pregătire, se face în întreceri. Alături 
de cifrele în sine care pot fi influen
țate de diverși factori. un criteriu 
obiectiv de comparație ÎI constituie 
ierarhiile stabilite in _concurs. Exami
nările, metoda folosită la ora actuală, 
nu pot da decît certitudinea unui ba
gaj minim de cunoștințe, implicit 
aflarea limitei de jos. întrecerea soli
cită integral acumulările, iar rezulta
tul ne indică limita de sus a posibi
lităților concurentului. Or. tocmai in 
acest punct apare neconcordanța între 
eforturile ce se depun și posibilitățile 
organizatorice aflate la indemîhă.

Actualul sistem competițional nu 
oferă celor cu un stagiu și o expe
riență mai mică în acest sport ocazia 
de a-și încerca puterile. Nu este 
vorba nici de a accepta proaspeții 
brevetați în întreceri cu scopul de a 
obține performanțe, însă nici de ține
rea lor departe de concursuri. Orga
nizate pe faze județene, interjudețene 
și finale pe țară (la parașutism și 
planorism), campionatele naționale ii 
refuză, in virtutea regulamentului lor. 
pe cei care sînt ia primii pași. . La 
zborul cu motor situația a stat și mai 
rău, ani de zile neexistînd nici o 
competiție, cu excepția unui concurs 
organizat în pripă în toamna anului 
1972. înseși denumirile actuale ale 
fazelor campionatelor naționale sînt 
depășite, au un iz de formalism. Ast
fel, prima fază, cea județeană, este 
de fapt un campionat de casă al 
aeroclubului din județul respectiv (în 
nici un județ nu există două aero
cluburi) arbitrat de către instructori 
și care pentru începători (dacă par
ticipă) este și ultima. Pentru ei alte 
competiții nu mai există. La parașu
tism. de exemplu, concursurile de 
salt pe apă și de noapte sînt rezer
vate doar celor care au intrat în fi
nala pe țară. Toate aceste forme or
ganizatorice au fost preluate de că
tre actuala conducere a Aeroclubului 
Central Român, cu scopul mărturisit 
de a le îmbunătăți. Bineînțeles, acea
sta nu se poate face peste noapte. 
Unele modificări vor fi făcute chiar

poloiștii 
alții

unii dintre 
menajează,
a-și

au 
crea poziții de 

distanță. încercînd să 
majoritatea acțiunilor din 
acolo unde înghesuiala 

Mă interesează

se
în 
la

mare.

în de- 
acest 

serioase 
special, 
inutile,

N. ILIESCU (secretarul Colegiului central al antrenorilor):

„PARTIDE DISPUTATE,
In această săptămîna, am apelat 

la prof. NICOLAE ILIESCU, se
cretarul Colegiului central al arbi
trilor, pentru a comenta întrece
rile campionatelor republicane de 
baschet:

„Ne aflăm în faza care va decide 
«zestrea» de puncte cu care frun
tașele baschetului clin țara noastră 
și cele din grupa a doua vor intra 
în ultimele turnee ale campionate
lor republicane. Se pare Că aceste 

schimbări 
ele ur- 
prilejul 
tururi.

etape nu Vor produce 
esențiale în clasamente, 
mînd să se producă eu 
turneelor ultimelor două _____
Noua formulă de desfășurare a di
viziei A a fost privită la început 
cu scepticism de către unii antre
nori, dar acum își arată roadele 
prin partide disputate, foarte echi
librate.

FOARTE ECHILIBRATE"
Adăugind la tensiunea nervoasă 

creată, în majoritatea meciurilor 
din campionat, uzura echipelor an
grenate în cupele europene, noi, 
arbitrii, trebuie să ne dăm șî mai 
bine seama de răspunderea ce o 
avem. Personal. în calitate de se
cretar al Colegiului central, asigur 
pe această cale pe 
ții la campionatele 
va proceda la o și 
legare a arbitrilor 
obține arbitraje competente și pe 
deplin obiective. Ca arbitru, 
bind și în numele colegilor 
dorim din partea jucătorilor, 
trenorilor și conducătorilor de 
buri să rie creeze un climat 
pice pentru a arbitra în condiții 
bune viitoarele întreceri, decisive, 
ale campionatelor României".

toți participan- 
naționale că se 
mal atentă de- 

pentru a să

vor- 
mei, 
an- 

clu- 
pro-

8S

în campionatul feminin de baschet,

J UN VERITABIL DERBY

MÎINE SE REIA

ascendențelor, orientarea în 
așa cum se practică în 

cu un nivel ridicat în acest

CAMPIONATUL DE RUGBY
i

Campionatul de rugby se reia dumi
nică, cu disputarea etapei a X-a, pri
ma din cele patru restanțe ale turu
lui diviziei A. Meciurile se anunță 
foarte echilibrate, Ia București și Ti
mișoara desfășurfndu-Ke chiar adevărate 
derbyuri. Dar. iată programul complet 
al etapei de mîine ;

Grivița Roșie — Dinamo ;
Farul Constanța — Agronomia Cluj ; 
Univ. Timișoara — Sp.
Politehnica Iași — Chimia
C.S.M. Sibiu
Vulcan
Steaua

studențesc ; 
Năvodari ;

— Rulmentul Blrlad ;
— Gloria ;
— Știința Petroșani.

și initiative pe 
trebuie așteptat totul

pe această temă se

Dinu COSTESCU

La Tg. Jiu și Petroșani

TNTILNIRI DE LUPTE GRECO-ROMA 
NE DINTRE SELECȚIONATELE DE 

NIORI ALE ROMÂNIEI Șl 
R. D. GERMANE

JU-

înaintea disputării acestor jocuri, cla
samentul se prezintă astfel :

1. Steaua 9 7 11 153- 57 Î4
2. Grivița Roșie 9 7 11 99- 64 24
3. Farul Constanța 9 5 2 2 113- 47 21
4. Sp. studențesc 9 5 12 94- 61 20
5. Politehnica lași 10 4 2 4 55- 95 20
6. Univ. Timișoara 9 4 2 3 85- 64 19
7. Știința Petroșani 9 4 2 3 67- 78 19
8. Chimia Năvodari 9 4 14 75- 88 1«
9. Agronomia Cluj 9 4 0 5 76-105 17

10. Dinamo 9 3 15 85- 56 16
11. Gloria 9 3 0 6 50- 89 15
12. C.S.M. Sibiu 9 2 16 67- 88 14
13. Rulmentul Bîrlad 9 2 16 41- 86 14
14. Vulcan 10 2 0 8 31-112 13*

.«) Echipa Vulcan a fost penalizată
CU un punct.

Al treilea tur al echipelor parti
cipante la gruPa 1—6 a campiona
tului republican feminin de baschet 
se încheie prin partidele programa
te mîine în Capitală. Derbyul eta
pei se va desfășura (în sala Flo- 
reasca. de la ora 11,45) între ocu
pantele primelor două locuri ale 
clasamentului, Politehnica și Voin
ța București. Va fi o dispută deo
sebit de interesantă, deoarece rezul
tatul ei va avea consecințe impor
tante asupra clasamentului. învin
se (ambele) în ultimele două etape, 
atît studentele cît și cooperatoarele 
vor lupta cu toată energia pentru 
un succes care să Ie reabiliteze în 
fața simpatizanților. dar mai cu 
seamă să ie întărească poziția în 
clasament. în plus, pentru Politeh
nica meciul cu Voința reprezintă 
și o utilă verificare înaintea jocu
lui ce-1 va susține joi seară cu 
U.C. Clermont Ferrand, în cadrul 
semifinalelor C.C.E.

în toate celelalte grupe (1—6 și 
7—12 la băieți, 7—12 la fete), se 
desfășoară partidele etapei a 20-a,

penultima, dintre care este greu să 
facem distincții deoarece marea 
majoritate au loc între formații a- 
propiate ca valoare.

Programul complet al etapei (în
tre paranteze, rezultatele din turu
rile anterioare): MASCULIN, GRU
PA 1—6 : Dinamo — Universitatea 
Timișoara (92—72, 85—73), Steaua 
— Faruj (102—74, 69—75). Univer
sitatea Cluj — I.E.F.S. (6.9—95, 
72—74) : GRUPA 7—12 : I.C.H.F. — 
Politehnica București (62—63, 
78—82), Rapid — Voința Timișoara 
(82—84 79—82), Politehnica Cluj — 

■ — — 73—83);
Voința 

(53—60.

Selecționata romănă de juniori 
lupte greco-romane susține sîmbătă 
duminică două Intllnirl amicale cu 
prezentatlva similară a R.D. 
care întreprinde un turneu In țara noas
tră. Prima partidă va avea loc la Tg. 
Jiu (sîmbătă, ora 18 în sala „23 August"). 
Iar cea de a doua la Petroșani (dumi
nică. ora 11 la Casa de cultură a sindi
catelor).

Antrenorii I. Marinesen. Ei». Bălă- 
nesen șl S. Popescu vor aborda întllnl- 
rtle cu puternica echipă a R.D. Germane 
cu următorul lot, alcătuit duoă un con
curs de selecție: cat. 48 kg — V. Gri 
și V. Sereman; 52 kg — I. Pruteanu; 56 
kg — G. Dumitru si A. Schmidt; 60 kg
— D. Popîrlan; 65 kg — St. Rusu; 70 kg 
șt. Gherca si V. Mureșan: 75 kg — I. 
Laichiei și Gh. Oprea; 81 kg — L Savin; 
87 kg — Z. Felea și A. Popovici; +87 kg
— M. Gavrlș.

Ambele reuniuni vor fl precedate de un 
simpozion, la care foștii campioni mon
diali Gh. Berceanu. I. Baciu și S. Po
pescu vor relata despre participarea lor, 
si a altor luptători români, la marile 
competiții Internaționale

la
Și 

rc- 
Germane,

POLOIȘTII

DE LA DINAMO Șl RAPID

EVOLUEAZĂ iN CAPITALĂ

Dlnamo șî Rapid București, principa
lele pretendente la cel de «1 29-lea titlu 
de campioană republicană evoluează 
miine în Capitală. Actualii campioni, po
loiștii de la Dinamo București vor intil- 
nl formația Școlarul, Învingătoare în 
prima etapă (7—3) în meciul cu Politeh
nica Cluj (bazinul Floreasca, de la ora 
11). iar în continuare, „7”-le 'feroviarilor 
va primi replica echipei Progresul, în
vinsa dinamovlștilor (2—7) in etapa inau
gurală. La Cluj este programat derbv-ul 
local, meciul dintre Voința șl Politehnica, 
un meci al ambițiilor poloiștilor de pe 
malul Someșului mal întotdeauna echi
librat.

C.S.U. Galați (67—80, 
FEMININ, GRUPA 1—6: 
București — Politehnica
72—79), I.E.F.S. — Universitatea 
Cluj (54—29, 62—63), Rapid — Uni
versitatea Timișoara 51—57,73—61); 
GRUPA 7—-12; Crișul — Univer
sitatea Iași (57—50, 65—44), Sănăta
tea Satu Mare — Olimpia Bucu
rești C42---76 53—61), Constructo
rul București — Voința Tg. Mureș 
(62—34, 83—54).

Luni 11 martie 1974, orele 12,30 in sala Dalles :
„TEORIA Șl METODICA CALITĂȚILOR MOTRICE — FORȚA"

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMENTARE TEHNI
CA al C.N.E.F.S.. Consiliul municipal București pentru educație fizică și spori, 
tn colaborare cu Universitatea populară București, anunță tinerea cursului de 
reciclare — masă rotundă — cu tema : „TEORIA ȘI METODICA CALITĂȚI
LOR MOTRICE — FORȚA».

Masa rotundă — condusă de conf. dr. Nîcu "Alexe ri Ia care vor par
ticipa prof. V. Mazilu, I. Stuplneanu, L. Baroga, de Hlllerln p.J. — va avea 
loc tn sala Dalles (bd. N. Bălcescu nr. 18). luni 11 martie 1974. orele 12,30

Va urma un film artistic.



250 GOO DE INVITAȚII W M1ȘCABE >

ÎN MIJLOCUL NfiTGBII

Sportul , um juu.'imu. Muiierss

acțiunile menite unei 
largi audiențe, care a apărut în cli
matul de responsabilitate sporită pen
tru sănătatea și vigoarea poporului 
nostril, climat generat de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 fe
bruarie — 2 martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice șl sportului, este insigna „A- 
mieii drumeției", avînd scopul bine 
definit de a angrena mase de cetă
țeni de toate vîrstele în practicarea 
turismului activ.

Această formă de activitate recrea
tivă, reconfortantă și instructivă se 
înscrie, cum hu se poate mai bine, 
în prevederile documentului de par
tid amintit care, încă din primele 
rînduri consacrate educației fizice și 
sportului de masă, recomandă orga
nelor și organizațiilor cu atribuții în 
ecest domeniu să se orienteze „cu 
prioritate spre folosirea formelor sim
ple, accesibile, desfășurate în aer li
ber". Același document precizează 
totodată : „O deosebită atenție se va 
acorda activităților sportive și turis
tice care se pot practica in mod or-

ganizat 
fluență _ ____ ____
și sănătății".

La rîndul său. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport avea 
să menționeze, in planul de măsuri 
pentru aplicarea Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R.. următoarele în legă
tură cu această acțiune : „în fiecare 
an, consiliile localer pentru educație 
fizică, sindicatele, organizațiile dd ti
neret, organele de invățămînt, orga
nizațiile de turism și asociațiile spor
tive vor organiza acțiunea „Amicii 
drumeției" prin care se vor promova 
TOATE FORMELE DE TURISM 
ACTIV".

Am evocat aceste etape premergă
toare instituirii insignei „Amicii dru
meției" nu pentru a reconstitui isto
ria acestei acțiuni (aflată, de altfel, 
la primele pagini), ci pentru a subli
nia importanța sa. Modul în care este 
privit turismul în documentul de par
tid trebuie însușit, fără discuție, de 
toate organismele, de toți eei ce au 
răspunderi în domeniul sportului»

SE APROPIE ZIUA STARTULUI

sau independent și au o in- 
favorabilă asupra stării fizice

alcătuiască lista obiectivelor turistice. 
Si chiar dacă, au realized aceste sar
cini. nu au considerat necesar să a- 
nunțe organul central, așa cum aveau 
obligația.

SE POT OBȚINE PRIMELE ViZE

§ 
f 
f 
îf

DIVIZIA A-A DOUA

APARIȚIE ÎN SCENĂ

Era, de fapt, și momentul potrivit 
de a face această retrospecție, deoa
rece „Amicii drumeției" se află foarte 
aproape de ziua startului său efec
tiv. Zilele trecute, Federația română 
de turism-alpinism, pentru care a- 
ceastă acțiune constituie „una din 
principalele sale sarcini", a primit 
cele 250 000 de carnete de participant. 
Realizate sub forma unor mici- pliante, 
cu spațiile necesare pentru vizele ce 
vor atesta prezenta posesorului în di
ferite puncte turistice, ele constituie, 
fără îndoială, tot atîtea invitații atră
gătoare la mișcare în aer liber, la 
drumeție pe nenumăratele poteci ce 
străbat pămîntul patriei.

Carnetele au fost repartizate și ex
pediate, imediat, in toate județele, 
astfel că, în momentul de față, in
vitațiile Ia drumeție sînt gata să 
treacă tn mina iubitorilor turismului 
activ, a celor dornici să-și reîmpros
păteze forțele în mijlocul naturii.

Se apropie, deci, ziua startului ! Și 
totuși, după informările parvenite fe
derației de specialitate, se pare că 
foarte multe județe nu s-an pregătit

cu toată grija pentru a asigura „Ami
cilor drumeției" succesul cuvenit. Am 
scris, la timp, despre sarcinile ce 
revin Consiliilor județene (sau orășe
nești) pentru educație fizică și sport 
în direcția sprijinirii acestei acțiuni 
inițiată în spiritul prevederilor Ilotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 
februarie — 2 martie 1973. Se știe 
— credem, foarte bine — că trebuiau 
activizate sau formate (acolo unde 
încă nu existau) comisii de turism, 
că acestea, în colaborare cu alți fac
tori locali (O.J.T., B.T.T. etc.), tre
buiau să elaboreze liste de obiective 
turistice existente în raza fiecărui Ju
deț, pentru ca toți cei ce doresc să 
obțină insigna „Amicii drumeției" să 
aibă reperele necesare în organizarea

_ Așa stînd lucrurile, această pe
rioadă de sfîrșit de iarnă trebuie fo
losită clin plin pentru a crea toate 
premisele unui start reușit in acțiu
nile „Amicii drumeției". Firește, acolo 
unde fazele pregătitoare au fost 
cheiate și unde carnetele au sosit 
aceste zile, ele vor ajunge pină 
cele mai depărtate județe), se 
poate începe operația distribuirii 
prin secțiile cluburilor și asociațiilor, 
prin cercurile de turism și chiar in
dividual. la Comisia județeană de tu
rism. Reamintim că doritorii’ vor pri
mi carnetul contra unei taxe de 5 
lei. ce va fi utilizată pentru confec
ționarea insignei, aceasta- fiind' atri
buită celor ce au îndeplinit- condițiile 
prevăzute în regulament. în mod gra
tuit. împreună cu brevetul respectiv.

Deoarece și în acest sezon se or
ganizează excursii, persoanele care 
au intrat în posesia carnetului pot 
solicita- anlicarea vizei. în cazul 
care au luat narte la o formă de 
turism activ (deplasarea într-o sta
țiune de iarnă pentru a face schi, 
pentru a concura într-o competiție de 
săniuțe, patinaj, orientare turistică, 
vizitarea unor muzee sau monumente 
de artă etc.). Tn cazul excursiilor în 
grup, aplicarea vizei se va rezolva 
prin intermediul ghidului care con 
duce grupul. în cazul unei excursii 
individuale- se va solicita viza la ca
banele atinse și la muzeele vizitate.

Prin urmare, acțiunea „Amicii dru
meției" poate începe de pe acum, ur- 
mînd ca o dată cu sosirea primă
verii să ia amploare; devenind’ pentru 
cetățenii țării, de cele mai varia*? 
ocupații și vîrste. o modalitate pîâ-

în-
(in 
în 
si 

lor

în

în * „Cupa 8 Martie" la tenis
AU ÎNCEPUT

TURNEELE FINALE
Cele trei competiții paralele, do

tate cu „Cupa 8 Martie" au intrat 
în fazele finale. Fetele își vor dis
puta întîietatea în sistem _ turneu, 
prin adițiune de puncte, în sala 
Steaua, de asemenea și partieipan- 
ții la categoria copii. Pentru tur
neul final s-au calificat: ludith 
Gohn (Dinamo Brașov), Elena Co- 
tufia, Florica Butoi (ambele C.S.U. 
Construcții) și Florența Mihai (Di
namo). Rezultate: ludith Gohn — 
Doina Ionescu (Dinamo) 6—0, 6—3 ; 
Florica Butoi — Dana. Ploieșteanu 
(Steaua) 6—0, 6—3; Elena Cotuna 
— Elena Popescu (Dinamo) 3—6, 
7—5, 6—2 ; Florența Mihaj — Mi- 
haela Dimitriu (Steaua) 5—7, 6—4, 
6—1.

în sala „23 August" se dispută 
Jocurile eliminatorii dintre cei opt 
jucători calificați din cele două ta
blouri de concurs: C. Curcă, T. Frun
ză, M. Russen, M. Tăbăraș (toți de la 
Progresul). Gh. Boaghe (C.S.U. 
Construcții), S. Orăseanu (T.C. Bu
curești). L. Țiței, A. Roșianu (Stea
ua). Rezultate din turul III: T. 
Frunză — T. Mîrza (Progresul) 
7—6, 6-—4 ; A. Roșianu — M. Mîrza 
(Progresul) 1—6, 6—3, 7—5 ; M. Tă
băraș — J. Bîrcu (T.C.B.) 6—1, 
6—0 ; C. Curcă — A. Gusside (Pro
gresul) 6—2, 6—0.

Jocurile se dispută, în ambele 
Săli, începînd de la ora 15.
. S. IONESCU

■

PARTIDELE DE LA BRAȘOV Șl BUCUREȘTI
ÎN FRUNTEA UNEI RUNDE DE MARE ECHILIBRU

IMPERATIVUL ETAPEI
ST. ROȘU (10)-UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)

ULTIMELE 
TE : 1971/72 : 
1—1 și 1—0;

REZULTATE DIREC- 
0—1 și 0—1;. 1972/73 : 

1973/74 : 0—2.

au făcut antrenamente 
de joi s-a desfășurat- în

Brașovenii
zilnice. Jocul _

; compania echipei de tineret-rezerve. 
. Două indisponibilități în lotul condus 
. de Nioblae Proca : Marin O’leanu și

Naghi. Va fi utilizat Jenei și cel care 
se va refece mai repede dintre cei
lalți doi fundași centrali. Posibilă r,e- 

■ intrarea lui Pesearu, care a reluat 
antrenamentele. Formația-lider a so-

sit. la Brașov de joi seara, cu auto
carul. Nu se semnalează accidentați 
în lotul dirijat de Constantin Cemă- 
ianu. E probabil ca formula de de
plasare (cu Bădin, alături de Poc și 
Deseinicu în centrul defensivei) să 
fie utilizată la Brașov, în. această si
tuație nejucînd Nițâ.

La ora cînd vorbeam la telefon, la 
Brașov ningea ușor. Pe teren era un 
strat de aproximativ 5 cm de zăpadă. 
Se iau măsuri de curățire.

ARBITRUL PARTIDEI : Gheorghe 
Limona (București).

SA NU FACEM JOCURILE j
MAI ASPRE RECIT

fost deschisă, 
primăvară, și,

cu reluarea întrecerii divizionarelor A, 
iată, într-o ultimă zvîrcolire, sperăm, iar-

STEAUA (4) F.C. CONSTANȚA (2)

La poalele sau în inima munților, cabanele așteaptă anul acesta un număr 
și mai mare de turiști pentru binevenitul popas de peste noapte, iar 

acum și -pentru... viza pe carnetul de participant la insigna 
drumeției".„Amicii

excursiilor. Or, ce se constată ? Fină 
in momentul de față, nu au anunțat 
federația asupra acestor probleme, 
esențiale pentru reușita acțiunii,_de- 
cit județele Ilfov, 
Neamț, Sibiu, Iași, 
poate crede despre 
Că au tratat, fără 
dere această problemă, neglijînd să-și 
constituie comisia de turism sau să-și

Ialomița, Dolj, 
Teleorman. Ce se 
celelalte județe ? 

spirit de răspun-

(Urmare din pag. 1)

nieT^em
SÎMBĂTĂ

ATLETISM: Sala „23 August", 
de la ora 13; întreceri în cadrul 
campionatelor naționale de juni
ori x

JUDO: Sala Progresul, de la ora 
15.30: etapa pe municipiul Bucu
rești a campionatelor republicane 
individuale de seniori.

TENTS DE MASA; Sala 
stadionul Republicii, ora 
Locomotiva București — 
București. Meci contlnd 
campionatul divizionar masculin.

VOLEI: Sala Floreasca. de la 
ora 14 38: meciurile din cadrul 
turneului final (locurile 1—6) ai 
campionatului masculin; de la ora 
18: viitorul — progresul (B, X); 
sala Flacăra roșie, de la ora 17: 
Spartac — Universitatea șl Flacăra 
roșie — C.P.B. (B.f); sala Giu
lești, ora 17: Locomotiva — Elec
tra (B,m).

de la
18,301: 

Voința 
pentru

August", 
!n cadrul 
de juni-

DUMINICĂ
ATLETISM: Sala „23 

de la ora 9,30: întreceri 
campionatelor naționale 
ori I.

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 9,15: Steaua — Farul (A.m), 
Dinamo — Universitatea Timișoa
ra (A.m), Voința — Politehnica 
(A,f). I.CÎH.F. — Politehnica (A, 
f); sala Constructorul, de la ora 
9,15: I.E.F.S. — Universitatea Cluj 
(A,f). Constructorul — Voința Tg 
Mureș (A.î); sala Giulești, de la 
ora io: Rapid — Universitatea Ti
mișoara (Â.f)1, Rapid — 
Timișoara (A,f).

FOTBAL: Stadionul 
ora 11: Dinamo — F.C.

Voința

Dinamo. 
Petrolul' 

(Divizia A): ora 9: Dinamo — Pe
trolul (tineret-rezerve); Stadionul 
„23 August", ora 16: Steaua —
— F.C. Constanta (Divizia A): 
teren Steaua, ora 10.30: Steaua —
— F.C. Constanța (tineret-rezer- 
ve); stadionul Republicii, ora 11: 
Progresul — Șoimii Sibiu (Divi
zia B); teren Metalul, ora 11: 
Metalul — Flacăra Moreni (Divi
zia B).

JUDO: Sala Progresul, de la 
ora 9: etapa pe municipiul Bucu
rești a campionatelor republicane 
individuale de seniori.

POLO: Bazinul Floreasca, de la 
ora 11; Dinamo — Școlarul și 
Progresul — Rapid (dlv. A).

RUGBY: Stadionul Steaua, ora 
10: steaua — Știința petroșani : 
stadionul Vulcan, ora 11,30: Vul
can — Gloria: .teren Parcul Copi
lului, ora 16; Grivița 
namo (Divizia A).

TENIS DE MASA: 
stadionul Republicii, 
Politehnica București 
I (f), ora 18: Politehnica Bucu
rești — C.S.M. iași (m). Partide 
în cadrul campionatelor divizio
nare.

Luni, de Ia ora 16, tot tn sala 
de la stadionul Republicii se va 
disputa Intilnlrea feminină Poli
tehnica București — C.S. Arad II

VOLEI: Sala Dinamo, de Ia ora 
8,30: meciurile din cadrul tur
neului final (locurile 1—6) al cam
pionatului masculin; sala Flacăra 
roșie, ora 10: Confecția — Știința 
Bacău (B,f); sala Giulești. ora 
9.30: Medicina — Delta Tulcea 
(B. ml

Roșie — Di-

Sala de la 
ora 8,30: 

— C.S. Arad

Frîncu 
Sebeș);
(Liceul
(Liceul

nerală nr. 1 Cugir); T. 
(Școala generală nr. 1 
15—19 ani: Vilma Iosza 
B. Gabor Aiud) ; I. Weber
Cugir) ; peste 19 ani: Valeria To-
medeu (Uzina metalurgică Cugir) ; 
Gh. David (Exploatarea minieră 
Baia de Arieș) ; cooperația mește
șugărească: Cornel Sîrbu i ’ 
mediu sătesc: Istina Groza
Biia) ; Lucian Felea (Roșia Mon
tană).

Solicitînd instructorului P.

(Blaj); 
i (sat

Ruțâ
de la C.J.E.F.S. Alba — cel 
supravegheat întrecerile de la un 
capăt la altul — cele mai 
ficative elemente desprinse 
competiție, ni s-a, relatat; „Ceea ce 
am remarcat deosebit a fost marea 
satisfacție a competitorilor de a fi 
avut ocazia unei astfel de întreceri, 
precum și animația stirnită 
confruntările ce au avut Ioc“.

Nș.

care a

semni- 
din

de

D.

ju-• • HUNEDOARA. Consiliul 
detean al Organizației pionierilor 
și C.J.E.F.S. Hunedoara au organi
zat în sala sporturilor din locali-

A apărut nr. 5 
al revistei

Din cuprins :
• „ROMANIA are din nou un 

sprinter de valoare mondială: 
DOREL CRISTUDOR" — prefațâ 
la „europenele" indoor de la G6- 
teborg. o „FEMEIA MODERNA 
A COBOKIT IN STADION" — 
fotoreportaj prilejuit de ziua de 
8 Martie O „DIN NOU IN FA
TA UNUI CLASAMENT 
BOXERILOR EUROPENI"

AL

„CELE 70 DE ZILE ALE TRICO
LORILOR" — fotoreportaj cu fot
baliștii români. înainte de intîl- 
nlrea cu reprezentativa Franței. 
• „NR. 9 !“ — vîrfurile de atac 
Mircea Sandu, Caraman, Puvu 
și Neagu și eterna problemă a... 
golului. • „FOTBAL PE MAPA
MOND". « „ORA RUGBYULUI" 
— XV-le României în fața unor 
noi examene internaționale. • 
„FINALELE CUPEI TINERETU
LUI" — fotoreportaj de Ia ma
rea competiție de masă. • 
„ZBURĂTORUL FARA ARIPI" — 
20 de ani de parașutism cu mul
tiplul campion ION ROȘU. • 
Spectacol aviatic în „Palatul sub
teran". • Continuarea serialelor 
„MONDIALUL FOTBALULUI" și 
„ULTIMA REPRIZA", precum și 
rubricile „MAGAZIN SPORTIV, 
„ORIZONT EXTERN", „SPOR
TUL, A DOUA PASIUNE" și 
„SPORT GLOBE-TROTTER" 
completează acest Interesant nu
măr al revistei Ilustrate SPORT.

cută și utilă de a-și petrece timpul 
liber in mijlocul naturii, cunoscînd 
mai bine pămîntul patriei de care ii 
va lega și mai puternic acel îhălțător 
sentiment

DRUM BUN AMICI AI DRUME
ȚIEI ! 1

numit patriotism.

Sebastian BONIFACIU

tate, etapa județeană la tenis de 
masă a „Cupei tineretului", rezer
vată categoriei de vîrstă 11—14 ani. 
La întreceri au fost prezențî aproa
pe 100 de concurenți, cîștigători ai 
fazelor preliminare.

La fete a ciștigat Lenuța Brăglă- 
tan (Lupeni), iar la băieți, P. Bul
garii (Hunedoara).

Ioan VLAD coresp,

S-A ÎNCHEIAT O NOUĂ EDITÎE 
A „POLITEHNiADE!" DE 

BASCHET MASCULIN

Bu- 
com- 

de

ULTIMEI,E REZULTATE DIREC
TE : 1971—72 : 2—0 și 0—1; 1972—73: 
l—l și 0—1; 1973—74: 1—2.

Antrenamente zilnice la Steaua și 
două jocuri de verificare în familie, 
miercuri și vineri — cu formația de 
tineret-rezerve, totul pentru omoge
nizare. S-a urmărit și aprofundarea 
ideii de joc în funcție de calitățile 
fotbaliștilor de la F. C. Constanța. Un 
singur semn de întrebare ; folosirea 
lui- Dumitru a devenit incertă, inter
naționalul acuzînd unele tulburări 
neuro-vegetative. Antrenorul. C. Tcaș- 
că nu s-a decis- cine- va fi: înlocuitorul 
acestuia- în componenta liniei de 
mijloc.

F.C. Constanța a acordat o deose-

hită atenție antrenamentelor din a- 
ceastă săptămină. Există o dorință 
comună de afirmare in meciul cu 
Steaua. Miercuri constănțenii au în- 
tilnit pe Cimentul Medgidia de care 
au dispus cu 5—1, prin golurile în
scrise de : Negoescu (2), Mărculescu, 
Oprea și Lică. Nistor s-a accidentat 
și nu se știe dacă va putea juca. în 
locul lui- va, fi utilizat Ghixca. în 
rest, formația care a început jocul cu 
Dinamo. Administrația stadionului 
„23 August" ne-a Informat că se lu
crează intens la degajarea terenului 
de joc.

ABITRUL PARTIDEI : Gr. Bîrsan 
(Galați)'.

F.C. ARGEȘ (3) RAPID (14)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/72: 2—1, 2—0; 1972/73; 2M), 
1—0; 1973/74: ‘ ‘

Performerii' primei etape a returu
lui, fotbaliștii 
într-o bună 
cursul săptămînii. După jocul școală 
efectuat miercuri, antrenorii Coidum 
și Dima, au declarat că mențin for
mula de echipă, care a evoluat dumi
nică la Cluj.

Amănunt de ordin organizatoric : 
terenul de joc a fost curățat de ză
padă, au fost luate toate măsurile 
pentru, intervenție operativă, in cazul

1—2.

piteșteni. s-au pregătit, 
stare psihică'. în tot

în care va continua să ningă. La Pi
tești. stratul de zăpadă este de aproa
pe 30 cm.

Incepind de luni, rapidiștii s-au 
antrenat zilnic. Miercuri ei au sus
ținut un joc în familie, în compania 
formației de tineret-rezerve. Avînd doi 
jucători, suspendați în apărarea ime
diată (Fl. Marfo șj Pop), feroviarii 
bucureșteni vor- introduce in 
compartiment pe Iordan (de la 
ret), alături de Grigoraș, Niță și 
tales.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
ncle (Constanța},

S.C. BACĂU (18) UT.A. (6)

acest 
tine- 
Bar-

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/72: 4—2 și 0—2; 1972/73: 0—0 
și 1—4: 1973/71: 0—1.

Băcăuanii s-au antrenat intens 
după jocul (și victoria) de miercuri, 
cu Akadcinik Sofia. Ghiță este în 
continuare indisponibil, așa incit 
trenorul Constantin Radulescu va 
cepe partida, eu 11-le titular 
miercuri': Ursaclte — Munteami, 
targiu, Voltner, IWargasoiu 
(Soșu), Duțan — Pană, Dembrovschi, 
Botez, Băluță. Arădenii, in afara pre-

POLI" IAȘI (16)

La Institutul Politehnic din 
curești s-a încheiat o nouă 
petiție de masă. Este vorba 
campionatul masculin de baschet, 
desfășurat sistem turneu pe par
cursul a 7 etape. întrecerea a fost 
deosebit de disputată și s-a soldat 
cu victoria formației facultății Au
tomatica, care a terminat compe
tiția neînvinsă.

De la Automatica, (echipa cîști- 
gătoare a trofeului) s-au remarcat 
Marian Lazăr, Paul Dumitru și Flo
rin Dumitrescu, Pe locul secund 
s-a clasat Electrotehnica, iar pe lo
curile 3—4 Aerospatiale și T.C.M.

LBIO
pronosport

Programul concursului Pronosport 
de duminică 10 martie, a.c. cu
prinde următoarele întîlniri din 
campionatul național de fotbal di
vizia „A“ și 
divizia „A“. 
Constanța ; II 
Universitatea 
Cluj — A.S.A. Tg. Mureș ; 1
F. C. Argeș — Rapid ; V ; Jiul 
C.S.M. Reșița ; VI : Politehnica Ti
misoara — Sportul studențesc ;
VII : S. C. Bacău — U. T. Arad ;
VIII : Bologna — Cagliari ; IX : 
Fcggia — Inter ; X : Genoa — Ju
ventus ;

campionatul italian 
I : Steaua — F. C. 
: Politehnica Iași t- 
Cluj ; III : C.F.R.

IV :

an— 
în
de

Ca-
Hrițcu

gătiriior zilnice, au susținut joi un 
meci școală cu formația de juniori pe 
care au învins-o cu 10—0. Formația 
probabilă pentru duminică : Iorgtiles- 
cu — Birău. Kuleia. Pojoni. Popovici — 
Dornjde, Ghiță (Trandafilon), Bro- 
șovschi — Axente. Kun. Sima.

La Bacău a nins și ieri abundent, 
dar vor fi luate toate măsurile pentru 
ca terenul de joc să se prezinte 'in 
cele mai bune condiții.

ARBITRUL PARTIDEI : Otto An
dorra (Satu Mare).

„U‘< CLUJ (12)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/72: 3—3 și 1—1; 1972/73
„Poli" a jucat în Divizia B; 1973'74 : 
1—3.

La Iași se dispută unul din meciu
rile „tari" ale etapei, ambele echipe 
pierzînd duminica trecută și fiind 
amenințate de retrogradare. După 
înapoierea de la București, Politeh
nica a efectuat un ciclu săptămină! 
complet de pregătire, miercuri jucînd 
cu Victoria: Roman (2—1)., Marica a 
marcat cele două goluri. Formația 
probabilă pentru meciul de mîine :

Atimoftoaie — Micloș, Stoieescu, Ro- 
milă I, Hanceriuc 
mionaș — Irimiță 
Lupuleseu, Ailoaie.
accidentați, Costaș .
și-a reluat pregătirile. Tn schimb, nici 
o indisponibiljtgțe. în lotul clujenilor, 
care miercuri au jucat . cu Dermata. 
Spre Iași. „U" a plecat vineri Ia 
prinz. Vaeile Bălnțiu va alcătui echi
pa abia după antrenamentul de azi. 
din Copoii.

ARBITRUL PARTIDEI : Alexandru 
Pîrvu (București).

— Romilă II, Si- 
(Spirea). Marlca, 
Nu vor juca, fiind 
și Anton. lanul

„POLI" TIMIȘOARA (13) - SP. STUDENȚESC (9)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971—72 și 1972—73, „Poli" 
tivat în Divizia B; 1973—74 : 0—2.

La ambele formații, antrenamentele 
au avut loc în fiecare zi. Bucureștenii 
au jucat' miercuri cu Autobuzul (scor: 
2—1), iar elevii lui Ion Ionescu. joi, 
un meci-școală, în care nu s-a pus 
problema scorului, eu Tehnolenm. din 
campionatul județean. S-ar outea să 
reintre la Sportul studențesc. Ion 
Constantin, care a fost suspendat în 
etapa precedentă. Bucureștenii pleacă 
azi la Timișoara, cu avionul sau...

a ac-
trenul. Echipele probabile : „POLI" : 
Jivan — Mioc (Pîrvu), Pălținișan, A-r- 
năutu, Maier — Surdan. Mehedinți, 
Lața — Floareș, Bnjin, Bungău (Co- 
valcic) ; SP. STUDENȚESC : Suciu — 
Grigore, Cazan, M'ăndoiu, Manea — 
Tănăsescu (Cassai), lorga — Chihaia 
(Lucaci, Leșeanu), Sandu. I. Constan
tin (Chihaia). Țolea. La Timișoara, 
ieri, începuse să ningă. Terenul e cam 
moale.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Topan 
(Cluj).

* AZI ULTIMA ZI PENTRU COMPLETA-

REA Șl DEPUNEREA BULETINELOR

PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT

XII ; Napoli Fiorentina ; XIII: 
Verona — Roma:

Se ad uce Ia cunoștință pârtiei - 
panților la concursul Pronosport din 
17 martie 1974 că meciul VIII, Ra
pid — Steagul roșu se înlocuiește 
cu meciul Lanerossi. — Napoli, fă- 
cindu-se cuvenitele rectificări pe a-

DE MIINE, 10 MARTIE, 1974.

fișele și fluturași) concursului res
pectiv.

Tragerea extraordinară Prono- 
expres de mîine, duminică, 10 mar
tie a.c. are loc la București, la sala 
Clubului Finanțe-Bănci, din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18,15. în continuare, 
mul artistic „Un om în

rulează fil- 
sălbăticie".

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 8 MARTIE
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1.226.613 lei din care : 

REPORT.
Extragerea I : 60 77 14 75 90 85 55 86 73 
Extragerea a li-a : 88 2 19 44 45 49 9 28 41.

1974 :
220.043 lei

Milan Lanerossi ;

AUTOTURISME H MOSKI/ICI408/412 "
XCURSIIÎN GRECIA, EXCURSII LA BUDAPESTA, PRADA. KARLO^ 

MRy, BRATISLAVA, BRNO Șl NUMEROASE CÎȘTIGURI TN BAN!.

uTRAGEREA EXTRAORDINARI PRONOEXPRES
din IO MARTIE 1974

Abia a 
stagiunea de . .... . .
na a revenit pe... Stadioanele noastre, acoperindu-le cu strat de ză
pada. Un necaz care se repetă întocmai (anul trecut vremea s-a în
răutățit, brusc, exact înaintea etapei a doua a returului), dar la 
proporții mai mici, în așa fel îneît face, totuși, posibilă continuarea 
activității competiționale oficiale.

Da. de astă dată se joacă I Cluburile organizatoare, operative, 
întreprinzătoare, au putut lua măsurile necesare — după cum ni 
se comunică de către corespondenții noștri — pentru curățirea tere
nurilor.

Este bine că se joacă în continuare ; pentru asigurarea ritmicită
ții în desfășurarea celei mai importante întreceri fotbalistice din 
calendarul intern (menită, printre altele, să-i păstreze într-o activi
tate continuă și organizată și pe componenții lotului reprezentativ, 
aflați în preajma unul program pe cît de bogat pe atît de angajant), 
pentru o mai bună valorificare a acumulărilor de tot felul, efectuate 
de divizionarele A în lunga perioadă a pregătirilor și traversată cu 
prețul a'îtor eforturi ce au însumat o cantitate uriașă de energie.

Este bine, așadar, că se dispută etapa, dar nu e inoportun și un 
apel, special, la o întrecere loială, sportivă, cu adresă la toate cele 
18 competitoare. O chemare, firește, valabilă în tot timpul desfă
șurării unei întreceri în toate etapele ei dar, mai ales, pentru astăzi 
și mîine cînd — în pofida strădaniilor organizatorilor, de care vor
beam la începutul rîndurilor de față, vicisitudinile vremii vor lăsa 
urme pe terenurile de joc ; sub forma unui cîmp de joc înmuiat 
de apă. deci desfundat, acolo unde mercurul termometrelor s-a ridi
cat peste zero grade sau a unei pojghițe de gheață, acolo unde a 
fost mai frig.

Ne place să credem că și fără prezentele rmduri-imperativ, 
jucătorii primului eșalon fotbalistic al țării sînt conștienți de faptul 
că ei trebuie să-și datoreze respect, transpus în teren printr-o dispu
tă corectă.

Acolo unde se vor înregistra și abdicări de la această regulă 
vor fi. însă, necesare rapide și hotărite intervenții : de pe banca 
conducerilor tehnice și. bineînțeles, din teren, unde cavalerii fluie
rului, aflați atît de aproape de faze, pot reprima din fașă și cea 
mai mică intenție de abatere de la spiritul fair-play-ului.

Gheorghe N1COLAESCU

DINAMO (5)-PETROLUL (15)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/72 1—1 și 0—2, 1972/73: 1—1 
și 3—1. 1973/74 : 1—2.

De la antrenamentele dinamoviști- 
lor au lipsit. In această săptămină, 
M. Marian (care are piciorul In ghips 
și va absenta o perioadă mai lungă 
din „ll“-le campionilor) și Sătmărea- 
nu II, care resimte durerile unei lo
vituri primite în meciul de la Con
stanța ; șînt însă speranțe că ultimul 

’■ va putea fi recuperat pîn’i la ora 
jocului cu Petrolul. Este aproape cer
tă prezența lui Dumitrache în linia de

atac a bucureștenitor. Petrolul s-a 
deplasat miercuri la Cîmpina. unde a 
susținut o partidă amicală în compa
nia echipei locale. Poiana. Scor final: 
1—1.

Antrenorul Dridea intenționează sâ 
utilizeze formula de duminica tre
cută.

Partida se va disputa duminică, de 
la ora 11, pe stadionul Dinamo, a 
a cărui suprafață de joc a început 
ieri să fie degajată de zăpadă.

ARBITRUL PARTIDEI : G. Blau 
(Timișoara).

JIUL PETROȘANI (11)-C.S.M. REȘIȚA (8)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972/73 : 2—0 și 0—3; 1973/74:
1—4.

Toți componenții lotului petroșe- 
nean sînt apți de joc. Ei au executat 
zilnic antrenamente energice, cu do
rința evidentă de a realiza mîine un 
joc care să șteargă impresia defavo
rabilă a lui 1—5 ia debutul în retur. 
Miercuri, după jocul „in familie", an
trenorul Traian Ivănescu a comunicat 
următoarea formație probabilă : Ion 
Gabriel — Ni tu. Georgescu. Tonca,

Dodu — Stocker, Nagy — G. Stan; 
Mulțescu, Libardi, Stoichiță.

C.S.M. Reșița a fost supusă unui 
program de antrenament, obișnuit, cu 
ședințe zilnice și cu un meci școală 
cu „tineretul-rezerve" la mijlocul 
săptămînii. Se dă ca sigură reintrarea 
lui Voinea. La Petroșani a nins, dar 
grosimea stratului de zăpadă nu este 
mare.

1

ARBITRUL PARTIDEI Aurel Ben- 
tu (București).

C.F.R. CLUJ (17)-A.S.A. Tg. MUREȘ (7)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971-72 : 1—1 și 0—1 ; 1972/73 î 
3-1 ș, i_o ; 1973/74: 1-3.

Clujenii și-au Încheiat vineri ciclul 
de pregătire al acestei săptămîni 
printr-un joc-școală, cu formația de 
tineret-rezerve. Toți jucătorii sînt 
valizi și, după toate probabilitățile, 
antrenorul C. Rădulescu va trimite în 
teren același „11“ folosit în partida 
de la Ploiești. îmbucurător este faptul 
că la Cluj vremea este foarte bună, 
nu a nins de loc și cîmpul de joc al

★

(Ne-au comunicat informații despre 
pregătirea echipelor corespondenții 
noștri, Cornel Popa (Constanta), Du-

*

stadionului C.FJL se prezintă in con
diții optime.

A.S.A. s-a deplasat miercuri la 
Bistrița, unde a susținut un „amical" 
cu divizionara B Gloria. Surprinzător, 
victoria a revenit gazdelor cu 3—1. Cu 
toate acestea mureșenii sînt optimiști 
în privința meciului de la Cluj. Fun
dașul Grigore este suspendat încă o 
etapă, iar Czako este ușor accidentat, 
dar se speră în recuperarea lui pînă 
la ora jocului.

ARBITRUL PARTIDEI: C. Ghe- 
migean (București).

★

mitru Diaconescu (Iași), Ștefan Ko« 
nyicska (Petroșani), Constantin Alba 
(Tg. Mureș).

ACTUALITAȚI
MECIUL DINAMO — PETROLUL 

SE DISPUTA LA ORA 11

In ideea evitării concurenței eu par
tida Steaua — F.C. Constanța, meciul 
Dlnamp — Petrolul se va disputa dumi- 
ni<iă, de la ora 11, pe stadionul din șo
seaua ștefan cel Mare. Intimirea dintre 
formațiile de tineret-rezerve ala celor 
două cluburi se va desfășura In aceeași 
zi, cu Începere de la ora 9. pe terenul II 
din Parcul sportiv Dinamo.

IN ATENȚIA DIVIZIONARELOR
B Șl C

F.R.F. face cunoscut că, tn timpul par
tidelor oficiale din campionatele divizi
ilor B șl C. schimbarea celui de al doi
lea junior se poate efectua cu oricare 
alt jucător trecut pe foaia de arbitraj.

care va marca retragerea de pe teren, 
ca jucător, a celui care a apărat culo
rile lui F.C. Argeș timp de 15 ani. Ma
estrul sportului Ion Barbu a jucat de 7 
ori în echipa națională, făcînd un ex
celent „meci de adio", în 1968, împotriva 
Angliei, la București (0—0), cînd a fost 
și căpitanul „.tricolorilor".

în momentul de față, Barbu este an
trenorul echipei de tineret a lui F. C. 
Argeș.

TURNEUL ECHIPEI C. S. RM. 
IN CEHOSLOVACIA

V1LCEA

martie,
B, C.S.

RETRAGEREA LUI BARBU

Mîine, la Pitești. înaintea jocului F.C.
Argeș — Rapid, va avea loc o festivitate

In perioada 25 februarie — 6 
liderul seriei a Il-a a Diviziei 
llm. Vîlcea, a întreprins un turneu in 
Cehoslovacia, la Invitația clubului 
T.J.T.Z. Trinec. Iată rezultatele obținute 
în acest turneu: cu T.J.T.Z. 0—9 (21 fe
bruarie). cu Fritec Nistec 0—1 (0—8) (3 
martie) șl cu o combinată Banik și 
Dukla Havirov din Ostrava 4—3 (3—2) (5 
martie) — în urma golurilor marcate de 
lordaclie 2, Cornel Nicolae și Șutru.

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI
SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — F.C. GALAȚI : C. 
Petica (Buc); ȘTIINȚA BACĂU — O- 
ȚELUL GALAȚI : Al. Grigorescu (Buc); 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VICTORIA 
ROMAN: F. Coloși (Buc); GLORIA BU
ZĂU — CELULOZA CĂLĂRAȘI: I. Ur- 
dea (Buc.); PROGRESUL BRĂILA — 
METALUL MIJA: G. Ispas (Constanța); 
S.C. TULCEA — VIITORUL VASLUI : 
M. Buzea (Buc.); METALUL PLOPEN1 
— PETROLUL MOINEȘTI: Al. Paraschiv 
(Buc.); C.S.U. GALAȚI — CARAIMA- 
NUl BUȘTENI: G. Micloș (Buc.); 
STRUCTORUL GALAȚI — C.S.M. 
ceavă: N. Rainea (Bltlâd).

A XVlII-a A DIVIZIEI B
BUCUREȘTI: I. Cîmpeanu (Cluj); EI.BC- 
TROPUTERE CRAIOVA — DINAMO 
SLATINA: C. lofciu (București); C. S. 
■VILCEA — Ș.N. OLTENIȚA: I. Barbu 
(Deva); PROGRESUL BUCUREȘTI 
ȘOIMII SIBIU: M. Rotaru (Iași): DUNĂ
REA GIURGIU — TRACTORUL BRA
ȘOV: V. Pădureanu (Buc);

SERIA A III-A

CON- 
su-

SERIA A n-A
C.S. TÎRGOVIȘTE — CARPAȚ1C.S. TÎRGOVIȘTE — CARPAȚ1 BRA

ȘOV : L Hristea (Alexandria); METALUL 
BUCUREȘTI — FLACÂBA MORENI : T. 
Leca (Brăila); NITRAMON1A FAGARAȘ 
- GAZ METAN MEDIAȘ: A. Pop (Cluj): 
METALUL DROBETA TH. SEVERIN — 
MINERUL MOTRU; I. Boro? (Timișoara) ; 
METROM BRAȘOV — AUTOBUZUL

METALURGISTUL CUGIR — U.M. TI
MIȘOARA: N. Petriceanu (Buc); UNI
REA ARAD — F.C. BIHOR; I. Rus (Tg. 
Mureș); MINERUL ANINA — 1ND. SIH- 
MEi C. TURZII: N. Mogoroașe (Craiova); 
OLIMPIA SATU MARE — MUREȘUL 
DEVA: V. Toma (Buc.); CORVINUL HU
NEDOARA — TEXTILA ODORHEI: A. 
Erie (Craiova); GLORIA BISTRIȚA — 
ARIEȘUL TURDA: M. Fedluc (Suceava); 
MINERUL BAIA MARE - VICTORIA 
CĂREI: Z. Szecsel (Tg. Mureș); OLIM
PIA ORADEA — VULTURII TEXTILA 
LUGOJ: Tr. Moareăș (Brașov): C F R. 
TIMIȘOARA - MINERUL CAVNIC: N. 
Cursaru (Ploiești),



Adversara Politehnicii în C. C. E. la baschet feminin

U. C. CLERMONT - FERRAND, 0 ECHIPĂ ATLETICĂ
CU PUTERNICE INDIVIDUALITĂȚI

De mai mulți ani,, baschetul feminin 
francez este dominat de un nume pro
vincial, dar nu lipsit de prestigiu: Cler
mont University Club (C.U.C.), echipă 
care a dat și dă majoritatea componen
telor selecționatei „cocoșului galic". Cei t 
ce cunosc formația din Clermont-Fer
rand — și sintem siguri că baschetbalis
tele românce le-au înttlnlt deseori pe 
Jackie Chazalon șl colegele sale sub ti
tulatura echipei Franței — i-au putut 
constata progresele uimitoare realizate 
în ultimii trei ani.

Echipa universitară franceză a ajuns 
din nou in semifinalele Cupei campioa
nelor europene, după ce a întrecut — 
fără prea mari eforturi (cu excepția me
ciului din Bulgaria) — formațiile Slavia 
Praga, L.K.S. Lodz șl Marlța Plovdiv. Șl 
cum pofta vine mîncînd — și în finala 
competiției a mai fost! — C.U.C. aspiră 
din nou la o Intllnire cu T.T.T. Daugava 
Riga. Pînă atunci va trebui insă să facă

fată meciurilor cu româncele de la Poli
tehnica.

Ce dă drept formației franceze să 
spere? O oarecare maturitate interna
țională, o bună valoare atletică (simți
tor ameliorată de antrenorul austriao 
Erich Biermayer) și puternicele indivi
dualități care o compun. Printre acestea, 
Jackie Chazalon este vedeta nr. 1 a bas
chetului feminin din Franța, nu numai 
datorită originalităților ei de ținută, ci 
mal ales inteligenței depuse în joc. Ea 
este, Împreună cu Irfene Guidotti, con
ducătoarea de joc a formației Tot îm
preună — deși cele mal „mici" — ele 
marchează de obicei cel mai mult, dato
rită vlclenelor Infiltrări pe sub coș. Din
tre cele înalte, Elizabeth Riffled este 
cea mal productivă. înscriind aproape Ia 
flecare meci cite 20 de puncte, pentru 
că e combativă șl recuperează frecvent 
sub coș.

C.U.C. beneficiază acum și de aportul

a două jucătoare străine: Iugoslava Olga 
Djokovld șl austriaca Adrianne Bier
mayer (soția antrenorului), care se dis
ting prin precizia paselor șl Intercep
ții subtile în apărare. Dar dincolo de 
jucătoarele citate, mai rămîn pe banca

LOTUL C.U.C.

4. Colette Passemard (27 de ani, X,80 
m); 5. Dominique Sinsoilliez (23 ani, 
1,88 m); 6. Irtne Guidotti (23 ani, 1,70 m); 
7. Maryse SaUols (23 ani, 1,67 m); 8. A- 
drianne Biermayer (28 ani, 182 m); 9- 
Francoise Quiblier (20 ani, 1,87 m); 10. 
Jackie Chazalon (28 ani, 1,72 m); 11. Do
minique Le Ray (21 ani, 1,90 m); 12.
Olga Djokovici (28 ani, 1,80 m); 13. Eli
zabeth Rifflod (27 ani, 1,87 m).

A V-a ediție

DIN 25 DE TARI,
indoor

de atletism

a „europenelor"

PREZENT! LA GOTEBORG

ÎN TURNEELE
DE TENIS

— A început tra» 
de tenis dintre 

și Australiei, con- 
an ca o revanșă a' 
„Cupei Davis“, în

5 internaționale care pot

BARAJ PENTRU CUPA CUPELOR LA BASCHET:

STEAUA-ESTUDIANTES 62 79, LA PAUZA 36-26!
ROMA, 8 (prin telefon). Desfășura

tă la Pallazzo dello Sport, intilnirea 
masculină de baschet dintre echipele 
Steaua București și Estudiantes Ma
drid s-a încheiat cu victoria sportivi
lor spanioli cu scorul de 79—62 
(26—36). Datorită acestei victorii. Es
tudiantes s-a calificat în semifinalele 
Cupei cupelor și va juca cu Steaua 
roșie Belgrad.
. _ Referitor la meciul de joi noaptea 
(încheiat după ora 24), trebuie men
ționat că el a avut două reprize total 
distincte. în prima, steliștii au evo
luat excelent și, după 5—6 minute de 
echilibru, scorul le-a devenit favora
bil, ei ajungînd să conducă în minu
tul 10 cu 18—9. în continuare, apăra
rea bucureștenilor a izbutit să-l ani
hileze pe celebrul Taylor (care, în 
toată repriza, a înscris 2 coșuri și 3 
aruncări libere), iar atacul a realizat 
acțiuni spectaculoase și eficace.

Scorul la pauză (10 puncte în fa
voarea Stelei) lăsa să se întrevadă 
un succes al echipei române. Dar nu 
a fost așa. Madrilenii, hotărîți să re
facă handicapul, au aplicat din pri
ma secundă apărarea presing pe tot

terenul. Drept urmare, Steaua a în
scris un singur punct între minutele 
21 și 25 ! La scorul de 37—35, antre
norul Vasile Popescu a cerut time-out 
și a dat indicații jucătorilor pentru 
contracararea acțiunilor adversarilor, 
în zadar. însă. Pînă în minutul 32 
s-a mai menținut echilibrul (43—42 
pentru Estudiantes), după care, însă, 
baschetbaliștii bucureșteni au intrat 
în derută. în minutul 34 scorul de
venise 58—48 pentru Estudiantes ! Ra
tările și greșelile de tehnică au fost 
frecvente la echipa Steaua, care s-a 
comportat în această a doua repriză 
sub orice critică, pierzînd-o. de altfel, 
cu o diferență de 27 de puncte !

Au înscris : Taylor 21 (4 coșuri,
restul aruncări libere), Cid 2, Sagi- 
Vela 29, Peraita 10, Martinez 5, Olai- 
zola 5, Cienfuegos 5, Cambronero 2 
pentru Estudiantes, respectiv Cemat 
22, Tarău 15, Oczelak 10 (2 coșuri, res
tul aruncări libere), Baciu 1, Savu 4, 
Pîrșu 6, Poleanu 2, Dumitru 2 (a mai 
jucat Ioneci). Au arbitrat cu multă 
severitate în aprecierea faulturilor 
(ambele echipe au avut cite 4 elimi
nați), italienii Martelini și Siorita.

rezervelor încă r 
orieînd pretinde a forma o echipă cam
pioană a Franței: Colette Passemard, 
Francoise Quiblier, Maryse Sallois, Do
minique Sinsoilliez și Dominique Le Ray 
(cea mai înaltă dintre componentele e- 
chipei). Să remarcăm că, din 10 jucă
toare, 7 sînt înalte de peste 1,80 m, iar 
4 dintre ele măsoară chiar peste 1,87. 
Șl, după cum se știe, talia nu e ultimul 
dintre atuurile unei echipe de baschet...

Este evident că, în deplasare, echipa 
din Clermont-Ferrand va juca prudent, 
folosind riguroasa defensivă individuală, 
încercind intercepțiile in apărare și va- 
lorificlnd viteza contraatacurilor sale.

Paris, martie
VINCENT BINET

ANNEMARIE PROLL
CONDUCE DETAȘAT 

ÎN „CUPA MONDIALĂ
PRAGA, 8 (Agerpres). — Proba 

feminină de slalom special dispu
tată la Smokovec (în Munții Ta
tra), s-a încheiat cu victoria spor
tivei vest-germane Roși Mitterma- 
ier, urmată de Daniele Debernard 
(Franța), Hanni Wenzel (Lichtens
tein), Lise-Marie Morerod (Elveția) 
și Patricia Emonet (Franța).

în clasamentul individual femi
nin al „Cupei Mondiale", înaintea 
ultimului concurs, continuă să 
conducă detașat celebra schioară 
austriacă, Annemarie Proll-Moser, 
cu 248 p, urmată de Hanny Wenzel 
— 133 p, Christa Zechmeister 
(R.F.G.) — 129 p și Monika Kase- 
rer (Austria) — 128 p.

GOTEBORG, 8 (prin
Plecați joi dimineața de 
pe ruta Copenhaga—Goteborg, atleții 
români au ajuns după amiază pe ae
roportul Torslanda din orașul ce găz
duiește cea de a V-a ediției a Cam
pionatelor europene pe teren acoperit, 
întîmpinați de delegați ai forului or
ganizator — Svenska Fri-Idrotsfor- 
bundeț (Federația suedeză de atle
tism), care are, de altfel, la aeroport 
un centru de informare, delegația ro
mână a fost apoi condusă la Hotelul 
Europa, unde se află cazate toate de
legațiile participante. în autobuz, în 
drum de la aeroport spre cartierul de 
nord-est al orașului, ni s-a spus că 
de la Hotelul Europa pînă la sala 
Scandinavium, unde sîmbătă și du
minică se vor desfășura întrecerile, 
distanța este mică — aproximativ 15 
minute de mers pe jos, dar că spor
tivilor le vor fi puse la dispoziție, 
pentru orice eventualitate... abonamen
te la tramvai.

Odată rezolvate toate formalitățile 
legate de cazare (hotelul are și o sală 
de gimnastică, sauna și bazin de înot), 
sportivii noștri s-au interesat, firesc, 
asupra posibilităților de antrenament. 
La locul de concurs, în sala Scandina
vium, accesul atleților pentru antre
nament și acomodare a fost permis 
doar azi. 8 martie (n. r. ieri) între orele 
9—12 și 15—18. Cei ce apelează 11> 
Ullevi stadion — aflat la cea. 
distanță de Scandinavium — 
dispoziție o pistă acoperită de 
(„tunelul de alergare").

Așadar, vineri, o zi plină . 
ultimele pregătiri înainte de concurs. 
Dar chiar dacă competitorii nu au 
putut păși decît vineri pe tartanul 
sălii, cunoștința cu Scandinavium nu 
putea fi amînafă. Așa că am vizi
tat-o chiar joi spre seară, în avan
premiera marelui eveniment atletic al 
sezonului indoor european. Sportivii, 
oficialii și ziariștii au pătruns în in
cinta acesteia trecînd prin sala „sia
meză" Valhalla, unde se află și 
grupurile sociale, centrul de presă si

SUCCESORUL LUI NEPELA :

telefon). — 
la Otopeni,

500 m. 
au la

400 m

pentru

Blocajul băcăuan alcătuit din Robciuc și V. Ionescu stopează o nouă 
acțiune 

intilnirea
la fileu 
Viitorul

a studenților gală țeni (în atac Gheorghe). Fază din
Bacău — C.S.U. Calați (3—1). Foto : I. MIHAlCÂ

Jurneul final al campionatului masculin de volei

STEAUA ÎNVINGĂTOARE
ÎN DERBYUL ETAPEI

Cel de-al doilea turneu pentru 
locurile 1—6 al campionatului mas
culin de volei se apropie de sfîrșit, 
ieri în sala Dinamo desfășurîndu-se 
partidele etapei a treia.

în deschiderea programului spec
tatorii au asistat la consemnarea 
unui rezultat mai puțin previzibil : 
Viitorul Bacău — C.S.U. Galați 3—1 
(9, —6, 13, 13), dacă ținem seama 
ca la Timișoara studenții au în
vins clar în trei seturi. A fost un 
meci anost, disputat în ritm de... 
vals, ambele echipe comițînd gre
șeli cît pentru... cinci partide, în- 
cepînd de la serviciu și terminând 
cu combinațiile tactice la fileu 
Dacă adăugăm la aceasta și blaza
rea manifestată în joc de voleiba
liștii băcăuani și gălățeni (fapt care 
le-a atras și un avertisment din 
partea arbitrului), avem imaginea 
mai completă asupra calității în
tâlnirii. Victoria formației Viitorul, 
pe deplin meritată, este urmarea 
faptului că băcăuanii au greșit, to
tuși, mai puțin în momentele

fost de scurtă durată, campionii 
evoluînd în următorul set foarte 
bine, și-au dominat net adversarii 
cîștigînd detașat. în continuare, Di
namo, fără să forțeze (deși studen
ții au căutat să-și pună cît mai 
mult în valoare bagajul de cunoș
tințe tehnico-tactice, dar nu au pu
tut mai mult), acumulează punct 
după punct, avînd și atu-ul unui 
atac mai percutant și al unei apă-

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

rări mai sigure, 
învingătoare. Scor

PROGRAMUL DE AZI

Sala Fioreasca, de la ora 14.30 : 
torul — Dinamo, Universitatea — 
plorări, Steaua — C.S.U.

deci-

Vii-
Ex-

sive. Echipa învingătoare a aliniat 
următorii jucători : Gavril, Robciuc, 
V. Ionescu (Zvolinschi), Cocoș (E- 
nuca), Burciu, Leporda. Excelent 
arbitrajul cuplului M. Aibuț-A. 
Dragomir, ambii din București.

Partida dintre Dinamo și Univer
sitatea Cluj a debutat neașteptat : 
după 20 de minute studenții își ad
judecă primul set, surprinzîndu-i 
pe bucureșteni prin vivacitatea a- 
tacului. Dar, bucuria clujenilor a

JAN HOFFMANN
MUNCHEN, 8 (Agerpres). — După 

ce în urmă cu o lună a terminat 
învingător la campionatele europe
ne de la Zagreb, tînărul patina
tor Jan Hoffmann (R. D. Germa
nă) a cîștigat și medalia de aur a 
campionatelor mandiale de pati
naj artistic, care se desfășoară la 
„Olympiahalle" din Miinchen. în 
vîrstă de 18 ani, elevul din Karl 
Marx-Stadt, cucerește pentru pri
ma oară titlul suprem, urmînd 
cehoslovacului Ondrej Nepela, care 
s-a retras din activitatea competi- 
țională de performanță. Joi seara, 
Jan Hoffmann și-a păstrat locul 
ocupat la exercițiile impuse și 
„programul scurt", prezentînd cu 
măiestrie un atractiv program de 
exerciții libere, în cadrul căruia 
a executat, printre altele, de trei

„CUPA AFRICII“
LA FOTBAL

8
6
5
3
1
1

o
2
3
5
7
7

24: 4
18:10 
20:12 
12:15
6:22
5:22

în cadrul „Cupei Africii" la fot
bal, selecționata Republicii Arabe 
Egipt a obținut, la Cairo, cea de-a 
treia victorie consecutivă, cîștigînd 
cu scorul de 2—0 (1—0) meciul 
susținut cu formația Coastei de 
Fildeș. Golurile au fost marcate 
de Shazli și Khalil. Partida s-a 
disputat pe stadionul central din 
Cairo și a fost urmărită de pesle 
70 000 de spectatori.

într-un alt joc contând pentru 
grupa preliminară A, reprezenta
tiva' Zambiei a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa Ugaridei, 
prin golul înscris de El-Kobra.

Iată clasamentul final al grupei 
A : 1. Republica Arabă Egipt — 
6 puncte ; 2. Zambia — 4 puncte ; 
3. Coasta de Fildeș — 1 punct ; 4 
Uganda — 1 punct.

Echipele Republicii Arabe Egipt 
și Zambiei s-au calificat pentru se
mifinalele competiției

ori o săritură „triplă". Jan Hof
fmann a totalizat 231,44 puncte, 
fiind urmat în clasament de Ser- 
ghei Volkov (U.R.S.S.) — 227,94 
puncte, Toller Cranston (Canada) 
— 227,86 puncte, Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.) — 226,21 puncte, Ronald 
Shaver (Canada) — 225,13 puncte 
și Gordon McKellen (S.U.A.) — 
222,80 puncte. Patinatorul român 
G. Fazekas a ocupat locul 24 (cu 
172,74 puncte), 
participat 26 de concurenți 
22 de țări.

In proba de dansuri, după 
fășurarea figurilor impuse, pe 
mul loc se află cuplul 
Ludmila Pahomova — 
Gorșkov cu 107,88 puncte, urmat 
de perechile Hilary Green—Glyn 
Watts (Anglia) — 101,71 puncte și 
Natalia Liniciuk—Ghenadi Karpo- 
nosov (U.R.S.S.) — 98,80 puncte.

Au început și întrecerile probei 
individuale feminine. După cele 
trei figuri impuse, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. Karin Iten
(Elveția) — 76,77 puncte ; 2. Chris
tine Errath (R. D. Dermană) — 
73,70 puncte ; 3. Maria McLean
(Anglia) — 69,42 puncte.

La întreceri au 
din

des- 
pri- 

sovietic 
Aleksandr

TURNEUL CANDIDATELOR
Cu 

rea 
(unde 
pante 
titlul 
clasament conduce Nana Aleksan- 
dria cu 8 p, urmată de Marta Șui 
— 61/2 p, Irina Levitina — 6 p și 
Natalia Konopleva IV2 P-

Nana Aleksandria și-a asigurat 
calificarea, a doua participantă la 
turneul candidatelor urmînd să fie 
desemnată în ultima rundă, cînd se 
întîlnesc Irina Levitina și Marta 
Șui.

o rundă înainte de termina- 
turneului de la Kislovodsk 
se desemnează două partici- 
ale turneului candidatelor la 
mondial feminin de șah). în

detașîndu-se în 
final 3—1 (—9, 

3, 11, 4) pentru Dinamo. Au jucat: 
Dinamo — Dumănoiu (Păușescu), 
Schreiber, Vraniță, Udișteanu, Tu- 
tovan, Marinescu ; Universitatea — 
Popa (Vaida), Mateescu (Silaghi), 
Bînda, Balaș (Kozmucza), Macavei 
(Nițoiescu), Gyorgyfalvi. Foarte bun 
arbitrajul prestat de brigada bucu- 
reșteană: V. Dumitru și D. Ră- 
dulescu.

în luptă pentru locul secund în 
clasament, Steaua a reușit, la ca
pătul unui meci maraton, să învin
gă pe Explorări Baia Mare, cu 
3—2 (—6, 12, —10, 10, 5). După 
introducerea — după setul al doi
lea — a lui R. Enescu și Stamate, 
sextetul stelist a acționat mai or
ganizat, impunîndu-și superiorita
tea în fața unei echipe 
luptat cu multă ambiție 
un rezultat favorabil. Au 
foarte bine 
ciu (ambii

care a 
pentru 

arbitrat
N. Be-I. Niculescu și 

din București).
Emanuel FANTANEANU

ABSENTE-N
ultimele secvențe ale celei de a 25-a edl- 
se joacă cu nerv, alteori fără chef, cu o 

l campioane

BLAZARE-N TEREN,
Se consumă, de miercuri încoace, 

ții a campionatului masculin. Uneori _ . . .. , _________
blazare săritoare în ochi, cu apatia pe care o dă existența unei ____ ______
dinainte știute. Fiindcă Dinamo, deși stoarsă de turul de forță de la Paris, nu 
permite totuși nimănui să-l strice palmaresul șl să-i arunce umbre pe car
tea de vizită. Corabia-amiral a voleiului nostru, condusă de căpitanul Schrei
ber și secundul Udișteanu, plutește, cu siguranță chiar și după talazurile care 
au izbit-o furios pe Sena, ignorînd parcă valurile potrivnice, dar neputincioa
se. din vecinătatea țărmului. Oricum, nu mai poate eșua...

Această blazare finală este tulburată doar de ambițiile băimărenlior — 
abia reveniți în prima divizie — de a lăsa in urmă pe steliști, foști campioni ani 
tn șir pînă la înălțarea dinamoviștilor.

Și totuși nu e greu de observat că Jucătorii echipelor noastre pot mai 
-nuit dccit arată în acest turneu final, care nu le creează nici grija retrogra
dării, nici pe cea a luptei pentru titlu. Dar, dincolo de Dinamo și de duelul din
tre cutezătorii băimăreni și steliști, celelalte formații par să-și fi îndreptat aten
ția doar spre anumite jocuri, din ultimele zile, pentru care-și menajează forțele. 
Prezența unui public numeros, ca la primele turnee de ia Iași, Timișoara, Bră
ila sau Rm. Vilcea. ar ti stimulat, fără îndoială, echipele. Dar sala Fioreasca a 
fost miercuri și joi aproape goală, deși elevii si studenții aveau intrare liberă! 
Deși dinamoviștii, pentru comportarea de la PariS. ar ti meritat, totuși, o pri- 
nirc mai caldă și aplauze din partea amatorilor de sport bucureșteni...

Aurelian BREBEANU

TRIBUNE!

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
FLORETIȘTII DE LA STEAUA

IN „C.C.E."
VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO AU 

PLECAT LA OSIJEC

Joi dimineața au părăsit Capita
la, îndreptîndu-se către Paris, fio- 
retiștij clubului Steaua care vor 
Participa la întrecerile din cadrul 
„Cupei campionilor eropeni". Au 
făcut deplasarea Mihai Țiu, Iuliu 
Falb. Mihai Bănică, Ștefan Arde- 
leanu și Adalbert Kuki.

Lotul este însoțit de coi. Romeo 
Mocanu, secretarul clubului și de 
prof. Iosif Zilahi, în calitate de an
trenor.

întrecerile pentru „C.C.E." la flo
retă au avut loc în capitala Fran
ței, în ziua de 8 martie, iar sîmbă
tă și duminică sînt programate a- 
salturile pentru „Cupa Adrian 
Romei".

Ieri seară a părăsit Capitala echi
pa feminină de volei Dinamo Bucu
rești, care va participa, între 11 și 
13 martie, la turneul final al Cupei 
cupelor, ce va fi găzduit de orașul 
Osijec (Iugoslavia). S-au mai cali
ficat pentru această fază, a com
petiției formațiile Ț.S.K.A. Mosco
va, A.Z.S. Varșovia și Ruda Hvezda 
Praga.

Au făcut deplasarea jucătoarele : 
Helga Bogdan, Alexandrina Cons- 
tantinescu, Margareta Șorban, Emi
lia Stoian, Venera Hoffman, Cons
tanța Dinculiță, Maria Dobrogea- 
nu, Petruța Tache și Mariana Chi- 
ma, însoțite de antrenoarea Doina 
Ivănescu și dr. M. Pop.

biroul de informații. Pista circulară, 
din tartan, cu patru culoare, are 
195 m iar cea pentru sprint și gar
duri, 60 m (cu 8 culoare). între cele 
două piste se află plasate locurile de 
săritură în lungime și triplu (în fața 
tribunei principale) și aruncări (vi
zavi), doar spațiul destinat săriturii 
in înălțime, intersectîndu-se cu pista 
de sprint, în spatele locului de start. în 
această sală polifuncțională, cînd ho
cheiul ia locul atletismului, tartanul 
își păstrează, totuși, locul sub gheață, 
singura modificare substanțială fiind 
mărimea capacității tribunelor de la 
8 000 la 14 000...

De la centrul de presă am fost in
formați că și-au anunțat înscrierea 25 
de țări : Austria, Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, Spania, Filnlanda, Fran
ța, Anglia, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Grecia, Olanda, Ungaria, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, România, Elveția, 
Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Iu
goslavia și Suedia, la conferința de 
presă ce va avea Ioc astăseară, după 
ședința tehnică, urmînd să ni se co
munice toate amănuntele legate de 
tragerile la sorți. Se estimează pe o 
prezență masivă : peste 250 de atleți 
și peste 150 de atlete, notabile din 
punct de vedere numeric fiind dele-

(Urmare din pag. 1)

titlului conducea cu 7 goluri avans. 
Victoria a fost obținută de Birtalan 
(8 goluri) și de colegii săi, dar în
lesnită și de tactica greșită a antre
norilor cehoslovaci. Apărarea „om la 
om" ia Birtalan șl Gunesch a fost în 
avantajul românilor !...“. Apoi : „Pen
tru acest joc foarte important, an
trenorii români au găsit soluția cea 
mai bună : Birtalan și Gunesch îm
preună în atac, variantă pe care 
n-am văzut-o în decembrie, la Tro
feul R.D. Germane cînd Gunesch îl 
schimba pe Birtalan".

CAMPIOANA OLIMPICA ÎNVINSA 
FĂRĂ DREPT DE APEL

Vizionînd seara, pe micul ecran, 
ultimele partide ale semifinalelor, 
ne-am notat cîteva lucruri — după 
opinia noastră — interesante. Revăzînd 
săritura de uriaș a lui Birtalan am 
făcut, cu ajutorul lui, un mic 
calcul : înălțimii sale, 1,94 rn, 1 se 
adaugă aproximativ 60 cm deschide
rea brațului și o detentă de S6 cm. 
Așadar, mingea este catapultată de 
la o înălțime de 3,50 
person! că...

în partida R.D. Germană—Iugo
slavia handbaliștii 
avut aproape 
cerea. Vedeta 
Bhome care, 
de „meserie", 
ză pe partea 
doua pe partea dreaptă, mareînd în

m ! Viteza ? Su-

țării gazdă au 
în permanență condu- 
nr. 1 a partidei a fost 
extremă dreaptă fiind 
a jucat în prima repri- 
stîngă, iar în cea de a

F. Germania (46), Suedia
R. D. Germană

gațiile R.
(35), Polonia (34),
(30), Franța, (29), Spania (26), Finlan
da și U.R.S.S. (25).

Din discuțiile cu colegi de breslă 
am aflat despre prezența unor cu- 
noscuți recordmani mondiali și euro
peni, ca de pildă : sovieticii Borzov, 
Korneliuk (60 m.), Saneev (triplusalt), 
Ludmila Bragina (1500 m.), polonezii 
Nowosz (60 m), Szordykowski (1500 
m), Ioachimowski (triplusalt), repre
zentanții R.F.G. Ulrike Meyfarth 
(înălțime), Elenn Wellman-Titiel 
(1 500 m.) șl Baumgartner (lungime), 
suedezii Kjell Isaksson (prăjină) gi 
Ricky Bruch (greutate).

Alături de asemenea nume presti
gioase se vor afla în concurs și cei 
zece reprezentanți ai atletismului nos
tru : Valeria Ștefănescu, Viorica Vis- 
eopoleanu, Cornelia Popa, Virginia 
Ioan, Ileana Silai, Cârme» Ene, Dorel 
Cristudor, Șerban loan, Petre Lupan, 
Caro] Corbu. Dintre aceștia, vor intra 
sîmbătă în „focul" luptei : Valeria 
Ștefănescu (60 mg), Dorel Cristudor 
(60 m), Șerban loan (înălțime). Petre 
Lupan (1 500 m) și Carol Corbu (lun
gime).

HAJRTFORD. 
diționalul meci 
echipele S.U.A. 
siderat în acest 
ultimei finale a 
care tenismanii australieni au ob
ținut o categorică victorie cu 5—0. 
In prima partidă s-au întîlnit Rod 
Laver și Stan Smith, victoria re
venind cu 7—5, 6—3 jucătorului 
australian.

HAMPTON. — în turnul doi, 
campionul iugoslav Nikola Pilici 
l-a întrecut cu 6—7, 6—1, 6—1 p® 
cehoslovacul Jan Pisecky, maghia
rul Balăzs Taroczy l-a eliminat cu 
6—2, 6—7, 6—3 pe vest-germanul 
Karl Meiler, iar americanul Jimmy; 
Connors l-a învins cu 6—2, 6—2 pe 
compatriotul său Mike Estep. Te- 
nîsmanul francez Georges Goven a 
cîștigat cu 6—4, 6—4 în fața lui 
Pat Cramer (R.S.A.).

BUENOS AIRES. — Tenismanuî 
argentinian Julian Ganzabal con
tinuă să se afirme. în sferturile 
de finală el l-a învins cu 6—4,

englezul 
favoriții 
partidă, 

a dispus 
6—2 de

Paul SLAVESCU

6— 2, 3—6, 3—6, 6—4 pe 
Roger Taylor, unul dintre 
concursului. într-o altă 
Ricardo Cano (Argentina) 
cu 6—4, 1—6, 6—7, 6—2, 
Victor Peccl (Paraguay).

DALLAS. — în ultimele partide 
din „optimi" Nancy Gilnter-Rxcheyj 
a învins-o cu 6—3, 6—1 pe Mărci® 
Louie, iar Karen Krăntzcke a dis
pus cu 6—2, 6—1 de Laurie Fle-< 
ming. în cea mai disputată par. 
tidă a zilei, Lesley Hunt a elimi
nat-o în trei seturi: 4—6, 7—5, 7—5 
pe Wendy Overton.

MADRID. — în sferturile de fi
nală, spaniolul Juan Muntanola 
l-a învins cu 6—1, 6—1 pe engle
zul Philip Siviter. în alte două! 
partide: Seegers (R.S.A.) — Gi- 
menez (Spania). 6—0, 6—4; Lloyd 
(Anglia) — Farrell (Anglia) 5—7t
7— 5, 6—1.

HANDBAL MASCULIN,
celorlalți în atac. Dar, în primul 
rind, ne bucurăm nespus de mult de 
faptul că am ajuns în finală. Cu
noaștem șă atuurile echipei R.D. Ger
mane : în primul rind faptul că joa
că acasă, în fața publicului propriu, 
apoi valoarea reconfirmată în meciul 
cu Iugoslavia și marea lor dorință 
de a se revanșa după finala de ia 
Paris".

ambele ipostaze. Echipa R.D. Ger
mane a condus cu 10—6 îndeosebi 
datorită faptului că apărarea s-a de
plasat spre locul unde se juca min
gea și pentru că jucătorul avansat, 
Lackenmacher sau Schmidt, s-a in
terpus deseori în traiectoria paselor 
handbaliștilor iugoslavi. A existat și 
un 
n>in. 
care 
fost 
care 
în penultimul minut de joc să con
ducă cu 19—16,

moment de mare tensiune. în 
50 scorul devenise 15—15. Cei 
au acționat însă cu calm au 

handbaliștii din R.D. Germană, 
și-au refăcut avansul, ajungînd

SINGURA NOASTRA DORINȚA1 
LOCUL I

„NE BUCURAM MULT CA SINTEM 
DIN NOU IN FINALA"

Cu antrenorii emeriți Nicolae Ne» 
def și Oprea Vlase am stat de vor
bă în camera lor de hotel. întrebă
rilor noastre le-au dat răspuns am
bii tehnicieni. Iată într-un text pre
scurtat opinia lor :

„Am jucat progresiv 
special din punct de 
Am intrat mai greu 
concurs, dar jucătorii 
plafonul maxim al valorii lor. Pen
tru finală atuurile echipei României 
sini: maturitatea, omogenitatea și 
dorința jucătorilor de a cuceri cel 
de al 4-lea titlu. Contăm pe o apăra
re bună (vom folosi varianta 5+1 
cu Gnnesch sau Kiesid in față), pe 
calitățile fizice ale handbaliștilor noș
tri, mai ales pe viteza lor de contra
atac, pe fantezia lor, dar și pa disci
plina tactică, pe forța de șui a lui 
Birtalan și pe randamentul tuturor

Cristian Gațu, căpitanul echipei re
prezentative ne stă 
tea-i cunoscută 
o îndelungată 
zumă : „Vom

cu amabilita-
— la dispoziție. După 
convorbire tot el re- 
lupta pînă la ultima

mai bine, în 
vedere tactic, 
în ritmul de 
ating acum

PROGRAMUL 
MECIURILOR FINALE

AZI
La Berlin, de la ora 16.30 s Un

garia — Danemarca (locurile 7—8); 
de Ia ora 18 : iugoslavia — Polo
nia (locurile 3—4).

MIINE
ta Berlin, de la ora 

hoslovacia — U.R.S.S. 
5—6) ; de la ora 18.45 : 
— R. D. GERMANA (locurile 1—2),

LA RADIO...'
Duminică. în cadrul radlopro- 

gramulul „Sport și muzică", trans
misie directă de Ia Berlin, finala 
campionatului mondial î Româ
nia — R.D.G.

...Șl LA TELEVIZIUNE
AZI, de la ora 18 : meciul iu

goslavia — Polonia (locurile 3—4).
MIINE, de la ora 18.40 : meciul 

ROMANIA — R. D. GERMANA, 
transmisii directe de la Berlin.

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

1. ȘTEFAN BIRTALAN (ROMA
NIA) — 36 goluri ; 2. Satoh (Ja
ponia) ; * ' '
ponia) — 28 ; ‘ 
Germană) — 24 . 
(R. D. Germană) 
jov (Bulgaria) — 
(R. D. Germană) 
pel (Polonia) — 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria) — 19.

17.15 e Ce- 
(locurile 

ROMANIA

CINE VA ARBITRA FINALA ?

mondial au 
tot 
ca-

celui de al

picătură de energie. Avem o echipă 
unită, talentată, mobilizată de o ma
re dorință : cucerirea 
4-lea titlu mondial".

33 ; 3. Fujinaka (Ja-
4. Ganschow (R.D.

I ; 5. Lackenmacher^
— 22 : 6. Alad- 

• 21 ; 7. Kăhlert
— 21 ; 8. Klem- 
21 ; 9. Maximov

21 ; 10. Hunyadkurty

Fostul campion mondial de șah, 
marele maestru sovietic Boris 
Spasski, a susținut recent la New 
York două simultane, in primul, 
desfășurat într-un club din Man
hattan, șahistul sovietic a avut 41 
de adversari, obținînd 32 de victo
rii, opt remize și pierzînd o parti
dă în fața lui Charles Madigan, 
student la Universitatea din Ber
keley. Cel de-al doilea simultan a 
avut loc la clubul de șah al O.N.U. 
Spasski a jucat la 13 mese, termi- 
nînd învingător în 12 partide și 
remizînd-o pe cea disputată cu com
patriotul său Oleg Bugaev, func
ționar în Reprezentanța sovietică 
la Națiunile Unite, Iată-l în foto
grafie — pe Boris Spasski, în 
timpul primului său simultan new- 
yorkez.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

SCHIO

TELEX • TELEX • TELEX
Au fost definitivate datele de începere 
a meciurilor din cadrul semifinalelor tur- 
'neului candidaților la titlul mondial mas
culin. Intilnirea dintre Boris Spasski șl 
Anatoli Karpov se va desfășura de la 10 
aprilie la Leningrad, iar meciul 
Petrosian — Viktor Kordnoi va 
la 12 aprilie, la Odessa.

Tigran 
debuta

a SueEchipa reprezentativă de fotbal
diei, care se pregătește în vederea par
ticipării la turneul final al campionatu
lui mondial, a susținut un nou Joc de 
verificare în Italia, cu formația catan'a 
care activează in divizia secundă Fot
baliștii italieni au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0). prin golul înscris 
în mln. 8 de Spagnolo.
SI
Au luat sfirșit întrecerile concursului 
internațional de schi nordic, desfășurat 
la Sapporo. în ultima zi a competiției 
s-a disputat proba de sărituri de la tram- : 
bulina mare. în pare victoria a revenit 
schiorului elvețian Walter Steiner cu 
246,2 puncte și sărituri de 114 m și 99 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat sporti-

vii japonezi Mineyukl Mashiko — 217,7 
puncte (104 m șl 94 m) și Yukio Kasaya 
— 208,3 puncte (100 m șl “

Cea de-a 76-a ediție a 
Festival de schi (probe
Holmenkollen (Norvegia)

92 m).

• TELEX
să conducă echipa Dukla Jihlava cu 59 
p, urmată de Sparta Praga — 50 p și 
Tesla Pardubice — 47 p.

La acest campionat ______
oficiat 12 perechi de arbitri din 
atîtea țări. Care dintre cei 24 de 
valeți ai fluierului vor fi delegați 
să conducă finala ? Decizia o va lua 
comisia de specialitate a I.H.F. Sînt 
posibile două cupluri : Ovdal-Rodii 
(Danemarca) și Karlsson—Larsson
(Suedia). Dar...

Astăzi, la Berlin se dispută două 
dintre meciurile finale : la ora 16,30 
finala pentru loc. 7—8 Danemarca— 
Unagria, iar la ora 18 finala loc. 3—4 
în care campioana olimpică Iugosla
via, va fi opusă revelației acestui 
campionat mondial, reprezentativa 
Poloniei.

RILOR

tradiționalului 
nordice) de la 

. _ a debutat cu
proba feminină de 5 km. cîștigată de 
sportiva norvegiană Berlt Moerdre- 
Lammedal. urmată de compatrioata sa 
Berit Johannesen șl finlandeza Marjatta 
Kajosmaa. Campioana suedeză Meeri 
Bodelid s-a situat pe locul 5.
a
în etapa a 38-a a Campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, lidera cla
samentului. echipa Dukla Jihlava, a în
vins pe teren propriu, cu scorul dn 5—2 
(0—1, 2—0. 3—1), formația Tesla Pardu
bice. Alte rezultate: H.Z. Litvinov — 
Skoda Plsen 3-5 (1—2. 1—1. 1—2):
Sonp Kladno — V.T.Z. Homutov 9—1 
(1—0 2—1, 6—0); Slovan Bratislava —
Z.K.L. Brno 6—4 (2—1, 2—3. 2—0); V.S.Z. 
Kosice — Motor Ceske Budejovice 5—2 
(1—0, 2—1- 2—1). ‘

In semifinalele „Cupei Poloniei" (a fot
bal, echipa Gwardla Varșovia a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) pe L.K.S. Lodz, 
iar formația Gomik Zabrze a Întrecut 
cu 2—0 (0—0) pe Arkonla Szczecin. în 
celelalte două meciuri vor juca Stal Ml- 
elec cu Legia Varșovia și Ruch Chorzow 
cu Garbarnla Cracovia.

La Budapesta s-a desfășurat intilnirea 
internațională amicală de fotbal dintre 
echipa locală Honvecl și formația polo
neză Legia Gdansk. Fotbaliștii maghiari 
au terminat învingători cu scorul de 
(1—0), prin golurile înscrise 
șl Pusztai.

de Păi
4—0
(3).

ale

în clasament continuă

tn cadrul campionatelor de 
Australiei de la Melbourne, 
recordman Brad Cooper a cîștigat proba 
de 400 m liber. în 4:01,30 ta 3.12 de re
cordul mondial.

natație 
cunoscutul

Recent, am avut prilejul să con
statăm, 
mania, 
așezați 
mașini, 
mușeîndu-și buzele și ______ ,
fremătînd și jucîndu-și nervos de
getele, pentru că interdicția depă
șirii vitezei de 100 km/oră vine in 
flagrantă contradicție cu puterea 
teoretică probată de cadranul de 
bord care arată adesea limite de 
200—220 km^oră. Fără a intra in 
amănuntele tehnice ale acestei si
tuații, determinată evident de pe
nuria generală de combustibil, 
vom menționa doar că limitarea 
vitezei a adus după sine o sen
sibilă descreștere a accidentelor pe 
șosele.

Nu am fi pomenit aceste cir
cumstanțe automobilistice, 
concomitent nu ne-ar fi izbit, prea 
ades în această iarnă, creșterea 
îngrijorătoare a vitezelor înregis
trate pe pistele de zăpadă și de 
gheață ale întrecerilor de schi. Pro
bele de coborire au devenit parcă 
prilejuri de testare a posibilități
lor omenești. în „Cupa mondială" 
s-a ajuns la viteze 
pre ape 130 km/oră 
orare de peste 110

Vă propunem sâ 
închizînd o clipă ochii 
prapuneți aceste două 
Pe de o parte un Mercedes stru
nit în hățuri, iar pe de altă par
te două scinduri pornite la vale 
în goană nebună, cu toate conse
cințele posibile. Vă atragem aten-

pe autostrăzile R. F. Ger- 
tabloul bizar al 
la volanul unor 
nevrozați și plini

șoferilor 
imense 

de draci, 
fornăind,

dacă

de vîrf de a- 
și la medii 

km.
încercați — 

să su- 
imagini.

ția că în acest din urmă caz e 
vorba de un motor uman, de un 
incredibil curaj și de o fenome
nală îndemînare sportivă și artis
tică.

în cursa automobilelor pe auto
străzi, limitarea vitezei a dus la 
limitarea accidentelor. în cursa 
schiorilor, creșterea vitezelor Ia 
ce va duce ? lată, de altfel, pro
blema pe care a luat-o în discu
ție o comisie specială a Federa
ției internaționale de schi, cu pri
lejul campionatelor mondiale de 
schi alpin de la St. Moritz. Pro
gresul în pregătirea fizică în cu
noștințele tehnice, în echipament 
a îndreptățit pe tot mai mulți or
ganizatori de concursuri să pregă
tească pante mereu mai abrupte, 
mereu mai drepte, pentru ca halu
cinanta trecere a schiorilor în 
cursele de coborire să devină tot 
mai spectaculoasă. Ce se petrece 
în sufletul eroilor acestui „asalt al 
imposibilului" interesează prea 
puțin pe organizatori. Mai multă 
atenție se acordă deliciului tele
spectatorului, tensiunii și încor
dării pe care le suportă publicul 
de pe marginea pistelor.

Soluții ? Pentru autostrăzi s-au 
găsit. Dar pentru pantele de co
borire ? - Poate porți largi direc
ționale, pentru a mai frîna elanul 
irezistibil. Pentru că altfel. în rit
mul acesta nu se va mai schia, ci 
se va zbura pe schiuri....

vib
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