
ETAPA JUDEȚEANĂ 

LA TENIS DE MASĂ
SIBIU. Clubul tineretului din 

Agnita a fost gazda unor însuflețite 
Întreceri încheiate cu următorii cîț- 
tigătorl: 11-14 ani: Melița Vetro 
(Șc. gen. Cristian) șl G. Kreuder 
(Șc. gen. Șelimbăr); 15-19 ani: Ma
ria Tonciu (Lie. ind. alim. Sibiu) 
și N. Avram, de la același liceu.

Ilie IONESCU, coresp. județean

SATU MARE. La capătul unor 
interesante întreceri, sportivii din 
asociațiile sindicale, categoria 19-30 
de ani, au stabilit următoarea ie
rarhie : 1. Elisabeta Donca (Lie. in
dustrial), 2. Ecaterina Cherecheș 
(Lie. industrial), 3. Ecaterina Firtș 
(Victoria Cărei). La băieți, pe pri
mul loc, s-a clasat Constantin Pris- 
coveanu (Unio Satu Mare)

Z. COVACI, corespondent

ORADEA. In sala I.E.M.B., mal 
bine de 70 de concurenți și-au dis

putat întâietatea în limitele catego
riilor 11-14 ani șl 19-30 de ani. 
Rezultate : 11-14 ani: Doina Cuiciu 
(Șc. gen. Brusturi) și D. Vișan (Șc. 
gen. Talpoș); 19-30 de ani: Viorica 
Ghent (Beiuș) și I. Scurtu (Oradea); 
tineri din cooperație: Al. Lucie (Sa- 
lonta).

Ilie GHIȘA, coresp. județean
ARAD. în sala liceului nr. 3 din 

localitate s-a desfășurat duminică 
etapa județeană Ia tenis de masă 
din cadrul „Cupei tineretului". în
trecerile au fost deosebit de dispu
tate și au angrenat un mare număr 
de sportivi și sportive de la cate
goria de vîrstă 15-19 ani. Primele 
trei locuri au fost ocupate, la fete, 
de Elena Bociorf (lie. agricol Li- 
pova), Edith Kallos (lie. Constr. 
civile Arad) și Elena Sandu (lie. 
Agricol Arad), iar la băieți de 
Ștefan Kraici (lie. Săvîrșin), Mir
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ȘI SPORTUL

Vișan (nr. 14) 
. deschide scorul 

în meciul de a- 
seară, România 

— Bulgaria

pe fiecare cîte o glumă sau cîte o 
întâmplare interesantă, de „culise", 
primite cu interes și ropote de’ 
aplauze.

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag a 3-a)

ȘEDINȚA COMISIILOR CENTRALE DL ORGANIZARE 
A „CUPEI TINERETULUI» Șl COMPLEXULUI 

POLISPORTIV „SPORI Șl SĂNĂTATE»
Miercuri la prinz a avut loc, la sediul Consiliului Național pentru Educa

ție Fizică șl Sport ședința comună a comisiilor centrale de organizare a „Cu
pei tineretului" și complexului polisportiv „Sport și sănătate".

A fost prezentată o analiză asupra modulul cum s-a desfășurat ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului" și au fost făcute unele precizări referitoare la fi
nala de tenis de masă, programată la Ploiești in zilele de 6 șl 7 aprilie.

Au fost luate în discuție diferite aspecte organizatorice și de popularizare 
privind ediția de vară a „Cupei tineretului", aflată în curs de desfășurare.

S-au făcut referiri la ediția de vară a „Cupei tineretului" pentru studenți, 
cu finale la s discipline sportive.

Au fost discutate unele probleme vizind buna organizare a pregătirii și tre
cerii probelor șl normelor din cadrul complexului polisportiv „Sport șl sănă
tate".

S-au făcut o serie de recomandări reprezentanților organelor și organiza
țiilor cu responsabilități sau atribuții în domeniul sportului să sprijine mal 
activ, prin toate mijloacele, aceste importante acțiuni Întreprinse In baza pre
vederilor Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973.

I.a ședință au luat parte prof. untv. Ion Șiclovan, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
și Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S.

cea Radiola (lie. Pecica) și Florea 
Bota? (lie. Ineu).

Tiberiu TIGANU, coresp.

ALEXANDRIA. Au fost desemnați 
campionii județului Teleorman la te
nis de masă la următoarele categorii 
de vîrstă :

11—14 ani: Georgeta Doia (Șc. ge
nerală 2 Zimnicea) și Liviu Marines
cu (Șc. generală 4 Roșiori de Vede).

15—19 ani : Natalia Stanciu (Liceul 
din Zimnicea) și Tiberiu Călin (Lie. 
industrial Videle).

întrecerile au fost găzduite de fru
moasa sală de sport a Școlii generale 
nr. 3.

GALAȚI. Comitetul U.T.C. și con
siliul asociației sportive al întreprin
derii de construcții zootehnice au or
ganizat o atractivă întrecere de tenis 
de masă dotată cu trofeul „CEA MAI 
RAPIDA PALETA".

Au participat peste 80 de munci
tori și tehnicieni. Cîștigător a fost de
clarat mecanicul auto Dumitru Avei-

T. SIRIOPOL, coresp. județean
BUZĂU. Sala Liceului pedagogic 

„Spiru Haret" din localitate a fost 
gazda întrecerilor tinerilor de la sate 
și din cooperație, peste 70 de con
curenți și concurente. Campioni ai 
județului au fost declarați Anca Șer- 
binescu (corn. Țintești) și Ștefan Tu
dor (com Pogoanele), respectiv Ma- 
ria Tudorancea (Buzău) și Gheorghe 
Pruteanu (Rm. Sărat).

D. SOARE, corespondent
MIERCUREA CIUC. Faza pe județ 

(Harghita) pentru tinerii din sindi
cate a fost cîștigată de Margareta 
Magyarossi (Gheorghieni) și Levente 
Gagyi (Odorhei).

în același timp, Ia Odorhei s-au 
întrecut tinerii din școli, de la sate 
și din cooperație. Iată cîștigătarii :

11—14 ani : Catalina Galamb (O- 
dorhei) și G. Zaharia (Săcel).

15—19 ani : Elisabeta Barabaș 
(Gheorghieni) și Cs. Gyarmati (Odor
hei).

Sate : Clara Gybrgy (Căpîlnița) și 
A. Kuti' (Săcel).

Cooperație : Ilonka Csergo și E. 
Hecser, ambii de la Odorhei.

V. PAȘCANU, corespondent

Vă închipuiți probabil 
solicitați sînt handbaliștii 
acum, după splendidul lor 
în cea de a 8-a ediție a Campionatu
lui mondial. Asaltați pur și sim
plu de ziariști și suporteri la cîteva 
clipe după aterizare, ei au fost

bombardați nu numai cu între
bări, ci și cu o sumedenie de... in
vitații.

Și iată că marți, ia prima zi după 
sosire, promisiunile au început să 
fie onorate : întâi la redacția „In
formației Bucureștiului", apoi la 
„Flacăra11, după amiază la Acade
mia de științe economice, iar sea
ra la conducerea C.N.E.F.S. !

I-am însoțit pe băieți la întâl
nirea cu studenții de la A.S.E.,

unde li s-a făcut o primire foarte 
călduroasă.

Marele amfiteatru a înregistrat 
cu acest prilej o asistență record 
(circa 2 500 de studenții) și —după 
cum spunea cineva — chiar dacă 
ar fi fost anunțat un concert ex-

traordinar al formației „Phoenix" 
— lideră autoritară în toate topu
rile — nu venea atâta lume.

Salutați cu entuziasmul și căl
dura caracteristice studenților, 
handbaliștii de aur s-au simțit în 
largul lor. Au răspuns zecilor de 
întrebări cu plăcere, găsind aproa

SERIA I
Norvegia — Franța
8—1 (4—0, 3—0, 1—1)
R. F. Germania — Iugoslavia 
10—2 (1—2, 4—0, 5—0)
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Austria — Italia 
7—4 (3—1, 1—2, 3—1) 
România — Bulgaria 
6—1 (2—0, 1 —•0, 3—1)
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o 4-a, cronici și comentarii de la partidele de ieri).

Ieri dimineață au fost reluate par
tidele întrerupta din rundele ante
rioare.’ în general, s-au înregistrat 
rezultatele așteptate. După o rezis
tentă prelungită, Părtaș a fost silit 
să se recunoască învins in partida cu

Astă-seară, In sala Floreasca, baschet internațional de mare atracție

POLITEHNICA - U.C. CLERMONT - FERRAND,
SEMIFINALA FEMININA A C.C.E.

Pentru a treia oară în istoria des
fășurării cupelor europene la bas
chet, o echipă românească se află 
în semifinalele C.C.E. Performanța 
actuală a fost obținută de forma
ția femininăV ’ ’ ”i Politehnica Bucu
rești, iar celelalte tot de Politeh
nica (in ediția 1968—1969, cînd a 
fost eliminată de Daugava Riga, 
câștigătoarea competiției) și de e- 
chipa masculină Steaua (1960—1961, 
eliminată de T.S.K.A. Moscova, 
cîștigătoarea ediției respective).

De astă dată, studentele noastre 
nu mai sînt victime sigure (ca în 
1969), ci emit pretenții, chiar dacă 
adversara lor — U.C. Clermont- 
Ferrand — este finalista ediției 
precedente a C.C.E., are în compo
nență 10 internaționale (deci toate 
jucătoarele) și deține o medie de 
talie net superioară (1,80, față de 
1,74). Valoarea campioanelor Fran
ței (țară a cărei reprezentativă s-a 
clasat printre fruntașele ultimelor 
campionate europene) este indiscu
tabilă. Dar nu este mai puțin ade
vărat rit baschetbalistele de la Po
litehnica alcătuiesc — actualmente 
— o echipă în sensul cel mai bun 
al cuvântului. Au dovedit-o în a- 
cest sezon, cînd au cîștigat (șl aca
să și în deplasare) în fața campi
oanelor Austriei, Ungariei și Italiei ; 
se vor strădui să arate și în fața 
celebrei Jackie Chazalon și a co
echipierelor acesteia că sînt demne 
reprezentante ale baschetului ro
mânesc, bine cotat pe plan interna
țional. în plus, sîntem convinși că 
în afara calităților proprii (tehni
citate, tempo rapid al acțiunilor, 
precizie în aruncările la coș, uni
tate sufletească și combativitate 
exemplară), simpatizatele baschet
baliste de la Politehnica se vor 
bucura din plin de sprijiiftil publi
cului (format în proporție de mare 
majoritate din studenți), de obicei 
entuziast și capabil să-și poarte

Ecaterina Savu și Jackie Chazalon, prietene și adversare, căpitanele celor 
două echipe, aseară în sala Floreasca la prima întîlnire, cu prilejul antre
namentului Foto : Paul ROMOȘAN (Continuare in pag. a 4-a)

DE LIDER...
maestrul sovietic Vitali Țeșkovski. Cu 
acest prețios punct cîștigat după în
trerupere, Țeșkovski s-a instalat sin
gur in fruntea .clasamentului. Volodea 
Vaisman, după ce în ajun cîștigase 
o foarte frumoasă partidă de atac (cu 
negrul) împotriva lui Farago, nu a 
reușit să-și valorifice ușorul avantaj 
material pe care-1 avea in întrerupta 
cu iugoslavul Kurajița, trebuind să se 
mulțumească cu numai o jumătate 
de punct. Oricum, Vaisman a avut 
pînă acum cea mai bună evoluție 
dintre toți concurenții români și se 
află în clasament în imediata apro
piere a liderului. Cu mai multă lu
ciditate în pozițiile pe muche 
țit, maestrul ieșean are mari 
să rămînă pină la sfirșit 
fruntașii turneului.

Surpriza rundei a patra a

de cu- 
șanse 

.printre

furni
zat-o insă tânărul Mihail Șubă, re
velația ultimei ediții a campionatu
lui republican, învingîndu-1 la mare 
luptă pe experimentatul nostru maes
tru internațional, Victor Ciocâltea. Al
te rezultate : Plachetka — Stanciu 
*/„—t/Sj Maciejewski— Westerinen 0—1. 

în runda de aseară (a cincea), o 
singura partidă a fost decisă : Pla
chetka — Faaago 0—1. Remiza a fost 
acceptată în întîlnirile Maciejewski 
— Kurajița și Popov — Țeșkovski. 
Partidele Părtaș — Stanciu, Rodri- 
guez — Westerinen, Ciocâltea — Vogt 
și Ghizdavu — Șubă s-au întrerupt. 

Iată acum clasamentul după 5 run
de : Țeșkovski 4, Westerinen 3>A (1), 
Vogt (1), Kurajița, Popov 3, Vais
man 2'/2, Stanciu, Șubă, Rodriguez 
(1), Farago 2, Ciocâltea, Ghizdavu, 
Părtaș (1) 1, Maciejewski, Plachetka 
>/2 puncte.

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
se joacă runda a șasea.

Tiberiu RADULESCU

GHEORGHE GÎRNIȚĂ -
DISTINS CU TITLUL

DE MAESTRU EMERIT

Ieri, la sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, s-a 
desfășurat festivitatea decernării titlu
lui de maestru emerit al sportului biat- 
lonistului Gheorghe Gîrniță (Dinamo 
Brașov), medaliat cu argint la campio
natele mondiale desfășurate la Minsk. 
Ir.alta distincție i-a fost înmînatâ de 
către prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea. Au mai 
fost de față reprezentanți ai con
ducerii C.N.E.F.S., ai Federației ro
mâne de schi și bob, ai clubului 
sportiv Dinamo Brașov. Vicecampio- 
nul mondial al probei de 20 km 
a mulțumit pentru înalta prețuire 
și s-a angajat ca, împreună cu co
legii săi, să nu precupețească nici 
un efort pentru a obține pe viitor 
rezultate și mai bune în marile con
fruntări internaționale. '

■ . ’ ■ .........."........   V ■

PRIMA CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ A LUCRĂTORILOR DIN TURISM A ADOPTAT

UN AMPLU PROGRAM DE MASURI 
PENTRU DEZVOLTAREA SI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ACTIVITĂȚII TURISTICELa sfîrșitul săptămînil trecute, a 
avut loc, la București, prima con
ferință pe țară a lucrătorilor din 
turism care a prilejuit o amplă a- 
naliză a posibilităților de dezvoltare 
și de îmbunătățire a activității din 
acest domeniu cu multiple și fa
vorabile implicații în economia ță
rii, în procesul formațional-educa- 
tiv al tineretului, în menținerea 
stării d 
parității de muncă 
etc.

Raportul prezentat 
turismului, toyarășul 
privind activitatea

sănătate și refacerea ca- 
a populației

de ministrul 
Ion Cosma, 

desfășurată în 
acest domeniu în primii trei ani ai 
actualului cincinal, intervențiile e- 
fectuate de reprezentanții conduce
rilor unor ministere, instituții și 
organizații centrale, discuțiile pur
tate în comisiile de lucru pe pro
bleme, au relevat substanțialele pro
grese realizate în perioada 1971-

AZI LA TORINO

START IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
LA FLORETĂ FEMEI

Orașul Torino găzduiește, începînd 
de astăzi, două mari competiții in
ternaționale de scrimă, cele mai im
portante din luna martie : „Cupa 
campionilor europeni" la floretă fe
mei și în continuare turneul indi
vidual pentru „Trofeul Martini1', în 
care ca de obicei participă întrea
ga elită a continentului nostru, flo- 
retiste în speță.

Campioana României, echipa clu
bului -Șteaua București, concurează 
și de data aceasta cu mari posibi
lități de a realiza un succes total. 
Ar fi pentru a patra oară consecu
tiv cînd „4“-ul feminin de 
al clubului nostru campion 
rește cupa.

Plecat luni dimineață din 
reȘti, lotul floretistelor de la Steaua 
a ajuns în seara aceleiași zile la

floretă 
cuce-

Bucu-

Torino. Marți și miercuri sportive
le bucureștene au efectuat ușoare 
antrenamente de acomodare, chiar 
pe planșele unde vor avea loc în
trecerile, la Palazzo delo Sport Cît 
privește formația cu care antreno
rul emerit Andrei Vîlcea va intra 
în concurs, aceasta va fi fixată în 
funcție de partenera de întrecere, 
în orice caz, intenția antrenorului 
Vîlcea e6te de a folosi în „C.C.E." 
ca și în Trofeul Martini întregul 
lot care a făcut deplasarea, spor
tivele cu o mai mare experiență 
— Olga Szabo, Ecaterina Stahl, Ilea
na Gyulai, Ana Pascu, Suzana Ar
deleana — dar și pe cele care s-au 
impus anul trecut, în special la 
Universiada de la Moscova, Viorica 
Draga și Magda BiWtoș...

• Lărgirea și diversificarea acțiunilor turistice • O utilizare mai 
deplină a bazei materiale existente • Activitate organizată și con- 
tinuă pentru întregul tineret • Preocupare sporită pentru populația 
rurală • Impulsionarea creării de cercuri și asociații turistice 

1973 de turismul românesc șl au 
scos în evidență, totodată, posibili
tăți de a îmbunătăți mai mult a- 
ceastă activitate, de a valorifica, 
în mod superior bogatul patrimo
niu turistic al țării. Tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Qomite- 
tulul Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, a subliniat, în concluzii, că a- 
ceastă activitate trebuie să asigure 
condiții mai bune oamenilor mun
cii pentru recrearea lor, pentru o- 
dihnă și tratament, contribuind tot-

odată ia progresul economic și ia 
creșterea prestigiului țării noastre.

. Consfătuirea a adoptat, cu acest 
prilej, un amplu program de mă
suri menite să urce pe o treaptă 
calitativă superioară activitatea tu
ristică, să sporească și mai mult 
participarea tineretului, a tuturor 
categoriilor de cetățeni, la această 
activitate care constituie unul din

Sebastian BONIFACIU

(Continuare In pag. a 2-a) t

Moment culminant la ediția de anul trecut a ,,C.C,E.“ de la Torino: 
floretistele de la Steaua pentru a treia oară în posesia trofeului. Vor reneta 
(?«tc ele fi in gțeșț



UN DEZIDERAT: REPREZENTANTELE „CRAVATELOR ROȘII" 
Șl MAI APROAPE DE SPORT!

PETRILA - PAR1NGUL — O 
PERMANENTA INVITAȚIE LA 

SCHI

„Turismul de munte, place și 
iarna capiilor, pionierilor, dacă 
este organizat pe gustul tuturor. 
Iată de ce și noi hunedorenii sîn- 
tem nelipsiți de la asemenea acți
uni pe care le inițiem aproape 
la fiecare sfirșit de săptămină..."

Două inițiative 
ale Box-Clubului 

din Brăila:

„SAPTAMÎNA BOXULUI** 
Șl „MEMORIALUL ION COVACI-

în planul de măsuri aprobat de 
plenara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor din 21 aprilie 
1973, în baza Hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportu
lui, la capitolul IV se precizează 
printre altele :

„In cadrul acțiunilor sportiv-turis
tice pionierești ce se desfășoară în 
aer liber vor fi antrenate în mod 
insistent și fetele, organizîndu-se și 
unele activități speciale (gimnastică 
modernă, patinaj, înot etc)"'.

Un asemenea obiectiv 6e află — 
constant — în atenția multor con
silii județene ale organizațiilor pio
nierilor (Sibiu, Constanța, Cluj, Ba
cău, Maramureș, Dolj etc), de bună 
seamă din nevoia de a aduce mai 
aproape elevele aflate la vînsta 
i,cravatelor roșii", de exercițiul fi
zic, de activitățile sportive, peste 
cele efectuate în cadrul orelor de 
clasă și în acțiunile întreprinse la 
nivelul detașamentelor.

Fenomenul tinde așadar să se lăr
gească, să se generalizeze. Pioniere
le iși manifestă tot mai mult dorin
ța de a fi printre inițiatoarele u- 
nor acțiuni sportiv-tnristice cu ca
racter permanent, ale unor activi
tăți la disciplinele care le sporesc 
grația — gimnastica, patinajul și 
înotul. Vacanța de iarnă a semna
lat multe reușite, ca de pildă cele

ȘCOALA 

DE MINIRUGBY 

DE LA „152“...
/ Există o școală generală în Capi
tală (nr. 152 din sectorul 7), unde 
rugbyul se află la el aca6ă„. Și 
asta din 1969. Este anul în care 
I.E.F.S. a experimentat aici rugbyul- 
pitic. Mai precis, cu elevii din 
clasa a V-a. Experimentul a 
reușit, astfel că acum, după pa
tru ani, se poate vorbi de o 
oarecare tradiție în minirugby 
la „152“, asigurată inițial prin 
grija unei profesoare de edu
cație fizică, Mihacla Chiriac și, în 
continuare, de un fost jucător în 
divizia A, Daniel Ene, titular la 
Sportul studențesc. Absolvind IEFS- 
ul, prof. Ene a primit cu mult 
interes (era pentru el o noutate) să 
ducă mai departe această operă de 
generalizare a sportului cu balonul 
oval într-o școală generală.

Reușita a fost deplină. în prezent 
se poate vorbi de existența unor e- 
chipe la nivelul tuturor clase
lor V—VIII, care își organi
zează și un campionat pro
priu, sistem divizie. Iar e- 
chipa reprezentativă a școlii, recte 
« unității de pionieri (fiindcă toți 
minirugby'știi sînt și „cravate ro
șii") caută acum să perfecteze în
tâlniri cu formații similare. O ase
menea inițiativă se va traduce în 
•fapt în vacanța de primăvară, cînd 
pionierii rugbyști de la Școala ge
nerală nr. 152 vor primi vizita co
legilor de la Școala generală din 
comuna Firtănești, județul Galați 
(despre care am și scris, nu de mult 
la această rubrică). Apoi, în vacan
ta mare, cele două echipe „mini" se 
vor rcîntîlni în orașul de pe malul 
Dunării, la Galați...

Cei patru ani de rugby la „152" 
au însemnat nu numai consolidarea 
cercului sportiv ca atare, ci și des
coperirea unor elevi deosebit de 
înzestrați pentru acest sport, cen
trii Slăvuțeanu și Nedelcu, jucăto
rul d,e linia a III-a. Petcu. O sub
liniere pe care o considerăm utilă : 
Nedclcu face parte din actualul Iot 
republican do juniori, aflat în pre
gătire pentru Turneul F.I.S.A. din a- 
prilie, de la Heidelberg. Slăvuțea
nu, Nedelcu și Petcu, absolvind 
Școala generală nr. 152 au trecut 
mai departe, la „Energia", unitate 
sportivă de învățămînt care le-a 
netezit drumul spre consacrare.

Rugbyul de la „152“ promite să 
dea în curînd și alte elemente de 
perspectivă. î».tr-o primă etapă, pe 
Eremia, Ștcfănescu și Ciobanu 
(despre care s-ar putea scrie mai 
mult în anii viitori). Și aceasta, 
deoarece în respectiva școală ta
lentele nu lipsesc, ceea ce favori
zează trecerea în prim-planul per
formanței a numeroși pionieri, de
oarece se arată multă înțelegere 
față de exercițiul1 fizic. Prof. Irina 
Ștefănoiu, în calitate de directoare 
și prof. Mihai Terzi, ca instructor 
comandant al unității de pionieri, 
reprezintă — alături de profesorii 
de specialitate — cadrele didactice 
care stimulează copiii către 6port 
peste granițele școlii.

din județul Harghita, în domeniul 
patinajului, continuate nu de mult 
cu un mult apreciat festival al mi
cilor patinatori din întreaga țară, 
programat la Miercurea Ciuc. La 
Cluj, tot în prima vacanță a acestui 
an școlar, pionierele s-au numărat 
printre concurentele la atletism și 
la unele jocuri sportive.

Se apropie a doua vacanță a a- 
cestui an școlar, cea de primăva
ră, și în toată țara, la nivelul con
siliilor județene și municipale ale 
organizațiilor pionierilor, se fac 
preparative pentru cuprinderea 
„cravatelor roșii" în cît mai multe 
acțiuni sportiv-turistice. Vrem să 
credem că din sulta acestora nu 
vor lipsj cele rezervate cu precăde
re pionierilor, așa cum, de altfel, 
ne-au dat să înțelegem cadrele di
dactice din județele Iași, Bihor, 
Argeș, Ilfov ș.a., care răspund în 
principal de munca cu cei mai 
mici cetățeni ai patriei.

A aduce în prim-planul activității 
sportiv-turistice cît mai multe re
prezentante ale elementului feminin 
constituie un obiectiv cu infinite 
consecințe pozitive pentru mișcarea 
noastră sportivă. Apropiate de fe
nomenul sportiv, hcum, în acești 
ani ai formării deprinderilor de 
mișcare, a dezvoltării gustului pen
tru exercițiul fizic, elevele din cla
sele a III-a și a IV-a, îndeosebi, 
vor ajunge în anii următori, să în
drăgească o disciplină sportivă că
reia să i se consacre. Casele pionie
rilor, cu rețeaua lor minunată de 
cercuri, cluburile celor mici aș
teaptă din școli, noi șl noi ele
mente, băieți dar și fete, în măsu
ră să ridice — chiar din acești ani 
ai unei specializări timpurii — șta
cheta valorii sportive.

Ceea ce afirmă mai sus prof. 
Dorin Borza, responsabilul secți
ei sport-turism a Consiliului ju
dețean Hunedoara al organizației 
pionierilor ne-a fost confirmat de 
o mulțime de imagini puse la dis
poziție : elevii Școlii generale nr. 1 
din orașul Petrlla, aflat la poalele 
masivului Paring, urcă cu regula
ritate la cabana Buia, una din
tre cele mai solicitate, in tot tim
pul anului. Atunci cînd zăpada 
s-a așternut pe poteci, schiurile 
s-au arătat a fi un accesoriu in
dispensabil

CĂREI
PE ACEEAȘI PLANȘA : 

TATĂL Șl FIICA...

Pasiunea unor profesori și an
trenori pentru sport depășește a- 
desea limitele obișnuitului. Ei cau
tă să transmită odraslelor lor dra
gostea pentru același sport, călă- 
uzindu-le pașii spre consacrare.

Este ceea ce realizează unul 
din antrenorii noștri de scrimă, 
Androne Covaci de la asociația 
sportivă Victoria Cărei: propria-i 
fiică, Ildico Covaci a fost inițiată 
in arta minuirii floretei. A acti
vat cu frumoase rezultate la toate 
concursurile rezervate „cravatelor 
roșii" din localitate. Mai mult, la 
recentul campionat republican de 
scrimă pentru copii, fiica antreno
rului Androne Covaci din Cărei 
a concurat in finala competiției!

lat-o, în imaginea alăturată pe 
pioniera Ildico Covaci primind ul
timele îndrumări de la tatăl-antre- 
nor, moment surprins de colabora
torul nostru, Anton Ulmamei...

După doar 5 luni de existență 
este, firește, prematur a face bi
lanțul unei noi unități — printre 
primele cluburi menosportive din 
țară — care a primit numele (cu 
plăcut răsunet în lumea pugilis- 
inului nostru) : Box-Ciub Brăila.

Pornit la drum cu 80 de sportivi, 
noul club are acum un efectiv de 
160 de practicanțl ai boxului, prin
tre care 118 legitimați și restul 
copii aflați în faza primelor con
tacte cu sportul cu mănuși. Aces
tui contingent de pasionați al pu- 
gilîsmului le stau la dispoziție 7 
antrenori, pedagogi și instructori 
în același timp, cu bun renume în 
lumea boxului: Gheorghe Bobinaru 
(din mîinile căruța au pornit frații 
Cuțov), Grigore Nicolae, Ion Zlota- 
riu (participant olimpic în 1952, la 
Helsinki), Adolf Selbei (pînă de 
curînd boxer activ), Iordan Bute- 
rez, Petre Ganea și Victor Plînge- 
bani.

Majoritatea acestor dascăli de 
box au înțeles că pentru atrage
rea tineretului spre pugilism este 
nevoie a colinda școlile generale și 
profesionale, depistând elementele 
talentate și potrivite pentru acest 
sport dur și atletic, care formează 
curajul și caracterul. Din cauza in
stabilității școlarilor care învață o 
meserie (și pleacă apoi la diverse 
locuri de producție), antrenorii 
brăileni au ajuns repede la con
cluzia că centrul de greutate al 
căutărilor lor trebuie să cadă nu 
numai asupra centrelor de pregă
tire profesională (cuib se făcea 
pînă acum), cl șl asupra școlilor 
generale și, mai ales, a cartierelor 
orașului care în mod tradițional au 
produs boxeri. Așa se face că-i 
vezi adesea pe antrenorii brăileni 
pe străzile cartierelor Brăilița, Co- 
morovea. Radu Negru, Islaz, Atâr
nați — cercetând cu privirea pe 
copii și stând de vorbă eu ei...

Pe panoplia Box-Clubului din 
Brăila au început să apară prime
le semne ale reușitelor. După 10 
anî, ' pentru întâia oară, brăilenii

au ajuns în turneul final al com
petiției naționale pe echipe. în 
1973, ei au promovat nu mai 
puțin de 5 campioni naționali de 
juniori, dintre care doi : Niță Robu 
și Constantin Dafinoiu s-au făcut 
repede cunoscuți, obținînd victorii 
în turnea peste hotare și devenind 
elemente de nădejde ale lotului de 
tineret care se pregătește pentru 
campionatele europene de la Kiev. 
Acum, 60 de juniori brăileni sînt 
înscriși în campionatul județean.

Asemenea rezultate se cer conso
lidate, și în acest scop importantă 
este baza materială. Iată în ce di
recție se îndreaptă preocupările 
principale ale conducerii clubului. 
Președintele unității, Gheorghe Tă- 
nase (vechi activist sportiv, care 
și-a făcut ucenicia în domeniul 
dificil al fotbalului) manifestă 
mult interes pentru asigurarea 
unor condiții civilizate (și eficace) 
de pregătire, de antrenament, de 
desfășurare a activității pugilistice. 
Am vizitat împreună una din cele 
trei săli de care dispune clubul ac
tualmente și, mai ales, șantierul 
noii săli de box (reamenajarea 
unei mari hale dezafectate) care

va trebui dată în folosință în 
cursul lunii aprilie și care va fi 
bine dotată (două ringuri fixe, 24 
saci, saună, vestiare, compartimen
tare pentru lucrul pe ateliere etc.).

De mare atenție se bucură aici 
programul competițional, considerat 
un important element propagandis
tic. Odată cu urarea de an nou, 
clubul a imprimat pe cartonul tri
mis suporterilor săi și calendarul 
galelor, planificate pe întregul an I 
Cu multă plăcere am aflat de pro
gramarea „Memorialului Ion Co
vaci" (10—18 august). în amintirea 
fostului campion național, căzut la 
datorie ca milițian în orașul său 
de baștină. De altfel, în vitrina de 
onoare a clubului au fost expuse 
medaliile și centurile lui Covaci, în 
semn de pioasă amintire. Tot atît 
de* interesantă ni s-a părut ideea 
„Săptămînii boxului brăilean" (24 
— 29 septembrie), aflată- la a 2-a 
ediție, care va cuprinde gale, în
tâlniri cu veteranii boxului local, 
filme pugilistice, expoziții, edita
rea unei broșuri dedicate istoriei 
boxului brăilean etc.

Victor BANCIULESCU

UN NOU TEST IN AȘTEPTAREA C.M.

POPICARII ROMÂNI S-AU PREGĂTII INTENS
PENTRU ÎNTÎtNIRFĂ CU EEHIPELE CEHOSLOVACIEI

întrecerile de verificare a stadiu
lui pregătirilor efectuate de popica
rii români în vederea campionate
lor mondiale continuă. Astfel, după 
dubla întâlnire cu selecționatele 
R. F. Germania, susținută în depla
sare, echipele naționale ale țării 
noastre vor primi sîmbătă și dumi
nică, pe teren propriu, replica puter
nicelor reprezentative ale Cehoslo
vaciei. Disputele vor avea Ioc pe a-

PRIMA CONSFĂTUIRE A LUCRATORILOR DIN TURISM
(Urmare din pag. 1)

• Casa pionierilor din 
Ploiești se tace remar

cata prlntr-o susținuta 
activitate sportiv-turis- 
tică. Recent, un grup 
de mici turiști ploieșteni 
au tăcut popas la si
naia șl apoi au urcat 
pînă la Poiana Stlnll. 
Acolo, Înzestrați cu 
schiuri și săniuțe au 
organizat ad-hoc reuși
te întreceri.

• în școlile generale 
din Județul Sălaj se

PE SCURT
practică tot mai activ 
gimnastica In „pauza 
mare". Un bun exemplu 
în această privință li 
oferă pionierii de la 
Școala generală nr. 1 
din Zalău, unde in spri
jinul acestei utile acti
vități de masă a fost 
pusă la dispoziție și o 
stație de radioamplifi
care

• Apreciatul polispor
tiv Albin Morariu, ma
estru emerit al sportu

lui, își continuă șl a- 
cum la vlrsta de aproa
pe 79 de ani activitatea 
de popularizare a exer
cițiului fizic și gimnas
ticii mal aies. în cadrul 
Consiliului municipal 
Cluj al organizației pio
nierilor. Un frumos e- 
xemplu de longevitate 
fn activitatea obștească 
și de dăruire sportului 
de care este legat încă 
de la vtrsta de 8 ani..

O ALTFEL DE ÎNTRECERE...
Pionierii Școlii generale din co

muna Vedea — Ilfov, lot mai mult 
ancorați în activitatea sportivă, 
participă paralel, începînd din acest 
trimestru de învățătură și pînă la 
finele lunii aprilie, și la o altfel 
de întrecere. Ea vizează în final, 
transformarea imensei curți a școlii, 
într-una din cele mai frumoase ba- 
ze sportive din județ.

Realmente există puține școli 
generale din județul Ilfov care să 
dispună de un spațiu atît de în
tins (de aproape 5 hectare), un 
fost parc, cu cîteva decenii în ur
mă, și acum integral pus la dispo
ziția tineretului studios din Vedea. 
Conducerea consiliului popular 
(președinte. Alexandru Șovei) do
vedește, și pe această cale, o lar
gă înțelegere față de generațiile în 
formare, oferlndu-!e condiții tot 
mai bune de pregătire. După un

splendid local, acum cîțiva ani, 
prevăzut cu amenajări-anexă pen
tru lucrările practice, lată posibili
tăți multiple și pentru practicarea 
exercițiului fizic, a sporturilor, 
după aptitudini și preferințe?

Imensul spațiu ce îl reprezintă 
curtea școlii generale din Vedea — 
Ilfov a și început să devină o bază 
sportivă. Se practică handbalul (se 
pare, sportul cel mai îndrăgit în 
școală și în comună), voleiul, fot
balul, atletismul Sînt, însă, multe 
de făcui pentru ca pionierii din 
Vedea să se poată înscrie printre 
fruntași în întrecerea pentru cea 
mai frumoasă bază sportivă șco
lară Este o operație în curs la 
care vor participa — după cum 
ne-a încredințat profesorul de edu
cație fizică Grigore Mirea — nu 
numai elevii ci și cadrele didac
tice...

Rubrică redactată de Tibariu STAMA

cele mai plăcute și utile moduri de 
petrecere a timpului liber.

O sarcină de prim ordin ce de
curge din acest program constă în 
valorificarea mai bună a bazei 
materiale existente, urmînd ca, în 
acest scop, Ministerul Turismului, 
U.G.S.R., U.T.C., beneficiarii prin
cipali de servicii turistice. întreprin
derile de turism, să ia măsuri pen
tru a atrage un număr tț^t mai ma
re de oameni ai muncii în diverse 
acțiuni turistice ți în tot timpul a- 
nului. S-a convenit că pentru rea
lizarea cu succes a acestei sarcini, 
este necesar să se ia măsuri pentru 
lărgirea gamei de acțiuni turistice, 
pentru diversificarea lor, ținîndu-se 
seama de preferințele diferitelor 
categorii de oameni, de la orașe 
și sate, de vîrsta și profesia ior, 
de specificul unor zone geografice, 
de tradiții etc. In această direcție 
se va acorda o atenție deosebită 
vizitării locurilor istorice legate de 
mișcarea revoluționară și democra
tică din România, excursiilor cu 
caracter cultural care permit cu
noașterea bogățiilor spirituale ale 
poporului nostru, a monumentelor 
istorice și de artă, a frumuseților 
naturale, a folclorului și tradițiilor 
populare etc.

Activitatea turistică de sfirșit de 
săptămină. desfășurată cu precăde
re în zonele preorășenești sau în 
stațiuni aflate la distanțe relativ 
redus? de centrele urbane, va fi 
de asemenea impulsionată într-o 
mai mare măsură considerindu-se 
că baza materială existentă poate 
fi mal judicios utilizată.

O preocupare deosebită o va con
stitui atragerea întregului tineret al 
țării într-o activitate tuțistică or
ganizată și continuă, cu caracter 
social-educațional, de cunoaștere, 
instruire și recreare, printr-o folo
sire mai largă a căminelor, interna
telor, cabanelor, campingurilor, sa
telor de vacanță, prin dezvoltarea 
unor capacități de cazare simple. în 
construcții ușoare realizate prin 
munca patriotică a tinerelului. în 
acest scop, Ministerul Turismului 
împreună cu Biroul de Turism pen
tru Tineret și cu Ministerul Edu
cației și Invățămîntului urmează 
să stabilească, în următoarele luni, 
un plan concret de acțiune pentru 
dezvoltarea bazei materiale turis
tice destinată tineretului. De o a- 
tenție sporită se va bucura și ac
tivitatea turistică cu populația ru
rală a țării oferindu-s« tineretului 
și oamenilor muncii de la sate mai 
multe posibilități de a participa la 
excursii, de a-și petrece timpul li
ber în stațiuni de odihnă ți tra
tament.

Apreciindu-se că cercurile și aso
ciațiile cu profil turistic pot desfă
șura o muncă foarte utilă pentru 
stimularea interesului față de cu
noașterea patriei, pentru educarea 
maselor în spiritul respectării și 
protejării monumentelor naturale șl 
istorice, s-a prevăzut intensificarea 
acțiunilor de organizare și lărgire 
a cercurilor și asociațiilor de „Prie
teni ai turismului" sau „Prieteni ai 
naturii", conlucrîndu-se în acest 
scop cu Corisiliile populare, cu sin
dicatele, cu U.T.C„ cu Ministerul 
Educației și Invățămîntului. Pasiu
nea și pregătirea membrilor aces
tor cercuri șl asociații vor fi în
dreptate spre întreținerea cabane
lor, marcarea drumurilor ți a po
tecilor de munte, orgafiizarea echi
pelor de Salvamonf și Salvamar.

în vederea unei bune valorificări 
a numeroaselor obiective turistice 
de pe pămîntul patriei noastre, s-a 
stabilit ca unitățile de turism — 
cu sprijinul Ministerului de resort 
și al Comitetelor executive ale 
consiliilor populare — să la măsu
rile cuvenite : întreținerea drumu
rilor de acces, a marcajelor și' in
dicatoarelor, îmbunătățirea organi
zării vizitării acestor obiective (mo
numente ale naturii, monupiente 
istorice și de artă, muzee, case 
memoriale, centre folclorice și ar
tizanale etc). în cadrul acțiunii 
pentru organizarea de comime- 
model se vor lua măsuri pentru 
sporirea numărului de sate turis
tice luîndu-se măsurile de dotare 
a acestora cu strictul necesar unei 
serviri corespunzătoare a turiștilor.

Planul de investiții în domeniul 
turismului prevede realizarea unor 
noi obiective, cele mai importante 
lucrări urmînd a se efectua în 
Poiana Brașov, pe Valea Oltului, pe 
litoral, în stațiunile Băile Felix, 
Tușhad și Sovata, în București. S-a 
subliniat, în această Drîvință, fap
tul că Ministerul Turismului — 
exercitîndu-și atribuțiile pe care le 
are — va trebui să stabilească îm
preună cu celelalte organe centrale 
un sistem de relații prin care să se 
asigure coordonarea tuturor Inves
tițiilor cu caracter turistic — ca 
amplasament, grad de confort, do
tare, etc. — indiferent de titular

După cum se vede, activitatea tu
ristică din țara noastră pășește 
într-o nouă etapă, o etapă care 
speTăm să fie a împlinirilor ’mai 
depline atît a sarcinilor ce revin 
turismului ca ramură a economiei 
naționale cît și a dezideratelor 
numeroșilor iubitori ai acestei for
me de recreare și de educare acti
vă, concretă în spiritul dragostei 
de patrie.

rena cu patru piste, Voința din 
Tg. Mureș.

în răstimpul de la ultimul test, 
cei doi tehnicieni, Alexandru An
drei (£) și Tiberiu Szemany (m), au 
pus accent pe eliminarea deficien
țelor arătate în prima evoluție a se- 
jecționabililor peste hotare în acest 
an. Jucătoarele promovate în lotul 
republican s-au antrenat în condiții 
de concurs, deoarece la ele s-a ob
servat o emotivitate exagerată în 
momentele dificile, regăsirtdu-și cu 
greu ritmul normal. Toate sportivele 
însă au exersat suplimentar pentru 
îmbunătățirea jocului Ia „izolate", 
urmărindu-se în special rezolvarea 
figurilor de două popice dintr-o sin
gură lovitură.

Băieții au muncit și ei mai mult, 
întrucîț nu se adaptează rapid la 
popicele din plastic. Nestăpînind te
meinic tehnica lansării bilei cerută 
de materialele respective, majorita
tea popicarilor noștri au lucrat in
tens la „deschideri", în scopul de a 
mări procentajul de „nouara" din 
două și trei bile la manșele „izolate". 
S-a insistat asupra măririi capaci
tății do concentrare în momentele 
cheie, iar unii jucători au execu
tat un program de pregătire fizică 
specială pentru a nu a mai avea 
căderi în final,

Sînt de apreciat eforturile depu
se de componenții celor două loturi 
republicane pentru remedierea ca
rențelor dovedite în confruntarea 
cu echipele R. F. Germania, fiecare 
fiind dornic ca sîmbătă șl duminică 
să se autodepășească.

Tr. IOANIȚESCU

MIERCDRfA CIOC GĂZDUIEȘTE 
CAMPIONATELE

DE PATINAJ ARTISTIC
Cea mal Importantă competiție 

internă a patinajului artistic este 
programată la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, sub cupola patinoarului 
acoperit din Miercurea Ciuc. Timp 
de trei zile, începînd de vineri și 
pînă duminică, se dispută faza 
finală a campionatului României- 
în categoriile de juniori și seniori 
(băieți și fete).

Primii se vor afla în întrecere 
juniorii mari, care vor începe pro
ba figurilor obligatorii din dimi
neața zilei de vineri. Ei vor fi ur
mați, la scurt interval, de seniori 
și senioare, pentru aceeași probă. 
După-amiaza, încep întrecerea ju
niorii mici, iar senioarele își fac 
cea de-a doua apariție, în execu
ția „programului scurt". A doua 
zi, sîmbătă, își încheie întrecerea 
senioarele, iar băieții au de exe
cutat „programul scurt'1. în fine, în 
ultima zî. duminică după-amiază, 
vor fi desemnați campionii la ju
niori și seniori, precum și la pe
rechi.

întru totul, va fi un bogat pro
gram de întreceri, care va avea 
darul să intereseze în mod deose
bit pe iubitorii sporturilor gheții 
din orașul de la poalele Harghitei.

glîl sporturile!
BOX Aslă-searS, de la ora 18. in sala 

clubului Grivița Roșie va avea loc o 
gală amicală intre pugUiștil de la A. S. 
Dacia Pitești și o selecționată a munici
piului București,

SCRIMA Titlul de campioană munici
pală a floretisteior senioare din Capi
tală a revenit Evel Lucacl (Progresul), 
Clasamentul finalei : 1. Eva Lucacl 5 v„
2. Elisabeta Doară (I.E.F.S.) 3 v„ 3. Ana 
GIrbea (Progresul) 3 v., 4. Adriana Dra- 
gomir (Progresul) ! v., 8. Rodlca Văda- 
va-Popescu (I.E.F.S.) 1 v, 6. Elena Pițu 
(I.e.f.s.) 1 v. Pentru finala pe țară s-au 
calificat, de asemenea, Olga Szabo 
(Steaua), Marina FiUp (Progresul), Ni- 
dla Barbu șl ludith Dalnoki (I.E.F.S.), 
Carmen Budur (Viitorul) ți Florlea Tu
dor (Progresul) • Peste 30 de sabreri 
au luat parte la „Trofeul Carpațl" or
ganizat de c.J.B.F.s. Brașov. Clasa
ment : 1. Marin Mustață (Steaua) 8 
v.d.b., 2. Em. Dancea (Steaua) 6 v.d.b.,
3. I. Pantellmonescu (Școala sportivă 
nr. 1) 6 v.d.b, 4. S. Vlad (Tractorul 
Brașov) 5 v. De notat contribuția an
trenorului Mihal Tlcușan la reușita com
petiției. La echipe, Steaua I (Culcea, 
Mustață și Oancea) s-a situat pe pri
mul loc,

HANDBAL La sfirșltul acestei săptă- 
minl, doi cavaleri al fluierului din țara 
noastră — arbitrii internaționali Constan
tin Căpățină și Teodor Curelea — au 
dificila sarcină de a conduce o dificilă 
partidă internațională. Este vorba de 
jocul feminin Radnickl Belgrad ți Spar
tak Kiev, din cadrul semifinalelor Cupei 
campionilor europeni. • După cum ne 
transmite corespondentul nostru S, 
Albu', la Tlrgu Mureș s-au desfășurat, 
recent, două intilnlri amicale între for
mațiile masculine A.S.A. Tg. Mureș șl 
Minaur Baia Mare. In prima partidă 
au cîșilgat oaspeții cu 22—18, iar in cea 
de a doua — gazdele, cu 23—17. într-un 
alt meci de verificare, divizionara fe
minină A, Mureșul Tg. Mureș a depășit 
cu 20—H (9—6) formația de junioare a 
Liceului Bolyai din localitate • La Cluj 
s-a desfășurat, In urmă cu puțin timp, 
un turneu feminin, dotat cu „Cupa U- 
nlvcrsitățli", la care au participat C.S.M. 
Sibiu (divizia A), Constructorul Baia 
Mare șl Universitatea Cluj (divizia B), 
precum și formația Școlii sportive din 
localitate, care activează in divizia de 
juniori. Spre surprinderea generală tro
feul pus in joc a revenit echipei 
Școlii sportive (antrenor — A. De
meter), care a întrecut tonte adver
sarele : cu 21—13 pe „U", cu 17—8 pe 
Constructorul și cu 11—10 pe C.S.M. Si
biu. Clasament final : 1. Școala spor
tivă — 6 p ; 2. Universitatea — 3 p ; 3, 
Constructorul — 2 p : 4. C.S.M. Sibiu —
I p. (P. RADVANY - coresp) • Sim- 
bfttă și duminică, la Craiova ss va des
fășura o nouă ediție a tradiționalei com- 
petiții dotate .cu „Cupa Doljului". La 
seniori și-au anunțat participarea echi
pele Minaui Baia Mare, Independența 
Sibiu, C.S.M. Reșița, Știlnta Petroșani, 
C.ș.U. Pitești, Universitatea Craiova și 
Șc. sp. Craiova, în timp ce ta senioare 
vor participa formațiile Confecția Bucu
rești, Teba Arad, Guban Timișoara și 
Voința Craiova. Săptămină viitoare, vi
neri șl sîmbătă, «tnt programate între
cerile juniorilor din cadrul aceleiași 
competiții

LUPTE sîmbătă șl duminică, în mal 
multe localități s-au disputat meciurile 
din cadrul fazei de zonă a campionatului 
național individual al juniorilor la ..li
bere" (finalele sînt programate pentru 
zilele de 28—30 martie. Ia Botoșani). La 
Brăila întrecerile au fost mai intere
sante doar la categoriile mici unde spor
tivii din Galați Brăila șl lași au evo
luat mulțumitor. De semnalat faptul că 
la categoriile mart (juniori t) numărul 
coneurenților a fost foarte mic. Iată 
cîțiva dntre clștlgătorl la juniori mari: 
cat. <8 kg — D. Ignat (Șc.. sp. Galați), 
87 kg. — I. Chiriac (Dunărea Galați), 
62 kg. — I. Lupu (Șc. sp. Brăila), 74 kg.
— n. pruna (Șc. sp. Tecuci), 82 kg. — 
l. îavnov (Șc. sp. Galati) • tu sala 
Petrolul cțin Ploiești s-au întrecut 123 
de tineri din Pitești, Tlrgoviște, Călă
rași, Brăneșll, Constanța și Ploiești care
— după cum relatează corespondentul 
nostru FI. Aibu — au susținut meciuri- 
interesante. Zona a fost dominată de 
constănțeni care au cîștigat 10 locuri I 
(6 ta lunlori mici). Iată primii clasați, 
in ortnnea categoriilor, la juniori I : 
V. Zăvoianu (C S. Tlrgoviște), C. Măn- 
dili, I. Bratu (ambii de la Șc. sp. Con
stanța), I. Lungu (C. S. Tîrgoviște), M. 
Dumitrescu, Gh. Ciobanu (ambii de la 
Petrolul Pl.), FI. Făunescu (Lie. agricol 
Călărași), D. Mărgărit (Șc. sp. Con
stanța), V. lordaclie (Șc.’ sp. Călărași) 
și D. Drăguț (Șc. sp. Constanța).

POLO La bazinul Floreasca din Ca
pitală au continuat tntrecerile campio
natelor municipale rezervate echipelor 
de juniori și copii. Rezultate tehnice — 
Juniori : Rapid — Șc. șp. 1 7—2 (3—0, 
î—o, 2—1 - 1—1) ; Dinamo — școlarul 
4—1 (1—0, 0—1, 1—0, 2—0) ; Progresul — 
Petrolul S—3 (2—0, 1—1. 1—2, 1—0) ; CO
PII : Dinamo — Șc. sp. 1 5—3 (3—0, 
0—1, 1—1, 3—0) ; Progresul — Rapid 5—1 
(0—0, 2—0, 0—1, 3—0) ; Școlarul — Șc. 
sp. 2 5—3 (2—0, 1—0, 1—2, 1—0) a Echi
pa națională * Bulgariei se află de 
cîteva zile în București pentru a efec
tua antrenamente comune în compania 
celor mai puternice formații din Ca
pitală.

ÎNOT Rezultate înregistrate în ul
timul concurs de copil, desfășurat la 
bazinul „23 August" din Capitală : D. 
Nanu 1:14,9 — 10B m delfin ; Vall Dra- 
gomir 1:19,5 — 100 m delfin ; M. Ne- 
goescu 1:11,2 — loo m Uber : Mlhaela 
Oprea 1:15,0 — 100 m Uber ; C. Ungu- 
reanu 1 :28,8 — 100 m liber ; Carmen 
Mihăilă 1:31,7 — 100 m liber ; L. Ene 
2:37,1 — 200 m spate ; Dorina Baranyai 
2:49,6 — 200 m spate ; M. Clonda 1:29,7
— 100 m bras : Mariana Paraschiv
1:32,2 — 100 m bras ; A. Grozescu
10:38,1 — 800 m liber ; Vali Dragomlr
II :06,1 — 800 m liber: L. Ene 1:21.6 —
100 m bras; Oana Manoliu 1:26,9 — 
100 m bras ; s. Badea 3:00,0 — 200 m 
spate ; Mariana Paraschiv S:00.0 —
200 m spate : L. Ene 2:41,3 — 200 m 
mixt ; Dorina Baranyai 2:56,5 — 200 m 
mixt ; M. Negoescu 5:27,9 — 400 m li
ber ; Mlhaela Oprea 5:44.6 — 400 m 
liber @ Comisia Municipală de natație 
anunță organizarea unui curs de arbi
tri la înot, polo șl sărituri, care va În
cepe In ziua de 2 aprilie la sediul
C.M.E.F.S.

ACTUALITĂȚI IN TIR
Sezonul competițional la arme cu 

glonț a fost inaugurat cu concursul 
dotat cu „Cupa 8 Martie", organi
zat de comisia municipală, La cele 
două probe de armă standard, dis
putate pe poligonul Tineretului din 
Capitală, s-au întrecut peste 50 de 
trăgători. Iată primii clasați — ar
mă standarb 60 focuri culcat—seni
ori : 1. I. Orhei 579 p, 2. I. Janos- 
'tsik 575 p, 3. A, Nuțescu 573 P (toți 
de la Metalu) ; juniori : 1. L. Ghe- 
orge (Sc. sp 1) 580 p, 2. I. Vochîn 
(Steaua) 574p. 3. Niculina Iosif (Sc. 
sp. 1) 573 p ; începători 40 f: 1, G, 
Obretin (Sc. sp. 1) 377 p, 2. Florica

Constantin (Metalul) 361 p, 3. O. 
Stan (Șc. sp. 1) 354p.

O serie de pistolari de la Steaua 
vor pleca în ziua de 20 martie la 
Sofia, unde vor participa la un 
mare concurs internațional.

Ediția ’74 a tradiționalei compe
tiții la arme cu glonț, „Cupa primă
verii" — organizată de F.R.T. — se 
va ține în zilele de 29—31 martie 
în Capitală. Locul de 'desfășurare 
va fi poligonul Tunari sau Dinamo

Dintre transferurile mai „spec
taculoase" amintim trecerea cuno
scutului pistolar. Lucian Giușcă, de 
la I.E.F.S. la Dinamo București.

„CUPA OȚELARULUI*4 Șl „CUPA OLIMPIA*!
LOTUL DE JUDO A AVUI 0 COMPOUTARE MERITORIE

EA „INTERNAIIONAIEEE“ CEHOSIOVACÎEI

Școala de specializare postliceală de antrenori
ANUNȚ

Secretariatul Școlii de specializare postiiceală de antrenori atrage aten
ția elevilor anilor I ți II ai secției fără frecvență că sesiunea de examene 
din semestrul I are loc la București, intre 1—7 aprilie a.c.

Corespunzător planului de învățămînt, in săptămină premergătoare se
siunii de examen (25—31 martie) vor fi organizate lecții recapitulative și 
consultații la unele obiecte, pentru ambii ani de studii, planificate de 
către secretariatul școlii.

Examenele prevăzute pentru această sesiune (anul I: Teoria educației 
fizice, Pedagogie, Igienă și Anatomie ți biomecanica ; anul II : Teoria 
antrenamentului, Socialism științific, Fiziologie, Cine-foto ți Masaj) vor fi 
programate succesiv ți pe grupe de elevi in zilele de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
aprilie. *

Menționăm câ termenul de predare a lucrării de control (anul I: la 
teorie și Anatomie ți biomecanica) este 20 martie a.c.

Cea de a 20-a ediție a competiții
lor „Cupa oțelarului" și „Cupa O- 
limpia" s-a disputat sîmbătă și du
minică pe pîrtiile din Semenic. A- 
lături de sportivii reșițeni, s-au ali
niat la start și reprezentanți ai ju
dețelor Brașov, Prahova și Sibiu, 
Cîștigătorii : „Cupa oțelarului", 
FOND (10 km.) — R. Benczik (O- 
limpia Reșița) ; SALOM SPECIAL 
— Georgeta Băncilă și Dan Cristea 
(ambii Dinamo Brașov) la seniori. 
Lucia Ilie (C.S.M. Reșița) și E<1. 
Kreiner (C.SM.. Reșița) la juniori 
I, Lucia Șelaru (Șc. sp. Reșița) și 
D. Munteanu (Șc. sp. Reșița) la ju
niori II ; SLALOM URIAȘ — Geor
geta Băncilă și Virgil Brcnci, Ia se
niori, Lucia Ilie și Fl. Tudor (Carai- 
manul Bușteni) la juniori I, Lucia

Șelaru și D. Munteanu — la juniori 
II. în clasamentul combinatei alpi
ne, Dan Cristea și Virgil Brenci 
la egalitate de puncte, au cucerit

împreună trofeul „Cupa oțelaru
lui”. „Cupa Olimpia" a fost cîș- 
tigată de Virgil Brenci. (Doru 
GLAVAN-coresp. județean).

BIÂTLONIȘTII DE LA DINAMO BRAȘOV
Ieri, cîțiva dintre biatloniștii clu

bului Dinamo Brașov au plecat în 
Republica Democrată Germană, cu 
destinația Zienwaldt. Aici, sportivii 
români vor participa la un concurs 
deschis reprezentanților cluburilor 
Dinamo din țara gazdă, U.R.S.S., 
Cehoslovacia și Polonia. întrecerea 
se va desfășura la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Din lotul dinamovist fac 
parte Ion Țeposu, Ion Olteanu, Ște-

AU PLECAT IN R.D. GERMANA 
fan Urs, Gheorghe Duca, Ion Catar- 
giu, Adrian Mocanu și Nicolae Gir- 
nilă.

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL
Sfîrșitul acestei săptămîni va fi 

marcat de cîteva interesante con
cursuri interne ce privesc atât ac
tivitatea probelor alpine, cît și a 
celor de fond și biatlon. Tată pro
gramul acestor competiții :

15— 15 martie : CAMPIONATUL 
NAȚIONAL DE BIATLON PEN
TRU JUNIORI, la Poiana Stinii 
lingă Sinaia ; proba individuale și 
ștafetă.

16— 17 martie: CAMPIONATUl»

AL ACESTEI SÂPTĂMINI
NAȚIONAL AL JUNIORILOR LA 
PROBE ALPINE, pe pîrtia Mogoșa 
(Baia Mare) ; slalom special și sla
lom uriaș ;

15—17 marile: CAMPIONATE
LE NAȚIONALE UNIVERSITARE, 
masivul Paring (Petroșani) : vineri 
— proba de coborîre (băieți și fe
te), 15 km fond (băieți); sîmbătă 
—slalom uriaș (băieți și fete), 5 km 
fond (fete); duminică — slalom 
specia) "(băieți si fete).

Ieri, In campionatul de rugby 
GRIVIȚA ROȘIE—ȘTIINȚA PETROȘANI 

16-6 (3-6)
Vreme frumoasă, teren încă moa

le, citeva sute de spectatori — ieri 
după-amiază, la Parcul copilului, la 
tneciul-prolog al etapei a Xl-a a 
campionatului Diriziei A de rugby, 
Grivița Roșie — Știința Petroșani. 
Fără a se ridica Ia un nivel tehnic 
acceptabil, partida a fost interesantă 
prin evoluția seorului : studenții au 
condus 30 de minute cu 6—3, pentru 
ca, după min. 60, cind bucureștenii 
au înscris cu ...concursul arbitrului 
FI. Tudoi^he (care a condus, în ge
neral, cu ' multe inexactități), aceștia 
din urmă să se desprindă și să ciș- 
tige. Cei mai buni de pe teren : 
Fălcușean și Țibuleac. Autorii punc
telor: Pop (8), Țibuleac (5), Stoica 
(3), pentru Grivița, respectiv Abribu- 
Ia (4) șj Fălcușean (2).

La Praga au avut ioc zilele trecute În
trecerile campionatelor lpternațlonate de 
judo, competiție care a reunit sportivi 
fruntași din Bulgaria, R. D. Germană, 
Polonia. România. Ungaria șl țara gazdă 
(cite 4—6 la flecare categorie de greu
tate). Federația de specialitate a țării 
noastre a folosit acest prilej pentru o 
nouă verificare a sportivilor înaintea 
campionatelor europene de la Londra 
(2—5 mal). Dintre cel șase judoka ro
mâni Ștefan Pop a obținut cel mai bun 
jezultat, clasîndu-se pe locul 3 la cate
goria ușoară. La înapoiere i-am adresat 
acestuia citeva întrebări.

— Considerați utilă participarea Ia .in
ternaționalele" Cehoslovaciei 7.

— Acum, cînd toți eoneurențil din ță
rile europene se pregătesc intens pentru 
confruntările continentale, orice meci 
internațional trebuie considerat ca bine 
venit La aceste întreceri, printre alții 
au participat campionii europeni H. 
Look (cat. mijlocie) șl K. Zuckschwert 
(cat. grea), ambii din R.D. Germană,' 
vicecampionul mondial al semtmijlo- 
cillor J. Hendel (tot din R.D. Germană) 
șl V. Hetenjik (Ungaria), clasat pe lo
cul 5 la J.O. de la MUnchen, la cat. 
semimljlocie. Deci au fost suficienți ad
versari de valoare pentru a ne pune atît 
pe noi cît și pe ceilalți concurenți la 
grea încercare.

— Și cum au reușit *ă ae descurce 
sportivii români 7

— După părerea mea, mulțumitor. Sâ 
încep cu mine. în primul med l-am în
vins clar pe cehoslovacul H Slavik. 
Apoi, pentru locul întii în serie l-am in- 
tîlntt pe R Schultz (R.D. Germană), 
medaliat cu bronz la ultima ediție a 
..europenelor" Am fost învins la limită, 
după ce mă accidentasem la piciorul 
sting. Tn recalificări am tntilnlt un alt 
cehoslovac, J. Durkman. Luind un avan
taj net de 7 puncte, Durkman nu mai 
avea nici o șansă decît să riște, dar a 
preferat iă abandoneze, In semifinale

mi-a fost opus A. Tunczlk (Ungaria), 
cel ce avea să ocupe primul loc la cate
goria mea. Deși eram accidentat am în
cercat să-mi apăr șansele, dar adversa
rul m-a surprins cu o secerare <ko-uchl- 
makomi) tocmai la piciorul respedtv șl 
a luat 5 puncte, suficiente pentru a i se 
acorda decizia de yusel-gachi (superio
ritate tehnică) Alexandru Fillp (tot la 
ușoară). Cornel Roman și Iosif lanoși 
(cat semimljlocie) șt loan Buzic (cat. 
semigrea) au obținut victorii aplaudate, 
unele chiar tnalnte de Urnită, clas!ndu-se 
pe locul 5 la categoriile respective De
sigur, n-au urcat pe podium, dar la 
semimljlocie bunăoară, au fost nu mai 
puțin de 18 concurenți

— Se puteau obține rezultate mai 
bune 7

— Fără îndoială. FiUp trebuia sâ ciș- 
tige seria. O decizie, insă cel puțin 
curioasă, in meciul său cu Tuncztk, l-a 
frustrat de victoria pe care o merita pe 
deplin. Apoi, în recalificări el a avut 
avantaj de 5 puncte în partida ctț H. 
Warner (R.D Germană). Dar, dorind 
să și-l consolideze, pentru a nu fi iar 
învins de... arbitri a încercat o ticlii- 
mata (secerarea coapsei din interior), 
dintr-o poziție mal puțin favorabilă șl 
a fost contrat pierzlnd prin ippon. Astfel 
a ratat posibilitatea de a intra în semi
finale. Roman, după trei victorii înainte 
de limită, a pierdut meciul cu W KrUger 
(R.D. Germană) tot din neatenție, iar 
în recalificări l-a condus cu 5 puncte pe 
Hetenjik, pentru ca tn continuare să 
piardă prin strangulare (shime-waza). 
Sub așteptări a luptat doar greul Cris
tian Nicolau. eliminat după meci. cu 
cehoslovacul A. Novak Am resimțit din 
nou lipsa saltelei de concurs, specială 
pentru judo. După cum știți, noi conti
nuăm să ne antrenăm pe saltele de... 
lupte, cu mult diferite de cele de judo ! 
Si p'nă la „europene" mal sînt mai pu
țin de două luni...

Costin CHIRIAC

r



Pag. a 3-aNr. 7711

IA ORDINEA ZILEI

VIRSTA JUCĂTORULUI,
DESPĂRȚIRI, REUNIUNI*TKvXkSv'SxSzz.SStSP xT-i .* îo ? îy.. ■ .X

„România a ciștlgat

LA ADRESA HANDBALISTILOR ROMANI
9

bună din lume" : 
pc merit titlul de campioană mon
dială. pentru că toți componenții 
nu și-au precupețit eforturile tn a- 
tingerea țelului propus".

Ziarul „NErSPOItT" din Budapesta, 
publică o serie de comentarii privind 
desfășurarea campionatului 
de handbal. Sub ' " ' 
pentru a patra oară campioană mon
dială" se 
României a 
torle pe deplin meritată in fața echi
pei R.D. Germane, care n-a putut 
face față ritmului impus de parte
nerii de joc, și nici nu a rezistat 
tensiunii i nervoase impuse de meci. 
Așadar, România cucerește pe merit, 
pentru a patra oară, titlul suprem. 
Pe cine am putea remarca In această 
mare finală ? Pe toți jucătorii din 
formația învingătoare, dar credem, că 
am fi nedrepți dacă nu am evidenția 
pe doi dintre Jucători, al căror aport 
a fost hotăritor în această partidă : 
pe portarul Penu, care a fost pur și 
simplu de netrecut, și pe golgeterul 
absolut al camoionatului, Birtalan. 
Acesta din urmă este un demn ur
maș al marelui Gruia, și este ds 
admirat cît de rapidă a fost ascen
siunea sa“.

Se publică de asemenea declarația 
fostului internațional Adorjan, (de 
158 de ori selecționat în echipa Un
gariei), care a urmărit partida fina
lă la televizor : „Este de admirat 
faptul cum românii au alcătuit în- 
tt-un timp relativ scurt c echipă a- 
proape nouă, de o valoare indiscuta
bilă. Pregătirea fizică si tehnică a 
formației au deoasit orice așteptări".

Revista „KEPES SPORT" 
nează : „Gațu este cel tnai 
ordonator de joc din lume 
sport al îndemînării șl al 
Tactic, învingătorii au jucat excelent. 
In momentul cînd Lieu a fost elimi
nat 5 minute, formația R D. Germane 
r.-a putut marca în acest interval de 
timp decit un gol..."

Presa de specialitate de peste ho
tare continuă să comenteze pe larg 
mirele succes obținut de handbaliștli 
români la cel de al 8-lea campionat 
mondial masculin. In marea lor ma
joritate. cronicile și comentariile zia
relor din Iugoslavia si Ungaria, țări 
în care acest sport se bucură de o 
deosebită popularitate, sînt pline de 
elogii la adresa celor care au adus 
României al 4-lea titlu suprem.
•Ziarul „SPORTSKE NOVOSTI" — 

din Zagreb, publică următearale sub 
, titlul „Reeditarea finalei de la Pa

ris" : „România este din nou cam
pioana lumii la handbal, ca și tn 
urmă cu 4 ani, după dramatica fina
lă de la Paris. Specialiștii români, 
Nicolae Nedef șl Oprea Vlase, au 
știut, cum nu 
economisească 
torilor, pentru 

, să se afle in 
să cîștige clar 
lă, am urmărit o echipă completă — 
fără fisuri în apărare ți atac. Aceas
ta a fost reprezentativa României 
Ea a arătat un joc ireproșabil din 
punct de vedere tehnico-tactic și a 
avut dai eroi, care se r.umese Penu 
și Birtalan. Dar contribuția tuturor 
componenților a fost hotărâtoare. Un 
admirabil joc colectiv, în care nici 
unul dintre reprezentanți nu și-a 
precupețit forțele".

Sub titlul „Trofeul 
Ziarul „SPORT" din 
tează : „O pregătire lungă, minuți
oasă și bine șlefuită a adus cel de al 
patrulea titlu mondial handbaliștilar 
români. Echipa României s-a pre
zentat la acest campionat mondial cu 
o pregătire fizică și psihică perfec
tă, maximă — am putea spune. Iată 
de ce ea a fost formația cea mai 
completă a C.M. Chiar dacă a pier
dut în fața suedezilor, un meci lipsit 
de importanță, ea nu a pierdut nimic 
din strălucire". Ziarul „POLITIKA" 
din Belgrad, consemnează următoare
le sub titlul : „România — cea mai

se putea mai bine, să 
treptat forțele jucă- 

ca in final, formația lor 
plenitudinea puterii și 
titlul suprem. In fina-

în mîini bune", 
Belgrad comen-

6

mondial
titlul „România

scrie : „Reprezentativa 
obținut în finală o. vic-

consem- 
bun co
in acest 
preciziei.

CAMPIONII MONDIALI RĂSPUND CĂLDUROASELOR INVITAȚII
(Urmare din pag. 1)

întrebat ce i-a șoptit lui Laken- 
macher la fantasticul contraatac pe 
care l-a apărat de la numai o ju
mătate de metru, Cornel Penu a răs
puns : „Cred că i-am spus ceva în 
genul: „Pa, ne vedem la campio
natul următor !“.

Cristian Gațu a fost rugat să ex
plice fenta sa, făcută în spatele 
coechipierului care execută arun
cările de la 1 m. „M-am gîndit să 
inventez ceva care să deruteze por
tarul advers — spunea Gațu — să-i 
distragă atenția în clipele penalty- 
ului. Și ani recurs la această simu
lare de șut pe care și Voina a folo
sit-o în finală. De-acum știu că 
fenta își face efectul: mi-a destăi
nuit chiar Cornel Penu, care a sinl- 
țit pe pielea lui lucrul 
meciurile.» Steaua —

Golgeterul absolut al _campiona* 
tulul mondial Ștefan

acesta în 
Dinamo!“

Birtalan, a

fost întrebat dacă la emoțiile fina
lei 1 s-au adăugat și emoțiile cursei 
pentru titlul de cel mai eficient 
jucător. Uriașul blond, mai emotiv 
ca toți ceilalți handbaliști din echi
pă : „Cunoscîndu-vă profilul activi
tății dv., am să vă spun în procen
te : sută Ia sută m-am gîndit 
victoria echipei și... 10 la sută 
titlul de golgeter ‘

Prezent alături 
tre norul emerit 
fost cel mal des 
bări de tehnică, de tactică, de psi
hologie, de „suflet" — cum spunea 
cineva —, în fine de tot felul. 
Ne-am oprit, însă, la ultima care 
i-a fost adresată : „Cum ați fi ju
cat ca să învingeți echipa Româ
niei ? !“

Spiritual ca întotdeauna, repu
tatul antrenor a răspuns: „Oricum 
am fi jucat, duminică seara echi
pa României nu putea fi înfrîn- 
tă!“...

1"
de elevii săi,
Nicolae Nedef a
solicitat. între-

Șl ECHIPELE DE JUNIORI TREBUIE
SĂ RESPECTE

de șchipe din toate 
s-au aliniat . acum 
startul întrecerilor

Aproape 100 
colțurile țării 
cîtva timp la 
din cadrul turului Concursului re
publican de juniori II și III, com
petiție organizată de F. R. Handbal 
pentru cei mai tineri jucători.

Remărcînd reușita turneelor (des
fășurate în mai multe localități) 
trebuie să ne oprim, totuși, asupra 
cîtorva amănunte, legate de felul 
în care unii antrenori au 
să respecte regulamentul 
tiției, transmis din timp de 
nizatori tuturor cluburilor și aso
ciațiilor care au solicitat partici
parea.

în primul rind vom sublinia fap
tul că 5 echipe au... uitat să se mai 
prezinte la jocurile turneului lu
crul aceste dovedind în mod eloc
vent nivelul la care se ridică in
teresul cîtorva antrenori și clu
buri pentru creșterea elementelor 
tinere. Și pentru a nu trece prea 
repede peste situația semnalată, 
să notăm numele formațiilor care 
au absentat (nejustificat !): Sc. sp. 
Zalău (masculin), Șc. sp. Caracal 
(femtain) și Șc. sp. Brăila (femi
nin) — toate la juniori II, Șc. sp. 
Botoșani (feminin) și Șc. sp. Brăi
la (feminin) — la juniori III. Deci 
— iată încă un lucru demn de re
ținut — este vorba numai de for
mații ale unor Școli sportive, adică 
unități profilate ’tocmai pe crește
rea juniorilor !...

Dincolo de aceste absențe, difi
cultăți destul de mari au mai creat

înțeles 
eompe- 

orga-

DUMINICA REÎNCEPE Șl
Duminică vor intra în „focul" 

competițional și echipele din cel de 
al treilea eșalon al campionatului 
național, divizionarele C. Returul 
campionatului a fo6t pregătit cu 
multă minuțiozitate, toate formați
ile au reluat activitatea încă din 
luna ianuarie și, prin antrenamente 
intense, au acumulat forțe pentru 
partea a doua, decisivă, a compe
tiției.

Redacția noastră a primit zeci și 
zeci de scrisori, în care corespon
denții noștri relatau preparativele 
pentru reluarea campionatului. - La 
majoritatea echipelor efectivele s-au 
întărit, au fost promovați juniori 
talentați în formațiile de bază, a- 
proape toate echipele de „C“ au 
fost partenere în jocuri de verifi
care ale teamurilor din prima și a 
doua Divizie. Deci, returul a fost 
precedat de o intensă muncă. Să 
sperăm că ea va duce la mărirea

randamentului tuturor formațiilor.
Reluarea competiției este aștep

tată cu mult interes, atît de către 
echipe, cît și de numeroșii lor su
porteri. Lupta pentru ocuparea lo
cului I în serii — care, conform ac
tualului regulament, dă dreptul la 
promovarea în Divizia B, fără ba
raj — va fi deosebit de disputată 
întrucît în toate seriile actualii li
deri au un avantaj minim. în pa
tru din cele 12 serii fruntașele 6înt 
departajate prin golaveraj, în tot 
atîtea serii ele sînt doar la un 
punct diferență, doar Relonul Săvi- 
nești (seria a II-a) are un avans de 
patru puncte față de a doua cla
sată.

Cele 15 etape ale returului se vor 
disputa în fiecare duminică, înce- 
pînd ele la 17 martie și pînă Ia 23 
iunie. Jocurile, ca și în tur, vor a- 
vea loc înainte de prînz.

Reamintim iubitorilor fotbalului,

DIVIZIA C
susținătorilor divizionarelor C, pe 
fruntașele seriilor : I — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc (18 p), Unirea 
Iași (18) ; II — Relonul Săvinești
(21) , Letea Bacău (17) ; III — Uni
rea Focșani (23), PoiAna Cîmpina 
(20) ; IV — Chimia Brăila (23), 
Marina Mangalia (22) ; V — Voința 
București (23) ; Triumf București
(22) ; VI — ROVA Roșiorii de Vede 
(19), Răsăritul Caracal (19) ; VII — 
Dunărea Calafat (20). Victoria Că- 
lan (20) ; VIII — Minerul Moldo
va Nouă (20), Dacia Orăștie (19) ; 
IX — Unirea Dej (22), Metalul 
Ai ud (20) ; X — Minerul Baia Sprie
(23) , Someșul Satu Mare (20) ; XI 
— C. S. Sf. Gheorghe (24), Chimica 
Tirnăveni (24) ; XII — Chimia O- 
rașul Victoria (19), C.S.U. Brașov 
(18). Așa cum se știe, în campionat 
activează 191 de echipe, împărțite 
în 12 serii a cite 16 formații (din 
seria I s-a retras o echipă).

a

care
REGULAMENTUL !

organizatorilor și antrenorii 
n-au respectat limitele de vîrstă
impuse prin regulamentul întrece
rilor, introducînd în echipe jucă
tori mai mari cu un an sau doi 
decit era permis. Cazurile au fost 
nenumărate și s-au soldat — abs»- 
lut toate — cu pierderea meciuri
lor la scorul de 0—6. Pe lista co
misiei de omologare figurează nu 
mai puțin de 12 asemenea situa
ții, ceea ce, să recunoaștem, în
seamnă foarte mult.

în cadrul competiției au mai a- 
părut și alte încălcări ale regula
mentului sancționate cu promptitu
dine de organizatori. Au existat 
echipe care au folosit jucători cu 
mai mult de 2 evoluții in divizia 
școlară, 
formații prezente la startul 
cerilor fără legitimații și 
de identitate (sau 
naștere), de fiecare 
culpă fiind pedepsiți 
rea meciurilor.

în sfîrșit, pentru că 
petiție se află la prima sa ediție 
și pentru că a mai rămas de dis
putat returul, sperăm că lucrurile 
se vor schimba în bine, toată lu
mea privind cu aceeași seriozita
te regulamentul și luptînd leal 
numai cu sportivii care îndeplinesc 
condițiile categoriei din care fac 
parte. Subliniem aceste lucruri 
pentru că o competiție de aseme
nea amploare trebuie în primul 
rind, respectată.

tot așa cum au- existat 
între- 

buletine 
certificat de 
dată cel în 
prin pierde-

această com-

ARBITRII AU PRIMIT DOAR 36 DE STELE!

Năstass unul dintre cei 
trei jucători care au reușit să 
marcheze două goluri în 
etapa a 19-a — majorează 
scorul (2- -0) în meciul 
Steaua — F.C. Constanța.

Foto : V. BAGEAC

In zilele acestea, cînd echipa națională va intra, efectiv, în noua 
etapă a existenței sale, cînd se pun® cu toaiă acuitatea pro
blema alcătuirii ei în formula cea mai buia, subiectul crite

riilor de selecționare nu poate fi ocolit. Și, dintre ele. cel al vîrstei 
sportive, element la fel de important în munca unui antrenor de 
echipă națională, ca și idspirația Iui, ca gradul competenței sale. 
Prima și marea învățătură, pe care viata echipelor naționale de 
pretutindeni o impune e aceea că selecționerii care nu au avut și 
tăria sufletească dar și spiritul de anticipare do a renunța la vreme 
la titularii necorespunzători n-au putut înainta cu echipele lor. 
Admiterea acestui adevăr, al continuei schimbări a formei si ran
damentului jucătorilor nu va trece niciodată nesancționată de rigo
rile competiției. Dar. renunțarea la un jucător poate fi determinată, 
deci, numai de scăderea randamentului lui. în afara altor cauze ex
terioare (indisciplină, viață nesportivă, etc.). Scăderea poate veni — 
așadar — și prin trecerea anilor dar și din alte motive. Nu înseam
nă, deci, că un jucător mai în vîrstă, dar încă pe deplin corespun
zător echipei naționale în raport cu ceea ce arată mai tinerii colegi 
de post, trebuie neapărat sacrificat. E indicată o asemenea renun
țare,dar la valoare egală, în favoarea celui mai lînăr 1 Numai în 
asemenea cazuri. Pentru că, totuși, echipa reprezentativă nu o pistă 
de încercare pentru aceasta există selecționatele de tineret. Aici 
intră, tînăr sau vîrstnic, cel mai bun om al postului respectiv. Re
amintim acest adevăr, verificat de zeci de ani și în fiecare împreju
rare, tocmai pentru că întreaga perioadă de definitivare a formulei 
echipei naționale, găzduită de această primăvară, cu un program de 
meciuri foarte grele, trebuie să țină seama de el.

Duminică, pe stadionul din Trivale, Barbu s-a despărțit de 
scena fotbalistică. încă unul dintre recordmanii probei de fide
litate pleacă dar numai din spectacolul fotbalului pentru că 

el va rămîne în activitatea pe care a iubit-o așa de mult și pentru 
care a făcut foarte mult. Din 1959 a purtat tricoul echipei piteștene, 

a jucat de 7 ori în echipa națională, evoluînd pentru ultima oară 
în rîndul tricolorilor într-un meci deosebit, partida cu Anglia de la 
București (1968). Un palmares frumos, cu multe momente remarca
bile. Dar, mai presus de palmares, stă comportarea lui Barbu, spor
tivitatea lui, colegialitatea sa. Aștemînd aceste cîteva cuvinte la 
retragerea fostului căpitan al echipei din capitala argeșeană. dorim 
mai cu seamă să elogiem stabilitatea sentimentelor Jui față de 
clubul piteștean ca și ținuta sa în întrecerea sportivă. De la acești 
recordmeni ai fidelității și corectitudinii, tinerii jucători au în ade
văr ce învăța !

Reuniunea reprezentanților jucătorilor de Divizia A pentru 
constituirea Colegiului lor ne-a prilejuit îmbucurătoarea con
statare a competenței și interesului pe care cei ce evoluează în 

primul campionat al țării le manifestă față de competiția lor, de 
perspectivele fotbalului. I-am ascultat. în scurte luări de cuvint, p« 
Mircea Lucescu, pe Remus Cimpeanu, pe Vasile lanul și pe Sorin 
Bretan. Fiecare a avut nu numai propuneri de o deosebită utilitate 
și inventivitate dar, mai cu seamă fiecare a demonstrat că știe, că 
poate să se ridice peste mărunte socoteli sau interese de club spre 
a aborda din unghiul INTERESULUI GENERAI.- AL FOTBALU
LUI subiecte ca : alcătuirea programului competițional. programarea 
intilnirilor pentru realizarea unei maxime eficiente financiare, moda
lități de lucru ale Colegiului pentru o totală eficiență a hotăririlor 
lai, acțiuni pentru îndrumarea tinerilor jucători, component! ai lo
turilor reprezentative, pentru ea ei să progreseze rapid și sigur, 
precara situație organizatorică a unor cluburi șl asociații din prima 
divizie, etc. Credem că venind, nemijlocit, de la acești factori de 
prim ordin ai activității fotbalistice, sugestiile, ca și soluțiile, pe care 
Colegiul jucătorilor de Divzia A le va face sau Ie va oferi trebuie 
privite cu toată atenția și solicitudinea de către Eiroul federal, lucru 
pe care, de altfel, președintele F.R.F., tov. Mircea A «geleseu l-a 
promis. După cum cooptarea președintelui, în funcție, al Colegiului 
jucătorilor în Biroul federal se impune și ca, socotim noi, spre o și 
mai completă obiectivizare a deciziilor acestuia.

Eftimie IONESCU

t

Apelînd din nou la cifre, con
tinuăm să prezentăm’ principalele 
aspecte, din punct de vedere sta
tistic, desprinse din desfășurarea 
meciurilor etapei a XlX-a.

• în cele nouă meciuri ale eta
pei s-au marcat 19 goluri, media 
lor reprezintă una dintre cele mai 
scăzute de la începutul campiona
tului.. Pînă în prezent, s-au înscris 
431 de goluri: 317 gazdele, 114 
oaspeții.

• S-a înregistrat unul dintre ce
le mai slabe procentaje de reușită 
al loviturilor de la 11 m : 50 la 
sută. Din cele 4 lovituri dictate, 2 
au fost transformate 
și Oprea, iar 2 
Dembrovschi.

© Doar trei 
nescu, Năstase 
reușit să înscrie cite 2 goluri în 
această etapă.

• Oaspeții au obținut numai 
trei puncte : o victorie („U‘‘ Cluj)

Mulțescu
ratate — Dobrin și

jucători — Iordă- 
și Mulțescu —• au

și un meci egal (Politehnica Timi
șoara — Sportul studențesc), toc
mai în două meciuri în care s-au 
întîinit 4 dintre cele 5 echipe stu
dențești.

® „Cavalerii fluierului" 
tat de 12 ori cartonașul 
Strîmbeanu, Șerbănoiu, 
Dinu, Mărculescu, Niță 
Ciocan, Spirea, Ailoaie, Suciu, Sto
cker (este la al doilea cartonaș în 
retur, după ce în tur acumulase 
cinci cartonașe, fiind suspendat 
două etape), Olteanu (Steagul ro
șu) — l-a primit pe al treilea care 
îi atrage o etapă suspendare.

® Cei nouă arbitri, care au con
dus partidele acestei etape, au pri
mit. din partea cronicarilor ziaru
lui nostru, 36 de stele (cel mai mic 
număr înregistrat în actualul cam
pionat, la fel ca în etapele a VX-a 
și a Xl-a) : 3 cite cinci stele, 4 
cite patru, Gh. Manolc trei, iar A. 
Bentu doar două

au ara- 
galben : 

Ța por ea, 
iRapid),

O Partidele acestei etape au fost 
Urmărite de aproximativ 107 000 
de spectatori. Cei . mai mulți — 
22 000 — au asistat' la meciul Poli
tehnica Timișoara — Sportul stu
dențesc, iar cei mai puțini — 5 000 
— au fost prezenți in tribunele 
stadionului din Petroșani.

® Clasamentul orașelor, întocmit 
pe baza medici de spectatori, după 
19 etape, se prezintă astfel : 1. 
CRAIOVA 28 300 ; 2. Timișoara 
19 100 ; 3. Buucrești 14 400 ; 4. Re
șița 14100 ; 5. Constanța 13 500 ; 
6. Arad 12 400 ; 7. Tg. Mureș 9 600; 
8. Brașov 9 200 ; 9—10 Cluj și Plo
iești 9100; 11. Pitești 9 000 ; 12. 
Bacău 8 400 ; 13. Iași 8 300 ; 14. 
Petroșani 4 600.

JOCURILE U.T.A STEAUA

Șl RAPID-ST. ROȘU SE DISPUTĂ SiMBĂTÂ
Două dintre meciurile etapei a 

XX-a a Divizei naționale A se vor 
disputa sîmbătă. Este vorba de par-

ȘOIMII SIBIU — STEAUA
3—0 (1—0) I

drum spre Arad, miercuri dupăîn _ ___  _____ _______  ____
amiază, Steaua a jucat la Sibiu cu 
divizionara B Șoimii. Fără iordânescu și 
Sameș, dar ou Dumitru Steaua a 
dat ’ ' ’ ’ "
vtns 
cate
(min. 84)

fidele U.T.A.— Steaua și Rapid — 
Steagul roșu. întîlnirea de la Arad 
va fi transmisă în direct pe micul 
ecran, cu începere de la ora 16. Tot 
de la aceeași oră se va dispute, pe 
stadionul Giuleșți, jocul Rapid — 
Steagul roșu, programat sîmbătă, 
pentru o evite concurența cu celă
lalt meci al etapei de Divizia A din 
Capitală (Sportul studențesc — ,.U" 
Cluj).

SITUAȚIA „CARTONAȘELOR GALBENE*1, LA ZI
Vă prezentăm jucătorii care la primul cartonaș galben primit vor 

îndeplini „norma", fiind suspendați automat o etapă și, respectiv, 
două :

5 CARTONAȘE : Smarandache, Beldeanu.
4 CARTONAȘE : Tonca.
3 CARTONAȘE : BalacL Dumitru, Ion Ion, Tănase, Brițcu, Stol- 

cescu, Boiiim, Dohrin.
2 CARTONAȘE): Moldovan, Lucuța, Dinu, Ciugavtn, Sanieș, 

Iordănescu, Dumitriu II, Bișniță, Grigoraș, M. Sandu, O. lonescu, 
Leșeanu. Pirvu, Gruber, Cringașu, Țaporea, Stoica. Mărculescu, 
Ghirca, Lică, Sinăuceațiu, Băluță, Romilă II, Dănilă, Ailoaie, Micloș, 
Simionaș, Hîrlab, Vișan, Porațchi, Ciocan, Uifăleanu, Mureșan 
(AS. A.), Pîslaru, Popovici, Broșovschi, Birău, Bungău, Stocker, Ato- 
diresei, Nestorovici, Kafka, Olteanu (F. C. Argeș).

® Situația în „Trofeul Petschov- 
schi", după 19 etape, este urmă
toarea: 1. TIMIȘOARA 9.80, 2.
Craiova 9,44, 3. Atad 9,40, 4—5. 
Ploiești și Constanța 9,22. 6. Pi
tești 9,20, 7. București 9,18, 8. Re
șița 9,11, 9. Cluj 9,06. 10. Iași 9,00, 
11. Brașov 8,80, 12. Petroșani 3,70, 
13. Bacău 8,50, 14. Tg Mureș 8,11.

ce- 
!n- 

mar- 
Râduțâ (min, 43), Zotmcâ 
și Cimpeanu (min. 84).

I. BOȚOCAN—coresp.

la scor. Localnicii au 
cu 3—0 (1—0), prin golurile 
de

BUHUȘI — S. C. BACAU 
1—3 (0—1)

Au înscris Șoșu (min. 28), Botez (min. 
60), Sinăuceanu (min. ÎS) pentru S.C. 
Bacău, respectiv Neagu (min. 88).

Ioan VIERU—coresp.

TEXTILA

Astăzi, pe stadionul „Republicii"

DOUA MECIURI AMICALE
Stadionul Republicii găzduiește 

astăzi un cuplaj, în cadrul căruia 
vor evolua o divizionară A (Spor
tul studențesc), o divizionară B 
(Progresul București), o formație 
suedeză (A.J.T. Karlskrona) și e- 
chipa Abatorul, (antrenor Mafteu-

Gh. BRIOTA coresp.
• Boxerii aparținînd asociației 

sportive Voința din Reghin s-au 
deplasat în comuna Batoș (jud.

ță), care activează în campionatul 
orășenesc.

De La ora 14,30. Sportul studen
țesc va primi replica formației A- 
batorul, în meci vedetă urmînd să 
se întâlnească Progresul și A.J.T. 
Karlskrona.

DONOSE
A REVENIT

LA RM. VÎLCEA
După turneul efectuat cu Uni

versitatea Craiova în Kuweit și 
Liban, in perioada precompetițio- 
nalâ, Donose s-a înapoiat Ia C.S. 
Rm. Vîlcea, unde a și jucat dumini
că. El a primit acordul din partea 
clubului craiovean să rămînă la 
Rm. Vîlcea pînă la sfîrșitul cam
pionatului. y

LOTO-PRONOSPORT

BILANȚ POZITIV IN ACEST 
SEZON

• Avindu-se în vedere intere
sul manifestat de tineretul co
munei Bucov, (jud. Prahova) 
pentru sportul cu mingea de ce
luloid și în urma rezultatelor 
bune obținute de o serie de ju
cători în cadrul „Cupei tinere
tului**, consiliul asociației de aci 
a hotărît să afilieze secția de te
nis de masă la federația de re
sort. De asemenea, echipa din 
Bucov a fost înscrisă în campio
natul județean de tenis de masă, 
fiind singura formație sătească 
din cele 10 participante.

A. VLÂSCEANU — coresp.

Mureș), unde au făcut o reușită 
demonstrație pugilistică în fața 
unui public care a umplut pînă 
la refuz sala Căminului cultu
ral. In final, boxerul fruntaș, 
Eugen Gorea a încrucișat mă
nușile cu fostul campion de se
niori al țării, Nicolae Moldovan, 
amîndoi primind aplauze la sce
nă deschisă.

Liviu MAIOR —- coresp.

® Sala sporturilor din 
Gheorghe a găzduit primul con
curs de atletism, la 
participat peste 300 
din diferite localități 
țului Covasna»

du-le la dispoziție cazare și ma
să îh cabanele, vilele și hotelurile 
sale.

Deci, pentru cei care doresc 
practice sporturi de iarnă în 
ceastă minunată zonă turistică

să 
a- 
a 

țării (sau să se odihnească) Dispe
ceratul de cazare înlesnește reți
nere de locuri la telefonul de mai

• în luna martie a.c. continuă 
atribuirea de autoturisme la toate 
tragerile și concursurile obișnuite 
Pronoexpres, Loto și Pronosport.

In această lună, participanții pot 
opta — în cadrul sumei cîștigate 
— pentru un autoturism DACIA 
1 300 (70.000 lei) sau „SKODA S 
100" (53.790 lei) și eventuala dife
rență în numerar.

■awat Wtâi

UN „SECRET" AL 
A. S. CIMENTUL MEDGIDIA ?

care 
de . 
ale ;

■ au 
atleți 
jude-

Marea competiție sportivă de ma
ri. „Cupa tineretului", a atras nu
meroși elevi din municipiul șl ju
dețul Galați la startul diferitelor 
concursuri. Numai la grupul școlar 
C.S. Galați și-au disputat întîieta- 
tea în întreceri de șah și tenis de 
masă peste 5 000 de tineri. Succese 
de mare popularitate au mai obținut 
școlile generale nr. 28, 22, 25 și 6. 
Este demnă de subliniat inițiativa 
școlilor generale nr. 7 și 8 care, pen
tru a asigura o bună desfășurare 
fazei pe clase la patinaj, și-au ame
najat patinoare naturale în curțile 
unităților respective.

în pofida timpului friguros, atle
tismul a ocupat un loc de frunte pe 
agenda întrecerilor, astfel de reuni
uni organizîndu-se în fiecare dumi
nică în săli și pe terenuri în aer li
ber. Cu acest prilej, au fost depis
tat! o serie de tineri talentați ; Eli- 
sabeta Boșcenco (Șc. gen. nr. 5), 
Constantin Crlsțea (Șc. gen. nr. 11), 
Simona Mutică (Șc. gen. nr. 11),

Corneliu Tulhai (Șc. gen. nr. 22), 
ca să dăm numai cîteva exemple, 
anunțindu-se ca viitori performeri.

Aceeași masivă participare s-a în
registrat și în concursurile organi
zate de școlile generale și liceele 
din comunele Liești, Independența, 
Tudor Vladimirescu și Pechea, bi
lanțul întrecerilor din acest sezon 
fiind pozitiv.

D. MORARU — SLIVNA

primă selecție a copiilor susceptibili 
de a face parte din grupele de per
formanță. Concomitent, a luat fiin
ță și un cerc de patinaj rezervat a- 
dulților amatori să alunece pe lu
ciul gheții.

Constantin CREȚU — coresp.

GH. GRUIA..- ARBITRU ÎN 
COMUNA BĂLENI

PRIMA PROMOȚIE DE 
INSTRUCTORI, PRIMELE 

ROADE

Sub egida C.J.E.F.S. Timiș și 
comisiei sale de specialitate, a func
ționat, timp de două luni, un curs 
de instructori la patinaj, frecventat 
de 15 ,elevi", care au trecut cu 
calificativul foarte bine toate exa
menele. Noii instructori voluntari 
au pornit imediat la lucru, inițiind 
în tainele acestui frumos sport pes
te 200 de copii. Apoi s-a făcut o

a

Organizate din inițiativa profe
sorilor de educație fizică Constan
tin Chîriță și Sandu Popescu, cam
pionatele de minihandbal și mlni- 
fotbal ale liceului din comuna Bă- 
leni (jud. Dîmbovița) s-au bucurat 
de un deplin succes. Cupele și di
plomele pentru cîștigători au fost 
înmânate de invitatul nostru, maes
trul emerit al sportului 
care a și arbitrat finala 
băieți. După festivitatea 
re, oaspetele de onoare 
nut cu elevii liceului, care i-au fă
cut o primire sărbătorească. La

Gh. Gruia, 
la handbal 
de premie- 
s-a întreți-

In stațiunea balneo-climaterică Moneasa (județul Arad} s-a dat in 
folosință un modern hotel. Numindu-se „Parc", noul edificiu stă ospitalier 
la dispoziția oamenilor muncii, turiștilor din țară, precum și excursioniș
tilor din străinătate. Foto : Ion COȚOI — Arad

se de tenis, șah și alte materiale 
necesare practicării disciplinelor 
sportive preferate. Pînă în prezent, 
asemenea cluburi au apărut în lo
calitățile Stîlpeni și Leicești, iar în 
cursul acestui trimestru vor mai lua 
ființă lăcașuri destinate sportului 
în comunele Tițești, Micești și Băli- 
lești.

despărțire, apreciatul nostru spor
tiv a urat școlarilor din Băleni 
mult succes la învățătură și în 
sport, s-a fotografiat împreună cu 
ei, a dat autografe și a primit mul
te flori,
Toatler GHECIU — elev, el. Xl-a

CLUBUL NAVETIȘTILOR
M. MARIN — coresp.

Peste 75 la sută dintțe tinerii 
care lucrează la întreprinderea de 
autoturisme din Pitești sînt din me
diul rural. Ei locuiesc și își desfă
șoară activitatea extraprofesională 
în satele natale. în acest context, 
comitetul U.T.C. al întreprinderii 
de autoturisme a 
nițiativă de a crea în unele co
mune, unde locuiesc mai mulți ti
neri care lucrează în uzină, clu
buri ale navetiștilor, dotate cu me-

In acest context,

luat lăudabila 1-

922 — 56276

Un cifru ? Nu. Este doar prefi
xul și numărul de telefon al Dis
peceratului de cazare din orașul 
Predeal, aparținînd Oficiului jude
țean de turism Brașov. După cum 
se știe, această stațiune cunoscută, 
Predeal — în care se poate face pa
tinaj, sclii, turism — așteaptă pe 
amatorii sporturilor de iarnă punîn-

La întrebarea pusă, ne răspunde 
tov. Civan — prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Constanța :

— ...A. S. Cimentul ? Sigur, este 
una dintre asociațiile sportive frun
tașe din Dobrogea. Mulți membri, 
multe secții sportive, unele în divi
ziile naționale A, B și C — cu rea
lizări în domeniul sportului de 
masă. Au baze sportive frumoase : 
teren de fotbal, sală de sport mo
dernă. Măcar de am avea în Județ 
multe asociații ca Cimentul...

Un „secret" al succeselor asocia
ției Cimentul ? Poate. Să-l divul
găm totuși, socotindu-l interesant, 
în Combinatul pentru lianți și az
bociment (în cadrul căreia există 
A. S. Cimentul) la conducerea u- 
nor secții sportive sînt tovarăși cu 
munci de răspundere în combinat, 
iubitori și promotori ai exercițiului 
fizic. Astfel, președintele asociației
— tov. Gh. Ochiuleț, este directo
rul comercial al combinatului. Iată 
și secțiile de care vorbeam, cu pre
ședinții respectivi: box — Constan
tin Savidis, director al combinatu
lui ; tenis de cîmp — Petre Bula- 
mace, contabil șef ; popice — Va- 
sile Șerban, director tehnic ; rugby
— Gh. Dragomir, șeful secției pro
ducție. «

Să ne mai mirăm ?

Autoturismele se acordă, ca și 
pină în prezent, în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor în numerar, 
indiferent de categoria la care a 
fost obținut cîștigul (de o valoare 
cel puțin egală cu aceea a auto
turismului ales), felul biletului 
care a foșt realizat sau taxa 
participare per variantă.

pe 
de

® Tragerea Loto demîine va 
televizată direct din Studioul_
Televiziune cu începere de Ia orele 
19.10. Pentru a nu rămîne în afara 
acestei trageri vă reamintim că și 
astăzi vă mai puteți procura bile
tele !

fi 
de

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 13 MARTIE 1974
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI: 1.240.339 lei din care 95.288 
lei report.

EXTRAGEREA 1: 35 34 19 27
25 23

EXTRAGEREA a II-a: 10 32 13 
24 4

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face în Capitală înce- 
pînd din 21 martie, pînă la 13 mai, 
iar în țară aproximativ din 25 mar
tie, pînă la 13 mai 1974, inclusiv.

M. Fr.
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MIINE. ULTIMELE JOCURI PRELIMINARE

LOTUL NATIONAL DE FOTBAL
A TERMINAT LA EGALITATE

CU ADMIRA WACKER VIENA: 0-0

• Echipa României terminâ neînvinsă jocurile din preliminarii • Derbyul

Norvegia, din seria I, va hotâri cea de a doua finalistă FLORIN GHEORGHIU A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA CASABLANCA

Penultima etapă a jocurilor pre
liminare a clarificat situația în se
ria a Il-a, unde echipa României 
și-a asigurat primul loc, urmînd să 
evolueze în finala competiției. Ad
versara ei va fi hotărîtă vineri, în 
partida R. F. Germania — Norve
gia.

Iată scurte relatări de la meciu
rile de ieri :

prinzătoare contraatacuri, obținînd 
victoria într-un final palpitant.

Au marcat: Konig (2), Pock (2), 
Ilarand, H. Holltzer și Horvath, 
pentru austrieci, respectiv Boaret- 
io, Da Peppo, Gasser și Kostner.

Au arbitrat : W. Mattes (R.F.G.) 
și G. Tașnadi (România).
R. F. GERMANIA — IUGOSLAVIA 

10—2 (1—2, 4—0, 5—0)

Hans-Peter EGEN
(R.F. Germania)

NORVEGIA — FRANȚA
8—1 (4—0, 3—0, 1—1)

Era lesne de prevăzut că echipa 
Franței nu va putea constitui un 
obstacol prea dificil în fața forma
ției robuste și ambițioase a Norve
giei, care aspiră la supremație în 
prima serie preliminară a C.E. de 
hochei pentru juniori.

Scandinavii au luat jocul foarte în 
serios de la început, au executat cu 
o acurateța de școlari silitori teme
le tactice, rezolvînd „problema" da
tă în mai puțin de 20 de minute, 
înaintea primului semnal de sirenă 
scorul era 4—0, parafat în ordine 
de: Pedersen, Eikegard, Anderson 
și Fuglcberg. După pauză, nordicii 
mai înscriu de trei ori (Marthinsen, 
Melvold și Anderson), pentru ca în 
primele minute ale ultimei reprize 
Tomasen să ridice la 8—0 rezul
tatul.

Francezii, avînd în echipă cîteva 
remarcabile individualități (Piccini
ni, Lafit, Le Blond, Prechac), jucă
tori cu un patinaj excelent și cu o 
avansată tehnică a crosei, n-au pu
tut străpunge decît o singură dată, 
prin șarje personale, masiva apăra- 
norvegiană, care are în persoana.-*, 
lui Jim Martinsen un portar de ma 
re perspectivă. Punctul de onoare a) 
învinșilor a fost realizat de Picci
nini, într-un moment cînd echipa 
Norvegiei oprise motoarele, mena- 
jîndu-se pentru jocul decisiv de vi
neri cu selecționata R.F. Germa
nia. O

Au arbitrat: L. Noncev (Bulga
ria) și O. Barbu (România).

AUSTRIA — ITALIA
7—4 (3—1, 1—2, 3—1)

O victorie grea a juniorilor aus
trieci. Deși au luat un start rapid 
(3—0 în minutul 14) ei au fost a- 
poi stopați de jocul viguros, în for
ță al italienilor care reușesc să e- 
galeze în minutul 44 : 4—4. Lupta 
a fost foarte echilibrată și în con
tinuare. între minutele 48 și 51 e- 
chipa Italiei s-a aflat în 3 oameni 
pe gheață, dar acest mare avantaj 
n-a putut fi fructificat de adver
sari. Daznodămîntul s-a petrecut 
abia spre sfîrșitul partidei, în ul
timele 2 minute de joc, cînd forma
ția austriacă

O bună parte din prima repriză 
am avut impresia că partida R.F. 
Germania — Iugoslavia s-ar putea 
încheia cu o mare surpriză. Prac- 
ticînd un joc avîntat, care a făcut 
să se clatine de mai multe ori de
fensiva formației vest-germane, ho- 
cheiștii iugoslavi conduceau cu 2—0, 
după ce mai rataseră cîteva ocazii 
bune. Pe de altă parte, în apărare, 
ei s-au arătat foarte atenți, anihi- 
lînd numeroasele acțiuni ale adver
sarilor lor. Dar, pe măsură ce se 
scurgeau minutele, apărea tot mai 
evident faptul că formația R. F. 
Germania, mai experimentată, mai 
omogenă și mai bine pregătită, își 
va impune superioritatea, pentru 
ca în ultimele 30 de minute să se 
joace practic la o singură poartă. 
Cele 12 puncte au fost înscrise de : 
H. Egen (3), Jochinke (2), Hellwig, 
Hermann, Ballhausen, H interstoc- 
ker, Guggemos — pentru echipa 
R. F. Germania, respectiv Brun și 
Zargi — pentru Iugoslavia.

Au condus B. Ewald (Danemar
ca) și A. Tuzzi (Italia).

ROMANIA — BULGARIA 
6—1 (2—0, 1^—0, 3—1)

Partida derby a seriei a Il-a pre
liminare a prilejuit un joccrîncen, 
mai puțin spectaculos, dar atractiv 
și interesant prin tensiunea luptei. 
Fără să evolueze la potențialul său 
maxim, dar considerabil întărită 
prin revenirea portarului Gergely 
și intrarea în apărare a fundașului 
Antal, echipa noastră a deținut i- 
nițiativa, avînd în permanență con
ducerea. Ea a făcut față angaja
mentului fizic impus de un adver
sar robust și foarte decis, depășin- 
du-1 prin subtilitate tactică și con
cepție de joc.

Cu această victorie, formația Ro
mâniei termină neînvinsă seria 
preliminară și se califică pentru fi
nala în care se vcr disputa (sîm
bătă) locurile 1—2.

Au marcat : Vișan (2), Nagy, 
Antal, Olenici, Sandor, respectiv 
Bogdanov. ' ’

Au arbitrat cu scăpări: A. Fis
cher (Norvegia) și J. Hofer (Austria).

De la prima apariție a juni
orilor vest-germani pe gheața 
patinoarului „23 August", a ie
șit în evidență jucătorul cu

VIENA, 13 (prin telefon). Dispu
tată în nocturnă pe frumosul sta
dion „Sud-Stadt“ 
tida amicală, în care lotul nostru 
reprezentativ a întîlnit formația 
vieneză Admira Wacker, s-a înche
iat, după o întrecere, în general 
spectaculoasă, dar neașteptat de 
echilibrată, cu un scor alb. In pri
ma repriză, jucătorii români au a- 
tacat ceva mai mult, și-au creat 
cîteva situații bune de a înscrie, dar 
ezitările înaintașilor în zona de 
finalizare, lipsa de forță și preci
zia loviturilor la poartă i-au împie
dicat să concretizeze o superiori
tate cel puțin teoretică asupra ad
versarilor lor. în min. 11, Dobrin 
l-a deschis lung pe Troi, care, după 
ce a făcut o cursă, a centrat în 
fața porții de unde Kun a reluat 
pe lingă bară. în min. 24, Kun a șu
tat de la 18 m și balonul a lovit 
unul din stîlpii porții, după care 
s-a plimbat prin fața buturilor și, 
în cele din urmă, a ieșit în aut. 
în min. 30, Kaltenbrunner a reluat 
puțin peste poartă, ratînd o mare 
ocazie. Două minute mai tîrziu.

CASABLANCA, 13. — Desfășurat 
timp de zece zile în capitala Marocu
lui, între 2 și 12 martie, turneul in
ternațional de șah de Ia Casablanca 
a prilejuit un succes deosebit pen
tru marele maestru român Florin 
Gheorghiu. El termină neînvins în
trecerea ocupînd locul înt:i în clasa
ment, cu punctaj egal — 6*/3 p — cu

următorii clasați, Karaklaici și Os- 
loicl (ambii Iugoslavia), dar avînd 
un coeficient Sonebom superior. Pe 
următoarele două locuri s-au clasat., 
la egalitate, Cardoso —■• • • -
Kotov (U.R.S.S.) cil 
înaintea lui Tarjan

La turneu au luat 
zece concurenți.

(Filipine) și 
clto 6 puncte, 

(S.U.A.) — B'.î 
parte, în total.

din Merling, par- Arbitrul A. Siegl a con
dus următoarele formații:

LOTUL NAȚIONAL: Ră- 
ducanu — Anghelini, Sameș, 
Dinu, Hajnal — Beldeanu, 
Dobrin (min. 46 Broșovschi) 
Iordănescu — Troi (min. 48 
M. Sandu), Kun, Marcu.

ADMIRA WACKER VIE
NA : Stachowitz — Fuellen- 
hals, Lupescu (min. 46 Hoch- 
ler tner), Nowak, “ 
zer, Polywka, 
Krappel, 
brunner 
Gassner

Schwein- 
Kapounek, 

Csarman, Kalten- 
(min. 60 Friedrich), 
(min. 46 Kapta).

a fructificat trei sur-

Cronici și comentarii : Romeo VILARA,
Valeriu CHIOSE, Călin ANTONESCU

Fotografii : I. MIHĂICĂ

LA
stabilirea 
ediției a 
de hochei

e Pentru 
clasamentului 
V-a a C. E. 
pentru juniori, partidele 
finale de sîmbătă (pere
chile se fac în ordinea 
clasamentelor din seriile 
preliminare) vor trebui 
să fie neapărat decise. în 
cazul cînd la terminarea 
celor 60 minute regu
lamentare de joc rezulta
tul va fi egal, meciul se 
va prelungi cu 2 reprize 
a cîte 10 minute (cu 
schimbarea porților dar 
fără pauză între ele). Da
că, însă, în acest interval 
una din formații reușește 
să marcheze, jocul ia 
sfîrșit. Dacă egalitatea 
persistă, întîlnirea conti
nuă, după sistemul pre
conizat, pînă la înscrierea 
primului gol. Sînt, așa
dar, în perspectivă veri
tabile meciuri maraton I

0 Hocheiul nu este, 
desigur, un sport pen
tru... domnișoare. Dar, a- 
ceasta nu poate să scuze 
duritățile excesive la ca
re recurg unii jucători, 
cum ar fi aceia din e- 
chipa Italiei, de pildă. în 
meciul cu România, „az- 
zurii", simțindu-se depă
șiți la capitolele tehnicii, 
tacticii și vitezii, au cău-

MANTINELA
tat să suplinească aceste 
deficiențe printr-o tacti
că de obstrucții perma
nente. Arbitrii Ewald și 
Noncev n-au rămas im
pasibili la asemenea pro
cedeu, sancționînd prompt 
și foarte corect toate ire
gularitățile. Rezultatul: 
echipa Italiei a acumu
lat... 61 de minute de eli
minări ! Jucătorii ei au 
stat pe banca penalizați- 
lor mai mult decît... 
timpul efectiv de joc al 
unei partide !

• In clasamentul gol- 
geterilor se detașează a- 
tacantul nostru Constan
tin Dumitra, care a acu
mulat, în trei meciuri, 11 
puncte (8 goluri marcate 
și trei pase de gol). El 
alcătuiește cu Vișan și 
Olenici cea mai eficace 
linie a campionatului : 21 
de puncte ! Pe locul se
cund se află iugoslavul 
Hafner, cu 7 p (5+2), 
urmat de Kîrstev» (Bulga
ria) 6 p (5+1) și H. P. 
Egen (R.F.G.) cu 5 p 
(5+0), ultimul, însă, nu
mai după două meciuri.

Q> Printre trofeele ce 
se vor acorda la sfîrșitul 
competiției, se numără și 
tradiționalul „Premiu fa-

ir-play". El se calculează 
după următorul proce
deu : fiecare echipă pri
mește, inițial, 200 de 
puncte, la care se adau
gă golurile marcate și se 
scade, apoi, numărul mi
nutelor de penalizare a- 
cumulate de jucători pe 
parcursul competiției. Se
cretul este, așadar, să 
înscrii cit mai mult, fă- 
cînd cit mai puține ire
gularități.

• Paralel cu competi
ția de la București, în 
mai multe orașe din su
dul Franței se desfășoa
ră întrecerile grupei „C" 
a campionatului mondial. 
La primele două locuri, 
care asigură 
în eșalonul 
competiției, 
și formațiile 
Bulgariei. Marți după-a- 
miază, toți juniorii bul
gari rămăseseră la hotel, 
ascultînd la radio trans
misia de la Sofia a întil- 
nirii dintre cele două 
formații. Apoi fel au a- 
lergat într-un suflet la 
patinoar pentru a-i anun
ța arbitrului Noncev (ca
re conducea întîlnirea 
România—Italia) .rezulta
tul : 5—5. Bulgaria 
menține în cursă...

promovarea 
secund al 
candidează 

Ungariei și

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS

numărul 19 pe tricou. înalt, 
suplu, foarte mobil, cu un pla
sament excelent, acest fundaș 
trăda imediat clasă, se distin
gea prin șuturile sale puternice 
și precise.

Hans-Peter Egen face parte 
dintr-o familie de sportivi. Ta
tăl său, Markus Egen, a fost 
un valoros hocheist (91 de me
ciuri în reprezentativa R.F.G.), 
transmițînd această pasiune fi
ilor săi, Hans-Peter și Ulii, 
ambii prezenți la București în 
lotul de juniori ai acestei țări. 
Primul (născut în 1955) este cu 
un an mai mare declt fratele 
său și a început hocheiul la 
vîrsta de 6 ani sub supraveghe
rea tatălui. în cadrul clubului 
H. C. Fiissen a urcat, treptat, 
întreaga scară a ierarhiilor, de 
la echipa de copii, pînă în a- 
ceea de seniori, care deține 
recordul a 16 titluri de cam
pioană a R. F. Germania. An
trenori : Siegfried Schubert, în 
echipa de club, și Roman Ne- 
umayer, în națională.

Un ultim amănunt : .tatăl său 
confecționează crosele' „Nords- 
tar“, care se bucură de o foar
te bună reputație în lumea ho
cheiului.

ÎNTRECERILE
HOCHEIȘTILOR SENIORI
în cadrul campionatelor mondiale 

de hochei pe gheață (grupa C), 
care se desfășoară în mai multe 
orașe din Franța, selecționatele 
Ungariei și Bulgariei au terminat 
la egalitate: 5—5 (2—1, 2—2, 1—2). 
în alte două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele 
Italia—R.P.
4-0, 0-1);
reeană 15—0

rezultate: 
Chineză 5—1 (1—0,
Elveția—R.P.D. Co- 

(1—0, 5—0, 9—0).
★

La „Zimny Stadion" din 
s-a desfășurat cel de-al 
meci dintre reprezentativele 
chei pe gheață ale U.R.S.S. 
hoslovaciei. De data aceasta, vic
toria a revenit hocheiștilor sovietici 
cu scorul de 4—3 (0—2, 1—0, 3—1), 
prin golurile marcate de Malțev 
(2), Liapkin și Iakușev. Pentru 
gazde au înscris Martinec (2) și 
Novak. Partida a fost urmărită de 
circa 14 000 de spectatori.

f
Se propune un interesant meci de box:

Cu prilejul recentelor lucrări, de la 
București, ale Comitetului balcanic 
de box, a fost definitivat programul 
competițional internațional al pugili- 
știlor din țările balcanice. Din calen
darul întocmit de reprezentanții fede
rațiilor noționale, spicuim următoa
rele competiții : „Centura de aur" 
(5—9 mai, la București), campionatele 
internaționale ale Turciei (ediția a 
2-a, la 20—25 octombrie, la Izmir), 
„Trofeul Strandjata" (10—14 aprilie, 
la Sofia), întîlnirea de tineret România 
— Iugoslavia și meciul de seniori Ro
mânia — Turcia, „Turneu! semicente
narului boxului bulgar" (16—23 sep
tembrie, la Sofia), „Trofeul Oscar" și 
„Mănușa de aur" (ambele la Belgrad) 
etc. Viitoarea ediție a campionatelor 
balcanice de box va avea loc în 1975 
în Bulgaria (într-o localitate încă ne
desemnată și la o dată ce urmează 
a fi fixată).

Cu aceeași ocazie, unii dintre par- 
ticlpanții ia lucrări au făcut o serie 
de interesante propuneri vizînd con
tinua dezvoltare a boxului balcanic. 
Danilo Ivanovici, secretarul federației 
din Iugoslavia, a propus un viitor 
meci între selecționata Balcanilor și 
o combinată a Europei sau a altui 
continent, precum și o „Cupă balca
nică", rezervată echipelor cîștigătoare 
a campionatelor naționale. Nury Tu- 
rgn, președintele federației turce, a 
arătatcă în viitor ar fi recomandabil 
să se organizeze turnee balcanice și

Praga 
doilea 
de ho
ți Ce-

pentru alte categorii de vîrstă : juniori 
pînă la 18 ani și tineret pină la 2G 
de ani. Dr. Achille Liougas, președin
tele federației din Grecia, a propus 
inițierea unor meciuri triunghiulare 
între echipele reprezentative ale țări
lor balcanice. Aceste propuneri — și 
altele similare — au fost luate în dis
cuție, urmînd ca ele să fie ratificate 
cu prilejul proximelor lucrări ale Co
mitetului balcanic de box, care se va 
întruni, în cursul lunii iunie, la Con
stanța, cu ocazia campionatelor bal
canice.

Kun a ridicat balonul peste poarta 
goală de la cîțiva metri. în sfîrșit, 
in min. 42 a fost rindul lui Rădu- 
canu să apere un șut periculos al 
lui Kapounek

în repriza secundă, partida a avut 
o desfășurare aproape identică cu 
cea din primele 45 de minute. Ju
cătorii noștri au forțat de cîteva 
ori înscrierea golului, dar numai 
prin acțiuni lipsite de consistență 
și periculozitate. în acest timp, gaz
dele s-au apărat cu multă siguran
ță și au atacat cu o deosebită agre
sivitate, reușind să mențină echili
brul în joc și pe tabela de marcaj.

Mihai IONESCU

• Țiriac l-a învins pe
SAO PAULO. In Sao Paulo a 

continuat turneul de tenis, contînd 
pentru grupa a III-a a Circuitului 
W.C.T.. Jucătorul român Ion Țiriac 
l-a întîlnit pe americanul Eddie 
Dibbs, pe care l-a învins în două 
seturi: 6—3, 6—1. Tenismanul ar
gentinian Guilermo Vilas a obți
nut 
1—6, 
nută 
unul 
Alte 
1—6, 
6—2; 
6-2;
Koch—Gerken 7—5, 6—4; Tanner— 
Munoz 3—6, 6—3, 6—3. în proba 
de dublu, a fost înregistrată o sur
priză: perechea Antonio Munoz

o surprinzătoare victorie cu 
7—5, 6—4 în partida susți- 
cu cehoslovacul Jan Kodes, 
dintre favoriții concursului, 
rezultate: Cox—Zednik 7—6, 

6—3; Moore—Taylor 7—5, 
Solomon—Rahim 6—4, 3—6, 
Panatta—Dibley 7—5, 6—1;

ECHIPA DE FOTBAL 
A DANEMARCEI ÎNVINSA 

LA DAHOMEY I

FINALA

„CUPEI AFRICII"
SE RE JOACĂ

KOTONOU, 13 (Agerpres). - La Ko- 
tonou, s-a disputat meciul intemațlo- 
rial amical de fotbal dintre echipa Da
homey și selecționata Danemarcei, vii
toare adversară a echipei române în 
C.E. Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 2—0 prin punctele mar
cate de Sabiirou (min. 25) și Lakoussan 
(min. 41). Gazdele au ratat și o lovitură 
de la 11 m în minutul 35.

Dibbs

în primul tur 
următoarele re- 
Kalogheropoulos 
Burr (Canada) 
Balazs Taroczy 

(România)

(Spania)—Antonio Zugarelli (Italia) 
a eliminat cu 6—3, 5—7, 6—3 cu
plul american Arthur Ashe—Roscoe 
Tanner.

CALGARY, 
s-au înregistrat 
zultate : Nicky 
(Grecia)—Christ
6—7, 6—2, 6—4; 
(Ungaria)—Ion Sântei 
6—2, 6—4; Jairo Velasco (Colum
bia)—Jose Moreno (Spania) 6—2, 
6—2; Dick Bohrenstedt (S.U.A.) — 
Jan Pisecky (Cehoslovacia) 6—1, 
6—7, 6—3

C. F, BARCELONA 
ÎNVINGĂTOARE

La Londra s-a desfășurat meciul 
internațional amical de fotbal din
tre echipa locală Arsenal și for
mația C.F. Barcelona. Fotbaliștii 
spanioli au terminat învingători cu. 
scorul de 3—1 (0—0), prin golurile 
înscrise de Asensl (min. 64), Soții 
(min. 68) și Tome (min. 75). Punc
tul gazdelor a fost marcat de Bal) 
care, în minutul 56, a transformat 
o lovitură de la 11 m.

CAIRO, 13 (Agerpres).
20 000 de spectatori au 
Stadionul Național 
„Cupei Africii" la 
între selecționatele 
blicii Zair. După 90 de minute de 
joc echilibrat, scorul a fost egal : 
1—1(1—0). Cele două goluri au fost 
înscrise de Kaushi (min. 40) și. res
pectiv, Mayanga (min. 6.1). In penul
timul minut de joc al prelungirilor, 
fotbaliștii din formația Republicii 
£air au preluat conducerea eu 2—1, 
prin punctul realizat de Kembo. A 
urmat un contraatac al echipei Zăm- 
biei, concretizat de Sinyangwe, care 
a readus egalitatea pe tabela de 
marcaj : 2—2.

Conform regulamentului competi
ției, finala se va rejuca astăzi.

— Peste 
urmărit pe 

din Cairo finala 
fotbal, disputată 

Zambiei și Repu-

PUGILIȘTII POLONEZI
VICTORIOȘI

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — La 
Lodz s-a disputat întîlnirea inter
națională de box dintre echipele 
Poloniei și Iugoslaviei. Pugiliștii 
polonezi au obținut victoria cu sco
rul de 7—3. Campionul european 
la categoria ușoară iugoslavul Ma
rian Benes a evoluat în cadrul a- 
cesței gale la „semimijlocie", în- 
vingîndu-1 prin abandon în prima 
repriză de Montewski. Din echi
pa iugoslavă nu a făcut parte cam
pionul european la „semigrea", 
Mate Parlov, care este accidentat.

ATLETISM Șl BOB
Boberul elvețian Edy Hubac’ner. unul 

din componenții echipajului condus de 
Ben6 stadler, care la bobul de 4 per
soane a ocupat anul acesta locul VI Ia 
C.M., este și un excelent atlet, Hubacher 
a cîștigat de 13 ori titlul de campion al 
Elveției la aruncarea discului și de 10 
ori la greutate. Cu tot gabaritul ieșit 
din comun -- 108 kg. și 201 cm înălțime 
— el n-a reușit să arunce discul dincolo 
de linia de 56 m și. în urmă cu șase ani, 
a trecut din cercul de aruncări în „tor
pila" care alunecă cu peste 100 km pe 
oră în jgheabul de gheață. Hubacher 
n-a renunțat însă la atletism, unde con
tinuă să colecteze titlurile de campion al 
Elveției.

S-A TOPIT „VIENA PE 
GHEAȚĂ"

Celebra „Wiener Eisrevue", formația 
vieneză de revistă pe gheață, este pe 
punctul de a se desființa. încă din. 1970, 
situația financiară a faimoasei trupe, în 
componenta căreia apar stele de prima 
mărime ca foștii campioni mondiali Bea
trix Schuba și Emmerich Danzer, putea 
fi considerată precară. O propunere sal
vatoare părea să fi venit din partea 
pro-ducătorului Chalfen, proprietarul unei 
alte întreprinderi de faimă mondială, și 
anume „Holliday on Ice“. Cu subsidiile 
oferite de baletul pe gheață american, 
vîenezii au putut face față cîtva timp 
cheltuielilor.

Dar adevăratul scop al neașteptatului 
„ajutor” nu a întîrziat să se vadă. Vie- 
nezii au fost împinși mereu către turnee

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a trei etape, în cursa 
ciclistă Paris — Nisa, continuă să 
conducă belgianul Eddy Merckx, urmat 
de compatrioții 
5 sec. și Rlck 
Italianul Felice 
8. la 16 sec de 
ray le Monial 
cîștigată de francezul Cyrille' Guimard, 
care i-a întrecut la sprint pe belgienii 
Willy Planckaert și Van Linden — 
trei fiind cronometrați pe distanța 
164 km cu timpul de 4h 31:47.

(U.R.S.S,) — 490,35 p, Frank Taubert 
(R.D. Germană) — 419,55 p. La feminin, 
a terminat învingătoare Ulrike Knape 
(Suedia) — 4pi,50 p. urmată de Irina 
Kalinina (U.R.S.S.) — 381,25 p și Agneta 
Henriksson (Suedia) — 373,45 p.

îndepărtate, în țări care datorită climei 
lor nu aveau nici o legătură cu patina
jul. Bineînțeles, că rezultatele financiare 
au fost nefavorabile, motiv care l-a fă
cut pe domnul Chalferi să reducă mereu 
trupa vieneză. In aceste condiții, bale
tul din țara valsului se descompune cu 
încetul. Emmerich Danzer și-a anunțat 
retragerea definitivă, refuzînd să treacă 
la revista americană, Și astfel, după o 
existență îndelungată, celebrul ansam
blu. strălucit ambasador al școlii vieneze 
de patinaj artistic, va pieri, înghițit de 
mașinațiile afaceriștilor americani.

SPORTUL CONTRA 
INFARCTULUI

în epoca în care medicii credeau că 
foștii pacienți de infarct au în primul 
rind nevoie de liniște pentru a se în
trema. medicul sportiv dr. Karl-Otto 
Hartmann, din Schorndorf (R.F.G.) a 
început să aplice o terapie bazată pe 
principii exact contrarii. El prescrie pa
cientului eforturi fizice în cantitate ac
ceptabilă și îi înregistrează pe foștii 
bolnavi de infarct într-un grup de alțl 
deficîenți. care se străduiesc să-și în
vingă lipsurile fizice. în afară de fap
tul că solicitarea fizică după Infarct nu 
prezintă pînă la un anumit punct nici 
un pericol, Hartmann vrea să prevină 
pînă la un anumit punct obișnuitele 
simptome psihice ulterioare : teamă, ne
liniște, lipsă de memorie, insomnie șl 
altele c„ se pot adeseori constata după 
un infarct.

cu paclențil săi împărțit! în grupuri 
de cite 20, doctorul Hartmann face exer
ciții de mișcare, jocuri șt uneori și lungi 
plimbări. In opt ani, nu s-a înregistrat 
la Schorndorf nici un eșec. In schimb, 
au fost ciștlgate multe „medalii spor
tive". Un fost pacient de Infarct a cu
cerit patru ani la rînd această distincție. 
La vîrsta de 53 de ani, el a parcurs 50 
de metri în 8,6 secunde, ceea ce n-ar fi 
reușit nici în tinerețe.

DEBUT PROMIȚĂTOR
Cea mai tînără participantă la cursele 

de „steeple-chase“ pare să fie franțu
zoaica Marie Lin Lallier, în vîrstă de 16

Zizkova (Cehoslovacia) — Hammersley, 
Henderson (Anglia) 3—2 ; dublu mixt : 
Orlovski, GTofova (Cehoslovacia) 
Walker, Hammersley (Anglia) 3—0.
■
Campionul european de box la catego
ria „semigrea" englezul John Conteh și-a 
apărat cu succes centura învingîndu-1 la 
Londra prin abandon în repriza a 7-a pe 
danezul Tom Bogs. în alt meci, cam
pionul european la categoria „cocoș", 
Johnny Clark (Anglia), a dispus prin 
k.o. tehnic în repriza a 7-a de ameri
canul Chuck Spencer. Tot în cadrul a- 
celeiași gale, campionul european al 
greilor, englezul Joe Bugner. l-a învins 
net la puncte pe americanul Pat Dun
can. Bugner își va pune titlul în joc 
luna viitoare în fața italianului Mario 
Baruzzi.

toți 
de

en- 
cu

La campionatele de tenis de masă ale 
îării Galilor, desfășurate la Cardiff, 
sportivii cehoslovaci au cîștigat patru 
titluri. în proba masculină, victoria a 
revenit Iui Milan Orlovski, care l-a între
cut în finală cu 3—1 (22—20, 21—11, 13— 
21, 21—17) pe compatriotul său Kunz. în 
finala probei feminine, jucătoarea 
gleză Jill Hammersley a învins-o
3—i (21—11, 10—21, 21—12. 21—14) pe ce
hoslovaca Alicia Grofova. Celelalte fi
nale : dublu bărbați : Orlovski, Kunz 
(Cehoslovacia) — Griffiths, Davies (Țară 
Galilor) 3—0; dublu femei : Grofova,

săi Joseph Bruyere — la 
Van Linden — la 8 sec. 
Glmondl se află pe locul 
lider. Etapa a treia (Pa- 
— St. Etienne) a fost

Turneul final volei (locurile 7,-12)

INCERTITUDINII
iar returul la 21 
mont-Ferrand.

și U. C. Clermont - Ferrand a fost 
făcut ieri seara, cînd ambele loturi 
s-au antrenat în sala Floreasca. As-

fUrmare din pag t) tăzi va avea loc primul joc oficial, 
iar returul la 21 martie, la Cler-

campionatului masculin

IERARHIA RAMÎNE SUB SEMNUL
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 

Nioi cea de-a treia zi a turneului 
masculin pentru locurile 7—12 din 
cadrul diviziei A de volei nu a adus 
clarificări în clasament, înregis- 
trîndu-se rezultate mai puțin, aș
teptate.

După ce în seara precedentă Pro
gresul a pierdut în numai o oră și 
15 minute în fața Politehnicii Ti
mișoara, învingătoare cu 3—0 (9, 
10, 5), la capătul unui meci atractiv 
miercuri „bancarii" au furnizat 
surpriza etapei învingînd de o ma
nieră categorică pe I.E.F.S. Rezul
tatul înregistrat în meciul direct 
din primul turneu (Brăila), precum

și evoluțiile din ultimele trei zile 
indicau drept favorită garnitura 
studenților. Dar pe teren situația a 
apărut complet schimbată, cei care 
au acționat cu mai multă ambiție 
și dăruire fiind voleibaliștii de la 
Progresul. Ei au deținut în perma
nență inițiativa. Cu cinci ridicători 
în teren (!), Progresul a asigurat o 
bună circulație a mingii, surprin- 
zînd prin combinații apărarea la 
fileu adversă. I.E.F.S. nu s-a regăsit 
în nici un moment acționînd ste
reotip, ceea ce a facilitat misiunea 
Progresului. Așadar, 3—0 (13, 10, 8) 
pentru voleibaliștii lui N. Sotir, Ar
bitrii V. Savu (București) și S. Du-

ln turneul final al Cupei cupelor la volei feminin

DINAMO BUCUREȘTI PE LOCUL III
OSIJEK, 13 (prin telefon). în sala 

sporturilor din localitate a luat sfîrr 
șit turneul final al Cupei cupelor la 
volei feminin, competiție la care au 
luat parte formațiile Ț.S.K.A. Mos
cova, Ruda Hvezda Praga, Dinamo 
București și A.Z.S. Varșovia. în ulti
ma partidă susținută, Dinamo Bucu
rești a întîlnit pe Ruda Hvezda Pra
ga în fata căreia a pierdut cu 2—3 
(—7, —4. 13, 12, —12), la capătul unui 
joc care a 
și jumătate, 
ratat astfel 
cuceri locul
V al acestei ultime întîlniri a con
dus cu scorul de 11—0 și 12—4 ! An- 
trenoarea Doina Ivănescu, dezamăgi
tă de această surprinzătoare întor-

12, —12). la capătul unui 
durat aproape două ore 
Voleibalistele noastre au 

o bună posibilitate de a 
al doilea, deși în setul

satură de scor, ne relata telefonic că, 
pînă la jumătatea setului V, echipa 
sa a făcut o partidă destul de bună, 
însă, după ce a avut un avantaj așa 
de mare, s-a relaxat prematur, apoi 
nervozitatea s-a instalat din ce în ce 
mai insistentă în terenul dinamovis- 
telor, care nu s-au mai regăsit pînă 
la sfîrșit. Dinamo a utilizat forma
ția : 
Helga 
gareta 
stanța 
(Maria
te bine A. Tungay (Turcia) și L. 
Akimovici (Iugoslavia). Dinamo a 
ocupat locul III în clasamentul final, 
trofeul a revenit echipei Ț.S.K.A. 
Moscova.

Alexandrina Constantincscu, 
Bogdan, Emilia Stoian, Mar- 
Șorban (Petruța Tache), Con- 
Dinculiță, Venera Hoffman 
Dobrogeanu). Au arbitrat foar-

mitrescu (Ploiești) au condus bine
■ următoarele formații : PROGRE

SUL — V. Marian, targa, Stoian, 
Ozun, Bosard (Stan), Picw (State); 
I.E.F.S. : Chiș, Ionescu (Boldiștea- 
nu), Stancu, Handrta (Malusaris), 
Mânu, Bînda (Săvoiu).

O întîlnire atractivă au furnizat 
echipele Politehnica Timișoara și 
Tractorul Brașov. Partida a fost 
dominată’ de studenții timișoreni 
prin vivacitatea jocului practicat 
După cum a debutat întîlnirea, se 
părea că Politehnica va obține o 
victorie facilă, mai ales că în se
tul I și la începutul celui de al 
doilea a reușit să anihileze cu 
promptitudine atacurile adverse 
prin blocaje sigure și preluări bu
ne în linia a doua. Dar, de la 9—0 
în setul al doilea, Tractorul are o 
puternică revenire, acumulează 
punct după punct și reușește să 
egaleze la 12, apoi să ia conduce
rea (14—-13), dar nu fructifică a- 
vantajul. Politehnica cîștigă pînă 
la urmă cu 3—0 (10, 14, 12). Cu
plul C. Arrhășescu—A. Dinicu (Bucu
rești) a condus foarte bine echipe
le : POLITEHNICA — Buganschi 
(Mathe), Armion, Vînătu 
Hînda (Zirk), Neghină, 
TRACTORUL: Măcicășan 
bat), Pop (Bălhăceanu), 
(Mîrtea), Ferariu, Rednic,

în ultima partidă a serii : Rapid 
— Universitatea Craiova 3—0 (9, 
10, 12).

Astăzi este zi de pauză, urmînd 
ca vineri și sîmbătă să se desfă
șoare ultimele etape.

Emanuel FANTANEANU

(Lințu).
Dragoș ; 

(Szom- 
Mănoiu 

Banea.

La Bolzano s-au încheiat întrecerile 
„Cupei Europei", la săritura de la tram
bulină. Concursul masculin a fost do
minat de înotătorii italieni, clasați pe 
primele două locuri. A cîștigat Klaus 
Dibiasi cu 520,20 p, urmat de Giorgio 
Cagnotto — 521,40 p. Nikolai Matkovski

favoritele spre victorie, prin încu 
rajări furtunoase.

în legătură cu pregătirile Poli
tehnicii, antrenorul Grigore Costes- 
cu ne-a declarat : „Sper ca fetele 
noastre să cucerească și astăzi a- 
precierea publicului și... punctele 
dătătoare de speranțe într-o even
tuală calificare în finală. Cunoaș
tem valoarea ridicată a campioa
nelor Franței, pe care le-am întâl
nit — de altfel — într-o dublă par
tidă amicală, in annl 1969, la Cler
mont - Ferrand.. Noi am cîștigat 
primul joc, U. C. Clermont - Fer
rand pe cel de al doilea. Deci scor 
egal, deși nu lipsiseră Chazalon, 
Passemard. Riffiod și toate celelal
te internaționale. Așa că, putem 
spera și astă-seară...“

Primul contact dintre Politehnica

SALA FLOREASCA, ora 19 : Politehnica București — U.C. 
' *------ - : I’ _ “) Și în ... -rând. In deschidere (la or® 18) 

baschet.
___ Clermont Fer- 

pauza meciului: demonstrații de mini-

POLITEHNICA

4. Marilena Poștaru
5 Margareta Pruncu
6 Elena Babare
1 Suzana Szabados 
i Anca Demetrescu 
i Georgeta Predescu
Ecaterina Savu 

! Cornelia Taflan 
i Gabriela Ciocan 
: Rodica Stănoiu
Media înălțimii: 1,74 m 
Antrenor: Grigore Costescu

8
9

10
11
12
13
14

U.C. CLERMONT — FERRAND

4 Colette Passemard 1.8i
5 Dominique Sinsoilliez 1.81
S Irene Guidotti i,Ș(
7 Maryse Sallois 1,61
8 Adrianne Biermayer 1,8!
9 Francoise Quibller 1,81

10 Jackie Chazalon 1,72
11 Dominique Le Ray 1.9t
12 Olga Djokovic! 1 80
13 Elizabeth Riffiod 1,81

Media înălțimii: 1,80 m 
Antrenor: Erich Biermayer

Arbitri: S. Popovski (Iugoslavia) — A. Albanesi (Italia); comisar F.Î.B.A.: 
F. Klisejko (Polonia).

STEAUA (M) Șl I.E.F.S. (F) ÎNVINGĂTOARE
IN RESTANȚELE DIVIZIEI DE BASCHET

Cele două meciuri de baschet (res
tanțe ale campionatelor republicane) 
desfășurate ieri s-au încheiat ast
fel :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
STEAUA (m) 65—71 (34—37). Meci 
interesant doar prin echilibrul va
loric. în rest, nivel tehnic modest- 
joc lent, presărat cu ratări de la 
semidistanță și greșeli de tehnică. Au 
înscris : Cernat 27, Tarău 18, Cîm-

peanu 9, Savu 6, Oczelak 6, Plrșu 2, 
Dumitru 3 pentru Steaua, respectiv 
Mânăiiă 18, Czmor 17, Weber 15, 
Minius 11, Munteanu 4. Au arbitrat 
G. Dutka și N. Iliescu. (P. ARCAN 
— coresp. județean).

I.E.F.S. — RAPID (f) 61—59 (32—28, 
54—54). Desfășurată în sala Giulești, 
întrecerea a fost deesebit de dispu
tată și atractivă, fiind deranjată doar 
de ieșirile unor spectatori pătimași, 
care nu au noțiunile elementare des-

pre lupta sportivă. Ritmul partidei 
a fost alert, răsturnările de • scor 
foarte dese, iar succesul studentelor 
a fast hotărît în prelungiri datorită 
excelentei evoluții a Ecaterinei 
Pantea. Au înscris i Glurea 13, Tita 
11, Szabo 11, Mihalic 9, Bala! 7, Ba
sarabia 5, Pantea 4, Petrie 1 pentru 
I.E.F.S., respectiv Suliman 14, Bosco 
14, Racoviță 13, Gugiu 10, Vasilescu 
4, Tal 2, Csikos 2. Au arbitrat M. 
Aldea și M. Dimaneea (P. IOVAN).

ani, pe care o vedem în fotografia ală- 
turată pregătindu-se pentru un nou 
start. Primul a avut loc, în februarie, 
pe hipodromul de la Pau, în Pirinei, 
unde intrepida Marie Lin și calul ei „El 
Rih“ au reușit să termine cu bine difici
lul parcurs de 3 800 m, populat cu peri
culoase obstacole.

SĂRITURĂ DE 109 M — 
LOCUL 35...

Janez Jurman (Iugoslavia) poate să 
spună că a fost cel mai ghinionist să
ritor la recentele campionate mondiale 
de probe nordice din Suedia. La sări
tura cu schlurile de la trambulina mică, 
Jurman a avut o foarte bună alunecare 
pe porțiunea de elan și a aterizat în 
punctul critic al trambulinei, unde, fi
rește, a căzut. în final, Jurman a ocu
pat locul 35 in clasament, dar se conso
lează cu cei 109 metri planați, !n admi
rația și aplauzele spectatorilor,

TREC ANII...
Antonin Magne și Andră LedUcq, două 

dintre fostele glorii ale ciclismului fran
cez, au fost sărbătoriți la Paris, cu oca
zia împlinirii vîrstei de 70 de ani. 
Magne a cîștigat „Turul Franței" în 
1931 și 1934, iar Leducq a obținut, 
asemenea, două victorii la edițiile 
1930 și 1932.

Totodată, se anunță că Cyrllle 
Hauwaert, în vîrstă de 90 de ani, 
din fostele glorii ale ciclismului belgian, 
cîștigător al curselor Bordeaux — Paris, 
Milano — San Remo etc., a încetat din 
viață la Bruxelles.

SFÎRȘITUL CARIEREI
Cariera de sportiv amator a atletului 

James McAlister (S.U.A.). care anul tre
cut a sărit la lungime 8,24 m, pare a fi 
compromisă. Uniunea amatoare de atle
tism din S.U.A. a dat publicității un 
comunicat prin care se arată că McAlis
ter nu a mai fost selecționat pentru 
concursul de sală programat Ia Los An
geles, deoarece a semnat un contract, ca 
jucător profesionist de fotbal american.
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