
După vizita întreprinsă în Liberia, Argentina și Guineea

MII DE BUCUREȘTEN1 L-AU iNTlMPINAT 
CU DRAGOSTE, STIMĂ Șl PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ 

PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
la Înapoierea in patrie

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au îna
poiat in Capitală din virila oficială 
întreprinsă in țări ale Africii și A- 
merlcii Latine.

Mii de bucureșteni oare — aseme
nea tuturor cetățenilor României so
cialiste — au însoțit cu inima șl cu 
gindul această nouă și importantă so
lie de pace, colaborare și prietenie, 
au venit pe aeroportul Otopeni să-i 
intimpine cu dragoste, stimă și pro
fundă recunoștință pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le ureze un fierbinte 
«bine ați venit*. Prin glasul lor, în
tregul nostru popor, întreaga țară și-a 
exprimat deplinul acord și via satis
facție față de roadele bogate ale vi
zitei, față de fructuoasa activitate des
fășurată și cu acest prilej de condu
cătorul partidului și statului nostru, 

...Este ora 9,30. Pe platoul aero
gării, miile de cetățeni așteaptă cu 
nerăbdare aterizarea avionului prezi
dențial pentru a exprima bucuria de 
a-1 revedea in mijlocul lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, personalitate 
marcantă a vieții internaționale, cel 
mai fidel reprezentant al năzuințelor 
și idealurilor de pace și bunăstare ale 
națiunii noastre, purtător al mesaju
lui ei de prietenie între popoare, 
stimat pe toate meridianele globului 
pentru activitatea sa neobosită pusă 
In slujba fericirii tuturor popoarelor.

Mulți poartă tablouri ale președintelui 
Consiliului de Stat, pancarte pe care 
se puteau citi urări lzvorîte din ini
mă : „Bine ați venit, scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu „Să ne trăiți 
mulți ani și fericiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu 1"

Un grup numeros de tineri In cos
tume naționale încadrează un mare 
panou pe care este înscris : „Ne ex
primăm satisfacția și deplina adeziu
ne, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezultatele strălucitei soljj de 
prietenie și colaborare, pace și legali
tate internațională'. Aceste cuvinte 
sînt pe buzele tuturor celor prezenți 
aici la aeroport.

Pe frontispiciul aerogării se află 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, flancat de drapele ale sta
tului și partidului.

In această atmosferă entuziastă, ae
ronava prezidențială aterizează. La 
cobonrea din avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu căldură și deosebită 
cordialitate de conducătorii de partid 
și de stat.

Au venit în întîmpinare- tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Constantinescu,

Mihai Dalea, Mihai Gere, Magdalena 
Fllipaș, Ion Ioniță, Vasile Patilineț.

Conducătorii de partid au venit îm
preună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, persona
lități ale vieții noastre științifice, cul
turale și artistice, generali, ziariști.

A fost de față Gaspar Luciano Ta- 
boada, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Argentinei la București, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Mulțimea aplaudă și ovaționează. Sc 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Sti
ma noastră și mîndria — Partidul, 
Ceaușescu, România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre miile de bucureșteni, 
răspunzind cu căldură manifestărilor 
de dragoste și bucurie.

în această vibrantă manifestare de 
siimă și recunoștință pentru șeful sta
tului nostru, pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba intereselor 
supreme ale națiunii noastre socialis
te. pentru rezultatele deosebite ale 
vizitei se regăsește hotărîrea între
gului popor de a milita cu toată vi
goarea pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, convin
gerea fermă că această politică răs
punde in cel mai inalt grad interese
lor României socialiste, ale promovă
rii idealurilor nobile ale păcii, înțele
gerii și cooperării internaționale.

| ACTMTATII SPORTIVE DE MASA
în „Cupa tineretului*: NOI CAMPIONI PE MUNICIPII Șl 

JUDEȚE LA TENIS DE MASA

TG. MUREȘ. Etapa pe municipiu 
a avut loc în sălile de sport ale 
Școlii generale nr. 7, clubului Ali
mentara și Casei de cultură a sin
dicatelor, cu participarea a peste 
100 de concurenți. Cîștigătorii: Cat. 
11-14 ani: Eva Ugron (Liceul Uni
rea) și Marius Maier (Șc. gen. nr. 
2). Cat pînă la 30 de ani: Eva Be- 
rekmeri (Sănătatea) și Alexandru 
Cirpacl (Oțelul).

Ion PAUȘ, coresp. județean

BUCUREȘTI. Campionii sectoru
lui 3 au fost desemnați după pa
sionante întreceri desfășurate la 
„Universal Club". Foarte bine s-au 
prezentat reprezentanții școlilor ge
nerale nr. 49 (prof. Edwika Hein 
și prof Dorin Suliman), nr. 46 
(prof. Const. Pegu și prof. Mihai 
Boerescu) și liceelor nr. 15 (prof.

Ortensia Nedef) și nr. 13 (prof. 
Mihai Petrescu), care au dominat 
competiția.

Dar, iată numele campionilor: 
Școli generale : Jana Dolhas și La- 
urențiu Bucur, ambii de Ia Șc. ge
nerală nr. 49 ; licee și școli profe
sionale : Filofteia Niculescu (liceul 
15) și Mihai Bonifate (Liceul „Em. 
Racoviță"); tineri din întreprinderi 
și instituții: Elena Gheorghe și Ion 
Olaru de la Electroaparataj.

D. DUMITRESCU

CONSTANȚA. Disputate la Med
gidia, în cadrul categoriei 11-14 
ani, întrecerile au dat cîștig de 
cauză Luciei Gavrilă de la Liceul 
din Hîrșova și lui Dumitru Alecu, 
reprezentant al Școlii generale nr 
2 Medgidia.

In același timp s-au mai disputat

întreceri în cîteva centre ale ju
dețului, prilej cu care au fost de
semnați următorii cîștigâtori : Mur- 
fatlar — Maria Oprea (Murfatlar): 
Băneasa — Valerica Dobre (Ostrov); 
M. Kogălniceanu — Vasile Ghera- 
sim (M. Kogălniceanu).

Cornel POPA, coresp. județean
GORJ. In sala de sport a Școlii 

sportive din Tg. Jiu s-au întrecut 
jucătorii din categoria 11-14 ani. 
învingători: Ioana Nistor (Șc. gen. 
6 Tg. Jiu) și Dumitru Floarea (Șc. 
gen. 4 Tîrgu Jiu).

P. CKISTEA, — coresp.
BRĂILA. într-o organizare foar

te bună a fost desemnat — în Sala 
de cultură a Combinatului de pre
lucrare a lemnului din localitate — 
campionul pe județ la categoria 
19-30 de ani: D. Stroescu de la 
„Arta lemnului".

M. COSTIN, corespondent

PE ITINERARIILE UNOR 

RAIDURI-ANCHETĂ 

ANTERIOARE

TRIUMFUL ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE HANDDÂl
ACTIVITATE LABORIOASĂ-

REZULTATE DE MARE PRESTIGIU
în contextul marii dezvoltări a 

sportului românesc în cele trei de
cenii care s-au scurs de la Elibera
re, handbalul a avut și continuă 
să-și aducă o deosebit de impor
tantă contribuție. Reprezentanții 
săi, fie că era vorba de handbalul 
în 11 său de cel in 7, s-au aco
perit de glorie pe mai toate tere
nurile pe care au evoluat.

Cartea de aur a handbalului ro
mânesc ne aduce aminte de titluri
le mondiale cucerite de handbalis
tele noastre în Olanda, R.F. Ger

mania șl București, de medaliile 
de aur dobîndite de băieți la Dort
mund, Praga și Paris, de victoriile 
obținute la C.M. de tineret (1967), 
în campionatul mondial studențesc, 
de cupele europene care au intrat 
în posesia formațiilor Știința (as
tăzi Universitatea) București, Ra
pid București — la fete, Dinamo 
și Steaua. De duminică seara, aces
tui ^impresionant palmares i s-a 
adăugat o nouă izbîndă. Gațu, 
Penu și coechipierii lor au adus 
țării cel de al 4-lea titlu al echipei

ROMÂNIA-CAMPLOANĂ ABSOLUTĂ
A CELOR 8 EDITH ALE C.M.

Cîteva date interesante pe marginea celui de al 
mondial de handbal.

în cele 8 ediții ale C.M., la care au participat 33 
de țări. România se situează pa primul loc, pe ‘ 
procentajului realizat

1. ROMÂNIA (6) 
Cehoslovacia (7) 
R. F. Germania 
Suedia (8) 
U.R.S.S. (4) 
R. D. Germană 
Iugoslavia (6) 
Danemarca (8) 
Polonia (4) 
Ungaria (5)

8-lea Campionat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

(5)

(4)

la
33
39
27
42
24
18
32
42
18
30

totalul
2
1
1
0
1
3
3
0 
1
1

25
29
18
28
15
10
16
21

8
13

• în cele 42 
de partide pro
gramate în 11 o- 
rașe ale R. D. 
Germane s-au în
scris 1556 de go
luri 
cord), 
luri 
decît 
diție 
nea 
materie.

• In compa
rație cu clasamentul campionatului 
din 1970, două salturi impresio
nante : Polonia pe locul IV șt 
U.R.S.S., de la locul IX la loculV. 
Și trei coborîri 
nemarca de la 
Germania de la 
de la VI Ia X.

• Un singur 
tot campionatul: 
— U.R.S.S. 15—15.

• Cele 43 de goluri ale lui Ște
fan Blrtalan reprezintă recordul 
punctelor realizate de un jucător 
întt-o singură ediție.

• Cel mai eficace atac al ediției 
1974 — U.R.S.S., cu 138 de goluri. 
Iar cea mal bună apărare — a 
României cu 81 de goluri.

edițiilor : 
584—441 - 
751—526 
519—436 
693—479 
480—359 
320—236 
621—511 
641—618 
297—302

6
9
8

14
8
5

13
21

9
18 534—518

52
59
37
56
31
23
35
42
17
27

P 
P 
P
P 
P 
P
P 
P
P 
P

baza

78’/.
75%
68%
66%
64% 
63’/. 
54’/. 
50’/. 
47’/.
45%

(cifră re- 
, cu 219 go- 

mai mult 
în 1967, e- 
care deți- 

recordul în'

vertiginoase : Da-
IV la VIII, R. F.
V Ia IX și Suedia

rezultat egal în 
R. D. Germană

SĂLILE DE SPORT BUCUREȘTENE 
TREBUIE FOLOSITE DIN PLIN!

După un interval de cîteva săptăinîni, reporterii noștri au pornit din 
nou pe vechile itinerarii bucureștene, pentru a observa în ce măsură 
sînt folosite sălile de sport pentru pregătirea sportivilor de performanță 
aflați în plin sezon competițional sau în perioada acumulărilor fizice și 
tehnico-tactice în vederea începerii activității. în zilele în care iarna s-a 
reîntors cu răbufniri furibunde, era firesc ca sălile să redevină locul 
predilect de desfășurare a antrenamentelor.

Avînd în vedere importantele sarcini care stau în fața mișcării noas
tre sportive, precum și necesitatea sporirii cantității și calității pregă
tirilor pentru atingerea unor parametri superiori ai randamentului sporti
vilor și echipelor, ținînd seamă și de faptul că în raidurile-anchetă an
terioare constatasem unele deficiențe în utilizarea judicioasă a sălilor, 
absențe de la antrenamente și multe „ferestre", am revenit la cîteva 
baze sportive pentru a urmări activitatea unei zile. Redăm mai jos în
semnările făcute la fața locului.

PROGRAM NON-STOP
în destul de desele noastre vizi

te la sala Constructorul, am găsit 
de cîteva ori aspecte care trebuiau 
criticate. De această dată, însă, to
tul era în regulă, adică așa cum 
ar trebui să fie întotdeauna în toa
te sălile de sport. Curățenia fără 
reproș a sălii, ordinea desăvîrșită 
a vestiarelor, starea perfectă a 
instalațiilor sanitare, prezența și 
riguroasa respectare a programului 
— totul denotă că gospodarii de

LA CONSTRUCTORUL

Sub privirile și îndrumarea antrenorului Gheorghe Donciu, cei mai buni 
judoka din țară se pregătesc intens în vederea apropiatelor Campionate 
europene. Iată uri aspect din timpul antrenamentului, surprins cu ocazia 
raidului nostru Foto : Vasile BAGEAC

aici sînt deciși să se afle de-acum 
înainte numai printre evidențiați.

în momentul raidului nostru — 
cînd afară începuse să viscolească 
— sala era ocupată (conform ora
rului) de o grupă de începători a 
secției de handbal de la Școala 
sportivă nr. 2. Peste 20 de viitori 
handbaliști urmăreau cu atenție in
dicațiile antrenorului lor, prof. 
Pompiliu Simion. Explicațiile clare, 
pe înțelesul copiilor, și mai ales de
monstrațiile practice extrem de 
reușite (să nu uităm că în urmă cu 
cîțiva ani Pompiliu Simion a fost 
un foarte bun jucător, el apărînd 
într-o vreme culorile clubului Re
colta București și învățînd handba
lul chiar aici, în actuala sală Con
structorul !) erau urmate de „su
veici" rapide, de șuturi în torent 
spre porțile apărate de doi mici 
portari. 11 rugăm pe antrenorul Si
mion să ne spună cîteva lucruri 
despre grupa cu care lucra.

„Copiii pe care-i vedeți aici se 
află la primii lor pași în handbal. 
I-am selecționat cu multă atenție și 
cred că li se vor mai alătura alți 
cîțiva. La secția noastră, preocupă
rile pentru procesul de selecție sînt 
permanente, așa incit săptăminal la 
antrenamente sînt chemați noi și 
noi jucători. Firește, pînă la urmă 
ntr vor rămîne toți, pentru că, ața 
cum se întîmplă întotdeauna, unii 
renunță după un timp, la alții re
nunțăm noi și grupa ajunge să cu
prindă doar pe cei mai buni!“

Am urmărit antrenamentul pînă 
la sfîrșit. Dugă un joc Ia două 
porți, palpitant și zgomotos, băie
ții și-au salutat profesorul și s-au

masculine, record absolut, care cu 
greu va putea fi egalat.

S-a scris mult despre aceste mi
nunate succese și sîntem convinși 
că vom mai avea asemenea prile
juri. Pentru că astăzi, orice tehni
cian care se respectă, fie că el a- 
parțlne tării care â inventat acest 
sport (Cehoslovacia), sau altora 
unde este practicat de zeci și zeci 
de mii de tineri (R.D. Germană, 
R.F. Germania, Suedia. Danemar
ca, Iugoslavia, U.R.SJS., Polonia, 
Franța sau Spania), nu poate să nu 
recunoască forța evidentă a hand
balului românesc. Cu trei luni în 
urmă, fetele urcau, la Belgrad, pe 
cea de a doua treaptă a podiumu
lui la C.M., iar băieții au rămas și 
acum tot în frunte. Sînt rezultate 
pe care nici o altă tțară din lume 
nu le-a putut cumula, în același 
timp, în orice perioadă din istoria 
acestui sport.

Toată lumea se întreabă ce se- ■

ECHIPA ROMÂNIEI - 
CALIFICATĂ PENTRU J.O.

în zilele de 8 șt 9 martie a avut loc la 
Berlin reuniunea Consiliului F.I.H. Cu 
acest prilej, Comisia de organizări com
petiții — din care face parte și secreta
rul general al F.R.H., Lucian Grigorescu, 
— ■ prezentat calendarul oficial pînă tn 
1979.

De asemenea, s-au discutat șl luat o 
serie de hotărîri. Astfel, finala C.C.E. la 
masculin, pe 1973—74, se va disputa 1« 
Dortmund, iar cea feminină la Bratis
lava sau Leipzig. A fost recunoscut ofi
cial Campionatul mondial studențesc, 
care se va desfășura între 4 șl 12 ianua
rie 1979 In Bomânla. Campionatul mon
dial feminin din 1975 a fost atribuit spra 
organizare federației de specialitate din 
U.R.S.S., el fiind programat să se des
fășoare între j șl 14 decembrie. Sînt ca
lificate iugoslavia — campioană mon
dială și U.R.S.S. — țara organizatoare. 
Trei locuri ți le vor disputa reprezen-

(Continuare tn pag. a 3-a)

ECHIPA DE LUPTE GRECO- (Continuare tn pag a 3-a)

Mii de iubitori ai sportu
lui au ținut să-i intimpine, 
entuziaști, pe handbaliștii noș
tri de aur. In imaginea de 
jos, cei 16 dampicni, împre
ună cu antrenorii și medicul, 
prezintă fot.orepoi terilor su
perbul lor trofeu.

Foto: Dragoș NEAGU

tatlvele din Asia, Africa șl America, iar 
pentru alte 7 locuri se vor organiza me
ciuri de calificare In Europa. Primele 5 
clasate la acest C.M. se vor califica la 
J.O. de la Montreal, alături de reprezen
tativa tării gazdă.

La J.O. da la Montreal, Întrecerile 
masculina vor reuni la start 12 
echipe lmp&rtlte în două grupe da 
cite 8. In momentul de față sint ca
lificate pentru J.O. de la Montreal echipa 
României — campioană mondială» ți 
Canada, ca țară organizatoare.

HANDBALISTELE DE LA UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
AU CÎȘTIGAT „CUPA PRIMĂVERII"

Timp de trei zile, sala Olimpia 
din Timișoara a găzduit întrecerile 
ediției a Vl-a a competiției inter
naționale de handbal feminin do
tată cu „Cupa Primăverii”. La acest 
concurs au participat formațiile 
Universitatea Timișoara, T, S. C. 
Berlin (campioana R.D.G.), Varde

H. K. Danemarca și Nitramonia 
Făgăraș. în ultimul meci al compe
tiției Universitatea Timișoara a în
trecut cu 19—17 (11—7) pe T.S.C. 
Berlin, intrînd în posesia trofeului.

C. CREȚU — coresp.

ÎNAINTEA JOCURILOR DECISIVE
ÎN SERIILE PRELIMINARE

ROMANE A ROMÂNIEI 
A PLECAT LA IZMIR

Marți dimineața, echipa repre
zentativă de lupte greco-romane a 
țării noastre a plecat în Turcia, 
pentru a participa la un turneu in
ternațional pe echipe. întrecerile 
se vor disputa la Izmir, în zilele 
de 15—17 martie. Antrenorii Ion 
Corneanu și Ion Cernea au depla
sat următorul lot de sportivi, în 
ordinea categoriilor: Constantin 
Alexandru, Nieu Gingă. Ion Duli- 
că. Ion Păun, Adrian Popa, Cris- 
tea LucaceLa, Gheorghe Ciobota- 
ru, Staicu Olteanu, Vasile Fodor- 
pataki, Nicolae Martinescu și Vic
tor Dolipschi.

Din aspectele redate de la Giulești, Floreasca, 
Progresul, Constructorul și „23 August", rezultă că 
sălile de sport bucureștene sînt folosite, în marea lor 
parte, cu intensitate sporită, că oferă condiții bune 
pentru efectuarea unor antrenamente de calitate și 
că acestea se desfășoară cu suficientă exigență. Nu 
toate, însă, stau la dispoziția sportivilor pe tot timpul 
zilei. Sau sportivii care pot face antrenamente dimi
neața (îndeosebi juniorii) nu profită de „răgazul" a- 
cestor săli, deși — cum am văzut în Giulești — pe 
ușile sălilor de lupte, box și haltere programul în
găduia intrarea în săli și între, orele 9—12. De ase
menea, faptul că sălile de forță nu prea sînt căutate 
de sportivi (Progresul, Giulești) denotă o preocupare 
diminuată față de pregătirea fizică, unul dintre ca
pitolele cele mai importante ale antrenamentului, con
diție necesară în obținerea rezultatelor de valoare.

Unele săli (cum a fost cea de j'ocuri a Giuleștiului) 
nu sint folosite judicios, rămînînd o mare parte a zi
lei goale. Chiar după-amiaza ! Dacă s-au creat niște 
„ferestre" întîmplătoare, prin plecarea unor echipe 
în provincie, aceasta nu înseamnă că altele nu pot 
face un antrenament în plus (știm că la Giulești ce
rerile de utilizare a acestei săli nu erau satisfăcute!) 
sau că nu se -poate închiria sala unor sportivi din 
afara clubului, care au nevoie.

O mai bună exploatare a bazelor sportive acope
rite nu poate fi decît folositoare pentru creșterea ge
nera's a performantelor I

Raid-anchetă realizat de 
Aurelian BREBEANU 
Vladimir MORARU 

Horio ALEXANDRESCU

Șutul lui Tomtum (in cen
tru) a fost deviat de Zsi- 
dakovics. (Fază din me
ciul Norvegia — Ungaria 

3—0)

Cu jocurile de ieri, întrecerea 
din seriile preliminare ale Campi
onatului european de hochei juni
ori (grupa B), de la București, 
a intrat tn faza decisivă. Partide-

Ie de astăzi vor putea clarifica in 
mare măsură configurația finală a 
clasamentelor din serii. Dacă nu 
cumva, surprizele — care n-au 
lipsit de la această a V-a ediție a

REZULTATELE DE IERI

competiției — nu vor complica și 
mai mult lucrurile, aniînînd rezol
varea pentru runda penultimă, cea 
de vineri.

SK1UA i

Franța — Iugoslavia 5—1 (5—1, 1—L 9—«ț 
Norvegia — Ungaria 3—0 (9—0, 0-0, 1—0)

Ora 8.38 1 Franța — Norvegia
Ora if s R. F. Germania — Iugoslavia

BSBIA A H-A

Dammarea — Austria 4-0 (6-0, 4—0, o-o»
Romlnta — Italia o-o <o—o, s-o, 3—o»

1. R. F. GERMANIA |
Z. Norvegia g
3. Iugoslavia i
4. Franța i
5. Ungaria 3

« ( • 16- 1 4 1. ROMÂNIA . 3 3 0 0 22— 9 g1 0 « 11— 3 4 Z. Bulgaria * 2 1 1 0 12— 8 3
1 1 1 10—17 S 3. Danemarca 3 1 1 1 11—20 30 1 1 8-W 1 4. Austria 2 0 0 2 7—12 (10 8 1 6-2S 0 5. Italia 2 0 0 2 1—13 0

Ora 11 1 Italia — Austria
Ora 13.30 : ROMÂNIA — Bulgaria
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„Europenele de sală“-barometru al atletismului aciuai FLORETISTELE CLUBULUI STEAUA
• De la reprezentanții noștri așteptăm mai mult

Ultimui buletin oficial de informații al 
celui de al XI-iea campionat european 
de atletism in aer liber — Roma 1974, 
distribuit la GSteborg, reproducea, sub 
titlul „Protagoniști pentru Roma ’74", 
unsprezece fotografii ale unor mari per
formeri. Dintre aceștia, șapte au fost 
prezenți la Scandinavlum, eu prilejul 
celei de a V-a ediții a „europenelor" de 
«aiă : Valeri Borzov (U.R.S.S.) — 60 m, 
Emile Puttemans (Belgia) — 3 000 m. 
Hans Baumgartner (R.F.G.) — lungime, 
Annelle Erhardt (R.D.G.) — 60 mg, Kjell 
Isaksson (Suedia) — prăjină, Guy Drut 
(Franța) — 60 mg. Faina Melnik
(U.R.S.S.) — aceasta concurind din mo
tive de... spațiu, la greutate iată, deci, 
că întrecerile de sală au devenit un pri
lej deosebit de folositor și antrenant pen
tru pregătirea marilor performanțe, pen
tru menținerea tonusului de concurs. Șl 
raptul că unii dintre acești mari atleți 
tiu realizat la G&teborg rezultate înalte, 
încununați cu titluri de campioni, te ■ 
timp ce ceilalți au trebuit să se recu-M 
noască învinși (o remarcă specială : 
T'xhardt nu și-a mal putut apăra șansa 
In finală, acuzînd dureri la plcior) nu 
Infirmă decît aparent prezumțiile buleti
nului informativ pentru C. E. de la 
Roma, standardul internațional atletic 
fiind. In continuare, în creștere, iar nu
mărul de candidați cu șanse apropiate 
pentru podium, foarte mare. Așa incit, 
chiar și multe din surprizele înregistrate 
Ia Scandinavium aveau niște premise, 
ca să nu mai vorbim de prezența in 

< ele două zile de concurs a unei alte 
impresionante liste de sportivi ce și-au 
completat acolo cu majuscule folie de 
^acreditare" pentru Borna.

La cea de a V-a ediție a campionate
lor europene de atletism pe teren aco
perit au participat peste 430 de sportivi 
clin 25 de țări, marea majoritate a aces
tora avînd înscrise pe folie de concurs 
mai mult de io concurenți, Îndeobște 
„crema" atletismului din fiecare țară, 
cu o atentă dozare Intre „cărțile de vi
zită" șl speranțele noului val. Șl era ft- 

- resc ca o atare desfășurare de forțe — 
fără precedent, după cum afirmă spe
cialiștii prezenți la toate celelalte ediții 
— să genereze un înalt nivel valoric, 
dispute spectaculoase, imprevizibile, tn- 
c'ieiate cu rezultate deosebite. Mărtu
rii : 4 noi recorduri mondiale (Helena 
Fibingerova — Cehoslovacia : 20,75 m la 
greutate), Mihail Ioachimowski — polo
nia : 17,03 m la triplusalt, Nadejda Ilina 
— U.R.S.S.: 52,44 la 400 m. Tonka Petro
va — Bulgaria : la 1 șoo m). unul euro
pean (George Capes — Anglia : 20.95 m 
la greutate), alte cifre excelente Rose
marie Witsehas — R.D.G. 1 90 m și Kes
tutis Sapka — U.R.S.S. : 2,22 m la inăl- 
1 :me, Meta Antenen — Elveția 6.69 m șl 
.Tran-Francois Bonheme — Franța : 817 
m la lungime: Renate Stecher — R.D.G. 
7 16 s șl Valeri Borzov — U.R.S S. 6.58 s 
la 60 m. șl Annelle Erhardt — R.D.G. :
7.90 s la 60 mg.).

Și dacă la alergările scurte și 
consensul era generai asupra 
pistei de tartan, asupra pistelor 
de la locurile pentru sărituri.

garduri 
caUtSțil 
de elan 
părerile

erau divergente. Este greu de spus dacă 
cineva avea dreptate sută la sutâ. cert 
este Insă faptul că te timp ce un:i din
tre concurenți au acuzat efectiv neaco- 
modarea cu condițiile specifice de la 
Saandlnavium. clasindu-se surprinză
tor in subsolul clasamentelor (campionul 
olimpic șl recordmanul mondial la triplu 
Viktor Saneev — doar o săritură reu
șită : 15,34 m șl... locul X, Renato Dio- 
nisi — 5,10 m la prăjină și locul VII), 
alții — pe fundalul unei comportări 
modeste — au prins cite o săritură ex
celentă, celebrul loachimowskl — 17,30 
m la triplusalt, ba mai mult chiar, 
J ean-Francoia Bonheme — un atlet ne
cunoscut in arena internațională — a 
reușit din prima încercare, ja lungime, 
8.17 m, devenind campion european (deși 
toate celelalte au fost depășite !) in po
fida eforturilor disperate ale iul Hans 
Baumgartner — R.F.G. șl Max Klaus — 
R.D.G., ambii peste 8 metri... Singurul 
care a vădit clar Ieșirea din forma oare 
l-a consacrat, suedezul Kjell isaXsson, 
decepționate doar la 5 m, pentru publi
cul său.

Atleții români prezenți Ia Qoteborg au 
avut, in generai, o comportare la nivelul 
dovedit în sezonul premergător campio
natelor europene (evident, țlnînd cont 
de corectivul necesar în ceea ce privește 
diferența dintre cronometrajul electric 
șl cel manual, în alergările pe distanțe 
scurte). Ceea ce — deși haremurile fe
derației noastre au fost mai, exigente 
decit cele ale forului atletic european — 
nu le-a putut asigura (cu o singură 
excepție : Valeria ștcfănescu, la lun
gime) accesul pe podiumul laureaților. 
Valeria Ștefăncscu, de1 pildă, a fost un 
etalon In acest sens, ea reușind in proba 
preferată — gardurile — 8,28 s față de 
8,3 s la campionatele republicane Șl la 
lungime 8,39 m față de 8,4n m. Dar, in 
timp cc rezultatul obținut in semifinala 
probei de 60 mg nu l-a asigurat prezența 
la startul finalei (consecință a unul start 
tettrzlat și a lipsei de decizie pe „gră
tarul" finișului), cea de la lungime i-a 
decernat medalia de bronz a campiona
telor europene. Șl această ierarhie va
lorică reflectă fidel stadiul de pregătire 
a multiplei noastre campioane, revenită 
destul da recent în concurs după o ab
sență de aproape 9 luni, Valeria Ștefă- 
nescu avînd îndeplinit la ora GOteborg- 
ulul doar baremul cerut de F.R.A. pen
tru proba de' lungime. Iar străduința ta
lentatei atlete, mobilizarea sa exemplară 
in a doua zi de concurs, merită subli
niate. Intr-o ordine firească a rezultate
lor și locurilor obținute în clasamentele 
probelor respective, urmează Cornelia 
Popa. Petre Lupan și Ileana Bilal. La 
săritura în înălțime femei — una dintre 
cele mai spectaculoase probe, urmărită 
cu viu interes de miile de spectatori — 
la 1.80 m a început trierea serioasă. 
Dintre principalele candidate: Rita Kirst, 
Mllada Karbanova, Cornelia Popa șl Ro. 
semarie Witsehas — care au Si dominat 
net acest sezon — ultima a vădit nesi
guranță, treetnd peste ștacheta ridicată 
la 1,80 șl 1,83 din a doua încercare, te 
timp ce celelalte nu au avut vreo dlfi-

cuitate. La 1.86, Înălțime trecută de Cor
nelia Popa tot din prima srir'tc A, repre
zentanta noastră avea șanse bune pentru 
podium. Atunci a intervenit, însă reve
nirea neașteptată a lui Witsehas, care a 
trecut succesiv peste 1,86, 1.83 și 1.50 m, 
stupefiindu-și adversarele și dezarmtad-o 
Psihic pe Cornelia Popa, care a rămas 
t>e locul IV, cu 1,86 m, Karbanova și 
Kirst devanstnd-o cu 2 cm. Reprezentan
ții noștri la 1500 m, Lupan ș! Ileana 
Silai au lost tot timpul curselor pe pri
mul plan (primul conducted plutonul 
mal bine de 1 200 m, impuntad o trenă 
susținută), ambii încheilnd proba pe 
locurile IV, cu noi recorduri republicane 
(3:44,67 șl, respectiv, 4:17,20), deși n-au 
avut decît puține curse în sală In acest 
sezon. Viorica Viscopoleanu a fost șl ea 
în nota obișnuită a ultimelor el perfor
manțe, cei 6.32 m plasind-o pe locul 
V. Sub așteptări, Doret Crlstudor, Șer
bul Ioan șl Virginia Ioan. Primul, chiar 
șl cu recomandarea de coTecordman 
mondial al probei de sprint nu s-ar fi 
putut clasa printre primii trei alergători 
la 60 m. in Ipoteza calificării In finală, 
unde nici suedezul Garpenborg. benefi
ciar al unui sezon exeelent în S.U.A. ți 
evoluind pe teren propriu, n-a putut 
obține decât un loc IV, cu 6,66 s. In fi
nală, însă, ar fl putut accede dacă ar 
fi știut să se adapteze startului mult 
mai rigid în competițiile internaționale, 
el pierzînd acolo, nehotărît, timpi pre- 
[ioși. Șerban șt Virginia loan nu s-au 
văzut în „Înalta societate" a săritorilor, 
eu 2.10 m șl lbo m — mult sub nivelul 
anterior — fiind realmente niște ano
nimi. Așa cum a fost, de altfel, șl 
sprintera Carmen Ene, incă prea departe 
de o clasă europeană.

Paul SLAVESCU

LA UN NOU START IN CUPA EUROPEI
• Șapte trăgătoare au părăsit, ieri, Capitala Indrep 

tindu-se spre Torino • După competiția continen-

tală, ele vor participa la Trofeul Martini
După spadasini, floretiști și sa- 

breri, este rîndul floretistelor noas
tre să înceapă, sâptămîna aceasta, 
seria marilor competiții ale anului 
1974. Ca de obicei, scena primei 
confruntări de anvergură a trăgă
toarelor o constituie Palatul spor
turilor din Torino unde se va des
fășura joi întrecerea pe eehipe 
pentru Cupa Europei, trofeu pe 
care campioana țării noastre, Stea
ua, l-a cucerit, în ultimii 
trei ori consecutiv. Acum, 
lupta pentru o nouă ediție 
pa Europei Jn care Steaua 
zintă cu ............... ..
a debuta 
deschide 
unui nou

Echipa 
tre dispune' de un valoros lot 
floretiste care îmbină talentul cu 
experiența și, în cazul celor temi 
noi componente ale sale, cu o pu
ternică dorință de afirmare în rîn
dul elitei mondiale. Este vorba 
despre Ileana Gyulai, Ana Pascu, 
Ecaterina Stahl. Olga Szabo, Suzana

ani, de 
începe 
în Cu- 
se pre
pent™suficiente atuuri

cu un succes ce-i poate 
perspectiva adjudecării 
trofeu continental, 
campioană a țării noas- 

de

Ardeleanu,. despre recentele lor co
lege Magdalena Bartoș și Viorica 
Draga. în ultimele săptămîni, ele 
s-au pregătit, sub îndrumarea an
trenorului emerit Andrei Vîlcea, cu 
o deosebită sîrguință, ferm decise 
să-și apere prestigiul dobîndit în 
această competiție în care au ter
minat, de-a lungul ariilor, de patru 
ori învingătoare (1968, 1971, 1972 și 
1973).*

După Cupa Europei vineri și 
sîmbătă, floretistele prezente la 
Torino își dispută cel mai impor
tant turneu individual al anului — 
Trofeul Martini — a cărui prece
dentă ediție a văzut în finală trei 
dintre reprezentantele țării noas
tre (Ileana Gyulai, Ecaterina 
Stahl și Magdalena Bartoș).

Ieri, floretistele clubului Steaua 
au ■ părăsit Capitala îndreptîndu-se, 
pe calea aerului, spre orașul care 
va găzdui cele două importante 
confruntări și de unde le dorim să 
revină — și de data aceasta —în
cununate de succese. (S.B.)

recent Încheiatele campionate naționale de biatlon au Însemnat

MAI MULT HCÎT NIȘTE SIMPLE IERARHIZĂRI VALORICE
III

UN EXEMPLU
Publicarea articolului „Pornind 

de la cazul Miică" a prilejuit, la 
Clubul sportiv școlar, o analiză a 
cauzelor ce au determinat abate
rile disciplinare, iar răspunsul pri
mit din partea prof. T. Bolea — 
președinte și prof. V. Topoloveanu 
— vicepreședinte, ilustrează preocu
pările pentru remedierea lipsurilor

și instaurarea unei discipline ferrrie.
Spațiul nu ne permite să pre

zentăm programul măsurilor adop
tate, sperăm însă, ca la acest cen
tru de juniori munca educatică să 
se înscrie în prim-planul activității, 
deoarece și în această direcție 
C.S.S., are sarcini deosebite.

DECIT ASEMENEA RĂSPUNS...

Cînd au debutat întrecerile „Cu
pei tineretului", ziarul nostru a pu
blicat, în articolele intitulate „După 
startul în „Cupa Tineretului" și 
„Patinoarele s-au deschis... dar be
neficiarii lor — elevii, se lasă aștep
tați", cîteva constatări referitoare 
la modul cum au înțeles unii pro
fesori de educație fizică șj condu
cerile școlilor respective să popu
larizeze această competiție, să-i 
mobilizeze pe elevi la desfășura- 

. rea diverselor probe.
în sfîrșit, după o foarte lungă 

perioadă de tăcere, Inspectoratul 
școlar al Municipiului București 
ne-a trimis un răspuns (sub două 
semnături indescifrabile) care do
vedește o totală lipsă de atenție 
față de articolele respective, pre
cum și față de conținutul criticii.

După ce ni se explică despre ce 
a fost vorba în materialele susci
tate, aflăm că : „Liceul nr. 6 se nu
mără printre acele unități școlare 
care nu au dat suficientă atenție 
agitației în rindiil elevilor (nr. pînă 
aici nimic nou). Din materialele șco
lii mai sus menționate, precum și 
din controalele efectuate ulterior 
(nr. mai bine mai tîrziu, decît ni
ciodată) reiese că atît conducerea 
școlii cît și catedra de educație fi
zică s-au rezumat la organizarea 
într-un cadru festiv a deschiderii 
„Cupei Tineretului", negiijînd agi
tația vizuală. Popularizarea s-a fă
cut doar prin cîteva afișe așezate

MASURI EFICIENTE PENTRU

Ia fiecare etaj și mai puțin Ia col
țul sportiv unde se afla programa
rea competițiilor planificate. Con
siderăm că au apărut prea puține 
materiale de agitație vizuală pen
tru popularizarea acestei acțiuni**.

Am reprodus aproape tot răspun
sul, dar nu am aflat, repetăm, nici 
o noutate, cele afirmate pînă aici 
constituind însuși fondul articolu
lui în cauză.

Continuăm: „în legătură cu cri
tica adusă școlilor generale 122, 
128, 11 și 17, precum și Liceului 
G. Lazăr vă informăm că aceștia 
s-au conformat dispozițiilor date de 
comisia de organizare a Cupei ti
neretului în municipiul București 
ca în ziua de 9 decembrie 1973 
toate unitățile școlare să desfășoare 
deschiderea festivă și primele în
treceri în cadrul școlii**. Am fi fost 
tentați să credem acest lucru dacă, 
recitind declarațiile profesorilor de 
la școlile respective, nu am fi în- 
tîlnit lait-motivul: „vina este a 
noastră". Noi pe cine să credem ? 
De fapt, în articol se punea pro
blema utilizării de către aceste ca
dre didactice și elevilor a patinoa
rului de la Clubul Progresul și nu 
aceea a „deschiderii festive".

Să notăm, totuși, în încheiere, că 
„în toate cazurile s-a atras atenția 
conducerii școlilor și catedrelor ide 
educație fizică pentru lipsurile gă
site**. Deși, sinceri să fim, decît un 
asemenea răspuns...

ÎNLĂTURAREA LIPSURILOR

Ediția din acest an a campiona
telor naționale de biatlon desfășu
rate timp de două zile pe traseele 
din jurul Poienii Stînii de lingă 
Sinaia și-a depășit; înfr-un fel, 
semnificația obișnuită. Duminică și 
luni nu s-au stabilit numai ierarhi
ile valorice ale biatlonului nostru, 
pentru un au întreg, la categoriile 
eeniorilor și tineretului, iar con
cursul nu a fost doar o întrecere 
foarte disputată pentru a obține 
onorurile care se acordă în mod

documentarea acestei afirmații pu
tem aduce în sprijin și comportă
rile bune și foarte bune pe care 
campionul național de la Poiana 
S linii le-a avut în întrecerile in
ternaționale premergătoare C.M., 
din R.D. Germană și Cehoslova
cia.

Gheorghe Voicu a avut șt el o 
frumoasă comportare la „naționa
le" și aceasta, după locifl 12 din 
proba de 10 km și după demon
strarea calităților sale în proba de

Ciștigînd titlul de campion național 
strat că are o valoare aproximativ 
său în această probă
obișnuit odată cu titlul de campion 
național. Cînd 
avem în vedere 
pe care Ie vom 
rile următoare.

Multă lume ar putea fi înclinată 
să creadă că victoria din proba de 
20 kilometri a lui Victor Fontana 
este o surpriză, dată fiind prezența 
la start a vicecampionului mondial 
al probei, Gheorghe Girniță. Dar 
marele performer de la Minsk n-a 
ciștigat și titlul de campion națio
nal al României nu pentru că ar 
fi evoluat sub posibilitățile sale 
binecunoscute. Meritul cel mare 
este al lui Fontana, total refăcut 
după gripa care l-a măcinat timp 
de aproape două săptămîni. Aceas
tă revenire în prim plan a spor
tivului de la A.S.A. Brașov și vic
toria asupra lui Cîrniță înseamnă, 
în ultimă instanță, că cei doi per
formeri aî biatlonului nostru au o 
valoare aproximativ egală și că îi 
diferențiază în mare măsură doar 
forma din ziua de concurs. Pentru

afirmăm aceasta, 
cîteva considerații 
expune în rindu-

la 20 km, Victor Fontana a demon- 
egală cu Gheorghe Girniță, învinsul 

Foto : S. BAKCSY
ștafetă de la campionatele mondia
le. Prin această alternare a evolu
țiilor merituoase, se poate afirma 
că între acești trei componenți ai 
lotului național există o îmbucură
toare egalitate valorică, ei fiind 
capabili, în totalitate, de perfor
manțe ce se pot ridica la nivel in
ternațional. Nioolac Veștea n-a fost 
concludent în prestațiile sale. Nu 
s-a aflat în cea mai bună formă fi
zică, dar totuși, credem că. avînd 
în vedere unele ..scăpări" ale sale, 
acest talentat sportiv trebuie să 
privească cu și mai multă serio
zitate pregătirea sa și, mai ales, 
să-și prepare concursurile într-un 
climat de seriozitate mult sporită, 
loan Țeposu, ocupant al locului 
doi în proba individuala a seniori
lor a reușit un frumos succes, a- 
cum. la cei 31 de ani ai săi. •

Cea de a doua problemă la care 
dorim să ne referim cu prilejul 
acestui comentariu privește faptul 
că ultimele întreceri au impus încă 
o dată atenției cîțiva dintre tinerii

Un sondaj efectuat printre elevii 
Liceului 36 din Capitală a dat la 
iveală o serie de lipsuri privind 
activitatea turistică, printre „vino- 
vați“ aflîndu-se și Biroul de turism 
pentru tineret.

Analizînd articolul publicat — 
„Discrepante între intenții (bune) 
și realizări (nesatisfăcătoare)" — 
B.T.T. șl-a însușit criticile- aduse, 
informîndu-ne că s-au luat măsuri 
urgente de remediere a situațiilor 
semnalate. Intr-adevăr, după cum 
ne-a informat și redactorul nostru 
de specialitate, o bună parte din 
aceste măsuri au și fost puse în 
aplicare, ceea ce ne face să credem 
că turiștii vor avea condiții mai 
bune de recreare

„Mulțumindu-vă și cu acest pri
lej pentru sprijinul ce-1 acordați 
dezvoltării turismului în general.

și, în special celui pentru tineret, 
vă adresăm invitația de a colabora 
mai intens pentru publicarea și a 
altor probleme legate de activita
tea turistică a tineretului din Ca
pitală*4. O invitație căreia îi vom 
da curs cu orice prilej.

Rublică redactată de 
Emanuel FANTÂNEANU

P.S. Reamintim că C.E.F.S. sector 
1 București, Inspectoratul școlar ju
dețean Vaslui, Fabrica Tricodava, 
I.P.M.S. Reghin, C.J.E.F.S. Craiova, 
C.S. Progresul București, C.M.E.F.S. 
București, Ministerul Turismului, 
C.N.O.P., C.J.E.F.S. Bihor, nu au 
răspuns încă la criticile ziarului. A 
nu se uita dispozițiile legale în a- 
cest sens I

La Iași s-a disputat turul I al 
campionatului național de juniori 
pe echipe, la care au participat 185 
de halterofili, reprezentînd 24 de 
formații. Competiția a avut o des
fășurare remarcabilă, confruntările 
au fost de un bun nivel tehnic, 
dovadă rezultatele valoroase obți
nute, printre care și un nou re
cord national. Pe primul 
clasat, după o luptă foarte 
echipa C.S.M. Cluj, care 
în formația ȘN. Constanța 
versar redutabil.

La individual s-au remarcat. în 
mod deosebit, N. Căpriceru (Ș.N. 
Constanta), care în limitele cate
goriei 110 kg a realizat un nou

loc s-a 
strînsă, 
a avut 
un ad-

record național de juniori la sti
lul aruncat — 165 kg (v.r. 162.5 kg 
și aparținea lui O. Toth, de la 
C.S.M. Cluj). Bine s-au mai com
portat V. Căpriceru (Ș.N. Constan
ta) — cat. 82,5 kg — a „smuls" 
122,5 kg, D. Cioroslan (Steaua) — 
cat. 67,5 kg — a obținut la smuls 110 
kg și la aruncat 137,5 kg și M. 
Kiamil (Ș.N. Constanța) — cat. 
56 kg —- a ridicat bara de 95 kg la 
smuls și de 115 kg la aruncat.

Clasamentul pe echipe : C.S.M. 
Cluj 75 p (antrenor T. Roman), 2. 
Ș. N. Constanta 74 p, 3. Steaua 
66 p.

D. DIACONESCU coresp.

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
„CROSUL PRIMĂVERII»

Baza sportivă a Institutului A- 
gronomic din Iași s-a dovedit gazdă 
ospitalieră pentru participant!! la 
„Crosul primăverii", prima alergare 
de acest gen a anului, organizată 
de Comitetul municipal U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Iași

Ce! peste 500 de elevi prezenți 
la startul probelor au reprezentat 
marea majoritate a liceelor ieșene. 
Cupa pentru cea mai largă parti
cipare a fost decernată Liceului de 
informatică, iar cupa pentru cele 
mai bune rezultate a fost cîștigată 
de Liceul „Mihail Eminescu". Tată 
și cîștigătorii : fete 15-16 ani — 
Lăcrămioara Andrieș (Lie. M. E. 
minescu); 17-19 ani — Lucia Todi- 
că (Lie. pedagogic de învățătoare). 
Băieți, 15-16 ani — Sorin Onciu (Lie. 
M. Eminescu); 17-19 ani — Vasile 
Cristea (Lie. M. Eminescu).

Al. NOUR — coresp.

CONCURSURI FEMININE DE 
TENIS DE MASA Șl ȘAH LA 

PLOIEȘTI
Asociația sportivă Sănătatea, din 

grupa Spitalului de obstetrică și gi
necologie din Ploiești, a organizat 
un interesant concurs de ping pong. 
Laureatele întrecerii au fost Etelca 
Condrea — asistentă medicală, Ele
na Vodă — elevă la Școala sanitară 
și Cornelia Ungureanu — asistentă 
medicală

• în organizarea C.J.E.F.S. Pra
hova și a comisiei județene de șah 
s-a desfășurat în sala Constructo
rul, din Ploiești, un concurs femi
nin de șah. Pe primele locuri s-au 
clasat Zoe Lelia Costea — 12 ani 
(Cutezătorii, Casa pionierilor) 5 V2 p 
din 7 posibile, 2. Doina Porcoleanu 
(Constructorul) 5 p, 3. Marina Po- 
gorevici (Cutezătorii) 4 p.

întrecerea a fost condusă de ma-

To- 
pri-

estra internațională dr. Maria 
gorevici, care a oficiat pentru 
ma oară în calitate de arbitră, 
funcție în care a promovat recent. 

Florian ALBU — coresp.
MEDIAS: ÎNTRECERE DE CROS 
PENTRU PIONIERE, ELEVE Șl 

SALARIATE
trecute a avut loc, la Me- 
reușit cros la care au fost 
pioniere, eleve și salariate 

și instituțiile 
a 

au

Zilele 
diaș, un 
prezente 
din întreprinderile 
municipiului Buna organizare 
întrecerii — la startul căreia 
fost prezente tOO de concurente 
a fost asiguraxă le C.M.E.F.S. 
Consiliul local al Organizației Pio
nierilor.

Cîștigătoarele pe categorii de vîrs- 
tă: 10-12 ani — Camelia Nagy (Șc. 
gen. 7); 13-15 ani — Rosvita Hintiz 
(Liceul Axente Sever) ; 16-17 ani —

Rita Catană (Șc. gen. 7) ; 18-19 ani 
— Maria Gîrboanță (Liceul Șt, 
Ludwig Roth); senioare — Marile- 
na Rusu (A.S. Știința).

Z. RÎȘNOVEANU — coresp. 
In județul Sălaj: START TN

EDIȚIA DE VARĂ A „CUPEI 
TINERETULUI"

Deși iarna se ma! face simțită în 
unele zone ale țării, am aflat că 
în 24 de comune din județul Sălaj 
s-a dat startul pentru întrecerile din 
cadrul „Cupei tineretului" ediția 
de vară

Peste tot au avut loc concursuri 
și dispute la fotbal, handbal, cros. 
Primele estimări asupra participării 
tinerilor și tinerelor la această 
populară competiție de masă de
monstrează că sportul prinde rădă
cini tot mat adînci în rîndul popu
lației Duminică, la întrecerile inau
gurale ale ediției de vară, au fost 
prezenți peste 5 000 de tineri la 
mai .multe dintre ramurile sportive 
prevăzute în programul „Cupei ti
neretului".

în jur de 20 de ani, care se află 
in vizibil progres pe parcursul a- 
cestui ultim an. Dumitru Drăghici, 
Gheorghe Duca, Gh. Păunescu re
prezintă. la puțină distanță de ge
nerația consacrată'a lui Girniță și 
Fontana, noul val, din care pot 
țișni concurent! redutabili pentru 
sportivii din actualul lot național. 
S-a născut astfel o emulație favo
rabilă antrenării cu și mai mare 
seriozitate, pregătindu-se în acest 
fel terenul pentru ca numărul de 
biatloniști susceptibili de selecțio
nare in loturile de perspectivă 
pentru viitoarea Olimpiadă, să fie 
din ce in ce ma* mare.

Cîteva cuvinte despre organiza
rea campionatelor naționale de 
biatlon. Corpul de arbitri și de ofi
ciali sinăieni a făcut mari eforturi 
pentru a asigura cele mai bune 
condiții de întrecere. Ej au acumu
lat experiență în acest domeniu, și 
cum biatlonul este o disciplină 
sportivă care cere un plus de pre
tenții în direcția organizării mate
riale a oricărei competiții, ne facem 
o datorie elementară în a le subli
nia meritele.

Terenuri înghețate, vînt, soare 
cu dinți. Iarnă prelungită, care a- 
menința cu o nouă amînare cam
pionatul de rugby. Dar, cu toate 
acestea, balonul oval și-a reîn
ceput cursa, întreruptă în decem
brie, după etapa a IX-a. Spectacu
loase, în general, meciurile de la 
sfirșitul săptămînii trecute au fost 
și de un nivel tehnico-tactic ac
ceptabil. Două echipe au impresio
nat în mod deosebit. Mai întîi 
Steaua, care a dovedit că pauza 
de iarnă poate fi un sfetnic bun, 
prezentîndu-se cu un potențial ri
dicat și argumentînd, de pe acum, 
tentativa sa de păstrare a titlului. 
Să nu uităm că pe margine au ră
mas jucători ca Vasilică, Marin Io- 
nescu sau Teleașă... Apoi, Farul care 
confirmă excelentele rezultate ale 
turneului britanic. depunîndu-și 
candidatura la lupta pentru supre
mație. Un cuvînt bun se cuvine 
Vulcanului. A cedat. în sfîrșit ul
tima poziție, după un meci în care 
cpmponenții săi s-au „bătut" ad
mirabil, au dat totul pentru o vic
torie vitală în fața Gloriei. Lucruri 
îmbucurătoare se pot spune și 
despre studenții Timișoarei și la
șului, primii încurajați duminică 
de 1 000 de spectatori. Iată, nu 
numai la fotbal, entuziasmul tine
rilor de pe malul Begăi a dat o 
nouă probă.

Dar, etapa a X-a a tras, la mo
dul cel mai serios, două semnale 
de alarmă. Primul pentru Bîrlad, 
centru de tradiție, pepinieră de 
nădejde a rugbyuiui nostru. Se aș
teaptă, oare, ceasul al 12-lea pen
tru a se trece la măsuri concrete 
Pe plan local 7 Deoarece, actuala 
situație a Rulmentului, deținătoa
rea de astăzi a „lanternei roșii", nu 
poate să bucure pe nimeni. Al doi
lea pentru Știința Petroșani. Ea, 
plătește scump tributul nervozi-

Prima etapă a „Cupei

UN CONCURS

Radu TIMOFTE

Duminică dimineața, Comisia 
municipală de ciclism a organizat 
pe șoseaua București—Ploiești, va
rianta Buftea, prima etapă a com
petiției Ariotată cu „Cupa munici
piului București". Vremea răco
roasă și șoseaua purtind încă am
prenta ultimei ninsori nu au im
pietat cu nimic buna desfășura
re a ialerg|ărilor, concurenții 
dovedind în general o bună dispo
ziție de concurs. Trebuie mențio
nat că la proba rezervată seniori
lor și desfășurată pe o distantă de 
80 km s-au aliniat ?i sportivii care

0 [TAPĂ VIU DISPUTATĂ ÎN „CUPA FEDERAȚIEI 
IA POPICE

ii

tății din partida cu Sportul stu
dențesc: teren suspendat 2 etape, 
titulari care nu vor juca două 
sau mai multe etape. Iar lipsa 
acestora din urmă s-a resimțit se
rios în întilnirea cu puternicul XV 
al campionilor.

Remarcabilă este preocuparea 
pentru ofensivă, duminică înscri- 
indu-se un număr apreciabil 
încercări, în ciuda condițiilor 
Ie de manevrare a balonului, 
bitrajele — corecte, autoritare 
cum le-am dori la fiecare 
lăudabilă ideea de programare

de 
gre- 
Ar- 
așa 

meci. 
________ _ a 
partidelor din Capitală, la ore di
ferite, bucureșteanul avînd posi
bilitatea să le urmărească pe 
toate.

Deci, un debut în 1974 ce îl pu
tem aprecia de bun augur și care 
ne îndreptățește să privim cu op
timism mai departe întrecerea di
vizionarelor A.

Geo RAETCHI

P. S. Printr-o înțelegere a celor 
două cluburi, jocul Știința Petro
șani — Grivița Roșie se dispută as
tăzi la Parcul Copilului la ora 16 
(terenul din Valea Jiului fiind sus
pendat).

CLASAMENT

1. Steaua
2. Grivlfa Roșie
3. Farul Constanța
4. Politehnica Iași
5. Unlv. Timiș.
6. Sp. studențesc
7. știința Petroșani
8. Chimia Năvodari
9. Agronomia Cluj

10. Dinamo
11. C.S.M. sibiu
12. vulcan
13. Gloria
14. Rulmentul Bîrlad

♦) Echipa Vulcan a 
un punct, pentru 
syCupa Federației".

10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10

8 11 19S— 84 27
Sil 108— 67 27
6 2 2 150— 47 24
5 2 4
S 2 3
5 1 4
4 2 4

1 5 
0 6
1 6
1 6 
0 8
0 7

2 17

4
4
3
3
3
3

23
22
21
20
19
18
17

70—101
94— 70 

100— 70
74—118
81—103
76—143
86— 65
79— 98 17 

38—118 16*
58— 96 16
51— 08 15

fost penalizata cu 
o neprezentare în .

municipiului București14

CICLIST REUȘIT
se pregătesc pentru „Cursa Păcii" 
și pentru proba de 100 km con
tratimp pe echipe. Iată rezultatele 
înregistrate. Categoria biciclete tu
rism — 6 km : 1. M. Antonescu 
(Șc. sp. 1) 17:36, 2. T. Zamfir (Șc. 
sp 1) 17:55, 3. S. Ana (Șc. sp. 1) 
18:03; cat. semicurse — 10 km :
1. St. Nichifor (Se. sp. 1) 22:00, 2. 
Gh. Preda (Șc. sp. I). 3. Gh. Trifu 
(Șc. sn. 1) — același timp; cat 
juniori II — 10 km: 1. N. Timin- 
geriu (Șc. sp. 2) 22:00, 2. N. Stan 
(Steaua) și N. Truță (Șc. sp. 2) — 
același timp; cat. juniori I — 20 
km : 1. R. Simion (Șc. sp, 1) 35:40,
2. A Tănase (Steaua.) și J* Nica 
(Olimpia) — același timp ; cat. se
niori : 1. V. Sălăjan (Dinamo) 
2 h 04:36, 2. P. Dolofan (Steaua),
3. M. Ferfelea (Steaua). 4. N. Da
vid (Mureșul Tg. Mures), 5. D. Teo
dor (Dinamo) — toți același timp.

La -Tg. Mureș, pe arena Voința, s-a 
disputat etapa a H-a a „Cupei federației- 
la popice, competiție individuală care 
reunește o serie" ae sportivi fruntași, 
printre care și oomponentl ai loturilor 
naționale. Întrecerile de la Tg. Mureș 
au fost interesante, și ele s-au încheiat 
cu rezultate bune. aducînd și unele 
schimbări în clasamentele generale. La 
femei, Margareta Bordei a reușit s-o în
treacă pe colega el de club Ana Petres
cu, ocupînd acum primul loc în Plasa
mentul general. La bărbați, în scihimb, 
I. Ttsmânam n-a cedat șefia în clasa
ment. cu toate că adversarul său direct, 
I. Bâiaș, a realizat acum un valoros 
969 pd.

Iată clasamentele — FEMININ — etapa 
a U-a: 1. Margareta Bordei (Gloria Buc.) 
446 pd.. 2. Eva Lltași (Vojnța Buc.) 431 
pd., 3. Olimpia Tăbăcaru (Voința Galați) 
427 pd., 4. Ellsabeta SziJagyi (Voința Tg. 
Mureș) 420 pd., 5. Mariana Constantin

(Hidromecanica Brașov) 415 pd., 6. Ana 
Petrescu (Gloria București) 414 pd.: cla
sament general după două etape i 1. 
Margareta Bordei 8 p (886 pd.), 2. Ana 
Petrescu 6 p (869 pd.), 3. Elena Tranda
fir (Laromet Buc.) 6 p (848 pd.). Au fost 
eliminate din competiție, fiind pe ulti
mele locuri Florica Filip (Rapid Buc.) — 
în etapa a il-a 383 pd. și Ana Janoțl 
(Voința Tg. Mureș) — 386 pd. MASCU
LIN — etapa a II-a : 1. I. Băiaș 960 pd., 
2. r. Tismănaru 92? pd. (ambii de Ia 
Constructorul Galați), 3. Al. Cafineanu 
(Gloria Buc.) 897 pd.. 4. Gr. Marin (Ra
pid Buc) 887 pd., 5. I. Bice (Constructo
rul Galați 835 pd., 6. I. Stefucz (Voința 
Cluj) 879 pd. Clasament general : 1. I. 
Tismănaru 11 p (1885 pd.),' 2. I. Băiaș 
10 p (1872 pd.), 3. I. Bice 7 p (1797 pd.). 
Au fost eliminați Al. Tudor (Rapid Buc.) 
și M. Vartic (Flacăra Cimplna).

I. PAUȘ, coresp. județean

UN LOT Ot HALTEROFILI ROMANI 
VA PARTICIPA LA „CUPA PRIETENIA"

Un lot de halterofili români ur
mează să plece azi din Capitală, 
pentru a participa la „Cupa Prie
tenia", care va începe Ia sfirșitul 
săptămînii, la Erevan. Din lot fac 
parte sportivii Ion Hortopan, Ma
rian Grigoraș, Aurel Miuț și Spi
ridon Herghelegiii. Ei sînt însoțiți 
de antrenorii A.I. Bojko și Lazăr 
Baroca.

SAU INFRINGfRlLE LOUSPORTIVII DtSPRt El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE
VOLEI WILIAM SCHREIBER (căpitanul echipei Dinamo)

„Afl ȚINUI SI Clșmifl TITLliL IARĂ INFRÎNOIPE"
-Victoria echipei noastre în cea 

de a 25-a ediție a campionatului na
țional este rezultatul unei importante 
creșteri valorice a 
rea maturizării și

jucătorilor, urma- 
omogenizării for-

mației. Titlul l-am ciștigat fără a în- 
timpina mari dificultăți din partea 
adversarelor. Și așa cum ne-am dorit : 
fără nici o infringere. Intr-adevăr, am 
cedat cîteva seturi, îndeosebi în fata

POLO GH. ZAMFIRESCU (Dinamo București)
„NE E TEANA SA ȘllTĂri DE EA DISTANTA ?“

„Constrîna de o durere mai ve
che la brațul drept am rămas pe 
banca de rezervă a echipei Ia me
ciul de duminică, cu Școlarul, în 
cadrul etapei a II-a a campiona 
tului. Am avut însă prilejul de a 
observa mai bine evoluția forma
ției noastre, am putut constata ce 
lipsuri avem, pentru a le remedia 
și a ajunge la derby-ul cu Rapid 
in formă optimă.

In primul rînd, sîntem dezavan
tajați de numeroasele absențe. 
Bogdan Mihăilescti se află peste 
hotare pentru o intervenție chi
rurgicală. Novac continuă să fie 
indisponibil după un accident su
ferit la antrenament, iar mai tine
rii Teodorcscu și Mirca își satis
fac serviciul militar. Practic, an
trenorul nostru nu a putut opera 
nici o schimbare în partida de du
minică. Totuși am înscris 7 goluri 
și nu am primit nici unul. Acțiu
nile de contraatac au fost mai bine

TENIS DE MASA

și jucătorii au șutatconcretizate
uneori și de la distanță. Cred însă 
că Ia acest capitol continuăm să 
fim deficitari. Preferăm să jucăm 
cu centru fix. deși nu avem un 
poloist specializat pentru acest 
post, iar în afara lui O. Popescu, 
ceilalți se tem să rezolve o serie 
de acțiuni ofensive cu aruncări 
puternice, bine plasate, de la 6—3 
metri.

băimărenilor, dar pierderea lor se da
torează mai degrabă împrejurărilor 
de moment, decit unei riposte care să 
ne fi creat probleme.

Firește, ne-am concentrat atenția, 
de la început, asupra meciurilor cu 
Steaua, pe care o consideram adver
sara cea mai periculoasă. Am pregă
tit de fiecare dată o tactică de joc 
adecvată stilului adversarilor. La Ti
mișoara, în prima partida cu steliștii, 
ne așteptam ca aceștia, dată fiind tă
ria blocajului nostru, să încerce pla
sări de mingi in centrul terenului. 
In consecință, am pus mare accent 
pe jocul cu centrul doi avansat 
mobilitatea la dublaj. Bănuielile 
tre s-au adeverit in meci, dar 
bine pregătiți pentru ripostă,

în partea a doua a turneului ___.
de un real folos ne-au fost numeroa
sele partide internaționale susținute 
în ajun, precum și succesele repurta
te în turneul semifinal al C.C.E. de 
la Haga și în finalele de la Paris, 
care au constituit pentru noi un im
portant suport moral. Aceasta demon
strează că prin jocuri, prin concursuri 
se progresează mult mai repede de- 
cît prin pregătirea solitară".

5i pe 
noas- 
eram.

final*

BASCHET SUZANA SZABADOS (I.E.F.S.)
„AH SUSȚINUT

Frumosul derby al baschetului fe
minin, meciul Politehnica — Voința 
București (63—62), este comentat de 
una dintre cele mai bune jucătoare 
ale formației studențești, maestra 
sportului SUZANA SZABADOS :

„Cele cîteva zile petrecute la Pre
deal. înaintea partidei cu Voința, 
ne-au ajutat mult în refacerea ner-

N. STELIAN (Voința București)
„oooofNiiriM t DEunniNii toiobu soistni"

„Consider că avem o echipă omo
genă, cu care sperăm să ne clasăm 
pe unul din locurile fruntașe ale cam
pionatului. Mă bucur că am ciștigat 
partida cu Locomotiva București, ea 
constituind a treia victorie de cînd 
am reintrat în activitate, după o ab
sență de mai bine de doi ani. Deter
minantă pentru obținerea succesului, 
consider că a fost valoarea destul de 
ridicată a componențelor formației și

în special a lui Panait, membru al 
lotului național. Victoria la acest scor 
(13—4) nu reprezintă fidel lupta care 
s-a dat, meciurile au fost destul de 
strînse, cu multe răsturnări de scor, 
care au ridicat spectaculozitatea 
partidelor. Aș dori să felicit echi
pa Locomotiva care, deși numără nu
mai trei jucători cu veleități la vic
torii, și-a jucat șansa cu deplină spor
tivitate și voință".

coasă. absolut necesară după un pro
gram intern și internațional obositor. 
Drept urmare, am avut posibilitatea 
de a aborda intîlnirea cu toată serio
zitatea, cu toată capacitatea, și am 
susținut un ritm alert, apreciat de 
public. Consider că atu-urile, datorită 
cărora am obținut victoria au fost jo
cul în apărare, contraatacurile cu 
care ne-am surprins adversarele și _ 
faptul că am dominat panourile, acest 
lucru izbutindu-1 datorită rsepectării 
indicațiilor antrenorului Grigore Cos- 
tescu. Mai doresc să evidențiez ma
niera de arbitraj (care a influențat 
favorabil spectacolul baschetbalistic), 
precum și buna evoluție a echipei 
Voința. In general, Întrecerea a fost 
foarte utilă pentru noi, atît pentru 
că prin victorie ne-am consolidat po
ziția în clasament, dar'^i pentru că 
am făcut o excelentă verificare îna
intea partidei ce o vom susține — 
joi — cu U. C. Clermont-Ferrand. în 
cadrul semifinalelor C.C.E.".

l
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ACTIVITATE LABORIOASĂ PE TEMELE JOCULUI

REZULTATE DE MARE PRESTIGIU
(Urmare din pag. 1)

crete ascund aceste izbînzl ? Cum 
au reușit antrenorii emeriți Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase să pună pe 
picioare, la cel mai înalt nivel, o 
cu totul altă garnitură decît cea 
care a triumfat cu 4 ani în urmă 
la „Palais du handball" ?

Semnificațiile acestei victorii sînt 
mai adinei. Ele reprezintă rezulta
tul direct al unei largi mișcări 
handbalistice la care asistăm în 
tara noastră de mai multă vreme. 
Dacă tineri ca Adrian Cosma, Wer
ner Stock!. Radu Voîna sau Con
stantin Tudosie s-au dovedit capa
bili de a prelua, din nțiers, ștafeta 
de la Oțelea, Samungi, Nica, Goran 
sau Popescu este și pentru că la 
această oră, numărul echipelor de 
școlari s-a triplat, că cel al jucă
torilor este de ordinul zecilor de 
mii, toți angrenați într-un sistem 
competițional judicios alcătuit. Suc
cesul îl datorăm și numeroșilor 
tehnicieni. mulți dintre el de-a 
dreptul necunoscuți, veșnic în cău
tarea unor diamante care, pe dife
rite trepte ale instruirii, capătă 
străluciri deosebite.

Avem o școală a handbalului pe 
cara o recunoaște întreaga lume, o 
adevărată familie bazată pe dra
goste, înțelegere și respect reci
proc. Luni seara, Ia aeroport, Gruia 
îl îmbrățișa pe Bîrtalan și amîn- 
doi aveau lacrimi în priviri. Ote- 
lea îl săruta pe »Gațu, iar „bătrî- 
nul" Otto Telman strîngee mîinile 
tuturor: „Bravo 
nunafi!“

Condițiilor 
de partid și 
tre sportive, 
lui, sportivii și tehnicienii noștri 
le-au răspuns cu o muncă perse
verentă. hotărîtă. cu continue cău
tări și refuzul abdicării în fața ori
căror greutăți. în perioada care s-a

băieți, ați fost ml-

mai bune asigurate 
stat mișcării noas-

tot 
de 
și ca atare handbalu-

scurs de la ediția franceză a C.M. 
și pînă astăzi, echipa națională s-a 
aflat de mai multe ori în momente 
de cumpănă. Dar antrenorii noștri, 
dînd credit deplin tinerelor talen
te, celor hotărîți la orice sacrifi
ciu pentru a atinge treptele cele 
mai înalte ale măiestriei sportive, 
au știut să se orienteze cu calm 
și luciditate, au învățat din greșeli 
și înfrîngeri, aruneînd în luptă la 
ora H poate cel mai perfect mecanism 
de joc. pe care naționala română 
l-a probat vreodată în marile com
petiții. Și astfel, schimbul de gene
rații a urmat o linie cursivă, as
cendentă, mentinînd „7“-le repre
zentativ român în vîrful pirami
dei.

Cineva scria că acești băieți au 
o construcție interioară aparte, că 
resursele lor sufletești sînt cu to
tul deosebite. Să știți însă că așa 
au fost și învingătorii de la Paris, 
și cei de la Dortmund sau Praga. 
Și toți tinerii noștri care repre
zintă cu cinste tricolorul în marile 
confruntări.

La Berlin, handbalul românesc 
a dat cu brio un nou examen. Și 
l-a trecut cu „magna cum laudae". 
Dar misiunea acestor minunați 
ambasadori al sportului românesc 
este încă departe de a fi încheiată. 
Cu toți sînt tineri, viguroși, capa 
bill încă de alte performanțe ră
sunătoare. Să cinstim cum se cu
vine acest nou succes, să dăm cam
pionilor ce li se cuvine. Să nu ui
tăm însă nici un moment că Ia ori
zont se și profilează J. O. de la 
Montreal și că singurul titlu care 
lipsește din panoplia handbalului 
românesc este cel olimpic. Adver
sarii noștri vor fi cu siguranță și 
mai bine înarmați, mai ambițioși 
decît pînă acum. Noua echipă a 
României are încă destule resurse 
pentru a realiza ceea ce nu a reu
șit nimeni în lume!

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE JUNIORILOR 
PENTRU MECIUL DE LA PASSAU

SiMBÂTÂ IMPORTANTĂ

• Naghi — Hurloi — Bălăci, o linie
La sfîrșitul acestei săptămîni 

(sîmbătă) noua reprezentativă de 
juniori a României va susține, la 
Passau, cel mai greu examen al el. 
Moraru, Cotigă, Elisei, Bălăci, Hur
loi, Grosu și coechipierii lor vor 
avea de înfruntat un adversar deo
sebit de puternic, selecționata 
R. F. Germania, cîștigătoarea tur
neului de Ia Monte Carlo din 
toamna anului trecut și clasată, 
recent, pe Locul trei în turneul de 
la Tașkent, cîștigat de „11“-Ie ju
niorilor U.R.S.S.

Meciul, programat pe stadionul 
din orașul de Ia granița cu Aus
tria, are un caracter oficial, fiind 
prima manșă a dublei confruntări 
dintre cele două echipe, în urma 
căreia va fi cunoscută una din vii
toarele participante la turneul fi
nal U.E.F.A., ediția 1974, organiza
tă de federația suedeză de specia
litate. Returul intîlnirii de la 
Passau se va disputa la București 
(3 aprilie), dar hotărîtoare pentru 
calificare, considerăm noi, rămî- 
ne partida de sîmbătă. Dacă echi
pa noastră va 
adversarei ei, o 
torie, drumul ei 
neu final poate

Dar misiunea 
lori" are o maximă dificultate. Toa
tă lumea este de acord cu acest

reuși, pe terenul 
comportare meri- 
spre un nou tur- 
deveni accesibil.

juniorilor „trico-

CONFRUNTARE CU SELECȚIONATA R.F. GERMANIA

de mijloc in care antrenorii Ardeleanu fi Voinescu iși pun mari speranțe

VRÎNCEANUCOTIGA

SĂLILE DE
(Urmare din pag. 1)

se a-

sală 
a fost

grăbit spre vestiare. Acele ceasor
nicului arătau ora 12, deci 
propia o nouă zi de școală.

Nici nu ieșiseră bine din 
micii handbaliști, că locul lor
luat de cîțiva „giganți" — baschet- 
baliștii de la Voința.

Un nou antrenament interesant 
și apoi altul — tot al Școlii spor
tive nr. 2, și tot condus de profe
sorul P, Simion, deci tot de hand
bal.

Fără ..timpi morți", sala Construc
torul, primitoare și curată, are un 
program non-stop, fiind folosită 
intens, așa cum trebuie...

NICI O CUPA DE PAUZĂ

LA FLOREASCA

In după-amiaza vizitei la 
plexul sportiv Floreasca, sala 
cipală era afectată voleiului, 
6 ^echipe masculine care iși dispu
tau ultimul turneu final al cam
pionatului. în spatele tribunei a 
doua, vreo două duzini de judoka 
făceau antrenament și un zgomot 
care atrăgea atenția puținilor spec
tatori veniți la volei. De altfel,’ în. 
fiecare dintre după-amiezile urmă
toare, la locul respectiv, și-au făcut 
apariția... kimonourile. Sala de 
scrimă, închisă pentru reparații, era 
cufundată în liniște. In schimb, 
din bazinul acoperit răzbatea zarva 
produsă de înotători șt poioiști. 
Program non-stop pînă seara tîr- 
ziu. I-am urmărit, mai întîi, pe 
componenții lotului național de 
polo, apoi am asistat la antrena
mentul divizionarei A, „Clubul 
sportiv școlar". Antrenorul Paul 
Niculescu, după ce și-a supus elevii 
unei reprize de haltere, le-a ,dat 
druttâil în bazin pentru o jumăta
te de oră de pase. A urmat apoi o 
intensă repriză de înot specific 
polouluî și antrenamentul s-a în
cheiat tîrziu cu un joc-școală. 
Antrenament serios, obositor, dar cu 
folos pentru tinerii poioiști de la 
C.S. Școlarul.

com- 
prin- 
celor

SPORT BUCUREȘTENE
TOATE BUNE-SAU APROAPE BUNE-LA PROGRESUL

...Joi 7 martie, aproape de ora 5 
după-amiază. i Afară viscolește virtos, 
parcul din 6trada Dr. Staicovici este 
acoperit de o mantie albă, mai po
trivită lui ianuarie decit lunii măr
țișorului. Vizităm din nou, după
citeva săptămîni, baza sportivă de la 
Progresul, pe care o 
tr-o după amiază cu 
țin aspră — asaltată 
clubului.

„împinși" de vînt, 
spre sala mare. Cine ar scoate capul 
pe o vreme ca asta ? Ne abatem to
tuși din drum, căci larma unor gla
suri ne îndeamnă să zăbovim cîteva 
clipe la marginea terenului de fotbal 
cu zgură. De-a latul terenului, cîțiva 
băieți în treninguri joacă o „miuțâ" 
la porți mici. Sînt copiii lui Nicolae 
Gorgorin. Din cînd in cind se aude 
vocea „meșterului" : „pas, pas. fără 
preluare". Ce ușor va fi jocul — 
gîndim — la vară, pe gazon !...

Zgribuliți, o pornim spre sală, dar 
în curînd. ne convingem că excepția 
nu e... excepție. Drumul ni se în
crucișează cu acela al grupei de 
atleți (semifondiști juniori) pregătită 
de antrenorul Dumitru Buiac. Profe
sorul Buiac ne spune că nu poți an
trena semifondiștii în sală, că dum
nealui știe un loc foarte bun. la Gră
dina Botanică și cei 7 juniori se 
grăbesc să-i ajungă pe maratoniștii 
Maxinciuc și Stoian care au plecat 
intr-acolo mai devreme. 11 rugăm să 
ne spună, ca unui de-al casei, cum 
sînt folosite sălile clubului. „Sălile 
de scrimă șî lupte sînt pline întot
deauna. La fel și sala de box (sport 
care, după o 
clubul nostru, 
ultimul timp), 
o folosim noi, 
normal, ar fi 
colegul meu Petrescu, dar azi după- 
amiază lucrează Ia „23 August", pen
tru că sîmbătă și duminică sînt cam
pionatele naționale ale juniorilor), 
cealaltă însă stă goală. Aici se an
trenau halterofilii, dar secția de hal
tere StU " 
ființat ? întrebăm, 
dar am mai văzut 
cîte un puști pe 
Buiac ne conduce 
haltere 
meia de serviciu nici nu știa pe unde 
mai e cheia, o găsește, în sfîrșit. 
Sala e, altminteri, foarte bine utilată 
și curată. Este păcat că stă degeaba, 
însoțitorul nostru ne spune că ea ar 
putea fi folosită de sportivii altor 
secții ale clubului, dar ei sînt, 
pare, refractari la... greutăți.

găsisem — în- 
vreme mai pu- 
de sportivi ai

ne îndreptăm

perioadă de regres la 
se mișcă mai bine in 
Una din sălile de forță 
atleții. (Acum, în mod 
trebuit să se afle aici

desființai". Cînd s-a des- 
„De cîteva luni, 
din cînd în cînd 
aici". Antrenorul 
apoi Ia sala de 

încuiată, intr-adevăr. Fe-

gr*

Trecem pe lingă sala de box, unde 
antrenorii I. Vasilov și M. Voinea 
lucrează împreună, elevii lor schim- 
bînd, rind pe rînd, corzile, perele, 
puching-ball-urile și celelalte aparate.

Ajungem, în cele din urmă, și la 
sala mare, unde tovarășul Boghianu, 
„omul sălii", tocmai schimba fileul de 
tenis (au avut antrenament tenisma- 
nii lui S. Crevenciuc — fiecare puțin 
mai înalt decît racheta — care acum 
pleacă cuminți acasă, însoțiți de pro
fesorul lor) cu cel de volei. Echipa 
„mare" a băieților, antrenată de Ni
colae Sotir, se pregătește pentru tur
neul final de la Ploiești (locurile 7— 
12). O încălzire lungă, de anroape o 
oră, și apoi un meci de verificare în 
compania formației Electra din Di
vizia B.

în sală î?i fac apariția baschetba
listele antrenorului D. Leabu. Pără
sim sala, deoarece se apropie ora 
transmisiei meciului de handbal cu 
Cehoslovacia. în hol ne atrage aten
ția o frumoasă gazetă de perete a 
secției de baschet, unde este afișat 
ciclul săptămînai de antrenament al 
echipei feminine. Reținem că toate 
lecțiile se încheie cu un circuit de 
pregătire fizică generală si o aler
gare de 800 m. Și mai aflăm, de la 
lubrica „coș" (pozitivă), fruntașele e- 
chipei : A. Riga, M. Sandu și L. 
Grecii, care n-au lipsit de la nici 
un antrenament. Iar la colțul intitu
lat „fault", Constanței Ivănescu și Mă
riei Putinelu Ii se atrage atenția că 
vor fi pedepsite cu... greșeală per
sonală.

...Afară, ne întîlnim din nou cu 
grupa de... căciulite a semifondiștilor. 
care și-a terminat „excursia" la gră
dina Botanică. Așadar, la Progresul 
multe lucruri bune, cu excentia sălii 
de haltere...

DOUĂ OfiE ALĂTURI
DE (EI

aleile

i
I 
I
I
I

adevăr. Asta nu înseamnă, însă, 
nicidecum că echipa noastră plea
că la Passau deja învinsă. Dimpo
trivă, pregătirile efectuate în ulti
ma vreme s-au accentuat, antre
norii Constantin Ardeleanu și Ion 
Voinescu căutind să rodeze. în cit 
mai multe meciuri de verificare, 
,,ll“-le cu care vor aborda partida 
de la Passau. Pe aceste coordonate 
s-au înscris meciurile din actua
lul sezon, cu Metalul București, 
Celuloza Călărași, Bulgaria (la So
fia) și Voința București. Ultimul 
dintre aceste meciuri, cel cu Vo
ința, s-a disputat duminică și a fost 
cîștigat cu 1—0. 'de echipa de ju
niori. A marcat Culea, în prima 
repriză. N-au jucat, în această par
tidă, Moraru, Lung, Pătrașcu, Hur
loi, Cotigă, Bălăci, Ungureanu și 
Leac, lăsați să evolueze. în echi
pele lor de club în etapa de dumi
nică a campionatului diviziilor 
A și B.

După meci, juniorii au rămas 
în București, luni revenind la Iot 
și cei opt jucători măi sus amin- 

Ieri, echipa a susținut

stadionul Republicii, un nou 
de verificare, avînd ca partener de 
întrecere pe liderul seriei a H-a a 
campionatului republican de ju
niori, Steaua „23 August". S-au 
jucat două reprize a cite 30 de 
minute, reprezentativa cîștigînd cu 
scorul de 5—0 (3—0) prin goluri
le marcate de Vrînceanu, Grosu 
(3) și Leac,

Iată și echipa folosită: Moraru
— Pătrașcu, Agiu, Ungureanu, Eli
sei — Naghi. Hurloi, Bălăci — Șu- 
renghin, Grosu, Vrînceanu. Au mai 
jucat : Cotigă, Leac și Culea.

Astăzi, de Ia ora 14, pe același 
stadion, lotul va întîlni echipa de 
juniori Progresul. Vă fi ultimul meci 
de verificare 
Passau, care 
ora 9,20 de 
peni. Echipa 
nul pe ruta București — Frankfurt
— Miinchen, iar dip orașul viitoa
rei finale a Campionatului mon
dial din acest an și pînă la Passau, 
cu autocarul

înaintea Plecării spre 
va avea loc mîine. la 
pe Aeroportui Oto
va călători cu avio-

Laurentiu DUMITRESCU

I

Șl ..FERESTRELE-* FORTUITE DiN
La această nouă vizită a noastră 

in Giulești, înainte de ora prinzului, 
.............................."1 se 

Tocmai 
de jocuri, unde se 
vifornița de afară, 
antrenamentul pre-

CIULEȘTI TREBUIE... UMPLUTE!
cul-

numai fotbaliștii clubului Rapki 
aflau în întreg complexul. T„ 
ieșeau de la sala 
ascunseseră de 
pentru a efectua . .
văzut în vederea partidei de la Pi
tești. Celelalte săli — da —x,_ de 
lupte, de

săli — de box. de 
__ haltere — și popicăria 

erau încuiate. Am consultat progra
mul sălii de jocuri și am constatat 
că. totuși, la ora aceea trebuia să se 
desfășoare antrenamentul echipei fe
minine de baschet Rapid. Adminis
tratorul bazei ne-a explicat că bas- 
chebalistele au plecat la Cluj pentru 
a susține meciul de campionat, lă- 
sind deci o „fereastră" întîmplătoare 
în sală. „Programul este concentrat 
după-amîază începînd de la ora 14" 
— a adăugat el. Știam însă că în 
alte dâți sportivii juniori (dintre 
șoolarii care au de obicei ore după- 
emiază) veneau în cursul dimineții 
să efectueze pregătirea.

Am revenit, firește, mai tîrziu în 
Ciulești. La sala de box, vreo 10 ju
niori exersau la „pere" croșeuri. 
uppercut-uri, „directe", iar doi chiar 
pe ring. Alți 6—7 stăteau în cerc, 
ascuitînd indicațiile maestrului Mihai 
Fulea, care îl înlocuia-pe antrenorul 
Luca Romano, plecat la Iași cu alți 
boxeri la „Centura Moldovei".

„Sînt cîțiva dintrp noii veniți — ne 
spune M. Fulea — cărora vreau să 
le dau, înainte de începere efectivă 
a lucrului, citeva sfaturi folositoare 
pentru orice începător". Mai rămînem 
să privim pe tinerii pugiliști angajați 
în lupta cu inerții ..adversari" apoi — 
la plecare — observăm că pe progra
mul afișat figurase totuși încă un 
antrenament între orele 9 și 12 !

ȘI sala de lupte iși deschisese uși
le. Antrenorul Marin Belușica tocmai 
scimba grupele : 20 de juniori își în- 
cheiaseră programul, iar locul lor se 
pregăteau să-I ia vreo 9 seniori de 
la greco-romane. Pînă ce noua gru
pă și-a executat încălzirea de rigoa
re. antrenorul a deschis caietul și 
ne-a prezentat planul lecției hotărî
te pentru ziua respectivă. Apoi a în
ceput... lupta cu manechinele.

Alături, la sala de haltere și 
turism, e liniște. La o masă, aplecat 
asupra unor fișe sportive, antrenorul 
lotului olimpic. Gh. Mănăilescu fuse
se chemat să vegheze antrenamente
le după-amiezii. Citiva culturiști toc
mai se pregăteau să înceapă exerci- 
țiițe. Aflăm că antrenorii V. Lefter 
și D. Hîtru 
campionatele .

înfruntînd vijelia de afară, luptă
torii de la ..libere" au ieșit pe tere
nul de handbal. însoțiți de antreno- 
nul Vasile Pătrașcu. Nu poți să nu le 
admiri bărbăția. Condițiile îngreuiate 
in care ‘ ‘ ‘
guranță, pentru întărirea capacității 
fizice.

Și la această oră în sala mare de 
jocuri e liniște. Doar „nea Stoian", 
responsabilul sălii, stă în așteptarea 
vreunei echipe și din cînd în cînd. 
mai aruncă o privire pe programul 
care, zadarnic, are încărcată „rubrica 
zilei" cu pătrățele multicoloare pe 
care stau scrise numele antrenorilor 
și ale disciplinelor sportive. „A fost 
mai devreme PLOCON cu fetele de 
la volei, a făcut puțină mișcare și a 
plecat. Are turneul final abia la 
sfîrșitul lunii și nu vrea să forțeze 
de pe acum, căci fetele sînt cam o- 
bosite după maratonul de la Iași" — 
ne spune el cu autoritatea cunoscă
torului. Apoi, privind din nou progra
mul, continuă : „Urmează la rînd vo
leibaliștii, dar ei au preferat să tină 
antrenamentul Ia Ploiești, pen
tru a se acomoda cu sala ca
re găzduiește turneu! masculin 
al plutonului doi. In lipsa lui și-a a- 
nunțat dorința de a face antrenament 
VASILE PAVEL, care trebuie să so
sească cu junioarele-.".’

La toate celelalte săli 
fiului, activitatea este tn 
namentele se succed cu

Dar apar încă destule „ferestre" în 
programul sălilor Giuleștiului. care 
oferă totuși condiții bune pentru 
pregătire. Mai trebuie, deci, făcut 
ceva pentru utilizarea fără întreru
pere a acestor baze. Căci sînt destule 
unități de performantă care nu au 
asemenea condiții de pregătire și care 
ar fi bucuroase să închirieze... „feres
trele" ce apar în Giuleștî.

sint plecați la Iași, la 
pe echipe...

lucrează le vor sluji, cu si-

ale Gluleș- 
toî. Antre- 

precizie.

SE POT ÎNSCRIE GOLURI 
Șl DIN AFARA CAREULUI!

Casetele tehnice ale cronicilor 
ne pun din nou (pentru a cîta oa
ră ?) în fafa unui trist adevăr : se 
șutează destul de puțin la poartă și 
atunci cînd, în sfîrșit, jucătorul X 
se decide o face fără suficientă 
convingere. Asta din punctul de ve
dere al FRECVENȚEI, pentru că 
din acela al PRECIZIEI lucrurile 
stau și mai rău.

Cîteva exemple, la acest din ur
mă capitol, sînt cît se poate de 
concludente : în 90 de minute, du
minică, Petrolul a șutat o 6ingură 
dată pe spațiul porții, U.T.A. și 
Rapid — de două ori, Sportul stu
dențesc și C.S.M. Reșița — de trei 
ori, A. S. Armata Tg. Mureș — de 
patru ori.

Și atunci, de unde să vină mult 
așteptatul gol ? De către echipe, de 
către antrenori, de către public.»

Ne „răspunde" la această între
bare jucătorul brașovean Gyorfl, 
cel care, printr-o reușită recentă, 
sîmbătă, în timpul jocului Steagul 
roșu — Universitatea Craiova, ne-a 
oferit subiectul rubricii noastre de 
astăzi.

GOLUL VINE ȘI DIN 
EXPEDIAT DIN AFARA CAREU
LUI, de la 20 m, 25 m și chiar de 
la 30 de metri, acolo unde marca
jul, mai puțin sever al adversaru
lui, permite, în condiții mai bune, 
o asemenea execuție tehnică. Prin- 
tr-un asemenea șut — expediat pe 
un teren desfundat, cu o minge 
grea — Gyorfi a pus capăt sus
pansului existent o lungă perioadă 
de timp pe tabelă (pînă în minu
tul 75), iar dacă apelăm și la e- 
xemple oferite de prima etapă a 
returului vom vedea că Iordănescu 
(la Reșița) și Oblemenco (la Craio
va) au deschis scorul, în meciurile

ȘUTUL

respective, tot prin șuturi trimise 
de la distanță, deci din afara ca
reului.

Apelînd la aceste puține, dar e- 
locvente exemple la temă, ne amin
tim, vrînd-nevrînd, și de alți 
(mulți) fotbaliști, din trecut (Do- 
bay, Baratki, Marian ș a.) sau aftațl 
în activitate (Dumitraehe, Neagu, 
Dumitru, Broșovschl ș.a.) al căror 
șut, hotărît șl precis a decis, nu o 
dată, soarta partidelor.

Ce au știut înainte de toate acești 
fotbaliști cu personalitate, punînd 
preț pe șutul de la distanță ?

Că întotdeauna, dar, mai ales) 
AZI, înăuntrul suprafeței de pe
deapsă, superbetonată. superzăvorî- 
tă, e mai greu să obții o poziție 
comodă de șut, un culoar favorabil, 
că în locul unei acțiuni ofensive 
excesiv elaborată, este indicat, cînd 
și cînd, să preferi procedeul mai 
simplu și, nu o dată, mai sigur — 
lovitura Ia poartă.

Alternat, de pildă, cu „un-doi"- 
urile și „triunghiurile", șutul la 
poartă, din afara careului (unde, 
repetăm, criza de timp și de spațiu 
este mai puțin acută), conferă și 
necesarul element de surpriză tu
turor procedeelor cărora le sporește 
procentul de eficacitate, știut fiind 
că, în fata unor mijloace — arme 
mai variate, mai complexe, sisteme
le defensive se desfac mal ușor.

Fotbaliști, lăsați în cabină tea
ma șutului de la distantă ! între
bați pe... portari cît de eficace sînt 
ele, loviturile, hotărîte, precise, de 
la distantă ! Oprea, de pildă, sîm
bătă, nici n-a avut timpul să vadă 
cum Gyorfl a expediat balonul în 
plasă, sus la năianjen, printr-un șut 
de la peste 20 de metri.

Gheorghe N1COLAESCU

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SÎMBĂTĂ 16 MARTIE

9 Stadionul < 
Rapid — Steagul 
ora 14 • Rapid — 
neret-rezerve).

Giulești. ora
l roșu (Divizia 
- Steagul roșu

DUMINICĂ 17 MARTIE

X

„U" Cluj

16 : 
A); 
(ti-

16 :
Cluj

• Stadionul Republicii, ora 
Sportul studențesc — „U" 
(Divizia A) ;
• Stadionul Politehnica, ora 11:

ll : Si- 
(Divizia

(terenul

Mulțumiri și...
nemulțumiri

Sportul studențesc —
(ti neret-rezerve) ;

• Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — C.S. Tîrgoviște (Divi
zia E) ;

• Terenul Olimpia, ora 12,30. î 
Unirea Tricolor — Laromet (Di
vizia C):

• Terenul Sirena, ora 
rena — Dinamo Slobozia 
C)ț

• Stadionul Progresul
2), ora 11: Electronica — Olimpia 
Giurgiu (Divizia C) ;

• Terenul Steaua (Ghencea), ora 
11 : Șoimii TAROM — Argeșul Mi- 
hăilești (Divizia C) ;

• Terenul T.M.B., ora it : T.M.B. 
— Flacăra roșie (Divizia C) :

® Terenul Laromet. ora 11: Teh- 
nometal — I.O.R. (Divizia C).

Ml INE, CUPLAJCitind cele scrise de conducăto
rii partidelor din etapa a II-a a 
returului, în foile de arbitraj, o I concluzie se desprinde net, și anu
me aceea că arbitrii au fo6t mul
țumiți de atitudinea jucătorilor și, 
în bună măsură, și a spectatorilor, 
ceea ce le-a ușurat mult sarcina, 
contribuind și la normala desfășu
rare a partidelor. Singura excepție 
s-a înregistrat la Bacău, unde jucă
torii de la U.T.A., în general disci
plinați, au protestat îndelung îm
potriva loviturii de la 11 metri, ra
tată apoi de Dembrovschi. Cum in
fracțiunea a fost reală — observato
rul federal Cornel Simionescu no
tează cu 10 arbitrajul lui Otto An- 
derco — nu putem să conchidem 
decît că nervozitatea jucătorilor a- 
rădeni a fost determinată de pers
pectiva de a pierde meciul „pe po- 
tou". Este o explicație. I" 
o scuză...

Dintre aprecierile la 
cătorilor, le-am reținut 
lui Chevorc Ghemigean, 
condus partida de mare tensiune de 
Ia Cluj, unde gazdele au înscris go
lul victoriei doar cu cîteva minute 
înaintea fluierului final. Și, totuși, 
scrie Chevorc Ghemigean — ,^m 
fost impresionat de sportivitatea 
ambelor echipe (n.n. C.F.R. și 
A.S.A. Tîrgu Mureș), ceea ce a în
lesnit realizarea unui joc de o rară 
frumusețe". De altfel, 
calității jocului, etapa 
evident progres fată 
din etaua inaugurală 
observatorii federali 
mulțumiți de nivelul tehnic și spec-

I
I
I
I
I
I

șapte din- 
etapei.

tacular al unui număr de 
tre cele nouă partide ale

Dar, dacă arbitrii au, în general, 
cuvinte de laudă la adresa fotba
liștilor și a spectatorilor, să vedem 
dacă "și aceștia sînt tot atît de sa- 
tisfăcuți de „cavalerii fluierului", 
în două cazuri, se pare că nu. Și 
pe bună dreptate. Astfel, a surprins 
decizia lui Aurel Bentu care, în 
minutul 82 al partidei de la Pe
troșani, a acordat o lovitură de la 
11 metri în favoarea gazdelor. Sur
priza este cu atît mai mare, cu cit 
Aurel Bentu este unul dintre bunii 
noștri arbitri și chiar în meciul în 
chestiune a avut o prestație bună 
pînă în minutul cu pricina. Dar, 
observatorul federal, antrenorul e- 
merit Coloman Braun-Bogdan 
are același punct de vedere ca și 
al cronicarului nostru, spunind că 
Aurel Bentu „a acordat o lovitură 
de la II metri, după părerea tnea, 
ne justificată". Se pare că fluierul 
arbitrului i-a surprins și pe jucă
torii... Jiului, unii dintre ei mani- 
festîndu-și, în prima clipă, nemul
țumirea că arbitrul a oprit faza I

Dimpotrivă, în întîlnirea de 
Pitești, 
acordat 
venea : 
rul de 
ceea ce 
rezultatul final, oricît de netă

fi fost dominarea argeșenilor în 'a- 
cest meci. Dar arbitrii nu sînt pre- 
zenți pe teren pentru a suplini ne
șansa unei echipe sau alteia. Desi
gur, un rezultat de egalitate, în e- 
ventualitatea acordării și transfor
mării loviturii de la 11 metri, ar fi 
nedreptățit echipa locală. Dar, ase
menea nedreptăți, frecvente în fot
bal, nu trebuie... reparate de către 
conducătorii jocurilor. Prezent la 
meci, în calitate de observator fe
deral, fostul arbitru internațional 
Mircea Cruțescu, notînd arbitrajul, 
cu 3 (n.n. nu e prea mult ?), îi re
proșează totuși, „marea greșeală 
de a nu fi acordat Rapidului o lo
vitură de Ia 11 metri".

Ne-a atras atenția și raportul ob
servatorului federal Traian Tomes- 
cu, asupra arbitrajului lui Alexan
dru Pîrvu, în meciul de la Iași, in 
care i se reproșează acestuia faptul 
că n-ar fi fluierat două penalty- 
urî în favoarea gazdelor. Orice s-ar 
spune, sîntem surprinși auzind că 
un arbitru n-ar fi acordat ECHI
PEI GAZDA, nici măcar una din 
cele două lovituri de La 11 metri 
meritate ! Și, surpriza nu se oprește 
aici, de vreme ce, după joc, în ca
bine, Ilie Oană l-a felicitat pe ar
bitru, declarînd totodată : „Au cîș
tigat cei mai buni". Mai înțelege 
ceva 1

PE STADIONUL REPUBLICII
Mîine, în Capitală, se va disputa 

un cuplaj de partide amicale pe 
stadionul Republicii. De la ora 
14,30 Sportul studențesc va întîlni 
echipa Abatorul, urmînd ca. de la 
ora 16,15. Progresul să joace în 
compania formației suedeze Karls- 
ki’ona A.J.T.

POLITEHNICA IAȘI-
CLUB DE FOTBAL

constituit clubulIeri, la Iași, s-a __  __ __
de fotbal Politehnica, Președinte de 
onoare a fost ales profesorul Nicolae 
Boțan. Din noul birou al clubuluj fac 
parte 11 persoane.

Vicepreședinte salariat va fi Mihai 
Birzan, fostul coordonator al Centru
lui de copii și juniori Politehnica. De 
organizarea competițiilor va răspunde 
Cornel Costaș. iar de problemele de 
ordin economic se va ocupa Gheor- 
ghe Cumpănă

D. DIACONESCU-coresp.

Nu, însă. și
adresa ju-
pe cele ale

care a
i

sportiv I 
zăpadă I

NAI BEM Jl'DOKA
Pe

„23 August'1
multă. Am dat o raită pe la pisci
na (
tism și pe vcl, 

notîndu-se în carnet prezența spor
tivilor, buna desfășurare a < 
namentelor și condițiile excelente 
de lucru. Ne-am oprit, însă, mai 
mult la micuța sală de judo, unde 
se găseau atunci componenții lo
tului reprezentativ.

Pe imensa saltea albastră, care 
acoperea întreaga pardoseală, 
judoka, cei mai buni din 
efectuau — pe perechi

Complexului 
se așezase

acoperită, pe la sala de atîe- I
i și pe la cea de gimnastică, I

opui" , 
antre- I 
telente ■

la 
n-a 
cu-

I
18 

țară, 
diferite 

procedee, la comanda antrenorului 
Gheorghe Donciu Intr-un colț, stă
tea liniștită o halteră (de 120 kg) 
pe care o ridicase cu cîteva mi
nute in urmă cel mai puternic 
judoka din lot, Ionel Lazăr ~ 
drept, bara de oțel se 
dreptul pieptului, dar 
așa performanța tînărului 
este demnă de remarcat.

Privim în continuare antrena
mentul. notîndu-ne numele celor 
care dovedesc mai mult zel: 
Lazăr Moldovan, Alexandru Filip 
?i Ștefan Pop. Despre acesta din 
urmă, antrenorul Donciu ne spune 
că și-a scos ghipsul de citeva zile. 
Se accidentase în semifinala Cam
pionatelor internaționale ale Ceho
slovaciei, unde a cucerit, totuși, 
medalia de bronz. Dar lista re- 
marcaților nu se încheie aici. îl 
mai adăugăm pe Cornel Roman și 
Mircea Notopol, ambii de la cate
goria 70 kg. tn sfîrșit, atenția ni 
se oprește asupra semigreului 
Gheorghe Boșcu, revenit în lotul 
reprezentativ după o destul de 
lungă absență, cauzată de abateri 
de la disciplină. Acum caută (și 
reușește!) să fie un exemplu; se 
pregătește cu zel, 
răsputeri; vrînd 
șteargă impresia ...._______ ,
sa obțină cît mai multe laude din 
partea antrenorului.

Intr-un tîrziu se aude semnalul 
de încheiere a celor două ore de 
pregătire. Băieții se îndreaptă în
tîi spre asistentul medical Gbeor- 
ghe Șaramat, care le ia pulsul, 
apoi se aliniază pentru tradiționa
lul salut. Pe chipurile lor se ci
tește oboseala, dar nimeni nu re
cunoaște . că a obosit ! La orizont 
se află 
din cei 
urmărit 
cei mai

E 
în 
Și

oprise 
chiar 

sportiv

muncește din 
nu numai să 
nefavorabilă, ei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campionatele Europene și I
18 judoka pe care i-am I

*vor pleca doar 7. Firește, 
buni...

sub aspectul 
a marcat un 
de meciurile 
a returului, 
declarîndu-se

arbitrul, Gh. Manolc, 
Rapidului ceea ce i se 
un penalty. Și asta, la sco- 
1—0 pentru F. C. Argeș, 
pune sub semnul întrebării 

ar Jack BERARIU

Meci international de fotbal

REȘIȚEANUL FLOREA 

$I-A RELUAT PREGĂTIRILE

A.S. TRIUMF-A.J.T. KARLSKRONA 4-2 (4-0)

1.
2.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE 
STEAUA
Univ. Craiova

3. Dinamo
4. U.T.A.
5. F.C. Argeș
6. Rapid
7. Politehnica Tim
8. Petrolul
9. Steagul roșu

10. cluj
11. F.C. Constanța
12. Sportul stud.
13. C.S.M. Reșița
14. Politehnica Iași
15. Sport Club Bacău
16. A.S.A. Tg. Mureș
17. C.F.R. Cluj
18. Jiul

3 40—L5 29
5 30—18 26
6 17—11 22
7 29—22 20
6 30—24 20
7 23—19
8 24—27
8 28—25
8 21—24
8 25—20
8 29—35
9 20—28
7 21—31
9 22—25
9 25—33

10 26—29
!0 25—36
L4 21—34

20
20
19
19
18
18
19
18
17
17
16
16

9

Ieri
Triumf
întîlnirea \ internațională de 
dintre divizionara 
formația suedeză A.J.T. Karls- 
krona. După o repriză în care gaz
dele au practicat un fotbal curat, 
în viteză, cu schimbări de locuri 
derutante, surprinzînd deseori apă
rarea oaspeților, înscriind de patru 
ori prin Stan, Simion (2) și Svens
son (autogol), a urmat o a doua 
repriză, mai echilibrată. Jocul sue
dezilor a devenit mai realist și s-a

după-amiază, pe stadionul 
din Capitală, s-a disputat 

fotbal 
C. Triumf ți 

A.J.T.

materializat prin două goluri ale 
înaintașului Bo Andersson. Bun ar
bitrajul Itij I. Pop (FI, Sandu).

■ Extrema stîngă a reșițenilor, Ho
rea, a suferit în ianuarie o opera
ție de ligamente colaterale, la pi 
ciorul drept. Zilele trecute Florea 
a reînceput pregătirile cu echipa 
sa pentru început mișcări de re- 
acomodare a piciorului drept cu 
efortul. /

LOTO * 
PRONOSPORT

pi-

echipa

p

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 467

AL REVISTEI

din sumarul

CIȘTIGATORH EXCURSIILOR ATRIBUITE LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 1 MARTIE 1974

H000Q0
căruia vă recomandăm :

a Diviziei A in cifre și comentarii (radio-

Categoria N (excursii în Iugo
slavia de cîte 2 locuri plus dife
rența în numerar pînă la 25.000 

Arad : 2. 
Sărat; 3.
Constantin

• Jocurile etapei a 19-a
grafia meciurilor, notele acordate jucătorilor și arbitrilor, echipa sâptă- 
rninii și a campionatului, clasamentele acasă și în deplasare, confi
dențe etc.)

® Cine sînt, de unde vin și ce perspective au debutanții divizio
nari A ai primelor două etape ale returului

• Comentarii pe tema căutărilor în privința formulei de echipă Io 
cele 18 divizionare A

® Primele cronici ale partidelor din returul Diviziei B 
săptămînii", prof. Cornel Simionescu \
noului sezon 
de reportaje,

® La „Interviul
• Pe marginea
® Două pagini 

bait 1 internațional
9 Cum explică 

Brnz ’lei
• Pagina de Magazin
• Rubricile obișnuite : 

rm fotbalul internațional, Agenda

Peie reluzul

extern
Dialog

al echipei reprezentative A 
informații diverse, comentarii din fot-

său de a mai Juca în naționala

cu cititorii, Sublinieri, Carnet extern, 
turneului jubiliar al C.M.

lei) : 1. Vegh Istvan — 
Tudor Simion — Rm. 
Spînu Maria și Stîngă 
din București

Categoria O (excursii 
POLONIEI de cîte un loc plus di
ferența 
lei) : 1. 
șov : 2. 
martin,
Octavian — corn. Vîlcelele jud Bu
zău ; 4. Sechelean Olga — Gherla 
jud. Cluj ; 5. Manole Victor — 
Constanța ; 6. Marcu Vasile — Că
lărași ; 7. Tătaru Marin — corn. 
Găuiani jud. Ilfov; 8. Bănică Ilie 
— Călimănești jud. Vîlcea ; 9. Con- 
stantinescu Costache — București ; 
10. Pascu Ion — Potlogi jud. 
bovița; 11. Iancu Ilie — 
rești.

• Se aduce la cunoștința 
cipanților la concursul Pronosport 
din 17 martie a.c., că meciul VIII. 
Rapid — Steagul roșu se înlocu
iește cu meciul Lanerossi — Na

TURUL

în numerar pînă la 5.000 
Kanabe Gherasim — Bra- 
Iaru Maria — com. So- 

jud. Sibiu ; 3. Aristotel

Dîm- 
Bucu-

părți-

poli, făcîndu-se cuvenitele rectifi
cări pe afișele și fluturași) con
cursului respectiv. Dar iată cum 
arată acest program : I: ASA Tg. 
Mureș—Dinamo ; II : Universitatea 
Craiova — Politehnica Timișoara ; 
III: FC Constanța — Jiul ; IV : 
CFR Cluj — Politehnica Iași : V c 
Sportul studențesc — Universita
tea Cluj ; VI : Petrolul — SC Ba
cău ; VII : CSM Reșița 
geș ; VIII; Lanerossi - „,_„w ,
IX : Cesena — Bologna; X: Fio
rentina — Torino: XI? Interna- 
zionale — Lazio; XII • Juventus 
— Milan; XIII ț Sampdoria — 
Genoa.

• Tragerea Prcnocxpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 19.10
CIȘTIGUKILE CONCURSULUI 

SPORT DIN 10 MARTIE
Categoria I (12 rezultate) : 12 variante 

10% a 9 012 țel.
Categoria a n-a (11 rezultate) : (0,90 

variante a 3 173 lei.
categoria a m-a (10 rezultate): 59»

variante a 349 let

■FC Ar- 
Napoli j

PHONO

t



A C.E. DE HOCHEI JUNIORI

JOCURI VII Șl ECHILIBRATE

IN CEA DE A PATRA ZI ASTĂZI

Lotul reprezentativ de fotbal al României

TELEX
Echipa Dlnamo Moscova a cucerit „Cupa 
campionilor europeni" la volei feminin, 
elasîndu-se pe primul loc tn turneul 
final desfășurat la Istanbul In meciul 
decisiv al turneului Dlnamo Moscova a 
întrecut cu scorul de 3—2 (15—6, 8—13.
12—15, 15—6, 15—11), formația N.I.M. 
Budapesta, deținătoarea

formația 
trofeului.

Cea de-a 76-a ediție a 
schi (probe nordice) de 
(Norvegia) s-a Încheiat

Se pare că ziua de odihnă a fo
losit echipelor participante la 
această a V-a ediție a campiona
tului european de hochei pentru 
juniori, grupa B. Concurentele au 
ieșit pe gheață proaspete și într-o 
excelentă dispoziție de luptă, fur- 
nizind o rundă interesantă, echi
librată, cu meciuri de o bună fac
tură tehnică.

Iată scurte cronici de la întîlni- 
rile etapei a 3-a în seriile preli
minare :

FRANȚA - IUGOSLAVIA
5-5 (2-1, 11, 2-3)

fi cazul să se ia măsurile de rigoare 
ca această „piesă" să funcționeze 
normal !

Au arbitrat J. Julien (Franța) 
FI. Gubernu (România).

întilnește pe Admira Wacker
Si

DANEMARCA - AUSTRIA
4-0 (0-0, 4-0, 0-0)

După ce cu aproape 48 de ore 
mai înainte au fost la un pas de a 
realiza marea surpriză a campio
natului, reușind o senzațională 
răsturnare de scor în meciul cu 
România (de la 0—7 la 7—8!), iată 
că ieri tinerii hocheiști austrieci 
au pierdut net în partida inaugu
rală a etapei, susținută cu selecțio
nata Danemarcei. Superioară, mai 
ales, din punct de vedere al orien
tării tactice, prin jocul colectiv 
practicat, cu faze concepute me
reu în 2 sau 3 oameni, reprezen
tativa Danemarcei a cîștigat mai 
clar decît o arată scorul final, 
4—0 (0—0 4—0, 0—0), și mai ușor 
decît s-ar părea după rezultatele 
pe reprize ale meciului. A fost su
ficient ca timp de 10 minute, in 
repriza secundă, acțiunile bine 
concepute ale danezilor să capete 
un plus de viteză și de ritm, pen
tru ca scorul -să ajungă de la 0—0 
ia 4—0. prin golurile marcate în 
ordine de : Lind (min. 22), Ander
sen (min. 23), Moller (min. 29) și 
Rasmussen (min. 31). Apoi parti
da și-a recăpătat aspectul inițial, 
adică cu repetate încercări de atac 
colectiv ale danezilor și cu multe, 
foarte multe, dar ineficiente, ac
țiuni individuale ale austriecilor 
în aceste condiții, formația Austriei 
nu putea cîștiga. Chiar dacă a be
neficiat de mai multe minute de 
superioritate numerică: 4/14!

Au condus corect Gh. Mureșanu 
și G. Tasnadi, ambii România.

Iată, deci, că nici echipa Franței 
nu trebuie judecată prin prisma me
ciului de debut la acest campionat 
(pierdut cu 15—1 în fața formației 
R. F. Germania) ! Ea a demonstrat, 
în vedeta „matineului" de ieri, că 
este capabilă de jocuri bune, aflîn- 
du-se la un pas de victorie în fața 
Iugoslaviei. Partida a plăcut prin rit
mul ei "deosebit de viu, prin multitu
dinea fazelor de poartă, prin evoluția 
scorului și prin finalul dramatic, cînd 
„cocoșii", rămași în trei pe gheață, au 
apărat cu succes rezultatul de egali
tate, un deznodămint — după părerea 
noastră — drept al acestei lupte fru
moase și corecte. Franța a condus de 
trei ori în cursul meciului (2—0, 3—2, 
4—3), Iugoslavia o singură dată (5—4), 
dar cu 5 minute înainte de sfîrșit. 
In cele din urmă, punctele au fost 
împărțite. Hocheiștii iugoslavi s-au 
remarcat, din nou, prin jocul lor co
lectiv, destul de matur, cei francezi 
prin fantezia contraatacurilor, la ca
pătul cărora au și înscris cele mai 
multe dintre puncte. în concluzie, un 
joc interesant și un rezultat echitabil. 
Egalitate a fost și în privința mi
nutelor de inferioritate numerică (cite 
10 pentru fiecare echipă).. Autorii go
lurilor : Lafii (2), Piccinini, Le Blond, 
Prechac, pentru Franța, Hafner (3), 
Brun și Zargi, pentru Iugoslavia. Au 
arbitrat bine : R. Messinger (Unga
ria) și W. Mattes (R.F.G.).

NORVEGIA - UNGARIA
3-0 (2-0, 0-0, 1-0)

Și cel 
purtat

de al treilea meci al zilei 
amprenta echilibrului. Nor-a

vegienii au deschis, intr-adevăr, re
pede scorul (Fugleberg, în minutul 2) 
și apoi l-au majorat prin același ju
cător, dar jocul în ansamblu era egal, 
juniorii unguri ratînd numeroase
ocazii favorabile. După o repriză a 
doua albă, scandinavii majorează di
ferența (Pedersen a preluat magistral, 
„dintr-o bucată", o pasă-șut a lui 
Ajaxon) și soarta partidei a fost pe
cetluită. Din păcate, defectarea ta
blei electronice, spre sfîrșitul meciu
lui, a provocat unele perturbări, ener
varea jucătorilor și a publicului. Ar

ROMANIA - ITALIA
(0 0, 3 0,

Jucătorii noștri au făcut 
greșeala de a se fi angrenat 
obstrucționistă a italienilor 
du-și seama că sînt depășiți tehnic și 
ca viteză, au căutat să fracționeze rit
mul''partidei, recurgînd la brutalități 
și iregularități. Pasqualato primește o 
pedeapsă de meci pentru rea conduită, 
iar eliminările curg. Pină la sfîrșit 
echina Italiei avea să adune un total 
de 51 de minute (!) — față de 14 cit 
au primit hocheiștii români.

După pauză, bine sfătuită de antre
nori, echipa română schimbă tactica, 
jucătorii evită pe cît posibil contactele 
directe, dau drumul la puc. Roadele 
se văd imediat. Dumitru, Nagy, apoi 
din nou Dumitru modifică tabela de 
marcaj. în repriza a 3-a. dominarea 
gazdelor este, de asemenea categori
că, ele înscriind încă de 3 ori (Szabo. 
Gall și Vișan).

Au arbitrat foarte autoritar un merf 
dificil B. Ewald (Danemarca) și L. 
Noncev (Bulgaria).

din start 
în tactica 
care, dîn-

VIENA, 12 (prin telefon). — Ple
cat de pe aeroportul Otopeni azi di
mineață (n.r. ieri), lotul reprezen
tativ de fotbal al țării noastre a a- 
juns, după o călătorie 
și jumătate, la Viena. în capitala 
Austriei, delegația a 
nată de conducători 
Admira Wacker și de fostul jucător 
rapidist și fundaș central al echi
pei naționale, Nieolae Lupescu, ac
tualmente component al acestei e- 
chipe vieneze.

Urări de bun sosit, cîteva schim
buri de impresii, după care trico
lorii s-au îmbarcat intr-un autobuz 
pus Ia dispoziție de gazde și s-au 
îndreptat spre Modling, un cartier 
al Vienei, din vestita zonă turistică 
Viener-Wald. A urmat cazarea 
la hotelul Beethoven, masa de prînz 
și o scurtă odihnă.

La ora 15.30. întreg lotul a plecat 
spre stadionul Schulstadt. Sub 
conducerea antrenorilor Valentin 
Stănescu și Robert Cosmoc, a avut

de antrenament care
60 de minute. Conți-

<

de două ore

fost întîmpi- 
ai clubului

SPARTACHIADA DE IARNĂ

Stein TOMTUM
(Norvegia)

Are un nume scurt și ono
matopeic, ca un pseudonim... 
Este înalt și masiv Dar, pe 
gheață, acest uriaș aureolat 
de lungi plete blonde nu im
presionează numai prin ga
barit. îl remarcă inteligența 
tactică, Plasamentul, măies
tria intercepțiilor. Are misiu-

Festivalului de 
la Holmenkollen 

,_____ ,__ ________  cu săriturile de
la trambulină, tn care Victoria a revenit 
sportivului elvețian Walter Steiner, cu 
229.2 p (sărituri de 86 m șl 84.5 m). Pe 
locurile următoare : Yukio Kasaya — 
22a,7 p, Finn Halvorsen — 228,1 p șl Esko 
Rautonaho — 221 p.

loc o ședință 
a durat circa 
nutul pregătirii a urmărit testarea

DOBRĂU

dispoziției de joc a componenților 
lotului. în ciuda faptului că Admira 
ocupă în prezent numai o poziție în

zona mediană a clasamentului cam
pionatului austriac, jocul va fi difi
cil și cu atît mai bine pentru veri
ficarea lotului român. Echipa antre
nată de fostul internațional Ocwirk 
constituie un „11“ omogen, practi
cant al unui fotbal de calitate, 
spectaculos.

Vremea, aici, la Viena este în ge
neral rece. Termometrul a urcat 
la prînz la 4-5 grade, cerul este 
închis.

în ceea ce privește formațiile ce 
vor fi trimise în teren mîine (n.r. 
astăzi) după-amiază, ele vor avea, 
după toate probabilitățile, următoa
rea alcătuire :

LOTUL REPREZENTATIV AL 
ROMÂNIEI : Răducanu — Anghe- 
lini, Dobrău, Sameș. Hajnal — Di
nu, Beldeanu, Iordănescu — Troi, 
Kun, Marcu.

ADMIRA WACKER VIENA : 
Stahowics — Fiillenhals, Lupescu, 
Schweinzer, Polywka, Nowak, Ka- 
ponek — Krappel, Kaltenbrunner, 
Csarmann, Gassner.
/Meciul va fi condus de un arbi

tru vienez, și va începe la ora 
17,30 (18.30 ora Bucureștiului).

Etapa a doua a Cursei cicliste Paris — 
Nisa (Sully sur Loire — Chateau Chinon, 
201,500 km), a fost ciștfgată de rutierul 
francez Bernard ThCvenet. care l-a în
trecut Ia sprint pe belgianul Georges 
Pintens, ambii fiind cronometrați cu 
timpul de 5 h 23:25. Pe locul trei. Ia o 
secundă, a sosit Cyrille Guimard. Clasat 
pe locul 9. Eddy Merckx continuă să 
conducă în clasamentul generai indivi
dual, urmat de Bruyere — la 5 sec. și 
Van Linden — la 9 sec.■
„Cupa Europei* la sclii a programat o 
nouă probă feminină de slajom uriaș 
desfășurată la Molina (Spania) șl câști
gată de Elena Matous (San Marino) cu 
timpul de 27,15. Au urmat-o Agnes Vlyeț 
Gros (Franța) — 28,84 și Conchita Puig 
Span ta-) — 32.61. în clasamentul general 
individual al competiției, continuă să 
conducă Elena Matous — 186 p, urmată 
de Conchita Pulg — 149 p.■
Competiția internațională de spadă p« 
echipe desfășurată la Hamburg s-a În
cheiat cu victoria selecționatei Ungariei, 
învingătoare cu 11—5 in meciul decisiv 
susținut în compania formației Italiei. 
K
La Detroit (Michigan) au început Cam
pionatele universitare de atletism pe 
teren acoperit ale s.U.A La, tntr^perl 
participă ca inyitați și o serie de șpor- 
tivi din alte țări. în primă zi de concurs, 
irlandezul John Hartnett a cîștigat proba 
de două mile cu timpul de 8:33j6, fiind 
secundat de Ted Casțeneda (Ș.U.A.) — 
8:36,2. Aruncarea greutății a revenit atleâ 
tulul suedez Hans Hoglund, cu pferior-i 
manta de 20.60 m. Iar în prob'a de săi 
ritura în lungime pe primul loc s-a cla
sat americanul Kingsley Adams cu T,71

• Jucătorii frați se 
întilnesc frecvent în echi
pele de hochei. Ni-i a- 
mintim pe Incze și Szabo 
de la noi. tripleta To- 
riani din vremea cînd 
Elveția cîștiga campio
natul mondial, faimoșii 
Boris și Andrei Maiorov 
din formația U.R.S.S. 1 
Dar. se pare, că 
de juniori al R.F. 
mania, prezent la 
de la București, 
toate recordurile în 
terie, avînd... trei 
rechi de frați : Hans-Pe- 
ter și Ulii Egen, Klaus 
și Karl-Heintz Guggemos. 
Frantz și Hubert Muller. 
Toți șase sînt din Fiissen 
și fac parte din puter
nicul club de hocjiei lo
cal. Să ne mai mirăm 
că reprezentativa R.F.G 
se remarcă printr-un joc 
colectiv !

„Vom învinge !**, și ju- (Ultimele minute de joc, 
cătorii au răspuns la fel. a avut o nestăpînită ex- 
N-a Interesat faptul că 
tabela de marcaj indica...
10—1 în favoarea Româ
niei. Era, pur și simplu, 
salutată 
ei“.

„ideea victori'

lotul 
Ger- 
C.E. 
bate 
ma
pe- ,

• La
petițiile 
sportivii 
luează, de obicei, în e- 
chipament albastru. De

mai toate com- 
internaționale. 

iugoslavi evo-

LA MANTINELA■ ■■

în vestiar, înainte 
ieși pe gheață, ti- 
jucători danezi fac 
în jurul antreno- 
lor care, după ce 

tehnice 
încheie cu 

„Vom învin-

de a 
nerii 
roată 
rului 
le dă sfaturile 
de rigoare, 
cuvintele : .. __ ____
ge !“ Iar hocheiștii răs
pund în cor : „Vom în
vinge !“ Scena s-a petre
cut și înaintea reprizei 
a 3-a a meciUlui cu 
echipa noastră : antreno
rul Lundderg a strigat !

altfel, din acest motiv, 
li se spune „plavi" (a- 
dică, albaștrii). întâmpla
rea a făcut ca Ia cam
pionatul european de 
hochei de Ia București 
echipa Franței să vină 
cu tricouri de aceeași 
culoare, motiv pentru 
care hocheiștii iugoslavi 
au fost nevoiți să încal
ce tradiția, echipîndu-se 
în alb. Un spectator, 
neavizat de această schim
bare, făcută 
moment, 
formației 
încurajat
„albaștri" 
au reușit

in ultimul 
suporter al 

iugoslave, i-a 
tot timpul pe 
și cînd aceștia 
să egaleze. în

plozie de bucurie. Abia 
la sfîrșit el a aflat, spre 
stupefacția sa, că tot jo
cul îi susținuse, de fapt, 
pe... francezi.

• Centrul de 
al campionatului 
tește mai multe 
mente ale întrecerii. 
Aici, vor fi desemnați 
în baza unor formule 
matematice, destul de 
complicate, cei mai buni 
jucători ai turneului. De 
pildă, spre a fi stabilit 
portarul numărul 1, se 
adaugă la procentul mi
nutelor jucate efectiv 
(in comparație cu ace
lea maxim posibile) pro
centul șuturilor apărate, 
împărțit la doi. și se 
scad minutele de pena
lizare nronrii. Algebră 
curată 1 Pînă acum, pro
centajul cel mai bun îl 
are Axel Richter (R.F.G.) 
— 97,6 la sută, urmat de 
Martinssen (Norvegia), cu 
95,5 la sută. și ~ " 
România — 91,3 la

• în clasamentul 
geterilor conducea, 
meciurile de sîmbătă și 
duminică, jucătorul ro
mân Dumitru, cu 7 puncte 
(6 goluri marcate și o 
pasă de goi). Hocheistu] 
nu vrea să-1 dezică pe 
tizul său. fotbalistul...

calcul 
pregă- 
clasa-

Both 
sută.
gol- 

după

La Sverdlovsk au început între
cerile de patinaj și schi fond din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
popoarelor din UR.S.S.

Concursul sprinterilor pe gheață 
a revenit, la feminin, Tatianei Ă- 
verina, și la masculin lui Vladimir 
Kașei. în proba de schi pe distanța 
de 30 km, titlul de campion a fost 
cucerit de Vasili Rocev, cu timpul 
de Ih 40:01. Pe locurile următoare 
s-au clasat Fedor Simașev și Ivan 
Garanin Proba feminină de 5 km 
a revenit campioanei mondiale Ga
lina Kulakova, cronometrată cu 
timpul de 17:30.89. Pe locul secund 
s-a situat Nina Seliunina — 
17:42,55

în stațiunea Bakuriani a început 
proba de combinată nordică După 
săriturile de la trambulina de 70 
rri conduce Vladimir Smirnov, cu 

puncte, și sărituri de 84,5 m 
m.
întrecerile preliminare ale 

de-a 3-a ediții a Spartachia- 
iarnă a popoarelor din

Mihai IONESCU

CORESPONDENTA DIN PARIS

AU ÎNCEPUT PREGATmiLE ECHIPEI FRANȚEI

253.5
și 32

La 
celei 
dei de 
U.R.S.S au luat parte circa 19 mi
lioane de sportivi.

Hfir.HElțTII HGUItl SE ÂfllMl

nea dificilă a organizatorului 
de joc, achitîndu-se pînă a- 
cum excelent de această sar
cină.

Juniorul norvegian n-are 
nici 19 ani (îi va împlini la 
3 aprilie) și practică hocheiul 
din 1967 cînd a intrat în e- 
chipa de copii a clubului 
„Mangleruș Star" din Oslo. A 
progresat repede și la 15 ani 
era promovat în lotul de ju
niori, pentru ca acum să fie 
apt de a face față rigorilor 
echipei de seniori, intr-un 
campionat național greu cum 
este acela al Norvegiei. Este 
elev, pregătindu-se să susți
nă în vară bacalaureatul.

— Ce pasiuni' extra-sporti
ve ai ?, l-am întrebat.

— Hocheiul 1, 
Tomtum...

PARIS, 12 (Agerpres). — Cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa C) a continuat în di
ferite orașe din Franța cu dispu
tarea meciurilor din etapa a 3-a.

Performera zilei a fost echipa 
Ungariei, care a reușit să .învingă, 
la Lyon, cu scorul de 2—1 (2—0, 
0—1. 0—0) selecționata Elveției, 
principala favorită a turneului.

La Grenoble, reprezentativa Ita
liei a 
(1-0, 
ței.

Alte
Coreeană 10—0 (2—0, 3—0, 5—0); 
R.P. Chineză—Australia 8—3 (2—1. 
3—1, 3—1).

întrecut cu
1—0. 2—1)

rezultate :

a răspuns

Cronici și comentarii: Valeriu CH1OSE 
și Călin ANTONESCU 

Fotografii : Paul ROMOȘAN

Runda a 4-a • L. Vogt (stingă), liderul turneului, in partida cu L. 
Popov. Foto : Paul ROMOȘAN

Turneul international de șah din București

MAEȘTRII ROMÂNI PUNCTEAZĂ>•••

scorul de 4—1 
formația Fran

Bulgaria—R.P.D.

CONTINUA CIRCUITUL W.C.T
La Sao Paulo a început turneul de tenis, 

contînd pentru grupa a in-a a Circuitu
lui W C.T. In primele două partide de 
simplu englezul Gerald Battrick I-a în
vins cu 6—2, 6—1 pe argentinianul Tito 
Vasquez. Iar italianul Antonio zugarelli 
a dispus cu 6—1, 6—2 de suedezul Ove 
Bengtson

Runda a treia, disputată luni după- 
amiază, a avut darul să stabilească un 
prim lider al concursului. Este vorba 
de tînărul maestru din R.D.G. Lot
har Vogt, cu toate că în întîl- 
nirea cu Rodriguez s-a mulțumit cu 
o remiză rapidă (13 mutări !), după 
ce în rundele anterioare cîștigase am
bele partide jucate. La fel de repede 
(s-au efectuat totuși 16 mutări) s-a 
încheiat și partida maeștrilor interna
ționali Ciocâltea și Ghizdavu, în care 
fostul nostru campion a avut piesele 
albe. De fapt, cei doi componenți ai 
lotului olimpic au făcut simplu act 
de prezență în sala concursului, vo
ind parcă să demonstreze că amici
ția strînsă ce-i leagă este incompati
bilă cu rivalitatea sportivă. Așa să 
fie oare ?

Spectatorii prezenți în aula Bibllo- 
teciîi centrale universitare bu avut 
însă satisfacția să urmărească dispute 
îndîrjite 
ble. Cea 
îndoială, 
în care 
un atac , _
de violent, pentru atenuarea căruia

pe toate celelalte cinci ta 
mai pasionantă a fost, fără 
partida Vaisman—Kurajița. 

primul a dezlănțuit repede 
pe cît de ingenios, pe atît

Kurajița a fost silit să sacrifice dama, 
în schimbul a două figuri ușoare. 
Partida s-a întrerupt, dar Vaisman are 
mari șanse de cîștig. Maestrul sovie
tic Țeșkovski, cu negrul, a încercat 
din nou să cîștige, de data aceasta 
împotriva lui Partoș, dar la întreru
pere jucătorul român are șanse egale, 
deși poziția sa este încă dificilă. O 
partidă bună a realizat în 
rundă și Tr. Stanciu, în 
maestrului cehoslovac Plachetka ; 
încheierea timpului regulamentar 
joc, Stanciu, cu negrul, a rămas 
un pion în plus, însă posibilitatea 
valorificare a acestui avantaj este 
certă.

Aseară, în partida a patra, arbitrii 
au consemnat următoarele rezultate : 
Stanciu — Maciejewski 1—0, Farago — 
Vaisman 0—1, Kurajița — Plachetka 
l—0, Vogt — Popov ‘A—Vs, Țeșkovski 
— Rodriguez >/s—*/». Partidele Șubă — 
Ciocâltea și Westerinen — Partoș s-au 
întrerupt.

Astăzi după amiază «e joacă run
da a cincea.

această 
compania 

la 
de 
cu 
de 
in-

Tiberiu RADULESCU

Iată o imagine de la pregătirile făcute in localitatea La Voisine de selecționabilii Franței. In fotografie, por
tarul Curkovici, de la St. Etienne, căruia Ștefan Covaci i-a dat responsabilitatea de a pregăti portarii, lucrează 

cu Charrier, sub privirile atente ale lui Bertrand-Demanes, Dropsy și Baratelli
23 martie, ziua celui de al 6-lea 

meci Franța — România se apropie 
cu pași foarte repezi. Va fi, pentru 
fiecare dintre cele două reprezenta
tive, amîndouă în afara „horei" ce 
va începe la 13 iunie în R.F. Germa
nia, meciul de debut în 1974. Dar 
partida este cu atît mai importantă 
cu cit cei doi antrenori, Ștefan Covaci 
și Valentin Stănescu, se află amîndoi 
pe calea reconstrucției echipelor de 
care răspund în vederea întrecerilor 
oficiale care urmează după Camipio-

ediție

Turneul campionatului masculin de volei (pentru locurile 7-12)

PARTIDE ECHILIBRATE IN ZIUA A DOUA
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 

Ziua a doua a turneului pentru 
locurile 7—12 al campionatului 
masculin de volei a debutat cu 
partida dintre Universitatea Cra
iova și I.E.F S. A fost un meci 
maraton, desfășurat pe parcursul 
a două ore și 20 minute. Cele 
două formații s-au arătat de va
lori sensibil egale. însă, după ac
cidentarea lui Păștean spre fina
lul partidei, studenții craioveni au 
izbutit să-și impună superiorita
tea. Ei au obținut astfel victoria 
cu 3—2 (—6, 
evoluat: 
jan, 
(Curteanu), 
(Drăgan), Tudosie : I.E.F.S. : Chiș, 
Stancu (Boldișteanu), Ionescu, Han- 
drea, Pășteanu (Bînda Malusaris), 
Mânu. Arbitraj foarte bun : V. Ran- 
ghel (Ploiești) și A. Dinicu (Bucu
rești).

în cea de a doua întîlnire a zilei 
au evoluat echipele RaPid și Trac
torul Brașov. Ca și partida prece
dentă, șj de această dată spectatorii 
au avut de urmărit un joc mara
ton, desfășurat pe parcursul a două 
ore și jumătate. Meciul a debutat 
în nota de dominare a giuleșteni
lor, care lăsau impresia că își vor 
adjudeca primul set. Aceasta nu s-a 
întîmplat însă, brașovenii recupe- 
rînd handicapul și cîștigînd în pre
lungiri. Eforturile depuse pînă a 
tunci, au fost resimțite de formația 
Tractorul, caie a permis sextetului 
raPidist să se impună cu ușurință 
și să aducă egalitatea pe tabela d< 
marcaj. Fără Drăgan în teren, Ra 
pidul n-a mai putut face însă față 
atacurilor adversarilor, permițînd 
acestora să preia conducerea la se 
turi. Se părea, după modul cum 
acționau cele două sextete, că 
șovenii vor obține victoria cu 
Dar cei care au acționat cu

10, 13, —11 8). Au 
UNIVERSITATEA : .Bo 

Romanescu, Găvozdea, 
Braun, Alexandrescu 

I.E.F.S.:

multă clarviziune și precizie la fi
leu și în linia a doua, la preluările 
din servicii $j din atac, au fost fe
roviarii, care s-au distanțat repede 
și decisiv, restabilind egalitatea la 
seturi: 2—2.

La schimbarea terenurilor. în ce] 
de a] cincilea set Rapid definea a- 
vantaj : 8—7, dar Tractorul are o 
revenire puternică în continuare, 
profită de unele inexactități ale 
giuleștenilor și acumulează puncte
le necesare victoriei. Așadar Trac
torul învinge pe Rapid cu 3—2 (15, 
—9, 8, —6, 10). Au jucat: TRAC
TORUL : Măcicășan, Pop, Mănoiu

(Bălhăceanu), Ferariu, Rednic, Ba- 
nea (Mîrtea) ; RAPID : Chițigoi, 
Cristiani Cătălin (Șchiopescu) Bă
diță (Dobrescu), Drăgan (Mihalca), 
Penciulescu. A arbitrat bine cuplul 
ploieștean S. Dumitrescu — D. Do
brescu. în clasament conduce Uni
versitatea Craiova cu 12 p, urmată 
de I.E.F.S. cu 11 d (17:10) șj Rapid 
11 p (18—11).

Azi, de la ora 16, sînt programa
te următoarele meciuri: Progresul 
— I.E.F.S., Tractorul — Politehni
ca Timișoara șj Universitatea Cra
iova — Rapid.

natul mondial : cea de a V-a 
a Campionatului Europei.

Valentin Stănescu șl-a făcut
. acum o idee despre elementul 

pe care contează, cu prilejul 
două partide susținute în ,
Ștefan Covaci și-a chemat recent pe 
cei 31 de „posibili" (din care soco
tește că va alcătui atît echipa pentru 
jocul cu România, cît și formația se
cundă ce va întîlni reprezentativa Lu
xemburgului) în vederea unor prime 
luări de contact. „A fost cel mai 
mare număr de jucători convocat 
vreodată de federația franceză, o 
bună ocazie de a face cunoștință cu 
ei după patru luni in care n-a mai 
existat nici un stagiu", ne-a declarat 
J.P. Sereni, unul dintre cei pe care 
Covaci i-a ales în corpul 
ajutoare ale sale.

Dintre cel 31 nu lipsesc 
figurile cele mai cunoscute 
lului francez. De pildă, 
Bertrand-Demanes, cel 
între buturile 
galic" la ultimele meciuri, dar și alți 
trei goal-keeperi, toți dați în grija 
internaționalului iugoslav Curkovici, 
apoi frații Revelli, inepuizabilul Be
reta, George 
etc.

Stagiul s-a 
Clairiere din 
iar lucrul s-a 
tole principale : primul — și la care

de pe 
uman 
celor 

Turcia ;

tehnic ca

cîteva din 
ale fotba- 

portarul 
care a fost 

naționalei „cocoșului

Lech, Tresor, Adams,

efectuat pe stadionul 
localitatea La Voisine, 
împărțit în două capi-

antrenorul a ținut foarte mult — o 
pregătire psihologică și, în al doi
lea rind, firește, fotbal, adică recon
stituirea pe gazon a condițiilor reale 
de meci prin secvențe de mare inten
sitate, dar scurte : între minimum 45 
și maximum 60 de secunde. în plus, 
exerciții Împrumutate din alte sporturi, 
dar și antrenament cu balonul, spe
cific fotbalului. Apoi, teste aplicate 
în trecut la Ajax și care trebuie să 
permită jucătorilor să se controleze 
singuri, șă-și dea seama dacă contri
buția lor în joc este sau nu eficientă.

Din punct de vedere practic, jucă
torilor li s-a vorbit de programul din 
această primăvară al echipei Franței 
(meciuri cu România, Cehoslovacia, 
Argentina, Anderlecht și, probabil, 
Ajax), desprts importanța partidei cu 
România, o formație aflată pe același 
drum cu noi — reorganizarea 11-Ttii 
național în vederea întrecerilor ofi- j 
ciale din toamnă.

în vederea acestei partide lotul na
țional va întîlni pe Anderlecht, la 
Lille. Cu același prilej, directorul teh
nic al reprezentativei noastre ne-a 
spus că adjunctul său, Michel Hi
dalgo, va fi la Viena, prezent în tri
bună Ia ultimul joc pe care România 
îl va susține înaintea celui de la 
Paris, și anume acela cu Admira.

JEAN VIGIER 
ziarist

ȘTIRI, REZULTATE

Emanuel FANTANEANU

TURNEUL FINAL
AL CUPEI CUPELOR
LA VOLEI FEMININ

și formația 
de Ț.S.K.A 

trofeului.
A.Z.S. Var-

bra-
3—1 
mai

Luni după-amiază, la Osijek (Iugo
slavia) a început turneul final al 
Cupei cupelor la volei feminin, com- 
oetiție la care participă 
Dinamo București, alături 
Moscova, deținătoarea 
Ruda Hvezda Praga și 
sovia.

în prima zî a turneului, Dinamo a 
ntîlnit puternica garnitură moscovită 
n fața căreia a pierdut cu 0—3 (—9, 

—2, —11). Voleibalistele sovietice 
s-au dovedit superioare in atac, ceea 
ce le-a adus un succes categoric. 
..Dinamo, ne spunea Ia telefon antre- 
noarea Doina Ivănescu, a făcut o 
partidă bună, însă nu a putut evita

o înfrîngere severă, deși jucătoarele 
folosite au depus eforturi deosebite. 
Ț.S.K.A. este o echipă puternică și 
nu încape îndoială că va cuceri din 
nou trofeul'*. în celălalt meci, Ruda 
Hvezda Praga — A.Z.S. Varșovia 3—0 

M5, 8. 3).
Aseară, în ziua a doua a competi

ției, Dinamo a întîlnit pe A.Z.S. 
Varșovia de care a dispus cu 3—0 
(13, 11, 9). Bucureștencele s-au impus 
in fața unei adversare modeste, însă 
— fără a face jocul bun din partida 
pierdută la Ț.S.K.A. în formația Di
namo au evoluat : A. Constantinescu, 
II. Bogdan, E. Stoian, M. Șorban, C. 
Dinculiță. V. Hoffmann (M. Dobro- 
geanu, P. Tache).

• Fostul internațional 
tin Beskov a fosț numit 
ția de antrenor al echipei repre
zentative de fotbal a U.R.S.S. în 
vîrstă de 54 de ani, Beskov a jucat 
în linia de atac a echipei Dinamo 
Moscova, iar din anul 1957 este 
antrenor. El este și autorul cărții 
„Jocul înaintașilor".

• Pe stadioanele de fotbal din 
Italia continuă să se repete acte 
de violență. Duminică, pe diversele 
stadioane unde s-au disputat me
ciuri. de campionate, au fost rănite 
50 de persoane. Incidentele cele 
mai grave s-au produs la Neapole, 
Torino șl Genova, unde suporterii 
au atacat forțele de ordine și arbi
trii. Presa sportivă italiană trage 
un nou semnal de alarmă, cerînd 
să se ia măsuri hotărîte pentru 
combaterea actelor de violență pe 
terenurile de fotbal.

• Pe Stadionul Național din 
Cairo, în prezența a peste 40 000 
de spectatori, s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Republicii A- 
rabe Egipt și Republicii Populare 
Congo, contînd pentru locurile 3—4 
din cadrul „Cupei Africii" Vic
toria a revenit, cu scorul de 4—0 
(2—0) fotbaliștilor egipteni. în fi 
nala competiției se vor întîlni echi
pele Republicii Zair șf Zambiel.

• Federația internațională de

Konstan- 
în func-

fotbal a suspendat federațiile na
ționale din Siera Leone și Maroc 
pentru neplata cotizațiilor. Alțe 
33 de federații au fost avertizate 
întrucît nu au achitat pe anul !n 
curs cotizația de 300 de franci el
vețieni După cum se știe, necon- 
formarea La această dispoziție, in* 
clusă în regulamentul FIFA, atra
ge suspendarea automată.

Pe de altă parte, Federația in
ternațională de fotbal a hotărît să 
aloce un fond de 25 000 de franci 
elvețieni pentru familiile victime
lor accidentului petrecut recent pe 
stadionul „Zamalek" din Cairo 
cînd, din pricina prăbușirii unei 
tribune, și-au pierdut viața 48 de 
persoane.

• în etapa a 19-a din campiona
tul Austriei desfășurată duminică, 
s-au înregistrat rezultatele: Rapid 
Viena—Vorarlberg 6—1 : A.K. Graz 
—Radenthein 1—0 : Austria Salz- 

• burg — Simmering 0—1 ; ASK 
Linz — Voest Linz 3—0 ; Admira 
Wacker Viena—Sport Klub Viena 
1—1 ; Eisenstadt — Wacker Inns
bruck 0—1 ; Austria Viena — F.C. 
Vienna 2—1.

Clasament: 1. Wacker Innsbruck 
— 30 p (un joc mai puțin) ; 2. 
Voest Linz — 28 p; 3. Austria 
Viena 26 p, Admira Wacker are 18 
p și ocupă locul 9.
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