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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA GUINEEA

f PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÂț

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
In cea de-a doua zi a vizitei în 

Republica Guineea, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, la re
ședința sa din Conakry, cu tovarășii 
Aristides Pereira, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), și Louis Cabrai, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau.

Exprimind satisfacția de a-1 saluta 
pe pâmîntul african pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, oaspeții au trans
mis, din partea combatanților din 
Guineea-Bissau, a Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde și a Consi
liului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, un cald salut de solidaritate, 
împreună cu vii mulțumiri pentru 
sprijinul multilateral primit din par
tea Partidului Comunist Român. a 
României socialiste și a poporului ro
mân în lupta pentru lichidarea defi
nitivă a dominației coloniale portu
gheze.

Conducătorii Guineei-Bissau au dat 
o înaltă apreciere faptului că Repu
blica Socialistă România, în spiritul 
poziției statornice adoptate față de 
forțele de eliberare, a recunoscut de 
la început noul stat independent.

Reafirmînd hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a întregului popor 
român de a acorda și în viitor spri
jin deplin cauzei poporului din 
Guineea-Bissau, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a salutat succesele obți
nute în consolidarea Republicii Gui- 
ncea-Bissau, în lupta împotriva im
perialismului portughez, și a expri
mat convingerea că, într-un timp nu 
prea îndepărtat, întregul teritoriu al 
țării va fi eliberat, creîndu-se condi
ții pentru înfăptuirea idealurilor sale 
naționale.

întrevederea între secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român și 
reprezentanții Partidului African al 
Independenței și Republicii Guineea- 
Bissau s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, de deplină 
înțelegere și solidaritate militantă, în 
spiritul relațiilor frățești de strînsă 
colaborare statornicite între po
poarele și țările noastre.

Duminică seara, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu 
au avut din nou posibilitatea de a

lua contact, prin intermediul cinle- 
cului și dansului, cu 
diții, cu minunatele 
porului 
doilea 
Palatul 
oaspeți 
Toure

frumoasele tra- 
datini ale po- 
cadrul uimi al 
gală, oferit, la 
cinstea inalților

guineez, in 
spectacol de
Poporului. în
de președintele Ahmed Sekou 

și tovarășa Andree Toure.
★

dimineața, tovarășul NicolaeLuni
Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu 
au depus o coroană de flori la 
Mausoleul Național din Conakry, care 
cinstește memoria eroilor căzuți in 
lupta pentru libertatea și independen
ța patriei lor.

Incununind cu deplin succes dialo
gul la nivel înalt româno-guineez, 
Tratatul de prietenie și cooperare 
între Republica Socialistă România și 
Republica Guineea, 
mu», semnate luni 
tr-un cadru festiv, 
ai celor două țări, 
caracterul deosebit 
întâlnirii 
Ceaușeseu și tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, al întregii vizite, care s-a în
scris ca un excepțional moment de 
referință pentru evoluția viitoare, la 
un nivel calitativ superior, a colabo
rării și relațiilor politice, economice 
și de altă natură dintre popoarele 
noastre.

Ceremonia semnării documentelor 
româno-guineeze a reunit pe mem
brii Biroului Politic Național, ai Co
mitetului Central al Partidului 
mocrat din Guineea, membri ai _ 
vernului, președintele Adunării Na
ționale și alți înalți reprezentanți ai 
acestui for legislativ, șeful Statului 
Major General și comandanți de 
arme, conducători ai comitetelor na
ționale ale organizațiilor de masă ale 
muncitorilor, femeilor, tineretului, 
personalități ale vieții politice gui- 
neeze.

La ceremonie asistă Aristides Pe
reira, secretar general al Partidului 
African ai Independentei din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde.

Sînt de față persoanele oficiale ro
mâne care au luat parte la convor
biri și îl însoțesc pe șeful statului 
român in vizita sa.

întreaga asistență salută cu deose
bită stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele

Comunicatul co- 
după-amiază, în
de șefii de stat 
exprimă pregnant 
de fructuos al 

între tovarășul Nicolae

De- 
gu-

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușeseu, pe tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, și tovarășa Andree 
Toure, la intrarea lor în sala unde 
are loc ceremonia.

Momentul solemn l-a constituit sem
narea Tratatului de prietenie și co
operare și

Este ora 
ședințele 
Republicii 
rășui Nicolae Ceaușeseu și președin
tele Republicii Guineea, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, își pun semnă
turile pe cele două documente, se 
felicită cu căldură, se îmbrățișează 
cu multă prietenie și rostesc cuvîn- 
tări. Tratatul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor de externe ai 
celor două țări.

Din acest moment, se poate spune 
că relațiile româno-guineeze au intrat 
intr-o nouă și rodnică etapă de dez
voltare, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

★
înaintea semnării 

prietenie și cooperare 
Socialistă România și 
neea și a Comunicatului comun, to
varășii Ion Pățan, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și Moussa Diakitie, 
ministru coordonator al domeniului 
de interne și de securitate, precum 
și miniștrii de externe ai celor două 
țări — tovarășii George Macovescu și 
Fily Cissoko, au semnat mai multe 
acorduri și convenții între guvernele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Guineea.

★
Agenda zilei de ieri, 11 martie, a 

mai consemnat : Entuziaste manifeș,- 
tări prietenești prilejuite de vizitarea 
orașelor Kankan și Labe ; Ceremonia 
înminării unor înalte distincții romane 
și guineeze. t

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușeseu,' - 
secretar general al P.C.R., președbVL 
iele Consiliului de Stat, și a tovafiț- 
șei Elena Ceaușeseu în Guineea țpa 
încheiat în cursul nopții (ora Bueii- 
reștiului). ,

Relatările despre solemnitatea ple
cării și despre celelalte evenimente 
și manifestări se vor publica in zia
rul de miine.
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ELOGII ALE PRESEI ȘI PERSONALITĂȚILOR STRĂINE DUPĂ CUCERIREA

a Comunicatului comun.
21,30 (ora locală). Pre- 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România, tova-

Tratatului de 
intre Republica 
Republica Gui-

TITLULUI SUPREM DE CĂTRE HANDBALIȘTII NOȘTRI :

ROMÂNIA ADUCE 0 MARE CONTRIBUIE EA DEZVOLTAREA
HANDBALULUI MONDIAL-

Finala cu echipa R. D. Germane a demonstrat cit de
puternică, valoroasă și omogenă este multipla campioană a
lumii, echipa națională română.

DUPĂ ETAPA A DOUA A RETURULUI
DIVIZIEI A LA FOTBAL

0 AXIOMĂ
MEREU ACTUALĂ
MECIUL DUREAZA
90 DE MINUTE!

I BERLIN, 11 (prin telefon)
Duminică seara, la Hotel Stadt 

I Berlin, delegația României a fost 
I înconjurată de numeroși specialiști 
I ai handbalului mondial, de ziariști 
I și suporteri, toți veniți să-i feli- 
I cite pe jucătorii noștri pentru 
I splendida lor performanță, unică 
I în istoria acestui sport. Al 4-lea 
I titlu mondial a fost cucerit în a- 
I ceeași manieră pasionantă ca și 
I primele trei, la capătul unor me- 
I ciuri de mare dîrzenie și spectacu- 
I lozitate. în finalul cărora repre- 
I zentativa țării noastre s-a impus 
■ grație valorii sale tehnice și tacti- 
-Tce, pregătirii fizice și psihice. Cei 

,:»jfdoi antrenori emeriți — Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase —, Cornel 
Penu, Ștefan Birtalan și Cristian 
Gațu, eroii meciului de la Werner 
Seelebinderhalle, ca și colegii lor, 
au fost sincer și entuziast felicitați 
pentru evoluția de duminică, dar 
mai ales pentru marea longevitate 
în fruntea ierarhiei mondiale a 
handbalului. Aflați lîngă ei, nu 
mai puțin emoționați, am ascultat 
cu plăcere și nedisimulată mîndrie 
toate laudele pe care specialiștii 
de prim rang în handbalul mon
dial le-au' adus reprezentanților 
noștri.

Antrenorul federal IVAN SNOJ 
(Iugoslavia) spunea : ,,Toată echipa 
noastră a mizat pe România! 
Handbaliștii tării prietene au ex
periența finalelor, iar publicul, 
susținînd echipa gazdă, i-a mobili
zat, de fapt, pe ci. Jocul a arătat 
ca o partidă de șah. Fiecare echipă 
a avut cile o ...„regină" (Birtalan 
ia România și Kăhlert Ia R.D. Ger
mană), dar pionii au fost hotlrî- 
tori. A ciștigat pe merit formația 
României, la capătul unui joc 
foarte corect, condus de doi arbitri 

.cxcelwnți șt — aș spune eu —< foar
te viteji. Urăm mult succes priete
nilor noștri !“

Domnul EMIL HORLE (Elveția) 
— președintele Comisiei de arbitri

Vlase mi-ar permite, le-aș face o 
recomandare : să impună echipei 
un continuu ritm rapid. Finala 
mi-a făcut o excelentă impresie. 
Silit nespus de mulțumit să con
stat că România iși aduce în per
manență marea sa contribuție Ia 
dezvoltarea handbalului mondial, 
în fine, despre arbitraj numai cu
vinte bune. Ovdal și Rodii au con
dus excelent un meci dificil".

MAX RINKENBURGER (R. F. 
Germania) — secretar general al 
I.H.F. : „Echipa României a cîști- 
gat noua sa medalie de aur in re
priza a doua, cînd jucătorii săi 
au triumfat grație experienței, cal
mului și valorii lor. Impresionantă 
prestația lui Cornel Penu, ca și a 
colegilor lui, Birtalan, Gațu, Stockl 
și Gunesch. Organizarea excelentă 
a acestui Campionat mondial a 
permis handbalului să dovedească 
încă o dată valențele sale specta
culare, popularitatea de care se 
bucură și perspectivele deosebite 
pe care le are".

lată acum și opinia antrenorului 
echipei sovietice, ANATOLI EV- 
TUȘENKO, în legătură cu finala 
de la Werner Seelebinderhalle : ,,A 
ciștigat echipa mai bună ! Românii 
au practicat un joc bine coordo
nat, rapid și eficient, în timp ce 
formația țării gazdă a cofnis gre
șeli".

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 4-a)

Duel aerian pentru 
Sa) fi Oprea. Fază 
Constanța

„U“ Cluj:

U.T.A. știe 

Steaua și

minge intre Sătmăreanu (stin- 
din meciul Steaua — F. C.

Foto : V. BAGEAC

de la

pe ce

noile

agonie la extaz

pedale să apese

sale haine tactice

LOTUL 
REPREZENTATIV 

DE FOTBAL 
PLEACĂ ASTĂZI 

LA VIENA
® Ieri, selecționabilii au participat 
la o ședință cu conducerea C.N.E.F.S.

și a F. R. F.

Ieri dimineață s-a reunit la sediul Fe
derației Române de Fotbal lotul repre
zentativ în componența cu care urmea
ză a face astăzi dimineață deplasarea la 
Viena.

Cu acest prilej, al convocării selecțio- 
nabililor, a avut loc și o ședință de lu
cru, la care au participat prim-viceprc- 
ședintele C.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea și președintele F.R.F., Mircea 
Angelescu. S-au făcut cunoscute princi
palele obiective și sarcini ce revin în 
viitorul apropiat și în perspectivă fotba
liștilor fruntași și în primul rind acelora 
care reprezintă culo-rile țării în confrun
tările pe plan internațional.

Subliniind că, în prezent, realizările 
fotbalului nostru se situează sub nivelul 
condițiilor create și al posibilităților ju
cătorilor, președintele F.R.F. Mircea An
gelescu a insistat în mod deosebit asu
pra unei necesare cotituri de conținut 
în domeniul competition al, în general, 
șl, în special, în sfera de activitate a 
echipei reprezentative, care este chemată 
să facă față anul acesta și în anii ur
mători unor mari obligații ce angajează 
însuși prestigiul sportului românesc.

In cuvîntul adresat lotului reprezenta
tiv, prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., ge
neral lt. Marin Dragnea, a apreciat în
tâlnirea cu membrii lotului național ca 
un dialog foarte util și a scos în evi
dență principalele condiții care stau la 
baza unor viitoare succese, menite să 
răsplătească eforturile făcute pe drumul 
performanței fotbalistice. Aceleași con
diții care, împlinite, au adus și victoria 
culorilor românești în Campionatul mon
dial de handbal și care sînt : muncă, 
seriozitate, disciplină și dăruire.

★
Ieri la amiază lotul național de fotbal 

s-a deplasat la Șnagov cu următorul 
efectiv de jucători:\Răducanu și Jivan 
— portari ; Anghelini, Dobrău, Sameș, 
Niculescu, Hajnal — fundași ; Beldeanu, 
Dinu și Broșovschi — mijlocași; Troi, 
Kun, Iordănescu, Marcu și M. Sandu — 
înaintași. Antrenorii V. Stănescu și R. 
Cosmoc au efectuat iști după amiază un 
antrenament ușor de condiție fizică. Du
mitru și Dobrin vor face sau nu depla
sarea în funcție de avizul medicilor

în cursul dimineții de astăzi lotul re
prezentativ părăsește Capitala, pe calea 
aerului, cu destinația Viena. unde mîine 
seară, în nocturnă, va întâlni într-o par
tidă amicală formația Admira Wacker.

-1 un făcut; sau, dimpotri
vă, poate că de așa ceva au nevoie 
fotbaliștii noștri pentru a-și etala 
realele lor calități. Cert este că de 
foarte multe ori am asistat la me
ciuri bune sau chiar foarte bune 
disputate pe terenuri dificile, pe 
ploaie (ceea ce nu a fost cazul sîm- 
bătă și duminică) sau în condiții 
climatice grele (frig și vînt din... 
belșug în acest week-end, în cea 
mai mare parte a țării). Ca în eta
pa nr. 19, consumată la sfîrșitul 
săptămînii trecute, cînd toate cele 
nouă confruntări s-au remarcat fie 
prin calitatea jocului, fie prin sus
pans sau evoluția scorului. Pe 
scurt, ținînd seama și de jocurile 
primei etape a primăverii, se poate 
spune că returul a debutat promi
țător. Să sperăm că la fel va fi 
campionatul pînă la încheierea Iui, 
că toate etapele vor oferi la fel de 
multe subiecte de discutat, la fel 
de multe evenimente fotbalistice, 
ca ultima disputată.

Performera etapei, luînd în con
siderație numai rezultatele, pare a 
fi „U“ Cluj .,Pare“, zicem, pentru 
că trebuie să ținem seama de ad
versarul pe care l-a avut în față, 
team-ul coleg din Iași fiind în su
ferință nu numai datorită standar
dului în general scăzut al ansam
blului, ci și în urma defecțiunilor 
de tot felul intervenite în alcătui
rea lui. Așadar, poate fi socotită

un eveniment victoria clujenilor la 
Iași ? Sigur fă da, privind lucru
rile atît prin înfrîngerea lor la 
Cluj, în fața lui F.C. Argeș, cît 
și prin randamentul de pînă acum 
al clujenilor, în general scăzut, 
fără veleități deosebite, de echipă 
din a doua jumătate a plutonului.

Dar U.T Ă. ? — ca să încheiem 
cu echipele ce au cucerit puncte 
în deplasare. Formația din Arad 
știe întotdeauna și la momentul o- 
portun pe ce pedală să apese pen
tru a scăpa cu fața curată. In a- 
ceastă primăvară, textiliștii par a 
fi departe de astenia caracteristică 
anotimpului și adună puncte „albe" 
pentru eventuale clipe negre ce 
mai pot veni de-a lungul unei în
treceri ce durează aproape patru 
luni. Nu e mai puțin adevărat că, 
la Bacău, punctul l-au cucerit după 
emoții cît în zece meciuri, emoții 
care au culminat cu patru minute 
înainte de final, cînd Dembr'ovschi 
a ratat acel penalty.

De altfel, etapa nr. 19 a fost una 
a finalurilor dramatice, a rezultate
lor pecetluite în ultimele 
Ca la Brașov (Pescaru a marcat 
golul nr. 2 în min. 83,

minute.

năruind 
orice speranță a craiovenilor), Cluj

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag a 3-a)

La cîteva minute după sosirea pe Aeroportul internațional Otopeni, Cornel 
Penu și Cristian Gațu prezintă miilor de suporteri veniți să-i întâmpine 
prețiosul trofeu de campioni ai lumii. Foto ; Drago? NEAGU

0 ADEVĂRATĂ SUPERVICTORIE
Reportai de la sosirea campionilor mondiali

Uimitoare, aceasta lume a handba
lului.

Aseară, pe aeroportul Otopeni. In 
timp ce peste 2 000 de bucureșteni

luaseră cu asalt ușile de la intrare, 
paralizînd celulele fotoelectrice, vic
torioșii de la Berlin păreau stinghe
riți de această forfotă prea mare. Ei

două rin duri; 
au așteptat 
în lanț ale 
cu un zîm-

tncă un atac fructificat de echipa noastră in finala campionatului mondial Telefoto : A.P.-A.D.N.

s-au așezat cuminți, pe 
în fața fotoreporterilor, 
răbdători descărcările 
blitz-urilor, fără grabă, 
bet de oboseală, care se adresa mai
curînd soțiilor venite cu copiii în 
brațe.

Privindu-i, reporterul Încerca un 
sentiment ciudat. Nu-i venea să crea
dă că are în față o echipă care, în
tr-un fel. răstoarnă o sumedenie de 
teorii. Veți spune că acest al 4-lea 
titlu mondial în decurs de numai 13 
ani este o performanță strălucită, dar 
că ea nu e unică, deși întrece, prin 
această serie cvadrupală. cele trei 
cunun! ale echipei de fotbal a Bra
zdei. De acord cu dumneavoastră, 
numai că succesul echipei de handbal 
a României, obținut duminică seara, 
depășește cu mult faptul că este a 
patra victorie supremă in ultimii 13 
ani.

In urma victoriei de la Berlin, cei 
care meditează asupra legilor sportu
lui încearcă un sentiment de ușurare, 
în ultimul timp, marile performanțe 
ale atleților din R.D. Germană i-au 
pus pe gînduri pe mulți dintre spe
cialiștii atletismului mondial, care se 
simțeau descurajați în fața rezultate
lor aproape neverosimile ale compa- 
triotilor Renatei Stecher. expresie 
posibilă a unor secrete fizico-chirhi- 
ce de rezonantă cibernetică. In ulti
mul timp, asaltul înotătorilor din 
R.D. Germană i-a făcut pe specialiș
tii americani și australieni șă reflec
teze asupra valabilității unor metode

Ioan CHIRILÂ

(Continuare in pag. a 4-a)
a I.H.F.: „Sînt întru totul de acord 
cu ceilalți colegi ai mei că echipa 
României a meritat și de această 
dată medalia de aur. Ea a fost mai 
bună, mai tenace. Jocul său are o 
manieră spirituală, care mă incin
tă. Nu forța este cea care izbîn- 
dește. ci gîndirea. inteligența, abi
litatea. Se spune că echipa Româ
niei ar juca dur în apărare. Perfect 
adevărat. Dar această duritate este 
la limita admisibilă, dind jocului 
un caracter bărbătesc, care place. 
In lunga mea activitate n-am vă
zut niciodată o echipă aiît (le com
pletă. Dacă antrenorii Neclef și

CAMPIONII AU CUVÎNTUL
Entuziasm de nedescris, aseară, la 

poarta aeriană a țării. Greu, chiar 
foarte greu să-ti faci loc prin mulți
me pentru a-i aborda pe handbaliștii 
noștri de aur. Toată lumea 
bă cum a fost ?

îi întrea-

spus că
Berlin,

CORNEL PENU : „V-am 
vom cîștiga ! Duminică, la 
cred că am făcut meciul vieții. Am 
căutat în permanență să le dau bă
ieților încrederea că mingile care trec 
de blocaj se vor opri la mine. Un 
ziarist german m-a întrebat de ce

•••

REALIZÎND 20 DE VICTORII

ÎN TOT ATÎTEA MECIURI

DINAMO BUCUREȘTI, 
MERITUOASĂ CAMPIOANA 

A ȚĂRII LA VOLEI MASCULIN
Și în acest an echipa masculină de volei a clu

bului Dinamo București a cucerit titlul de campioană 
a țării de o manieră categorică. Dinamoviștii, pre
gătiți de antrenorul George Eremia, au realizat în 
această a 25-a ediție a campionatului masculin o 
performanță strălucită : 20 de victorii din 20 de 
partide susținute ! lată-i pe campioni pozînd foto
reporterului nostru ION MIHAiCA la sfîrșitul tur
neului fina) de la București: de la stînga la dreapta, 
în picioare : Ștefan Băroiu, Mircea Tutovan, Corneliu 
Oros, antrenorul George Eremia, LaurențiU Dumă- 
noiu. Marian Păușescu, Mihai Tirlici; jos : Traian 
Marinescu, Gabriel Udișteanu, Petre Vraniță, Wiliam 
Schreiber.

zîmbesc tot timpul. Este arma mea 
psihologică — am răspuns. Trebuie 
să am și eu un atu cînd adversarii 
vin la cîțiva metri și șutează năpraz- 
nic !...“

CRISTIAN GAȚU : „Mi-a fost 
foarte greu. Eram pentru prima dată 
căpitan de echipă. Trebuia să fiu 
permanent lucid, să-mi mobilizez 
coechipierii, să nu arăt niciodată ceea 
ce simt, cit de emoționat sînt. Ne-a 
reușit aproape totul. Am dovedit că 
școala handbalului românesc rămine 
cea mai bună. La primul gol m-am 
strecurat pe extremă, am închis o 
clipă ochii și nici nu mai știu exact 
cum a fost. Am tras vîrtos. Mă gîn- 
deam la tatăl meu... Cit s-ar fi bucu
rat să vadă că am deschis scorul 
finalei."

epuizează. Totuși, am rezistat și tu
narul din fața mea nu și-a făcut o- 
bișnuitul număr decît de 4 ori, al 
5-lea gol înscriindu-1 din 7 metri".

ȘTEFAN BIRTALAN : „Toată lu
mea crede că . am ajuns al doilea 
Gruia. încă nu ! Mai am destul timp. 
El m-a învățat ce trebuie să fac și 
sînt convins că va continua. îi mul
țumesc foarte mult și lui Cornel 
Oțetea, antrenorul care m-a încurajat 
tot timpul, ajutindu-mi să-mi pun in 
valoare calitățile. Le mulțumesc și 
băieților din echipă. Fără ei 
putut ajunge golgeter."

ADRIAN COSMA : „Să 
campion mondial la debut, 
știți ce mare fericire poate
un asemenea lucru. Am învins pen
tru că am fost o adevărată echipă. 
Antrenorii au, fără îndoială, meritul 
lor. Dar încrederea noastră, a 
mai tineri (și n-am fost puțini) 
victoria finală ne-au insuflat-o

n-aș fi

ajungi 
Nici nu 
însemna.

ROLAND GUNESCH : „Cel mai
greu meci ? Cel cu Polonia. Ne-a_dat 
încredere, 
sonal, am 
duminică, 
maximum..
continuă după „uriașul" gazdelor mă

un veritabil impuls. Per- 
suferit mult în meciul de 
Kăhlert m-a solicitat la 

Simțeam că deplasarea

celor 
în 
și

(Continuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI SE REIAU
JOCURILE C.E. DE HOCHEI
PENTRU JUNIORI-GRUPA B

ora 8,30
AUSTRIA — DANEMARCA (II) 

ora 11,00
IUGOSLAVIA — FRANȚA (I) 

ora 16,00 
UNGARIA — NORVEGIA (I) 

ora 18,30 
ROMÂNIA - ITALIA (I!)
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EXERCIȚIUL FIZIC Șl SPORTUL INCEP SA AIBA

O LARGA AUDIENȚA în rîndurile studenților
Raidul nostru, întreprins în două dintre cele mai importante centre uni

versitare, București și Timișoara, și-a propus să urmărească felul cum au fost 
traduse în viață prevederile Hpțăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973, ce anume s-a înfăptuit concret, îndeosebi în activitatea spor
tivă de masă a studenților.

TIMIȘOARA
La

Mii
Politehnică și Universitate

DE TINERI ÎN SĂLI Șl PE 
TERENURILE DE SPORT

tn mișcarea sportivă timișorea
nă echipele de performanță 
puternicelor ’ ' 
Politehnica și Universitatea 
tradiție și un renume 
pe plaiurile bănățene, 
plan național. Nu ne vom referi, 
la sportivii de performanță, care 
activează în cele 12 secții prezente 
în lupia celor mai bune formații 
ale ț^urii, ci vo(m trece în revistă 
interesul pentru mișcarea sportivă 
al studenților neclasificați.

' Iii ceî’e două unități am întîlnft 
o preoci\oare permanentă ce urmă
rește antrenarea sistematică și or
ganizată activitatea sportivă a, 
cît mai n tul tor studenți . De pildă, 
la Institutul politehnic ,,Traian. 
Vuia" — ne spunea tov. prof. dr. 
C. 1. Bucur, șeful catedrei de edu- 
.cație fizică ști sport — „există un. 
program eșaloi at pe întregul an 
universitar, rezervat activităților 
sportive de masă. Toate acțiunile 
sînt popularizate din timp pe afișe, 
ce anunță locul, ziua și ora de 
desfășurare; Studenții* participă cu 
interes la toate Hamurile de sport. 
Pentru fiecare manifestare, catedra 
de specialitate și consiliul 
U.A.S.C, a repartizau cadre didac
tice care îndrumă, arbitrează, punc
tează evidența participanților".

Pînă în prezent au fost înregis
trați aproape 
prezenți la una 
discipline sportive : 
bal, handbal, 
tare turistică, 
tivități dotate 
tehnicii" sau 
studenții au . 
mare și la competițiile 
cu „Cupa tineretului". _____  __
tenis de masă au fost prezenți 
643 studenți, la schi 287, iar la 
șah 412

ale
cluburi studențești 

__ i au o 
nu numai 
dar și pe

10 000 de studenți. 
din următoarele 

atletism, fot- 
baschet, volei, orien- 
în ”wfera acestor ac- 
fie că ,,
„Trai an 

participat

„Cupa Poli- 
Lalescu", 

în număr 
prevăzute 
Astfel, la

★
Cea de a doua unitate de învă- 

țămînt superior. Universitatea, a 
cunoscut aceeași efervescență în

DE DRAGUL s

DUPĂ MECIURILE DE BOX ROMÂNIA R.D. GERMANĂ TINERII

ATLETISMULUI
In primele zile ale tul martie, atle

tismul universitar și-a reunit studen
ții-sportivi în cadrul republicanelor 
..indoor" și a împărțit cu generozi

tate „mărțișoare" noilor campioni. 
Și chiar dacă toți câștigătorii actualei 
ediții erau purtătorii trening,urUor 
galbene pe care sînt înscrise iniția
lele C.A.U., vă asigurăm că au fost 
prezenți particip  anți din aproape 
toate centrele universitare. Ca o pri
mă noutate: am numărat pe listele 
de înscriere 7 reprezentanți ai Poli
tehnicii bucureștene, prezentă pentru 
prima dată in concurs.

Din păcate Insă, se repetă, „o po
veste în trei capitole.* (pe care buni
cii nu ar fi bine s-o spună copiilor în 
loc de noapte bună pentru că avem 
nevoie de cît mai mulți simpatlzanți 
ai sportului sporturilor): studenții
s-au perindat într-un șir intermina
bil de serii la sprint în timp ce la 
sărituri și aruncări numărul concu- 
rentilor a fost adesea penibil de mic 
pentru ceea ce ar trebui să însemne 
niște campionate universitare: majo
ritatea covirșitoare a participanților 
provin de la I.E.F.S. și facultățile de 
educație fizică din țară, în timp ce 
toate celelalte institute de învăță- 
mînt superior sînt reprezentate în
grijorător de modest (oare cu oca
zia crosurilor și a tradiționalelor în
treceri atletice de masă nu s-au des
coperit studenți dotați pentru atle
tism?) ; cît despre al treilea capitol 
al „poveștii", acesta se dovedește 
cam de multișor în „actualitate": din
colo de rezultatele lui Carmen Ene, 
Toma Petrescu, Șerban Ciochină sau 
Nichifor Ligor stau ' și așteaptă «d 
fie întrecute recorduri stabilite acum 
10 ani (chiar mai mult!); oare în 
atletismul universitar valoarea așteap
tă numărul anilor?

Cu ocazia ediției de vară presimt 
că voi fi aspru contrazisă de rezul
tatele ce se vor înregistra, dar asta 
in mare măsură datorită unui regula
ment inconsecvent, schimbător după 
anotimp. Și așa, vara „progresăm" 
prin minune printr-o simțitoare par
ticipare a sportivilor din lotul natio
nal, studenți la fără frecvență, ceea 
ce trebuie să recunoaștem că nu 
este tocmai fair-play ! $i încă ceva : 
pentru studenții care ar fi trebuit să 
participe în calitate de suporteri la 
aceste întreceri nota doi (cu minus). 
De ce atîta severitate ? De C 1 
atletismului. Tribunele sălii de 
Maior Coravu ar fi trebuit^ să

Sportul studențesc și, 

mai avăm de învățat.
LILIANA GEORGESCU

dragul 
pe

__ ________
pline ca la un meci de fotbal intre 
- vx, 2 ;; Timi
șoara. Or, și la* capitolul popularizare

/

DOUĂ VICTORII RECONFORTANTE
CU DOUĂ GARNITURI DE NĂDEJDE

CU
din 
re

LUPTĂTORI ROMÂNI

AU OBȚINUT
O VICTORIE

rîndurile masei studențești. De pil
dă, în cadrul „Cupei tiperetului", 
ne relata conf. univ. Friedrich 
Printz, decanul Facultății de edu
cație fizică, „pasiunea unor cadre 
didactice, așa cum a demonstrat 
lector univ. dr. Virgil Șchiopeanu, 
cit și a studenților Ștefan Tarjic 
și F lorica Niculescu — a avut ca 
efect înscrierea pe foile de concurs 
la șah a 284 studenți și 164 stu
dente. La tenis de masă, în sala 
Olimpiu, au participat 198 studenți 
și 136 studente".

In cursul vacanței de iarnă, 146 
studenți și 172 studente au luat 
parte la tabere de schi. Dar, în 
afara acestor activități, la Univer
sitatea timișoreană și alte sporturi 
sint practicate cu mult interes. Este 
suficient să amintim, competiția de 
volei la care au participat 37 echi
pe de fete și 18 de băieți (675 stu
dente și 295 studenți) și care a 
fost cîștigată de Facultatea de fi
zică (fete) și Facultatea de studii 
economice (băieți).

Se poate concluziona că sportul 
de performanță și cel de masă, cu 
toate valențele sale, își are 
drept cîștigat și că reprezintă un 
auxiliar prețios pentru dezvoltarea 
armonioasă a tineretului studios 
din orașul de pe malul Begăi.

necesitați. Tot aici se vor disputa Și 
meciurile divizionare de handDai ale 
echipelor Universității, care participă în 
prima divizie a țării.

Cînd am vizitat „groapa", deși tempe
ratura oscila in jurul a minus 3 grade, 
douâ echipe de studenți se întreceau în- 
tr-o aprigă partidă de fotbal. La vesti
are, aiti amatori de alergare și destin
dere făceau „alegerea- formațiilor pen
tru repriza următoare. Cu alte cuvinte, 
„groapa" a devenit o bază sportivă mo
dernă, care este asaltata permanent ae 
studenții Universității.

„Tot ceea ce am realizat, tot ceea ce 
vom tace de azi înainte, iși are explica
ția in perfecta colaborare dintre specia
liștii catedrei de educație fizică și con
ducerea Universității. De altfel, prof, 
univ. dr. George Ciucu, rectorul univer
sității, este prezent permanent la mani
festațiile spo.nve ale studenților, sprijină 
nemijlocit activitatea indiferent ca 
esie vorba de sportul de masă sau cel 
de performanță" ne-a precizat cont, 
univ. Victor fonescu.

Politehnica București

COMPETIȚIILE DE MASĂ —LA 
OkDINEA ZILEI I

Poli- 
cu u- 

___________ ... __ ____ tradi
ție in in'vâțămmtul universitar. Am
plasat intr-un caaru pitoresc, acest 
incaș științific găzduiește aproximativ 
li UU0 de tinere și tineri. Dar in a- 
tară de studiu și învățătură, univer
sitarii au nevoie de relaxare, de o- 
dihnă, prin mișcare și exercițiu fi
zic. Amănunte despre toate acestea 
ne-au fost oferite de conf. univ. loan 
Oprișescu șeful catedrei de educație 
fizică și sport.

★
Toate activitățile sportive la 

„Poli" București au -o planificare ri
guroasă, o ritmicitate demnă de toa
tă lauda. De altfel, calendarul corn- 
petițional a prevăzut totul, în cele 
mai mici amănunte, de la întrecerile 
pa grupe, inter-grupe, pe ani și in- 
ter-ani și pînă la fazele finale, in
diferent că a fost vorba de întrece
rile prevăzute în programul ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului", sau de 
alte acțiuni sportive de masă.

Enumerarea tuturor competițiilor 
organizate în institut ar cere un spa
țiu însemnat, așa că reporterul și-a 
notat doar pe oele care au atras un 
mare număr dd studenți și studen
te. întrecerile interne sint dominate 
de „Cupa anilor I“, la majoritatea 
ramurilor sportive : atletism, volei, 
baschet, tenis de cîmp, judo, gimnas
tică sportivă și modernă, handbal, 
șah, tir. înot, fotbal, ping-pong, schi 
tete.

Baschetul este unul din sporturile 
cele mai îndrăgite de cei ce studiază 
pe băncile institutului. Aceasta o a- 
testă și echipa Politehnica București 
— multiplă campioană națională. La 
această oră baschetbalistele lectorului 
Grigore Costescu conduc în Divizia 
A, cu mari șanse de a intra în pose
sia unui nou titlu republican. Și pe 
plan internațional echipa are o evo
luție remarcabilă reușind să intre în 
fazele superioare ale C.C.E.

De reținut că întrecerile inter-ani 
la baschet se desfășoară sistem divi
zie atit la fete cit și la băieți. Bu
letinele informative editate cu regu
laritate consemnează rezultatele. Sint 
alcătuite clasamente după fiecare eta
pă. Numărul mare de echipe înscrise 
a determinat gruparea lor în două se
rii. iar etapele se desfășoară săptă- 
mînal.

Schiul nu putea lipsi din actualita
te. Pentru regularitatea cu care se 
practică, pentru pasiunea pe care o 
au majoritatea studenților și studen
telor pentru acest frumos sport, me
rite deosebite revin asistentei Elena 
Pădureanu, șefului de lucrări Ion 
Bulugioiu și conf. univ. Dan Brăiloiu 
care nu precupețesc nici un efort 
pentru organizarea in bune condi- 
țiuni a taberelor de schi, a întrece
rilor. Cosiin Brumărescu (anul III 
Electronică), Monica Marteș (anul I 
Chimie), Georgeta Noiu (anul I Au
tomatică) sînt doar cîțiva dintre cei 
mai buni.

La toate aceste rezultate nu s-ar fi 
putut ajunge dacă, așa cum ne spu
nea șeful catedrei : „nu ar fi exis
tat o înțelegere perfectă, un sprijin 
substanțial din partea tuturor facto
rilor care concură la buna desfășu
rare a diverselor acțiuni. Exemplul 
conducerii Institutului și facultăților, 
care participă permanent la diverse
le competiții constituie un stimulent 
puternic în rinilul participanților".
studenții din cele două centre uni

versitare vizitate prevederile Hotărîrii de partid au însemnat nu numai 
un prilej de reflecție, dar și de tratare mult mai conștientă a problemei 
educației fizice și sportului, căutindu-se rezolvarea ei după preferințe și 
aptitudini, în conformitate totodată cu condițiile materiale existente. Se 
constată totodată o mai bună colaborare între colectivele catedrelor de 
educație fizică și ceilalți factori ai vieții universitare, avînd drept obiectiv 
atragerea masei largi a tineretului din învățămîntul superior în practica
rea exercițiului fizic. Această colaborare a purtat nu de puține ori girul 
conducerilor universităților și institutelor politehnice, fapt care a sporit 
eficiența unor acțiuni și le-a asigurat succesul.

Firește, nu s-a realizat totul. Există încă multe posibilități de a capta 
și mai mult interesul studenților, de a-i familiariza cu mișcarea, cu exer
cițiul fizic, de a-i ajuta să practice cel puțin o disciplină sportivă, de a 
asigura fiecărui student suficiente cunoștințe pentru ca mîine, o dată'in
trat în activitatea practică, acesta să fie și un propagator de nădejde al 
mișcării sportive.

Noul complex al Institutului 
tehnic din Capitala rivalizează 
nitățile similare din țările cu

un

»
Citeva observații

Pentru lotul boxerilor fruntași 
România, dubla întîlhire cu prima
prezentativă a R. D. Germane a con
stituit intiiul test al anului în care 
va avea loc ediția inaugurală a cam
pionatelor mondiale. Cele două vic
torii, de la București (7—4) și de la 
Galați (8—3), au avut darul să ne o- 
fere satisfacții pe plan sportiv, cu a- 
tît mai mult cu cît echipa adversă 
se prezenta cu o frumoasă carte de 
vizită (pe care figura o recentă vic
torie asupra echipei Poloniei) și cu
prindea nu mai puțin de nouă proas
peți campioni ai R.D.G. Pentru a 
completă această idee sîntem datori 
să subliniem progresul tehnic afișat 
de pUgiliștii oaspeți, la care am con
statat ameliorarea simțitoare a rezis
tenței și perfecționarea mijloacelor de 
apărare, fără a mai vorbi de forma 
fizică excelentă, explicabilă la numai 
două săptămîni după finalele cam
pionatelor naționale.

în fața unui asemenea adversar va
loros, ne-a făcut plăcere să recunoaș
tem că avem la ora aceasta două 
garnituri sensibil egale, la nivel înalt, 
capabile să susțină și să cîștige me
ciuri considerate a fi dintre cele mai 
dificile.

Punctele de atracție ale meciurilor 
de la București și Galați le-au repre
zentat întilnirile care au adus în ring 
pe campionii europeni Ștefan Forster 
(Belgrad 1973) și Ulrich Beyer (Ma
drid 1971). Ei bine, purtătorul centurii 
continentale la categoria pană a fost 
învins succesiv de doi ambasadori ai 
boxului românesc Gabriel Pometcu 
și Gheorghe Ciochină, fiecare dintre 
aceștia folosind mijloace tactice va
riate, oferind publicului dispute ex
trem de atractive și spectaculoase. Nu 
mult a lipsit ca și Beyer să încheie 
turneul in România in aceleași con
diții ; el a fost preferat, de puțin, de 
către arbitri în partida cu Calistrat 
C'uțov și a fost depășit de Paul Do- 
brescu, care a folosit mai bine arma 
de bază a adversarului său : combati
vitatea. Este clar că acum, cînd pun- 
cherul prin excelență Marian Beneș 
pare să prefere categoria semimijlo
cie. cei mai buni reprezentanți ai ca
tegoriei ușoare în Europa sînt cei trei 
băieți pe care i-am văzut cu prilejul

privire la comportarea
celor două reuniuni. Ar trebui să mai 
amintim că și vicecampionul european 
la categoria semimijlocie, Manfred 
Weidner n-a rezistat mai mult de o 
repriză și jumătate pe ringul din sala 
Floreasca, pierzînd astfel ocazia de a 
mai boxa și la Galați.

întilnirile România — R. D. Ger
mană ne-au produs citeva plăcute sur
prize pe care ne considerăm datori 
să le menționăm. O serie de tineri • 
pugiliști au avut evoluții neașteptat 
de bune, demonstrind progresul rea
lizat in ultima vreme și dindu-ne mai 
multă liniște în această ' etapă de 
schimbare a generațiilor. Gheorghe 
Ciochină se află în plină maturizare, 
împlinindu-și calitățile de performer. 
Stilul derutant de luptă al lui Fare- 
din Ibrahim cerea de multă vreme 
un plus de combativitate și. iată, a 
venit clipa să constatăm că boxerul 
constănțean a înțeles această cerință. 
Procesul de desăvirșire tehnică este 
in curs și la Vasile Croitoru, căruia 
nu-i lipsește, pentru a deveni un 
foarte bun semigreu, decît rezistența 
la lovituri în punctele vulnerabile.

îmbucurătoare ni s-a părut și pres
tația ci tor va dintre pugiliș.tii consa- 
crați. Dacă micuțul Constantin Gruies- 
cu ne-a dat din nou posibilitatea să-i 
remarcăm înțelepciunea in ring și 
capacitatea de luptă destul de ridica
tă pentru virsta sa (29 de ani), în 
schimb Ion Alexe de multă vreme nu 
ni s-a înfățișat atit de decis în ’ac
țiunile ofensive,, așa cum a făcut-o 
in partida cu Schroder și așa cum am 
dori să-l vedem mereu.

Dar, dincolo de rezultatul de an
samblu foarte mulțumitor, analiza e- 
lementelor componente nu ne scutește 
de citeva aprecieri critice.

Ce ne-au revelat cele două întîlniri 
în legătură cu stadiul actual de pre
gătire al boxerilor noștri ? în ceea 
ce privește capacitatea fizică de efort 
— ea nu a fost satisfăcătoare la ma
joritatea selecționaților, care au ma; 
nifestat slăbiciune în partea finală a 
meciurilor. Caracteristică in acest sens 
a fost comportarea lui Calistrat Cu- 
țov, care după două reprize admira
bile (în cursul cărora a acumulat su
ficiente puncte pentru a obține deci
zia) a scăzut evident ritmul de luptă,

pucj iliș t îlor români
dind semne de oboseală, lăsindu-i lui 
Beyer inițiativa, iar arbitrilor — im
presia că el a pierdut meciul. Un 
exemplu similar ni l-a oferit Ion 
Gyorffi, ale cărui cunoștințe tehnice 
stau pe temelia unui bun potențial 
fizic și care nu și-a mai putut valo
rifica. de astă-dată, calitățile din cau
za unor minusuri de ordin fizic.

Ce să mai spunem de Alee Năstac 
care, în afara unor insuficiente fizi
ce, a manifestat carențe de ordin teh- 
nico-tactic, nereușind să afle calea 
spre un adversar mai înalt și favori
zat de alonjă, ceea ce dovedește, la 
prima vedere, lipsa unei pregătiri spe
cifice corespunzătoare ? Rar ne-a fost 
dat să-l vedem pe excelentul nostru 
mijlociu atit de dezarmat 
nui adversar cu o talie 
(așa cum o au, de altfel, 
oponenților săi).

Nu lipsit de importanță 
că din suma boxerilor români care 
au evoluat în cele' două gale, o treime 
(!) au suportat knock-down-ouri. Pro
porția aceasta mare și neobișnuită 
(chiar cu scuza că sîntem abia la în
ceputul pregătirilor) trebuie să dea 
de gindit specialiștilor noștri.

în concluzie, ceie două meciuri cu 
echipa R. D. Germane ne-au prilejuit, 
pe de o parte, performanțe remarca
bile, iar pe de altă parte o serie de 
utile constatări. Pînă la obiectivul 
principal al acestui an : campionatele 
mondiale de la Havana (17—30 au
gust) este suficient timp pentru re
medierea lipsurilor și desăvirșirea 
pregătirii după cerințele nivelului cel 
mai ridicat.

Șl UN EGAL
ÎN DUBLA ÎNTÎLNIRE
CU SELECȚIONATA

R.D. GERMANE

in fața u- 
superfoară 

majoritatea

este faptul

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

Reprezentativa română de lupte 
greco-romane juniori a susținut 
sîmbătă și duminică două întîlniri 
amicale cu selecționata similară a 
R. D. Germane. în prima întîlnire, 
la Tg. Jiu, scorul a fost favorabil 
cu 6—4 sportivilor români, iar 
partida a doua, de la Petroșani, 
s-a încheiat la egalitate, 5—5.

Iată 
noștri

TG. 
osebit 
ciuri

relatările corespondenților 
de la reuniunile respective: 
JIU. — întîlnirea a fost de- 
de disputată, cu două me- 

înainte de încheierea parti
dei scorul fiind 4—4. Punctele e- 
chipei noastre le-au realizat V. 
Gui (la categ. 48 kg), G. Dumitru 
(56 kg). A. Schmidt (60 kg), St. 
Rusu (65 kg), Z. Felea (87 kg) și 
A. Popovici (4-87 kg). De la oas
peți s-au evidențiat Ulior și Le- 
wermann. (M. -bAloi coresp.).

— Reuniunea care 
Casa de cultură a 

fost de un bun ni- 
i meciuri dinamice.

la
a :
cu
a fost 5—5. Punctele

PETROȘANI 
a avut'loc 
sindicatelor 
vel tehnic. 
Scorul final
românilor le-au obținut: D. Pru- 
teanu, St. Rusu, Z. Felea, A. Po- 
povici — învingători în fața ad
versarilor lor, Gr. Dumitru și A. 
Schmidt, care au terminat la ega
litate cu Roller, respectiv Horloff. 
(B. STAICU — coresp.).

INTERN Șl INTERNATIONAL

Universitatea bucureșteană 

„GROAPA" DE LA DREPT ARE 
O NOUĂ ÎNFĂȚIȘARE...

In cele 12 facultăți ale Universității din 
București studiază aproape 8 ooo de ti
neri și tinere. De activitatea sportivă a 
acestei mase importante de studenți se 
ocupă 30 de cadre didactice conduse de 
conf. univ. Victor Ionescu. în anii I și 
II sînt cuprinși 3 000 de studenți și stu
dente, care au ore obligatorii de educa
ție fixlcă și sport, Da ceilalți ani de stu
diu activitatea sportivă este ♦.faculta
tivă", dar așa cum am avut posibilitatea 
să ne convingem ea constituie o preo
cupare cotidiană a majorității studenți
lor și studentelor.

Planurile întocmite de colectivul cate
drei de specialitate sînt extrem de bo
gate. Ele au menirea de a angrena în ac
tivitatea sportivă un număr cit mai mare 
de studenți. Contf. univ. victor ionescu 
ne^a făcut precizarea că a eșalonat ac
tivitatea sportivă în două etape distincte: 
un număr de 10 acțiuni, în cinstea ani
versarii unui an de la apariția Hotărî
rii de partid, în care au fpșt integrate și 
competițiile din cadrul „Cupei tineretu
lui’’, iar alte 13 mari ac^uni în cinstea 
celei de a XXX-a aniversări a Eliberă
rii patriei și a celui de-al’XI-lea Congres 
al partidului.

Calendarul sportiv pe anul 1973—1974 
alcătuit de catedra de specialitate, clu
bul sportiv și comisia sportivă a consi
liului U.A.SJC. este atotcuprinzător. Din 
studierea acestuia reaultă că s-a prevă
zut în amănunțime desfășurare® tuturor 
competițiilor sportive de masă și de per
formanță.

De asemenea, în toate facultățile e- 
xistâ concursuri ce au continuitate, or
ganizate sistem divizie, la mai multe ra
muri sportive, angrenînd în întreceri mii 
de studenți și studente: „Cupa anilor I", 
„Cupa de toamnă". „Cupa Nficolae Titu- 
leseu“, „Ctipa acad. Simion Stoilov" 
multe altele. Crosurile, întrecerile 
atletism și înot, gimnastică sportivă 
modernă se bucură de multt interes, 
afara compettițiiior de care, am amintit, 
„Campionate^ Universitățiiî“ ia volei, 
baschet, fotbal, handbal marchează o 
participare mimeroasă atît la fete cît și 
la băieți.

O competiție de amploare, ce tinde să 
devină tradițională este „Cupa Priete
niei", care se desfășoară cu participarea 
echipelor alcătuite din studenți străini și 
români. Sînt in curs disputele la ping- 
pong, volei și baschet.

Sportivii UniversitAții bucureștene nu 
s-au mulțumit doar cu întreceri interne. 
Cu sprijinul catedrei de specialitate au 
avut loc meciuri au echipe muncitorești, 
realizîndu-se astfel un rodnic schimb de 
experiență.

însoțit de șeful catedrei de speciali
tate și de lectorul Anton Bălan, secreta
rul orgamizației de bază a catedrei de 
educație fizică, am vizitat „groapa" de 
la Drept. Este denumirea unei baze spor
tive ce a făcut faiimă la vremea ei. 
Acum .„groapa" are o altă înfățișare. în 
locul terenurilor de zgură, a apărut o 
imeinsă platformă bituminizată care a în
globat fostele terenuri de baschet și vo
lei. Au fost trasate alte marcaje pentru 
terenuri de handbal, volei, baschet, după

și 
de
si 
In

Apare evident faptul că și pentru

Rubrica realizata de Paul IOVAN și Petre ARCAN

ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂ LINIA
Cea de a treia rundă a campio

natelor divizionare de tenis de 
masă a programat cinci meciuri 
masculine și două feminine. Iată 
rezultatele și amănunte de la par
tidele disputate sîmbătă și dumi
nică :

MASCULIN

nire, viu disputată și încheiată cu 
succesul la limită al gazdelor, este 
de remarcat victoria lui Colcer a- 
supra primului jucător ieșean, Ma- 
covei. Au punctat Colcer (3), Ghiță 
și Udiște cîte 2 v, Călăuz 
dublul Udiște — Ghiță 
bucureșteni și Teodorescu 4 
covei 3 v, Domnaru 1 v.

FI. SANDU

1 v și 
pentru 
v, Ma-

VOINȚA BUCUREȘTI — LOCO
MOTIVA BUCUREȘTI 13—4. Be
neficiind și de aportul lui Stelian 
Nicolae, prima formație a obținut 
o victorie clară. Au „înscris" Pa- 
nait 4 v, Nicolae 3 v, Stamatescu 
3 v, Bodea 2 v și cuplul Panait — 
Nicolae pentru Voința și Danielis 
2 v, Păuna și Gheorghiu cite 1 v.

' POLITEHNICA BUCUREȘTI —
C.S.M. Iași 9—8. In această întîl-

C.S.M. CLUJ — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 13—4. De eviden
țiat debutul tînărului Levente 
Nagy de la C.S.M. Pentru învin
gători au obținut punctele Doboș! 
(4), Giurgiucă (4), Cucu (2), Nagy 
(2) și perechea Doboși — Giurgiu
că, iar pentru învinși : Firănescu 
și Bobocică cite 2 v.

P. RADVANI,

Ion Alexe dezlănțuit in atac! O clasică directă de stingă găsește o „fe
reastră" în blocajul lui Schroder (R.D.G.) Foto : Paul ROMOȘAN

Programul bastfhetbalistic al a- 
cestei săptămîni începe de miercuri, 
cînd vor avea loc două restanțe : 
Rapid — I.E.F.S. (feminin, sala 
Ciulești, ora 18) și Universitatea 
Timișoara — Steaua. Joi (sala Flo
reasca, ora 19, în deschidere de
monstrații de mini-baschet) se va 
desfășura partida feminină Poli
tehnica — U.C. Clermont Ferrand, 
în cadrul semifinalelor C.C.E., iar

sîmbătă și duminică sînt programa
te întrecerile etapei a 2-a a divizi
ei A, în cadrul căreia este prevă
zut tradiționalul derby Dinamo — 
Steaua (sîmbătă la ora 18,30, în 
sala Floreasca). în sfîrșit, tot sîm
bătă seară, dar la Leningrad, fete
le de la I.E.F.S. joacă cu Spartak 
Leningrad, în primul joc al semi
finalelor Cupei cupelor.

„CUPA PRIETENIEI4* LA SCHI JUNIORI
A _____ ____ *»______

IOAN CAVAȘI - ÎNVINGĂTOR
ÎN AL DOILEA SLALOM
z.

(prin telefon), loan 
într-adevăr, capabil 
de nimic. Duminică, 

ne-a dovedit-o

PREDEAL,
Cavași este, 
de 
în 
din 
rul 
lat, 
me, 
am 
victorie. Cavași a dobîndit o clasă 
tehnică pe care trebuie să o con
troleze sub raport tactic în funcție 
de valoarea adversarilor direcți, la 
fiecare concurs în parte. Impor
tante sînt victoriile și nu diferen
ța în secunde față de următorul 
clasat. Din păcate, trebuie să spu
nem că în afara lui loan Cavași, 
cu o remarcabilă comportare, în 
rest ceilalți componenți ai echi
pei României s-au lăsat inhibați, 
marcați de adversari și de impor
tanța primei ediții a „Cupei Prie
teniei". Este cazul, în special, să 
amintim de Nandor Szabo, Ladis- 
lau Szabo, Octavian Fast șl 
Năstase, care n-au știut, sau 
au putut să-și tempereze un 
manifestat mai mult înainte 
start decît în timpul cursei. Tonică, 
totuși, prezența lui Aurel Albert 
(sub 15 ani), clasat pe poziția a 
VII-a, junior cu certe posibili
tăți tehnice și mare putere de 
luptă.

La fete, aceeași dominare auto
ritară din partea schioarelor polo
neze și cehoslovace. Prima concu
rentă româncă a fost Aurelia Ni
țu, pe poziția a Vl-a după două 
manșe, de o valoare medie. în spri
jinul poziției mediocre pe care s-a 
aflat Aurelia Nițu și celelalte spor
tive ale noastre, se poate invoca 
un singur argument obiectiv, și a-

totul sau
ziua revanșei, 
plin cînd. sfătuit de antreno- 
Mihai Sulică a coborît contro- 
sub limita posibilităților maxi- 
dar cu un avantaj suficient, 
zice chiar confortabil, pentru

nume virsta foarte fragedă. Expe
rimentul de la Predeal ne-a ară
tat, totuși, că în ceea ce privește 
categoria junioarelor este necesar 
ca federația, L.E.S. Predeal și clu
burile să acorde o atenție deose
bită, atit sub raportul numărului 
de practicante, cît mai ales al se
lecției acestora spre a putea redu
ce din actualul handicap valoric. 
La băieți, situația este mai, bună, 
sportivii fiind înzestrați tehnic și 
fizic, dar avînd nevoie de un 
lendar intern și internațional 
bogat, pentru acumularea de 
periență și, mai ales, pentru 
bîndirea încrederii atit de
sară victoriei. REZULTATE TEH
NICE, slalom băieți: 1. loan Cavași 
89,5, ; 2. Peter Papanghelov (Bul
garia) 91,4 ; 3. Ivan Bancov (Bul
garia) f“ " ' “
(Polonia) 
(Polonia) 
Fete : 1. 
(Polonia) 
Pieton
Surzinova
4. Tvetana
85,4: 5. Eniche Rovary (Ungaria) 
89,9 ; 6. Aurelia Nițu 92,1.

ca
ma i 
ex- 
do- 

nece-

AMĂNUNTE DIN GRUPELE 7-12

In campionatele republicane oe
COMERȚUL TG. MUREȘ — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 6—11. 
Gazdele, cu trei juniori în forma
ție, au menținut scorul egal pînă 
la 5—5. Apoi, oaspeții s-au detașat 
în câștigători. Au „marcat" Lu- 
chian, Ovanez cîte 3, Moraru și 
Cauri cîte 2 și cuplul Ovanez — 
Moraru pentru Progresul și Sîn- 
giorgian 4, Pali și Valics cîte 1. 
(I. PAUȘ, coresp.)

povici a

Alin 
nu 
zel 
de

95.7 ;
) 96,1.
) 99,0,
. Ana
) 76,9 ; 2. Tereza

(Polonia)
(Cehoslovacia)

Ahtchiska (Bulgaria)

4. Tomas Blozinski
5. Eduard Prvybyla
6. Dan Frățilă 102,8. 
Barbara Kurkoviak

Marta
77,8 ; 3. Zdena 

79,0 ;

Mihai BARA

—

obținut trei victorii,
I. STANESCU-coresp.

FEMININ

CLUJ 
7—2.

GLORIA BUZĂU — CONSTRUC
TORUL HUNEDOARA 14—3. Spec
tatorii au aplaudat partidele Di- 
nea — Bătăturescu, Popovici — 
Dinu, Romanescu — Popovici ca și 
izbînda echipei locale. Victoriile 
buzoienilor 
Romanescu
Ancei (cîte 
Romanescu,

C.S.M.
IOVA 7—2. Autoarele succesului 
formației gazdă : Ligia Lupu (3), 
Maria Șinteoan (3), Daniela Bon- 
dor (1); pentru craiovence punc
tele au fost cîștîgate de Carmen 
Căpriță și Marilena Tomescu.

ROVINE CRA-

locale.
au fost realizate de 
(4), Bătăturescu, Dinu,
3) și cuplul Ancei — 
iar pentru oaspeți Po-

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C. S. ARAD I 0—9. Așa cum arată 
și scorul, elevele antrenorului Emil 
Procopeț au învins categoric dato
rită 
rodi 
cîte

Eleonorei Vlaicov, Măriei Ko- 
și Magdalenei Lesai (toate cu 
3 v).

lată citeva amănunte asupra me
ciurilor grupelor 7—12 disputate du
minică : MASCULIN : I.C.H.F. — 
Politehnica București 83—67 — joc
echilibrat în prima repriză, dominat 
apoi de I.C.H.F. (C. HARFA — co
resp.) ; Politehnica Cluj — C.S.U. Ga
lati 85—81 — meci de mare luptă, 
cîștigat în final de gazde care au 
avut cei mai buni jucători în Barna 
și S. Vidican. (M. RADU — coresp.) ; 
Rapid — Voința Timișoara 92—63 — 
feroviarii s-au impus de la început, 
cîștigînd lejer în fata unei echipe 
lipsită de moral ; FEMININ : Con
structorul — Voința Tg. Mureș — 
65—56 — oaspetele s-au apărat bine 
și au dominat în prima repriză,

în cea de a doua gazdele «u actional 
mai organizat și au luat inițiativa, 
păstrînd-o plnă la sfîrșit. (P. IO
VAN) ; Crlșul — Universitatea Iași 
56—55 — partidă captivantă datorită 
evoluției Bcorulul. Rezultatul a fes* 
decis în ultimele 3 secunde, cînd orft- 
dencele au transformat o aruncare li
beră. (EM. SURANYI — coresp.) 1 
Sănătatea Satu Mare — Olimpia Bucu
rești 76—61 — întrecere spectaculoa
să, în care sătmărencele au învins 
deoarece au izbutit să treacă de apă
rarea agresivă a bucureștenceîor. 
(ȘT. VIDA — coresp.).

dar
COȘGETERII

DIVIZIA A, LA ZI
l-«MASCULIN, GRUPA

1. Dinamo 20 20 0 1897—1425 40
2. Steaua 18 15 3 1499—1242 33
3. „U” Timiș. 19 12 7 1539—1427 31
4. I.E.F.S. 20 11 9 1536—1510 30
5. „U“ Cluj 19 10 9 1475—1406 29
6. Farul 20 7 13 1488—1686 27

GRUPA 7--12

7. I.C.H.F. 20 9 11 1476—1430 29
8. Rapid 20 8 12 1536—1596 28
9. Polit. Cluj 20 8 12 1313—1434 28

10. Polit. Buc. 20 6 14 1410—1587 26
11. C.S.U. Galați 20 6 14 1363—1534 26
12. Voința Timiș. 20 6 14 1273—1504 26

FEMININ GRUPA 1-4
1. Politehnica 20 17 3 1302—1091 37
2. voința Buc. 21 16 5 1472—1187 37
3. I.E.F.S. 20 15 5 1283—1028 35
4. Rapid 20 12 8 1296—1160 32
5. „U" Cluj 21 9 12 1159—1317 30
6. „U“ Timiș. 20 9 11 1164—1262 29

GRUPA 7--12

7. Cirișul 20 7 1311—1109 33
8. Constructorul 20 9 11 1129—1149 29
9. HU“ Iași 20 8 12 1197—1084 28

10. Olimpia 20 6 14 97a—1205 26
11. Sănătatea 20 G 14 1028—1290 26
12. Voința Tg. M. 20 1 19 938—1262 21

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA 
LA „TURNEUL ARMATELOR 

PRIETENE"
Echipa de volei Steaua București a 

plecat ieri la Ulan Bator pentru a lua 
parte Ia „Turneul armatelor prietene", 
care începe miercuri în capitala R. P» 
Mongole. Au făcut deplasarea toți jucă
torii aflați la dispoziția antrenorului Tă- 
nase Tănase, care-i însoțește, precum și 
arbitrul Eugen Vintilescu.

INAUGURAREA NOII
A ȘCOLII SPORTIVE

BUCUREȘTI
Sîmbătă dimineață, colectivul 

sportivi și cadre didactice de 
Școala sportivă nr. 3 București

de 
la 
a 

trăit un moment sărbătoresc — inau
gurarea sediului școlii și a frumoa
sei baze sportive din vecinătate.

Printre invitații de onoare la aceas
tă festivitate s-au aflat tovarășii Cos- 
tică Chițimia, prim secretar al comi
tetului Sectorului VI al P.C.R.. pri
marul Sectorului VI, Nicolae Tarău, 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului, Traian Predețeanu — 
inspector general în M.E.I. și Cosiin 
Pelinescu — inspector general adjunct 
la I.S.M.B.

In aplauzele sportivilor și ale ca
drelor didactice, tovarășul Costică 
Chițimia a tăiat panglica inaugurală, 
urînd întregului colectiv al Școlii 
sportive nr. 3 succes în 
viitoare.

Trecerea 
obținute de 
ultimii ani, 
și a perspectivelor acestei tinere uni
tăți sportive, precum și mulțumirile 
întregului colectiv față de grija pe 
care forurile de partid, cele școlare 
o arată dezvoltării activității desfășu-

în revistă a 
reprezentanții 
expunerea

activitatea

rezultatelor 
școlii în 

obiectivelor

După disputarea partidelor etapei 
a 20-a a campionatelor diviziei A. si- 

coșgeterilortuația în clasamentele 
este următoarea :

Braboveanu
(Poli. Buc.)

MASCULIN : I.
(I.E.F.S.) 475 p. 2. Szell .
465 p, 3. R. Martinescu (C.S.U Galati)
420 p, 4. Spînu (Farul) 391 p. 5. Popa 
(Dinamo) 327
321 p etc.

p, 6. Roman

i.
376

RădulescuLiliana
p, 2. Ileana Gugiu 
Mariana Andreescu 
p, 4. Rodica Goian 
339 p, 5. Angelica

FEMININ :
(Voința Buc.) 
(Rapid) 368 p, 3. 
(Voința Buc.) 342 
(„U" Timișoara)
Tlta (I.E.F.S.) 305 p, 6. Suzana Sza- 
bados (Politehnica) 304 p etc.

AU FOST DESEMNAȚI 
CÎSTIGĂTORII „CUPEI 
8 MARTIE ' LA TENIS

BAZE
Nr. 3

f
și elevii 
fost

rate de profesorii 
sportive nr. 3 au 
de prof. Constantin 
rul școlii.

După această
ceremonie, invitații au vizitat 
sportivă — alcătuită în prezent din 
7 terenuri de tenis, frumos îngrădite, 
și o platformă pe care vor fi ame
najate un teren de baschet și unul 
de handbal —, precum și noul se
diu ale cărui încăperi sint împodobi
te cu trofeele cucerite de sportivii 
școlii. Apoi, atenția tuturor celor pre- 
zenți a fost îndreptată spre macheta 
viitorului complex sportiv de aici, 
care va mai cuprinde un bazin în 
aer liber, 3 terenuri de volei, unul 
de baschet și unul de handbal, pre
cum și o sală de sport. Se preconi
zează ca totul să fie gata în anul 
1976.

Subliniind angajamentul tînărului 
colectiv de la Școala sportivă nr. 3 
de a obține în viitor rezultate mereu 
mai bune, încheiem relatarea noas
tră de la această festivitate, urînd 
— la rîndul nostru — sportivilor și 
antrenorilor din această unitate suc
ces în... casă nouă !

Școlii 
prezentate 

Nedeleu, directo-

scurtă și frumoasă 
baza

în meci decisiv pentru ocuparea 
locului I în competiția de tenis 
dotată cu „Cupa 8 Martie" s-au 
întîlnit Iudith Dibar-Gohn (Dina
mo Brașov) și Florența Mihai (Di
namo București). A fost o întîlni
re foarte aprig disputată, la sfîrși- 
tul căreia victoria a revenit jucă
toarei brașovence, datorită unui joc 
mai echilibrat, de-a lungul întregii 
confruntări. în primul set, Floren
ța Mihai 
pierde cu 
adjudecat 
pentru ca 
conducă cu 5' 
cu 6—3. Pentru locurile 3—4, FIo- 
rica Butoi (C.S.U. Construcții) a 
dispus cu severul scor de 6—0, 6—1 
de colega sa de club. Elena Cotu- 
na. Finala de dublu a fost cîștiga
tă de perechea Iudit Dibar—Gohn, 
Florența Mihai care a întrecut cu 
6—2, 7—5 cuplul Florica Butoi, E- 
lcna Coțuna.

Tot în sala Steaua s-a încheiat 
concursul rezervat celor mai buni 
copii, dotat cu același trofeu. Pri
mul loc a revenit dinamovistului 
bucureștean Florin Segărceanu, o 
autentică speranță, care l-a între
cut cu 
cătaru 
locuri : 
rești) ; _ ,

în întrecerea masculină. în ur
ma rezultatelor din turneul final 
(pentru locurile 1—4), juniorul M. 
Tăbăraș (Progresul) a terminat 
neînvins : 6—2, 6—0 cu C. Curcă 
(Progresul) ; 6—4. 4—1 ab. cu A. 
Roșianu (Steaua) și 6—4. 6—3 cu 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construcții). 
Celelalte rezultate : Gh. Boaghe —■ 
C .Curcă 6—4, 6—2 ; Gh. Boaghe -— 
A. Roșianu 6—4, 6—3 ; A Rosianu 
— C. Curcă 7—5, 6—4

întrecerea — ultima competiție 
în sală înaintea întrecerii sezonu
lui în aer liber — și-a demonstrat 
cu prisosință utilitatea, mai ales 
prin aceea că a permis unui mare 
număr de jucători să evolueze în 
atmosferă de concurs. Ceea ce este 
demn de subliniat.

S. IONESCU j

a condus cu 5—2, dar 
6—7. Bucureșteanca și-a 
al ■ doilea set cu 6—3, 
în setul decisiv Gohn să

■1 și să cîștige apoi

6—3, 3—6, 6—3 pe Dan Bu- 
(T.C.B). Pe următoarele
3. T. Radar (Dinamo Bucu-
4. H. Hanganu (Steaua).

în
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CEA DE A lll-a CONFERINȚĂ 

PE ȚARĂ A A.G.V.P.S.
La Constanța și Mamaia s-au des

fășurat lucrările celei de a IlI-a Con
ferințe pe țară a Asociației generale 
a vînătorilor și pescarilor sportivi. 
La lucrări au participat tovarășul Va- 
sile Vîlcu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, tovarășul Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, delegații 
aleși cu prilejul conferințelor jude
țene ale vînătorilor și pescarilor spor
tivi și numeroși invitați.

La deschiderea lucrărilor, tovarășul 
Vasile Patilineț a dat citire mesajului 
adresat conferinței de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, par- 
ticipanților la lucrările celei de a treia 
Conferințe pe țară a Asociației gene
rale a vînătorilor și pescarilor spor
tivi.

Această conferință a coincis cu îm
plinirea a 25 de ani de la înființarea 
Asociației Generale a Vînătorilor (că
rora li s-au alăturat apoi și pesca
rii sportivi). Cu acest prilej. Asocia
ției generale a vînătorilor și pesca
rilor sportivi din Republica Socialistă 
România i-a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa I-a și au fost acordate 
un mare număr de ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România, u- 
nor lucrători din sectorul vînătoresc 
și de pescuit sportiv, pentru merite 
deosebite în muncă. Inmînînd înal
tele distincții, în numele Consiliului 
dț Stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Vasile 
Vilcu a adresat Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi, pre
cum și membrilor săi, cele mai calde 
felicitări pentru distincțiile acordate.

Conferința a analizat activitatea de 
vînătoare și pescuit sportiv desfășu-, 
rată de Ia cea de a doua conferință 
și pînă în prezent, adică în perioada 
februarie 1969 — februarie 1974. Atît 
din darea de seamă cit și din discu
țiile purtate în cadrul conferinței a 
reieșit că în această perioadă au fost 
obținute importante realizări. Astfel, 
în sectorul vînătoresc s-au constatat 
apreciabile creșteri ale efectivelor de 
vînat din principalele specii, ca și 
creșterea nivelului tehnic-sportiv în 
practicarea vînătorii, obținerea unor 
valoroase trofee vînătorești și succese 
importante în competițiile cinegetice 
internaționale. In sectorul de pescuit 
sportiv s-a constatat o importantă 
extindere a bazei de pescuit sportiv 
și îmbogățirea faunei bazinelor pis
cicole prin masivele populări și re
populări a acestora cu pește. Drept 
urmare, în această perioadă numărul 
pescarilor sportivi, a crescut cu pes
te 35 000, ajungînd, în prezent, la un 
total de 150 000 de pescari sportivi.

Prin hotărirea adoptată de confe
rință au fost trasate principalele sar
cini privind activitatea de viitor a 
asociației, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a vînătorii și pes
cuitului sportiv în țara noastră și 
pentru dezvoltarea viitoare a acestor 
două frumoase ramuri sportive.

Conferința a ales noul Consiliu al 
Asociației generale a vînătorilor și 
pescarilor sportivi. Președinte al aso
ciației a fost ales tovarășul Gheor- 
ghe Feneșer.

în încheierea lucrărilor a fost adre
sată o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

POST SCRIPTUM LA ETAPA A XlX-a A DIVIZIEI A

CARt A LOST „MOMENTUL PSIHOLOGIC"AL JOCURILOR?

BEDROS BEDROSIAN ȘI TUDOREL VASILE-
PERFORMERII CAMPIONATELOR DE SALĂ ALE ATLEȚILOR JUNIORI

GOLUL DIN MINUTUL 2
„Băieți, fiți foarte atenți Ia debu

turile de partidă ! Dinamo este o e- 
chipă care, pe teren propriu, face iu
reș în primele minute de joc, pentru 
a da adversarului yomplexe de in
ferioritate, a-1 face să-și piardă cum
pătul. Dacă nu reușesc să marcheze 
din start, dinamoviștii încep să se 
enerveze, jocul lor se mai dereglea
ză și putem riposta, apoi, eficient. 
Jurați, deci, cu maximă atenție, cu 
mare prudență în primul sfert de oră, 
atît după fluierul de începere cit și 
după pauză. Dacă în aceste perioade 
nu primim gol, meciul poate lua în " 
continuare o turnură favorabilă 
nouă"...

Aceste cuvinte au fost adresate ju
cătorilor de către conducerea tehnică 
a echipei ploieștene înaintea meciului 
de pe stadionul Dinamo.

Iar desfășurarea partidei avea să' Ie 
confirme integral !

într-adevăr, rezistând asaltului din 
debutul de partidă. Petrolul a echi
librat apoi jocul și a încheiat prime
le 45 de minute cu un 0—0 care-i co
respundea intențiilor. Justețea indica
țiilor primite îi obliga pe ploieșteni la 
aceeași concentrare și pentru primele 
minute ale celei de-a doua părți a 
meciului. A intervenit însă eroarea 
din minutul 47 (cînd Dudu Georgescu

AL REPRIZEI SECUNDE
a fost scăpat de sub pază și a centrat 
de pe aripa stingă), urmată de inter
venția ezitantă a fundașilor centrali 
— păcăliți de fenta lui Dumitrache — 
și Nunweiller a deschis scorul. „Mo
mentul psihologic" apăruse în mica 
istorie a partidei ! Petroliștii, văzînd 
că au primit golul exact în condițiile 
in care le fusese... prezis, au suferit 
desigur ui} șoc moral care și-a pus

amprenta pe evoluția lor ulterioară, 
după cum, în cealaltă tabără, deschi
derea rapidă a scorului după reveni
rea de la cabine a adus decontrac- 
tare și un plus de încredere.

Radu URZICEANU

P. S. Dintr-o defecțiune tehnică, ti
tlul cronicii la meciul Dinamo — Pe
trolul din ziarul nostru de ieri a apă
rut greșit. El trebuie citit astfel : 
„între maturitate și inexperiență".

LA 3-0, MECI JUCAT... Deși flancat de doi adversari, Troi va pătrunde decis în careu, înscriind 
cel de-al doilea gol al echipei sale. Fază din meciul F. C. Argeș — Rapid 

Foto : I. MIHAICA

Desfășurate sîmbătă și duminică în 
Mia „23 August" din Capitală, cam
pionatele republicane ale juniorilor 
de categoria I au încheiat seria com
petițiilor de nivel republican din se
zonul indoor. Timp de două zile, 275 
de atleți juniori (176 de băieți și 99 
de fete) din 57 de cluburi și asocia
ții sportive reprezentînd 26 de județe 
și municipiul București, au căutat 
să ne convingă că actuala promoție 
este cel puțin la fel de valoroasă ca 
aceea de anul trecut. Și, în bună mă
sură, au reușit.

Nivelul unui concurs atletic este 
dat de valoarea performanțelor obți
nute. Iar competiția juniorilor ne-a 
oferit două rezultate de bună valoa
re. Autorii lor — cei doi săritori de 
la școala sportivă Viitorul, Bedros 
Bedrosian, 15,82 m la triplusalt și 
Tudorel Vasile, 7,62 m la săritura în 
lungime. Acestea sînt, de altfel, și 
singurele noi recorduri de sală înre
gistrate la acest campionat <a mai 
fost egalat recordul de junioare II la 
60 m (7,6) de către Maria Musteață) 
fi, așa cum am subliniat și în croni
cile întrecerii, ambele sînt superioare 
fi recordurilor naționale în aer liber.

Cu eîteva săptămîni în urmă, în- 
tr-o pagină rezervată juniorilor, pu
blicam într-un colț, clteva rînduri 
despre cele două speranțe de la Vi
itorul, remarcate prin rezultatele ob
ținute în trecutul sezon în aer liber. 
Scriam atunci că, talentul celor doi 
elevi, priceperea șl seriozitatea antre
norilor lor (Sorin loan și Nicolae Fă
curăm) ne vor da prilejul, cit de cu- 
rind, să consemnăm noi creșteri ale 
performanțelor. Și progresul lor, pe 
care îl întrezăream, a fost mal apro
piat chiar decît am fi crezut. După 
ca la Cupa de Cristal și la campiona
tele de sală ale seniorilor Bedrosian 
ți Vasile au îmbunătățit recordurile 
de juniori în cele două probe, îată-i 
acum depășind copios cifrele de a- 
tunci. Bedros se află la o palmă de 
16 metri (recordul european In aer 
liber al juniorilor este de 16,29 m), 
iar Tudorel (extrem de înzestrat fi
zic, excelent temperament de con
curs), al cărui progres ne împiedică 
să-i bănuim vreo limită. începe să 
privească, cu o cutezanță care-i stă 
foarte bine, 6pre marea graniță a ce
lor 8 metri

cele două performanțe din probele 
de sărituri au dominat categoric un 
concurs, în mare parte reușit, în care 
probele de sărituri au prilejuit, în 
general, rezultate superioare celor din 
probele de alergări și aruncări. Să 
notăm, de pildă, că la triplusalt pri
mii 8 au sărit peste 14 metri, că la 
săritura în înălțime al 5-lea clasat a 
obținut 2.02 m, iar din 23 de concu- 
renți, 14 au sărit 1,90 m sau mai sus !

Doar săritura cu prăjina face notă 
discordantă — ca de obicei — în a- 
cest peisaj, cei mai buni reprezen
tanți ai act'ialei generații afîndu-se 
departe de rezultatele unui Cornel 
Anton sau Marian Voicu.

La alergări au cîștigat favoriții, E- 
mil Smuda și Adrian Calimente, dar 
recordurile — cel de la plat mai va
loros — n-au fost amenințate. Necon
cludente evoluțiile lui Marian Slav 
(întrecut de Virgil Miloiu, alergător 
de 400 m) și Viorel Dumitrescu, In 
proba de plat.

In probele feminine vom sublinia

Bedros Bedrosian (Viitorul) a rea
lizat 15,82 m la triplusalt, îmbună
tățind cu 60 cm recordul de sală 

al juniorilor
Foto : Dragoș NEAGU

rezultatele bune ale atletelor clasate 
pe podium la aruncarea greutății 
(Domnica Nistor, Sofia Mitrică și 
Cristina Mălăncioiu) și frumoasa com
portare a atletelor de la Liceul nr. 2 
Iași (antrenor Radu Tetiniuc), Cleo
patra Farcaș și Coculeana Bucătaru, 
care au adus școlii ieșene primul’loc 
în clasamentul — neoficial — pe e- 
chipe.

Dar iată cum arată aceste clasa
mente în care apar 17 secții :

Liceul nr. 2 Iași : 2 locuri I, 2 
locuri II, 1 loc III, Viitorul 2—1—1, 
Școala sportivă de Atletism 1—2—2, 
C. S, Brăila 1—1—1, Școala sportivă 
Brașov 1—1—0, Liceul nr. 35 Bucu
rești 1—0—1, C. S. Școlar, C.S.M. Iași, 
Steaua și Școala sportivă Gloria Arad, 
toate 1—0—0, L.C.E.A. C-lung Muscel 
0—2—3, Liceul 2 Brașov, Școala spor
tivă Oradea și Școala sportivă Caran
sebeș 0—1—0, Școala sportivă Beiuș, 
Progresul și Școala sportivă Sighetu] 
Marmației 0—0—1.

INSPIRAȚIE
Situația de la periferia clasamen

tului este mai complicată ca oricind, 
iar faptul că vor retrograda trei echi
pe dă multă durere de cap la destule 
formații. Printre acestea se află și 
Politehnica Timișoara, deși în prezent 
ea este Ia trei puncte distanță de lo
cul 16.

în prima repriză, duminică, studen
ții bueureștcni au șutat doar o dată la 
poartă iar după pauză doar de vreo 
două-trei ori l-au pus în real pericol 
pe Jivan. In rest, dominare a gazde
lor. Pe alocuri, o dominare categorică. 
Odată cu scurgerea timpului, tensiu
nea din teren creștea. La marginea 
careului de la poarta lui Suciu, atacu
rile se loveau unul după altul de a- 
părarea bine organizată a Sportului 
studențesc și de excelentele interven
ții ale portarului. Momentele de ma
ximă intensitate se iveau tot mai des. 
Dar momentul psihologic al partidei 
fusese cel din minutul 23, cel care a- 
vea să-și pună amprenta pe restul 
partidei.

De atunci, din min. 23, Politehnica 
s-a văzut nevoită să alerge după e- 
galare, ca apoi să se gîndească, din 
nou, la victorie. Golul lui Chihaia, 
însă, a atimat foarte greu. Momentul 
psihologic a fost facilitat de trei fac
tori : mai intîi, marcajul defectuos 
făcut de mijlocașii gazdelor, care l-au 
lăsat liber pe Chihaia ; apoi clipa 
de inspirație a acestuia, ideea de a 
șuta Ia poartă (și a tras puternic, nu 
doar să scape de minge) ; și, în fine, 
neatenția lui Jivan, ca și lipsa lui de 
experiență. El știa că terenul din fața 
porții e denivelat, dar a lăsat balonul 
să „muște" din gazonul cu rumeguș 
pe el. Mingea a luat o traiectorie ciu
dată și a trecut glonț pe lingă Jivan, 
rămas în genunchi, înmărmurit. Aces
ta a fost momentul care avea să de
termine, în Ct's mai mare măsură, un 
rezultat nebănuit de gazde.

Constantin ALEXE

Acesta este scorul la care, de 
obicei, un meci de fotbal este ju
cat. Numai excepțiile pot să de
zică această regulă. La 1—0 la 
2—0, speranțele echipei conduse 
sînt încă îndreptățite, însă la 3—0 
ele devin, ca și iluzorii, în funcție 
și de momentul cînd se produce 
această majorare, adevărată pia
tră de hotar între două echipe.

Steaua a condus F.C. Constanța 
cu 2—0 și, în ciuda unei superio
rități evidente a echipei bucureș- 
tene în prima parte a meciului, 
fotbaliștii de pe litoral au avut 
posibilitatea să termine primele 
<5 de minute mai aproape de vi
itorii învingători. în min. 36 Măr- 
culescu a ratat o mare ocazie de 
egalare dar golul lui Năstase. în 
min. 41 avea să producă o mare 
decepție echipei lui Hașoti. Pauza 
întremează întotdeauna, constănțe- 
nii n-au avut însă de fel un ase
menea beneficiu. La numai două 
minute de la reluarea jocului, im
provizatul fundaș Lică a fost dri
blat „în slalom" de lordănescu ca

re a înscris subtil, din apropierea 
porții pe lingă Popa.

Acesta a fost momentul psiho
logic al partidei. Cu toată energica 
lor reacție, chiar dacă au avut 
în față adversari ce și-au permis 
relaxare după rezerva de goluri 
realizată, viitorii învinși ar fi pu
tut, nu mai printr-o minune să-și 
dubleze valoarea și capacitatea de 
joc pentru a mai putea răsturna 
scorul. Dar, dacă nu au făcut-o la 
timp, în primele 45 de minute, 
cînd, în loc să alerge după lordă
nescu și Năstase. de-a lungul și 
de-a latul terenului, ca pînă la 
urmă tot aceștia doi să fie autorii 
celor 4 goluri și-ar fi construit un 
joc normal, fără exagerări comice 
în marcajul om la om si derutări 
cu numerele de pe tricouri poate 
că scorul ar fi fost mai strîns. A- 
semenea procedee a costat, în tre
cut echipe cu jucători mult mai 
valoroși decît ai echipei F. C. Con
stanța

Aurel NEAGU

TOTUȘI... DOUĂ MOMENTE
9

Indiscutabil, un prim (mare) mo
ment psihologic al jocului, la Pitești, 
a fost înregistrat în min. 61 al jocu
lui, atunci cînd Dobrin a executat o 
lovitură de la 11 m ca un diletant, 
trimițînd slab și nu prea departe de 
mijlocul porții.

La acel scor fragil, de numai 1—0, 
văzînd că nu poate înscrie nici din
tr-o lovitură, pe care stă scris 99 la 
sută gol (pină atunci numeroase oca
zii ratate și două bare fuseseră tre
cute pe carnetul nostru de însemnări), 
formația gazdă, descumpănită, a bă
tut în retragere. Și acest sentiment 
de neîncredere în forțele proprii (cui
bărit, fie și pentru o clipă. în rîndu- 
rile piteștenilor), a fost, parcă, sim
țit de adversarul din față și ceea ce 
a urmat, circa 15 minute, n-a mai se
mănat. deloc, cu aspectul jocului de 
pină atunci : rapidiștii au ieșit mai 
hotărît și mai organizat la atac, în 
timp ce elevii lui Coidum au înce
put să-și apere golul, apelînd, în a- 
cest scop, și la procedeul deloc ono

rant al tragerii timpului, determining 
du-1 pe arbitrul Gh. Manole să dic
teze un minut prelungire.

In această critică perioadă pentru 
formația gazdă s-ar fi înregistrat și 
cel de-al doilea moment psihologic al 
meciului, dacă același cavaler al flu
ierului — lâ faultul în careu comis de 
portarul Ariciu asupra lui Rîșnită — 
ar fi acordat penaltyul clar, ca lumi
na zilei, pentru toată lumea... Pen
tru că, poate, spre deosebire de ad
versar, Rapidul ar fi transformat lo
vitura și atunci, în min. 75 al parti
dei, tabela ar fi arătat 1—1. Nedrept, 
firește. împotriva cursului general al 
jocului, dar... LEGAL. Dar tocmai a- 
cela care ar fi trebuit să vegheze la 
respectarea legii (citește regulamen
tul) s-a făcut că nu vede. Și. iată 
cum, în locul unui al doilea (mare) 
moment psihologic al meciului, 
ne-am ales cu un moment (nedorit) 
al arbitrului...

G. NICOLAESCU

SCHIMBAREA LINIEI OE MIJLOCAȘI

'★
în sala „23 August" s-a disputat 

sîmbătă după amiază un interesant 
concurs al foștilor săritori cu prăjina. 
Iată cîștigătorii, pe categorii de vîrs- 
tă : pînă la 35 de ani : Petre Astafei 
4,20 m ; 35—40 de ani : Traian Nico- 
lau 3,20 m ; 40—45 de ani : Dumitru 
Gîrleanu 3.40 m ; peste 45 de ani: 
Gheorghe Zîmbreșteanu 3,00 m.

„LOVITURĂ DE TEATRU"
Meciul de la Petroșani nu a ofe

rit o mostră de dramatism sportiv. 
A fost o dispută medie, pigmentată 
cu atributele obișnuite unei întreceri 
cu miză : faze frecvente în careu, du
eluri aprige și, în general, oneste 
pentru balon, comportări individuale 
în stare să „spargă" plafonul mijlociu 
fixat de evoluția ansamblului. (Ne re
ferim la Mulțescu și la portarul reși- 
țean, Constantin). Sprinteneala și ver
va gazdelor puteau fi hotărâtoare în 
primele minute ale întâlnirii, cînd re- 
șițenii, demarind greoi, au scăpat to
tuși „basma curată", cu un singur gol 
la pasiv. Egalînd apoi prin Voinea, 
ei nu au echilibrat numai scorul, ci 
și raportul de forțe, în bună măsură, 
căci o organizare mai bună în defen
sivă a estompat forța de șoc a Jiului.

Și meciul „curgea" spre final, ca o 
apă fără multe meandre, într-o mat
că solidă... Cînd, deodată, în min. 82, 
Mulțescu, flancat de Roznai, pătrunde

Vladimir MORARU

Campionatele naționale de biatlon

DUPĂ ETAPA A
(Urmare din pag. I)

ÎNTRECEREA DE ȘTAFETĂ A REVENIT 

DINAMOVIȘTILOR BRAȘOVENI
POIANA STINII, 11 (Prin telefon). 

Ziua a doua — și ultima — a campio
natelor naționale de biatlon a fost 
rezervată probei de ștafetă. S-au ali
niat la start 5 echipe din care nu a 
lipsit nici unul dintre biațlo- 
niștii consacrați. Cu același prilej 
și-a făcut reintrarea și Nicolae Veș- 
ie» care, cu o zi înainte, absentase 
de la cursa de 20 de km. Așadar, la 
ultima mare confruntare din acest an 
au fost prezenți toți sportivii care 
practică această disciplină. Ni s-a o- 
ferit, astfel, prilejul de a-i putea ur
mări în bloc.

întrecerea a avut eîteva caracteris
tici generale care ar putea fi rezu
mate astfel : zăpada muiată din cau
za căldurii a pus probleme de cerui- 
re : tragerile au fost, în general, bune 
și foarte bune, singurul care a capo
tat în poligon cu 4 ture de penali
zare, fiind Gh. Voicu (A.S.A. Bra
șov) ; evoluțiile la alergarea pe tra
seu pot obține calificative superioa
re, mai ales în privința componenți- 
lor echipelor Dinamo și A.S.A. din 
Brașov. în virtutea acestor considera
ții, cursa de ștafetă a fost o întrecere 
de bun nivel tehnic și tactic. în care 
— așa cum este normal — valoarea 
generală, omogenitatea ștafetelor au 
decis pe învingători. Au reușit aceas
tă performanță biatloniștii echipei Di
namo I Brașov, alcătuită din Ștefan 
Urs, Ion Olteanv, Gh. Girniță și Ion 
Teposu. care au primit a’tfel titlul de 
campioni naționali la ștafetă pe 1974.

Sportivi! dinamoviști datorează a- 
cest succes comportării foarte bune 
din poligon (0 minute penalizare) a

întregii echipe și ultimelor două schim
buri (Girniță și Țeposu) care au pre
luat conducerea (primul) și au men
ținut-o (al doilea), fără a mai lăsa 
speranțe partenerilor de întrecere de 
la A.S.A. — principalii adversari. To
tuși, fără cele patru ture de penali
zare executate de Voicu — pe care le 
apreciem ca o întîmplare nefericită, 
față de valoarea de multe ori confir
mată a autorului — cîștigătoarea ti
tlului ar fi fost probabil incertă pînă 
pe ultimii metri...

Un capitol special îl rezervăm aler
gătorului Dumitru Drăghici. Acest tî- 
năr, în vîrstă de 20 de ani, a avut 
evoluții remarcabile atît în cursa in
dividuală, unde s-a impus net în ca
drul categoriei tineret, cit și in cea 
de ștafetă a seniorilor. El se pre
zintă, după actualele „naționale", ca 
un element de certă perspectivă, care 
dacă îsi va continua pregătirile cu 
aceiași seriozitate ca pînă acum, se 
poate impune și mai mult. Alături de 
el Gh. Duca, Ștefan Urs și Gh. Pău- 
nescu reprezintă cele mai valoroase 
elemente ale noii generații. REZUL
TATE TEHNICE : 1. Dinamo I Bra
șov — campioană națională — 2 h 
16:11; 2. A.S.A. I Brașov 2h 17:40; 
3. A.S.A. II Brașov 2 h 18:08; 4 Inst. 
Pedagogic Oradea ; 5. Dinamo II Bra
șov.

★
Campionatele naționale de juniori 

vor avea loc vineri și simbătă. res
pectiv 15 și 16 martie, tot pe traseele 
din jurul cabanei Poiana Stinii de 
lingă Sinaia.

Radu TIMOFTE

(C.F.R. a înscris punctul victoriei 
după 86 de minute de joc). Petro
șani (Muițescu nu a greșit ținta, 
transformînd acea lovitură de pe
deapsă acordată în min. 82), Iași 
(Barbu a spulberat și ultima nă
dejde de egalare a studenților din 
Copou în min. 83) sau la Bacău 
(Dembrovschi, cel ce a purtat e- 
chipa atîțîa ani în „A", i-a dat o 
lovitură grea — ironia... fotbalului!
— ratând penalty-ul din min. 86)! 
în fond, fotbalul este — adevăr cu
noscut de cînd există sportul în 11
— un joc de 90 de minute...

înainte de a trece la o scurtă ana
liză a configurației clasamentului, 
eîteva scurte idei izvorîte din runda 
nr. 19, în care bucureștenii au a- 
vut posibilitatea să asiste pe viu

NU PENALTYUL
...Penalty cu patru minute înainte 

de final, cînd scorul e alb. Penalty 
ratat. Un penalty care, zic cei mai 
mulți, a răpit băcăuanilor pînă și drep
tul la iluzii. Și dramaticul minut ar 
putea fi considerat momentul de cum
pănă al meciului. Tensiunea aceea 
amplificată și de sticla aruncată în 
teren, de acolo, de la tribuna a doua 
atît de sportivă pînă atunci, șl „fe
bra" din teren dinaintea executării 
loviturii de pedeapsă pot fi Induse 
în psihologia ratării Iul Dembrovschi. 
Dar momentul psihologic al partidei 
avea să fie altul, mal puțin dramatic, 
mai puțin tulburător, dar atît de im
portant în istoria partidei. Pentru că 
duminică, la Bacău, meciul s-a jucat 
credem, în minutul 33.

...Era o lovitură liberă din afara 
careului, de pe la 20 de metri. Dem
brovschi. internaționalul care a „exe
cutat" atîțîa portari de talie, a tras 
inspirat și puternic, mingea s-a dus 
ca o nălucă spre vinclu, Dembrovschi 
ridicase chiar mîinile în sus. salutînd 
golul... Atunci, însă, portarul Iorgu- 
lescu a sărit incredibil și a lăsat sta
dionul fără suflare pentru eîteva cli
pe, scoțînd balonul în corner. Atunci, 
băcăuanii au simțit că poarta U.T.A.-e! 
e foarte bine ferecată, și chiar dacă 
n-au vrut să creadă așa ceva, inter
venția aceea uluitoare a lui lorgu-

LA POALELE PARlNGULOI!
in careu și șutează fulgerător. Porta
rul Constntin sesizase că nimic nu-1 
mai poate apăra decît propriul curaj, 
și-și asumă riscul unei ieșiri decise. 
El închide unghiul interpunînd un pi
cior în calea mingii, care ricoșează 
departe. Atacantul Jiului șutase ne
stingherit, portarul reșițean iși făcuse 
datoria cu mijloace strict regulamen
tare. EI nu-1 jenase în nici un fel pe 
Mulțescu. Arbitrul Bentu, însă, gă
sește de cuviință să aducă balonul de 
lingă linia de tușă unde sărise, pe 
punctul de Ia 11 m, dictând penalty. 
Jucătorii au rămas înmărmuriți, arbi
trul, furișat lingă latura mică a ca
reului de 16 m, vrînd, probabil, să se 
justifice, ridica genunchiul drept în 
sus, cu un gest moale, într-o demons
trație neconcludentă.

Penalty-ul a fost transformat și la 
2—1, în min. 82, meciul fusese jucat.

Ion CUPEN

E DE VINA?
leseu i-a apăsat, obsesiv, zdruncinîn- 
du-le luciditatea. „Asta e portar de 
națională, nu de eîteva luni în prima 
divizie !“ mărturisea Dembrovschi, la 
eîteva ore după meci, discutînd des
pre Iorgulescu și despre faza aceea 
din minutul 33. Și nu știm de ce, dar, 
atunci, am gîndit că ratarea penal- 
tyului nu e chiar fără nici o legă
tură cu acea intervenție miraculoasă...

Mircea M. IONESCU

0 CURSĂ DISPERATĂ
Echipa ieșeană a intrat pe teren 

hotărită să-și valorifice la maximum 
șansele și încrezătoare într-o pre»u- 
pusă .victorie, considerată ca fireas
că, in timp ce studenții clujeni... tre
murau, mai mult de frică decît de 
frig, moralul lor fiind serios zdrun
cinat după eșecul din fata F. C. Ar
geșului. Această stare de lucruri — 
normală, considerăm noi, — datorată 
antecedentelor amintite, n-a durat în
să decît pină în min. 8 al partidei. 
Atunci, luîndu-și inima în dinți, mij
locașul Anca a pornit cu mingea la 
picior din apropierea liniei de cen
tru, i-a depășit în forță pe Simionaș, 
Komilă I și Stoicescu, a intrat val- 
virtej în careul Politehnicii și, din- 
tr-un unghi destul de convenabil, a 
șutat năprasnic. Costaș n-a putut re
ține balonul, respingindu-1 în față, 
spre Micloș și Bucur. Clujeanul, mai 
rapid, a ajuns primul la minge și go
lul n-a mai puțut fi evitat. Stadionul 
a amuțit, iar pe teren s-a produs, în 
acel moment, un fenomen pe care — 
de regulă — îl numim șoc psihologic. 
„Poli" s-a pierdut sub tăria loviturii 
jucînd. în continuare, crispat, cu... o- 
chii închiși, grăbind fiecare acțiune 
de atac. în schimb, calmul și încre
derea în forțele proprii s-au instalat 
în tabăra „șepcilor roșii", care au tre
cut de mai multe ori — in prima re
priză — pe lingă majorarea scorului. 
Și, odată cu scurgerea timpului, mai 
ales după „furtuna" de la începutul 
reprizei secunde, precipitarea ieșeni
lor — contrastând izbitor cu nonșa
lanta clujenilor, — s-a accentuat tot 
mai mult, golul lui Barbu pecetluind 
o victorie cauzată, în proporție covîr- 
șitoare, de cursa aeeea disperată a 
lui Anca și de promptitudinea. In 
fața porții adverse, a lui Bucur.; A- 
cesta a fost, la Iași, momentul psi
hologic.

Laurențiu DUMITRESCU

Minutul 72 al meciului C.F.R. Cluj
— A.S.A, Tg. Mureș : Hajnal preia o 
minge cu pieptul în treimea echipei 
gazdă, lasă impresia că intenționează 
să paseze, fentează și trece pe culoa
rul dintre „centralii" adverși. Drago- 
mir și Mihai, pătrunde solitar spre 
poartă, șutează sec, pe sus din in
teriorul careului, dar Gadja respinge 
cu un reflex uimitor. Pește zece mi
nute o altă fază fierbinte la poarta 
clujenilor : o combinație de chinogra- 
mă, cu Naghi, îi' oferă - posibilitatea 
combativului Mureșan să se lanseze 
în adtneime, toată lumea vede gol, 
însă, mingea trece milimetric pe Un
gă stâlpul lateral al porții. Au fost — 
ea multe altele pe parcursul meciului
— două momente critice, de mare 
dramatism, în finalul partidei, deru
late la poarta gazdelor. In dorința 
deschiderii scorului, odată cu scurge
rea timpului, clujenii s-au năpustit 
în ofensivă neglijind în totalitate sis
temul defensiv, compartiment în care 
6-au lăsat deseori descoperit!.

A venit însă acel minut 86, crucial 
în deznodămîntul partidei, cînd, cu un 
șut inspirat din afara careului, Cojo-

caru a înscris imparabil, un gol de 
zile mari, gol cu care gazdele au ob
ținut victoria. A fost, de altfel singu
rul șut sănătos al clujenilor tras din 
afara careului și tocmai de un ju
cător introdus în formație după pau
ză. Meritul este desigur al mijloca
șului, dar în aceiași măsură o mare 
contribuție a avut și antrenosul C. 
Rădulescu, care a simtit că echipa 
are nevoie de o modificare în com
partimentul cel mai important. In mi
nutul 55, antrenorul clujenilor a înlo
cuit ambii mijlocași, trimițind în te
ren pe Vișan și Cojocaru. înlocuitorii 
lui Boca și Țegean, pe lingă faptul 
că au avut o prestație superioară 
printr-o continuă circulație a mingii, 
au însemnat și un „tonus moral" pen
tru ceilalți echipieri. Simplul fapt 
că au fost introduși în același timp 
în formație, această manevră tactică 
a mărit și doza de încredere a tutu
ror jucătorilor. Poate că succesul clu
jenilor — făcind abstracție de ratările 
oaspeților — s-a profilat și datorită 
acestei duble înlocuiri.

Gheorghe NERTEA

CINE CREDEA CĂ GYORFI 0 SĂ SUTEZE?
9

Da, în adevăr, cine credea că 
Gyorfi, primind o minge anodină, la 
peste 25 de metri de poarta adversă, 
va șuta, fără nici un fel de pregătire, 
fără acea pendulare chiar, care 
îi avertizează oricum pe por
tari ? Și că balonul se va du
ce. bolid, acolo unde portarul 
ajunge rar, chiar în plonjon neo
bligat de traiectoria balonului, dar 
sub condiția unei intervenții fulgeră
toare ? Oprea nici n-a avut timp să 
schițeze vreun gest. „Mingea a șters 
puțin și bara, așa a fost de aproape 
de colțul din stingă, sus !“ ne spu
nea după meci Boc. „Șut imparabil, 
numai printr-o intervenție miracu
loasă putea fi oprit!“ sună părerea 
antrenorului Constantin Cernăianu. 
„Nu i se poate imputa nimic Iui O- 
prea" e verdictul unui specialist în 
materie, experimentatul Adamachc. 
spectator la jocul primelor formații 
după ce iși făcuse reintrarea, pentru 
o repriză, in formația de tineret-re- 
zerve și o anunță (foarte rapidă) și 
pe cea în garnitura cea mare. „Am 
acest... obicei, declară Gyorfi. Am 
mai marcat un asemenea gol, intr-un

meci cu Dinamo. Mingea a alunecai 
pe picior, am simțit că prind un e- 
fect bun și am tras repede, fără să 
mai pregătesc șutul. Și balonul s-a 
dus tocmai Ia colț 1“

A fost acesta momentul — cheie al 
partidei de Ia Brașov ? Da, pentru că 
a materializat o presiune, foarte pu
ternică în aeele momente, exercitată 
de Steagul roșu, dar care nu promi
tea cu certitudine că se va vedea și 
pe tabela de marcaj. Jucau foarte 
cursiv brașovenii, foarte inventiv, li
nia lor de mijloc se regăsise, în vre
me ce opusa ei dădea semne de obo
seală. Marcîndu-se golul lui Gyorfi și 
speranțele craiovenilor — intacte pî
nă atunci — s-au năruit în vreme ce 
oamenii lui Proca au cîștigat calm, 
luciditate de a gîndi — adică ce le 
lipsea, pînă atunci. în fazele de fina
lizare. Venind și golul doi. el a con
sfințit un succes meritat al brașove
nilor dar care, repetăm ceea ce afir
mam și în cronică, reprezenta un 
lucru incert pînă în clipa acelei 
„ghiulele" plecată din piciorul lui 
Gyorfi.

Eftimie IONESCU

CONSTITUIREA COLEGIULUI

DOUA A RETURULUI
sau pe calea undelor la trei din 
cele nouă meciuri. Dintre cele opt 
echipe văzute la lucru în primele 
două etape, Steaua ni s-a părut cea 
mai în formă, tranformată în bine 
față de evoluțiile din toamnă. For
mația militară din București, arată 
— încă în faza embrionară — 
multe lucruri bune Mai întîi, un 
marcaj om la om care tinde să 
devină o armă de temut pentru o- 
rice atacant; apoi, claritatea în 
acțiuni, ceea ce face ca mingea să 
ajungă pe drumul cel mai scurt — 
și adesea cel mai bun — la poarta 
adversă ; și, în sfîrșit, mai multă 
vigoare și vioiciune în întreaga e- 
chipă — puncte de plecare pentru 
ceea ce ar trebui să fie, ținînd sea
ma de excelentele condiții de lucru 
oferite de club.

Să notăm, de asemenea, că în
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PRONOSPORT

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA PRONOEXPRES din 

10 MARTIE 1974
Fond general de cîștlguri provizoriu : 

2 748 000 lei.

Extragerea I : 5 24 11 42. 33
Extragerea a II-a : "26 9 31 20 30
Extragerea a m-a : 12 7 34.40 3
Extragerea a IV-a : 8 15 6 19 20 4
Extragerea a V-a : 25 33 14 3 2 40
Extragerea a Vl-a : 36 30 22 19 10
Plata ciștigurilor pentru această tra

gere, se va face în Capitală începînd din

DIVIZIEI A
ciuda vremii vitrege, terenurile de 
joc — chiar și la Petroșani! — s-au 
prezentat în bune condiții, ceea ce 
atrage felicitări gospodarilor aces
tor baze sportive ; că la Bacău, ca 
și cu o săptămînă în urmă în Giu- 
iești, o sticlă a zburat din tribune 
în teren, sever sancționată Ia nota
rea în Trofeul Petschovschi ; că li
derul a cedat din terenul cucerit 
în primele 18 etape; că F.C, Ar
geș a început un nou „retur de 
foc", aflîndu-se acum în coasta li
derului. Cît privește clasamentul, 
rezultatele — unele nescontăte — 
nu au produs modificări decît la 
mijlocul lui, locul liderului ca și 
cele de la 13 în jos rămînînd nes
chimbate.

Cam atît despre o etapă care a 
oferit cronicarilor sumedenie de su
biecte...

JUCĂTORILOR
Ieri dimineață a avut loc la se

diul F.R.F. constituirea Colegiului 
jucătorilor Diviziei A. Tov. Mircea 
Angelescu, președintele forului de 
specialitate, a arătat care sînt mo
tivele creării acestui organism aju
tător în activitatea F.R.F. și cum 
trebuie să acționeze ei pentru ca 
să-și atingă cît mai repede și com
plet scopul pentru care a fost în
ființat.

Echipele de prima divizie au fost 
reprezentate la această reuniune de 
căpitanii lor și de către încă un 
alt jucător. Au fost prezenți urmă
torii reprezentanți de echipe: O- 
blemenco și Boc („U“ Craiova), 
Vlad și Pigulea (F.C. Argeș), Steaua 
(Dumitru, căpitanul formației, fiind 
bolnav, n-a participat), Dinu și Lu- 
cescu (Dinamo), Antonescu și Vigu 
(F.C. Constanța), U.T.A. (Broșovschi 
și Kun, plecați cu Iotul reprezenta-

DE DIVIZIA A
tiv la Snagov n-au fost prezenți), 
Naghi și Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), 
Pescăruși Adamache (Steagul roșu), 
Ștoichiță (Jiul, căpitanul formației, 
Libardi, nu a putut face deplasarea 
la București), Mircea Sandu (Spor
tul studențesc), Beldeanu și Voinea 
(C.S.M. Reșița), Cîmpeanu și Anca 
(„U“ Cluj), Arnăutu și Lața (Polit. 
Timișoara), Angelescu și Pop (Ra
pid), Crîngașu și Rămureanu (Pe
trolul), Lupulescu și lanul (Poli. 
Iași), Marius și Sorin Bretan (C.F.R. 
Cluj), Dembrovschi și Margasoiu 
(S.C. Bacău).

Biroul Colegiului jucătorilor de 
Divizia A a fost ales în următoarea 
componență : M. Lucescu (preșe
dinte), I. Obleinenco, FI. Voinea, C. 
Dinu, D. Antonescu, V. lanul (mem
bri), R. Cîmpeanu (secretar).

25 martie, pină la 10 mai ; iar în țară 
aproximativ din 29 martie pînă la 10 
mai 1974, inclusiv.

CIȘTIGUHILE TRAGERII 
A MĂRȚIȘORULUI

FAZA I : Categoria A î 1,55 variante a 
100 000 Iei; B : 16,05 a 17 393 lei; C : 55,85 
a 4 998 lei; D : 208.35 a 1 340 lei; E :
615.70 a 453 Iei: F; 1034,95 a 270 Iei; G :
5970.70 a 100 lei.'

faza a II-a : categoria 1) : 8 variante 
10% a 32 509 Iei; cat. 2): 3,70 a 70 290 lei; 
cat. 3): 20,05 a 12 971 lei; cat. 4): 164,55 a 
1581 lei; cat. 5): 226,35 a 1139 lei; cat. 
6): 456.90 a 569 Iei; cat. 7): 719,90 a 36! 
lei; cat. 8): 4144,23 a 100 lei

FAZA a ttl-a : Categoria M : 1,30 va-

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 6 MARTIE 1974
Extragerea I : categoria 1 : 2 variante ÎO’/o a 42.926 Iei ; a II-a • 2 

variante 25% a 42.926 lei ; a IlI-a: 13 a 6.604 lei; a IV-a: 70,85 a 1.212 Iei; 
a V-a: 78,90 a 1 088 lei ; a Vl-a : <3.702,35 a 40 lei Extragerea a II-a : ca
tegoria B : 15,60 variante a 6.108 lei ; C • 21,25 a 4.484 lei ; D: 2.339,20 a 
60 Iei ; E: 122,20 a 200 lei; F: 2.705,30 a 40 iei.

Report categoria A: 95.288 lei.

EXTRAORDINARE LOTO 
DIN 1 MARTIE 1974

riante a 100 000 Iei din care 1 autoturism 
MOSKVICI 408/412 și diferența în nume
rar ; cat. N : 5,00 a 25 000 Iei. din care 
o excursie de 2 locuri în Iugoslavia ș! 
diferența în numerar; cat. O : 15,60 a 
5 000 le! din care o exeursie de 1 loc 
TURUL POLONIEI și diferența în nume
rar ; cat. P: 2593,30 a 40 lei.

Cîștlgători t faza I categoria A 100%: 
Nica Aurelia din corn. Pogoanele jud. 
Buzău cîștigă 100 000 Iei sau un autotu
rism Ia alegere plus diferența în nume
rar; faza a IlI-a categoria M : Maxim 
Constantin din Moinești jud. Bacău cîș
tigă 100 000 lei din care un autoturism 
MOSKVICI 408/412 plus diferența în nu
merar ; faza a II-a : categoria 2 : Gri- 
gore Vasiliea din Brănești jud. Ilfov și 
Suru Constantin din Sibiu cîștigă fie
care cite 70 290 iei sau la alegere un 
autoturism plus diferența în numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

DOUĂ ECHIPE SUEDEZE 

EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ

în cursul acestei săptămîni ne 
vizitează echipa suedeză Karlskrc- 
na A.J.T., care va susține două 
meciuri amicale în compania a 
două formații bucureștene. Azi cu 
începere de la ora 15,30, pe stadio
nul Triumf, Karlskrone A.J.T. va 
întâlni divizionara C, Triumf. Joi 
după-amiază, pe stadionul din stra
da Dr. Staicovici, echipa suedeză 
va juca cu Progresul. Săptămînă 
viitoare, o altă echipă suedeză va 
evolua în tara noastră. Este vorba 
de formația Grimsaas I-F. care va 
juca după următorul program ; 
marți (19 martie) cu Voința Bucu
rești și joi (21 martie) cu Metalul 
București.



DE ODIHNA
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SCURTE REFLECȚII ÎN ZIUA
la

ELOGII ADUSE HANDDALI$TILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1) lor la același nivel de-a lungul 

întregii partide".

© Nivel tehnic superior edițiilor prece
dente ale competiției © Echipa R. F. 
Germania se detașează, pînă acum, 
prin valoare ® Inconstanța — 
but plătit vîrstei • Inexplicabila 
morfozâ...

un tri- 
meta-

, In cele opt meciuri desfășurate 
iîmbătă și duminică, fiecare dintre 
echipele participante la grupa B a 
campionatului european de hochei 
pentru juniori a apărut o dată sau 
de două ori pe gheața patinoarului

care —
să tină

tactice, a pregătirii fizice, 
fără îndoială — trebuiau 
pasul cu dezvoltarea vertiginoasă 
a hocheiului pe plan european.

O caracteristică proprie aproape 
tuturor echipelor este, însă, incon-

rea favorită a competiției de 
București.

Au fost pe punctul de a plăti 
tribut greu inconstanței -tinerii 
cători din reprezentativa noastră. 
După cum se știe, duminică seara, 
în meciul cu Austria, la scorul de 
7—0 în favoarea României, care 
prevestea o diferență categorică, în 
minutul ’ fatidic 34 ne-a făcut im
presia că pe gheață a apărut o... 
altă echipă. Echilibrul de pînă a- 
tunci s-a rupt în toate comparti
mentele formației, generînd lacu
ne și slăbiciuni care i-au uimit 
pînă și pe antrenorii lotului nos
tru. Tehnicienii echipei au fost 
atit de stupefiați, îneît nici după 
meci n-au r%ușit să explice cauze-

un
ju-

Ziarele apărute astăzi (ieri — 
n.r.) la Berlin se ocupă pe larg de 
principalul eveniment sportiv mon
dial al sfirșitului de săptămînă. 
în pagina întîi a cotidianului 
„NEUES DEUTSCHLAND", sub ti
tlul „România — aur, R. D. Ger
mană — argint" se subliniază per
formanța handbaliștilor români ca
re au cîștigat finala cu 14—12. 
„România își păstrează titlul de 
campioană a lumii Ia handbal. în 
finala de la Werner Seelebinder- 
halie a cîștigat cu 14—12 întîlnirea 
cu formația R.D. Germane". Co
mentariul din pagina a 8-a este 
ilustrat cu fotografia unei faze în 
care Birtalan înscrie unul dintre 
golurile sale și cu o alta a lui Ni
colae Nedef, avînd explicația „Li
niște băieți, liniște !“ 
niate principalele calități 
vingătorilor : experiența, 
bine aleasă, calmul, forța 
portar de netrecut.

Cotidienele din 
popularitatea de 
handbalul, notînd 
ziariști, numeroase posturi de ra
dio și televiziune au transmis lu
mii întregi desfășurarea acestei pa
sionante competiții. Sînt comen
tate, de asemenea, pe larg jocu
rile echipelor Iugoslaviei și ale 
U.R.S.S., scoțîndu se în evidență 
faptul că handbal’știi iugoslavi, 
campioni olimpici, au cîștigat greu 
medaliile de bronz la C.M. în fața 
impetuoasei echipe a Poloniei, ve
ritabilă revelație a acestor „mon
diale”. Se notează, apoi, faptul că 
Maximov a reușit să înscrie 10 go
luri în poarta echipei Cehoslova
ciei.

Plecat pe contraatac, Dumitru depășește întreaga apărare adversă și marchează, pe lingă portarul Pagele, 
primul gol al echipei noastre (România — Austria 8—7) Foto : N. DRAGOȘ

;,23 August" din Capitală, ceea ce 
ia putut să ne dea o imagine asu
pra nivelului competiției, valorii și 
potențialului fiecărei formații. Deși 
este încă prematur să tragem o 
concluzie, specialiștii care au ur
mărit întrecerea in ultimii ani a- 
firmă că jocurile de la București 
— 74 sînt, în general, superioare 
celor de la edițiile precedente ale 
campionatului. Exceptînd cîteva sco
ruri categorice înregistrate de repre
zentativa R.F. Germania, cu Franța 
și Ungaria (15—1 și, respectiv, 15—0) 
și de România cu Danemarca 
(15—2), în rest întîlnirile au fost 
echilibrate, cele mai multe cu o 
evoluție palpitantă a scorului și 
cu răsturnări spectaculoase de si
tuații. Juniorii luptă cu un entu
ziasm specific vîrstei, se dăruiesc 
total întrecerii, cred și speră în 
victorie. Se constată, de asemenea, 
un progres notabil în privința ba
gajului lor de cunoștințe tehnico-

stanța lor, arătată nu numai de la un 
meci la altul, ci chiar pe parcursul 
aceluiași loc. Singura formație^ care 
a făcut excepție de la această ve
ritabilă regulă a fost aceea a R.F. 
Germania, un colectiv foarte omo
gen, bine rodat, alcătuit din jucă
tori de valori apropiate, care — 
cum se spune — cunosc de acum 
„meseria". Jocul reprezentativei 
vest-germane este clar, logic, re
zultatul unor îndelungi exersări și 
repetiții, foarte disciplinat tactic, 
la prima vedere, poate, puțin li
niar, dar — în orice caz — extrem 
de eficace. Totuși, hocheiști ca Ulii 
Egen, Josef Rottluff, KlaussGugge- 
mos, Franz Miiller își îngăduie, 
uneori, șarje individuale pline de 
fantezie, executate cu o mare a- 
curateță tehnică și în plină viteză. 
Dar ele reprezintă excepții pentru 
că, în general, jocul acestei echipe 
este eminamente colectiv. Cel pu
țin pînă Ia această oră ea este ma-

determinată de primirea 
goluri din greșeli elemen- 
apărare. Ținem să adău- 
în a doua parte a jocului

că această 
Austria a 

ea trebuie 
de alarmă 
lucide atit

TURNEUL INTERNATIONAL
DE ȘAH DE LA BUCUREȘTI

La fel de disputată ca și prima, 
runda a doua a Turneului interna
țional de șah din Capitală a con
semnat nu mai puțin de cinci par
tide decise. De data aceasta,, 
jucătorii cu piesele albe și-au im
pus convingător superioritatea încă 
din deschidere, chiar dacă în două 
partide s-au consemnat în cele din 
urmă remize. Maestrul sovietic 
Vitali Țeșkovski pare să fie unul 
dintre cei mai deciși concurenți 
în lupta pentru primul loc ; după 
victoria din prima rundă (cu ne-

împotriva maestrului ceho- 
J. Plachetka, duminică după

Berlin subliniază 
care se bucură 

faptul că 372 de

în 11. Vlase 
„Chiar așa ! 

că, în echipa 
Ia toate cete

au jucat toți cei 12, 
a ținut seama 
semicercului".

FRUMOASA COMPORTARE 
A ALERGĂTORILOR 

PITEȘTENI ÎN BULGARIA
La Plevna (R. P. Bulgaria) a avutLa Plevna (R. P. Bulgaria) a avut loc 

recent tradiționala întrecere internațio
nală de cros ce se organizează in fie
care primăvară, cu prilejui aniversării 
luptelor de la 1877. La concurs au luat 
parte și reprezentanți ai Clubului Spor
tiv Pitești, care au avut o comportare 
foarte frumoasă, reușind sâ se claseze 
pe primul loc în toate cele patru curse 
alergate. In proba seniorilor (8 km), al 
cărei start s-a dat chiar de la locul re
dutei Grivița. Dumitru Poieniță a ter
minat învingător în 22:07, rezultat care 
întrece cu peste 20 de secunde recordul 
traseului deținut de renumitul alergător 
bulgar Mihail Jelev. Iată rezultatele ce
lor patru alergări: junioare (1 000 m) :
1. Viorica Gălan 3:02, 2. Bonka Trifonova 
(Spartak Plevna) 3:05, 3. Ioana Vlăscca- 
nu 3:05,2... 6. Ileana Drăghici 3:11.4 ; 
senioare (2 000 m): 1. Aneta Ion 6:22,0,
2. Krasimira Simonova (Spartak Plevna) 
6:31,8...; 4 Claudia lacob 6:52,5; Juniori 
(3 000 m): 1. Nicolae Stan 8:22,7. 2. Marin 
Mircea 8:22,8, 3. Nicolae Dumbravă 
8:27.8; seniori (8 000 m): 1. Dumitru Po
ieniță 22:07, 2- Hrlsto Gheorghiev (Loko
motiv Sofia) 22:10. 3. Ștefan Goanță 
22:30.

grele), 
slovac 
amiază l-a întrecut fără drept de 
apel pe polonezul Maciejewski. 
Partide ascuțite, de atac, au cîști
gat de asemenea Vcgt la Partoș, 
Westerinen la Plachetka și Kuraji- 
ța la Farago

Dintre maeștrii români, cel mai 
bine a jucat în această rundă tînă- 
rul M. Șubă. Inventiv, calculîndu-și 
foarte exact șansele, l-a întrecut în 
jocul de mijloc pe adversarul său, 
maestrul cubanez J. Rodriguez, a 
cîștigat un pion 
care s-a dovedit 
victorie. Partida 
pov s-a încheiat 
ză (17 mutări), într-o poziție ega
lă, dar 
ar mai 
ciudată 
Stanciu 
propunerea de remiză a adversaru
lui — V. Vaisman — după numai 
11 mutări (!), cu toate că la epu
izarea deschiderii avantajul său 
era mai mult decît evident.

Partida Rodriguez — Ghizdavu, 
întreruptă în prima rundă, s-a în
cheiat luni dimineața cu înfrîn- 
gerea maestrului român.

Iată și rezultatele rundei a treia: 
Popov — Șubă 1—0, Rodriguez — 
Vogt Va, Ciocâltea — Ghizdavu */z. 
Celelalte partide s-au întrerupt în 
poziții aproximativ egale, cu ex
cepția partidei Vaisman — Kura- 
jița, în care albul are avantaj clar.

Astăzi, cu începere de la ora 
16.00 se dispută runda a patra.

T. RADULESCU

important, avantaj 
suficient pentru 

Ghizdavu — Po- 
repede prin remi-

în care ni se pare că lupta 
fi putut continua. Foarte 

a fost însă hotărîrea lui Tr. 
(cu albele) de a accepta

le acestei metamorfoze. S-a incri
minat subestimarea adversarului și 
supraevaluarea propriilor posibili
tăți (avîndu-se în vedere că nu cu 
multă vreme în urmă, la Buda
pesta, juniorii români îi învinsese
ră cu 8—0 pe cei austrieci), nervo
zitatea 
cîtorva 
tare de 
găm că
echipa a abandonat total discipli
na tactică, jucătorii n-au mai res
pectat sarcinile stabilite anterior, 
fiecare căutîncl să ia meciul pc 
cont propriu, pentru a ieși din im
pas și accentuînd astfel cercul vi
cios care se crease. Chiar dacă am 
fi dispuși să acceptăm 
pățanie din meciul cu 
fost doar un accident, 
să constituie un semnal 
și un prilej de reflecții
din partea jucătorilor cit, mai ales, 
a antrenorilor lor.

Dintre celelalte formații care au 
evoluat sîmbătă și duminică ne-au 
lăsat o bună impresie Norvegia. 
Bulgaria și Iugoslavia, cu tendințe 
evidente spre un joc modern, ra-’ 
pid, în permanentă mișcare, Aus
tria, pentru tenacitatea cu care și-a 
disputat o șansă ce părea ireme
diabil pierdută. Danemarca, după 
un joc modest contra României, a 
găsit resurse să țină în șah mai 
experimentata formație bulgară și 
n-a lipsit mult ca să producă o 
mare surpriză. Ea aspiră încă la 
un loc fruntaș în grupă. Ungaria 
care, în ultimul moment, a dat pe 
cei mai buni cinci jucători primei 
reprezentative (participantă la C.M. 
grupa C de la Grenoble), nu și-a 
putut regăsi cadența. Franța are în 
persoana lui Tonny de Giovanni, 
un portar remarcabil, de mare 
perspectivă, tiare peste 40 de mi
nute a ținut piept asaltului per
manent al hocheiștilor vest-ger- 
mani.. Italia, în sfîrșit, este o echi
pă alcătuită recent, care se află 
în plin proces de formare.

Dar să așteptăm următoarele 
etape pentru a ne edifica pe deplin 
asupra adevăratei valori a celor 
zece formații participante.

Romeo VILARA 
Valeriu CHIOSE

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR

JURNEUL MASCULIN DE VOLEI PENTRU LOCURILE 7-12

LUPTA ASPRA PENTRU
EVITAREA RETROGRADĂRII
PLOIEȘTI. 11 (prin telefon), în 

sala sporturilor Victoria din locali
tate au început întrecerile turneu
lui pentru locurile 7—12 al cam
pionatului masculin de volei, în
treceri în urma cărora vineri vor 
fi cunoscute cele două echipe care 
vor părăsi scena diviziei A. Din a- 
ceastă cauză, partidele au purtat 
amprenta mizei, voleibaliștii acțio- 
nînd cu destul de multă crispare. 
Totuși, de reliefat străduința fie
cărui sextet de a avea o comporta
re cit mai bună pentru obținerea 
unui rezultat favorabil.

Programul a debutat cu meciul 
l.E.F.S. — Politehnica Timișoara. 
Studenții bucureșteni au acționat 
cu mai multă precizie la fileu, s-au 
apărat mai bine în linia a doua, 
reușind să se impună după aproa
pe două ore de joc cu 
—10. 9, 12). Timișorenii 
reușit docît rareori să 
breșe în apărarea adversă, 
lor fiind mai consistentă 
finalurile de set, cînd însă handi
capul nu mai putea fi recuperat. 
Au evoluat : l.E.F.S. : Chiș, Stan- 
cu (Boldișteanu), Ionescu, Han- 
drea, Păstean, Malusaris : POLI
TEHNICA : Bugarski (Mathe). Ar- 
mion, Tănăsescu (Vînătu), Hînda 
(Zirk, Lințu). Neghină, Dragoș (Mi. 
hăilescu). Au arbitrat foarte bine: 
A. Dinicu (Buc.) — N. Georgescu 
(Ploiești).

3—1 (6, 
■ nu au 
găsească 
evoluția 
abia în

Dacă la Brăila echipa Progresul 
termina învingătoare în fața Rapi
dului, de această dată cei care au 
învins — și încă la un scor cate
goric — au fost giuleștenii. Avînd 
în Drăgan un inepuizabil și fin di
rijor, trăgătorii rapidiști au acțio
nat cu multă dezinvoltură în fa
zele de atac, depășind cu regulari
tate apărarea la fileu și în linia 
a doua a „bancarilor”. Scor : 3—0 
(9, 7, 7) pentru Rapid. Arbitrii plo- 
ieșteni V Ranghel și D. Dobrescu 
au condus foarte bine următoarele 
echipe : RAPID : Chițigoi, Cristiani, 
Cătălin, Bădiță, Drăgan, Penciules- 
cu ; PROGRESUL : Ozun (Adam), 
Marian Viorel, Iorga, State (Picu), 
Iliescu (Stan, Bosard), Stoian.

în ultimul meci al programului, 
Universitatea Craiova a întîlnit pe 
Tractorul Brașov. A fost o partidă 
animată, în care 
Gheorghe Ferariu a 
tru a cîta oară!) 
nei impresionante 
sportive. Studenții craîoveni 
fost, însă, în ansamblu 
adversarilor, manifestînd mai mul
tă coeziune și organizare în teren. 
Scor final : 3—1 (11, 10, —7, 14) 
pentru Universitatea Craiova. Au 
arbitrat foarte bine : 
V. Savu (ambii din

Astăzi, de la ora 
ciuriie : l.E.F.S. — 
Rapid — Tractorul 
— Progresul.

Emanuel I

Sînt subli- 
ale in

tact h» 
ți un

într-o„BERLINER ZEITUNG”, 
casetă cu titlul „ROMÂNIA — 
CAMPIOANA LUMII LA HAND
BAL”, publică în pagina I fotogra
fia excelentei faze în 
a prins mingea șutată 
mătate de metru !) de 
maeher și notează în 
faptul că deținătorii titlului și-au 
păstrat supremația. învingînd du
minică în cea de a 8-a finală a 
C.M. Comentariile din pag. a 8-a, 
legate de ultima zi 
lor”, sînt ilustrate cu 
tografie a unei faze 
fan Birtalan trage 
poarta lui Weiss si de o caricatură 
a portarului Penu, lăudat pentru 
modul excelent în care a apărat 
buturile echipei României. Se sub
liniază, de asemenea, faptul că 
România s-a calificat — alături de 
Canada — pentru J.O. de la Mont
real.

Ziarul vest-german „STUTTGAR- 
TER ZEITUNG\ evidențiindu-i pe 
Penu, Gațu și Birtalan pentru jo
cul lor bun, își intitulează croni
ca: „Echipa României continuă să 
fie cea mai valoroasă reprezenta
tivă de handbal din lume*.

care Penu
(de la ju-

Laeken- 
comentariu

a „mondiale- 
o imensă fo- 
în care Ștc- 

necruțător la

în sfîrșit. „DEUTSCHES SPORT
ECHO” se ocupă, firește, pă larg 
de acest mare eveniment sportiv, 
într-un interviu, antrenorul Nicolae 
Nedef explică punctele forte ale 
echipei noastre în finală, precum 
și faptul că doar calmul a ajutat 
jucătorii români să treacă peste 
momentele în care am fost con
duși. „Am început bine jocul — 
spune Nicolae Nedef — și I-am 
terminat Ia fel de proaspeți. Spe
cialiștii în sport știu, desigur, ce 
importanță are menținerea forțe-0 ADEVĂRATĂ

(Urmare din pag. 1)

clasice de pregătire, perfecționate 
Santa Clara sau la Saint-Kilda." 
ultimul timp, schiorii de fond finlan
dezi s-au văzut intrecuți pe potecile 
pădurilor lor, de către schiorii din 
R.D. Germană, care lăsau impresia 
că alunecă intr-o veritabilă iluzie 
optică, împinși de o ceară magică. în 
sfîrșit, ultimele transmisii televizate 
de la marile trambuline ale Europei 
prezentau telespectatorilor stupefiați 
„ordini triple” in care schiorii din 
R.D. Germană se aflau sus de tot, 
invingind ierarhii de mult statorni
cite.

Victoria de la Berlin redă sportului 
mondial certitudinea că marele con
curs continuă. Prin succesul lor stră
lucit. handbaliștii români au redai 
lumii sportive internaționale convin
gerea că orice metodă, indiferent de 
gradul perfecțiunii ei, poate fi învin
să printr-un plus de fior și de căldu
ră, bineînțeles de pe treapta unei

la 
în

brașoveanul 
făcut (pen- 

dovada u- 
longevități 

au 
superiori

N. Ionescu și 
București).
16 au loc me- 
Universitatea, 
ți Politehnica

FANTANEANU

Iar Derrek Parr, coresponden
tul agenției Reuter, scrie : „Selec
ționata României a învins, cu 
14—12, după un meci de mare ten
siune, echipa R.D. Germane. Ro
mânii și-au apărat cu multă bra
vură titlul, ciștigînd pentru a 4-a 
oară (în decurs de 13 ani) locul în
tîi în cea mai importantă compe
tiție a handbalului mondial. Toți 
jucătorii români s-au comportat 
foarte bine, iar Ștefan Birtalan a 
fost goigeterul campionatului. Por
tarul Corne! Penu a apărat ex
traordinar. fiind, ds asemenea, 
unui dintre cei mai buni jucători 
ai echipei sale"...

dindu-mă la handbalul 
înregistrează imediat : 
Handbal în 12. Pentru 
noastră, mai mult decît 
iaite echipe, 
printr-o rotație care 
de marele efort al 
Vlase continuă : „Și poate că ar mai 
fi o explicație. Mă gîndesc la lipsa 
de superficialitate a acestor băieți. 
Trebuie să fii cu adevărat un om 
serios ca să ajungi la concluzia că 
cel mai bun atac este apărarea și să 
te supui muncii istovitoare din apă
rare, să reziști în fața corzilor semi
cercului, pentru ca apoi, o dată scă
pat din strînsoare, să te simți elibe
rat. ea dintr-o praștie, pentru a 
ajunge, din două salturi, spre semi
cercul advers".

Mulțimea scandează numele lui 
Gațu. Cristian încearcă să se ascun
dă. după o coloană. Apoi vine rîn- 
riul lui Birtalan. Suporterii își selec
ționează idolii, uitînd 
ideea că victoria este i 
consecința unui mare 
Apoi se produce ceva 
teptat. Cornel Penu, 
in brațe, mizează pe 
ușoară. Dar, e suficient un singur mo- 
ment de neatenție, pentru ca zeci de 
spectatori, deveniți apoi sute, să se 
lanseze în urma portarului echipei 
naționale, care scapă cu greu, plon- 
jînd într-un autobuz, ca într-o încer
care de rugby.

Rămîn cîteva clipe cu antrenorul 
Nicolae Nedef. 11 rog să-mi facă un 
clasament valoric al celor patru 
titluri cîștigate. Nedef zîmbește :

prea Tepede 
în primul rind 

efort colectiv, 
cu totul neaș- 

cu copilul său 
o „ieșire” mai

„Mi-ar fi imposibil. Fiecare finală < 
avut povestea ei. Nici una nu sea
mănă cu cealaltă. Și cum aș putea 
face un clasament, cind, in acest mo
ment, în aeroport se află și Thelman, 
care a fost la Dortmund, și Oțelea, 
care a fost Ia Praga, și Gruia, care 
a fost la Paris. Mi-ar fi imposibil, 
crede-mă !“

încerc să obțin două vorbe despre vic
torie. Nedef răspunde : „Despre efort 
s-a vorbit mult. Mă tem că ar începe să 
fie interpretat acest laitmotiv ca o 
formă de orgoliu. Să știi, însă, că noi 
am lucrat cel mai mult. Cum tni-am 
dat seama ? Am rezistat cel mai bine 
uzurii nervoase. Și creierul nostru a 
obosit ultimul. Dacă vrei și un cuvînl 
in plus, aș încerca să spun că această 
limpezime nervoasă a permis cele 
cîteva seîntei care i-au surprins des- 
coperiți pe scandinavi, pe cehoslovaci 
și pe germani, adică pe toți care se 
vor descoperitorii handbalului".

...Ovațiile continuă. încercăm să 
părăsim aeroportul. Mașina avansea
ză greu. îmi revine în minte un 
schimb de cuvinte, avut dimineața, 
cu un prieten fotbalist. Continua să 
fie răgușit după ora petrecută în fata 
televizorului, duminică seara. Dar 
mîndria lui firească nu s-a lăsat tăi
nuită, in cele din urmă : „Și totuși, 
nu i-au avut ne Gerd Miiller și Ri
vera in fată". L-am 
ne, dar l-am rugat 
că Miiller și Rivera 
echipei noastre de 
simplul fapt că, 
Gatu, ei au jucat 
nîei.

înțeles foarte bi
sa .accepte ideea 
n-au fost în fata 
handbal pentru 
prin Birtalan si 

în echipa Romi-

CAMPIONII AU CUVINTUL...
(Urmare din pag. 1)

cei mal virstnlci, adevărate pilde de 
sportivi.”.

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

1. ȘTEFAN BIRTALAN (ROMÂ
NIA) — 43 goluri ; 2 Satoh (Ja
ponia) — 41 ; 3. Alagiov (Bulga
ria) — 31 : 4. Maximov (U.R.S.S.)
— 31 ; 5. Fujinaka (Japonia) — 
30 ; 6. Ganschow (R. D. Germană)
— 25 ; 7. Kăhlert (R.D. Germană)
— 25 ; 8. Klempel (Polonia) —
24 ; 9. Westebbe CR.F. Germania)
— 24 ; 10. Laken/macher (R. 
Germană) —

GA VRIE KICSID : „Pe parcursul 
competiției am trăit coșmarul care 
m-a chinuit și la ediția precedentă : 
o accidentare stupidă, ce putea să 
mă lase în afara finalei. Doctorul 
nostru, C. Șerpe, a făcut minuni și 
am putut să lupt alături de băieți 
pînă in clipa victoriei.”

GHEORGHE LICU : „Nu cele 7 
minute de stat pe banca • rezervelor, 
trimis de arbitri intransigenți ca 
Ovdal și Rodii m-a durut cel mai 
mult. Mi-a fost necaz că am fost eli
minat exact atunci cind mă așteptam 
mai puțin. Voi ține minte toată via
ța acele clipe. Priveam

la cronometru și doream ca minutele 
să se transforme în secunde..."

WERNER STOCKL : „Duminică, la 
Berlin am primit coate și ghionturi 
cit pentru 10 meciuri ! Nici nu știam 
unde să mă mai așez pentru a răsu
fla o clipă. I-am păcălit totuși o dată 
pe adversari. Era 7—9, moment de 
răscruce. Am primit mingea. Gatu 
era la pămînt printre picioarele mele. 
Am plonjat, numai eu știu cum și... 
Weiss a scos mingea din plasă.”

tot timpul

RADU VOINA : „Sîntem recunos
cători tuturor celor care ne-au făcut 
să ajungem acolo sus, pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului. în momen
tele cind gustam din clipa de supre
mă satisfacție m-am gindit și la pri
mul meu antrenor, Eugen Trofin. Ii 
mulțumesc pentru tot ce a făcut".

întretaie

în echipa României la cel de al 8-lea campionatJucători care au evoluat
mondial: A .Dincă, St. Orban, Dan Marin, L. Bota, M. Ștef și M. Gra> 

bovschi

ca în „sala pași- 
Oprea Vlase îi 
minte, acum 13 
întîmpinare, toc-

SUPERV1CTORIE
metode Ia fel de grave, prin seriozi
tatea ei.

Aseară, la Otopeni, cineva a rostit, 
în îmbulzeala de la intrare : „în 
fond, a fost un meci intre Năstase și 
Smith !“ I-am repetat lui Cristian 
Gațu aceste cuvinte. A zîmbit sfios, 
părînd jenat de comparație. Apoi a 
căzut pe ginduri. dar nu m-a 
fără răspuns : ,.E poate prea 
spus, dar să știți că nu e mai 
piu in 7“.

...Marele hol al aeroportului 
peni e o vastă cutie de rezonantă. 
Vorbele se 
lor pierduli”. Lui 
sticlesc ochii : „Ții 
ani. ne-ați venit în 
mai Ia Craiova. Ne-am întors cu tre
nul. Și aveam flori pe locomotivă. 
Fiori culese pe drum, în gări”. îl în
treb dacă ar putea să-mi explice, 
strict tehnic, această a patra victorie. 
Oorea Vlase se’ gîndește si răspunde : 
..Roate că cei mai important este 
faptul că am jucat un handbal în 12". 
Am un moment de nedumerire, gin-

INDOOR-UL MONDIAL
LA JUMĂTATE DE DRUM

Peste 14 000 de spectatori au ur
mărit la Praga întîlnirea interna
țională amicală de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele Cehoslova
ciei și U.R.S.S. La capătul unui 
meci cu numeroase faze spectacu
loase, hocheiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 7—5 
(5—1, 1—2, 1—2). Golurile forma
ției cehoslovace au fost înscrise de 
Martinec (2), Nedomanski, Mahac, 
Augusta, Stastny și Suchy, iar 
punctele oaspeților au fost reali
zate de Kapustin (2), Anisin, Mi
hailov și Kotov.

★
în diferite orașe din Franța au 

continuat întrecerile Campionatului 
mondial de hochei pe gheață (gru
pa C). Scorul zilei a doua a fost 
realizat de reprezentativa Elveției, 
învingătoare cu 20—0 în partida 
susținută, la Grenoble, cu formația 
Australiei. în celelalte trei jocuri 
disputate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Franța — R.P.D. 
Coreeană 12—4 (5—3, 3—0, 4—1); 
R. P. Chineză — Ungaria 2—2 
(2—1, 0—1, 0—0); Italia — Bulga
ria 3—2 (0—0, 1—2, 2—0).

După o pauză de o săptămînă, cir
cuitul mondial al turneelor de tenis 
„indor" se reia cu două noi întreceri, 
în continente diferite. Prima grupă — 
roșie — a W.C.T. își programează cel 
de al patrulea turneu, la Washington. 
După cum se știe, în această grupă, 
conduce în clasament Ilie Năstase, cu 
312 puncte, urmat de Tom Okker — 
195 p, Tom Gorman — 162 p. Nikola 
Pilici — 144 p. Este ultimul turneu 
al acestei grupe, disputat in America,

NASTASE ÎNVINS
LA HAMPTON

NEW YORK, 11 (Agerpres). 
Turneul internațional de tenis 
la Hampton (Virginia) a fost cîș
tigat de jucătorul american Jimmy 
Connors, învingător cu 6—4, 6—4 
în finala susținută în compania ju
cătorului român Ilie Năstase. în 
semifinale, Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 7—5, 6—2 pe iugoslavul 
Nikola Pilici, iar Jimmy Connors 
l-a întrecut cu 6—3, 6—1 pe ma
ghiarul Balasz Taroczy.

în finala probei de dublu, tenis- 
manii iugoslavi Nikola Pilici și Ze- 
liko Franulovici au învins cu 4—6, 
7—5, 6—1 cuplul Mike Estep 
(S.U A.) — Pat Cramer (R.S.A.).

de

jucătorii „roșii” evoluind apoi pe pă
mînt european, la Rotterdam, Mun- 
chen și Monte Carlo. Reamintim că 
turneul de la Hampton (Virginia), de 
săptămînă trecută, n-a contat pentru 
Circuitul W.C.T.

Celălalt turneu al indoor-ului mon
dial este programat, in aceste zile, la 
Sao Paulo, în Brazilia. El contează 
pentru grupa a 3-a (verde), în care 
lider este Jan Kodes — 255 p, urmat 
Ia mică distantă de Arthur Ashe — 
245 p. în această grupă, Ion Țiriac 
este clasat pe locul opt, cu 71 p. Ră- 
mîne în pauză grupa a 2-a (albastră), 
unde primele locuri ale clasamentului 
sînt ocupate de John Newcombe — 
282 p, Stan Smith — 220 p, Aleksandr 
Metreveli — 185 p.

După cum am mai anunțat, Circui
tul W.C.T., prevede opt turneee pen
tru fiecare grupă. Primii doi clasați 
în fiecare din acestea, la care se vor 
adăuga încă doi jucători cu punctajele 
cele mai bune, se califică pentru tur
neul final al „celor 8”, la Dallas 
(8—12 mai).

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
Au luat sfîrșit întrecerile pentru 

„Cupa Mondială” la schi — ediția 
1973—74. La masculin, trofeul a 
revenit, pentru Prima oară, tînăru- 
lui schior italian Piero Gros, în 
vîrstă de 20 de ani, care, în clasa
mentul final, a totalizat 181 puncte. 
Pe locul secund s-a clasat compa
triotul său Gustavo Thoeni — 165 p, 
urmat de austriacul Hans Hinter- 
seer — 162 p și elvețianul Roland 
Collombin — 140 p. După cum s-a 
mai anunțat, competiția feminină 
s-a încheiat 
campioane 
Proll-Moser.

Iată clasamentul general final 
(masculin plus feminin) pe națiuni 
a] „Cupei Mondiale” ; 1. Austria —

cu victoria celebrei 
austriece Annemarie

„CUPEI MONDIALE» EA SCHI
1 320 p; 
veția — 
— 426 p ; 5. Franța — 246 p; 
S.U.A. — 172 p.

Ultimele probe contînd pentru 
actuala ediție a competiției i 
desfășurat la Stara Smokovec 
Munți; Tatra). Cursa masculină 
slalom special a fost cîștigată 

' cronometrat
cu timpul

2. Italia — 788 p ; 3. EI-
495 p ; 4. R. F. Germania 

6.

s-au
(în 
de 
de 
în 
de

Gustavo ’ Thoeni, 
cele două manșe . __ „ _
91,62, secundat ’de suedezu] Ir.ge- 
mar Stenmark — 92,06. în prkba 
de slalom uriaș, primul loc a fost 
ocupat de Piero Gros — 2:37,59 
(timp realizat în două manșe), ur
mat de Ingemar Stenmark —
2:39,26 și Hans Hinterseer —
2:39,36.

CAMPIONATE OE FOTBAL ÎN EUROPA

FLORETIȘTII POLONEZI S-AU IMPUS ÎN „CUPA ADRIEN ROMMEL
IVL Țiu la un pas de calificarea in finală

ll

Desfășurată 
area Cupei Europei, competiția de 
floretă băieți pentru Cupa Âdrien 
Rommel a scos în evidență lotul 
polonez care a dat trei finaliști și 
totodată pe învingător ; Jerzy- 
Kaczmarek. El a totalizat 4 victo
rii ca și sportivul sovietic Isakov 
cu care a tras un asalt de baraj. 
Clasamentul finalei se 
astfel : 1. Kaczmarek
4 v d.b.; 2. Isakov (U.R.S.S.) 4 v 
d.b. ; 3. Haerter (R.D. Germană)

La Paris în continu-

prezintă 
(Polonia)

3 v ; 4. Dabrovski (Polonia) 2 v; 
5. Koteșev (U.R.S.S.) 1 v ; 6. Mar- 
tewicz (Polonia) 1 v.

Dintre floretiștii români cea mai 
bună comportare a avut-o Mihai 
Țiu care a pierdut pentru numai 
o tușă calificarea în finală, după 
un baraj de trei (cu Isakov și ita
lianul iPinelli). Ceilalți trăgători 
au părăsit întrecerea astfel: Bă
nică (turul I), Falb, Ardeleanu și 
Kuki (turul II). Au participat 183 
sportivi.

POLONEZII SE REMARCĂ
în cursa ciclistă 

(la care participă 
oară, alături de rutieri profesio
niști, un lot de cicliști polonezi), 
după „prologul” contracronometru 
și prima etapă, conduce belgianul 
Eddy Merckx, urmat de compatrio
tul său J. Bruyere — la 5 sec. Pe 
echipe, locul întîi este ocupat de

lN CURSA PARIS—NICE
Paris — Nisa 
pentru prima

Polonia, urmată de formațiile 
B.I.C., Rokado și Moltenî.

Prima etapă a competiției, 
fășurată pe traseul Paris — 
leans (216 km), a revenit 
Merckx, în 5hll,02. Pe locul
ia două secunde, a sdsit polonezul 
Sztirkowski, Au luat startul 120 de 
concurenți.

‘des- 
Or- 
lui 

doi,

ALTE REZULTATE
BUENOS AIRES. — Cuplul Ion Țiriac 

(România) — Haroon Rahim (Pakistan) 
a cîștigat proba de dubiu bărbați din 
cadrul turneului international de tenis 
de la Buenos Aires. în finală. Țiriac și 
Rahim au întrecut cu 6—2, 6—3 perechea 
Roger Taylor (Anglia) — Ricardo Cano 
(Argentina). în finala de simplu iucă- 
torul argentinian Guillermo Villas a 
dispus în patru seturi de compatriotul 
său Julian Ganzabal: 7—6. 4—6. 6—3. 6—3.

HARTFORD. — Tradiționalul meci de 
tenis (pe teren acoperit) dintre echipele 
S.U. A. și Australiei, pentru „Cupa 
Aetna4*, s-a încheiat cu scorul de 5—2 
în favoarea jucătorilor australieni. în 
ultima partidă de simplu, John New
combe l-a învins cu 6—3, 6—3 pe Stan 
Smith. Partida de dublu a fost cîștigată 
de perechea australiană Rod Laver — 
Ken Rosewall, care a întrecut cu 6—2, 
1—6, 6—2 cuplul Dennis Ralston — Marty 
Riessen.

BOGOTA. — Meciul de tenis dintre 
echipele Republicii Sud-Africane și Chile 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 în favoa
rea jucătorilor sud-africani. Ultimele 
două partide de simplu au fost cîștigate 
de chilieni ; Patricio Cornejo — Bob 
Hewitt 6—2. 6—3. 3—6. 6—3; Jaime Filoll 
— Clyff Drysdale 4—6, 6—4, 7—5. 6—0. 
Echipa R.S.A. s-a calificat în finala zo
nei americane, unde va întîlni selecțio
nata Columbiei, care, după cum se știe, 
a eliminat în faza anterioară echipa 
S.U.A.

CAIRO. — Proba de simplu bărbați a 
fost cîștigată de jucătorul egiptean 
Ismail el Shafei, învingător cu 6—2. 2—6, 
6—2, 6—4 în finala susținută cu francezul 
Francois Jauffret. în ’ ----- * *
dublu mixt, perechea 
Ciuvîrina — Teimuraz : 
cut cu 8—6, 6—3 cuplul : 
lia) — Baraldi (Mexic).

DALLAS. — Succe® pentru jucătoarea 
americană Chris Evert, care a învins-o 
în finală cu 7—5, 6—2 pe Virginia Wade 
(Anglia).

CARACAS. — „Trofeul Altamira" a re
venit lui Charles Pasarell (Porto Rico), 
care l-a învins în finală cu 6—7 6—2, 
6—1 pe Eddie Dibbs (S.U.A.). în partida 
pentru locurile 3—4, spaniolul Juan Gis
bert. l-a întrecut cu 6—2. 6—7, 6—4 pe 
Humphrey Hose (Venezuela).

finala probei de 
sovietică Marina 
Kakullia a între- 
Lea Pericol! (Ita-

UNGARIA, (etapa a 18-a) : Vasas — 
Raba Eto Gyor 1—1 ; Csepel — Salgo- 
tarjan 0—0 ; M.T.K. — Uj pești Dozsa 0—2; 
Honvăd — Egyetărtăs 2—0; Videoton — 
Haladăs 1—0; Dorog — Tatabanya 1—1; 
Szeged — Ferencvaros 0—0; Zalaegerszeg 
— Pecs 1—0.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 24 p; 
” — - Raba Eto Gyor2. Ferencvaros — 23 p ; 3.

— 28 p.
IUGOSLAVIA (etapa a___ , . ______

Rcșie Belgrad — O.F.K. Beograd 1—1; 
Borao Banja Luka — Vojvodina Novi 
Sad 0—0; Zelezniolar Sarajevo — Dynamo 
Zagreb 3—0: Hajduk Split — Bor 3—0; 
Olimpia Ljubljana — Radniciki Niș 3—1; 
Vardar Skoplje — Celilț Zenlca 1—1 ; 
Sloboda Tuzla — Proletar Zrenianin 1—1, 
Partizan Belgrad — Velez Mostar 3—2; 
F.C. Zagreb — Sarajevo 0—0.

Clasament : 1. Hajduk Split — 28 p; 2. 
Radniciki Niș — 24 p; 3. Velez Mostar
— 23 p.

BULGARIA (etapa a 21-a) : Etar Tîr- 
novo — Spartak Varna 1—0; Slavia — 
Lokomotiv Plovdiv 2—2; Lokomotiv So
fia — Botev Vrața 2—0; Pirin Blagoev- 
grad — Levski Spartak Sofia 2—3; Spar
tak Pleven — Akademik Sofia o—0; 
lantra Gabrovo — Minior Pernik 3—0; 
Trakia Plovdiv T-S.K.A. Sofia t—2.

Clasament : 1. Levski Spartak Sofia — 
38 p: 2. T.S.K.A. — 31 p; 3. Etar Tirnovo
— 25 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 17-a) ^Slo
van Bratsia Bratislava — V.S.S. Kosice 
3—0; Skoda Plsen — Z.V.L. Jilina 1—0; 
Lokomotiv Kosice — Inter Bratislava 
3—0; Sklo Union Teplice — Zbrojovka 
Brno 3—0; Bohemians Praga — A. C.

20 a) : steaua

Nitra 0—0; Spartak Trnava — Dukla 
Praga 1—1; Sparta Praga — Banlk Os
trava 0—0.

Clasament : 1. Slovan Bratislava — 22 
p; 2. Dukla Praga — 22 p; 3. Banik Os
trava — 22 p.

SPANIA (etapa a 25-a) : Gljon — Atle
tico Bilbao 2—0; Murcia — Saragossa
1— 0; Granada — C.F. Barcelona 1—1; 
Castellon — Malaga 1—0; Real Madrid
— Oviedo 2—0; Real Socledad — Atletico 
Madrid 0—0; Celta Vigo — Las Palmas 
3—1; Santander — Elche 2—1 ; Espanol
— Valencia 1—0.

Clasament : 1. C.F. Barcelona — 38 p; 
2. Atletico Madrid — 31 p; 3. Atletico 
Bilbao — 29 n.

OLANDA (etapa a 25-a) : F.C. Utrecht — 
P.S.V. Eindhoven 4—3 ; Haarlem — Ajax 
Amsterdam 0—1; Az Alkmaar — M.V.V. 
Maastricht 1—2: Feyenoord Rotterdam — 
Grafschaap 2—0; N.A.C. Breda — Sparta 
Rotterdam 0—0; F.C. Twente — Telstar 
3—1; N.E.C. Nijmegen — F.C. den Haag 
8—0: F.C. Amsterdam — Roda Kerkrode
2— 0; F.C. Groningen — Go Ahead 1—0.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam — 42 
P; 2. F.C. Twente — 41 p; 3 Feyenoord 
Rotterdam — 40 p.

PORTUGALIA (etapa a 23-a) : Leixoes
— Boavista 2—0: CUF — Academica 0—0; 
F.C. Porto — Benfica Lisabona 2—1; 
Montijo — Sporting 1—4: Belenenses — 
Vitoria’ Setubal 2—1: Beira Mar — Gui
maraes 0—1; Farense — Olhanense 3—1; 
Oriental — Barreirense 2—1

Clasament : 1.
38 p; 2. F.C. Porto 
Lisabona — 35 p.

Sporting Lisabona —
36 p; 3. Benfica

ZAIR ZAMBIA ÎN FINALA „CUPEI AFRICII*
CAIRO 11 (Agerpres). — 

„Cupei Africii" la fotbal 
disputa între selecționatele 
Micii Zair și Zambiei. în
nală, la Cairo, echipa Republicii 
Zair a întîlnit formația Republicii

Finala 
se va
Repu-

semifi-

Egipt, pe care a învins-o cu 
de 3—2 (0—1).

Arabe 
scorul

în cealaltă semifinală, disputată 
la Alexandria, Zambia a întrecut 
cu scorul de 4—2 (după prelungiri) 
reprezentativa Republicii Populare 
Congo.
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