
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

In republica guineea
PopolafU capitalei Guineei, orașul 

Conakry, a făcut, «lmbătă, o primire 
triumfală aearetarulul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consulului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășei Elena 
Ceaușescu, lntimpinîndu-i ou entuzi
asm și sentimente de fierbinte dra
goste „ca pe membri ai aceleiași fa
milii de luptători" — cum declara, în 
ovațiile a zeci de mii de oameni, se
cretarul general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele' Repu
blicii Guineea, tovarășul Ahmed Se
kou Toure.

...Este ora 9,30 (ora locală). Aero
nava prezidențială aterizează pe ae
roportul internațional „Gbessia" din 
Conakry, împodobit sărbătorește, cu 
tricolorul românesc, precum și dra
pelul roșu, galben, verde al Republicii 
Guineea, care încadrează portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Ahmed Sekou Toure. Pe 
imense pancarte sint înscrise, în lim
bile română și franceză, urările : 
„Bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu, marele conducător socia
list !“, „Trăiască prietenia militantă 
guineeză—română !“, „Federația din 
Conakry a Partidului Democrat din 
Guineea vă urează bun sosit !“

Pe aeroport, au venit să salute pe 
șeful statului român un foarte mare 
număr de locuitori din capitala țării. 
Mulțimea de cetățeni salută, prin o- 
vații, sosirea solilor poporului român.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deosebită

cordialitate de tovarășul Ahmed Be
ton Toure șl eoțU m, Andree Toure. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat își string cu căldură mîintle, se 
îmbrățișează.

In timpul intonării Imnurilor de 
stat ale României și Guineei, în văz
duh răsună 21 de salve de artilerie. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește 
raportul comandantului gărzii de o- 
noare alcătuită din militari în uni
formă de paradă — după care, împre
ună cu tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
trece în revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toure, celelalte 
persoane oficiale române și guineeze 
se îndreaptă spre salonul de onoare 
al aerogării ; oaspeții și gazdele se 
întrețin cordial, prietenește.

Președintele Ahmed Sekou Toure 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut de bun 
venit, exprimîndu-și convingerea că 
prezența șefului statului român în 
Guineea va da un puternic impuls 
prieteniei între cele două țări și po
poare, cooperării bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește pentru primirea călduroasă 
făcută, adresind, din partea sa, din 
partea întregului popor român un 
salut prietenesc și urări de noi suc
cese poporului guineez.

O strălucită expresie a vibrantelor 
sentimente pe care locuitorii din Co
nakry, întregul popor guineez, le nu
tresc față de România socialistă, față 
de conducătorul ei, a constituit-o ma
rea adunare populară de pe stadionul

municipal din capiiaht Guineei, care 
• avut loe imediat după oeremonia 
primirii pe aeroport.

Președintele Ahmed Sekou Toure 
deschide marea adunare populară. 
Iuțind, în numele Întregii țări, 
oaspeții din România prietenă. Pe 
tregul stadion se aud, pronunțate 
vigoare, răspicat, cuvintele care 
rostesc la începutul tuturor mitingu
rilor de masă în această țară : „Pen
tru revoluție !“, „Jos imperialismul !“, 
„Jos colonialismul „Jos neocolonia- 
lismul„Onoare, victorie, glorie 
„Trăiască revoluția !“

Președintele Ahmed Sekou Toure 
rostește, apoi, in limbile franceză și 
română : „Trăiască România !“, urare 
acoperită de ovațiile entuziaste ale 
zecilor de mii de pariicipanți.

Cuvîntarea rostită in continuarea 
acestui scurt ceremonial de președin
tele Ahmed Sekou Toure este salu
tată, în repetate rînduri, cu furtunoa
se aplauze și aclamații.

Este invitat apoi să ia cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele președintelui român sint 
subliniate cu entuziaste ovații.

O fanfară militară intonează imnu
rile naționale i 
înainte și după 
cuvîntări.

După rostirea 
o mare defilare, 
de oameni.

La încheierea 
mașini se îndreaptă spre Palatul Po
porului, reședință pusă Ia dispoziția 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Duminicâ 10 martie 1974
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ale celor două țări, 
pronunțarea fiecărei

cuvintărilor, începe 
Ia care participă mii

adunării, coloana de

ÎNCHEIEREA VIZITEI IN ARGENTINA

• Arbitrii
danezii Ovdal

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA
Intilnirii decisive

și Rodii • Echipa

Iugoslaviei (18-16 cu Polonia)

a ciștigat medaliile de bronz

REZULTATELE DE IERI

Iugoslavia — Polonia 18—16 (10—9) — pentru 
3—4.

Ungaria — Danemarca 22—15
7—8.

(13—5) — pentru

LOCURILE 9—12
22—13 (11—6)

locurile

locurile

corespon- 
și ai zia-

Nicolae

Vineri Ia amiază, înaintea înche
ierii vizitei în Argentina, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit, Ia 

V hotelul „Sheraton", cu reprezentanți 
ai principalelor ziare și reviste, ai 
posturilor de radio și televiziunii ar- 
gentiniene, precum și eu 
denți ai agențiilor de presa 
relor străine.

★
Vineri, președintele

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întilnit cu conducerea Confede
rației Generale a Muncii 
tina (C.G.T.).

★
Programul zilei de joi 

eu întîlnirea emoționantă 
telui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu cu membrii coloniei 
române din Argentina.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ța, pe Arturo Frondizi, fosl președin
te al Argentinei, președintele Mișcă
rii pentru integrare și dezvoltare, 
grupare politică din Frejuli — Fron
tul Justițialisi de Eliberare.

din Argen-

s-a încheiat 
a președin- 

tovarășui 
tovarășei

președinteleVineri după-amiază, ___ ______
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, timp de patru zile, 
au făcut o vizită oficială de priete
nie în Republica Argentina, la invi
tația președintelui Juan Domingo Pe
ron, au părăsit capitala Argentinei, 
Buenos Aires.

Pe aeroportul central 
împodobit cu drapelele 
României și Argentinei, 
pentru a-și lua rămas 
înalții oaspeți români, . _______
Republicii Argentina, general-locote- 
nent Juan Domingo Peron, vicepre
ședintele Republicii, doamna Maria 
Estela Martinez de Peron, alte per
soane oficiale.

Cei doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Estela 
de Peron se întrețin cu cordialitate 
«îteva minute în salonul aeroportu
lui.

Apoi, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Juan Domingo Peron 
trec în revistă garda de onoare, al
cătuită din militari ai celor trei ar
mate î:i ținută de gală.

înainte de a se urca în avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară-

al capitalei, 
de stat ale 

au venit, 
hun de la 
președintele

șa Elena Ceaușescu și președintele 
I’eron, doamna Peron își string mîi- 
nile cu căldură. Cei doi președinți 
se îmbrățișează.

La ora 18,00, ora locală, avionul 
prezidențial decolează, indreptindu-se 
spre Rio de Janeiro.

★
Vineri seara, în drum spre Guineea, 

președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și persoa
nele care ii însoțesc au făcut o escală 
la Rio de Janeiro.

La baza aeriană de pe aeroportul 
internațional Galeao, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost primiți, cu onoruri 
militare, de guvernatorul statului 
Guanabara, Antonio de Padua Cha
gas Freitas, și sofia sa, doamna Zoe 
Chagas Freitas, de alte persoane ofi
ciale.

După ceremonia de primire, desfă
șurată la baza aeriană de la Galeao, 
Ia invitația guvernului brazilian, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și per
soanele oficiale care îi însoțesc, au 
tăcut o scurtă vizită în oraș;

IN TURNEUL PENTRU
R. F. Germania — Bulgaria 
Suedia — Japonia 28—21 (14—11).
In urma acestor rezultate, iată pozițiile finale 

de aceste 4 echipe : R. F. Germania — 9 ; Suedia — 10 ; 
Bulgaria — 11 ; Japonia — 12.

PROGRAMUL DE AZI
U.R.S.S. — Cehoslovacia (pentru locurile 

ROMANIA — R. D. GERMANA (pentru

ocupate

Ora
5—6).

Ora 
locurile

17.15 :

18.45 : 
1-2).

LA RADIO. . .
In cadrul radioprogramului „Sport și muzică", de la 

ora 18.45, meciul România — R. D. Germană, finala cam
pionatului mondial.

. . .ȘI la televiziune

Ora 18.40 : meciul România — R. D. Germană, finala 
campionatului mondial, transmisie directă de la Berlin.

BERLIN, 9 (prin telefon). — E- 
xistă aici, în capitala R.D. Ger
mane, un interes enorm pentru cea 
de a 8-a finală a campionatului 
mondial de handbal masculin. în 
timp ce echipele s-au retras în 
„carapacea" lor, refuză să mai facă 
declarații și își petrec timpul în 
antrenamente de menținere a pre
gătirii fizice și a formei sportive, 
în lungi plimbări prin pădurile 
din împrejurimile Berlinului, zia
riștii — 372 la număr — fac tot 
felul de supoziții, încearcă cu aju
torul statisticilor și al istoriei a-

O

cestui sport să întrezărească ceva 
din ceea ce se va petrece dumi
nică seara la „Werner Seelebin- 
derhalle". In ziarele apărute sîmbă- 
tă la Berlin se acordă mari spații 
acestui eveniment sportiv, care do
mină sfîrșitul de săptămînă, fiind 
capul de afiș al programului pe 
care mai figurează campionatele 
mondiale de patinaj artistic, cam
pionatele . europene de atletism in
door și altele.

în „Berliner Zeitung" în pag. a 
IV-a se află un amplu articol in
titulat „Antrenorul Nedef : Mai a-

Cițiva actori ai finalei (de la stingă) : Bohme, Ganschow, Kăhlert (R. D. 
Germană) și Gațu, Birtalan, Penu (România).

Desen de : AL. CLENCIU

REZULTATELE DE IERI

Aspect de la festivitatea 
de deschidere a celui de 
al V-lea campionat euro
pean de hochei pentru ju

niori (grupa B)

vem încă rezerve". în subtitlu, Ro
mânii așteaptă cu optimism jocul 
final". Este vorba de un interviu 
cu antrenorul român, ilustrat cu 
un desen realizat de Willy Beyer, 
în care Nicolae Nedef explică zia
ristului din R. D. Germană că e-

ehipa României a parcurs un drum 
ascendenP în ceea ce privește for
ma ei sportivă și că așteaptă ca

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

CUPA TINERETULUI"
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Bulgaria — Italia 7—1 (2—0, 2—0, 3—1)
România — Danemarca 15—2 (1—0, 9—1, 5—1)
R. F. Germania — Franța 15—1 (1—0, 2—0, 12—1)
Ungaria — Iugoslavia 4—8 (0—3, 2—1, 2—4)

PROGRAMUL DE ASTĂZI

NON STOPI

ora 
ora 
ora 
ora

i 8,30 : Bulgaria — Danemarca
i 11
i 16
i 18,30 : ROMÂNIA — Austria
(Citiți în pagina a 4-a cronici ți comentarii după partidele 
primei zile)

; R. F. Germania — Ungaria 
: Iugoslavia — Norvegia

Ieri. la ora 15,30, cînd primele 
două rezultate ale reuniunii de di
mineață fuseseră de acum trecute 
în tabelele de concurs, a avut loc, 
la patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală, festivitatea de deschi
dere a celei de a V-a ediții a Cam
pionatului european de hochei re
zervat juniorilor din grupa B.

în sunetele unui marș, pe gheața

PENTRU AL DOILEA MECI DE BOX ROMANIA R.D. GERMANA

INTERES ENORM LA GALAȚI
Cu mult înainte de disputarea 

primului meci de box dintre re
prezentativele Romăniei și R. D. 
Germane (cel de la București), pre
gătirile pentru cea de-a doua întîl- 
nire, de la Galați, se desfășurau 
cu intensitate. Sala sporturilor din 
localitate a fost amenajată ca în 
zilele de sărbătoare. Este și firesc 
să fie așa. dacă ne gîndim la ma
rea pasiune pentru „arta nobilă*’ e- 
xistentă în rîndul gălățenilor.

Anticipîndu-se numărul mare de 
spectatori (și, mai ales, numărul în- 
drăgostiților de acest sport dor
nici să vizioneze un meci atît de 
atractiv), organizatorii au luat 
măsuri (completînd parterul cu 
scaune) să asigure locuri unui nu
măr de 3 000 de spectatori. întîl- 
nirea suscită un interes enorm la 
Galați. Cum biletele de intrare au 
fost puse în vînzare încă de la 
1 martie, după cum ne spunea (te
lefonic) vicepreședintele Box Club
ului din localitate, Gheorghe Mos- 
copoi, la ora cînd aceste rînduri 
vor vedea lumina tiparului ar fi 
fost puține șanse să se mai gă
sească vreunul la casele respective. 
Pentru acest motiv, au i fost luate 
măsuri să se oprească un număr 
de bilete care să fie puse în vîn
zare înaintea începerii; reuniunii, la 
Sala sporturilor.

Pentru întîlnirea de la Galați, 
tare va începe duminică la ora 10,

popularei arene sportive bucurește
ne și-au făcut apariția reprezen
tanții celor 10 echipe participante 
(avînd în frunte Pe purtătorii de 
drapele) : Austria, Bulgaria, Dane
marca, Franța. R. F. Germania, 
Italia, Iugoslavia, Norvegia, Unga
ria și țara gazdă, România.

Sportivii s-au aliniat în fața tri
bunei oficiale, unde se aflau Nico
lae Bozdog, președintele Federației 
române de hochei, Emil Ghibu, se
cretar al C.N.E.F.S. delegatu] Ligii 
internaționale de hochei Ia această 
competiție, Waiter Wasservogel, 
membri ai Biroului F.R.H., repre
zentanți ai organizațiilor sportive 
bucureștene.

Luînd cuvîntul, președintele Co
misiei de organizare, Mircea Po
povici, i-a salutat pe oaspeți, urîn- 
du-le bun venit în capitala Româ
niei. Arătînd că federația română 
se simte onorată de încrederea ce

IN DIVIZIA A
LA FOTBAL I

IAȘI

Gabriel Pometcu (dreapta) și Ștefan Forster 
mai atractive întîlniri din partida România — 
vineri seară la București

au oferit una dintre cele 
R. D. Germană, disputată
Foto : Paul ROMOȘAN

i. s-a acordat de a organiza pentru 
o doua oară aceste . campionate, 
vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că întrecerile de la București 
vor marca, o nouă etapă pentru 
dezvoltarea și mai largă a hocheiu
lui în rîndurile tineretului din ță
rile europene. „Credem că veți a- 
vea prilejul, a spus președintele 
Comisiei de organizare, ca în aceste 
zile ce le veți petrece în țara noas
tră să cunoașteți unele din reali
zările poporului român, animat de 
nobilul ideal al păcii și prieteniei". 
Apoi, tovarășul Mircea Popovici a 
declarat deschisă competiția.

în numele L.I.H.G., Walter Was- 
servogel a mulțumit federației ro
mâne pentru munca depusă, pen
tru primirea ospitalieră, ca și pen
tru bunele condiții de concurs.

în această ambianță, de amiciție 
și colegialitate, a început ediția de 
la București a tinerilor hocheiști 

din Europa.

Este, insă, nevoie de preocupare și inițiativă

Zăpada, așteptată atît de mult de organizatorii și participanții la 
recentele finale ale „Cupei Tineretului", de la Poiana Brașov și 
Tușnad, a căzut abia după desemnarea campionilor ediției de iar

nă, atunci cînd în toate județele țârii erau încheiate pregătirile pentru 
startul în întrecerile de... vară ale importantei competiții cu caracter 
republican.

Capriciile vremii determină — firește, în multe județe — aminarea 
momentului festiv, deschiderea oficială a ediției de vară, anunțată pentru 
data de 10 martie, dar ele nu trebuie să scadă, citusi de puțin; cotele 
de INTENSITATE și CONTINUITATE în desfășurarea activității sportive 
de masă.

Sint cîteva zone, destul de întinse, în care frumoase zile de pri
măvară oferă excelente condiții de inaugurare a întrecerilor ediției de 
vară. Aici, amînarea startului festiv ar fi total nejustificată și dorim co 
în zilele următoare să putem consemna cit mai multe reușite în această 
direcție. Important ni se pare faptul ca, în aceste județe, să se acțio
neze, de la început, cu maximă eficiență pentru cuprinderea largă a 
tineretului — pionieri, școlari, tineri din întreprinderi și instituții, din co
operația meșteșugărească, din mediul rural etc., RENUNȚINDU-5E TOTAL 
LA TENDINȚELE FESTIVISTE, semnalate — în unele cazuri — cu prilejul 
ediției de iarnă a competiției, ca și la „rezolvarea" problemelor de mo
bilizare a tineretului prin preocupări URMĂRIND EXCLUSIV ANGRENA
REA ELEVILOR.

In aceste județe, ca și în celelalte (atunci cînd vremea va fi peste 
tot favorabilă desfășurării întrecerilor în aer liber) este, de asemenea, 
indicat să fie organizate concursuri și competiții la cit mai multe din 
disciplinele cuprinse în programul ediției de vară a „Cupei Tineretului" : 
atletism, fotbal, orientare turistică, handbal, oină, baschet, volei etc. De 
altfel, programul competiției ne arată că startul în ediția de vară poate 
fi dat, chiar la această oră, și în județele in care s-au înregistrat abun
dente căderi de zăpadă. Reamintim, în această ordine de idei, faptul 
că regulamentul ediției de vară a „Cupei Tineretului" cuprinde întreceri 
de gimnastică (pentru pionieri și școlari), gimnastică modernă — fete 
(pentru eleve, tinere din întreprinderi și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural), popice (pentru tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meșteșugărească), trîntă (pentru tinerii din me
diul rural), box, judo, lupte (pentru militari) — sporturi care, în marea 
majoritate a cazurilor, își desfășoară activitatea în săli sau în alte arene 
acoperite. Suficiente argumente, credem, pentru a spune că — în ciuda 
termometrului și a stratului de zăpadă — ediția de vară a „Cupei Tine- 

țcră, chior dacă 
organizate între-

retului" poate incepe în toate asociațiile sportive din 
pentru scurtă vreme, în unele județe, nu vor putea fi 
ceri la sporturile specifice sezonului in aer liber.

Mai mult, intr-un fel, capriciile acestui sfîrșit de iarnă 
diții pentru impulsionarea activității sportive de masă 
aceste zile, intens folosite în toate județele respective, lată, acum, pot fi 
organizate numeroase întreceri de schi, sanie și patinaj. încheierea fina
lelor ediției de iarnă a „Cupei Tineretului" nu trebuie, cituși de puțin, 
privită ca o „cădere de cortină" în activitatea sporturilor specifice acestui 
sezon, atita timp cit condițiile permit — acum, parcă mai mult decît în 
întreg anotimpul — o largă reîntilnire a tineretului cu farmecul pîrtiilor 
și patinoarelor. ESTE, DOAR, NEVOIE DE PREOCUPARE Șl INIȚIATIVA.

Nu trebuie nimeni să-și pună întrebarea : „la ce capitol vor putea 
fi înscrise asemenea acțiuni !". Important este ca PRETUTINDENI Șl IN 
MOD PERMANENT să fie organizate cit mai multe întreceri sportive de 
masă, cuprinzind toate categoriile de tineri. Acestui obiectiv îi vor fi în
scrise, cu deplină prețuire, toate succesele realizate, succese prin care 
pot fi mai repede și mai bine îndeplinite prevederile Hotărîrii de partid 
din 1973 cu privire Ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului 
în țara noastră.

au creat noi con- 
și ele se cer, in

Dan GARLEȘTEANU

ALTE OPT PARTIDE EXTREM DE ECHILIBRATE
Ieri, la Brașov, meciul Steagul roșu — Universitatea Craiova (2-0)

a deschis etapa a doua din retur

antrenorii Ion Popa și Petre Mihai 
au pregătit un lot de pugiliști din 
care nu vor lipsi cei mai valoroși 
reprezentanți ai sportului cu mă-

portul dunărean. în rîn-nuși din portul dunărean. în rîn- 
dul acestora se numără Sandu Tîrî-« 
lă, Mircea Tone, Vasile Lehăduș și, 
probabil, Ilie Tîrilă, ,

In șapte orașe (două meciuri se joacă la București), runda a XIX-a, 
programează următoarele jocuri :

POLITEHNICA
STEAUA

(se dispută
DINAMO

(se dispută
C.F.R. CLUJ
F.C. ARGEȘ
JIUL
„POLI" TIMIȘOARA
S. C. BACĂU

„U“ CLUJ 
F. C. CONSTANȚA 

pe stadionul „23 August” de la ora 16)
— PETROLUL 

pe stadionul Dinamo de la ora 11)
A.S.A. TG. MUREȘ 
RAPID
C.S.M. REȘIȚA 
SPORTUL STUDENȚESC 
U.T.A.

Așadar, o etapă care atrage atenția 
prin întreaga ei alcătuire. „Capete de 
afiș" par a fi, totuși, jocurile : 
Steaua — F.C. Constanța, Politehnica 
Iași — „U“ Cluj, F.C. Argeș — Rapid

S.C. Bacău — U.T.A. în Capitală, 
stadionul „23 August", Steaua are 
susținut un meci dificil în compa- 

formații 
— atît de necesară — 

pierde trena liderului.

și
pe
de
nia constănțenilor, ambele 
țintind victoria 
pentru a nu

Militarii 
toate că 
furnizat suficiente 
dioanele bucureștene. La Iași, gazdele 
au neapărată nevoie de victorie, mai 
ales că, în continuare, îi așteaptă un 
program foarte greu în etapele ime
diat următoare. Dar, cum nici clu
jenii nu stau pe roze în clasament, 
ei vor face totul să limiteze înfringe- 
rea, sau chiar, eventual, să obțină o 
remiză. F.C. Argeș, intrată după eta
pa trecută în grupul fruntașelor, are 
posibilitatea să-și consolideze poziția, 
dacă va reuși să stopeze intențiile de 
contraatac ale feroviarilor. în sfîrșit, 
la Bacău se joacă pe o singură carte. 
Toată lumea, cu mic cu mare, se gîn- 
dește numai la victorie, altfel actuala 
„lanternă roșie" va fi cu un picior în 
„B“. Dar cine poate afirma că la Ti
mișoara, Cluj sgu Fgțrssaai

păstrează prima șansă, cu 
echipierii lui Antonescu au 

surprize pe sta-
sînt mai puțin lipsite de interes ?

După meciul Steagul roșu — Uni
versitatea Craiova (a cărui cronică o 
publicăm în pag. a 3-a) și înaintea 
jocurilor de azi, clasamentul se pre
zintă astfel:
1. UNIV. CRAIOVA
2. F.C. Constanța
3. F.C. Argeș
4. steaua
5. Dinamo
6. U.T.A.
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. Steagul roșu
9. C.S.M. Reșița

10. Sportul stud.
11. Jiul 

„U" Cluj
Poli. Timișoara
Rapid 
petrolul 
Poli Iași 
C.F.R. Cluj 
S.C. pacău

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19
18
18
13
18
18
18
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
ÎS

4 39—20 27
6 30—18 21
6 29—28 21
6 22—17 20
6 24—21 20
7 21—20 20
7 26—31 20
8 21—16 19
5 26—23 19
9 26—23 17
8 24—22 17
8 15—16 17
7 18—20
8 18—23
9 17—24

3
5
4
3
1- 10 19—27

17
18 
15
15
13
12
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SA SE TREACĂ
DE LA ANGAJAMENTE

LA FAPTE!
PLENARA F.R. MODELISM-

Puternica răsplndire pe care 
vltatea modelistică o cunoaște în țara 
noastră, afluența crescîndă a tinere
tului spre aero-navo-auto — și ra- 
cheto-modelism, chiar de la cea mai 
fragedă virată, este pe deplin justi
ficată de caracterul aplicativ al aces
tui sport, de largul orizont de cunoș
tințe pe care îl dezvoltă. El este o 
adevărată poartă spre captivantele 
domenii ale aviației și marinei, spre 
alte ramuri ale tehnicii moderne atit 
de mult îndrăgită de tineret, este un 
factor cu implicații majore In edu
carea tinerei generații în spiritul 
muncii creatoare, în pregătirea el 
pentru apărarea patriei. De aici, im
portanța sarcinilor pe care partidul 
nostru le pune in fața organelor și 
organizațiilor cu atribuții în acest 
domeniu de activitate, ca ți necesita
tea unirii tuturor eforturilor pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite in 
totalitatea lor și în mod exemplar.

în cei cinci ani de cind activitatea 
modelistică este coordonată de o fe
derație de specialitate, cu sprijinul 
unui larg activ de entuziaști instruc
tori voluntari, de specialiști, au fost 
obținute o seamă de succese impor
tante. Modelismul cuprinde, in pre
zent, peste 200 de secții afiliate, în 
care lucrează — construiesc aparate 
și se Întrec în competiții — mii de 
sportivi, fără a lua in considerație 
zecile de mii de elevi care își fae 
ucenicia în acest sport la casele pio
nierilor. In cele patru ramuri ale sale 
activează 185 de antrenori ți 271 de 
arbitri; 111 sportivi slnt distinși cu 
titlul de maestru al sportului, iar 5 
slnt maeștri erreriți. Cît privește ac
tivitatea competițlonală, numai In 
•1973 au fost organizate 10 campio
nate republicane, la care au parti
cipat peste 600 de sportivi, cu aproa
pe 2 000 de aparate, stabilindu-se 21 
de recorduri republicane. Sportivii 
noștri dețin în prezent trei recorduri 
mondiale la aeromodelism ți trei re
corduri mondiale la rachetomodelism. 
S-au dezvoltat în țară o seamă de 
puternice tentre sportive modelistice, 
cum sînt cele de la Tg. Mureș. Cluj, 
Suceava, Sibiu, Petroșani, Pitești, 
București, Deva și Tirgoviște. Trebuie 
spus insă că în activitatea de mo- 
delism există încă unele, neajunsuri 
ți rămîneri in urmă, multe greutăți 
care se cer grabnic înlăturate.

Despre unele succese, dar mai ales 
’despre lipsurile și obstacolele care 
mai există în calea dezvoltării pe 
mai departe a modelismului nostru 
au discutat pe larg participanții la 
recenta plenară a Comitetului Fede
rației române de modelism.

Una dintre principalele greutăți 
este aceea legată de baza materială, 
înzestrarea atelierelor cu baghete, 
placaj, lemn de balsa, motorașe me
canice și de cauciuc, cleiuri și în
treaga gamă de unelte folosite de 
modeliști la realizarea aparatelor de 
zburat, a navelor, mașinilor. Dacă în 
uncie județe ca Suceava. Sibiu, 
Argeș, Mureș, Buzău modeliștii pri
mesc ajutorul necesar din partea 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, a consiliilor sindicale, 
a conducerilor asociațiilor sportive, 
în multe altele, așa cum a reieșit din 
cuvîntul vorbitorilor (Lucian Ber- 
ceanu, Mircea Busuioc. Dumitru Ivan- 
cea, Petre Țacu), există o slabă preo
cupare pentru înzestrarea tehnică a 
modelismului. In unele asociații spor
tive secțiile de modelism stat un fel 
de cenușărese printre celelalte spor
turi,iar în altele activitatea «sta 
foarte slabă, datorită faptului că forul 
de resort din U.G.S.R. nu a reparti
zat anul acesta nici un fel de fon-

*cti- duri modelismului, iar pe plan local 
nu s-au găsit alte căi de rezolvare a 
situației. Dacă în localitățile mențio
nate ar exista o mai strînsă colabo
rare Intre organizațiile sportive, 
ILT.C., sindicate, organizația pionie
rilor, s-ar găsi țoluții in acest sens. 
La Buzău, de pildă, modeliștii au 
organizat o bogată expoziție din apa
ratele lor, iar cu fondurile încasate 

~au cumpărat materiale. Iată o iniția
tivă interesantă. în alte orașe — Pi
tești ți Sibiu (după cum au «pus în 
intervențiile lor Ion Crăcăuanu și 
Ilie Fețeanu), ca urmare a unei de
pline colaborări, au fost înființate 
secții de modelism pe Iîngă casele' de 
tineret, secții foarte bine dotate.

S-a relevat, de asemenea, în dis
cuții, faptul că federația nu depune 
stificiente eforturi pentru asigurarea 
unor materiale speciale pentru mo- 
delj.smul de performanță și că este 
imperios necesar ca baza de mode
lism de la Băneasa să fie transfor
mată într-un adevărat centru de in- 
druncane tehnică a acestui sport, o 
școală la care să se formeze cadrele 
de specialitate necesare.

Mat' mulți vorbitori au arătat că 
nu se face încă suficientă propagandă 
pentru acest sport. De asemenea, 
există încă insuficientă preocupare 
pentru promovarea tineretului. Acest 
lucru a, dus la situația că. în unele 
probe, de ani de zile participă la 
competiții cam aceiași sportivi, mulți 
dintre el instructori ți antrenori, a- 
jungîndil-se la o plafonare a perfor- 
manțelorx Și acesta este un motiv 
pentru care, la unele competiții in
ternaționale — cum a fost cea de 
zbor liber din Bulgaria, de anul tre
cut sau cea de zbor captiv de la 
Constanța ■— rezultatele noastre să 
fie sub nivelul așteptărilor.

Mai mulți participant! la dezbateri 
(Petre Curtu, G. Craioveanu, O. 
Hintz, Gh. Arghir) au arătat că este 
necesar să fie perfecționată activita
tea corpului de arbitri și a organis
melor federației.

Luind cuvîntul, in încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul JWiron Ol- 
ieanu 
licitat 
tiv al 
mului 
urîndu-i noi 
arătat că 
aplicarea în viață, cu eete mai bune 
rezultate, a sarcinilor reieșite din Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 38 
februarie — 2 martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Federația română 
de modeăism nu a luptat pentru re
zolvarea tuturor problemelor acestui 
sport cu suficientă fermitate, Opera
tiv. cu maximă eficiență, printr-o 
strînsă colaborare cu toți factorii de 
răspundere. Există încă destule surse 
care pe viitor vor trebui mai bine 
folosite, îndeosebi pentru dezvoltarea 
laturii de masă a modelismului, 
sarcina noastră dc căpetenie**.

S-a arătat, in continuare, că este 
necesar fie instaurată în modelism 
mai multă ordine și disciplină, să se 
lupte mai hotărit pentru ridicarea 
continuă a prestigiului acestuia pe 
plan intern și international. Rezulta
tele Înregistrate la unele competiții de 
către sportivii noștri sînt nesatis
făcătoare. Vorbitorul a sugerat ideas 
organizării unui club central de mo
delism, idee primită cu un deosebit 
intere» de participant!.

La ultimul punct al plenarei au 
fost rezolvate unele probleme orga- 

. nizatorice.

— secretar al C.N.E.F.S.. a fe-
— în numele Biroului Execu- 
C.N.E.F.S. — -activul modelis- 
pentru realizările obținute,

succese, după care a 
,nu s-a făcut totul pentru

RADIO-COMANDATE

ILIE NEAGU (parașutism)
încă de copil, Ilie Neagu a fost atras de sport. în 1962, impresionat de 

un spectacol de parașutism la care a asistat pe aerodromul Cllneeni se 
Înscrie la „școala curajului". Avea 19 ani. După cind ani de sport cu 
parașuta, Neagu stabilește două recorduri republicane șl ajunge posesor 
al Insignei de aur a F.A.I. cu două diamante, este distins cu tiitlul da 
maestru al sportului. în anul 1968 dștlgă al treilea diamant la Insigna de 
aur șl titlul de campion republican absolut, performanță pe care o reedi
tează in 1971 și 1»72. In prezent, are la activ peste 1350 de salturi șl deține 
19 recorduri individuale șl In grup, dintre care unui egalează recordul 
mondial. Pentru meritele sale, lui Die Neagu 1 s-a decernat, d® surind, 
titlul de maestru emerit al sportului.

CINCI NOI RECORDURI LA „ASTRONAUTICA"

REALIZĂRI

Una din ca
tegoriile abor-t 
date mai greu 
de aeromodeliștii 
noștri este cea 
a aeromodelelor 
pilotate prin ra
dio (radio-co- 
mandate). După 
cum se știe, pen
tru aeromode-
liști pregătirile
în vederea sezo
nului competițio- 
nal încep odată 
cu lucrările de 
proiectare, conti- 
nuînd cu cele de 
construire și fi
nisare a aparatu
lui, pînă ce aces
ta ajunge în fa
za de zbor. A- 
cest lucru se pe
trece cu toate 
aeromodelele și, 
în special, cu 
cele din catego
ria R/C, a căror 
execuție durea
ză de obicei su
te de ore. Toc
mai de aceea ne 
bucură veștile 
sosite în ulti
mul timp la Fe
derația română de 
care se anunță nu numai o sporire 
a numărului constructorilor de 
astfel de aparate, ci și faptul că 
unii dintre ei, profitând de timpul 
favorabil, au ieșit ia cîmp obținind _ 
chiar unele recorduri. Astfel, la ca
tegoria 
(F3B), 
cadrul 
roșia" 
curînd 
un nou record de viteză cu 39.1 
km/oră (v.r. 38 km/oră), cu un 
aparat care se încadrează în pla- 
noarele superclass — cu anvergura 
de 2 950 mm și profil laminar tip 
Eppler, De notat că pînă la sta
bilirea recordului, sportivul a efec
tuat peste 50 de antrenamente 
contra-cronometru pe cîmp. Aero
modelul este o construcție com
plexă, proiectat și realizat în 480 
ore de lucru în atelier.

Tot la Clinceni. George Craio- 
veaiiu, maestru al sportului, a sta

TT.-Tr,..
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Mircea Păucă și

modelism, prin

aeromodele planoare R/C 
dr. ing. Mircea Păucăi din 
asociației sportive „Grivița 
din Capitală, a stabilit de 
pe aerodromul Clinceni

aeromodeltil său radiocomandat.
bilit două noi recorduri în grupa 
R./C la categoria aeromodele cu 
motor (F3A). Este vorba de un 
record de viteză cu 92,300 km/oră 
(v.r. 78 km/oră), desfășurat pe un 
traseu de 200 m, cu două treceri 
în ambele sensuri consecutiv și 
de un record pe circuit închis* 
realizind o distanță de 4 000 m. A- 
paratul cu care a obținut aceste 
rezultate are o anvergură de 1400 
mm, este echipat 
6,3 cmc și pilotat 
menzi radio.

Ambii sportivi își 
cerce îmbunătățirea 
tate.

propun să 
acestor rezul-

Dintre calitățile sportivului 
Ilie Neagu am vrea să subliniem 
pe cele esențiale pentru cei ce 
aspiră la culmile măiestriei în 
acest sport captivant dar deo
sebit de greu : seriozitatea și 
perseverența cu care se pregă
tește, cu care muncește pentru 
a-și educa și dezvolta reflexele. 
A învățat să fie modest și se
rios de la părinții săi, ca și de la 
colectivul de muncitori ai sec
ției de matrițerie de la „Inox" 
București, în mijlocul cărora lu
crează. Selecționarea sa în lotul 
republican de parașutism încă 
din 1966, participarea la mari 
competiții, succesele obținute nu 
l-au înfumurat. Neagu a rămas

același tînăr politicos șl discipli
nat de la începutul „carierei" 
sale de parașutlst sportiv, exem
plu pentru toți colegii de aero-' 
dram și de atelier.

Imbrățișînd parașutismul, Ilie 
Neagu nu a abandonat cele
lalte sporturi, Intuind încă de la 
început că, pentru a deveni »tă- 
pîn pe tine în timpul căderii de 
bolid, prin văzduh, pentru a pu
tea pilota după dorință parașu
ta trebuie să fii un polisportiv de- 
săvîrșit, un adevărat acrobat. 
Pregătirea tehnică nu este su
ficientă. fără o serioasă și susți
nută pregătire fizică. A perseve
rat în această pregătire cu o 
ambiție exemplară și rezultatele

•Int revelatoare. Neagu excelea
ză în probele de salt cu ateriza
re la punct fix șl, mal mult, este 
cel mai bun sportiv român în 
proba de stil — salturi cu exe
cutarea unor figuri acrobatice pa 
timpul căderii liber®. El execută 
programul figurilor Impuse în- 
tr-o medie de timp de 7 secun
de, performanță realizată doar 
de puțini parașutiști din lume. 
In prezent, Neagu șl colegii săi 
se pregătesc intens pentru cam
pionatele mondiale de parașutism 
care în acest an se vor ține 
în Ungaria. Decernarea titlului 
de maestru emerit al sportului 
este pentru el o m^re cinste, 
care îl obligă la noi succese.

Dimineață de februarie, cu ce
țuri întinse pe valea Ialomiței. 
Sportivii modeliști de la „Astrona
utics" Tîrgoviște se pregătesc în 
grabă pentru o nouă ieșire pe ,,Ra- 
chetodromul Venus", cum le place 
să numească terenul de pe care își 
lansează în văzduh navele lor ar
gintii. De cîte ori n-au trecut prin 
această „febră". Dar acum este 
vorba de un eveniment deosebit: 
vor fi efectuate o seamă de tenta
tive de recorduri închinate împli
nirii unui an de ia adoptarea Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a e 
ducației fizice ți sportului în țara 
noastră.

Aici, la Liceul „Ion Heliade Ra
dulescu" estg leagănul rachetomo- 
/delismului din țara noastră, acti
vitate născută cu .peste 10 ani în 
urmă. „Astronautics" a realizat de 
atunci numeroase recorduri repu
blicane, cîteva recorduri mondiale, 
primul titlu de campion mondial 
în acest sport, prima revistă de 
aslronautică editată dc elevi, pen-

tru elevi. La aceste succese au con
curat, fără îndoială șl sprijinul a- 
eordat secției de către C.J.E.F.S. 
Dîmbovița, ca șj de către Inspecto
ratul școlar județean.

Plecăm pe „rachetodrom": nu
meroși sportivi, arbitrul delegat de 
federația de specialitate, Ion Far- 
caș, spectatori. Sînt Instalate teodo- 
litele pentru măsurători, se orga
nizează poligoanele de lansare și 
dispecerul de zbor anunță „start" I 
Așa a început spectacolul! Rachete
le, suple, aerodinamice, țîșnesc din 
rampe ca niște proiectile ciudate, 
lăsînd în urmă trene de foc și 
fum. Un poligon de lansări spația
le redus la scară. Și după o zi pli
nă. iată rezultatele — cinci noi re
corduri republicane I

în clasa rechetomodelelor de ’al
titudine, 40—80 Ns., Constantin 
Onea a realizat o performanță de 
290 m. față de 205 cît era vechiul 
record ; la rachetele cu încărcătură 
(4X28 gr.) altitudine, Marius Măr
gărit a atins 327 m, față de 233 m 
— vechiul record ; în categoria ma-

chetelor de rachete echipate cu 
motoare de pînă la 2,5 Ns. Tănase 
Silvian a realizat un punctaj de 
423 p față de 354 cît era vechiul 
record ; la machete de rachete echi
pate cu motoare de pînă la 5 Ns., 
Constantin Dincă și-a depășit pro
priul record (002 p), realizînd 837 p.

Cu acest prilej prof. Radu a sta
bilit un record republican la... eli
coptere echipate cu motoare de 
cauciuc: 34 m altitudine. Asta nu 
înseamnă că a trădat rachetomode- 
lismul. La începutul carierei sale 
sportive a fost, de fapt, aeromode- 
list, fapt confirmat de o întreaga 
colecție de trofee cîștigate.

„Ne-am pregătit de mult pentru 
această zi — ne spune Radu N. Ion 
— și sintem bucuroși că am reușit 
să adăugăm performanțele realizate 
la actele de recunoștință pe care 
sportivii noștri Ie închină grijii pe 
care partidul ne-o poartă, asigurîn- 
du-ne condiții ideale de activitate".

Noile recorduri urmează1 să fia 
omologate de Federația română 
modelism. '

Viorel TONCEANU

Zăpada nu constituie întotdeauna 
o piedică pentru alpiniști

INFORMAȚII ALPINE
Dacă vara numărul hlptaiștilor 

care urcă cele mai dificile trasee ale 
Bucegilor este apreciabil, iarna nu
mărul lor se restrînge foarte mult. 
Explicația constă în travaliul incom
parabil mai mare pe care îl impune 
o escaladă de iarnă mult îngreunată 
de zăpada care acoperă prizele în 
porțiunile mai puțin înclinate, de 
gerul înțepător și de cantitatea mare 
de materiale care trebuie transpor
tată. Toate acestea constituie, de 
fapt, criterii severe de selecție, la 
care pot răspunde afirmativ numai 
alpiniștii cu calități fizice ți morale 
deosebite, cu o desăvîrșită pregătire 
de specialitate.

înșiruirea traseelor escaladate nu 
poate reda valoarea performantei ta 
sine, deoarece ta alpinism fieoane 
traseu reprezintă un unicat.

In Bucegi seria ascensiunilor din 
aceasta iarnă a fost deschisă — oa
recum surprinzător — de o echipă 
mixtă : Mihai Pupeza (student la 
I.P.G.G.) și EUa Turculeț (studentă 
la A.S.E.) care au abordat traseele 
după o pregătire foarte atentă, folo
sind echipament și materiale de cea 
mai bună calitate. La început echipa 
a parcurs trasee din Țancul Ascuțit, 
apoi traseul „Hermann Buhl“ din 
Tancul Mic. Au urmat dificilele tra- 
ee „Balcoanele" din peretele Coștilei, 
Policandrul" din peretele Vulturilor 
i, ta sfîrșit, celebra Fisură Albastră 

din peretele Văii 
censiune a durat

Alpinistul Petru 
pă alternativ cu

Dan Pbpoviei, a reușit escalada 
Albastre și a Fisurii Roșii, 
efectuate în cite o zi.
mai bune performanțe ale 
început de sezon (pînă la 15 

Vlad I’etou,

și
Fisurii 
ambele

Cele 
acestui 
februarie) aparțin lui 
După ce a reușit ascensiunea Fisurii 
Albastre. în echipă cu luliu Ilyes 
(Politehnica Timișoara) a urcat, îm
preună cu Marius Sioen eseu (I.P.G.G.), 
„Fisura Mult Dorită", traseul „Dina
mo 69“ (unul dintre cele mai grele 
din peretele Văii Albe) și traseul „23 
August" din peretele sudic al Clăii.

De remarcat că ascensiunile Fisurii 
Albastre, Fisurii Roșii și traseelor 
„Dinamo 69“ și „23 August" consti
tuie

Albe, a cărei as- 
zece ore.
Santo, făcînd echi- 
Mircea Săndulcscu

NICOLAE IRIMIA — 
CIULNIȚA, JUD. IALO
MIȚA. întrucît sînteti 
absolvent de Uceu, vă 
puteți înscrie la cursu
rile de pregătire a pi- 
loților planorlștilor sau 
parașutlștilor sportivi. 
Cursurile funcționează 
pe Ungă aerocluburile 
județene. înscrierile se 
fac în luna octombrie, 
informații suplimentare 
puteți obține de la 
Aeroclubul central, 
București, căsuța poș
tală 60. Referitor la a 

iată
Regu- 

acti-

doua întrebare, 
articolul 44 din 
lamentul privind 
vltatea radioamatorilor:
„Activitatea de radio
amator este permisă

numai persoanelor care 
posedă autorizație in. 
acest sens din partea 
Ministerujul Transpor
turilor și Telecomuni
cațiilor". Condițiile de 
obținere a > autorizației 
le puteți afla de la Ra~ 
dloejubul județean ialo
mița, pe adresa : căsuța 
poștală 30. Călărași.

IOAN SLEAM — Tg. 
Mureș. La dorința dv. 
reamintim clasamentul 
primilor zece planariști 
ai anului 1973 : 1. ROr- 
cea Imescu, 2. Nlcolae 
Mlhăiță. 3. Mihai Bin- 
da, 4. Zoltan Nagy, 5.

Petre Zenovel, 6. Erwin 
Rosch, 7. Boris Grab- 
cev, 8. Arpad Matta, 9. 
Ionel Munteanu, 10. ion 
Alexa. Cît privește nor
mele de clasificare spor
tivă ale planorișUlor, 
spațiul de față nd ne 
îngăduie să le enume
răm. Le vom public» 
ulterior.

CORNEL OLARU, co
muna Băb&lța, Jud. Te
leorman. Vă puteți 
bona la
DX“ adresîndu-Vă 
diocdubulul 
Brăila, str. 
setti nr. 1.

r—.1 «- 
.Buletinul 

Ra- 
județean 

C. A. Ro- 
Brăila.

practicanțli sporturilorRugăm pe Iubitorii și . .........
lehnico-apllctMve ca și pe colaboratorii noștri să 
ne scrie pe adresa : ziarul SPORTUL,, str. Vasfte 
Conta 16 București, cu mențiunea -„Rubrica spor
turi tehnlco-apllcative".

premiere de iarnă.
★

afară de concursurile republi- 
organizate de Federația Ro

mână de Turism-Alptaism, calendarul 
întilnirilor alpine pe anul 1974 cu
prinde un mare număr de întreceri 
organizate de comisiile județene și 
municipale de alpinism, de cluburi 
și asociații. Iată care sînt cele mai 
interesante dintre aceste acțiuni :

Perioada de iarnă, considerată pînă 
la 30 aprilie, cuprinde „Cupa Corvi- 
nul“ și „Trofeul Retezat" ambele în 
masivul Retezat (13—16 martie).

în Bucegi vor avea loc : „Alpî- 
niada Universitară" (7 aprilie) și „Al
piniada Municipiului București" (28 
aprilie). In munții Făgăraș se va des
fășura „Cupa Brașovul" (18—19 a- 
prilie).

Perioada de vară debutează cu tra
diționala „Cupa Liliacul" din Cheile 
Nerei (1—2 mai). In Cheile Bicazului 
vor avea loc trei acțiuni : „Cupa li
ni verși ta tea Iași" (3—5 mai), tatîlni- 
rea jubiliară organizată de asociația 
Electromureș — Tg. Mureș Ia 23—24 
august și „Cupa Pitonul" (12—13 oc
tombrie). In Bucegi alpiniștii se vor 
întîlni în „Cupa Aurel Irimia" (6—7 
iulie) și in Alpiniada Municipiului 
București, iar la 6 octombrie va avea 
loc Alpiniada Universitară. în Piatra 
Craiului se va desfășura Alpiniada 
Municipiului București (22—23 iunie) 
și „Cupa Dinamo" (12—13 octombrie). 
Tot aici este și locul de desfășurare 
a acțiunilor din cadrul taberei de 
vară F.R.T.A. în Piatra Mare se va 
desfășura Cupa Universitatea Brașov 
(11—12 mai) și, Cupa de toamnă <28— 
29 septembrie).

Alte acțiuni Interesante vor avea 
loc ta Cheile Turzii, la Vadul Crișu- 
lui, în Cheile Rimeților, ți Cheile 
Cernei. De menționat, de asemenea, 
prima tatîlnire de alpinism organi
zată ta masivul Buila — Vînturarița 
între 12—14 iulie ți care va constitui 
inaugurarea alpină a regiunii.

iostf GHEȚIE

în
cane

★
La asociația sportivă Gloria Dej, 

pe lingă pregătirile la categoria 
aeromodelelor captive s-a format 
ți o grupă ce se specializează in 
aeromodele R/C, sub conducerea 
antrenorului Hies Csaba. El a și 
realizat primul hidroaeromodel ra- 
dio-comandat de la noi din țară cu 
anvergură de 1580 mm echipat cu 
motoraș de 3,17 cmc. Zborurile de 
probă, contra-cronometru, cu deco
lare de pe rîul Someș, din apro
pierea frumoasei baze aeromodelis- 
tice din orașul Dej au fost deose
bit de reușite.

cu. motoraș 
prin patru

!. HOABAN Foto î ST. CIOTLOȘ

CAMPIONATUL

DE UNDE SCURTE
important dintre concursurile 
de Federația română de ra-

Peste cîteva clipe minielicopterul va fi lansat

DIVIZIA NAȚIONALA
Multă vreme nu a existat un cri

teriu precis pentru întocmirea unui 
clasament al radioamatorilor de 
unde scurte. Concursurile interne 
și internaționale ori numărul legă
turilor îndepărtate (așa numitele 
Dx-uri) nu ofereau suficiente 
date obiective pentru reglementa
rea acestei probleme.

Rezolvarea a venit din inițiati
va Federației române de radioa
matorism, prin constituirea, în 
urmă cu cîțiva ‘ani, a clubului 
„YO Dx“. Conform regulamentu
lui elaborat de federație, pot de
veni membri ai acestui club ra
dioamatorii de emisie-recepție din 
România cate au stabilit legături 
bilaterale, în benzile de unde scur
te, cu cel puțin o sută de țări. Le
găturile trebuie să fie dovedite 
prin „cărți de confirmare** (QSL).

După cum s-a constatat, această 
cerință poate fi realizată numai 
de radioamatori cu multă expe
riență și avînd o aparatură foar
te bine pusă la punct.

O altă condiție impusă membri
lor YO Dx-clubului— este adevărat 
mai ușor de îndeplinit — este 
aceea de a obține cel puțin 15 di
plome 
străine.

Pînă 
are 75 
acestora 
7—10 pe an. Mult timp, primul loc 
în clasamentul „țărilor confirma
te" a fost ocupat de maestrul spor
tului ing. George Craiu — YO3RF 
unul dintre cei mai vechi și ac
tivi radioamatori. Recent, însă el 
a fost întrecut de doi tineri, Oc
tavian Bordea — YO3JU și Andrei 
Giurgea — YO3AC care, cu o perse
verență demnă de toată lauda, 
au urcat rapid treptele măiestriei 
radioamatoricești.

Octavian Bordea 
293 de țări, lucrate 
un adevărat record, 
că numărul maxim posibil de țări 
(recunoscute ca atare de Uniunea 
Internațională de Radioamatorism 
— I.A.R.U.) este de 322. Dintre ul
timele QSL-uri primite de YO3JU 
menționăm pe cele de la stațiile:, 
FR7ZL din Tromellin, o insulă 
din Oceanul Indian, ZM7AG (Ar
hipelagul Samoa) și YV0PP din 
Aves (Insula Păsărilor situată în 
largul coastelor Venezueleî). Pen
tru cei neavizați este cazul săară-

tăm că, în radioamatorism, noțiu
nea de „țară" nu este tot una cu 
aceea de stat. Așa, de exemplu, 
printre cele 322 „țări" menționa
te mai înainte figurează Alaska 
și Hawaii din S.U1A., Insulele 
Aland din Finlanda, Insula No- 
vaia Zemlia din Oceanul înghețat 
de Nord, precurti și numeroase in
sule situate pe mările și oceane
le lumii.

în clasamentul diplomelor, 
, primul loc se află loan

YO8CF care a colecționat 
acum nu mai puțin de 214 
plare.

Printre acestea nu lipsesc, 
decernate 
„Diploma 

atribuie

Diploma atribuită de 
Club“. pentru performanțe 
sebite

deo-

diferite, românești sau

în prezent „YO Dx-CIub" 
de membri, iar numărul 

crește într-un ritm de

a ajuns la 
și confirmate, 
De menționat

gur 
de
YO

cele 20 de diplome
F.R.R., inclusiv

Dx-Club

pe
Iacob 
pînă 

exem-

d»si-

erau de serviciu la postul de 
liție au început să telefoneze 
la diferite farmacii din *“ 
furt pe Main, Hamburg și 
din Ziirich. In sfîrșit, după cîteva 
ore de activitate iatensâ, medi
camentul a fost găsit și expediat, 
pe calea aerului, în România. Des-

po
pe 

Frank- 
chiar

celor ce au realizat zece legături 
cu membrii clubului.

Trebuie să arătăm că „YO Dx 
Club" eliberează și o diplomă de 
„membru de onoare" pentru meri
te deosebite. O astfel de diplomă 
a fost decernată acum cîtva timp 
postului de poliție din localitatea 
Bad-Segeberg (R. F. Germania). 
Iată pe scurt care au fost moti
vele atribuirii acestei diplome. 
Era in decembrie 1972. Un bolnav 
din Galați, aflat în stare 
avea nevoie urgentă de un 
cament 
care nu 
cut apel 
— după 
radioclubului județean — a lan
sat chemarea în eter. Recepționînd 
cererea, un radioamator din Bad- 
Segeberg, s-a adresat poliției din 
localitate pentru a-1 ajuta să gă
sească și să expedieze medicamen
tul. Doi dintre funcționarii care

pri- 
clasa- 
clasa-

gravă 
medi- 

fabricat în străinătate și 
se găsea la noi. El a fa
la un radioamator care 
ce a obținut aprobarea

pre această frumoasă acțiune u- 
manitară (care amintește subiec
tul filmului „Dacă toți tinerii din 
lume") ziarul Segeberger Zeitung 
a publicat un frumos reportaj, 
cu o fotografie a diplomei „YO Dx 
Club" nr. 41, care este expusă la 
loc de cinste în holul instituției 
din micul oraș vest-german.

în încheiere, dăm ordinea 
milor clasați în cele două 
mente ale „YO Dx Club" :
mentul țărilor confirmate: 1 Oct. 
Bordea (YO3JU) 293 țări, 2. Andrei 
Giurgea (YO3AC) 265 țări, 3. Gh. 
Craiu (YO3RF) 258 țări, 4. Gh. Cer
chez (YO2BB)' 244 țări, 5. Mircea 
Negrutzi (YO2CD) 228 țări. Clasa
mentul pe diplome: 1. loan Iacob 
(YO8CF) 214 diplome, 2. Vasile Iliaș 
(YO3CR) 213 diplome, 3. Petre Cezar 
(YO3FF) 154 diplome, 4. 
tin Dan (YO2BU) 139 
5. Victor Demianovsohi 
137 diplome.

Constan- 
diplome, 

(YO6AW)

E. RIV.

Cel mal 
organizate _________ __________ „„
dioamatorlsm pentru radioamatorii care 
lucrează în undele scurte este campio
natul internațional al României, cunos
cut șl sub denumirea prescurtată de 
AO-DX Contest". El are loc anual In 
prima jumătate a lunii august, fiind 
organizat în cinstea marii sărbători a 
eliberării patriei noastre.

La această competiție pot participa ra
dioamatori din toate țările lumii, con
dițiile de participare sînt însă diferen
țiate. Astfel, radioamatorii români tre
buie să stabilească legături cu stații si
tuate In alte țări, iar radioamatorii 
străini cu stații YO din cît mal mult® 
județe și sectoare ale Capitalei.

Rezultatele concursului sînt cunoscute, 
de regulă, cu o întîrziere destul de mare, 
deoarece fișele de concurs trimise de 
fiecare participant cuprind zeci de mii 
de legături care trebuie verificate cu 
atenție de către arbitri. Recent au fost 
stabilite rezultatele concursului interna
țional de anul trecut. Conform prevede
rilor regulamentului/ au fost întocmite 
următoarele clasamente, din care publi
căm pe primii cinci clasați :

a) STAȚII CU UN OPERATOR, o sin
gură bandă : 1. YO4SI Mircea Rucărea- 
nu (Constanța). 2- YO2GL — Daroczl 
Carol (Deva). 3. TO8AHL — Frunzettl 
Dan (Iași), 4. YO2QY — Zamoniță Mihal 
(Petroșani), 5. YO6AW — Demianovschi 
Victor (Brașov).

b) STAȚII CU UN OPERATOR mal
multe benzi : 1. YO9AGI/p — Bădolu
Mircea (Tirgoviște), 2. YO5AIR — Takacs 
Carol (Oradea), 3. YO8AZQ/p ■ 
Adrian (Suceava). 4. YO2AYD 
sanda Octavian (Arad) 5. 
Nemeth luliu (J3aia Mare).

c) STĂTU COLECTIVE CU 
OPERATORI, o singură 
YO6KAL — Radloclubul județean Sibiu, 
2. YO3KAA — Radloclubul central Bucu
rești, 3. YO4KCA — Radloclubul jude
țean Constanța. 4. YO8KAN/p — Radio- 
clubul județean Bacău, 5. YO9KAG/p — 
Radloclubul județean Prahova.

d) STAȚII COLECTIVE CU â»AI MULȚI
OPERATORI, mai multe enzi : 1.
YO2KBH — Radloclubul Oravița, 2. 
YO3KDP — Casa pionierilor Bistrița, 3. 
YO5KAW — Radioolubul județean Satli 
Mare, 4. YO6KET — Radioclubui jude
țean Covasna. 5. YO4KCR — Așo-iația 
sportivă „Torentul" Galați.

Au mai participat la concurs radio
amatori din'.peste 30 de țări. Pentru fie
care țară sla întocmit un clasament 
special, primii clasați urmînd a primi 
diplome. Cele mai bune rezultate au 
fost realizate de : UB5VY și UA5LM din 
Uniunea Sovietică. OK3ZIR șl OK3RKA 
din Cehoslovacia, YU4PH din Jugoslavte. 
DJ3XK din R.F. Germania, SM9BNX din 
SUedla, LZ1TD șt LZ1KPZ din BulSCria.

Done
■ 'Ru- 

YO5AJR —

MAI MULȚI 
bandă : 1.



SCORURI MARI IN PRIMA ZI

A CAMPIONATULUI EUROPEAN

DE HOCHEI JUNIORI (GRUPA B)

ROMANIA

1N CM. DE HOCHEI (gr. Q

ECHIPA BULGARIEI CÎȘEIGJ 
PRIMA PARTIDi

ECHIPĂ DE FOTBAL A GUINEEI

în vestiar, hocheiștii danezi fac 
o impresie puternică : sînt înalți 
(media staturii, peste 1,80 !), bine 
clădiți, atletici. Pe gheață, însă, 
acești uriași cu lungi plete blonde 
nu reușesc — deocamdată, cel pu
țin — să-și pună în valoare gaba
ritul. Ei patinează lent, au serioa
se deficiențe tehnice, în pasă, pre
luare și șutul la poartă.

Totuși, jucătorilor echipei noas
tre le-a fosț necesară o repriză în
treagă ca să-și dea seama că acest 
meci trebuie cîștigat Ia o mare di
ferență. Abia în treimea a doua, 
juniorii români și-au „intrat în 

* crosă", reușind 20 de minute pur
tate într-un ritm sufocant, presă
rate cu combinații, țesături de pase 
și șuturi care l-au îngenunchiat pe 
portarul Jensen, de departe cel 
mai bun om din formația daneză, 
în ciuda faptului că a scos pucul 
de 15 ori din plasă !

Toată echipa învingătoare a e- 
voluat cu aplomb, remareîndu-se 
în mod deosebit liniile Olenici — 
Dumitru — Vișan (6 goluri) și 
Sandor — Bartalis — Nagy (5 go
luri), ca și perechea de fundași 
Nuțescu — Gherman.

Dar, chiar dacă 
atît de categorică, 

, cu vederea marele 
zii ratate (Olenici, 
Nagy, Peter), ceea 
dă strînsă. cu un 
poate fi 
riei.

Scorul 
5-1), a 
Bartalis 
(2), Gherman (2), Sandor, Olenici 
și Peter.

Excelent arbitrajul prestat de 
A. Tuzzi (Italia) și Messinger 
(Ungaria).

DANEMARCA 15-2 (1-0,9-1,5-1)
UN „11" VIGUROS, OFENSIV

victoria a fost 
nu putem trece 
număr de oca-

Vișan, Dumitru.
ce, într-o 
adversar

decisiv în balanța

parti- 
egal, 

victo-

9-1,final. 15—2 (1—0,
fost realizat de Visau (3), 
(3), Nagy (2), Dumitru

ADRIAN OLENICI
„Nouarul" reprezentativei Ro

mâniei, căpitanul echipei, omul 
de bază și de șoc al primei noas
tre linii de atac, ADRIAN OLE
NICI, a făcut o partidă excelentă 
contra Danemarcei, Și nu numai 
pentru că adversarul era mai 
slab. Tribunele amuțiseră, ieri, în 
momentul cînd formația noastră, 
rămasă în trei oameni pe gheață, 
părea că va trebui să se refugi
eze într-o apărare disperată pen
tru a evita golul. Dar iată că Ju
cătorul cu numărul 9 „culege" un

puc rătăcit, valsează in drtoling 
amețitor prin toată apărarea ad- 
versă, scoate portarul dintre bu
turi și înscrie în entuziasmul ge- 
neral. O acțiune de veritabil ma- 
estru!

Adrian Olenici nu are nici 18 
ani (ii va împlini la 16 aprilie), a 
început hocheiul de copil, la Ră
dăuți, fiind descoperit, crescut și 
inițiat de antrenorul Ștefan To- 
movici. Din 1971, cu mai mulți co
legi de echipă, se mută la Dună
rea Galați, impunîndu-se ca un 
talent autentic. Tot de atunci 
face parte din Ictul național de 
juniori. Fără a avea calități fizice 
ieșite din comun (statură medie), 
el și-a însușit, însă, un patinaj 
excelent, viteză de reacție și de 
execuție, și-a șlefuit tehnica, a 
cănătat forță.

Păcătuiește, cîteodată, prin Joc 
prea individual, făcut doar pen
tru plăcerea personală de a mai 
arăta un șiretlic și de a... păcăli 
încă un adversar. Dar, cine a fă
cut snort știe cit de greu este să 
reziști unei afemenea ispite...

PARIS, 9 (Agerpres) — în mal 
multe orașe din Franța au început 
întrecerile Campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa C).

La Grenoble, în prezența a 5 OM 
de spectatori, reprezentativa Bulga
riei a învins cu scorul de 5—2 (1—1, 
3—0, 1—1) formația Franței.

Partida dintre selecționatele Un
gariei și Australiei s-a desfășurat 
la Gap și s-a încheiat cu scorul de 
11—2 (1—2, 5—0, 5—0) în favoarea 
hocheiștilor maghiari.

Echipa Elveției a întrecut cu 13—0 
(6—0, 4—0, 3—0) formația R.P. Chi
neze.

PE TERENURILE

preocupat să-și recapete eficiența care l-a situat
printre fruntașele soccerului african

Una din numeroasele acțiuni ofensive ale echipei noastre la poarta apă
rată de Jensen, obligat să se încline in fața insistenței atacanților români.

BULGARIA ITALIA
7-1 (2-0 2-0 3-1)
Echipele Italiei și Bulgariei, care 

au inaugurat ediția a V-a a cam
pionatului european de juniori, se 
întîlneau, de fapt, pentru a treia 
oară în ultimele patru zile. Ej sus
ținuseră — miercuri și joi — două 
jocuri amicale la Sofia înaintea 
plecării spre București, încheiate 
amîndouă cu victoria gazdelor 
(3—2 și 6—1). Net superiori la toa
te capitolele hocheiului, tinerii ju
cători bulgari au cîștigat din nou, 
la o diferență care putea t fi și 
maj mare. învingătorii au avut în 
Kîrstev un realizator foarte inspi
rat. care — cu patru puncte în
scrise — se instalează în fruntea 
listei golgeterilor. Celelalte 3 au 
fost marcate de Todorov, Liubc- 
mirov șl Ralenkov. Golul de onoa
re al italienilor aparține 
Pasqualatto.

Au arbitrat 
ba (România) 
vegia).

foarte bine O. 
și A. Fischer

lui

Bar- 
(Nor-

IUGOSLAVIA - UNGARIA
Meciul vedetă al serii a furnizat 

cea mai echilibrată dispută a acestei 
zile inaugurale a competiției. Mai o- 
mogeni, mai rapizi și superiori din 
punct de vedere tehnico-tactic, juni
orii iugoslavi și-au asigurat în pri
ma repriză un avans de trei goluri. 
In treimea a doua formația ungară a 
dominat și a redus din handicap, dar 
a ratat foarte mult, permițînd adver
sarilor ca în ultima repriză să resta
bilească și chiar să mărească diferen-

R.F. GERMANIA - FRÂNTA:
15-1 (1-0, 2-0, 12-1)

Meciul acesta a avut 
puncte comune cu acela 
România și Danemarca, 
dimineața. In ambele, prima re
priză s-a încheiat cu un scor mi
nim, după care echipa superioară 
tehnico-tactic și, mai cu seamă, 
fizic, s-a desprins, realizînd dife
rența de rigoare. Echipa Franței 
are, poate, satisfacția de a fi re
zistat cu 20 de minute mai mult 
decît aceea daneză, după care — 
prăbușită fizic — s-a aflat total la 
discreția unei formații robuste, 
bine pregătite, care practică un 
hochei puțin scolastic și liniar, 
lipsit de prea multă fantezie, dar 
foarte eficace.

Cele 15 goluri ale învingătorilor 
au fost marcate de: P. Egen (3), 
Hintrerstocker (3), Reil (2), Miiller 
(2), Guggemos, Hermann, Ballhau
sen, Rottluff și U. Egen ; pentru 
francezi a marcat Piccinini.

Au arbitrat Gh. Mureșeanu șl 
Gh. Tasnadi.

multe 
dintre 

disputat

8-4 (3-0, 1-2, 4-2)
ța. Au marcat Kucera (2), Vidmar, 
Klemenc, Prisotv, Suligoi, Hafner 
(2), respectiv Dery (3) și Oltyan. De 
notat că Vidmar și Dery au ratat 
cîte o lovitură de penalitate. Au ar
bitrat corect și autoritar. I. Hofer 
(Austria) și W. Mattes (R.F.G.).

Cronici și comentarii: Valeria CH1OSE 
Fotografii : Vasile BAGEAC

FĂRĂ TRANSLATOR
Conducătorul delegației 

Austriei la această ediție 
a campionatului european 
de hochei pentru juniori 
este singurul dintre distin
șii noștri oaspeți'* care nu 
are nevoie de translator. 
Mal mult chiar, el însuși 
își asumă deseori rolul de 
traducător, vorbind într-o 
perfectă... limbă romană.

inginerul Maximilian 
TALSKI. este originar din 
România șl. cu toate că 
este plecat din 1939, n-a ui
tat limba maternă. In anii 
dinaintea celui de al doilea 
război, frații Talski, Ma
ximilian șl Iosif, se numă-- 
rau printre bunii jucători 
de hochei. Primul era por
tar la echipa „Jahn" unde 
Jucau Tomovici, Tiron, Pa-

nenka. Sues, cel de al doi
lea atacant la „Bragadiru" 
București, din aceeași ge
nerație cu Costi Tico, Gică 
Buia, Paul Anastasia, Ti- 
tinel Teodorescu șl mulți 
alți deschizători de dru
muri în sportul cu crosă și 
Puc.

— Veniți des în România?
— Ori de cîte ori mi se 

ivește ocazia și totdeauna 
cu o mare plăcere și 
ție. Hocheiul îmi 
pentru a treia oară 
prilej (M. Talski 
membru în federația
triacă, fiind președintele 
comisiei de disciplină și a 
regulilor de joc n.n.), dar 
am mai fost de două ori 
pe litoral. De fiecare dată 
mj Incintă și mă bucură 
lucrurile noi și frumoase

emo- 
oferă 
acest 
este 
aus-

pe care văd că le tnfăptu- 
iți, simțind și eu o părti
cică din mindria dumnea
voastră.

— Cum apredați acest 
campionat ?

— Foarte interesant și 
foarte util. Aici, în echipele 
de juniori, se pot forma 
de timpuriu talentele ho
cheiului. Este, cred, o mare 
satisfacție să poți vedea 
realizat prin urmașii tăi 
ceea ce tu însuți ai dorit 
și ai visat.

Cu Maximilian Talski 
este greu să stai de vorbă. 
Are atîtea cunoștințe aici, 
atîția prieteni, incit ta fie
ce moment se apropie ci
neva, îi stringe mina, vrea 
să schimb? cîteva cuvinte. 
Timpul Scurtei noastre 
convorbiri trecuse...

HAMPTjM. — Ilie N. siase s-a calificat 
ta semifinale, învlngîndu-i cu 6—3. 7—5 
pe jucătorul vest-german Jlirgen Fass
bender, iar americanul Jimmy Connors 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe austriacul 
Hans Kary. Mal sînt calificați pentru 
semifinale iugoslavul Nikola pilici și 
maghiarul Balasz Taroczy.

BUENOS AIRES. — Perechea Ion Ti
riac (România) — Haroon Rahim (pakis
tan) s-a calificat în semifinale, în urmă 
victoriei cu 6—4, 6—4 obținute ta fața 
capiului Antonio Zugarelli (italia) — 
Ricardo Aubone (Argentina).

CAIRO. — Finala se va disputa Intre 
Ismail el Shafei (R.A. Egipt) si Fr. Jauf- 
fret (Franța). In semifinale. El Shafei 
l-a învins cu 6—1, 6—1. 6—1 pe maghia
rul P. Szoke, iar Jauffret a cîștigat cu 
6—2, 4—6, 4—6, 6—2, 6—i o partidă „mara
ton" ta compania jucătorului sovietic 
T. Kakulia.

BOGOTA. — A început meciul dintre 
echipele Republicii Sud-Africane și 
Chile, contind pentru semifinala zonei 
americane a „Cupei Davjs". După prima 
zi. scorul este favorabil cu 2—0 tenisma- 
nilor sud-africanl. Cliff Drysdale l-a în
vins eu 1—6, 6—2. 6—2, fi—3 pe Patricio 
Cornejo, iar Bob Hewitt a dispus cu 6—2, 
6—4, 6—4 de Jaime Filoll.

HARTFORD. — In meciul de tenis din
tre echipele S.U.A. șl Australiei, forma
ția australiană conduce cu 2—1. John 
Newcombe a ciștigat ca 6—2. 5—7, 
6—4 partida cu Arthur Ashe. Punctul 
gazdelor a fost realizat de Tom Gorman, 
care l-a învins in două seturi: 6—4, 6—4 
pe Ken Rosewall.

CARACAS. — Jucătorul vest-german 
Hans Pohmann l-a învins eu 6—0, 6—4 
pe spaniolul Juan Gisbert. Intr-o altă 
partidă, americanul E.die Dibbs l-a în
trecut cu 6—0, 6—1 pe Jorje Andrew (Ve
nezuela).

Ca în cele mai multe țări ale 
continentului african, ale lumii 
chiar, fotbalul este cel mai popu
lar sport din Guineea. 11-le repre
zentativ al acestei țări a constituit, 
de altfel, marea revelație a Jocu
rilor africane desfășurate în ianua
rie 1973 la Lagos, unde a urcat, 
treaptă după treaptă, pînă în finala 
turneului de fotbal fiind întrecut, 
după o dispută foarte echilibrată, 
de reprezentativa Congo-lui.

Fotbaliștii din Guineea practică 
un joc ofensiv- care le-a și adus 
satisfacția unor victorii ța scor de-a 
lungul perioadei martie 1972—ianu
arie 1973. în acest interval de timp, 
„Syli National'1 — cum este numi
tă reprezentativa Guineei — a sus
ținut 11 meciuri, înscriind în poar
ta adversarilor nu mai puțin de 
48 de goluri, ceea ce reprezintă o 
frumoasă medie de 4,36 goluri. Tea-

muj reprezentativ a avut, cîtva 
timp, în conducerea sa tehnică pe 
antrenorul maghiar Budai și un an
trenor localnic Camara. Acesta din 
urmă este acum antrenorul națio
nalei guineze care, diiPă cum se 
știe, participă în momentul de față 
la cea de a IX-a ediție a Cupei A- 
fricii-intemațiuni. Făcînd parte din 
aceiași grupă cu două din cele mai 
puternice reprezentative ale conti
nentului (Congo și Zair) și echipa 
Insulei Mauriciu. formația Guineei 
a fost întrecută la limită, (1—2) în 
meciul său de debut, de către fot
baliștii zairezi.

Problema care preocupă, actual
mente, în cea mai mare măsură, 
pe antrenorul federal Camara este 
găsirea unei modalități de a spori 
eficiența atacului care, deșj a ră
mas fidel stilului ofensiv, nu a 
mai reușit, în ultimul timp, să mai

înscrie atît de mult cum făcea ca 
numai 1—2 ani în urmă. Camara 
este un adept al selecției perma
nente și își remaniază, adesea, e- 
chipa dar în proporții midi pentru 
a nu afecta coeziunea ei. Jucătorii 
cei mai valoroși de care dispune, 
în momentul de față, sînt atacanțiî 
Cherif, Petit Sory și Maxime.

Este interesant de știut, de ase
menea, că actuala campioană a Gu
ineei, echipa Hafia din Conakry — 
în rîndurile căreia se găsesc foarte 
mulți componenți ai „naționalei" — 
a debutat în noua ediție a Cupei 
Africii intercluburi cu două victo
rii. categorice : a marcat cîte 5 go
luri formațiilor ASEC Abidjan și 
Leopard Douala. Iată de ce Camara 
speră într-un apropiat și ferm re
viriment al atacanților săi și în ca
drul Primei reprezentative a țării.

A

IN

GOTEBORG. 9 (prin telefon). — O 
vreme splendidă, cu un neașteptat aer 
primăvăratec pentru acest oraș în luna 
martie, dă o notă ușor anacronică unui 
campionat de sală. Poate din această 
cauză, în prima zi a campionatelor eu
ropene de atletism v- 1974, găzduite de 
sala Scandinavium, mai puțin de jumă
tate din locurile tribunelor au fost popu
late, deși azi (n.r. ieri) evoluau cele 
două mari speranțe ale gazdelor : sprin
terul Garpenborg șl săritorul în înălțime 
Almen.

Prima constatare pe care o facem este 
aceea că nici un campion de anul tre
cut de la Rotterdam nu și-a reeditat 
succesul, Baumgartner, la lungime, șl 
Major, ia înălțime, mulțumiindu-se cu 
locurile secunde. în timp ce Corbu par
ticipa anonim la altă probă, lungimea, 
unde se clasa al 10-lea cu 7,34 m. Pur
tătoarea de drapel a ediției trecute a fost 
aruncătoarea de greutate cehoslovaca 
Helena Fibingerova care, în caruselul 
recordului mondial cu sovietica Cijova, 
a redevenit, doar după cîteva zile, cea 
mai bună din lume.

Finala probei de 60 mg fete a fost cea 
mal dramatică din reuniunea de des
chidere. După ce Annelie Ehrhardt a 
ciștigat fără probleme' seria (8,04 s) 
și semifinala (7.90 s), nu s-a mai prezen
tat la startul finalei ! In această cursă, 
Tereza Nowak, învinsa Valerlei Ștefă- 
nescu în serie, șl apoi calificată în dau
na acesteia din semifinală, (8,27

Echipa națională de fotbal a Guineei

M 1

PRIMA ZI, DOUA 
NOI RECORDURI

MONDIALE
față de 8,28 !) s-a prăbușit după 
primul gard ; sosirea a fost deose
bit de strînsă, rezultatul fiind anunța-t 
la mai bine de un sfert de oră după în
cheierea cursei. A ciștigat la fotogra
fie actuala recordmană mondială de 
Bălă, poloneza Grazyna Rabzstyn în 
8,08, cu același timp fiind înregistrată 
și ocupanta locului doi, Fiedler (R.D.G.).

în prima finală a zilei am consemnat 
și primul record al lumii : în proba can
gurilor. învinsul de anui trecut de la 
Rotterdam, polonezul Mihail Joachimow- 
ski, a obținut în cea de-a patra sări
tură un excelent 17,03 m, întrecînd cu 
8 cm vechiul record al lui Saneev. De 
remarcat că recordmanul mondial în aer 
liber s-a clasat abia pe locul al 10-lea...

Reprezentanții noștri prezențl sîmbătă 
ta concurs n-au reușit să se califice 
tn finalele probelor respective. Sprinte
rul Dorel Crlstudor, după ce a obținut 
calificarea in semifinale (6,74 s la 60 m), 
a ratat intrarea în finală, clastndu-se pe 
locul VI, cu același timp. în a doua se
mifinală cîștigată de Garpenborg (6,64). 
Șerban Ioan s-a clasat pe Un loc slab, 
datorită faptului că n-a reușit să sară 
decît 2,10 m într-o probă ce a reunit 
tn jurul ștachetei 23 de concurenți în
tr-o dispută extrem de echilibrată (8 
atleți au sărit 2,17 m) și încheiată spec
taculos cu victoria sovieticului Kestutis 
Șapka. Iată primii clasați în finalele 
primei zile : BARBAȚI : 60 m s 1. Va
leri Borzov (URSS) 6,58. 2, Manfred KO-

T.S.K.A. MOSCOVA A ClȘTIGAT „CUPA EUROPEI" LA FLORETĂ BĂIEJ1
Cupa Europei ta floretă-bâleți, desfășu

rată la Paris, a revenit, anul acesta, e- 
ehtpei Ț.S.K.A. Moscova care, deși a 
terminat la egalitate (8—8) in finala com
petiției cu C.S. Melun (Franța), a avut

un tuș-averaj superior (58—fii). Campi
oana țării noastre. Steaua, a fost elimi
nată tn sferturi de finală de C.S. Melun 
cu 8—7.

A V-a ediție

a „europenelor"

indoor

de atletism

kot (RDG) 6,63. 3. Aleksandr Kome- 
lluk (URSS) 6,66 ; Înălțime : 1. Kes
tutis Șapka (URSS) 2,22 m, 2. Istvan Ma
jor (Ungaria) 2,20 m, 3. Wladimir Maly 
(Cehoslovacia) 2,20 m ; lungime : 1.
Jean Francois Bonheme (Franța) 8,17 
m, 2. Hans Baumgartner (RFG) 8,10 m, 
3. Max Klauss (RDG) 8,03 m ; triplusait:
l. Mihail Joachlmowski (Polonia) 17,03 m,
record mondial ; - •.—-—
(URSS) 16,88 m. 
(Franța) 16,56 m ; 
Grazyna Rabzstyn , 
Annerose Fiedler (RDG) 
Antenen (Elveția) 8,19; greutate : 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) 20,75
m. record mondial. 2. Nadej/ia Cijova 
(URSS) 20,62 m, 3. Marianne Adam (RDG) 
19,70 ta.

2. 'Mihail Banoan 
3. Bernard Lamitie 
femei : 60 mg : 1.
(Polonia) 8,08, 2.

----- - 8,08, 3. Meta
1.

Paul SLAVESCU

LA

ANNEMARIE PROLL-MOSER 
A CUCERIT DIN NOU 

CUPA MONDIALĂ“i»
Celebra schioară austriacă Anne

marie ProII-Moser a ciștigat pentru 
a patra oară consecutiv „Cupa 
Mondială'*. în clasamentul final al 
actualei ediții a competiției, care 
desemnează anual pe eea mai com
pletă schioară a lumii, ea a totali
zat 268 puncte, avînd un avans de 
115 p față de cea de-a doua clasată, 
compatrioata sa Monika Kaserer — 
153. Pe locul trei s-a situat Hanny 
Wenzei (Lichtenstein) — 138 p, ur
mată de Christa Zechmeister 
(R.F.G.) — 129 p, Fabienne Serrat 
(Franța) — 127 și Mărie Therese 
Nadig (Elveția) — 123 p.

Ultima probă a competiției — 
slalomul uriaș de la Stara Smoko- 
veck (în Munții Tatra) — a revenit 
Menikăi Kaserer, cu timpul de 
1;18,57, urmată de Annemarie Proll- 
Moser — 1;18,96.

„OLYMPIAHALLE“ DIN MUNCHEN

APLAUZE PENTRU DANSATORII SOVIETICI
MUNCHEN, 9 (Agerpres). — Pro

ba de dansuri din cadrui campiona
telor mondiale de, patinaj artistic s-a 
încheiat cu victoria cuplului sovietic 
Ludmila Pahomova — Aleksandr 
Gur.șkov, care a cucerit pentru a 
cincea oșră consecutiv titlul suprem.

Joi seară, la „Olympiahaile" 
Miinchen, peste 7 000 de 
i-au ovaționat pe campionii 
care au 
monstrație

muzicale din folclorul rus și sud- 
ameri.can, programul lor fiind, notat 
de oficiali de opt ori cu nota ma
ximă.

Iată clasamentul final al probei 
de dansuri : 1. Ludmila Pahomova — 
Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.) — Â
211,78 p ; 2. Hilary Green — Glyn 
Waits (Anglia) — 206,26 p ; 3. Nata. 
lia Liniciuk — Ghenadi Karponoso. 
(U.R.S.S.) — 201,0 p ; 4. Irina Moi
seeva — Andrei Mînenkov (U.R.S.S.) 
— 198,50 n. ; 5. Jeanet Sawbrige — 
Peter Dalby (Anglia) — 197,74 p ; 
6, Kristina Regoczy — Andras Sal- 
lai (Ungaria) — 195,32 p.

Tn proba Individuală feminină, 
după executarea „programului scurt", 
pe primul Ioc în clasament a trecut 
campioana europeană Christine Erraih 
(R.D.G.) — 125,75 p, urmată de 
Karin Hen (Elveția) — 122,77 p și 
Dorothy Hamill (S.U.A. —' 122,51 p.

din 
spectatori 

lumii, 
efectuat o splendidă de- 
de patru minute pa teme

DL ȘAH DL

PROGRAMUL DE AZI

Turneul final al campionatului masculin de volei

Cu victoria înregistrată, ieri după- 
amiază. în . sala Floreasca, în penulti
ma etapă a celui de al doilea turneu 
final al campionatului masculin de 
volei, echipa Dinamo conduce neîn
vinsă în clasament, poziție pe care o 
deține cu autoritate, datorită compor
tării constant bune în toate partidele 
disputate în actuala ediție a. campio
natului. Meciurile de sîmbătă nu au 
adus nici un fel de modificări în 
ceea ce privește evoluțiile echipelor 
și a interesului spectatorilor pentru 
această competiție, deși poate în fața 
unor tribune pline, formațiile ar fi 
fost mai stimulate în jocul lor. Să 
sperăm că azi, cînd dinamoviștii își 
vor vedea răsplătită munca cu me- 
daliiile și tricourile de campioni, iu
bitorii voleiului se vor afla în număr 
mare în sala Dinamo pentru a asista 
la această festivitate.

Doar 55 de minute au fost nece
sare echiDei Dinamo pentru a se im
pune în fața formației Viitorul Bacău. 
Fără a depune eforturi deosebite., 
bucureștenii au fost net superiori 
unui sextet, care, cu mulți tineri în 
componența sa. nu putea emite mai 
multe pretenții. Scor final : 3—0 (7, 
4, 4) pentru Dinamo. Antrenorul di- 
namovist G. Eremia a aliniat urmă
torii jucători : Dunțănoiu, Păușescu 
(Băroiu), Vraniță, Udsșteanu, Tutovan, 
Marinescu. Aii arbitrat foarte bine : 
N. Beciu și Gh. lonescu, ambii din 
B”''iiresti.

F-rnlnrări B. Mare a cîștigat cu 
?_i (to. 12, —15, 4) partida cu „U“ 
C’.ri, deri ar fi putut să se impună 
în li-eî seturi. Dună ce și-au adju- 

dost'Jl de ușor primele două 
în cel de-al treilea băimăre- 
cedat, în final, inițiativa (ast- 
fluctuatii au avut și în setu- 
și 2). deși au condus la un 

' ’ "* pierzînd în

Paraschivescu, M. Enescu, Băgăian 
(Militarul Andreica), Arbuzov. Arbi
traj bun al cuplului R. Farmuș—N. 
Beciu, din București.

în numai o oră de joc, Steaua a 
obținut victoria cu 3—0 (8, 7, 4) în 
fața echipei C.S.U. Galați. Acționînd 
cu multă dezinvoltură la fileu, bucu- 
reștenii au depășit cu regularitate 
apărarea adversă, care nici în această 
partidă' nu s-a comportat la un nivel 
satisfăcător. Sextetul stelist 
următoarea. alcătuire : 
Rauh, R. Enescu, P. 1 
Arbitrii N. lonescu 
condus foarte bine.

Emanuel FANTANEANU

a avut
Pop, Barta, 

lonescu, C. Ion. 
și M. Albuț au

Sala Dinamo, de la ora 8,30 
Viitorul — Universitatea 
Explorări — C.S.U.
Dinamo — Steaua

Dumănoiu depășește, din nou, blocajul voleibaliștilor de la Viitorul Bacău 
Foto : V. BAGEAC

LA BUCUREȘTI3

■seturi, 
nii au 
fel de 
rile 1 
moment dat cu 14—12, 
prelungiri. Eehioa învingătoare a ali
niat următorii jucători : Dobre, Ghic.

Astăzi cele 6 echipe participante la turneul ultim al 
campionatului masculin își iau rămas bun de la sezonul 
1973—74. Astăzi, Dinamo primește titlul, iar plutonul ce
lor cinci se retrage mulțumit de vacanță și de faptul că 
Fortuna l-a ferit de „groapa cu lei" de la Ploiești, unde 
luni pornește ultima bătălie pentru supraviețuire...

Turneul bucureștean al fruntașelor se scurge fără a ne 
fi creat gustul spectacolului, căruia voleiul antentic îi 
poate da viață. Și nici cine știe cîte execuții și combina
ții de înaltă tehnicitate, e drept că, în cele patru zile 
de concurs, mulți jucători au izbutit să-și reliefeze cali
tățile native și deprinderile. Am putea vorbi chiar de 
cîteva individualități. Dar, dacă ar fi să ne referim la 
ECHIPE, n-am putea numi decît două: Dinamo și Explo
rări B. Mare! Firește, la nivelul individualităților care le 
compun. Paradoxul constă în aceea că alte participante 
la turneu pun în evidență mai multe individualități decît 
Explorări, dar nu reușesc nici spectacolul ceva mai 
atractiv și nici rezultatele băimărenilor. C.S.U. Galați, de

pildă, ar oferi unui selecționer prilejul să aleagă chiar 
un întreg sextet (Păduraru, Stere, Dragoș Popescu, Dumi
trescu, Preda, Antonescu), dar comportarea echipei nu 
prea incintă; Steaua are un lot numeros și cu mai multe 
individualități decît în trecut (Stamate, Bartha, R. Enescu, 
P. lonescu, Duduciuc etc.), dar nu mai este o ECHIPA! 
De unde și disperatele încercări permanente ale antreno
rului de a găsi, in timpul Jocurilor, o formulă cit de cit 
închegată. „U“ Ciuj, are la rindul său cîțlva jucători va
loroși. Viitorul, la fel. Dar nu și echipa.

E greu, firește — intr-un sport eminamente colectiv 
tn care 6 oameni trebuie să participe permanent la fie
care fază — să realizezi snectacol, să obții sufragiile pu
blicului și rezultate p» măsura individualităților, fără a 
fi realizat tn prealabil o echipă. Ea se construiește, e 
drept, cu multă migală, dar este indispensabilă...

Aurelian BREBEANU

Ieri după-amiază, cu începere de ia 
ora 16.00, în aula Bibliotecii centrale 
universitare s-a disputat runda inaugu
rală a celei de a XlV-a ediții a Turneu
lui internațional de șah, organizat de 
federația noastră de specialitate, partici
pă 15 concurenți, maeștri și maeștri in
ternaționali, din 10 țâri. Sorții au indi
cat următoarea ordine de concurs : 
Bojan Kurajița (Iugoslavia), Ivan Fara- 
go (Ungaria), Volodea Vaisman (Româ
nia), Jan Plachetka (Cehoslovacia), An
drei Maciejewski (polonia), Carol Partoș 
(România), Jesus Rodriguez (Cuba), Lu- 
ben Popov (Bulgaria), Victor Ciocâltea 
(România), Dumitru Ghizdavu (Româ
nia)., Mihai Șubă (România), Lothar 
Vogt (R.D.G.Jj Vitali Teșkovski (URSS), 
Heikki Westerinen (Finlanda) și Traian

Stanciu (România). Cu q medie de 2 405, 
Turneul de la București se încadrează 
în categoria a VII-a, pe scara coeficien
ților E10, astfel îneît concurenții au 
posibilitatea obținerii chiar șl a unei 
note de mare maestru (10 ppnete).

Prima rundă, foarte agitată, a consem
nat patru partide decise: Farago — Stan- 
clu 1—0. Maciejewski — Vogt 0—1,
Plachetka — Țeșkovski 0—1, Partoș — 
Șubă 1—0, Ciocâltea, cu negrele, a re
mizat cu Popov. Celelalte partide 
întrerupt în poziții complicate.

Astăzi, la aceeași oră, se dispută 
da a Il-a. Luni dimineața se reiau 
tidele întrerupte.

TELEX
s-au

run- 
par-

T. RADULESCU

(
Campionatele de sală ale atleților juniori

BEDROS BEDROSIAN -15,82 m LA TRIPLUSALT!
în sala 23 August au început ieri după 

amiază întrecerile campionatelor națio
nale pe teren acoperit ale atleților ju
niori de categoria I, ultima competiție 
de nivel republican a sezonului Indoor.

Proba zilei a fost, fără îndoială, tri- 
plusaltul. în care am avut prilejul să în
registrăm o performanță frumoasă. Bucu- 
reșteanul Bedros Bedrosian (Viitorul) a 
ciștigat proba cu 15,83 ni, rezultat care 
reprezintă un nou record de sală al Ju
niorilor și întrece cu exact 60 de cen
timetri (!) vechiul record pe care Be
drosian 11 stabilise cu ocazia Cupei de 
Cristal, să notăm că performanța lui 
Bedrosian este superioară șl recordului 
de juniori în aer liber (15,47 m stabilit 
de același atlet în 1973) șl constituie, în 
același timp cel mai bun rezultat de-. • 
seniori al actualului sezon de sală. De 
menționat că învingătorul a obținut 15,82 
m la cea de-a doua încercare, renunțînd 
apoi să mal sară, nefilnd în perfectă 
stare de sănătate. Felicitări juniorului 
de la Viitorul pentru rezultatul foarte

bun. felicitări și antrenorului său, fos
tul recordman al țării sorin loan.

In celelalte probe nu s-au înregis
trat rezultate deosebite. Alergările de 
viteză, terminate cu sosiri „la fotografie" 
au revenit, la băieți, brașoveanului E- 
mil Smuda, iar la fete bucureștencel 
Steluța Vintllă.

Iată cîteva din rezultatele de ieri : 
BĂIEȚI : 60 m : 1. E. Smuda (Șc. sp. 
Brașov) 6.8 ; 2. V. Miloiu (L.C.E.A. C-lung 
Muscel) 6,9 ; 3. M. Slav (Lie. 2 Iași) 6,9; 
triplusait : 1. B. Bedrosian (Viitorul) 
15.82 m — nou record de juniori ; 2. C. 
Bătrînu (Șc. sp. Brașov) 14,36 m ; 3. E. 
Petrescu (Viitorul) 14,33 m ; prăjină : 1. 
I. Reaboi (C.S.M. Iași) 4,10 m : 2. O. 
Toth (L.C.E.A. C-lung Muscel) 3,90 m ; 
3. M. Girleanu (Llc. 35 Buc.) 3,80 m ; 
FETE : 60 m : 1. Steluța Vintilă (Steaua)
7.6 ; 2. Maria Musteață (Ș.Ș. Caransebeș)
7.7 ; 3. Ecaterina Jilland (Șc. sp. Sighe- 
tul Marmației' 7,9. întrecerile continuă 
azi (ora 9.30).

Vladimir MORARU

Proba masculină de slalom special din 
cadrul concursului Internațional de la 
Andorra, contind pentru „Cupa Europe!" 
la schi. a fost cîștigată de francezul Ro
land Roche, cronometrat în cele două 
manșe cu timpul de 91,51. L-au urmat 
italianul Paolo Dechlesa — 91,54 șl vest- 
germanui Alfred Hagn — 91,99. Cursa 
s-a desfășurat pe o pîrtie în lungime de 
414 a, cu o diferență de niVei de 163 m. 
în urma acestor rezultate, în clasamen
tul individual masculin conduce Chris
tian Witt-Doering (Austria), cu 132 p. ur
mat de compatriotul său Josef LOidl — 
114 p și italianul Giulio Cowadi — 103 p.

Selecționata de hochei a U.R.S.S. a sus
ținut un nou meci de verificare înaintea 
turneului pe care-I va întreprinde în 
Cehoslovacia, partenerul de antrena
ment a fost campioana unională, echipa 
Aripile Sovietelor Moscova, care a cîști- 
gat, cu scorul de 7—3 (2—2, 3—0, 2—1).

■
Maestrele sovietice Nana Aleksandria șl 
Irina Levitina și-au ciștigat dreptul de a 
participa la turneul candidatelor la tit
lul mon'dial feminin de șah. alături de 
Alia Kușnir și Valentina Kozlovskaia. tn 
turneul de baraj, desfășurat la Kislo
vodsk, pe primul loc s-a clasat Nana 
Aleksandria. cu 8% puncte, urmată de 
Irina Levitina — 7 p, Marta Șui — e*A p, 
Natalia Konopleva — 2 p. In ultima 
rundă, Levitina a învins-o pe Șuj, iar 
Aleksandria a remizat cu Konopleva.

■
Noua campioană la hșndba! feminin a 
R.D. Germane este T.Ș.C. Berlin care în 
njeeiul decisiv a Învins cu scorul de 
12—-11 (8—5) pe deținătoarea titlului de 
anul trecut S.K. Leipzig. Pe locul trei 
s-a clasat formația S.K. Empor Rostock,
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IN FINALA „CUPEI INTERVIU CU ANTRENORUL EMERIT ION CORNEANU

8 MARTIE" LA TENIS
Au început cele trei turnee finale 

pentru cucerirea trofeului „Cuna 8 
Martie".

în prima partidă, Florent» Mihai 
(Dinamo) a întilnit pe Elena Cotuna 
(C.S.U. Construcții) de care a dispus 
în trei seturi, 7—5, 6—2, 6—2. A 
doua partidă a turneului final dă 
cîștig de cauză experimentatei ludith 
Gohn (Dinamo Brașov) care în
vinge, la capătul n trei seturi, pe te
nacea Floriea Butoi (C.S.U. Con
strucții) cu 6—3, 6—7, 6—1.

Tot in sala Steaua s-au disputat 
și partidele pentru_ tocurile 1—4 la 

întllniri 
rezultate :
T. Cadar 
Bucătarii 
(Steaua)

categoria copil. Primele 
s-au soldat cu următoarele 
F. Segărceanu (Dinamo) — 
(Dinamo) 6—3, 6—4, D. 
(T.C.B.) — H. Hangami 
6—3, 6—4.

în sala „23 August" s-au disputat 
întîlnirile băieților, pentru cele două 
grupe finale. învingătorii iși dispu
tă locurile 1—4 iar învinșii locurile 
6—8. Partida dintre Gh. Boaghe 
(C.S.U. Construcții) și I. Russen 
(Progresul) a revenit ușor primului 
cu 6—2, 6—4. O partidă viu disputată 
au oferit A. Roșianu (Steaua) și S. 
Orășeanu (T.C.B.), în care la capătul 
unui joc frumos, victoria s-a decis 
de ultima minge jucată. Rezultat fi
nal 7—5, 3—6, 7—6, în favoarea ste- 
listului. C. Curcă (Frogresul) 
făcut o reintrare promițătoare în a- 
eest concurs învingind pe T. ~ 
ză (Progresul) cu 4—6, 6—3, 7—1 
ultima partidă a zilei, L. 
(Steaua) nu a reușit să treacă 
M. Tăbăraș (Progresul), trebuind să 
cedeze eu 4—6, 6—4, 6—2.

Azi, începînd de la orele 9, în sala 
Steaua se vor juca partidele decisive 
dintre Floriea Butoi — Elena Co- 
luna și ludith Gohn — Florența Mi
hai în urma cărora sa va desemna 
ciștigătoarea trofeului. De asemeni 
se joacă și ultimele două partide din 
categoria copii. în sala „23 August" 
(intre orele 9—13 și 15—19) se dispu
tă ultimele partide ale concursului 
rezervat băieților.

?i-a
Frun- 
~Tttei 

de

In

8. IONESCU

• CAMPIONATELE REPUBLICANE SE VOR DISPUTA CONFORM NOULUI REGULAMENT
Zilele trecute, la Leningrad, s-a 

încheiat un mare turneu internațional 
de lupte greco-romane, la care au 
participat mai mult de 20 de spor
tivi medaliați ai jocurilor olimpice, 
campionatelor mondiale și europene. 
Printre invitați s-au numărat și cîți- 
va dintre luptătorii români : Constan
tin Alexandru (48 kg), Nicu Gingă 
(52 kg). Marin Dumitru (57 kg), Vic
tor Dolipschi (+100 kg).

Sînt, cunoscute rezultatele obținute 
de sportivii români, ca și faptul că 
aceste întreceri au fost deosebit de 
interesante și dificile pentru majori
tatea concurențitor. Dovada cea mai 
elocventă o constituie clasamentele 
finale. Mulțl dintre luptătorii a căror 
valoare pe plan mondial era unanim 
recunoscută n-au reușit să se cla
seze in primele trei locuri, iar alții 
au fost eliminați. Dar, din discuția 
cu antrenorul emerit ION COR
NEANU, am aflat și unele date pri
vind caracterul inedit al acestor 
confruntări, disputate oonform unor 
reguli noi pe care urmează 
dopte F.I.L.A. Dar să dau 
lntelocutorului nostru :

în primul rînd, aș vrea 
ționez rezultatele surprinzătoare cu 
care s-au încheiat întrecerile. Luptă
tori ca Zupkov (campion mondial), 
Balboșin (campion mondial), Sercș 
(locul 3 la C.M.), Weil (locul '2 la 
J.O.), Kiss (locul 3 la J.O.) și alți 
sportivi valoroși n-au reușit să se 
claseze în primii șase. De asemenea, 
campionul mondial Nicu Gingă s-a 
situat pe poziția a treia, fiind învins 
de doi luptători sovietici. în al doi
lea rînd, consider necesar să amin
tesc spectaculozitatea neobișnuită a 
meciurilor, favorizată, în mare mă
sură, de condițiile în care s-a dis
putat concursul.

— Despre ce condiții este vorba ?
— Competiția a avut un caracter 

experimental. întrecerile s-au dispu
tat conform unui regulament modifi
cat, care s-a dovedit corespunzător 
și care, la 22 martie, la Berlin, cu 
ocazia ședinței tehnice a F.I.L.A. va 
fi aprobat și supus Congresului.

să le a-
cuvintul

să men-

— In ce constau noile modificări 
ale regulamentul ui 7

— Sînt mai multe. Prima se 
la un mod diferit de apreciere 
lorii procedeelor tehnice. De 
saltul, reburul, turul de cap, 
de braț, executate cil trecere 
„pod“ vor fi apreciate cu 3 puncte în 
loc de două, așa cum au fost pînă 
acum. In cazul cînd aceste procedee 
sînt finalizate cu fixare în „pod“, 
ele vor fi apreciate cu 4 puncte în 
loc de 3, cum erau pînă acum.

Decizia de meci egal a fost supri
mată. Pentru atribuirea victoriei, în 
caz de gealitate de puncte, se vor lua 
in considerație următoarele criterii : 
cele mai multe puncte tehnice ; cel 
mai valoros procedeu tehnic ; cine a 
primit ultimul avertisment.

Ultima problemă importantă, 
care n-a fost acum elucidată 
cea a aprecierii spațiului de 
și. deci, a acțiunilor executate regu
lamentar. Prima soluție preconizează 
ca în Interiorul cercului care delimi
tează spațiul regulamentar de luptă 
(la distanță de 1 m). să fie trasat un 
alt cerc. Sportivul care va ieși de

referă 
a va- 
pildă, 
turul 
prin

Si 
este 

luptă

două ori cu picioarele în spațiul din
tre cercuri va primi avertisment pen
tru pasivitate. Acțiunile de atac în
cepute în înăuntrul cercului interior, 
chiar dacă vor fi finalizate afară, 
vor fl punctate, iar lupta se va între
rupe. Cea de-a doua soluție (accep
tată și de federația noastră) situează 
noul cerc la aceeași distanță (1 m), 
dar înafara celui ce delimitează spa
țiul de luptă. în aceste condiții se 
permite sportivului care a început 
acțiunea în interiorul cercului să o 
continue afară, mergînd chiar pînă 
la finalizarea tușului.

De asemenea, un element nou care 
s-a experimentat cu acest prilej a 
fost începerea luptei cu contact (pri
ză). Astfel, concurenții vin la mijlo
cul saltelei, se prind în brațe și apoi 
începe lupta.

Interesant de reținut, este faptul 
că în acest an, campionatele noastre 
naționale «e vor disputa după regu
lamentul nou, pe care-I vom expe
rimenta într-o competiție oficială, 
chiar între 28 șl 30 martie, cu oca
zia campionatelor de juniori.

Mihaî TRANCA

„CUPA PRIETENIA44 LA SCHI JUNIORI

EVOLUȚIE NESATISFĂCĂTOARE
A SPORTIVILOR ROMÂNI

ASTĂZI, LA POIANA STINII

ÎNCEP campionatele naționale de biatlon
La numai o săptămînă 'de Ia în

cheierea Campionatului mondial de 
Ia Minsk, biatloniștii noștri sînt an
gajați, începînd de astăzi, într-o 
nouă confruntare, de data aceasta 
pe plan national. Este vorba despre 
campionatele naționale de juniori 
și seniori, ce se vor desfășura pe 
traseele din împrejurimile Poienii 
Stînii de lîngă Sinaia. După cum 
sîntem informați, aici toate con
dițiile Pentru buna desfășurare a

întrecerile sînt îndeplinite: corpul 
de arbitrii și oficiali din Sinaia 
este recunoscut pentru competența 
sa, stratul de zăpadă are grosimea 
necesară, amenajarea poligonului 
se poate face relativ ușor etc.

întreerile se vor desfășura după 
următorul program : duminică, ora 
10: 20 km seniori și 15 km juni
ori ; luni, ora 10 : ștafeta 4 X 7,5 km 
seniori și ștafeta 3 X 7,5 km. 
juniori.

r (Urmare din pag. 1)

apogeul să fie atins cu prilejul fi
nalei. N. Nedet nu omite valoarea 
adversarului și marile sale posibi
lități Ce pot fi fructificate cu suc
ces într-un joc pe teren propriu, 
într-un alt articol Intitulat „Dra
matic, ca Ia Paris ?”, în care este 
reamintit scorul finalei din 1970 
(12—13) se subliniază lupta deose
bit de dîrză ce a avut loc în capî- 

x tala Franței și în care cîștig de 
cauză au avut sportivii români. Nu 
este omis nici ultimul rezultat din
tre echipele R. D. Germane șl Ro
mâniei, cel de la Rostock, în care 
gazdele au învins cu 20—13. Se 

, specifică însă că echipa României 
a fost lipsită atunci de aportul lui 
Gațu și Cosma.

Echipa României, al cărei sediu 
este „Hotel Stadt" Berlin (cu ca
merele situate la etajul 29...), face 
în momentul de față intense pregă
tiri psihologice. Trebuie anulat te
oretic avantajul pe care echipa 
R. D. Germane îl are practic prin 
jocul „acasă".

V-aș propune stimați cititori să 
facem un mic popas. Alergăm me
reu, firesc, după rezultate înalte, 
după titluri continentale, mondiale, 
olimpice. Repet, e firess. Dar în 
ajunul unei finale de campionat 

, al lumii, în care reprezentativa Ro- 
’■fhâniei se califică pentru a 4-â.oa

ră, este tot atît de firesc să ne

mergem

oprim un moment. Să ne oprim un 
moment pentru a privi înapoi la 
drumul pe care l-au parcurs acești 
băieți, să le aplaudăm performan
ța, să le trimitem un zîmbet peste 
ani și peste depărtări. în felul a- 
cesta ne vom putea bucura mai 
mult mîine seară (n.r. astăzi), sau 
ne vom putea întrista mal puțin. 
Căci nu trebuie să omitem : hand
baliștii români sînt pentru a 4-a 
oară în finala campionatului mon
dial ! Această performanță, reali
zată la Dortmund, Praga, Paris și 
Berlin, este prin ea însăși un lu
cru minunat.

La ora 18,45, în „Werner Seele- 
binderhalle", arbitrii danezi Ov- 
dal șl Rodii (care au condus și 
finala C.M. feminin) vor chema la 
întrecere următoarele formații:

ROMÂNIA : Penu (28 ani, 1,92 
m, 87 kg), Dincă (29—1,86 m, 86 
kg), Orban (25, 1,86 m, 84 kg) — 
Gațu (28, 1,79 m, 72 kg), Cosma 
(24, 1,80 m, 79 kg), Birtalan (26,
l, 94 m, 96 kg), Kicsid (26, 1,94 m,
94 kg), Grabovschi (22, 1,96 m, 90 
kg), Bota (25, 1,82 m, 83 kg), Tu- 
dosie (24, 1,88 m, 84 kg), Voina 
(24, 1,85 m, 82 kg), Stockl (22, 1.88
m. 93 kg). Ștef (24, 1,85 m, 77 kg), 
Dan Marin (26, 1,85 m, 80 kg), 
Licu (29, 1.86 m, 90 kg), Gunesch 
(30. 1,97 m, 94 kg).

R. D. GERMANĂ : Voigt (24,
l, 82 m, 83 kg), Weiss (30, 1,95 m,
95 kg), Schmidt (21, 1,84 m, 72 kg) 
— Bohme (25, 1,86 m, 85 kg), Doe
ring (24, 1,87 m, 88 kg), D. Schmidt 
(22, 1,81 m, 85 kg). Engel (26, 1,90
m, 87 kg). Ganschovr (27, 1,84, 90), 
Hildebrandt (26, 1,90 m, 86 kg), 
Kăhlert (24, 2,00 m, 96 kg), Krachl 
(22, 1,83 m. 85 kg), Lakenmacher

LIDERII N-AU REZISTAT LA BRAȘOV
BRAȘOV, 9 (prin telefon).
Am văzut astăzi la Brașov un meci 

de o mare angajare și de o susți
nută luptă, in care la dificultățile 
propriu-zise ale partidei s-au adăugat 
și obstacolele create de starea tere
nului, element care avea să se dove
dească decisiv pentru materializarea 
victoriei. Primele minute reprezintă 
un iureș al brașovenilor, care au. în 
minutul 2. o mare ocazie de a marca, 
dar Mateescu șutează prea slab și 
Oprea are timp să respingă cu pi
ciorul. Domină mai departe elevii lui 
Nioolae Proca, însă defensiva craio- 
veană acționează echilibrat și evită 
situațiile alarmante de la poarta sa. 
Presiunea brașovenilor se va prelungi 
timp de aproape o jumătate de oră, 
in minutul 30 înregistrindu-se prima 
ocazie favorabilă de a înscrie a oas-

PREDEAL, 9 (prin telefon). Slalo
mul de la Predeal a beneficiat de o 
excepțională zi de primăvară, cu 
soare, cu zăpadă multă căzută în a- 
ceste ultime zile peste un fond dur 
de gheață și cu o remarcabilă orga
nizare a probei, pe pîrtia de sub 
teleferic. în aceste condiții, benefi
ciind și de avantajul terenului ne 
așteptam ca schiorii români — băieți 
și fete — să exceleze în această în
trecere cu prestigioșii lor adversari, 

' ' ’ ’ ‘ " Polonia,
Bulgaria, 

valoare 
fost

cei mai buni juniori din 
Cehoslovacia, Ungaria și 
Dar, din păcate, testul de 
propus de acest concurs nu a __
trecut cu succes de sportivii români 
din mai multe motive. De pildă loan 
Cavași, excelent tehnician și de de
parte cel mai bun schior al acestui 
concurs, nu a apreciat tactic valoarea 
întrecerii, și-a asumat 
riscuri coborînd cu o ____ ,___
posibilitățile normale de control și, 
după cum era firesc, a pierdut o 
poartă fiind descalificat. EI avea, to
tuși, o diferență de aproape 4 se
cunde fată de al doilea clasat. Sem
nalăm această defecțiune de ordin 
tactic pentru că Cavași nu este la

prea multe 
viteză peste

prima eroare de acest gen (la fel a 
făcut și Ia Campionatele balcanice 
din Grecia) și este cazul ca el și an
trenorii săi să insiste asupra capi
tolului de pregătire tactică. Și Nan- 
dor Szabo, al doilea concurent român 
ca valoare, a greșit Ia fel, abando
nând în manșa a doua și, astfel, pri
mul schior român în clasament a fost 
Dan Frățilă situat pe poziția a Vl-a. 
Credem gă și alcătuirea echipei re
prezentative nu a fost judicioasă 
omițind schiori valoroși ca Cornel 
Neguțescu și loan Boncu.

Nici la fete situația nu a fost mai 
bună, prima reprezentantă a Româ
niei fiind Angela Manole, clasată pe 
locul V. Concurentele Aurelia Nițu, 
Eva Mezei, Dagmar Miiller, care pu
teau aspira la poziții fruntașe s-au 
pierdut In fața unor adversare de 
valoare, nu au știut să-și calculeze 
ritmul cel mai potrivit, au coborît 
în „contra-timp“, față de aranjamen
tul slalomului fiind, în final, desca
lificate sau abandonate. în ansamblu 
juniorii români ne-au dezamăgit 
simbătă, lâsindu-ne, totuși, speranța 
că duminică vor ști să-ți apere mai 

nrestlglul 
TEHNICE !

. _ (Bul-
Jurai Gavik (Ceho-

Stadlonul Tineretului, teren moaie, 
timp senin, dar rece ; spectatori a- 
proxlmativ 15 000. Au marcat GYORFI 
(min. 75) șl PESCARU (min. 83). Ra
port de cornere ; 9—3. Raportul șu
turilor la poartă : 14—9 (pe spațiul 
porții 9—6).

STEAGUL ROȘU : Purcaru — AN- 
GHELINI JENEI, Olteanu, MATEES
CU — Cadar, GHERGHELI, Șerbănoiu 
— Anghel, PESCARU, GYORFL

UNIVERSITATEA : Oprea — NI- 
CULESCU, BOC, DESELNICU, Ber- 
neanu — Strlmbeanu. BĂLĂCI (min, 
83 Ștefănescu) — Țarălungă (min. 61 
Bălan), Niță, Oblemenco, MARCU.

A arbitrat GHEORGHE LIMONA 
ajutat la linie de C. Manu- 

șaride și A. Miinlch (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene s Strlmbeanu. 
Șerbănoiu, Olteanu.

Trofeul Petschovschi ! 9.
La tineret-rezerve i o—1 (0—1).

pețitor : Oblemenco a șutat cu forța 
care-1 caracterizează la o lovitură li
beră, Purcaru intervenind în ultimul 
moment și trimițînd în corner. Ulti
mul sfert de oră ne va arăta forma- 
ția-lider construind acele acțiuni, spe
cialitatea sa, contraatacuri prin trioul 
Țarălungă, Oblemenco și, mai cu sea
mă. Marcu, Un asemenea moment a 
dus ia situația din minutul 34 cînd 
intervenția excepțională a lui Jenei a 
scos golul din picioarele lui Țarălun- 
gă și Niță. Pînă la pauză, meci echi
librat și scor alb pe tabela de mar
caj, fidelă reprezentare a situației 
din teren. Le reluare, vom vedea 
pe Steagul roșu atacind, ca și în star-

tul întilnirii, cu multă ardoare. Apă
rătorii craioveni string iarăși rîndu- 
rile și reușesc să iasă fără „avarii" 
din clipele de presiune și pericol de 
la poarta lor. înregistrate în minute
le 46 (Mateescu lovitură liberă), 48 
(lovitură liberă Pescarui Oprea res
pinge în corner), 49 (lovitură liberă 
Gyorfi, iarăși intervine Oprea salva
tor) 50 (tot lovitură liberă Gyorfi, 
■Șerbănoiu reia cu capul și De- 
selnicu degajează in extremisj. De
fensiva oaspeților făcea față, în 
schimb linia de mijloc și atacul nu 
mai dovedeau sprinteneala șl repezi
ciunea în acțiuni din prima repriză.

Dincolo, însă. La brașoveni, anoni
mă în prima repriză, linia de mijlo
cași. domină acum jumătatea de te
ren adversă. Golul nu venea și poate 
că — fără Inspiratul șut-bombă al Iul 
Gyorfi (min. 75) de la 25 m, care s-a 
dus la „păianjen" — stăpînirea auto
ritară a jocului in această perioadă 
de către Steagul roșu nu sTar fi con
cretizat. După gol, stegarii joacă dez
involt și variat, pasele le reușesc a- 
proape de fiecare dată și in min. 83 
va veni al doilea gol, realizat de 
Pescaru, insistent și ingenios la un 
balon primit de la Ghergheli. Oaspe
ții — care au venit cu intenții de’

STEAGUL ROȘU 2(0)
UNIV. CRAIOVA 0(0)

joc ofensiv, deschis (dovadă faptul câ 
nu au utilizat clasica lor formulă din 
deplasare, cu Bădin lîngă Boc ți De- 
selnicu) — se aruncă cu ultimele re
surse în atac și, fără intervențiile 
inspirate ale lui Purcaru sau întîrzie- 
rea de citeva fracțiuni de secundă 
ale lui Bălan, puteau reduce din han
dicap (min. 84. ambele situații). Vic
toria brașovenilor — meritată — s-a 
conturat în repriza secundă. în acest 
moment decisiv al partidei, speculînd 
și avantajul psihologic creat de golul 
lui Gyorfi, el au reușit să depășeas
că marile dificultăți create de starea 
terenului, exact capitolul în care for- 
matia-llder s-a arătat deficitară.

Meciul a avut în ansamblu un ni
vel bun, oferind unul din acele spec- 
taoole specifice de campionat, fără 
menajamente și concesii, dar, din pă
cate, presărat cu multe intrări dure, 
chiar brutalități.

Eftimia IONESCU

URMĂRIND EXAMENUL DE PROMOVARE A ANTRENORILOR

SATISFACȚII ACTUALE, 
OBLIGAȚII MAI MARI ÎN VIITOR

A devenit obișnuit ca, în primele 
zile ale lunii martie — odată cu re
luarea activității oficiale — secto
rul de pregătire și perfecționare a 
cadrelor din C.N.E.F.S. să organizeze, 
în Capitală, examenul de promovare 
a antrenorilor la categorii superioare 
de clasificare profesională.

Și anul acesta, obișnuita sesiune 
rezervată examenului de avansare 
a antrenorilor — desfășurată în re
gia I.E.F.S., pe parcursul primelor 
trei zile ale sâptăminii în curs — 
ne-a oferit, ca de altfel și in anii 
precedent!, posibilitatea de a înscrie, 
în final, la capitolul „constatări" o 
serie de aspecte demne de reținut,

Așa de pildă, se impune a fi re
levat rpai întii, faptul că actualul e-

(31, 1,82 rfl, 87 kg), Pietzsch (27, 
1,86 m, 84 kg>. Rose (31, 1,76 m, 
80 kg), J. Rost (29, 1,73 m, 72 kg), 
P. Rost (23, 1,83 m, 83 kg).

în deschiderea acestei partide se 
vor întîlni Cehoslovacia și U.R.S.S. 
pentru locurile 5—6.

Sîmbătă seara. într-un meci a- 
vînd ca miză medaliile de bronz, 
echipa Iugoslaviei a obținut o di
ficilă victorie în fața Poloniei, re
velația acestei ediții, ia scoruj de 
18—16 (10—9). Conduși în primele 
minute (1—3), campionii olimpici 
au echilibrat situația și apoi au 
luat un avantaj minim. La pauză, 
handbaliștii iugoslavi conduceau cu
10— 9 și imediat după reluare cu
11— 9. La această situație, polone
zul Klempel a ratat o aruncare de 
la 7 metri. Echipa sa nu s-a descu
rajat însă și a reușit să egaleze 
(11—11). întrecerea a fost și în 
continuare la fel de echilibrată. 
Iugoslavii au condus cu 14—11, po
lonezii au revenit Puternic pînă la 
14—15, dar în final nu au putut 
împiedica echipa Iui Horvat să 
păstreze o diferență de două 
puncte. Cu această victorie, selec
ționata Iugoslaviei obține, ca și în 
urmă cu patru ani, medaliile de 
bronz. în timp ce echipa Poloniei 
se clasează pe un merituos loc IV, 
înaintea altor formații mai bine 
cotate de specialiști. înaintea înce
perii acestor C. M.

Realizatorii celor 34 de goluri: 
Lavrnici 2, Popovici 5, Lazarevici 
1, Pokrajac 1 Radenovici 3, Hor
vat 4 și Miljak 2 (Iugoslavia), res
pectiv, Klempei 3. Dybol 5, Antczak 
1, Kuchta 1, Kmrek 2, Szole 1, Pa
naș 2, Leek 1 (Polonia).

bine orgoliul, valoarea și 
dobîndit. REZULTATE 
băieți : 1. Peter Papanghelov 
garia) 80,4 ; 2. Jurai Gavik țueno- 
slovacia) 82,2 ; 3—4. Krasimir Mari- 
nov (Bulgaria) 
(Polonia) 83,3 ;
(Polonia) 83,7 
fete: t
(Polonia) 76,3 ; 2. Tereza Marta Pie
tori (Polonia) 77,1 ; 3. Zdena Sorji- 
nova (Cehoslovacia) 78,5 , 4. Tatiana 
Novratikova (Cehoslovacia) 79,0 ; 5. 
Angela Manole 38.2 ; 6. Katalin Pel- 
tzer (Ungaria) 90.5.

și Woicec Grajewski
5. Woicec Walczak
6. _Dan Frățilă 86.7.

»
» -- .—— —,

Ana Barbara Kurkoviak

M. BARA

LA I.E.F.S.

DISCUȚIE DESPRE

J.O. DIN 1976
In cadrul acțiunilor politico-ideo- 

logice pe care le întreprinde în 
prezent Comitetul de partid al 
I.E.F.S. în rândurile studenților, în 
seara zilei de 8 martie a.c. a avut 
loc în sala de festivități a insti
tutului o interesantă discuție cu 
tema ,,Relațiile sportive internațio
nale și pregătirea sportivilor 
mâni pentru Jocurile Olimpice 
1976, 
partid și de stat".

Discuția, extrem de utilă și 
reușită, a fost purtată de către 
conf. dr. EMIL GHIBU, secretar al 
C.N.E.F.S., din partea catedrei de 
teorie, organizare, pedagogie și psi
hologia educației fizice și a sportu
lui și studenții anilor III și IV,

Au participat de asemenea și o 
serie de cadre didactice.

în încheiere a rulat un film de 
la J.O. din 1972.

în lumina documentelor

ro- 
din 
de

de

MUREȘUL DEVA IN „MATCA" LUI

Spiritul de luptă și disciplină- 
pe primul plan

Ani petrecut o dimineață printre 
componenții echipei de fotbaliști 
Mureșul Deva, pe frumosul stadion 
străjuit de Cetatea Devei, monu
ment istoric datînd de aproape 
șapte secole.

— Cum vă pregătiți ? l-am în
trebat pe antrenorul principal, La- 
dislau Vlad.

— Satisfacem toate etapele nor
melor de pregătire clasică. Esenția
lul e, pentru noi, în această etapă 
în care conducerea asociației noas
tre a dovedit fermitate atunci cînd 
a dat prioritate spiritului de dis
ciplină. educației morale a jucă
torilor, primenind componența lo
tului și arătînd tuturor că în spi
ritul educației socialiste sport în
seamnă, înainte de orice, omenie, 
împlinirea datoriei, respectul față 
de muncă și convingerea că ceea 
ce trebuie să împlinești nu e un 
capriciu, ci normă de viață Esen
țialul pentru noi e pentru ce ne 
pregătim. La acest capitol am să 
vă spun că ne preocupă două o- 
biective fundamentale: spiritul de 
luptă și disciplina.

— Se cunosc unele măsuri ener
gice adoptate de conducerea e- 
ehîpei care au implicat chiar sa
crificii întru respectarea disciplinei, 
a valorificării educației spirituale 
a lotului. Cu cine alcăfuiți acum 
lotul destinat «Juptei de primăva
ră" ?

— „Contăm pe Balla, Noagbț

Szilaghi, Șehiopu, Sziics, Hărțăgan, 
Selymes, Moț. Uilecan, Stark, Ian- 
cu, Puie, Ceaușu, Cojocaru, Gra
ma, Staneiu, Gruber, Rehegilă, 
Vesa, Rusii. Acestor jucători Ii Se 
alătură Merlea, un fotbalist robust, 
bine dqtat pentru postul de fun
daș central, care și-a afirmat ca
pacitatea la Dinamo București și 
care s-a încadrat armonios în com
ponența lotului devean. Prezența 
activă a inginerului Dumitru Ce- 
pănaru, președintele secției de fot
bal a A.S. „MUREȘUL" Deva, la 
truda noastră este o contribuție 
ce se cuvine de asemenea relevată, 
— a ținut să sublinieze antrenorul 
Ladislau Vlad.

Meciurile publice, cu caracter de 
verificare și pregătire, pe care 
le-am susținut pînă acum, ne-au 
permis, de asemenea, să deslușim 
că jucătorii au o formă corespun
zătoare și, totodată, o bună dispo
ziție de joc. în actualele împreju
rări ocupăm locul 11. — nu e o 
laudă pent+u noi, ci un dur aver
tisment că trebuie să muncim cu 
sîrguință, să luptăm cu. convingere 
și să ținem seamă că cele 1.530 
minute care încep pentru noi Ia 10 
martie nu trebuie să fie un semn 
de incertitudine, de întrebare, ci 
o temă de conștiință și de răspun
dere față de încrederea publicului 
din Deva, un puternic îndemn 
pentru întregul nostru lot".

V. FIROIU

xamen de categorie, pentru tehnici
enii care răspund de procesul de in
struire a echipelor noastre 1a toata 
eșaloanele competitionale, a avut un 
caracter complex și s-a dovedit a fi 
bine echilibrat din punct de vedere 
al conținutului propriu-zis. In acea
stă idee, remarcabilă ni se pare in
cluderea în program, alături de cele 
două principale forme de testare a 
gradului de cunoștințe de speciali
tate folosite pină acum, Gucrarea 
scrisă și examinarea orală) și a unei 
probe practice de metodică a antre
namentului, în cadrul căreia candi- 
dații au lucrat efectiv cu grupe de 
studenți ai’ I.E.F.S.

Referitor la tematică, este de 
precizat că ea a fost deosebit de 
variată, înglobînd o gamă largă de 
subiecte din sfera intimă a jocului de 
fotbal, precum și din problematica 
complementară a acestuia, cum ar 
fi : fiziologia efortului specific, ali
mentație și' evidentă. De asemeni, 
in scopul unei continue lărgiri a ori
zontului politico-ideologic al antre
norilor a fost prevăzut, ca obiect de 
studiu și examinare, socialismul ști
ințific. în sfîrșit, la același domeniu 
al cadrului organizatoric, mai trebuie 
adăugat că s-a lucrat cu multă com
petență, exigență și economie de 
timp pe două comisii, cordonate de 
conf. univ. M. Birjega, în componenta 
cărora am remarcat prestigioase pre
zențe didactice din fob talul nostru 
ca : prof. A. Niculescu, prof. M. Bir- 
san, prof. C. Simioncscu, C. Braun — 
Bogdan, prof. R. Cosmoc.

în privința contribuției antrenori- 
tor-candidați, la reușita recentului 
examen de promovare, menționăm 
nivelul general al pregătirii acestora 
într-un real progres față de anii 
precedenți. „Acest lucru este — după 
cum afirmă și prof. A. Mogoș, șeful 
sectorului de pregătire și perfecțio
narea cadrelor din C.N.E.F.S. — o 
consecință firească a condițiilor tot 
mai bune, create an de an pe linia 
unei cit mai depline profesionalizări 
a corpului de antrenori în ansamblul 
său".

Și că intr-adevăr așa este, că do
rința de afirmare a tehnicienilor din 
fotbalul nostru în domeniul speciali
zării lor reprezintă o realitate incon
testabilă tn momentul de față, o con
firmă însuși rezultatul final al exa
menului de avansare din săptămînă 
aceasta : din 66 de candidați, 60 de 
reușiți (90 la sută procent !) Printre, 
aceștia și citeva exemple din cate
goria acelora cotate la limita superi
oară a calificativelor, nume de an
trenori care se identifică cu acelea 
ale unor valoroși foști divizionari ca : 
M. Dritlea, Oct. Popescu, C. Deliu, 
P. Dragomir,M. Cristescu și alții.

Evident, motive de justificată sa
tisfacție astăzi. în același timp însă 
și premize ale unor obligații viitoare 
mai mari. în special în practica com- 
petițională.

Mihaî IONESCU

ATLETISM: Sala „23 August", 
de la ora 9.30: întreceri !n cadrul 
campionatelor naționale de juni
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.C.H.F. — Politehnica (A, 
m); sala Constructorul, de la ora 
9,15: I.E.F.S. — Universitatea Cluj 
(A,f) Constructorul — Voința Tg 
Mureș (A,f): sala Giulești, de la 
ora 10: Rapid — Universitatea Ti
mișoara (A,f), Rapid — voința 
Timișoara (A.m.).

FOTBAL: Stadionul Dinamo, 
ora 11: Dinamo — F.C. Petrolul 
(Divizia A); ora 9: Dinamo — Pe
trolul (tineret-rezerve); stadionul 
„23 August", ora 16: Steaua —
— F.C. constanta (Divizia A) î 
teren Steaua, ora 10,30: Steaua —
— F.C. Constanta (tineret-rezer
ve); stadionul Republicii, ora 11: 
Progresul — Șoimii Sibiu (Divi
zia B); teren Metalul, ora 11: 
Metalul — Flacăra Morenl (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 
bra 11; Dinamo — Școlarul și 
Progresul c- Rapid (div. A).

RUGBY: Stadionul Steaua, ora 1 
10: Steaua — Știțnța Petroșani ; 
stadionul Vulcan, ora^ 11,30: Vul
can ■ -------- ----------
tulul, ora 16; Grivlța 
namo (Divizia A).

TENIS DE MASA: 
stadionul Republicii, 
Politehnica București 
1 (f) ora 18: Politehnica Bucu
rești — C.S.M. Iași (m). Partide 
tn cadrai campionatelor divizio
nare.

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

VOLEI: Sala Dinamo, de la 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. m)

LOELUJ vuivau, uia -
— Gloria; teren Parcul Copi- 

Roșie — Di-

Sala de la
ora

— C.S. Arad
8,30:

I

ÎISF

kashimh
scrie pe adresa : strada Ștefan Furtună 
140, clădirea E, sectorul 7, București. 2. 
La locul pe care îl ocupă F.C. Argeș în 
clasament, este suficientă adresa : 
Argeș — Pitești.

LILIANA RUSU, PITEȘTI. „Tn timpul 
unui meci de tenis, incercînd să smeciez 
Ia un lob trimis de partenera mea, am 
atins puțin mingea cu rachete, fără a-1 
schimb» direcția. Mingea a ieșit în aut. 
De-aici, discuții intre mine și partenera 
mea, care a susținut că este punct pen-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo 
de proiectul de a se face delegările ar
bitrilor de fotbal cu ajutorul calculato
rului electronic :

Pe teren, ca să păstrez» 
Disciplina, 
N-ar strica să arbitreze 
Chiar... mașina !

IOAN VATLAVEC, SUCEAVA. Un ca
tren pe adresa Iul Llcă (F. C. Constan
ța), pornind de la aspectul său exterior: 
Șut In bară, șut afară 
(Să nu fie de deochi !) 
Cauza imi pare clară : 
Prea îi vine păru-n ochi !

VICTOR BEGHEA BUCUREȘTI. Vîrsta 
patinatorului Adrian Georgescu ’ Ca toți 
performerii din acest sport, este foarte 
tînăr. Are 16 ani (este elev la Liceul C.A. 
Rosetti). Cele mai bune performanțe: 
lecui II la „copii categoria a H-a", 
1970, campion național la „copii i“ 
anul 1971, locul li la juniori mari, 
1973.

DE 250 DE ORI MAI SCUMP I

în 
în 
în

Așa susțin șl eu ! Dar faptul 
reguli ale tenisului nu vă slnt 
are, pentru moment, mare Un
important este că, alături de

I. R. BUCUREȘTI. Am reținut numai 
Inițialele numelui dv. Dar și dv. trebuie 
să rețineți că, înainte de a trimite scri
sori sportivilor noștri fruntași, este ne
cesar să mai consultați puțin gramatica, 
evitind greșeli de felul acesta : „s-au I Jn 
loc de : sau / unde a-ș / în loc de : aș 
I putea să ie scriu". Este in folosul dv. i

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. V-a su
părat faptul că, în minutul 85 al meciu
lui F. C. Constanța — Dinamo, Gojgaru, 
ratînd o bună ocazie, s-a uitat la... bo
canc. ca șl cum acesta ar fi- fost vinova
tul. Intilniți pentru prima oară imaginea 
aceasta, pe terenurile noastre de fotbal ? 
Eu cred că e, mal degrabă, un gest in
voluntar. decît un reproș adresat bocan
cului. a cărui nevinovăție este în afară 
de orice dubiu,

CHIRILA BOTINANT, ALBA IULIA. 
1. Echipei Sportul studențesc îl puteți

ANDREI TOCA, BRĂILA. Propuneți 
pentru o mal lesne identificare a jucă
torilor de fotbal, in cursul unul meci — 
ca numerele de pe tricouri să fie apli
cate șl pe chiloți. Ideea dv. nu este rea

deloc. Vă pot spune, de 
într-o bună companie ; 
la meciul Universitatea 
observatorul federal C, 
acelaș lucru.

altfel, că stateți 
în raportul său 
Craiova — Jiul, 
Drăgușin cere

tru ea“. 
că unele 
clare, nu 
portanță. _ . . . . .
piuit! alți tineri din toate colțurile țării, 
ați îndrăgit acest frumos sport, pasio
nant și agreabil în același timp, poate 
că, într-o zi, voi reintllni numele dv. 
într-un concurs, printre performerele 
lui.

NICOLAE STATE, COMUNA LUICA. 
Catrenele dv. ne-au parvenit fără poante, 
fără rime, cu lipsuri de silabe. Recla
mați la P.T.T.R. !

CHERAS VI AN OR. COMUNA SIA- 
NEUȚI. 1. Porțile echipei naționale nu 
sint ferecate cu lacăte. Ele slnt date Ia 
o parte, după cum este cazul, pentru a 
lăsa să intre sau să... lasă un jucător, 
tn funcție de valoarea Și forma aces
tuia. Pentru Dumltrache, ca șl peritrh 
alți jucători care au fost în lot, există, 
deci, șl posibilitatea reîntoarcerii.

IOAN GARDICIUC, GALAȚI. 1. Fostul 
campion mondial la toate categoriile, 
Max Baer, a murit In urma unui atac 
de cord, la vlrsta de 50 de ani. 2. învin
gătorul iul Jack Dempsey, Gene Tunney, 
trăiește. 3. Lucrarea „Ultima repriză", 
de Petre Henț și Paul Ochlalbi. va apare 
|n cursul acestui an.

Ilustrații : N. CLAUDIU

Zbătindu-se In mari dificultăți finan
ciare, echipa spaniolă de fotbal Lerida 
a făcut apel la citeva cluburi mai înstă
rite, soUcitind un cît de mic sprijin.

In general, ajutoarele au fost destul de 
mici, situația echipei din Lesida ne- 
schimbîndu-se prea mult. Cel mai pre
țios dar s-a dovedit a ii cel trimis de 
C.F. Barcelona : un... tricou purtat de 
celebrul Johann Cruyff. Un tricou care, 
pus la licitație, a fost cumpărat de către 
un mare „microbist" la prețui de 500 
de dolari 1 In orice magazin, același tri
cou putea fl găsit la prețul de 2 dolar!. 
Și, bineînțeles, ar fi fost și nou-nouț. 1

PERSPECTIVE NEPLĂCUTE
Dacă echipa Lazlo din Roma va cîș- 

tiga campionatul italiei — și această 
ipoteză are toate șansele să se realizeze 
— fotbalul transalpin se va afla într-o 
situație eu totul neobișnuită. El nu va 
putea ii reprezentat în viitoarea ediție a 
Cupei campionilor europeni, Lazlo iiind 
suspendată pe timp de un an din toate 
competițiile europene.

Soluții salvatoare ? Nici una, regula
mentul Cupei campionilor europeni ne- 
prevăzînd înlocuirea echipei campioane.

NOUL PREȘEDINTE AL 
FEDERAȚIEI DIN UNGARIA

Recent. în Ungaria, o dată cu anun
țarea noii conduceri a Federației ma
ghiare de iotbal, au fost expuse măsu
rile privitoare la viitoarele ediții ale 
campionatelor naționale, precum șl ia 
planurile de redresare a activității de 
masă și de performanță.

In funcția de președinte a fost ales 
Istvăn Kutas, reputat specialist tn pro
blemele organizatorice Și tehnice. Istvăn 
Kutas, de profesie ziarist, in prezent

Victorie, calificare! Explozie de bucurie, manifestată de jucătorul 
iugoslav Oblak, îmbrățișat de antrenorul Milianici, după victoria 

reprezentativei Iugoslaviei asupra Spaniei (1—0)

redactor-șef al revistei „Kepes Sport", 
are o îndelungată experiență tn toate 
disciplinele sportive. El a jucat. un rol 
important tn conducerea sportului ma
ghiar înainte de J.O. de la Helsinki 
(1952).

STATISTICI IUGOSLAVE
La încheierea campionatului de toam

nă din iugoslavia, am notat următoa
rele curiozități :

1. Ocupanta primului loc — Radnidkl 
Niș a marcat în 17 meciuri 18 goluri, 
tot atîtea ca și Boraț din Banja Luka, 
dar cafe a ocupat ultimul loc In cla
sament I

2. Tot Radnlclkl. cu 18 goluri Înscrise, 
a totalizat 22 de puncte, iar Celik, ■ cu 
15 goluri marcate, a acumulat 19 p.

3. Steaua roșie Belgrad a inserts în 17 
meciuri 38 de goluri,, de două ori mai 
mult decît Radnicikl Nlș. dar „ oe pat 
doar locul 4.

4. Nuihai două echipe din cele 18 au

primit mai multe goluri decît Steaua 
roșie (26). Ocupanta locului 17,/ zagreb 
— (29) și F.C. Bor (27) clasată pe locul 
13 De notat că in apărarea Stelei roșii 
joacă Internaționalii O. Petrovici, Pav- 
lovicf; Boghicevlcl, Krivokucia, Doici- 
novski. \

5. Cele mal multe goluri au fost mar
cate de Steaua roșie — 36, față de 26 
primite. Iată de ce șl numărul specta
torilor a fost mare la toate meciurile 
acestei echipe (în medie, peste 20 000) !

BREVIAR
• După o recentă statistică, la ora 

actuală, in Spania activează 56 de ju
cători străini. Cei mai mulți — 22. rint 
de origine argentinlană.

0 Clubul amicilor fotbalului elvețian, 
susținători ai echipei naționale, are 8254 
de membri. Clubul a fost înființat în 
1954, cu ocazia turneului final al C.M„ 
dțsputat în Elveția,


