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VIZITA TOVARĂȘULUI N1COLAE CEAUȘESCU 
IN LIBERIA, ARGENTINA Șl GUINEEA, 

O STRĂLUCITĂ SOLIE A PĂCII Șl PRIETENIEI

VALORI ÎNALTE REUNITEiată explicația supremației handbaliștilor români in lume
• Paris — 1970, Munchen — 1972, Berlin - 1974, trei etape
care au consacrat România In vlrful piramidei handbalului mondial
Trei echipe — Iugoslavia, R.D. 

Germană și România — întruneau, 
încă înainte de începerea celui de 
al 8-lea turneu final al campio
natului mondial de handbal, su
fragiile specialiștilor. Dintre ele 
se presupunea, nu fără temei, 
după cum avea să se vadă, va fi 
aleasă noua campioană mondială. 
Pînă la urmă, așa cum se știe, 
ordinea primelor trei formații a 
rămas cea de la Paris — 1970. 
Echipa României a triumfat, în- 
vingînd în finală reprezentativa 
țării gazdă. Memorabila finală a 
scos în evidentă O ECHIPA COM
PLETA, EXCELENT PREGĂTITĂ 
FIZIC ȘI TACTIC. Handbalul ro
mânesc a izbîndit a patra oară pen
tru că a avut un portar de mare 
clasă, Cornel Penu, categoric cel 
mai bun din lume, un atacant cu 
o forță ieșită din comun și o de
tentă uluitoare, Ștefan Birtalan, un 
coordonator de joc de o remar
cabilă inteligență, Cristian Gațu, 
alți 9 jucători capabili să reali
zeze sau să construiască un zid 
defensiv cvasiimpenetrabil. Radu 
Voina, Constantin Tudosie, Adrian 
Cosma, Werner Stockl, 
Gunnesch, Ghiță Licu, 
Kicsid et comp, nu sînt 
de pluton" 
REMARCABILE ALE
LULUI, SPORTIVI CE

Mai sînt doar cî- 
teva minute de joc 
din finala celei de 
a 8-a ediții a 
C.M. Reprezentativa 
României conduce 
selecționata R. D. 
Germane cu trei go
luri. Pe banca re
zervelor concentra
rea este însă maxi
mă. Gațu și Gu- 
nesch în picioare, 
Radu Voina, Licu, 
Birtalan și Dincă 
(jos), se încurajează 
unii pe alții, își so
licită reciproc efor
turi maxime.

Vineri 15 martie 1974

Foto Herbert KRON- 
FELD— Berlin
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întregul nostru popor a urmărit cu 
un deosebit interes vizita pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a în
treprins-o, recent, în Liberia, Argenti
na și Guineea, își exprimă întreaga 
adeziune și deplina aprobare față de 
această importantă acțiune politică 
externă a României socialiste, față de 
activitatea strălucită desfășurată de 
șeful statului nostru, o nouă și puter
nică contribuție la întărirea cauzei

păcii, prieteniei și colaborării în lume.
Pe adresa Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, sosesc numeroase 
telegrame în care colectivele de oa
meni ai muncii iși exprimă sentimen
tele de vie satisfacție față de roadele 
deosebit de bogate ale acestei noi și 
strălucite solii a cooperării între po
poare, în spiritul principiilor indepen
denței, suveranității, respectului și a- 
vantajului reciproc.

In aceste vibrante mesaje de dra
goste și mulțumire adresate partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
arată hotărîrea nestrămutată a între
gului popor de a transpune integral 
în viață sarcinile mărețe ale con
struirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României, de 
a întîmpina cu noi și importante suc
cese mărețele evenimente politice ale 
acestui an : cea de a XXX-a aniver
sare a Eliberării patriei și Congresul 
al Xl-lea al partidului.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Vizita oficială pe care ati întreprins-o recent in Liberia, 

Argentina și Guineea a fost urmărită de activul care 
lucrează în domeniul educației fizice și sportului, de 
sportivii noștri, împreună cu întregul popor, cu un senti
ment de deosebită mîndrie patriotică, ea alăturindu-se 
precedentelor dumneavoastră vizite, desfășurate în spiritul 
politicii pe care partidul ți statui nostru o promovează 
cu consecvență si al cărei strălucit exponent sînteți dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Corespunzînd năzuințelor și aspirațiilor poporului nos
tru de a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii, indiferent de orinduirea lor socială, 
in spiritul coexistenței pașnice, al destinderii și progre
sului general contemporan, întreaga desfășurare a vi
zitei, intilnirile, convorbirile cu conducătorii statelor res
pective, cu reprezentanții unor partide și organizații po
litice precum și cu un mare număr de oameni ai muncii,

Roland 
Gabriel 

„oameni 
ci PERSONALITĂȚI 

HANDBA- 
POT SA

REZOLVE SITUAȚII DINTRE 
CELE MAI DIFICILE. în marea 
finală de la Berlin, toți au avut 
merite deosebite. Este drept, Penu 
a apărat extraordinar, iar Birtalan 
a înscris 7 din cele 14 goluri ale 
victoriei. Este drept, Cristian Gațu 
a știut să mute — ca un rafinat 
jucător de șah — direcția de ac
țiune de pe drumul lui Birtalan 
(cînd acestuia i se făcuse un zid 
vădit incomodant) pe cel al ex
tremelor, și marea sa dibăcie a

fost considerată de cei 372 de zia
riști, de zecile și zecile de spe
cialiști drept „cheia de boltă" a 
succesului. Dar, avînd toate acestea 
și nedispunînd de oameni capa
bili să manevreze pe acest „teren 
accidentat" am fi putut oare astăzi 
să-i sărbătorim pe handbaliști ca

Hristache NAUM

DUPĂ TESTUL CU ADMIRA WACKER

(Continuare in vag. a 4-a)

C. M. 1970 (PARIS) J. O. 1972 (MUNCHEN) C. M. 1974 (BERLIN) CLASAMENT GENERAL*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

ROMÂNIA
R. D. Germană 
Iugoslavia 
Danemarca
R. F. Germania 
Suedia 
Cehoslovacia 
Ungaria 
U.R.S.S.
Japonia 
Islanda
Franța

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Iugoslavia 
Cehoslovacia 
ROMÂNIA
R. D. Germană 
U.R.S.S.
R. F, Germania 
Suedia 
Ungaria 
Norvegia

10. Polonia
11. Japonia
12. Islanda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ROMÂNIA
R. D. Germană 
Iugoslavia 
Polonia
U.R.S.S. 
Cehoslovacia
Ungaria 
Danemarca
R. F. Germania 
Suedia
Bulgaria
Japonia

ROMÂNIA
Iugoslavia
R. D. Germană 
Cehoslovacia 
U.R.S.S.
R. F. Germania

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7-8. Ungaria
7-8. Suedia

Danemarca 
Polonia 
Japonia 
Norvegia

9. 
10. 
11. 
12.

*) Clasamentul pe toate cele trei competiții fosta
după cum urmează : locul I — 12 p, locul II — 11 p, locul III — 10 p... locui XII — 1 p.

alcătuit in baza adiționării punctajului acordat

După o întrecere de mare spectacol,

A C. C. E. BASCHET FEMININ

tratatele și acordurile încheiate reprezintă o noua și im
portantă dovadă a stimei și prestigiului de care se bucu
ră astăzi țara noastră în întreaga lume, admirația și res
pectul cu care sînteți înconjurat, aprecierea deosebită a 
prodigioasei și laborioasei dumneavoastră activități, pusă 
în slujba păcii și prieteniei dintre popoare.

In spiritul politicii partidului și statului nostru, în lu
mina expunerilor dumneavoastră care sint călăuze sigure 
în munca noastră — comuniștii, întregul activ al mișcă
rii sportive se angajează să urmeze neabătut, in întrea
ga lor activitate, linia partidului nostru, îndeplinind cu 
rivnă și devotament sarcinile ce ne revin din Hotă- 
rirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
din 28 februarie — 3 martie 1973, întimpinind cu noi 
succese in activitatea competițională internațională, cit 
și în cea internă, marile evenimente din acest an : a 
XXX-a aniversare a Eliberării și al Xl-lea Congres cl 
Partidului Comunist Român.

BIROUL EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

AOmogenizarea-problema nr. 1 a reprezentativei de fotbal
Interesele echipei naționale trebuie privite cu simțul răspunderii,

deplin atașament din partea jucătorilor, antrenorilor
meciul de miercuri seara, >sus-
in compania formației austriece

CU
Cu 

ținut 
Admira Wacker, s-a mai consumat o 
filă din programul destinat așa-zisei 
construcții a unei noi reprezentative 
de fotbal a țării. La Modling, lingă

permiteau a privi lucrurile cu ceva 
mai multă îngăduință.

Acum însă, cind campionatul a re
intrat in drepturi și pregătirea jucă
torilor sc presupune eă a atins in an
samblu un nivel cel puțin satisfăcâ-

DUMINICA „CUPA
SANTELLP LA SABIE

Dispută pentru minge. Savu a ajuns la minge înaintea lui Bier
mayer. Fază din meciul Politehnica — U. C. Clermont-Ferrand.

Desfășurat ieri seară, în sala Flo- 
reasca, meciul feminin de baschet 
Politehnica București — U. C. Cler
mont-Ferrand, semifinală a C.C.E,

PREGĂTIRILE ATLEȚILOR

■ a fost cîștigat de campioanele Fran
ței cu scoru] de 75—71 (33—40). Re
turul va avea loc la 
Clermont-Ferrand.

întrecerea a fost
- spectaculoasă, purtată 

po foarte rapid și a fost presărată 
cu captivante răsturnări de scor.

21 martie, la

deosebit de 
intr-un tem-

■Oaspetele au început furtunos și au 
condus cu 10—2 și 12—4 (min. 5) 
dar, treptat, bucureștencele au de- 
'devenit mai sigure. în apărarea om 
la om practicată și mai eficiente în 
atac, unde contraatacurile și arun
cările de la semidistanță (și chiar 
de la distanță) și-au atins țelul de 
cele mai multe ori. Ca urmare, 
Politehnica a egalat în mln. 9 
(18—18) și. după o scurtă perioadă 
de joc echilibrat, a luat Inițiativa, 
ajungînd ca, în mln. 21, să aibă un 
avans de 11 puncte (44—33). Dar, 
eforturile dePuse 
(pentru a recupera 
talie în lupta sub 
făcut tot mai mult 
zia aruncărilor la coș a scăzut de 
asemenea cea a paselor (dintre care 
multe au ajuns la adversare), dar 
mai cu seamă agresivitatea în apă
rare. Politehnica s-a „stins" văzînd 
cu ochii, fapt de care oaspetele, cu 
un lot mai omogen (înțelegînd prin 
aceasta rezerve de valoare) au pro
fitat prompt. Ele au recuperat, au 
interceptat și contraatacat cu suc
ces, au egalat în min. 32 (58—58) 
și au dominat întrecerea pînă la 
sfîrșit, cucerind o victorie care le 
acordă mari șanse de calificare în 
finala C.C.E. Politehnica a evoluat 
remarcabil între minutele 7 și 27, 
dar cu numai cinci jucătoare de 
certă valoare nu a putut face față 
valoroaselor Partenere de întrecere

Au înscris : Ciocan 21, Savu 18, 
Szabados 16, Taflan 10. Demetrescu 
4, Pruncu 2 pentru Politehnica, res
pectiv Guidotti 23, Chazalon 20,- 
Biermayer 13, Riffiod 9, Djokovici 
8, Passemard 2. Au arbitrat cu 
competență Popovski (Iugoslavia) și 
Martolini (Italia).

D. STANCULESCU

BELDEANURĂDUCANV

și cluburilor
iveală de partida amicală susținută in 
urmă cu două zile- Și facem acest 
lucru plecind in primul rînd de la 
elemente de joc și de comportare in
dividuală și colectivă și nu de la re
zultatul obținut pe teren, mai puțin 
important, desigur, în contextul mari-

Duminică, Sala sporturilor 
din municipiul Iași va găz
dui prima competiție de 
scrimă de anvergură : tradi
ționala întrecere internațio
nală de sabie dotată cu „Cu
pa Santielli". Participă selec
ționatele Franței, Italiei, 
Ungariei și României.

Meciul strinește un imens 
interes dat fiind și faptul că 
doi dintre titularii echipei 
țării noastre sini, scrimeri 
ieșeni, Dlan Irimiciuc. și Dan 
Popescu.

PENTRU
CROSUL BALCANIC

Atleții noștri care se pregătesc 
în vederea Crosului Balcanic care 
va avea loc la Velenje (Iugoslavia) 
la 24 martie, au participat, zilele 
trecute la un concurs de verificare 
desfășurat la băile Felix, lingă Ora
dea.

Cu acest prilej au fost obținute 
o serie de rezultate foarte bune, 
semn al unei creșteri de formă a 
celor care ne vor reprezenta la în
trecerile de la Velenje. Astfel, pe 
distanța de 1 200 m (senioare) Nata
lia Andrei a fost cronometrată în 
3:22,4, la 3 000 m juniorul Gheor
ghe Buruiană a realizat 8:22,4. iar 
Gheorghe Ghipu și Nicolae Onescu 
au acoperit 4 000 m în timpul de 
11:15,2.

în defensivă 
handicapul de 
panouri) s-au 
simțite. Preci-

Viena, în fata unul adversar surprin
zător de tenace fi ambițios, tricolorii 
noștri au mai trecut un examen din 
suita acelora care se Înscriu în limi
tele unui proces general de omogeni
zare, început cu mai bine de o lună 
în urmă, încă din perioada precom- 
petlțională, în condițiile unor acumu
lări, de pregătire, insuficiente și ne
uniforme. Atunci, în iarnă, se făceau 
primii pași pe drumul unui viitor 
care oricum nu părea atit de aproape. 
Și mai existau, evident, unele circum
stanțe proprii începutului, care ne

tor, acum eind confruntările pe plan 
Internațional ale reprezentativei noas
tre slnt la un pas, „testul vlenez" ca
pătă o semnificație care depășește va
loarea unei partide oarecare, de ve
rificare. De aceea, poate, și obișnuita 
noastră revenire după un meci al na
ționalei — in speță cel cu Admira 
Wacker — nu-și mal propune un post 
scriptum de analiză al disputei pro- 
priu-zlse. Socotim, de astă dată, mal 
utilă o succintă trecere In revistă a 
cltorva probleme actuale ale repre
zentative] noastre de fotbal scoase la

Simbătă și duminică, la Tg. Mureș

România—Cehoslovacia la popice
Aflate la al doilea meci de verifi

care in așteptarea startului în C. M.. 
reprezentativele României de popice 
vor întilni. simbătă și duminică pe 
arena Voința din Tg. Mureș, selecțio
natele Cehoslovaciei.

Confruntările feminine 6e anunță 
deosebit de atractive, deoarece oas
petele au obținut medalia de bronz 
la ultima ediție a „mondialelor". Ma
ria Selingerova, Maria Svorbova și 
Maria Mikulcikova, nume consacrate 
în arena internațională, vor face, par
te din sextetul cehoslovac. De ase
menea, faptul că popicarii noștri și 
cei oaspeți sînt de forțe sensibil ega
le, ne îndreptățește să sperăm că și 
întrecerile băieților vor fi echilibrate 
și aprig disputate, 
mondiali la probe 
Blajevici și Miroslav Kocearec sînt

Foștii campioni 
de perechi, Ivo

ai echipei Ceho- 
un frumos palma-

jucători de bază 
slovaciei, ei avind 
res internațional.

Sportivii noștri 
asiduitate. După toate probabilitățile, 
antrenorii Alexandru Andrei și Tibe- 
riu Szemany vor alinia următoarele 
formații, în ordinea intrării pe pistă : 
FEMININ — Vasilica Pințea. Ana Pe
trescu. Mariana Constantin. Elena 
Trandafir, Florica Neguțoiu, Cornelia 
Petrușcă. Rezerve : Margareta Bordei 
și Elisabeta Szilagyi. MASCULIN — 
Petre Purje, Iuliu Bice, Gheorghe Sil
vestru, Alexandru Cătineanu, Ilie Bă- 
iaș, Iosif Tismănaru. Rezerve. Ion 
Stefucz și Constantin Voicu.

Programul : simbătă — jocurile pe 
echipe ; duminică — turneu indivi
dual.

s-au pregătit cu

(Continuare în pag. a 3-a)

C.E. DE HOCHEI PENTRU JUNIORI

Mihai IONESCU

HOCHEI

Si

ASTAZI
ULTIMELE JOCURI

Apărarea echipei Bulgariei pusă la grea încercare de ofensiva jucătorilor 
români. (Fază din jocul de miercuri, 6—1 în favoarea României}(Fază din jocul de miercuri, 6—1 in favoarea României)

Foto : I. MIHATCâ

Partida R.F. Germania - Norvegia va desemna pe adversara echipei
României In finala pentru locurile 1-2

V-a ediție a campionatului european de hochei pentru 
juniori (grupa B), programează astăzi ultimele jocuri din preliminarii. 
După cum se știe, echipa României a cîștigat toate meciurile din seria

Cea de a

După cum se i _____ ____ ________ __
a II-a fiind calificată astfel în finala pentru locurile 1—2. A doua fina-
listă urmează să se decidă în cealaltă serie, 
Germania — Norvegia.

după partida derby R. F.

Iată

TÎRGOVIȘTE: ÎN DEZBATERE SPORTUL PENTRU 
FEMEI

In localitate a avut loc o dezbatere publică privitoare la 
activitatea sportivă în rîndul femeilor. La dezbatere au 
fost prezente tinere din întreprinderile și instituțiile jude
țului Dîmbovița, care au audiat, printre altele, un referat 
susținut de conf. univ. Elena Firea, membră a 
centrale a C.N.E.F.S. pentru activități de educație 
rîndul femeilor.

Comisiei 
fizică în

dri") ; 3 000 m — Lenuța Tudose (Liceul nr, 2) ; 1000
— Ana Florescu (Liceul pedagogic).

Tot. in municipiul nostru a avut loc, din inițiativa clu
bului sportiv Dunărea, „Crosul sportivilor de performanță" 
în care au fost înregistrați drept cîștigători următorii 
atleți :

Copii — Costică Mariar. • juniori mari — loan Nichifo- 
rov ; juniori mici — Costache Iftode ; seniori — D. Iftimie; 
junioare — Marcela Gheorghiu ; senioare — Petrica Cazi.

m

T. SIRIOPOL, coresp. județean

GALAȚI : „CROSUL PRIMĂVERII"

parte la 
publice.

Cîștigătorii : 1 500 m — Al. Tânase (Grupul școlar „Al. I. 
Cuza") : 1 200 m — Dorit Tonescu (Liceul „Vasile Alecsan-

Peste 1 200 de elevi din liceele gălățene au luat 
„Crosul primăverii" desfășurat pe aleile grădinii

SIBIU : „CROSUL ELEVELOR"
Consiliul municipal Sibiu al Organizației pionierilor, 

cu sprijinul C.J.E F.S., a inițiat o întrecere de alergare 
intitulată „Crosul elevelor". Competiția — la startul că
reia au fost prezente 400 de tinere — s-a desfășurat în

parcul „Sub arini", fiind prima competiție în aer liber 
a sezonului.

Iată cîștigătorii: clasa a II-a: Gabriela Ghințu (Șc. gen. 
17); ci. a III-a: Mihaela Dogaru (Șc. gen. 17); cl. a IV-a: 
Gica Vlad (Șc. gen. 17); ci. a V-a: Ana Condurache (Șc. 
gen. 4); cl. a Vl-a: Liliana Radu (Șc. gen. 15); cl. a Vil-a: 
Claudia Buesz (Șc. gen. 16); cl. a VIII-a: Marilena Coca 
(Șc. gen. 8).

Ilie IONESCU — coresp. jud.

VOINȚA BUCUREȘTI: START TN EDIȚIA DE VARA A 
„CUPEI TINERETULUI"

Ediția de vară a „Cupei tineretului" promite să aibă — 
ca și cea de iarnă — o largă audiență în rîndul cooperato
rilor din Capitală. Astfel, prin intermediul clubului sportiv 
Voința a fost întocmit, în colaborare cu comitetul U.T.C. 
al sectorului 4, un plan de acțiune, un veritabil calendar 
competițîonal, eșalonat pe zile, idiscipline și grupe sportive, 
Terenurile stadionului Voința vor fi puse la dispoziția ti
nerilor cooperatori, în special după-amiezile pentru ama
torii de volei, atletism, handbal, popice și baschet, iar du
minicile vor avea acces în special iubitorii atletismului. 
Printre primii care s-au și angajat în întrecere sînt re
prezentanții cooperativelor „Muncă și artă", „încălțăminte 
Manuală", „Arta încălțămintei" etc. (t.r.)

ora 8.30

programul zilei : 
Seria I

Franța — Ungaria 

ora 11.00 :
R.F. Germania — Norvegia

Clasamentul :
R.F.G.
Norvegia 
Iugoslavia 
Franța 
Ungaria

Seria a Il-a
ora 16,00 :

Bulgaria
ora 18.30
Danemarca — Italia

— Austria

ROMANIA 
Bulgaria 
Danemarca 
Austria 
Italia

Clasamentul

3
3
4
3
3

4
3
3
3
3

3
3
1
0
0

o 
o
1
1 
o

0 
o
2
2
3

o o 
1 1 
î î 
o 2
O 3

40— 3
19— 4
18—27

7—28
4—26

35—10
13— 12
11—20
14— 16
13—20

6
6
3
1
C

8 
3 
3
2
O

Citiți, In pagina a IV-a, un comentariu 
asupra competiției.



PIRAMIDA...
S” I im dintre cele mai pasionante dezbateri pe tema juniorilor este 

j înălțimea vîrfului piramidei. Am ales această figură geometrică 
pentru că ea exprimă cel mai bine marea selecție în sportul de 

performanță. Indiferent clacă ne fixăm asupra piramidei egiptene, cu pan
ta ei continuă, sau dacă poposim pe treptele piramidei asiriene, în trepte, 
urcușul simbolizează selecția care rărește necruțător numărul juniorilor 
apți să continue alergarea spre culmile sportului de performanță.

Dacă desenăm o piramidă pe o foaie de caiet — hai, să zicem, pe 
o foaie aritmetică, — vîrful performerilor va fi reprezentat printr-un mic 
triunghi negru, care nu acoperă deseori un pătrățel. Cu alte cuvinte, 
raportul dintre juniorii care iau startul, animați de speranță, și cei care 
ajung în vîrf este copleșitor în... favoarea celor care rămîn pe drum, 
fără sâ fie solicitați așa cum au fost ziditorii piramidei lui Keops, sece
rați în cele din urmă de razele arzătoare ale lui Ra sau de povara 
blocurilor uriașe purtate spre vîrf, într-un efort pe care contemporanii nu 
și-l imaginează nici pină astăzi.

Cum se explică procentajul minim al devenirii juniorilor, un procentaj 
care se micșorează în mod deosebit în țara noastră, ca și în multe alte 
țări latine, sub puterea unei imaginații deseori debordante, care invită 
ia părăsirea coloanei, spre vîrf ?

Antrenorii noștri, indiferent de ramură de sport, explică uneori a- 
ceastă rapidă „ieșire din front" prin cauze tehnice, cum ar fi de pildă o 
neimplinire fizică la nivelul nordicilor, o aversiune pentru efortul monoton, 
de rezistență, caracteristic de pildă alergătorului șî ............... ...
sau, și mai mult, o dispersare a disponibilului fizic 
alte preocupări, care l-ar car.apteriza, chipurile, pe 
ceptiv la diversitate de prin părțile noastre.

Poate că aceste încercări de explicație ar avea 
văr. Dar, exemplele furnizate de mulț! dintre sportivii

schiorului finlandez, 
și psihic spre multe 
tînărul mult mai re-

un grăunte de ade- 
. . . . .. noștri par $ă Infirme

preponderența cauzelor mal sus amintite, ilie Năstase este un prim 
exemplu. El nu a avut și nu are conformația fizică a unui Stan Smith. 
El nu a avut și nu are tenacitatea feroce a unui Cliff Richey. El a 
avut, pe de altă parte, o disponibilitate pentru diversitate, așa cum au 
putut constata, într-o dufță-amiâză, pe stadionul Olimpic din Roma, acto
rii și ziariștii italieni ebre l-au văzut jucînd fotbal — „la nivelul unui 
jucător de ligă", — cum avea să se exprime unul dintre comentatorii 
sportivi prezenți la acel meci.

Exemplul lui Ilie Năstase nu este Izolat. Gheorghe Berceanu a devenit 
campion de atletică... grea invingîndu-șl imponderabilitatea cu ormele 
unui amestec de inteligență și tenacitate care a stîrnit admirație. Rugbyș- 
tii români au învins deseori pachete de înaintași mult mai grele.

Exemplele ar putea fi continuate. Ne vom limita, insă, la cele date, 
pentru a sugera că marea cauză a împuținării rîndurilor juniorilor în drum 
spre vîrf este irosirea potențialului psihic.

Un junior este in primul rind un suflet care trebuie modelat. Doar 
in acest caz, micul triunghi de tuș de pe coala de aritmetică va putea 
coborî spre pătrățelele crescînde ale bazei.

Juniorul, în primul rînd un suflet de modelat.:.

Trebuie să mărturisim că redactarea paginilor re
zervate juniorilor ne produce o reală bucurie. Vizi* 
tind unele cluburi și asociații sportive, licee și școli 
generale, școli sportive și unități de pionieri, con
statăm, aproape peste tot, grijă pentru creș
terea tinerei geherații. De cele mâi multe ori 
avem satisfacția de â nota că numărul juniorilor 
unei secții a crescut, că cel ăl secțiilor unei unități 
sportive a sporit și el, că procesul de instruire și e- 
ducație a devenit mai exigent și, drept urmare, per

formanțele au atins valori superioare. în mod inerent, 
mai întllnim și stări de fapt cate trebuie criticate. 
Dar, repetăm, majoritatea subiectelor furnizate de 
juniori sînt plăcute, ne oferă satisfacția redării unor 
evenimente care $e înscriu lâ capitolul realizărilor 
mișcării sportive din țara noastră. Articolele cuprin
se în această pagină reflectă tocmai grija unităților 
sportive pentru depistarea, selecția și instruirea ju
niorilor, ele seoțind în evidență multitudinea și pro
funzimea preocupărilor față de viitorii performeri ai 
României.

JUBILEUL UNEI PEPINIERE A SPORTULUI DE

ȘCOALA SPORTIVA CLUJ
PERFORMANȚA

1954-1974

LA DUNĂREA GALATI
SE PREGĂTESC Șl ALȚI URMAȘI

J

Al LUI NICOLAE MARTINESCU!
ne spunea antrenorul gălățean — să 
vedem cum 
și devin luptători acești copii. 
Uți-vă 
a Venit iu saia, avea aa ut MiuRiauțc. 
Un an mai iîrziu lupta la 48 kg. In 
1972 a . '
categoria 56 kg, iar în ’73 a eîștigat 
titlul la 65 kg, Gîndiți-vă : in trei 
ani și ceva a crescut 30 de kilograme 
în greutate și a cucerit și două tit
luri de campion național. Anul acesta 
va lupta pentru prima oară la ju
niori mari. Nu mai știu dacă va con
cura tot la 65 kg. Dar, pină va trece 
la seniori, cu siguranță că mai crește 
cu, cîteva categorii."

într-un colț al sălii am observat 
doi sportivi luptînd cu înverșunare 
pe saltea. Apropiindu-ne l-am recu
noscut pe Marin Dumitru, fost com
ponent al echipei naționale partici- 

de 
Acel 
mal 
de- 
ain

Fără îndoială, Nicolae Martinescu 
este unul dintre cei mai valoroși lup
tători pe care i-a avut țara noastră 
in ultimii 30 de ani. Depistat de an
trenorul Ștefan Babin, în anul 1959, 
la Galați, doi ani mai tirziu. Marti
nescu a devenit campion național, de 
atunci numărindu-se mereu printre 
fruntașii categoriei respective în ma
rile competiții internaționale. După 
acest vertitabi.1 succes, depistarea și 
pregătirea tinerelor talente ajunge o 
preocupare uermanentă a antrenori
lor gălățetli. Ion Donose (de 18 ani 
antrenor în marele port dunărean) a 
inițiat in tainele luptelor o serie de 
sportivi talentați, care au întregit 
diferitele loturi naționale : Ion Gabor, 
Iordache Enache, Marin Dumitru, 
Adrian Savlovschi, Aurel Bucov, 
Gheorghe Ciobotaru, Mircea Danilov, 
Viorel Gabor etc, iar alții (destul de 
mulți) — urmași âi lui Martinescu, — 
merg cu pași siguri pe drurhiil afir
mării.

Nu de mult Mm făcut o vizită sec
ției de lupte greco-romane a clubului 
Dunărea Galați, ai cărei componenți 
sînt pregătiți de Ion Donose. Sala 
era arhiplină. Aproape 40 de tineri 
echipați cu trSrtlngurl Sau dresuri 
efectuau eu conștiinciozitate progra-

cresc, cum se dezvoltă 
uî- 

la Ăchiriloaie. In 1970, cînd 
în sală, avea 35 de kilograme.
fost campion la juniori mioi.

pantă la campionatele europene 
anul treciil. Adversarul său din 
moment nu era altul decit fratele 
mic, Mihai Dumitru, decis să-l 
pășească pe Marin. Din cele ce 
aflat de la antrenor și de la ceilalți 
colegi, dorința lui .Mihai are .toate 
șansele să se transforme în realitate. 
El este dotat, ambițios și foarte con
știincios lâ antrenamente. De âltfel,

Școala sportivă Cluj se află în pragul unul jubileu : 20 de ani de 
la înființare. O sărbătoare cu prilejul căreia vor fi evocate— după cum 
vorbesc „materialele jubiliare" — realizările în cele două decenii de acti
vitate, vor fi felicitați performerii (cuvîntul incluzînd vîrfurile actuale, 
speranțele care au „zburat" de aici, atingînd măiestria sportivă în cadrul 
unor mari cluburi din țară, precum și pe acei profesori care au slujit, cu 
consecvență, pasiune și talent, „catedrele” școlii de profil) și subliniate 
neîmplinirile, astfel ca etapa parcursă să fie cît mai veridic reflectată, iar 
obiectivele celei viitoare cît mai concrete și realiste.

Permițindu-ne libertatea de a des
chide cu tui ceas mai devreme „dosa
rul. festiv", să extragem — pentru 
început — acele elemente care s-ail 
impus cu pregnanță, cohtutînd Școlii 
sportive clujene personalitatea : per
formanța și promovarea de cadre 
spre diviziile superioare, ultima re- 
prezentînd în fond adevărata rațiune 
pentru care s-a constituit și funcțio
nează această „uzină" de tinere ele
mente. Performanța : pornind, in 
1954, cu secțiile de volei, gimnastică 
și înot, .Școala, sportivă și-a adăugat,

nerală", Valentin durea „Poduri șl 
șosele", Elek Benko — „Istorie", 
Mioara Cornea — Educație fizică, ca 
și exemplul atletei Mariana Nedelcu 
și al băschetbalistei Lucia Cobîrzan 
admise printre primii lâ „Medicină".

Mentinîndu-ne in sfera aceleiași 
idei, reținem și orientarea profesio
nală existentă la Școala sportivă Cluj, 
aceea de a aduce la „pupitfljl" dife
ritelor discipline foști absolvenți ai 
școlii, cum ește cazul actualilor das
căli Horia Pop (director adjunct), 
Voicu Moldovan și Florica Gorgoi.

19 ANI IN PRIMELE RINDURI
Cînd am amintit secțiile ce au ob

ținut — la nivelul performanței șco
lare — cele mai bune rezultate și 
au înregistrat cele mai valoroase 
promovări, am subliniat totodată și 
numele coautorilor acestor 
profesorii care, cu știință, 
pasiune și tenacitate, și-au
elevii spre podiumurile de premiere 
și spre granițele sportului de înaltă 
performanță. Alăturat lor se cere 
insă menționat ntimele profesorului 
Ioan Scurtu, director ăl Șcblli spor
tive Cluj de la înființarea acesteia : 
1954 și pină in 1973 cînd profesorul 
„veteran" a fost pensionat. Deci, 19 
ani în primele fîndufi ! 19 ani de
trudă și căutări pentru care profe- 
sorul-director Ioan Scurtu a primit — 
și primește — salutul respectuos al 
elevilor și colaboratorilor sâi și con
siderația celor care trăiesc în același 
orâș

IN
Ca 

tive, 
secții care 
evoluează 
înotul.

— Care

în ’57, atletismul și baschetul, iar în 
’58 handbalul, tablou care s-a menți
nut pină astăzi, fiind înnobilat cu 
o suită de rezultate valoroase. Astfel, 
atletismul (condus în cea mal mare 
parte de către profesorii Peter Naghi 
și Marian Pășcălău) a cucerit patru 
titluri de campioni balcanici, 50 de 
titluri de campioni naționali la ju
niori I, II și copii și a înregistrat 58 
de recorduri naționale, printre prin
cipalii „colecționari" numărindu-se 
Andrei Sepsi (âStăzi lâ Steaua). Eva 
Zdrgo și Mariana Nedelcu („U“ Cluj) ; 
echipa de baschet fete (profesor Ho- 
ria Pop) a reușit deosebita perfor
manță ca timp de cinci ani consecu
tiv să cîștige toate competițiile virs- 
tei fespective: în ’68 și’69 campionatul 
național de copii, în ’70 și ’71 cam
pionatul de juniori II, jar în ’72 di
vizia națională de juniori și școlari, 
după care șase dintre componentele 
echipei au făcut saltul de calitate 
spre divizia A, ele fiind astăzi echi
piere de bază ale formației „U“ Cluj ; 
la concurență cu fetele, baschetbaliștii 
(profesor Vasile Mureșar.) și-au re
vendicat, între ’66—’68, toate compe
tițiile de tlivel. republican, cîțivâ.din
tre compohenții de valoare ai echipei 
de atunci fiind astăzi oameni de 
bază ai diferitelor divizionare A : Gh. 
Roman ț„U“ Cluj), Gh. OcZelac (Stea
ua), V. Moisin, L. Moraru, Al. Vidi- 
can (Politehnica Cluj).

Cu unele rezultate bune — în spe
cial în direcția formării de 
pentru diviziile superioare — au ac
tivat și activează secțiile de 
(mai vechilor Codru Mateescu și M. 
Popa, li s-au adăugat, acum, promo- 
vajii Gh. Dinea și Al. Donescu), 
handbal (I. Oros. A. Udrea, Gh. Ră
zor, Elena Potora, Livia Bearz, Vio
rica Horvath și alții, astăzi compo
nent! ai diferitelor echipe divizionare 
A și B din țară, au învățat handbalul 
Ia Școala sportivă Cluj) și, In unele 
perioade, înotul, ramura care a pro
movat spre CSM pe frații Clara și 
Csaba Kokai, înotători de valoare 
republicană.

DIN

loan CHIRILA

CAMPIONUL

succese : 
talent, 
condus

SOMCUȚA MARE
Fotografia trimisă de colaborato

rul nostru Petre Nagy înfățișează 
pe AleSandu Papi — primul cam
pion de atletism din Somcuța Ma
re, alături de antrenorul său Dumi
tru Chivăr. Cu cîteva săptămîni în 
urmă, la Botoșani. Alexandru Papi 
a eîștigat proba de săritură în în- 
nălțime din cadrul campionatelor 

, naționale de sală ale juniorilor II 
cu 1,91 m. Apoi, la campionatele 
juniorilor „mari" a obținut 1,94 m. 
Pe cînd sărituri de peste 2 metri 
pentru tînăra speranță din Som- 
cuțâ Mare ?

Foto: P. NAGY
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cadre
volei

CE SE INTIMPLA CU SPERANȚELE
PISTELOR DE

Patinoarele

Calif

Concursurile de patina) viteză din 
ultimii ani au reunit la startul lor 
numeroși tineri talentați. Aproape 
fiecare reuniune a evidențiat evolu
ția ascendentă a celor mai mici vi- 
teziști (adesea autori de noi recor
duri naționale), unii dintre ei anun- 
țîndu-se ca performeri de nădejde. 
Prietenii credincioși 
gheață își amintesc 
traulea, Laurențiu 
Ludovic Schreitofer 
numai cîteva nume 
tați pentru marea

ai pistelor de 
de Vlad 
Căplescu
(ca să 
de juniori do- 

performanță), 
care ne obișnuiseră cu rezultate su
perioare de la o întrecere la alta. 
Toată lumea le întrevedea un vi
itor strălucit.

Am folosit verbul la timpul tre
cut, deoarece foarte puține dintre

Pa
sau 

dăm

REGULAMENT NOU
LA FINALELE LUPTĂTORILOR
Conform propunerilor Comisiei teh

nice a F.I.L.A., regulamentul interna
țional de lupte urmează să sufere noi 
modificări, menite să aducă întreceri
lor un plus de spectaculozitate. Nou
tățile se referă la modul de apreciere 
a procedeelor executate (execuțiile 
mai pretențioase vor primi mai multe 
puncte tehnice), la suprimarea deci
ziei de egalitate, începerea luptei cu 
contact (priză) și unele prevederi pri
vind lupta la marginea saltelei.

Specialiștii noștri, fiind convinși că 
aceste propuneri vor fi acceptate de 
Congresul F.I.L.A., au luat hotărîrea 
să experimenteze noul regulament cu 
ocazia finalelor campionatelor repu
blicane de juniori la greco-romane, ce 
se vor disputa în zilele de 28—30 
martie, la Botoșani,

GHEATA ?
tf *
Plafonare crematură ’

■intienorilor

icuța 
■’Satmary 

șui Tg> 
care ne.-.a 
it aproape la fie
care concurs cu 
recorduri de .co
pii, și-a pus in 
gind să devină o 
mare patinatoare. 
Oare anii urmă
tori vor confirma 
dorința ei ?

valoarea juniorilor

artificiale insuficient folosite
De asemenea, unele cadre tehnice 
au o activitate sterilă, fiind plafo
nate nu numai ca stil de muncă, 
dar mai cu seamă din punct de ve
dere al concepției. In consecință, ei 
dau o „producție" de patinatori cu 
deprinderi incorecte, greu de re
mediat. Această situație este, în 
bună măsură, și urmarea egoismu
lui cîtorva tehnicieni (ale căror 
nume numdi din jenă nu le con
semnăm) care păstrează secretul 

-cunoștințelor înregistrate în cadrul 
schimburilor experiență efectu
ate. Diti, această cauz^, la ora ac
tuală nu exista o metoda unitară de

speranțele autentice ale patinajului 
de viteză au reușit să străbată dru
mul anevoios pină la vîrsta senio- 
ratului. Iar aceia care au ajuns în 
prima categorie de participant au, 
din păcate, o valoare scăzută, ei 
fiind depășiți de „veterani" ai aces
tui sport

Ce s-a 
„inelelor" 
progresat

Răspunsurile la aceste întrebări 
trebuie căutate, mai întîi, în proce
sul de instruire, care are, după 
părerea noastră, multe carențe. In 
primul rînd. numărul redus de teh
nicieni activi (in evidența federa
ției figurează doar 13 antrenori ca
lificați), a afectat evident sporirea 
valorilor certe în sinul Secțiilor de 
performanță. Apoi, o serie de antre
nori nu caută 
privind în 
Penuria este 
în probele 
de zile, în concursurile republicane, 

numărăm participantele pe degete.

sau de actualii juniori. 
îMîmplat cu speranțele 
de gheață ? De ce nu au 
pe măsura posibilităților?

copii cu perspective, 
grădina 
evidentă

feminine.

Ibolia 
(Mure- 
Mures),. , ’ ’ vvvwvu, -IPW CicVVOVU- III VI.VWU, u/invwill

depistare și pregătire a sportivilor, 
denatura să valorifice la maximum 

. calitățile tinerilor patinatori.
i Mai sînt și alte motive care au 
frînat, progresul elementelor talen
tate, sau au făcut ca viteziști dotați 
sa se piardă pe drum. Afirmăm 
din nou, fără teama de a exagera, 
că în prezent dispunem de un re- 

' i/frvot dfS' cadre de perspectivă. Ra
du Neculicioiu, Eva Szigeti, Carmen 
Dragdman, Lilia Vaszi, Ion Opinca- 
ru, Ladislau Fokt, Ibolia Satmary, 
Tereza Cost ache, Attila Bakos și 
alți tineri au resurse (dacă vor fi 
supuși unei atente pregătiri) să 
scoată din anonimat patinajul ro
mânesc. Iar dacă federația de re
sort Se gîndește serios la schimbul 
de mîine, atunci patinoarele artifi
ciale trebuie să devină locul de în- 
tîlnirg saptămînUlă 
zișii, angrenați în 
suri locale Aceste 
care tiu loc chiar 
mondiale, trebuie transformate 
adevărate școli ale patinajului. Prin 
urmare, e nevoie numai de organi
zare și de o permanentă îmbunătă
țire a cunoștințelor antrenorilor, e- 
lem.ente esențiale care garantează 
ritmicitatea „producției" de patina
tori fruntași.

a micilor vite- 
diverse concur- 
piste reduse, pe 
șl campionate 

în

celorlalți 
mai ales
De ani

Traian IOANIJESCU
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FESTIVALUL NATIONAL DE MINIBASCHET
VA AVEA LOC LA BACAU

Tradiționalul Festival național de minibaschet (a cărei ultimă ediție, des
fășurată în primăvara anului trecut la Suceava, s-a bucurat de un mare suc
ces), va fl. găzduit, Intre 20 șl 30 iunie, de orașul Bacău. Comisia de mini
baschet din cadrul federației a început să se preocupe încă de pe acum de 
competiția micilor sportivi. Iar organizatorii (Școala sportivă Bacău, în cola
borare cu C.J.E.F.S., inspectoratul școlar județean și Consiliul județean al 
pionierilor) au promis că participanțll se vor bucura de condiții optime de 
întrecere și găzduire.

4-44-444 44 44-44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 44 4 4 44

COMPATIBILITATEA PERFORMANTEI 
CU ÎNVĂȚĂTURA

Un aspect ce se cere subliniat — 
pentru că el sprijină ipoteza compa
tibilității sportului de performanță 
cu rezultatele bune și foarte bune 
la învățătură — îl constituie nume
roasele exemple de absolvenți ai Șco
lii sportive care au atacat cu brio 
examenele de admitere din diferite 
institute de învătămînt superior. 
Oprindu-ne, de altfel, la cel mai re
cent exemplu — admiterea '73 —
trebuie remarcat cazul celor cinci 
sportivi care au intrat în facultățile 
clujene ca lideri ai promoțiilor res
pective : Eva ZorgS—„Psihologie", 
Andrei Ganea-Roth — „Medicină ge-

cu el.
CĂUTAREA UNOR REZOLVĂRI
în majoritatea unităților spor- 

și la Școala sportivă Cluj sint 
nu merg și secții care 
prea iticet : gimnastica,

— Care ar fi cauzele, 
director Ioafl,, Vereșezân ?

— In cazul gimnasticii, cauza prin
cipală a neîmplihirilor rămîne ma
rea fluctuație de cadre : 22 de pro
fesori în cei 20 de ani și lipsa unei 
munci susținute și pasionate. In ca
zul înotului, explicația rezultatelor 
modeste stă în lucrul Insuficient, 
absența unei consecvențe și conti
nuități in muncă din partea unora 
dintre cadre.

— Cum vedeți ridicarea lor la ni
velul secțiilor fruntașe ale școlii ?

—• Prin anumite modificări de 
program — in sensul suplimentării 
orelor afectate pregătirii și alegerii 
celor mai propice ore. prin Impune
rea unor obiective precise pentru fie
care cadru, prin efectuarea unul con
trol riguros și permanent Ia nivelul 
secțiilor. Vom milita în același timp 
petitru atragerea tuturor cadrelor în
tr-un front de muncă unit, călăuzit 
de pasiune și dăruire.

Reținînd cuvintele : „muncă asi
duă", ce se vor motto-ul etapei ce 
va începe după jubileul de 20 de ani, 
și adăugind premisele certe ale con
struirii unei baze sportive proprii a 
Școlii, ne formulăm... premisele fer
me ale unui salt de calitate mult 
mai convingător și substanțial decit 
cel ce va fi raportat la jubileul : 
„Școala sportivă Cluj 1954—1974".

Elena DEMIAN

.tovarășe.

Nicolae Martinescu, cel mai valoros produs gălățean în domeniul luptelor, 
finalizează un supleu, obține un nou succes internațional 

Foto : S. BAKCSY
finalizează un supleu, obține

mul lecției de antrenament. Am ur
mărit zeci și zeci de repetări ale di
feritelor procedee tehnice. Chiar $1 
cînd executanții începeau să arate 
semne de oboseală, conducătorul lec
ției nu comanda încetarea. Dimpotri
vă 1 Glasul Sau îi îndemna pe ti
nerii luptători la noi șl noi repetări, 
amintindu-le sportivilor că trebuie să 
se obișnuiască să execute procedee 
tehnice și atunci cînd sînt 
întrucît In acele momente și 
sării sînt mai puțin capabili 
apere. Antrenorul I. Donose
prezentat cu mîndrie pe Ion Tecu
ceanu, Zaharia Felea, Nicolae Hor- 
niceanu, Mihai Viorel, Laurențiu 
Paraschiv și Sabin Ăchiriloaie, amin
tind performanțele acestora in cam
pionatele juniorilor sau tineretului. 
„Aceasta este satisfacția noastră —

numărul mare de 
la antrenament 
tehnicianului res-

legitimați aveți in

obositi, 
adver

să se 
ni l-a

MINIRUGBY ÎN MEDIUL SĂTESC

deți este junior mic, Mihai Dumitru 
a făcut de cîteva ori parte din echi
pa de sfenioti ă clubului, participantă 
iii prtnla divizie A țării.

Impresionat de 
sportivi prezenți 
l-am cerut relații 
pectiv.

— Cîți sportivi 
secție 7

— Peste 50. Cam 20 reprezintă lotul 
din care formăm echipa pentru cam
pionat. Restul sînt juniori și înce
pători. In permanență ne deplasăm 
prin școli și ne selecționăm copii do
tați pentru acest sport. La Grupul 
școlar al C.S.G. și la Liceul industrial 
de construcții mașini avem tot spriji
nul din partea conducerii acestor uni
tăți școlare pentru a recruta tineri 
talentați. Numai de la liceul sus-amin- 
tit (directoare Elena Vilsan) am re
crutat o serie de sportivi cu care azi 
ne mîndrim și noi și conducerea li
ceului : Adrian Savlovschi, Mircea 
Danilov, Ion Tecuceanu ș. a.

EXPERIMENTUL" FIRTĂNEȘTI MERITĂ MAI MULTĂ ATENȚIEV
Mihai TRANCA

Galațiul sportiv nu și-a 
spus ultimul cuvînt în spor
tul cu balonul oval. F.ste 
foarte adevărat că de ani 
de zile activează in orașul 
dc reședință al județului o 
echipă în divizia B. Ancora, 
cu veleități la un 
dat de a promova 
Dar acest naoment 
teoză a rugbyului 
suferă o ainînare. .............
încă, este dificil de antlci-

moment 
in „A“. 
de apo- 
gălațean- 

Cit timp

Există acolo, în această 
așezare gălățeană. un pro
fesor de educație fizică ge
neros față de rugby (nume
le său — Viorcl Secuianu). 
pină nu de mult jucător la 
Ancora și acum dascăl en
tuziast. pentru care instrui
rea copiilor in sportul 
balonul oval a devenit 
mic crez, o problemă 
viață, de preocupare i

cu 
i un 

de 
coti

diană. Iși împarte tot timpul

handbalul aflate în actuali
tate la Mestecani și Sivița. 
Cuca și Foltești, comunele 
învecinate. De notat, insă, 
că și pe acolo mirajul rug- 
byului începe să cuprindă 
masele de copii, ca o nou
tate, ca un sport al titani
lor în devenire, un sport al 
curajoșilor, al cutezătorilor. 
Rugbyul. la această vîrstă, 
a plortieriei prinde lot mai 
mult 1

Clasa" de minirugby a profesorului de educație fizică Viorel Secuianu
pat. Există, insă, semne că 
in jurul rugbyului se creează 
o putrenică pepinieră, in 
măsură să dea vigoare An
corei și să-i asigure pro
pulsarea în primul eșalon al 
acestui sport.

Pepinieră înseamnă nu 
numai formațiile de juniori 
care activează în școlile 
subordonate Ministerului 
Transporturilor si Telecomu
nicațiilor. ci. de o 
încoace, mai exact 
ani. și o unitate de învăță 
mint din mediul 
Școala generală 
comuna Firtănești,

școală și terenul

vreme 
de doi

rural.
nr. 2 din

liber între 
de rugby.

Procesul 
secției de 
generală nr. 2 din Firtănești 
a fost încheiat încă din a- 
nul școlar precedent. In ac
tualul an școlar avem de-a 
face cu un veritabil sistem 
competitional, o divizie de 
minirugby cu participarea 
tuturor claselor : III—VIII. 
Aproape duminică de du
minică, terenul de sport din 
comuna Firtăneștii Galațiu- 
lui trăiește euforia meciuri 
lor de rugby. într-un fel la 
concurență cu fotbalul și

de organizare a 
rugby de la Școala

S-a ajuns să se meargă 
chiar mai departe : s-a con
turat echipa Școlii generale 
nr. 2 din Firtănești, care a 
și avut prilejul să apară in 
public, la Galați, în muni
cipiu, în cîteva meciuri de
monstrative. deschideri la 
partidele de divizia B. Se
lecționata școlii din Firtă
nești, care cuprinde elemen
te cu reale calități 
rugby (ne îngăduim 
mințim doar cîteva 
tură, Iuga, Jalbă II 
dache

pentru 
să a- 
- Ru
și Ior-

cu respectivele scu-

zc pentru a nu-i putea 
evidenția pe toți cei aproa
pe 31) de „oameni" de nă
dejde ai antrenorului Secu
ianu) țintește tot mai sus, 
tot Înainte, așa cum este și 
deviza pionierilor, către in- 
tilniri peste hotarele jude
țului. In vacanța de primă
vară a fost perfectat un 
meci tur-retur cu alt cen
tru de minirugby. 
Scolii generale 
Capitală, 
teaptâ, 
mare" 
la alte 
biu și 
și Iași. 
Ploiești.

Roadele acestui experi
ment (fiindcă el merită a 
fi numit astfel) au și în
ceput să apară : cîțiva mini- 
rugbyști formați la Firtă
nești — Buruiană. Jalbă I, 
Encscu — au ajuns in echi
pele de juniori din Sibiu, 
Galați și Buzău, alții promit 
să parcurgă un drum simi
lar dună absolvirea școlii 
generale din comună. Toată 
lumea în Firtănești, in 
frunte cu primarul Ion Bu- 
dumoiu, cu conducera Școlii 
generale (profesoara Teodo
ra Prodan) consideră că prin 
acest centru de minirugby 
se face o treabă serioasă, 
de perspectivă, se poartă 
faima „copiilor-teribili" ai 
comunei cît mai departe 
peste hotarele ei. Ne sur
prinde, însă cum federația 
de resort nu întreprinde ni
mic, nu își face simțită pre
zența măcar cu un gest în
curajator. Copiii, prin grija 
gospodarilor comunei și a 
școlii, nu au nevoie de ni
mic, se descurcă și singuri. 
Dar o atenție, oricît de mi
că din partea forului de 
specialitate — o minge sim
bolică, cîteva plachete și di
plome, un fanion 
sintem siguri că 
■efecte nebănuite

în gimnastica maramureșeană

IUL1ANA SIMONFI

cel al 
nr. 152 din 

, după cum se aș- 
pentru „recreația 

a vacanței, răspuns 
„provocări" din Sî- 
Cluj, din Timișoara 

din Suceava și

ete — 
ar avea 

pe firul 
emulației pentru rugby, nu 
numai la Firtănești, unde 
locuitorii sînt ca și cuceriți 
pentru acest sport, ci și in 
alte așezări ale județului.

Tiberiu STAMA

ARE COLEGE LA FEL
DE TALENTATE

Cu 5—6 ani în urmă. într-o vizită 
în municipiul Baia Mare, „descope
ream" printre elevele profesoarei-an- 
trenoare Elena Marinescu un auten
tic talent în gimnastica sportivă, o 
fetiță cuminte și zeloasă, pe luliana 
Slmonfi...

Dacă îmi amintesc bine, profesoa
ra-antrenoare mi-a vorbit atunci cu 
o exagerată reținere despre eleva ei. 
cu prudența omului obișnuit să mun
cească fără a face caz de orele multe, 
peste cele din program, petrecute în 
sala de sport. Dar mi-am dat seama, 
urmărind-o cîteva după-amieze pe 
luliana Slmonfi, că aveam în față o 
sportivă în plină ascensiune, un ta
lent viguros. Iar cînd a trecut la 
Liceul cu program de gimnastică din 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
un an sau doi după aceea, eram 
convins că acesta reprezenta drumul 
cel mai sigur, cel mai direct către 
marea performanță. luliana Slmonfi 
a confirmat speranțele : astăzi ea 
este componenta a totului republi
can... * >

★
Ml-am reamintit de luliana Slmonfi 

într-o dupâ-amiază din această iarnă, 
cînd am fost din nou oaspete al sălii 
do sport din municipiul Ba'a Mare. 
Lucrau micile gimnaste, sub îndru
marea aceleași neobosite și modeste 
profesoare-antrenoară care este Elena 
Marinescu. Era cel de-al doilea an
trenament din acea zi. Primul avusese 
loc dimineața, înainte de începerea 
cursurilor.

în ciuda efortului, fețele colegelor 
mai mlcî ale Iulianei Slmonfi trădau 
multă prospețime, o mare ambiție de 
muncă. Le-o Imprima. într-un 
profesoara-antrenoare șl pianista 
repetltoare Iolanda Molnar, șl 
transpuse de lecție, participante 
șl suflet la mișcarea scenică 
sală.

fel 
co- 
ele 

trup
din

T. BRADEȚEANU

O —
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J UMORII ROMÂNI SE AFLĂ LA PASSAU

nu mai țin ere-

MlINE, MECIUL CU R.F. GERMANIAcâ ar merita

A

comentarii, să

lungi articole — 
expresive. Căci

SURÎSUL LUI PENU
Intr-adevăr, surîsul lui Penu — surîs care a uimit și 

a înnebunit un popor de telespectatori — nu poate 
fl uitat, la atîtea zile după finală :

— Scrie despre Penu ! Scrie despre zîmbetul lui ’ 
Nu uita cum rîdea după fiecare minge blocată I 
Dom'le, Penu a fost formidabil. Ai văzut cum zîmbea 
de cîte ori ieșea din găleată ? Nu ești om dacă nu 
scrii despre Penu... — dacă n-am auzit, în jurul meu, 
o mie de asemenea 
ionul in mînă.

Toată echipa cred 
șl poate nu dtît de lungi, cît de 
echipa noastră a fost, înainte de 
toate, expresivă — așa cum se 
întîmplă cu orice echipă mare, 
așa cum sînt brazilienii în foibal, 
sovieticii în hochei, americanii în 
baschet etc. Expresia unui tem
perament, unui caracter, unei con
cepții, unei inteligențe. O echipă 
inexpresivă nu e numai netalenta- 
tâ, dar întîi și întîi plicticoasă, 
fără cap, deci fără chip. Or, chi
pul echipei noastre se indentifică 
obsedant șî semnificativ cu acest 
surîs al lui Penu. După cum — 
ca glas — eu cred că băieții din 
jurul lui Gațu nu pot avea altul 
decît cel al Iul Țopescu, care și-a 
legat soarta de crainic de marile 
finale ale handbalului românesc. Fără 
miiate — am auzit mulți amici reproșîndu-i, acutele și 
pasionalitatea comentariilor — Țopescu rămine me
morabil în transmisiile sale handbalistice, aruneîndu-se 
în ele cu toată „nebunia* și luciditatea, punînd la bă
taie întreaga sa 
credința sa — 
Zău, nu-l uitați 
tori ei...

Dar, rfevenind 
cred că reacția 
vos, fără idee. Mai 
doar nevinovat, un 
galnîc, un zîmbet fotogenic. El conține și multă ră
utate, și mult sarcasm, și multă încăpățînare ines
tetică, un caracter tăios. Există ceva acolo, dat dra
cului care aparține nu numai raiului din om, ci și 
infernului din el. E și ceva de rechin, în tăietura 
zîmbetuîuî său — și eu cred că nu trebuie să tre
cem peste acest aspect psihologic, mimînd o pu- 
doqre de domnișoare inocente. Surîsul lui vine din

dramatismul incontestabil 
nu e probabil fibra cea 
voasă a întregii echipe, 
nimic, decît golul, hăul.
7 magnifici — el simte 
luptei, iar surîsul său, după fiecare „paradă 
nialâ, după fiecare plonjon triumfal, după un blocaj 
nebun — în care și norocul trebuie sâ-i surîdă ! 
— e răspunsul său omenesc și dezarmant la adresa 
pericolului dezarmat. Tocmai surîsul 
liniștește echipa, 
de apartamente

al luptei pe semicerc, Pe- 
mai întinsă, cea mai ner- 
în spatele lui nu mai e 
Ca nimeni altul dintre cei 
intensitatea și paroxismul 

ge

TEU
a face unani-

energie nervoasă, tot sufletul, toată 
?i 
Pe

a noastră — în forța echipei, 
crainic în clipele sublime ale vic-

la 
lui

surîsul Iul Penu — mi-e greu să 
fizionomică e doar un reflex ner- 
trebuie spus că acest surîs nu e 
surîs de bebeluș, un surîs șă-

I său — care 
antrenorii și galeria din milioanele 

ale țării, căci cred că toți am urlat 
duminică prin casele noastre, a- 
jungînd pe pereți — tocmai acest 
surîs tranchilizant dă dimensiunea 
luptei teribile încinsă pb terdff, a 
dramei care 6e consumă îh cioc
nirea fără istovire dintre atacanti 
și apărători. Tocmai surRul fui 
liniștitor cheamă la a înțelege 
thdrea neliniște â jocului.

Incit n-ar fi rău — numai 
Se podte, firește, — ca 
Zimbet al lui Penu să ne 
îh reflex, tuturor celor care 
ticipăm la marele meci al vieții. 
El e dovada unui echilibru salu
tar, în fața a tot ce ni se întîm
plă, bun și rău, cu noroc și neno
roc, cu bucurie și durere. Un su- 
în fața atîtor frămîntări ar fi o 

, nici inocent. Su-

dacă 
acest 
intre 
par-

rîs de mironosiță 
stupiditate. Eenu nu e nici stupid, .... ____ ._
rîsul lui e reflexul omului care luptă vitejește pină 
la ultimuLnerv, în ultima tranșee, neacceptînd să fie 
înghițit drf gol, conștient că în fața încercărilor tre
buie să combini angelicul cu rechinul, fiindcă altfel, 
unilateral, te prăpădești ca prostul și n-are rost. 
Surîsul lui Penu, în cele din urmă, e o atitudine mo
rală viabilă, atît în atac cît și în apărare.

Ne am obișnuit Sa vorbim de tău arbitrii doar cînd 
pierdem. Acum am cîștigat și cred că merită să le 
mulțumim celor doi domni pentru marele rafinament 
cu care au condus finala. Au fost autoritari, e drept, 
dar nu numai autoritari... Au fost și ei diabolici, ne
păsători Id cîte a încasat Stockl pe semicerc, neeli- 
minînd pe nimeni de la gazde, nici un minut, în 
schimb dîndu-ne cu finele și inteligență dreptul de 
a juca un sfert din timpul finalei cu un om în mi
nus. Ne-au făcut un mare bine — s-o recunoaștem 
cu surîsul lui Penu. Dar dacă pierdeam ?

BELPHEGOR

DE AZI, ÎN PARING

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE Dl SCHI
@ Cei mai buni sportivi studenți și studente în lupta pentru primele locuri

• Reprezentanții I.E.F.S.,
De azi, baza didactică a Institu

tului d&-. Jititfcație Fizică și Sport, 
din mașțvul Paring, este gazda 
primitoa^ a unei importante com
petiții

C.S.U

IN PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A.

Convocarea loturilor 
de tinerel (21 și 23 de ani) 

Luni vor fi convocat#, în Capi
tală, cele două loturi de1, tineret, 
de 21 și 23 de ani. In vederea în- 
tîlnirii dintre cele două <jchu5e» 
care va avea loc miercuri pe sta* 
dionul Republicii, de la ora ÎS. au 
fost convocați următorii jucători : 
Lăzărcanu („U“ Cluj), și Ptirca- 
ria (Steagul roșu). — portari ; Po- 
rațchi („U" Cluj) Fi. Marin. Gvi- 
goraș (Rapid), G. Sandu (Dinamo) 
$1 Mateescu (Steagul roșu) -- fun
dași ; Dumitriu IV (Steaua), E?- 
loni (A.S.A. Tg. Mureș) și Mareșan 
biV" Cluj) — r.uilocași; AngW 
(Steagul roșu), Afodiresei (C.S.M. 
Reșița), G-herghcli (Steagul roșu), 
Mulțescu (.fiul), Năstase si Ion Ion 
(Steaua) — atacanti (23 de ani-).

Lotul de 21 de aili are următoa
rea componență: Costaș (Politeh
nica Iași) — portar : Purima
(U.T.A.), Naghi (Steagul roșu). Io- 
vănesen (Steaua). t«e»ț& (Dina
mo). Matei si Ciocan C.U" Cluj) — 
fundași ; Stoica (C.Ș.U, Galați)» 
Bișniță (Rapid), Custof (Dinamo) — 
mijlocași ; Crișan (Minerul Baia 
Mare), Batacl-n (Progresul Bucu
rești). Lața (Politehnica Timișcig- 
ra). Spirea (Politehnica Iași), Is-ră- 
ioscu (Petrolul) si Trandafiîan 
(U.T.A.) — înaintași.

făcut deplasarea următorii jucă
tori : Moratti și Lung — portari, 
Cotigă, Patrașcu, Agi-tt, Vngureanu, 
V, Popa, Elisei — fundași, Bălăci, 
Hurloi, Naghi, Leac — mijlocași, 
Calea, Surenghin, Grosu și Vrîn- 
ceănu -- înaintași. Astăzi, lă Pas
sau. pe stadionul unde se va des
fășura mîine partida oficială, ju
niorii noștri vor face un ultim an
trenament, după care antrenorii 
vor fixa „11“-le cate va începe în- 
tîlnirea.

Lauren’iu DUMITRESCU

Echipa de juniori a României 
va intîîni, mîine. îrrtr-un meet pfi- 
cial» reprezentativa similară a R.F. 
Germania, una dintre cele mai pu
ternice echipe de juniori din Eu
ropa. pretendentă cu yeleități la un 
loc în turneul final U.E.F.A., ediția 
1974. După ultimul meci de veri
ficare (susținut de jupintîi noștri 
miercuri, pe stadionul Republicii, 
și pe parcursul căruia s-a urmă
rit, îndeosebi, circulația rapidă și 
precisă ă balonului, schimbarea 
continuă â direcției de atic, replie
rea oportună a mijlocașilor și du
blajul atent ăl apărătorilor] am 
Stat de Vofbâ cu antrenorii lotului, 
cu majoritatea jucătorilor chemați 
să dea 6 replică viguroasă unui 
adversar de clasa incontestabilă, 
care, peste tot unde a evoluat, a 
întrunit nurriai aprecieri elogioase. 
„Este foarte adevărat — sublinia 
antrenorul Constantin Ardeleana — 
despre prestigiosul nostru adver
sar de sînibătă s-au spus numai 
lucruri frumoase. Am și văzut lu
cind, la Monte Carlo, echipa R.F 
Germania, Este un *il» foarte pu
ternic și, desigur- la Passau, prima 
■șansă ie află de partea gazdelor, 
bar și noi am făcut tot ce s-o. 
putui pentru a prezenta, in acest 
meci, o echipă alcătuită din ceea 
ce are mai biin. la ora. actua lă, 
eșalonul juniorilor; o echipă care 
să-șl joacă șăhsa ei ptnă lă capăt, 
ctz hOtăfîrg și teiiacilăle. Sper 
mult că tfid-iil bălăci —
Leac (Sati Ndghlj să deâ un ran
dament ItitUfirfi. să stopeze. tm- 
pretiftă Cu apărătorii, ăvâldhșa o- 
fenslî'ă ă gazdelor, dar să șt de
clanșeze dlăCurî gînățfe. care să 
Surprindă ăpârdfeă adversă'1.

fn ultimele două meciuri rle ve
rificare — cu Steaua .,23 August" 
și Progresul București, liderii se
riilor a Iî-a și a lll-a din rampio- 
nâttiî republican de juniori — ata
cul reprezentativei, a . filnctîonat 
mult .mai bine decît în partidele 
precedente. O poftă deosebită de 
șut și gol a manifestat Petre Grasu. 
El spunea : ,.Âm ratat prea mult 
piuă âctitfl și trebuie sa-hii răs- 
cumpăr, măcar parțial, grsșetild. 
Sper s-o -fac la Passau..." OptfMISt- 
ca întotdeauna, Iile Bălăci: „N-of 
fi ei chiar așa de... fiofoși. Să-i 
vedem lă lucru In schimb, mm 
reținut ni s-a părut millocașctl U- 
niversitățil Cluj. Gheorghe Htirloi: 
„Echipa R.F. Germania are un atac

foarte bfln și o tlnie de mijloc la- 
bortoitȘă. Lă Mofife Carto, ambele 
ăU gpoltiat excelent. Cu toate aces
tea, eu efed fâult în șansele noas
tre: Sînttm hotărîți să luptăm pînă ■ 
la epuizare 
bun".

pentru un tezultat

★
Iert dimineață, lotul nâțiofiâl 

juniori a plecat, cu avionul, 
ruta bucurești — Lfănkfurt . 
Main — Mtirtchăn Și, în continua
re, cu autocanfl, ia Passau. Au

de 
Pe 
pe

NOTAȚII PE MARGINEA
PRIMEI ETAPE A RETURULUI
DiyfZIA B

returul
dtăpă

‘ ..' l deseori 
echipe" ' (N. Petriceanu. 
meciului Metalurgistul 
U.M. Timișoara) ; „Spec- 
fost obiectivi in tot tim-

obiectiv, care a aplaudat 
ambele 
arbitrul 
Cugiri 
tatorîi au
pui partidei; au contribuit astfel.

st ob
lii foile 
îrl fa

lă Bafiău, 
Găîațî, Hunedoara. F-ueu-

săptămîna tfedUtă. Arbitrii 
servatăîTi federali ău fiffiat 
tie arbitră! și, feȘțifdt’v, 
poâtte. că terenurile de 
îîuzătl.
rest! (atît stadionul Republicii

Așteptat tu nerăbdare.
Diviziei B â dăhutât CU 6 
calmă, așa curti au fost multe în 
sezonul de toamnă. A existat 
totifșt o excepție • victoria Iui F.C. 
Galați fi Pașcani, în față C.F.K.-u- 
itri. Cele trd remize. âlS forma
țiilor Caz metan Mediaș. Tractorul 
Brașov șî F.C. Bihor, fiu aii sur* 
prins, deoarece acestea ău evoluat 
îtî comphriîâ . țifior echipe cu com
portări oscilante pe propriile tere - 
nuri. Ața că, etapa a fost domi
nată de gazpg șr, dtidS clffif Se ve
de. avantajul terenului s-a dovedit 
difl nod tiri faătdh aprbabe hotărt- 
tor în obțitiereh Victoriei.

Cei trei lideri. Gloria Buzău, 
C.S. Rtft.- Vilcea și Olimpia Sala 
Mare, .și-au păstrat locurile. Citi-* 
mele două mărindu-și chiar avan
sul la cîte trei puncte. O situație 
Aproape neschimbată există și în 
tona periferică ă Ctaă&m.eh’fEîor ; 
doar Progresul București. C.F.R. 
Timișoara și, mai mrfîn. Metalur
gistul C'.tgir. au beneficiat de cele 
două piincte realizate duminică, 
urcfrtd CÎtPvS frepfe.

Printre părțile pozitive ale etapei 
inaugurale a returului, merită. în 
primul rînd, scos în evidență fap
tul Că mâfOp .maJortța.tâ a echipe
lor organizatoare au depus eforturi 
lăudabile pentcti a asigura condiții 
bdfie de desfășurare a partidelor, 
în ciuda vremii nefavorabile din

DUPĂ TESTUL CU ADMIRA WACKER

0
Brașov și I.P. Oradea printre favoriți

bune 
curs. _ ____ ___________________
spcîflivi din aproape toate institu
tele de învățămîat superior din 
țară. Lupta pentru întîietate va fi 
deosebit de dîrză și presupune evo
luții de cea mai bună calitate din 
partea unor sportivi euhoscitți în 
schiul alpin și ifc fond din tara 
noastră. ■...-->■■■

Studenții și studentele, eu șanse 
la primele locuri, s-du antreitat 
intens în ultima perioadă. Repre
zentanții I.E.F.S.. C.S.U. Brașov, 
Î.P. Oradea Ș.a., mulți dintre ei 
membri ai loturilor naționale, Vor 
face dovada talentului lor prin 
comportări la un înalt nivel valoric, 

în aceste zile se află la Paring 
și multiplul campion național și 
balcanic Dan Cristea, sosit aci 
pentru a-și Susține soția, studentă 
la I.E.F.Ș., Maria Cîmpeanu-Cris- 
tea, în tentativa ce o face spre a 
intra în posesia titlurilor de cam
pioană universitară în probele al
pine. De altfel, reputatul schior va 
evolua ca deschizător de pirtie la 
aceste campionate.

Iată programul cOmplet al cam
pionatelor republicane universitare 
de schi : vineri : ora 9.30. 15 km 
fond Studenți; ora 11,30, coborîre 
studente; ora 12,30. coborîre stu
denți ; după-amiază recunoașterea 
pîrtiilor de slalom uriaș. Sîmbătă : 
ora 9,30, 5 km fond studenți, ora
10.30, slalom uriaș studenți (manșa 
I): ora 12,00, slalom uriaș studen
te ; ora 15,30, slalom uriaș stu
denți (manșa II). Duminică : ora
9.30. slalom special studente (2 
manșe), ora 12,00, slalom special 
studenți (2 manșe).

alpin
amenajate, au

și fond.concursuri de Schi
Pîrtiile, excelent 
determinat pe organizatorii între
cerilor de schi să acorde această 
încredere

condiții de pregătire și con- 
La locul întrecer’lor ah sosit

intern-? noii stațiuni ce tinde să

spor-

ani-
vor 
de

o mare
Aci își 

titlurile 
universitari 

și studentele

In aceste zile piftiile 
de schi din Paring vor 
cunoaște 
mațle. 
disputa 
campioni 
studenții
ce practică această mi
nunată ramură 
tivit.

(Urmări din pag. 1)
săltat balonul peste portar, dar mingea a tntilnit 
cea mai măre ocazie a partidei dintre Olimpia și

Foto: AI.F.X. SOMOGY — Oradea

Orădeanul Stan a 
bara, și astfel s-a ratat 
Vulturii Textila Lugojmenea apreciere, Răducanu, Hăjnal, 

Dinu, Beldcanu și, parțial, Kun si 
Iordănescu. In rest...

,A?a se face că în meciul cu Ad
miră Wăeker apărarea imediată a 
dat dovadă de multă, nesiguranță, mij
locul terenului a fost insuficient aco
perit în momentele de inițiativă ale 
adversarului, ca și in cele de con
strucție a acțiunilor proprii, atacanții 
au manifestat preferințe exagerate 
pentru jocul individual în cadrul că
ruia noțiunea de circulație a balonu
lui a fost sacrificată, iar rostul efica
cității colective convertit în palide 
încercări de amenințare a porții ad
verse cu șuturi lipsite de forță și pe
riculozitate- Și ar mai fi de adăugat, 
că fotbaliștii noștri din iotul repre
zentativ comit nepermis ,de multe 
greșeli tehnice, că se complică în si
tuații simple, că abandonează cu u- 
șurință presingul și că joacă, în ge
neral, numai atunci cind sint cu min
gea la picior.

Există desigur și explicații în a- 
ceasta privința care să ne ducă pe 
urmele adevărului, și sa ne otgre pre
misele undr măsuri ăe viitor. Și a- 
ce-ste explicații trebuie căutate, in 
primul rînd, in modul de pregătire 
a jucătorilor la cluburi și în atitudi
nea acestora față de ideea performan
ței. De aceea și antrenorii iotului re-' 
prezentativ au foarte multe, probleme 
de rezolvat în intervalul scurt de timp 
pe care îl au la dispoziție înaintea 
unor confruntări internaționale, ceea 
ce, practic, face ca principala sarcină 
de rezolvat pe durata convocării lo
tului — aceea a omogenizării — să 
rămină mereu neimplinită. Și asta cu 
atit mai mult cu cit în rindul tricolo
rilor au apărut destule nume noi, iar 
naționala in formula sa obișnuită se 
prezintă ca un mozaic care nu se 
poate prelucra din fugă.

Concluzia ? Dacă vrem intr-adevăr 
ca să ne înscriem în aria unor reali
zări de valoare — și credem că toa
tă lumea dorește acest lucru — este 
absolut necesar ca problema echipei 
reprezentative să fie privită cu toată 
grija și atenția de către conducerile 
echipelor noastre fruntașe. Cu alte 
cuvinte, antrenorilor V. Slănescu și 
R. Costîioc trebuie să li se acorde — 
odată cu marile obligații cc li se im
pun pe linia unor obiective propuse 
a fi realizate in viitorul mai apropiat 
sau in perspectivă — și posibilitatea 
concretă de a lucra efectiv cu jucăto
rii lotului național ori de cîte ori este 
nevoie in vederea omogenizării de 
ansamblu și a creării unui climat op
tim performanțelor înalte. Și mai este 
nevoie de încă ceva, care se numește: 
muncă multă, seriozitate și dăruire-

Interesele echipei naționale trebuie 
tratate cu simțul răspunderii, cu sen
timentul deplinei responsabilități de 
către antrenori, jucători, de către toti 
factorii responsabili ai activității fot
balistice.

oferit un îri general. Ia bună desfășurare a 
jocului" (V. Toma, arbitrul îritîl- 
nirti Olimpia Satu Mails — Mure
șul Deva). Dar, iată și înseninări 
mai puțin plăcute: „Suporterii e- 
Chipei F.C. Bihor au venit în stare 
tie ebrietate și au aruncat cu o cu
tie de conserve Și cu o sticlă" (V. 
Vașiliu, delegatul federal la Unirea 
Arad — F C. Bihor) ; „Publicul ? 
Nesportiv, pătimaș, cu manifestări 
huliganice" (C. Petrea, conducăto
rul jocului C.F.R. Pașcani — F.C. 
Galați). La această însemnare la
pidară a arbitrului C. Petrea este 
cazul să mai adăugăm faptul, de
loc lipsit de importanță, că briga
da de arbitri a fost condusă 13 ga
ră de organele locale de miliție. 
Credem că atitudinea unora dintre 
spectatorii din Pașcani va da de 
gîndit organelor locale și că se vor 
lua măsurile corespunzătoare ca pe 
viitor să existe condiții normale de 
desfășurare a meciurilor.

Așadar, prima etapă a returului 
a fost favorabilă gazdelor. în ge
neral, nu s-au produs schimbări 
esențiale în clasamente. După cum 
s-a văzut, programul etapei a 
XVIII-a a fost favorabil liderilor, 
care. în cazul echipelor C. S. 
Rm. Vîlcea și Olimpia Sattt 
Marc, și-au și mărit avantajul. 
Dar, în runda care se va disputa 
duminică cei trei șefi din eșalonul 
secund vor evolua în deplasare.

și terenul Metalul) âu 
cadru corespunzător disputării me
ciurilor respective. Iată unele no
tații ale arbitrilor sau observateri- 
loi : „Felicit ambele echipe pentru 
jocul sportiv oferit spectatorilor" 
(Il.’e Hristea, arbitrul meciului C.S. 
Tîrgoviște — Oarpați Brașov) ; 
„Numai cuvinte de laudă pentru 
jucătorii ambelor echipe, preocu
pați tet timpul de joc" (Bujor Pă- 
truțcscu, delegat federal la întîlni- 
rea Constructorul Galați — C.S.M. 
Suceava) : „Joc aprig, dar în limi
tele sportivității, din partea jucă
torilor ambelor formații" (Al. Ene, 
arbitrul partidei Comunul Hune
doara — Textila Odorhei). Un alt 
„cavaler al fluierului", loan Rus, 
referindu-se la comportarea jucă
torilor, face și următoarea remar
că : „Mi-a plăcut foarte mult ju
cătorul Leac (Unirea Arad). în 
vîrstă de 17 ani. Selecționarea Ini 
în lotul de juniori e pe deplin 
justificată". însemnarea cunoscu 
tului cavaler al fluierului a coincis 
— astfel — cu vederile antrenoru
lui federal Ardcleanu, care-1 in
dusese pe tînărui arădean în na
ționala de juniori.

Etapa 
liefat și 
buie la 
rilor, și

lor obiective de performanță în pers
pectivă.

în această idee va trebui mentiohât. 
mat îtrtii, că SUb raportul pregătirii 
fizice, tricolorii au manifestat o dis
poziție remarcabilă, volumul general 
de muncă depusă incluzînd un număr 
mare de acțiuni de atac in jumătatea 
de teren adversă și o activitate bine 
dozată pe parcursul eelor 90 de mi
nute. Aici însă se opresc și conside
rațiile pozitive la adresa naționalei. 
Pentru că, încercind a estima în con
tinuare și valoarea celorlalți factori 
ai antrenamentului, îndeosebi pregăti
rea tehnico-tactică, avem suficiente 
motive să ne declarăm mai puțin sa- 
tisfăcuți. în primul rînd, în modul 
de acțiune al echipei noastre repre
zentative nu s-a conturai încă o idee 
precisă de joc ; pentru că multi din
tre jucătorii cărora li s-a acordat în
crederea selecționării, nu s-au ridicat, 
prin evoluția lor, la nivelul pretenți
ilor unei echipe reprezentative. Pot fi 
exceptați, deocamdată, de la o ase-

cunoscută într-o pe-devină foarte 
rioadă cît mai scurtă.

în vederea acestui important 
eveniment în viața sportului uni
versitar s-au luat toate măsurile ca 
schiorii să beneficieze de cele mai

repu- 
Pe a- 

munca 
de la 

baza oferă cele mai bune 
desfășurare a unor

vor avea loc campionatele 
blicane universitare de schi 
nul 1974. Construită prin 
patriotică a studenților 
I.E.F.S
condiții de Paul IOVAN

sir. Munteniei 
cunoștință urmă- 
16 ianuarie 1974, 
să se desfășoare 
Dumbrava, jocul

NU-I PENTRU
NISCOV Teodor, do- 

Sibiu,

TOVARĂȘE REDACTOR..."
_ " Xa s,cr,lu aeeste rlndurl înaintea partidei de fotbal din Ploiești dintre Petrolul
C.F.R. Cluj. E sîmbătâ șl pe afișe e Scris că biletele se pun in vînzare azi, 2-111.1974, 

dar am fost la orele 10.15 și nu vindea nimeni bilete, am fost apoi la orele 17.20 șl ace
eași situație. I.a intrarea principală a stadionului ml s-a spus că nu e nimeni. Iată 
cum sintem puși pe drumuri de la începutul campionatului" (Petrică BÂZAVAN, Plo
iești).

pe drumuri de la începutul campionatului" (Petrițâ BAZA VAN, pio-

,.Deoarece returul 
cîteva zile *- ne scrie 
nei Tractorul Brașov — 
în tribunele stadioanelor, . . . . . . .
de Startul bun al echipei noastre în turul campionatului, noi, suporterii 
echipei de fotbal Tractorul Brașov, ne întrebăm : „Oare acum la înce
put de retur, tot așa vom porni la drum?". Am dori, însă, să nu mai 
constatăm lipsa de ia casele de bilete a programului de meci, a insigne
lor cu însemnul clubului, a fotografiilor echipei. De asemenea, lipsa de 
preocupare a tovarășilor din secția de fotbal a făcut ca în decurs de 
aproape doi ani să nu se mai fi organizat întîlniri între conducerea teh
nică și jucătorii echipei cu membrii susținători. Nici în ziarul de uzină, 
rubrica sport nu face o intensă popularizare. Acestea sînt cîteva dorințe 
mici (cea mare este ca frumosul oraș Brașov să se mîndrească cu încă 
o echipă în Divizia A !) ale suporterilor echipei Tractorul Brașov".

SPORTUL... ACASĂ

ACUM ȘI „B-UL I
campionatului divizionar B a început 
Gheorghe TATU, de la sectorul Motor al Uzi- 
îată-ne și pe noi suporterii ocupîndu-ne locul 
urmărind la lucru pe favoriții noștri. încurajați

„Subsemnatul 
micillat în Fi__
nr. 34, vă aduc la 
toarele : în ziua de 
a fost programat 
pe arena de popice________ _ ____
de campionat județean din etapa a 
Vl-a dintre echipele Dumbrava Si
biu și Grupul Veteranilor tot din 
Sibiu. La ora 16. cînd era programat 
jocul, ne-am prezentat noi. Grupul 
Veteranilor, oameni în vîrstă de 60, 
65 și chiar 75 de ani, la arena Dum
brava, care este situată la 6—7 km 
in afara Sibiului, pentru susținerea 
jocului; do asemenea s-a prezentat 
și arbitrul delegat de către comisia 
județeană de popice, dar spre Sur
prinderea noastră, jocul nu s-a putut 
desfășura pentru motivul că arena 
era închisă. întrucît fabrica Dumbra
va a transformat-o în plină desfășu
rare a campionatului județean, la 
care participă și propria-i echipă, în 
magazie de covoare, fără . ___
pe nimeni de acest lucru pentru a 
ne scuti pe noi, jucători și arbitru.

a anunța

PRIMA DATA...
de a face o deplasare inutilă. Noi, 
Grupul Veteranilor, vă aducem la 
cunoștință acest lucru pentru că știm 
că există o hotărtre 
transformarea unei 
pentru alte necesități decît pentru cea 
care a fost construită. Și nu este 
pentru prima dată cînd conducerea 
fabricii Dumbrava ia această măsură 
abuzivă de a transforma o arenă de 
popice îh magazie iar la Sibiu nu 
este primul caz întrucît și întreprin
derea „Berea 
de circa trei 
cu două pișe 
răm că prin
Sibiu să se poată desfășura o activi
tate normală în sportul popicelor, cu- 
noscînd că în prezent la Sibiu am 
rămas doar cu două arene de popice, 
cu două piste, care nu pot satisface 
cerințele numărului mare de echipe 
existente aci. mai ales că avem si 
echipă In Divizia A. Vă mulțumim 
anticipat pentru ajutorul pe care spe
răm că ni-t Veți acorda."

care Interzice 
baze sportive

Sibiului" a transformat 
ani, arena sa de ponice 
în magazie de orz. Spe- 
dv. să obținem ca și la

consumată duminică a re- 
un alt aspect, care con tri
buna desfășurare a jocu- 
anume acela al compor

tării spectatorilor. Și în această 
problemă vom da cuvîntul arbitri
lor și observatorilor federali : „Or
ganizare perfectă, public foarte

EOTO * 
PRONOSPORT

Pompiliu VINTILA

„Asociația sportivă Turbina Doi- 
cești, jud. Dîmbovița, a luat o se
rie de măsuri pentru a organiza 
în bune condițiuni concursuri spor
tive, dar fără prea mari rezultate 
în uzină. Atunci, din proprie ini
țiativă, am organizat experimental 
în comuna Glodeni, satul Lăculețe, 
o competiție sugestiv intitulată: 
„activitate sportivă la membrii de 
familie ai salariaților, acasă”. Am 
rămas surprinși de frumoasa reu
șită Deci, pe 28 ianuarie 1974, în 
satul Lăculețe s-a desfășurat _ un 
concurs de săniuțe cu participa
rea a 105 tineri și tinere fete, un 
turneu de șah cu 34 de partici
pant! și unul de tenis de masă cu 
28 de tineri. Asistența numeroa
să din partea locuitorilor din co
mună și din sat, atît la derdelu- 
șul de săniuțe, cît și la sala de 
tenis și șah din cadrul școlii ge
nerale nr. 2 (al cărei director este 
tov. Bădicioiu D. care a acordai

un sprijin calitativ la disciplină 
șah), a arătat interesul față de 
aceste competiții. De asemenea, 
prof. Mirică Relu (specialitate edu
cație fizică) ne-a sprijinit la întrea
ga organizare, un real sprijin pri
mind și de la unii salariați ai u- 
zinei noastre, membri ai asociației 
și părinți în același timp, ca mai
strul principal la turbine, Pavel 
Ion și lăcătușul mecanic Mihai 
Constantin. Primilor trei clasați la 
fiecare disciplină asociația noastră 
le-a înmînat diplome, cupe și pre
mii în obiecte. Asociația noastră se 
va axa și în contiikiare pe aseme
nea concursuri cu membrii de fa
milie, la ei acasă, unde sperăm să 
atragem în practicarea unor spor
turi. în timpul lor liber, și pe sa- 
lariații noștri".

președintele Asociației sportive 
„Turbina"

Dumitru PRUNACHE

„Membrii Filialei sur
zilor din București îndră
gesc foarte mult șahul, 
acest sport al minții — 
ne scrie Alfons DINES- 
CU. Participarea la dife
rite campionate a deve
nit de acum o obișnuin
ță, însă o veche dorință 
a șahiștilor noștri era a- 
ceea de a avea ca oas
pete în mijlocul lor pe 
marele maestru intema-

O FRUMOASĂ AMINTIRE
țional Florin Gheorghiu, 
campionul României pe 
anul 1973. Șl iată că eve
nimentul s-a produs la 
sfirșitul lunii ianuarie 
cînd primul șahist al 
țării a susținut un si
multan cu 20 dintre cei 
mai buni șahiști ai 
tri. Simultahul s-a 
fășurat sub semnul 
plinei sportivități 
singurul rezultat favora-

noș- 
des- 
de-

Si

bii de partea noastră s-a 
concretizat prin remiza 
obținută de Dorel Amza- 
roiu. Vom păstra 
moașă 
întîtnirt 
aducem 
cale mulțumirile 
călduroase marelui mae
stru internațional, și-I 
așteptăm să. revină prin
tre noi".

amintire 
pentru 
și. pe

o £ru- 
acestei 
care ii 
această 
noastre

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport a introdus la seriile de Loz in 
plic aflate în vînzare cîștiguri supli
mentare în bani și autoturisme.

Zilnic, multi participanți intră în 
posesia a numeroase premii. Enume
răm cițiva dintre cei mai recenti ciș- 
tigători de autoturisme „Dacia 1 300" 
la Loz în plic :

Brînzei Mihai din Arad, Horea Con
stantin din Pitești, Ghiurea Ianos din 
corn. Faraoni, jud. Bacău, Hebriștean 
Teodor din corn. Popești-Volvozi jud. 
Bihor. Cuțltar Maria din com. Lunca 
Ivei, jud. Blstrița-Năsăud. Ștefănes- 
cu Ileana din Brașov, Vasile C. Va-

sile din corn. Potlogi, jud. Dîmbovița, 
Mardare Marcel din corn. Tibăncști, 
jud. Iași. Toma D. Ion, corn. Buti- 
manu, jud. Ilfov, Mailatescu Eugen 
din Baia Mare, Lotroșanu Nicolae din 
corn. Bala. jud. Mehedinți, Năzneanp 
Dionisie din Tg. Mureș. Tănăseiu Eu
gen din Slatina. Papari Pepa și Ca- 
belea Gabriel din București și alții.

Fiecare din dv. poate cîștiga bani 
și autoturisme dacă joacă și perseve
rează la Loz in plic.

I.T.H.R.-BUCURESTI
5

SUTE DE SCRISORI, TELEGRAME, TELEXURI...
Sintem siguri, stimați cititori, că acest subtitlu cu care se încheie rubrica de 

azi vă sugerează puternicul ecou, marea saUsfacțle pe care victoria handballștllor ro
mâni la campionatul mondial le-a produs in mijlocul iubitorilor de sport din țara 
noastră. „Comportarea remarcabilă a handballștllor români la ediția din acest an a 
campionatelor mondiale ne-a adus acum, in prag de primăvară, cel mal frumos ca
dou pc care ar fi putut să ni-1 ofere. Le mulțumim — 11 se adresează cititorul nostru 
MIRCEA VEREȘ din Turda, str. Armata Roșie nr. 42 — și te dăruim în schimb cea 
mai de preț răsplată, stima șl respectul nostru". Și sute de scrisori, telegrame, tele
xuri sosite in aceste zile la redacție, din toate colțurile țârii, exprimă aceleași gîndurl, 
indiferent de haina cuvintelor. Tuturor, campionii mondiali mulțumtsc călduros 
prin Intermediul nostru.

str. 13 Decembrie nr. 4
informează ministerele, întreprinderile, instituțiile și celelalte 
unități interesate că

asigură toate serviciile — săli, transport, cazare, masă, atît 
în capitală cît și în stațiunile montane și pe litoral — pen
tru organizare de : congrese, simpozioane, conferințe, recep
ții, diverse manifestări culturale, științifice, consfătuiri, reci
clări, cursuri pentru specializare și alte manifestări. 

Informații se pot obține la telefon 16.44.12

Tragerea Loto de astăzi -se trans
mite din studioul de televiziune cu 
începere de la ora 19.10.
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 8 

MARTIE 1974
Extragerea I : Categoria 1 *. 2 variante 

25"o a 45 886 lei și 1 variantă io '/0 a 18 354 
lei : cat. 2 : 2 variante 25% a 15 017 lei 
și 6 variante 10% a 6 007 lei ; cat. 3 : 
5.25 a 12 586 lei ; cat. 4 : 21.30 a 3 102 lei; 
cat. 5 ; 105,15 a 622 Ici ; cat. 6 : 188,45 a 
392 lei.

Extragerea a n-a : Categoria A : 5 va
riante 10% a 62 926 lei ; cat. B : 1 va
riantă 50% a 10 134 lei, 2 variante 25% a 
5 067 lei șl 18 variante 10% a 2 027 lei ; 
cat. C : 21,30 a 2 664 lei ; cat. D : 21.70
a 2 615 lei ; cat. E : 103,55 a 548 lei ; căt. 
F : 325,30 a 174 lei î cat. X : 1 877,20 a 100 
lei.

Cîștlgurile de 62 926 lei au revenit par- 
ticlpanțllor ; BERBESCU LAURENȚIU 
șl UTA NICOLAE, ambii din București, 
HERBALY IANOS din Oradea. BESCVCA 
DUMITRU din Corabia șl NISTREANU 
NATALIA din Copșa Mică care obțin 
cîte un autoturism Skoda S-100 piua 
diferența în numerar,



• R. F. Germania — Norvegia, partidă 
cheie pentru desemnarea celei de a 
doua finaliste a competiției @ Bulgaria 
și Danemarca luptă pentru locul secund 
în seria a ll-a • Sîmbătă, un examen 
dificil pentru jucătorii noștri

Cea de a V-a ediție a grupei B 
<din cadrul Campionatului european 
de hochei pentru juniori se apropie 
de sfîrșit. Astăzi se vor desfășura 
ultimele patru partide din cadrul 
seriilor preliminare, urmînd ca sîm
bătă să aibă loc jocurile pentru sta
bilirea clasamentului final al com
petiției.

înaintea rundei de vineri se cu
noaște prima dintre echipele care 
va lupta pentru locurile 1—2. Este 
reprezentativa României care a cîș
tigat toate cele patru meciuri sus
ținute, cu Danemarca, Austria, Ita
lia și Bulgaria, totalizînd maximum 
de puncte posibil : 8. Un rezultat 
desigur bun al tinerilor noștri ju
cători, care — asigurîndu-și de pe 
acum medaliile de argint — sîntem 
siguri că vor lupta cu toată energia 
de care sînt capabili pentru a le 
preschimba în acelea de aur. Lotul 
român a arătat pe parcursul aces
tor evoluții o serie de calități in
contestabile, dar a și manifestat u- 
nele slăbiciuni și deficiențe, mai a- 
les în organizarea apărării, care — 
credem — pot suporta ameliorări 
chiar și de ultim moment pentru 
finala de sîmbătă seara.

Cine vor fi adversarii reprezen
tanților noștri în partida derby de 
mîine ? Ei urmează să fie desem
nați, astăzi dimineață, în meciul 
decisiv pentru șefia seriei I preli
minară, între echipele R. F. Germa
nia și Norvegia. Desigur, prin pris
ma partidelor susținute pînă acum, 
juniorii vest-germani pornesc favo- 
riți în această întîlnire. Ei dețin un 
golaveraj excelent (40—3 !) care 
demonstrează, deopotrivă, o mare 
eficiență în atac și o foarte bună a- 
părare. Dar, nu numai acest raport 
strict aritmetic atestă valoarea for
mației. Pregătirea fizică, tehnică și 
tactică a jucătorilor reprezentativei

CUPA CUPELOR LA BASCHET 

PRIMELE REZULTATE ALE SEMIFINALELOR 
ILLS. JOACĂ SÎMBĂTĂ LA LENINGRAD

Miercuri noapte s-au desfășurat 
primele meciuri ale semifinalelor 
Cupei cupelor la baschet, urmînd 
ca săptămîna viitoare să aibă loc 
partidele retur, după care vor fi 
cunoscute finalistele.

La băieți, evoluînd la Madrid 
în compania echipei Estudiantes, 
Steaua roșie Belgrad a învins cu 
79—74 (42—26), victorie prin care 
echipa iugoslavă și-a creat mari 
șanse de calificare în finală, deoa
rece este greu de presupus că va 
pierde pe teren propriu. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Taylor (34) pentru Estudiantes, res
pectiv Rakocevlci (24). în cealaltă 
semifinală, disputată la Torino, 
Sacla a întrecut pe Zbrojovka 
Brno cu 86—70 (34—34). Cel mai 
bun de pe teren : nord-americanul 
Laing (Sacla), autor a 23 de punc
te.

La fete. GEAS Sesto San Gio-

Turneul internațional 

de șah din Capitală 

ÎN PRAGUL 
iNTÎLNIRILOR 
DECISIVE...

Miercuri seara, la încheierea tim
pului regulamentar de joc, partida 
Rodriguez — Westerinen părea să 
se întrerupă. Maestrul Rodriguez 
(Cuba), în vădită inferioritate ma
terială și pozițională, după ce s-a 
gîndit îndelung Ia o eventuală... 
..mutare în plic", a renunțat totuși 
la continuarea jocului, astfel încît 
Westerinen a totalizat după cinci 
runde 4«/a puncte, întrecîndu-1 pe 
Țeșkovski, liderul turneului anun
țat ieri, cu o jumătate de punct.

în partida întreruptă cu Vogt, 
Victor Ciocâltea deține avantaj su
ficient, credem noi, pentru victorie. 
De data aceasta, fostul nostru cam
pion a jucat mai inspirat, mult mai 
aproape de adevărata sa valoare, 
care-1 situează, fără îndoială, prin
tre favoriții turneului. Ca și în 
runda anterioară. Mihail Șubă. în 
compania lui Ghizdavu, a făcut din 
nou o partidă bună. Este adevărat 
că Ghizdavu a comis Ia un mo
ment dat o greșeală neașteptată, 
dar maniera în care Șubă a spe
culat eroarea adversarului său me
rită toate laudele. Partida s-a între
rupt într-o poziție extrem de grea 
pentru Ghizdavu !

în runda de aseară, Țeșkovski a 
cîștigat la Ciocâltea, Kurajița la 
Partoș și Farago la Maciejewskî. 
Ghizdavu a remizat cu Vogt, iar 
partidele Westerinen — Popov, 
Stanciu — Rodriguez, Vaisman — 
Plachetka s-au întrerupt. în cla
sament continuă să conducă Țeș
kovski cu 5 puncte, urmat de Wes
terinen 4'/î (1). Kurajița 4, Popov 
(1). Farago 3, Vaisman 21/2 (1) etc.

Runda de astăzi după-amiază (a 
șaptea) programează, printre altele, 
îrițîlnirile de mare importanță pen
tru configurația viitoare a clasa
mentului : Ciocâltea — Westerinen, 
Ghizdavu — Țeșkovski, Șubă — 
Vogt și Popov — Stanciu. După 
cum se vede, reprezentanții noștri 
se află în fața unor adversari foar
te puternici, cu pretenții justifi
cate la șefia clasamentului. Cu a- 
ceste partide încep de fapt întîlni- 
rile decisive pentru victoria finală 
în turneu.

Tiberiu RADULESCU

C.E. DE HOCHEI PENTRU JUNIORI

înaintea ultimelor jocuri 
In seriile preliminare

R. F. Germania este ireproșabilă, 
trădează experiența și clasa unui 
hochei care a fost reprezentat nu 
o dată în grupele de elită ale cam
pionatelor mondiale pentru seniori 
și ale celor europene de juniori.

Norvegienii, însă, au demonstrat 
și ei că alcătuiesc o echipă redu
tabilă, un colectiv omogen, format 
din jucători robuști, dîrji, buni pa
tinatori, îndemînatici în conduce
rea pucului. Ei se apără și atacă 
cu toată echipa, sînt puternici în 
lupta cu corpul și vor da, fără în
doială, o ripostă deosebit de pu
ternică valoroșilor lor adversari.

în seria a doua, cu excepția pri
mului și a ultimului loc (România 
și, respectiv. Italia) celelalte se vor 
hotărî astăzi. Pentru a putea ră- 
mîne în cursa medaliilor echipa 
Bulgariei trebuie neapărat să cîș-

In joc de

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
Lotul de hochei al României, 

care se află de cîteva zile la Po
iana Brașov, a susținut, aseară, pe 
patinoarul artificial descoperit din 
localitate, o nouă partidă de veri
ficare înaintea participării la gru
pa B a C.M. de la Ljubljana 
(21—31.III). Parteneră i-a fost Se
lecționata secundă a Cehoslovaciei, 
o echipă puternică și valoroasă.

La capătul unui joc echilibrat și 
de bun nivel tehnic, cu multe faze 
frumoase, unele chiar electrizante, 
întîlnirea s-a terminat la egalitate: 
5—5 (2—1, 1—1, 2—3). Formația 
noastră a dominat mai mult, con- 
ducînd în permanență (1—0, 2—1, 

vani a realizat un succes net asu
pra echipei Kralovopolska Brno : 
85—59 (47-28).

Cealaltă semifinală a Cupei cu
pelor la fete, întîlnirea dintre 
I.E.F.S. București și Spartak Le
ningrad (deținătoarea trofeului și 
marea favorită a competiției), se 
va desfășura simbătă seară, la 
Leningrad (returul miercuri 20 
martie, în sala Floreasca). în acest 
scop, baschetbalistele românce 
Pleacă astăzi la Leningrad.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

CUBA :

CEI MAI BUN SPORTIV lAIINO-AMIRICAN
în fiecare an, agenția internațională 

de știrii „Prensa Latina11 desemnează 
pe cel mai bun sportiv din țările

R. S. CEHOSLOVACĂ:

„ȘCOALA SPORTIVĂ" TV
De la începutul acestui an. tele

spectatorii cehoslovaci, care urmăresc 
pe micile ecrane emisiunile primului 
program, vor putea savura un nou 
„serial" sportiv. Programul este inti
tulat „Școala sportivă" și se ocupă 
de metodica disciplinelor celor mai 
populare și mai răspîndite în rându
rile tineretului.

Seria emisiunilor televizate se a- 
dresează în special celor tineri, dar 
poate fi folositoare și telespectatori
lor adulți, ca și specialiștilor spor
tului, antrenori, organizatori sau sim
pli pasionați ai sportului.

Noul program a început cu 20 de 
lecții dedicate celor care vor să prac
tice hocheiul pe gheață. Ele vor fi 
urmate de serii asemănătoare adre
sate Iubitorilor de fotbal, natație, 
atletism, motociclism, handbal, schi 
șl alte discipline sportive.

în totul, o veritabilă „scoală spor
tivă" televizată, care este destinată 
unui deplin succes.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TEl.EX
La Sverdlovsk au continuat Întrecerile 
de schi-fond din cadrul Spartachladel de 
iarnă a popoarelor din U.R.S.S. Proba 
masculină de 15 km a revenit Iul Vâslii 
Rocev, cronometrat cu timpul de 50:11,47. 
Pe locul secund s-a clasat Fedor Slma- 
șev — 50:47,71, Iar locul trei a fost ocu
pat de tînărul Nikolai Bajikov — 50:57,41. 
Proba feminină de 10 km a fost cîștl- 
gată de campioana mondială Galina Ku
lakova cu timpul de 36:42,08. 

tige în fața Austriei (ceea ce nu va 
fi, totuși, prea ușor), deoarece Da
nemarca va învinge, mai mult ca 
sigur, Italia, dar are un golaveraj 
mult inferior celui al hocheiștilor 
bulgari. Sînt de așteptat, așadar, 
două întîlniri foarte aprige, în care 
echipele vor arunca pe gheață în
treaga energie de care sînt capabile, 

în ceea ce privește prima serie 
situația se prezintă astfel : Iugo
slavia nu mai poate pierde poziția 
a treia, chiar dacă Franța va fur
niza surpriza unei Victorii în întîl
nirea cu Ungaria. O pune la adă
post de griji golaverajul său mult 
mai bun. Rămîne de stabilit or
dinea primelor două și a ultimelor 
două echipe. Pe noi, desigur, ne 
interesează mai mult deznodămîn- 
tul din fruntea clasamentului. In
diferent, însă, cine va fi adversara 
de sîmbătă a echipei României, 
partida 6e anunță deosebit de difi
cilă, iar jucătorii noștri vor trebui 
să dea dovadă de o mobilizare ma
ximă, de o mare risipă de energie, 
de o deosebită atenție și disciplină 
tactică, pentru a . putea obține un 
rezultat bun.

Romeo VILARA 
Valeriu CHIOSE

VERIFICARE

(B) 5-5, LA HOCHEI
3—1, 4—3, 5—4 !) dar hocheiștii 
cehoslovaci au reușit să egaleze, 
ultima dată cu puțin înaintea flu
ierului final.

Au marcat: FI. Sgîncă, Gh. Hu- 
țanu, Tureanu, Bașa, Varga, pen
tru România, respectiv, Oldrich 
(3), Boravski și Chudaba. Au ar
bitrat : R. Kochendorfer (R. D. 
Germană) și E. Krisch (Iugoslavia) 
Astăzi are loc partida revanșă.

C. GRUIA-coresp. județean

HOCHEIȘTII POLONIEI
Șl R.F.G. LA EGALITATE
Localitatea vest-germană Gar- 

misch Partenkirchen a găzduit în
tîlnirea internațională amicală de 
hochei pe gheață dintre echipele re
prezentative ale R.F. Germania și 
Poloniei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0, 1—0, 0—1).

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

FRANȚA-MAROC 54-3
■i

Duminică, în orașul francez La 
Rochelle s-a disputat o nouă par
tidă de rugby contînd pentru ac
tuala ediție a campionatului euro
pean F.I.R.A. S-au întîlnit echipa 
secundă a țării gazdă cu reprezen
tativa Marocului. Net superiori.

Americii Latine. Prestigiosul titlu a 
revenit, la finele sezonului trecut, 
excelentului sprinter cubanez Alberto 
Juantorena. neînvins în cursul anului 
atletic 1973, cîștigător a 9 medalii de 
aur și a altor 15 trofee în marile 
întreceri Ia care a luat parte. Juan- 
torena este creditat cu performanța 
de 45,4 pe 400 m plat, ceea ce-1 si
tuează pe locul șase în clasamentul 
mondial al probei.

Este al treilea sportiv al Cubei,

R. S. F. IUGOSLAVIA:

OLIMPIADA ELEVILOR DIM VOJVODINA
în luna iunie a acestui an se va 

desfășura la Zrenianin, Olimpiada e- 
levilor din regiunea autonomă Voi- 
vodina. Prilej cu totul excepțional 
pentru ca toți cei care în școli prac
tică cu succes sportul, să-și de
monstreze măiestria în populara în
trecere. Programul jocurilor școlărești 
cuprinde aproape toate sporturile cu
prinse în programul adevăratelor 
Jocuri Olimpice. Elevii școlilor din 
Vojvodina se vor întrece la atletism, 
baschet, înot, polo pe apă. volei, 
fotbal, caiac-canoe. box etc.

Disputată pe traseul St. Etienne — 
Orange <218 km), etapa a 4-a a cursei 
cicliste Paris — Nisa a fost ciștigată de 
rutierul belgian Eric Leman in 5 h 33:09. 
urmat, in același timp, de Van Linden 
(Belgia), Szurkowski (Polonia), Karstens 
(Olanda). In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă belgianul 
Eddy Merckx, secundat de Van Linden 
la 5 sec. Italianul Gimondl se află pe 
locul 8 la 16 sec., iar polonezul Szur
kowski ocupă locul 19, la 27 sec. <

(Urmare din pag. l)

pe niște veritabili eroi ăi sportului 
nostru, așa cum sînt într-adevăr? 
Firește, nu. Antrenorii emeriți NI
COL AE NEDEF și OPREA VLASE 
au avut la dispoziție un lot omo
gen, puternic, echilibrat la nivelul 
cel mai înalt al valorilor. Așa, și 
numai așa, a putut să cucerească 
reprezentativa României cel de al 
4-lea titlu mondial pe distanța a 
5 ediții ale competiției supreme.

Privind clasamentele ultimelor 
două ediții ale C.M. — Paris, 1970 
și Berlin, 1974, pe care vi le pre
zentăm în prima pagină — s-ar pu
tea crede că în handbalul 
masculin nu s-a schimbat ni
mic. Aceleași echipe, în ace
eași ordine, domină clasamen
tele. Și totuși, s-au schimbat ex
trem de multe. Jocul este mai ra
pid, schemele tactice sînt mult mai 
variate și — obligatoriu — susți
nute de un bagaj de cunoștințe 
tactice mult mai bogat, apărările 
sînt mai agresive, muncesc mult 
mai mult. Jucătorul de handbal 
și-a consolidat rolul (postul), dar 
— fără a fi un paradox — și-a în
sușit o specializare cvasiuniversală. 
Aproape toți cei 6 din teren știu 
să arunce la poartă din poziții di
ferite și cu procedee diferite, toți 
știu să se apere cu fermitate, să 
contraatace în viteză, să intercep
teze cu abilitate balonul de la 
adversar.

Echipa R.D. Germane — din rîn- 
dul căreia a ieșit în evidență în 
mod deosebit Bhome, precum și 
colegii săi Weisse și Ganschow — 
și-a întinerit considerabil lotul, 
însușindu-și bine o serie de pre
cepte ale handbalului modern, ea 
va continua să progreseze, rămî- 
nînd un adversar redutabil pentru 
orice formație. Josip Milkovici, 
noul antrenor al reprezentativei 
Iugoslaviei, a împrumutat ceva 
din personalitatea sa formației. 
Marele număr de jucători cu „fir
mă" și valoare nu poate fi încor
setat însă în cîteva idei. Poate a- 
ceasta este explicația victoriilor 
obținute cu mare greutate în fața 
formațiilor Ungariei și Poloniei, a 
înfrîngerii în partida cu reprezen
tativa R.D. Germane.

rugbyștii francezi au învins cu ca
tegoricul scor de 54—3 (16—3) Prin 
această victorie, francezii, care mai 
au de jucat o singură partidă, la 
2 iunie, la Madrid, cu Spania, sînt 
virtuali cîștigători ai actualei ediții 
a campionatului european.

care primește trofeul „Prensa La
tina", în ultimii ani, predecesori fiind 
boxerul Teofilp Stevenson in 1972 și 
atletul Pedro Perez Duenas în 1971. 
Tn clasamentul anului trecut. Alberto 
Juantorena a avut drept rivali cam
pioni și recordmani de renume ca 
atletul columbian Victor Mora. șa- 
histul brazilian Henrique Costa 
Mecking, înotătorul ecuadorian Jorge 
Delgado, precum și compatrioții în
vingătorului, boxerul Emilio Correa, 
judoka Hector Rodriguez. baseballis- 
tul Armando Capiro. •

In fotografie : Alberto Juantorena 
primește trofeul „Prensa Latina" din 
mîinile lui Gustavo Robreno, direc
torul agenției.

Prilej și pentru antrenori, de a 
depista tinerele talente care se pot 
afirma în continuare în sportul de 
performanță. Cu prilejul acestei în
treceri. la Zrenianin se va ține și 
cel de-al II-lea Congres al federa
ției internaționale a sportului școlar, 
cu reprezentanți a peste 40 de țări.

„Olimpiada" școlarilor din Vojvo
dina va fi omagiată și printr-o e- 
misie specială filatelică a poștei iugo
slave ce va rămîne ca mărturie a 
acestei interesante întreceri.

Expediția de alpiniști englezi, condusă 
de locotenent-colonelul Bird, a început 
escaladarea muntelui Dhaulagiri IV 
(8 172 m). singurul pisc din partea cen
trală a Himalaiei necucerit pină acum. 
Șapte expediții au încercat fără succes 
să urce pe Dhaulagiri, lăsînd în urmă 
11 morți. Expediția britanică, alcătuită 
din membri al asociației de alpinism șl 
ai lui .,Royal air force", cuprinde șl trei 
cercetători de la British Museum.

Dintre ascensiunile senzaționale 
o vom nota pe cea a Poloniei. Se 
poate spune că este vorba de un a- 
vînt general al handbalului polonez. 
Fetele au terminat pe locul 5 la 
C.M. din Iugoslavia, iar băieții urcă 
pe locul 4 în R.D. Germană. Neca
lificați la campionatul mondial 
din Franța, aflați pe locul 10 la 
Jocurile Olimpice, handbaliștii po
lonezi s-au dovedit acum într-un 
progres de necrezut. Pornind de la 
gabaritul impresionant al jucăto
rilor și încheind cu maniera tac
tică și tehnica totul indică o creș
tere impresionantă. Numai echi
pele României și Iugoslaviei au 
reușit — la capătul unor partide 
de mare luptă — să întreacă se
lecționata poloneză. Continuînd pe 
această linie, este de prevăzut că 
reprezentativa Poloniei va putea a- 
taca cu succes una din treptele 
podiumului olimpic de la Mon
treal.

O bruscă, dar explicabilă, cădere 
au înregistrat formațiile Danemar
cei, R.F. Germania și Suediei. Ex
plicabilă — pentru că rămînînd 
la jocul clasic, la aceeași manieră 
— bazată pe aceleași elemente teh
nice și tactice — în ofensivă și 
în defensivă, echipele amintite au 
pierdut ritmul de progres și, im
plicit, teren.

Așadar, deși primele trei echipe 
au rămas în fruntea ierarhiei pe 
parcursul celor 4 ani, în handbalul 
mondial s-au schimbat multe de la 
Paris la Berlin.

Van Bist (stingă), în luptă cu Vogel. Fazi din meciul R.D. Germani — 
Belgia (1—0).

LCHIPA R.D. GtRMANf 
CÎȘTIGĂ 

ÎN IJtTIM[!E MINIJIf, 
MECIUL CU BtlGIA: 1-0
Echipa R.D. Germane își conti

nuă pregătirile în vederea turneului 
final al C.M. După ce a dispus în 
deplasare de reprezentativele Alge
riei (3—1) și Tunisiei (4—0), mier
curi seara, a susținut primul meci 
din acest an pe teren propiu, la 
Berlin, unde a întrecut reprezenta
tiva Belgiei cu 1—0 (0—0). întîl
nirea, care a avut loc în fața a 
30 000 de spectatori, a fost de bun 
nivel tehnic. Gazdele au atacat mai 
mult, dar portarul belgian Piot s-a 
remarcat în repetate rînduri. Sco
rul s-a menținut alb nînă aproape 
de sfîrșitul partidei. După ce por
tarul Croy a salvat un gol gata fă
cut în urma șutului tras de Nicolay, 
gazdele înscriu singurul punct al 
meciului prin Streich (min. 83).

în echipa R. D. Germane au fost 
introduși cîțiva jucători cu mai 
puține state de serviciu în repre
zentativă, ca Vatzlich, Matoul și 
Schnuphase. Kreische, care și-a 
reluat antrenamentele în echipa de 
club (Dynamo Dresda) și chiar în 
națională, nu este complet restabi
lit, și din acest motiv, antrenorul 
Buschner nu a riscat să-l introducă 
în formație. Iată echipele care au 
evoluat:

R. D. GERMANA : Croy — Frit
sche (Watzlich), Bransch, Weise, 
Kurbjuweit, Schnuphase, Lauck,

CORESPONDENTĂ PENTRU „SPORTUL “

Milianici - selecționer unic al echipei Iugoslaviei
După calificarea reprezentativei 

Iugoslaviei în turneul final al C.M. 
Federația de fotbal iugoslavă a fost 
obligată de împrejurări să ia anu
mite hotărîri, care să contribuie la 
programul de pregătire a echipei 
naționale. Se știe că după „eșecul" 
din octombrie, din meciul cu Spa
nia. selecționerul Boșkov a demi
sionat, și de pregătirea lotului s-a 
ocupat o comisie compusă din 6 
artrenori. Acum, oninia sportivă, 
jucătorii, antrenorii 1 au obligat a- 
proape, moralmente, pe antrenorul 
echipei Steaua roșie să primească 
postul de selecționer. în fine, Mi- 
lianicj a acceptat noua funcție așa

IN CAMPIONATUL EUROPEAN SI CUPA CUPELOR
In campionatul european rezervat 

echipelor de amatori au fost progra
mate două meciuri, contînd pentru 
sferturile de finală.

La Bielefeld. selecționata R. F. 
Germania a învins cu 3—1 echipa An
gliei și s-a calificat pentru semifinale 
datorită unui golaveraj superior 
(10—2) față de Anglia (7—3), ambele 
avînd același număr de puncte (6).

La Deventer, în aceeași competiție, 
meciul dintre echipele Olandei și Un
gariei a fost întrerupt în minutul 25 
în urma unei defecțiuni a sistemului 
de iluminat. La întrerupere, scorul 
era de 2—1 în favoarea gazdelor. Jo
cul va ti reluat.

★
în sferturile de finală ale „Cupei 

cupelor" (meci-tur). la Milano echipa

ALTE REZULTATE
• In sferturile de finala ale „Cupei 

Olandei". Ajax Amsterdam a învins 
după prelungiri cu 2—1 (1—1) formația 
A.Z. Alkamaar. Alte rezultate: P.S.V. 
Eindhoven — Feyenoord 2—0 ; F.C. U- 
trecht — F.C. Bois la Duc 3—1 ; N.A.C. 
Breda — F.C. Groningen 4-0. în semifi
nale, Ajax va întîlni pe Eindhoven, iar 
N.A.C. Breda pe F.C. Utrecht.
• Campionatul Angliei a programat 

tin meci restanță : Manchester City — 
Manchester United 0—0.

CAMPIONATELE EUROPENE F.I.L.T.
SE VOR DESFĂȘURA LA WROCLAW

La Budapesta a avut loc recent 
reuniunea Comitetului director al 
campionatelor europene de tenis. 
Cu acest prilej, s-a luat în dis-

FEDERAȚIA FRANCEZĂ DE TENIS 
ÎȘI REAFIRMĂ POZIȚIA

PARIS, 14 (Agerpres). — Președin
tele Federației franceze de tenis, 
Philippe Chatrier, a adresat preșe
dintelui FILT, Alan Heyman, o tele
gramă în care reafirmă poziția foru
lui francez cu privire la acordul in
tervenit între Federația internaționa
lă și asociația „World Team Tennis", 
organizatoarea campionatului ameri
can inter-orașe.

în telegramă se scrie, printre al
tele : „Federația noastră respinge ca
tegoric acordul dintre FILT și WTT, 
considerind că a fost încălcat man
datul încredințat de adunarea genera
lă a FILT, ținută Ia Londra, la 26 ia
nuarie. în ce ne privește, noi nu vom 
admite la competițiile și turneele or
ganizate în Franța jucători angajați 
prin contract cu asociația americană 
WTT. De asemenea, intenționăm să 
ne retragem din „Cupa Davis" în 
cazul cînd Franța va intilni o echipă 
care va include jucători aflati sub 
contract cu WTT. In principiu, sîn
tem împotriva recunoașterii unor or
ganizații a căror activitate se bazează 
pe contracte ce capătă forma unor în
treprinderi comerciale. Acest princi
piu credem că statornicește însăși e- 
xistența Federației internaționale. 
Sperăm că FILT va anula un acord 
care aduce prejudicii nu numai tur
neelor europene, dar și tenisului în 
general".

Sparwasser, Matoul, Streich, Vo
gel.

BELGIA: Piot — Van Blnst,

că apreciatul tehnician va conduce 
pregătirile echipei pentru turneul 
final. De altfel, mandatul lui va 
expira odată cu terminarea campio
natului mondial.

Noul selecționer a prezentat ime
diat Biroului federal planul de mă
suri menit să asigure o cit mai 
bună pregătire a lotului, alcătuit 
acum din 40 de jucători. Etapele de 
campionat se vor juca miercuri și 
duminică. în felul acesta, sezonul 
de primăvară se va încheia la 19 
mai, dată Ia care lotul se va întru
ni pînă la plecarea în R. F. Ger
mania.

Dar și pînă atunci, jucătorii din

A. C. Milan a învins cu 3—0 (2—0) 
echipa P.A.O.K. Salonic. Cele trei 
puncte au fost marcate de Bigon (min. 
12). Benetti (min. 37) și Chiarugi 
(min. 87). Returul, la 20 martie, la 
Salonic.

La Torino, in „C. C. E.“ la floretă femei
STEAUA ÎN LUPTĂ DIRECTĂ PENTRU TITLU!
TORINO, 14 (prin telefon). La „Pa

lazzo dello Sport" au început, în 
cursul dimineții, întrecerile pentru 
ediția 1974 a „Cupei campionilor eu
ropeni" la floretă femei, competiție 
la care participă un număr de 16 for
mații, cifră fără precedent.

Campioana țării noastre. Steaua 
București a evoluat la nivelul valorii 
ei cunoscute, reușind — pînă la ora 
închiderii ediției — să termine în
vingătoare atît în meciurile din 
grupă cit și în sferturi.

Evoluînd în grupa I. Steaua a în
trecut, mai intii, pe campioana Bul
gariei. Ț.S.K.A. Sofia cu 16—0, apoi 
pe cea a Iugoslaviei. Zelesniciar Bel
grad cu 11—5 (Gyulai 4. Pascu 3, 
Bartoș și Ardeleanu cite 2 v).

Calificată. în urma acestor victorii, 
direct în sferturi, campioana Româ- 

cuție organizarea viitoarei ediții 
a acestei tradiționale competiții, 
programate între 5 și 11 august la 
Wroclaw (Polonia). Totodată, s-a 
stabilit ca această competiție să 
poarte de aici încolo denumirea o- 
ficială de campionate europene de 
tenis sub egida F.I.L.T. La între
ceri vor fi admiși sportivi care se 
încadrează regulilor stabilite de 
C.I.O.

O Tenismanli noștri juniori Elena Po
pescu. Dorina Brăștin, Mihai Tăbăraș și 
Laurențlu Țiței participă, în aceste zile, 
la un turneu internațional organizat la 
Sofia. Lotul este însoțit da antrenorul 
Arnulf Schmidt.

NOI TURNEE
WASHINGTON. — A început un 

nou turneu pentru grupa WCT — 1. 
In primul tur, campionul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 2—6, 6—4 
pe americanul Jim McManus. Sur
prinzător Dick Dell l-a eliminat cu 
4—6, 6—4, 7—6 pe John Alexander. 
Alte rezultate : Stone — Oran- 
tes 7—5, 7—5 ; Goven — Van Dillen 
7—5, 6—4 ; Roche — Mc Millan 6—4, 
6—2 ; Pilici — Pattison 6—4, 4—6,
6—3 ; Okker — Hewitt 6—3, 6—4 ; 
Gorman — Chanfreau 6—3, 6—1 ;
Drysdale — Elschenbroich 6—1, 6—4 s

SAO PAULO. — Jucătorul român 
Ion Tiriac a obținut o nouă victorie 
în turneul WCT — 3. învingîndu-l CU 
scorul de 6—2, 6—2 pe Gerald Ba
ttrick (Anglia). Thomas Koch (Brazi
lia) l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe ita
lianul Adriano Panatta.

In alte - partide : Cox—Gisbert 7—6, 
3—6, 6—2 : Solomon — Villas 6—4, 
6—2 ; Laver — Tavares 6—2. 6—1.

Telefoto : A.D.N.-Agernres

Martens, Drost, Vandendaele, Ver- 
heieu, Vander. Elst, Dockx, Devrindt 
(Van Moer). Van Himst, Nicolay.

lot se vor reuni pentru antrenamen
te comune, mai ales că primul test 
se va produce la 17 aprilie, cînd, 
pe teren propriu, Iugoslavia va în
tîlni reprezentativa Uniunii Sovie
tice. în continuare, la 29 mai, la 
Budapesta, este programat meciul 
Ungaria — Iugoslavia, iar la 5 iu
nie, echipa Angliei va juca la Bel
grad. Deci, trei jocuri, cu trei team- 
uri excelente, „mari absente" la 
turneul final.

Pe Milianici îl vor ajuta în mun
ca sa antrenorii Cirici, Toplak și 
Mladinici, ca și antrenorii echipe
lor din prima ligă, care dau jucă
tori lotului. Pregătirile se vor efec
tua Ia munte (Velenjâ), la mare 
(Hvar), și, probabil, în etapa fina
lă. la Split, unde există condiții ex
celente de pregătire.

Biroul federal a consemnat de
misia actualului președinte al fe
derației, Pavle Davkov. Alegerea 
noului președinte se va face în 
cursul lunii viitoare.

DUȘAN BUGARIN 
■Vottj Sad, martie 

niei a tras în compania primei for
mații feminine de floretă a Angli
ei. Asthon London, înregistrind a 
treia victorie, cu scorul de 9—4. Ce! 
mai bine s-a comportat Ardeleanu 
(3 victorii), in timp ce Gyulai. Pascu 
și Stahl au obținut cite 2 victorii.

în celelalte meciuri din sferturi : 
Dinamo Kazan (U.R.S.S.) a întrecut 
pe Legia Varșovia cu 9—4, Voros 
Meteor (Ungaria) a dispus de cam
pioana Franței, U.S.A.C, Paris cu 
9—6. iar Tauberbischoffhein (R.F.G.) 
a cîștigat la tușe (43—47) partida cu 
campioana Italiei. S.C. Torino.

La ora transmisiei. Steaua evolua, 
în semifinale. în compania lui Dina
mo Kazan. După prima manșă, scor 
egal : 2—2...

Sebastian BONIFACIU
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