
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

fn ziua de 15 martie 1974, a avut Ioc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut o informare în legătură cu, recenta vizită efectuată, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica 
Liberia, Republica Argentina și Republica Guineea. Co
mitetul Executiv a acordat o inaltâ apreciere activității 
deosebit de fructuoase desfășurate de secretarul general 
al partidului cu prilejul acestei vizite, a aprobat in una
nimitate rezultatele vizitei, documentele semnate cu acest 
prilej, adoptind o hotărire specială, care se dă publi
cității separat.

Comitetul Executiv a luat In discuție și a aprobat 
Programul pentru cercetarea și valorificarea de noi surse 
de energie, care prevede valorificarea, in condițiile unor 
tehnologii de înaltă eficiență, a unor surse de energie 
disponibile in țara noastră, introducerea in circuitul 
energetic național și dezvoltarea tehnologiilor de produ
cere, manipulare și consum pe scară mare a unor noi 
purtători de energie —- obiective care se înscriu în cele 
mai actuale tendințe ale energeticii pe plan mondial.

In continuare, a fost examinat proiectul Programului 
național privind eliminarea excesului de apă de pe te
renurile agricole și combaterea inundațiilor, întocmit de 
o comisie specială, numită în acest scop de către Co
mitetul Executiv. Adoptind orientările generale ale pro
gramului, Comitetul Executiv a stabilit să se ia măsuri 
energice pentru oprirea proceselor de eroziune și de

gradare a terenurilor agricole, să se treacă la realizarea 
unui număr cit mai mare de bazine de retenție prin 
construirea de baraje, cu mijloace cit mai economi
coase, să se continue acțiunea de regularizare a nu
rilor existente. In ce privește excesul de apă, Comitetul 
Executiv a stabilit să fie concepute sisteme care să 
poată fi folosite atit pentru combaterea excesului de 
apă, cit și pentru irigații in sezoanele secetoase.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a examinat mo
dul în care sînt utilizate fondurile pentru cercetare și 
introducerea tehnicii noi în întreprinderile industriale. 
Scoțind in evidență rezultatele bune obținute, Comite
tul Executiv a stabilit să se ia măsuri ferme pentru în
tărirea ordinei și disciplinei in cheltuirea fondurilor des
tinate tehnicii noi, să se urmărească mai îndeaproape 
introducerea mai operativă In producție a rezultatelor 
cercetărilor, să se asigure o eficiență maximă a aces
tora.

In aplicarea consecventă a hotăririlor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale privind perfecționarea 
conducerii și organizarea diferitelor sectoare ale vieții 
social-politice, Comitetul Executiv a examinat proiectul 
Legii privind controlul financiar preventiv, proiectul Legii 
remunerării după cantitatea și calitatea muncii, proiec
tul Legii privind sistematizarea teritoriului și localităților.

Comitetul Executiv a hotărît convocarea Plenarei C.C. 
al P.C.R. in ziua de 25 martie a.c.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele 
probleme ale activității curente.

AZI Șl MÎINE, IN DIVIZIA A DE FOTBAL

0 ETAPĂ CU MULTE NECUNOSCUTE

UN NOU Șl PREȚIOS SPRIJIN
PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE

A SPORTULUI BUCUREȘTEAN
' Potrivit sarcinilor cuprinse în 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din. 28 februarie — 2 mar
tie 1973, organele și organizațiile 
<le partid din întreaga țară își ma
nifestă deosebit de activ rolul con
ducător în întreaga activitate de 
educație fizică și sport, asigurînd 
astfel o îmbunătățire continuă a 
muncii și rezultatelor în acest do
meniu de importanță socială și de 
interes național. De un asemenea 

-sprijin prețios, hotărîtor în obține-

HUMEROASE ACȚIUNI
Șl COMPETIJII 

DE MASA 
IH CAPITALĂ

Astăzi și mîlne se vor desfă
șura în Capitală numeroase ac
țiuni și competiții de masă. Din 
bogata agendă a acestor activități 
reținem întrecerile etapei pe mu
nicipiu din cadrul „Cupei tinere
tului", ediția de iarnă — la tenis 
de masă, cu participarea tinerilor 
din întreprinderi și instituții 
(mîlne, de la ora 8,30, în sala Au
rora), a tinerilor din cooperația 
meșteșugărească (mîine de la ora 
9, în sala stadionului Voința) și 
etapele finale ale sectorului 3 și 
7. pentru copii — categoriile 6 și 
10 ani — programate mîine (de la 

j ora 9) în sălile școlii generale nr.
46 și în cea a liceului »,Tu.dor 
Vladimiresou“.

In programul activităților de 
masă de la acest sfîrșit de săptă- 
mînă este inclusă, de asemenea, 
deschiderea ediției de vară a „Cu
pei tineretului", precum și dispu
tarea primelor întreceri la diferite 
sporturi cuprinse în regulamentul 
importantei competiții (acțiuni de 
amploar© au fost anunțate de 
sectoarele 1, 2, 4, 5 și 8).

...........................

rea unor rezultate remarcabile, se 
bucură permanent — de la apari
ția importantului document de par
tid — mișcarea sportivă din Capi
tală, condusă cu fermitate și atent 
îndrumată de Comitetul Municipal 
București al P.C.R., de organele și 
organizațiile de partid.

Recent, numeroaselor contribuții 
la continua dezvoltare a educației 
fizice și sportului în cel mai mare 
centru al țării li s-a adăugat Pla
nul de măsuri pe 1974, adoptat de 
Secretariatul Comitetului Municipal 
București al Partidului Comunist 
Român, în vederea intensificării ac
tivității de educație fizică și sport, 
pentru întîmpinarea celei de a 30-a 
aniversări a Eliberării și a Con
gresului al XI-lea al P.C.R. cu 
noi succese în acest domeniu, pen
tru aplicarea în viață a prevederi
lor Hotărîrii.

Planul de măsuri stabilește — în 
toate domeniile activității sportive 
bucureștene — OBIECTIVE CON
CRETE, SUPERIOARE CELOR DIN 
ANUL TRECUT, PRECUM ȘI RĂS
PUNDERILE DIRECTE ÎN ÎNDE
PLINIREA lor de către organele și 
organizațile sportive, de către fac
torii cu atribuții. Este un amplu 
program de acțiuni practice, cu- 
prinzînd numeroase inițiative și ur

mărind îndeplinirea în cît mai bu
ne condiții a prevederilor Hotărî
rii de partid din 1973, pe măsura 
cerințelor și a multiplelor posibili
tăți și condiții de care dispune as
tăzi mișcarea sportivă din Capita
lă. Extrem de importantă rd se pa
re, în ansamblul obiectivelor pla
nului de măsuri, includerea — pe 
baza unei temeinice și reale cu
noașteri a dezvoltării actuale — 
indicatorilor privind CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII POPULAȚIEI la 
activitățile (cu caracter de continui
tate, ocazional și periodic) de edu
cație fizică și sport, precum și a 
celor în legătură cu CREȘTEREA 
CORESPUNZĂTOARE A ACTIVI
TĂȚII DE PERFORMANȚĂ.

Este, desigur, o principală 9nda- 
torire pentru întregul activ al miș
cării sportive din Capitală, de a 
îndeplini în mod exemplar — sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid —. toate obiectivele 
stabilite prin planul de măsuri a- 
doptat de Secretariatul Comitetului 
Municipal București al P.C.R., ob- 
ținînd astfel noi și cît mai impor
tante realizări în dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
în aplicarea în viață a prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973.

SEMIFINALĂ
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HOCHEI

BERIA I

A CUPEI CUPELOR

LA BASCHET FEMININ

ASTÂ-SEABĂ
LA LENINGRAD,

SPARTAK -
I. E. F. S.

A doda semifinală a Cupei cupe
lor la bâschet feminin, competiție 
dotată cu „Trofeul ziarului SPOR- 
TUL-Bifcurești“, se dispută astă- 
seară, la Leningrad, între echipa 
locală Spartak și formația bucureș- 
teană I.E.F.S'.

Spartak; Leningrad, cîștigătoarea 
celor două; ediții precedente ale 
Cupei cupelor, este marea favorită 
a competiției. în partidele susți
nute în cadrul sferturilor de finală, 
Spartak Leningrad a dispus cu sco
ruri categorice de Kralovopolska 
Brno (scor general 170—114) și de 
Zelezniciar Sarajevo (201—93).

Returul meciului Spartak—I.E.F.S. 
va avea loc miercuri 20 martie, în 
sala Floreasca (ora 19).

Precizăm că în cealaltă semifi
nală (primul joc), GEAS Sesto San 
Giovani a Întrecut pe Kralovopolska 
Brno cu 85—59.

Moment din meciul Steaua — U.T.A., disputat in turul campionatului și încheiat cu scorul de 3—0 în 
favoarea bucureștenilor. Ce va fi astăzi la Arad ?

Etapa a XX-a programează par- deosebit atentia. Două din cele
tide echilibrate care atrag în mod nouă jocuri se dispută astăzi :
RAPID — STEAGUL ROȘU (stadionul Ciulești).
U.T.A. — STEAUA (întîlnirea va fi transmisă în întregime de posturile 
noastre de televiziune).

Celelalte șapte întîlniri, la fel de interesante, vor avea loc mîine :
AS.A. TG. MURES —DINAMO
UNIVERSITATEA CRAIOVA— POLITEHNICA. TIMIȘOARA
F.C. CONSTANȚA.
C.F.R. CLUJ
SPORTUL STUDENȚESC 
PETROLUL
C.S.M. REȘIȚA

— JIUL
— POLITEHNICA IAȘI
— UNIVERSITATEA
— S.C. BACĂU
— F.C. ARGEȘ

CLUJ (stad. Republicii)

Ora de începere a partidelor:
16.

„Capete de afiș" sînt. fără în
doială, jocurile de la Tg. Mureș și 
Reșița, localități în care gazdele, 
țintind victoria, vor primi o repli
că dîrză din partea formațiilor vi
zitatoare, neînvinse în acest sezon, 
și decise să țină cîț mai strîns 
contactul cu liderul.

în zona periferică, două meciuri- 
cheie. Confruntările de la Cluj și 
Ploiești opun formații cu poziții 
critice în clasament, care se vor 
angaja cu toate forțele pentru 
obținerea punctelor.

Iată cum se prezintă clasamen
tul :

1. UNTV. CRAIOVA 19 12 3 4 39—20 27
2. F.C. Argeș 19 10 3 6 31—28 23
3. Steaua 19 9 4 6 26—18 22
4. Dinamo 19 ■9 4 6 26—21 22
5. F.C. Constanța 19 9 3 7 31—22 21
6. U.T.A. 19 9 3 7 21—20 21
7. A.S.A. Tg. Mureș 19 9 2 8 26—32 20
8. Steagul roșu 19 8 3 8 21—16 19
9. Jiul 19 8 3 8 26—23 19

10. C.S.M. Reșița 19 6 7 6 27—25 19
11. „U“ Cluj 19 8 3 8 17—16 19
12. Sp. stud. 19 8 2 9 27—24 18
13. Poli. Timișoara 19 6 6 7 19—21 18
14. Rapid 19 6 4 9 18—25 16
15. Petrolul 19 6 3 10 17—26 15
16. Poli. Iași 19 7 1 11 19—29 15
17. C.F.R. Cluj 19 6 3 10 21—35 15
18. S C. Bacău 19 5 3 11 19—30 13

(citiți în pagina a 3-a avancronicile*  celor nouă jocuri)

C.E. DE HOCHEI JUNIORI-CRUPA B

NEÎNVINSE, ROMÂNIA Șl R.F. GERMANIA 
SE ÎNTÎLNESC ÎN FINALA COMPETIȚIEI 
• Astăzi, de la ora 8, program non-stop pe patinoarul „23 August" din Capitală

PROGRAMUL DE AZI
Ora 8 (locurile 9—10) : UNGARIA — ITALIA ; ora 10,30 (locufile 5—6) : IU

GOSLAVIA — DANEMARCA ; ora 14 (locurile 7—8) : FRANȚA — AUSTRIA ; ora 
16.30 (locurile 3—4) : NORVEGIA — BULGARIA ; ora 19 (locurile 1—2) : ROMANIA — 
R. F. GERMANIA.

(în pagina a 4-a, cronici și comentarii după jocurile de ieri).

Ieri au luat sfîrșit întrecerile preliminare 
ale campionatului european de hochei pen
tru juniori, grupa B.

Pentru stabilirea clasamentului final al 
competiției, echipele se vor intilni astăzi, 
de la ora 8, perechile fiind alcătuite în or
dinea locurilor ocupate în serii.

REZULTATELE DE IERI
SERIA A H-A

Franța — Ungaria 7—5 (3—1, 3—0, 1—4).
R. F. Germania — Norvegia 8—1 (1—0, 

2-0, 5—1).

Bulgaria — Austria 12—0 (3—0, 4—0, 
5—0).

Danemarca — Italia 6—5 (3—4, 1—0, 2—1).
4 4 0 0 48— 4 8
4 3 0 1 20—12 6
4 112 18—27 3
4 112 14—33 3
4 0 0 4 9—33 0

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Danemarca
4. Austria
5. Italia

4 4 0 0 35—10 8
4 2 1 1 25—12 5
4211 17—25 5
4 1 0 3 14—28 2
4 0 0 4 10—26 0

1. R. F. GERMANIA
2. Norvegia
3. iugoslavia
4. Franța
5. Ungaria

Duel direct între Wesener (nr. 14), scăpat pe contraatac, și Martinsen. 
Portarul norvegian nu va reuși să rezolve acest moment dificil, (Fază din 

meciul R.F.G. — Norvegia 8—1)

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE DE SCHI

DANIELA MUNTEANU, ZOLTAN HAMBRIK Șl NICOLAE DUDU
ÎNVINGĂTORI

PARING, 15 (prin telefon). Voi 
începe cronica primei zile a între
cerilor studențești din masivul Pa
ring prin a felicita călduros pe ab
solvenții și actualii studenți ai 
I.E.F.S. pentru tot ceea ce au reali
zat de-a lungul anilor, prin muncă 
patriotică Și minime investiții, aici, 
în masivul Paring. O cabană mo-

ÎN PRIMA ZI
dernă, numeroase teleschiuri și un 
telescaun, pîrtiî de concurs de cea 
mai Bună calitate, apreciate, de alt
fel, excelent de Dan Cristea, Dorin 
Munteanu, Constantin Văideanu, 
Gheorghe Vulpe. Elena Neagoe, 
ludith Tomori — invitați de onoa
re ai campionatelor republicane 
universitare de schi.

Prima probă, cursa de 15 km 
pentru studenți. a fost dominată de 
vicecampionul balcanic Nicolae 
Dudu. Pe un traseu extrem de di
ficil, e] a imprimat cursei un ritm 
susținut, a mers în forță și a de-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

,/ihchetâ hoastra

Citiți în pag. a 2-a rubrica:

SPORTUL
ÎN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUȚII
însemnări de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara.

• La marele combinat side
rurgic, producția și sportul se 
împacă de minune I

• Un director știe că recre
area prin sport este cel mai 
bun leac împotriva oboselii. 
Acționează în consecință I

• Responsabil sportiv în co
mitetul sindicatului, străin de... 
sport (I?)

• Schimb de experiență la 
Brașov.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DIN CAPITALĂ

SURPRIZE LA RELUAREA:
ÎNTRERUPTELOR

Dimineața zilei de ieri a fost con
sacrată reluării partidelor neîncheiate 
încă. Victor Ciocâltea a reușit să ob
țină. în sfîrșit, prima sa victorie în 
acest concurs, cîștigînd finalul din 
partida cu Vogt. Și Partoș și-a valo
rificat avantajul pe care il avea la 
Stanciu, Înscriind un punct care l-a 
îndepărtat suficient de codașii clasa
mentului. Partida Vaisman-Plachetka, 
in care reprezentantul nostru stătea 
ceva mai bine, s-a Încheiat totuși 
prin remiză.

Epiloguri neașteptate au avut par
tidele Stanciu—Rodriguez ți Ghizda- 
vu—Șubă. în prima, maestrul român 
ajunsese la întrerupere in situație ca 
și desperată. După cum ne-a povestit 
el însuși, a analizat poziția pînă noap
tea tîrziu, în speranța găsirii unei 
soluții salvatoare. Bineînțeles, n-a gă
sit nimic ; în schimb, l-a salvat chiar.., 
adversarul său : sub presiunea cea
sului de control, a dat în plic exact 
mutarea care adtfcea pe tablă pentru 
a treia oară una din pozițiile ante
rioare ! Arbitrilor nu le-a mai rămas 
decît *să  consemneze o remiză, care 
ne-a reamintit de una lâ fel de a- 
muzaniă, din meciul Fischer—Petro
sian din anul 1971, în care „victima" 
a fost marele maestru sovietic.

Și mai curioasă a fost soarta par
tidei Ghizdavu—Șubă. Primul. în po
ziție foarte dificilă, a găsit după ana
lize îndelungate calea de joc pentru 
a echilibra situația. Mulțumit, s-a 
dus la odihnă, prelungindu-o tocmai 
atit cît i-a trebuit ceasului de control 
*să-i înregistreze depășirea timpului în 
care trebuia să se prezinte Ia relua
rea jocului !

Nici o remiză în runda de aseară (!) î 
Ciocâltea — Westerinen 1—0, Popov — 
Stanciu 0—1, Ghizdavu — Țeșkovski 
0—1, Șubă — Vogt 0—1, Partoș — 
Farago 0—1. Partidele Maciejewski —

VITALI ȚEȘKOVSKI

Vaisman și Rodriguez — Kurajița 
s-au întrerupt, cu avantaj de partea 
negrelor. în clasament, Țeșkovski și-a 
întărit serios poziția, avînd acum 6 
puncte. Urmează Westerinen 5. Vogt 
4‘/2, Kurajița 4 (1), Farago 4. Stanciu, 
Popov 3‘,2, Ciocălta» Vaisman 3 
(1) etc- W

Astăzi concurenții au zi liberă, Mîi
ne după-amiază, cu începere de la 
ora 16, turneul continuă cu runda a 
VIII-a, în care în primul rînd rețin 
atenția partidele Țeșkovski—Șubă și 
Westerinen—Ghizdavu.

Tiberiu RADULESCU

[RE5TEREH POPULAȚIEI, URBRIIIZRREH 
5I SPATIILE PEATAU SPORT

/ai.MUHicmui cturp

BAZELE SPORTIVE, SUPORT PENTRU 0 BOGATĂ
SI DIVERSĂ ACTIVITATE • Reamenajarea tuturor spațiilor da joacă © Noi „oaze" aîe 

sportului în cartiere ® Nici o școală fără o bază sportivă © Te
renuri destinate salariaților din instituții și întreprinderi

în urină cu aproape două decenii, la Galați au 
început să se construiască primele noi cartiere de 
locuințe. în acest răstimp au apărut, unul după 
altul, în locul vechilor case insalubre, pe terenurile 
virane, cvartalele care astăzi fac mîndria construc
torilor și a cetățenilor gălățeni : Centru, ■ Mazepa, 
Țiglina, Dunărea și altele, care au schimbat aspec
tul bătrînului port dunărean, transformîndu-1 în- 
tr-un oraș care întrunește toate atributele civilizației 
moderne. Dar, nu numai din acest punct de vedere 
s-a dezvoltat Galațiul. Casa de cultură a sindica
telor, noul spital, policlinicile de cartier, magazi
nele, hotelurile, cinematografele întregesc peisajul 
urbanistic al municipiului, îndeplinind funcții de 
mare utilitate socială. Și, ca un corolar, gigantul 
care domină orașul: Combinatul siderurgic, ce se 
oferă z privirilor în toată măreția sa atunci cînd, 
călător pe aceste meleaguri, bați la porțile Gala- 
țiului, fie pe artera rutieră, fie pe cea feroviară. 
Alături de el, Șantierul naval și celelalte unități 
industriale, bine cunoscute prin realizările lor în 
țară și peste hetare.

Ce loc ocupă, în acest context, educația fizică și 
sportul? Am primit mai întîi un răspuns indi
rect, vizitînd noile cartiere: am întîlnit amena
jări sportive aproape la tot pasul, de la spațiile 
de joacă, presărate din abundență printre blocuri,

CARTIERUL —
Vizitînd noile cartiere ale orașului 

— mulți dintre oamenii cu care am 
stat de vorbă (gălățeni get-beget) cu 
greu își mai amintesc ce se găsea 
în urmă cu ani pe aceste locuri — am 
văzut, cu satisfacție, presărate mai 
peste tot spații de joacă pentru co
pii. Și. la Galați, copiii sînt mulți (nu
mai anul trecut s-au născut 5 000). 
Drept urmare, o primă măsură adop-

CENTRUL SPORTIV IDEAL PENTRU CETĂJENI

tată a fost aceea a reamenajării tutu
ror spațiilor existente, astfei că unele 
din ele au fost dotate cu aparatele 
necesare, altele au fost separate, în 
așa fel incit copiii să aibă posibilita
tea să se joace feriți de accidente 
și fără să tulbure liniștea locatarilor 
din blocuri. „Ele sînt adevărate medi
camente — ne spunea farmacistul 
A. Arginteanu. în loc ca părinții să

pînă la complexul sportiv „Dunărea" și patinoarul 
artificial. Construcții ce au cerut nu numai investi
ții materiale, dar și pasiune pentru sport — să nu 
uităm de contribuția oamenilor, cu deosebire a ti
neretului, la realizarea multora dintre lucrări, — 
care înseamnă posibilități de tonifiere, de recreare 
în aer liber.

Apariția, în urmă cu un an, a Hotărîril Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie, a pus în 
fața forurilor cu atribuții în domeniul sportului și 
a edililor noi sarcini în acest domeniu.

Ținîndu-se seama de mărirea continuă a nu
mărului de locuitori, precum șl de faptul că mu
nicipiul Galați se numără printre centrele urbane 
care solicita o masivă forță de muncă, a fost nece
sar să se ia toate măsurile pentru ca să se asigu
re condiții optime de viață tuturor, între acestea 
sportul avînd un îoc bine stabilit, dat fiind posi
bilitățile sale de a acționa eficient asupra sănătății 
oamenilor, asupra întăririi capacității lor de muncă, 
în ultimă Instanță a măriri! duratei vieții.

Avînd în vedere dezvoltarea continuă a orașului, 
mărirea numărului de locuitori, preocupările In do
meniul sportului, am ales, deci, ca următor punct 
al Investigației noastre, în cadrul anchetei de față, 
municipiul Galați.

deschidă ușa farmaciilor — excludem, 
bineînțeles, cazurile strict necesare — 
pentru a solicita pilula pentru pofta 
de mîncare sau, dimpotrivă .pentru... 
slăbit, mai bine și-ar îndemna copiii 
să facă sport, mișcare. Și în școală 
se mai înregistrează numeroase cazuri 
de scutiri medicale, cele mai multe 
fără o cauză obiectivă". O opinie la 
care subscriem integral. Așa cum pă
rintele ii „predă" copilului primele 
noțiuni de viață, tot așa trebuie să-1

învețe că sportul, mișcarea fizică 
ajută procesului general al dezvoltă
rii, la mărirea capacității copilului de 
adaptare la viață.

în această direcție, a realizării unor 
spații de joacă pentru copii, notăm 
pe cele amenajate în zonele de 
blocuri din Mazepa lingă blocurile N 
— centru, cărora li se vor adăuga, 
nu peste multă vreme, noi terenuri 
In alte cvartale, cum ar fi cele'pre
văzute în cartierele Dunărea și Aero
port, Țiglina, linsă blocurile V 3, V5, 
E 1, H și altele. In același timp, insă, 
am constatat că, nu in puține locuri, 
acestea nu arătau bine Îngrijite. Or
ganele locale au investit fonduri în
semnate pentru amenajarea și dotarea 
lor. Este, insă, de datoria locatarilor 
înșiși să le păstreze și să le Între
țină, pentru bucuria $1 sănătatea pro
priilor lor copii.

Așa cum am fost asigurați, tendin
ța este de a transforma cartierul 
intr-un veritabil centru sportiv la 
indemîna tuturor cetățenilor, indife
rent de vîrstă. De aceea, în Țiglina I 
s-a realizat deja o bază sportivă, 
compusă din terenuri de fotbal, tenis, 
handbal, baschet, volei, pistă de atle
tism. Una asemănătoare a început să 
fie construită in cartierul Dunărea, 
urmînd ca de asemenea spații să be
neficieze și locuitorii din cartierul 
Aeroport, precum și cei din Țiglina 
II și III.

Anchetă realizată de
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
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însemnări de la
COMBINATUL SIDERURGIC

0 0 O n După meciul Politehnica ~ U.C. Clermont-Ferrand

BASCHETUL FEMININ A ATINS UN NIVEL ÎNALT
Săptâmina viitoare la Timișoara și Ploiești

„TURNEUL PRIMĂVERII» LA BOX
HUNEDOARA □

11000 de salariați plătesc cotizația de membri ai asociației sportive.
Ei au condiții excelente de practicare a exercițiilor fizice!

Am întreprins, cu foarte puține zile 
în Urmă, un raid prin cîteva unități 
din Hunedoara, dorind să aflăm în ce 
măsură activitatea sportivă de masă 
face obiectul preocupărilor factorilor 
răspunzători pentru aceasta, precum 
și al unor activiști care, prin natu
ra funcției ce o dețin vin, sau ar 
trebui să vină, în întîmpinarea dorin
țelor tinerilor, și tinerelor de a prac
tica exercițiile fizice.

Cînd intri într-o asoeație sportivă 
și afli că aceasta are 11 000 de mem
bri, că fiecare dintre ei își plătește, 
lună de lună, cotizația, prima impre
sie care ți-o faci este aceea că acti
vitatea trebuie să fie cel puțin pe 
măsura... sumelor încasate. Pentru 
că, să admitem, cine ar plăti, chiar 
dacă este vorba de numai un leu, o 
sumă pentru care nu ar obține ni
mic ? Așa arată — expus în foarte 
puține cuvinte — raționamentul nos
tru privitor la acțiunile sportive de 
roasă întreprinse în cadrul Combina
tului siderurgic din Hunedoara.

Ne-am aflat, timp de mai multe 
zile, în acest mare centru muncito
resc și ne-am convins că la C.S.H., 
în agenda preocupărilor clubului 
„Corvinul“ al combinatului, activită
țile de atragere a salariaților în prac
ticarea exercițiilor fizice sînt multi
ple, dar mai ales diversificate, ast
fel că aproape toate preferințele sînt 
satisfăcute. Mai înainte ds a discuta 
cu președintele clubului și cu vice
președintele care răspunde de activi
tatea sportivă de masă, am intrat în 
cîteva secții, dorind să aflăm chiar 
de la muncitori CE LI SE OFERĂ 
SI CE AR MAI VREA SĂ PRI
MEASCĂ DE LA CLUBUL SPORTIV 
AL COMBINATULUI. Primul inter
locutor ne-a fost șeful de echipă 
Simîon Chitidean, din Secția de re
parații electrice. „Faptele mă obligă 
să precizez că în anul care a trecut 
de la adoptarea, Hotărîrii Plenarei Co
mitetului Central al partidului nostru.

activitatea sportivă de masă a cunos
cut o înviorare evidentă. Chiar dacă 
ar fi să mă refer doar la introducerea 
gimnasticii la locul de muncă și la 
întrecerile de fotbal, volei și tenis 
de masă între ateliere și între secții". 
Nicolae Dăneasa, lăcătuș, secretarul 
comitetului U.T.C. al aceleiași secții, 
ne-a vorbit despre eforturile ce s-au 
făcut pentru atragerea tineretului în 
activitățile sportive de agrement : 
„Combinatul nostru are un număr 
mult prea mare de salariați, ceea ce 
ne-a convins de Ia început că acti
vități sportive în general nu sînt po
sibile. De aceea, în comitetul U.T.C. 
s-a hotărît ca fiecare secție și fie
care atelier să-și organizeze întreceri 
proprii. în secția unde lucrez ca lă
cătuș am reușit să organizăm cîteva 
întreceri de cros șl un campionat de 
volei. Pe de altă parte, în cadrul 
„Cupei tineretului" tenisul de masă 

bucurat de numărul cei mai mare 
participant!. De altfel, campionul 
combinat este un tovarăș din sec- 
reparații electrice".

Sondajul efectuat printre 
muncitori 
binatului 
excursiile 
participat 
campionatul intern la fotbal, popice 
și volei — la startul căruia au fost 
prezente 42 de echipe, precum șl în
trecerile contînd pentru „Cupa meta
lurgistului" și „Cupa feroviarului", au 
constituit tot atîtea ocazii de atra
gere a întregului tineret din combi
nat în practicarea sportului.

După cum aveam să aflăm de la 
profesorul Florian Dntă, vicepreședin
te al clubului și care răspunde de 
activitatea sportivă de masă, atît co
mitetul sindicatului, cît și organiza
ția U.T.C. și-au întocmit planuri de 
muncă cu obiective puține, dar reali
zabile. în acest sens, exemplul comi
tetului sindicatului din Direcția1 trans
porturi a combinatului — care a mo-

s-a 
de 
pe 
ti»

50 da 
din secții diferite ale com- 

a reliefat faptul că 
și drumețiile, la care au 
aproape 700 de salariați.

bilizat în activitățile de masă peste 
800 de salariați — s-a extins la sec
țiile otelărie. laminoare și montaj. In 
unitățile productive amintite campio
natul intern a început cu competi
țiile pe brigăzi, ateliere, schimburi și 
echipe și s-a încheiat cu finala pe sec
ție sau pe direcție.

Pe ce căi a fost posibil — l-am în
trebat pe vicepreședintele clubului — 
ca aproape toți membrii asociației 
sportive să fie angrenați într-una sau 
alta dintre activități ? Iată răspunsul 
primit : „Ținînd seama de specificul 
de lucru al fiecărei secții a combi
natului, am întocmit chestionare, ru- 
gîndu-i pe salariați să ne spună care 
anume discipline le-ar place. Din cele 
peste 5 000 de răspunsuri primite am 
scos concluzia că activitățile în aer liber 
sînt cele mai solicitate. Lucru fi
resc, de altfel, dacă ținem seama că 
activitatea productivă se desfășoară, 
aproape în totalitate, în încăperi nu 
întotdeauna și pe măsura cerințelor 
aerisite. Mărturisesc că nu ne-am fi 
așteptat, de pildă, ca întrecerile de 
eros să fie atît de bine cotate prin
tre muncitori. Noi știam că alerga
rea, pe distanțe mai mici sau mai 
mari, nu poate fi decît binefăcătoare 
organismului, dar să spun drept nu 
îndrăzneam s-o propunem ca formă 
permanentă și eficientă de practicare 
a exercițiului fizic. Acum. în sfîrșit, 
crosurile se desfășoară aproape zilnic 
și nu ne mai surprinde văzînd, nu 
de puține ori, grupuri chiar de cite 
15—20 tineri sau salariați mai vîrst- 
nici alergînd".

Mai menționăm, în încheierea 
scurtelor noastre însemnări, doar fap
tul că atît conducerea administrativă 
a Combinatului, cit și organizația de 
partid au luat în discuție, în cîteva 
rînduri, în cursul anului trecut, ac
tivitatea sportivă de masă, aceasta 
soldindu-se cu măsuri concrete, prin
tre care introducerea gimnasticii la 
locul de muncă a fost cel mai mare 
.cîștig.

Așa cum ne-a obișnuit baschetul, fe
minin Ln ultima vreme (aprecierea ee 
referă la întrecerile internaționale, 
dar și la cele ale campionatului nos
tru național), joi seara, într-una din 
semifinalele C.C.E., Politehnica Bucu
rești și U. C- Clermont-Ferrand au 
încintat publicul prin varietatea șl 
spectaculozitatea acțiunilor, ritmul de 
joc trepidant frecvența și precizia 
aruncărilor Ia coș, prin pasionantele 
răsturnări de «cor. A foșt o întîlnire 
care a demonstrat din plin nivelul 
înalt la care a ajuns baschetul prac
ticat de .sportive talentate, avînd pre
gătire atletică ți multe-multe ore pe
trecute la antrenamentele rezervate 
ridicării măiestirei tehnice și omoge
nizării tactice-

A învins (cu 75—71), după o luptă 
dramatică, U. C. Clermont-Ferrand, 
finalista ediției trecute a C.C.E., for
mație în care evoluează o-ot interna
ționale ale Franței (Chazalon. Gui
dotti, Passemard, Le Ray, Quiblier și 
Riffiod au făcut parte chiar din re
prezentativa participantă la ultimul 
campionat european disputat Ia 
Varna și Ia Burgas), una a Iugo
slaviei (Djokovici) și una a Austriei 
(Biermayer). Precizind că Franța s-a 
clasat la C., E. din 1970 și din 1972 
înaintea echipei tării noastre (Franța 
locurile 3 și 4. România locurile 8 și 
5), avem în față și una dintre expli
cațiile succesului baschetbalistelor de 
la C.U.C., obținut în ciuda eforturilor 
sportivelor românce.

Politehnica a pierdut. Dar a fort 
evident că ea a dorit să continue și
rul victoriilor realizate asupra cam
pioanelor Austriei (Union Garand 
Garant Viena). Ungariei (M.T.K. Bu
dapesta) și Italiei (Standa Milano), 
dar a întîlnit o adversară evident mai 
puternică datorită individualităților, 
superiorității do talie și omogenității 
lotului. Campioanele României au fă
cut

dar în cea de a doua potențialul lor 
fizic a «căzut considerabil, fapt ates
tat de cîteva cifre concludente : 42 
de aruncări din acțiune (dintre care 
20 reușite) și 20 de recuperări în pri
mele 20 de minute, doar 27 de arun
cări (10 realizate) și numai 7 (!) re
cuperări în partea a doua a meciului. 
Oboseala jucătoarelor de bază «-a re
percutat nefavorabil la toate capito
lele, iar rezervele nu au făcut fată 
acestei pretențioase dispute. Fiind 
vorba, de o lacună mai veche a echi
pei Politehnica, credem că a venit 
momentul ca secția de baschet, a clu
bului să privească mai profund pro
blema jucătoarelor de schimb. în a- 
cest sens, sugerăm — de pildă — lua
rea în patronaj a unor licee sau chiar 
a unei școli sportive, care să consti
tuie pepiniera formației de senioare. 
Ținînd seama de sprijinul acordat în
totdeauna, de conducerea clubului, 
secției de baschet, precum ®i de pre
zența în echipă a trei profesoare de 
educație fizică, maestre ale sportului 
.(Suzana Szabados, Margareta Pruncu 
și Cornelia Taflan) care au întreaga 
capacitate de a împărtăși din expe
riența lor. lucrind practic cu junioa
rele, credem că adoptarea propunerii 
noastre ar fi o soluție fericită, la rea
lizarea căreia avem convingerea că 
și federația de specialitate ar subscrie.

Firește, aceasta ar fi o rezolvare 
pentru un viitor mai îndepărtat. Deo
camdată, returul cu XJ. C. Clermont- 
Ferrand bate la ușă și trebuie pre
gătit cu tot sipritul de răspundere, 
pentru ca fetele de la' Politehnica să 
poată spune cu conștiința împăcată 
că la ediția a 16-a a C.C.E. și-au fă
cut pe delin datoria.

O. STANCULESCU

o primă repriză entuziasmantă, SEMIFINALELE C.C.E, LA ZI

RADIOGRAFIA MECIULUI
POLITEHNICA. Șzabadps : 16 aruncări

bere — 2 reușite, 4 recuperări, i minge 
; Pruncu: 

î 2-1, 
3, 2. 4; 

i : 19—9, 
69—30

„Cupa campionilor europeni” la 
cîiet a programat primele moduri 
cadrul semifinalelor,

tn competiția masculinii, echipa

bas- 
din

SCHIMB DE EXPERIENȚA LA BRAȘOV
Comisia de sport și turism a 

Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România a organizat recent la 
Brașov un schimb de experiență și 
instruirea membrilor birourilor e- 
xecutive ale consiliilor județene 
ale sindicatelor care răspund de 
activitatea sportivă. Au fost expu
se — de către reprezentanții jude
țelor Ilfov, Dolj, Bacău, Iași, Satu 
Mare, Harghita, Suceava și Bihor 
— informări privind traducerea în 
viață a prevederilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 rrartie 1973 cu privire Ia 
activitatea sportivă de masă. S-a 
insistat asupra atragerii salariaților 
în practicarea continuă a unor for
me simple dar cu urmări favora
bile asupra stării sănătății și a ca
pacității lor de muncă, accentul 
fiind pus pe organizarea de între
ceri la nivelul atelierelor, secțiilor, 
grupelor sindicale. S-a realizat, de 
asemenea, un util schimb de expe
riență privind extinderea acțiuni
lor turistice de masă, a excursiilor 
și drumețiilor, precum și introdu
cerea și generalizarea gimnasticii 
Ia locul de miincă pesfe tot acolo 
unde condițiile permit, atît 
schimbul de dimineață, cît și în 
cela de după-amiază.

Reprezentanții județelor Brăila 
Timiș au prearn 
ținute — conwn

în 
a-

Și
>ntat rezultatele ob- 
•m prevederilor do-

>
curaentului de partid amintit 
activitatea sportivă de performan
ță de către cluburile Progresul și, 
respectiv, C.F.R.

In timpul schimbului de expe
riență au fost vizitate baze sporti
ve ale clubului
Brașov.

Celor prezenți 
problemele cele 
privind acțiunea

le-au fost expuse 
mai importante 
de desfășurare a 

adunărilor de dări de seamă și a- 
legeri în asociațiile și cluburile 
sportive sindicale, precum și măsu
rile ce trebuie luate în vederea 
organizării în bune condiții a edi
ției de vară a „Cupei tineretului" 
și a complexului „Sport și sănă
tate".

La schimbul de experiență au 
fost prezenți reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și C.C. al U.T.C.

Steagul Roșu din

Electricianul Dorel Tălăban, cam
pionul la tenis de masă al Combi

natului siderurgic Hunedoara

Cffl PASIUNEA ÎNVINGE COMODITATEA...
Știm cu toții că în comerț, din 

cauza programului de lucru întins 
pe durata întregii zile, este destul 
de dificilă atragerea salariaților în 
practicarea sportului. Iată, însă, că 
pasiunea unui director, colaborarea 
sa și în domeniul sportului cu ac
tiviștii sindicali și ai organizației 
de tineret, pot urni lucrurile din 
loc și aici. La Hunedoara, l-am

cunoscut pe Pompiliu Trifan, direc
torul întreprinderii locale de ali
mentație publică, într-o împrejura
re pe care n-am fi bănuit-o : veni
se să-i însoțească pe cei cîțiva re
prezentanți ai întreprinderii la eta
pa municipală a „Cupei tineretu
lui" la tenis de masă. Interlocuto
rul — deși invitat de noi 
cutăm despre activitatea 
— nu prea se lăsa convins, 
drept argument faptul că
rile sînt prea modeste pentru a se 
afla de existența lor prin interme
diul ziarului. Așa că a trebuit să 
apelăm la organele locale 
cialitate, pentru a afla că 
treprinderea pe care o

să dis- 
sportivă 
aducînd 
realiză-

NU! NU! NU!...
cu 

dacă
Ne afîăns Ia comitetul sindicatului de la I.G.C.L. Hunedoara. Discutăm

Ioan Macra, responsabil sportiv în comitetul sindicatului. încercăm să aflăm ____
la această unitate, cu multe sute de salariați, s-a întreprins ceva pentru atragerea 
acestora în practicarea exercițiilor fizice. Interlocutorul răspunde — invariabil — la 
toate Întrebările noastre, printr-un NU 1 NU se mat face nici gimnastică Ia locul de 
muncă, deși acțiunea începuse șl chiar dăduse roade ; NU se întreprinde nimic pen
tru atragerea tinerelor în activități sportive specifice și preferate ; NU se știe că a 
existat o „Cupă a tineretului" — ediția de iarnă — și, te concluzie NU s-a participat 
la nici o întrecere.

De ce o mal fi exiștînd — in această situație e- un responsabil sportiv te 
comitetul sindicatului ?

La întreprinderea de industrie locală situația este cam aceeași. împreună cu 
Dumitru Uncu. șeful secției covoare (în același timp președinte al comitetului sindi
catului) ara vîzțtat încăperile unde lucrează cîteva sute de muncitoare. Trebuie să 
mărturisim că aproape toate cele cu care am discutat ne-au spus că ar dori să prac
tice zilnic, în pauza pentru masă, cîte 3—4 minute de gimnastică. Dar șeful secției, 
adică primul chemat, in dubla sa calitate, să Ie angreneze în această activitate, gă
sește tot felul de pretexte, invocă tot felul de scuze pentru a justifica RENUNȚAREA 
(căci începutul se făcuse) LA REPRIZA ZILNICA DE GIMNASTICA. Crezînd că 
astfel va fi mai... elocvent, interlocutorul nostru ne-a adus argumentul că secția este 
rămasă în urmă cu îndeplinirea planului, șl deci, in mod forțat s-a renunțat Ia gim
nastica la locul de muncă. Noi credem, dimpotrivă : reintroducerea gimnasticii nu 
numai că nu ar dăuna îndeplinirii sarcinilor de producție, dar ar contribui la reali
zarea lor mai rapidă.

de spe- 
la în- 
conduce 

Pompiliu Trifan salariații fac si 
sport. Joacă tenis de masă și șah. 
participă la întreceri de popice, au 
cîteva echipe de volei, iar la lacul 
Cinci? cîteva ambarcațiuni sînt 
permanent ocupate de tinerii între
prinderii de alimentație publică.

Chiar în aceste zile, prin muncă 
patriotică, se amenajează un club 
al întreprinderii. Mesele de șah și 
masa de tenis au și fost procurate. 
Amatori ? Sînt destui și abia aș
teaptă inaugurarea...
Rubrică realizată de Ion GAVRILESCU 

și locn VLAD — coresp.

din acțiune — 7 reușite, 2 aruncări II- 

clștigată, 3 mingi pierdute ;
5— 1. 0—0, 7, 2, 3 ; Demetreseu j 
2—2, 2, 0, 1 ; Savu : 15—7, 4—l, j 
Taflan : 12—5, 0—0, 4, 0, 2: Ciocan
6— 3. 7, o, 0. Total pe echipă : 
(43%), 14-11 (73%). 27, 5, 12.

U. C. CLERMONT — FERRAND. Pas
semard : 6—1, 0—0. 2, 11 i; Guidotti:
19—9, 6—5. 1, 6, 6; Bierma.ver : 11—4, 6—5, 
4, 2, 2: Chazalon : 16—9. 2—2, 5, 2, 0; Le 
Ray : 0—0, 0—0. 3, 0. 0: Djokovici : 8—3. 
2—2, 6. 0, 1: Riffiod : 10—2, 8—5, 7. 4. 2. 
Total pe echipă: 70—28 (40%), 24—19
(85%), 28, 15. 12.

înregistrări întocmite de Tudor Mi- 
nescu.

tn competiția masculină, echipa ita
liană Ignis Varese a dștigat, cu 105—78 
(56—45), partida susținută pe teren pro
priu în compania formației/ Radnicki 
Belgrad. Morse (30 puncte), Raga (29) și 
Meneghin (23) au fost cei mai buni ju
cători ai echipei gazdă, în timp ce coș- 
geterul oaspeților a fost Marovici, auto
rul a 16 puncte.

La Madrid, în cea de-a doua semifi
nală. echipa locală Real a dispus cu 
scorul de 99—67 (54—35) de formația
franceză Berck.

Deținătoarea trofeului feminin, echipa 
Daugava Riga. a jucat în deplasare cu 
formația S.K. Lodz. Net superioare, 
baschetbalistele sovietice au terminat în
vingătoare cu scorul de 91—52 (42—29). 
avînd astfel mari șanse de a disputa 
din nou finala competiției, (Agerpres)

După recentele partide interna
ționale ale boxerilor noștri fruntași 
susținute cu reprezentativa R. D. 
Germane (în care victoriile au re
venit echipei României), de sâpttV 
mina viitoare cei mal buni pufii- 
liștl ai țării vor participa Ia „Tur
neul primăverii", programat să se 
desfășoare în două orașe: Timișoa
ra și Ploiești. Popularitatea de care 
se bucură această competiție a fă
cut ca la actuala ediție _ să se 
înregistreze numeroase înscrieri. în 
această situație, colegiul central ai 
antrenorilor a făcut o triere seve
ră a sportivilor, în așa fel îneît 
la o categorie să fie cel mult 16 
participanți.

Orașele organizatoare ale între
cerii au luat măsuri pentru ea 
totul să fie în perfectă ordine. Ga
lele vor avea loc în cele mai bune 
săli de sport, iar participanțiior 
li se vor oferi condiții excelente 
de pregătire și întrecere. Primele 
gale vor avea loc la 19 martie, iar 
finalele se vor disputa la 23 mar
tie. La Timișoara, se vor confrun
ta boxerii de la categoriile senii- 
muscă, cocoș, semiușoară, senn- 
mijlocie. mijlocie și semigrea, iar 
la Ploiești vor fi prezenți pugiliștii 
de la categoriile muscă, pană, u- 
șoara, mijlocie mică și grea.

Iată numele participanțiior. TI
MIȘOARA : semimuscă: V. Jugă- 
naru, C. Mica, E. Coman, D. Ne
gru, Z. Stanciu, Al. Turei, C. 
Buhara, Tr. Boscu, P. Ganea, R. 
Cozma. Șt Boboc, A. Mihai ; co
coș : Gh Cîlțea, M. Gheorghe, D. 
Gorea, C. Enache, M. Frumoșii, 
N. Napolean. O. Badea, C. Anghel, 
L. Lupșan, Șt. Duminică. Al. Do- 
băies. D Dorobanțu. V. Rădulescu, 
L. Horvath, Gh. Sabău, Iusșim 
Memeț, Marian Lazăr; semiușoară: 
Gh. Ilie. N. Toma. I. Mageri. I. 
Răduț, C. Dia, V. Munteanu, Ad.

Guțu, N. Boșcu, D. Szekely, A. 
Ruszneak, T. Miron, I. Vladimir, 
Șt. Sandor, A. Iacob, L. Ghețe, N. 
Păun ; semimijlocie: Gh. Agap- 
șa, V. Prodan, G. Nare, D. Moraru,
L. Oancea, V, Doru, I. Fulcu, I. 
Vornicescu, D. Trandafir, 1. Tîrî- 
lă. Al. Popa, L. Kovăcs, S. Mihal- 
cea, I. Voica, V. Zilberman, N. 
Firoiu ; mijlocie: L. Moldovan, C. 
Cocârlea, Gh. Bucur, C. Chiracu, 
C. Iancu, L. Sima, FI. Costinescu,
M. Jagăru, I. Mihoc, Gh. Man, FI. 
Bobi, I. Gherman, P. Tănase, Gh. 
Dinu. Al. Mera, V. Tecuceanu ; 
semigrea; M. Constantinescu, V. 
Morodtîn, V. Rață, 1. Peter, I. 
Qhifu, V. Oaiiâ, I. Coțofană. C. 
•Stoienică, C. Văran, A. Mocanu, 
M. Simon, I. Gybrffi, I. Catană, 
I. Ciliște, Al. Coroianu. PLOIEȘTI: 
muscă: I. Pascale. Al, Kacso. Gh. 
Balaș, Gh. Ileana, Tr Cerchia, Gr. 
Cerbii, I. Șulă, V. Drăgan, T. Di
nu, Șt. Băiatu, M. Toma, C. Trui- 
că, I. Mustafa, I. Stanciu, C. Stâ- 
nescu, V. Bobe ; pană : R. Ivanciti, 
P. Irimia, I. VasiJe, A. Bîrnat,. M. 
Ploieșteanu, D. Amza, C. Tîrgheș, 
C. Agrigoroaie, P. Nedelcea, I. 
Mareș, O. Amăzăroaie, N. Buti- 
seacă, Gh. Moraru, N. SzolSssy, C. 
Ștefanovici, A. Florea (rezervă St. 
Crișan); ușoară : C. Stanciu, I. Pie- 
nert, Gr. Iliescu. M. Ilie. Gh. Jipa, 
C. Gutui, C. Hoduț, D. Oancea, 1. 
Gheorghe, M Hozo, P. Molofei,
M. Ruicâ, P. Bi|ti. M. Teofil, I.. 
Avram, Antoniu Vasile, mijlocie 
mică : T Nicolae, N. Blaj, I. Mo
canii, I. Simon, C Nicolae, I. Mol
dovan, O. Tănase, S. Tîrîlă, S. Ban, 
L. Radu, V. Filip, Al. Tîrboi, D. 
Stănescu. N. Petre, Gh. Alfiri, Al, 
Toth (rezervă. Gh. Blaj); grea: 
Sănătescu, I. Boancă, Gh._ Cuciu- 
reanu. M. Ruicu, V Lehăduș, I. 
Daseălu, A. Iancu, Al. Mureșan,
N. Negru.

ras

Campionatele naționale de biatlon pentru juniori

ION CIMP01A SI CORNEL MANDROS- 
CÎȘTIGATORI IN PROBELE INDIVIDUALE

CU GÎNDUL
După un meci pe alocuri electric 

zant, cu toate atuurile pe teren : 
joc atletic, in viteză, ambiție, voința, 
coșuri miraculoase și mult fatr-play 
— după toate acestea (la care partea 
de merit a bucureștencelor nu este 
cea mai mică), ce să-l reproșăm Poli
tehnicii pentru victoria scăpată prin
tre degete? Celebra Chazalon și mai 
ales modesta Guidotti (intr-o zi ex
cepțională), ajutate de iugoslava 
Djokovici și austriaca Biermayer, a.u 
învins cvintetul autohton (lipsit de 
orice sprijin pe banca rezervelor) 
care și-a risipit cu dărnicie energia 
și talentul pe toată suprafața de joc. 
Minunate momente de baschet ne-au 
oferit Ecaterina Savu și Suzana Sza- 
bados, cu rapidele și subtilele lor 
infiltrări în reduta adversă, Cornelia 
Taflan — cu reușitul ei tir de lu 
distanță, Gabriela Ciocan (mai emo
ționată ca oricînd) — cu eficacitatea 
ei cunoscută, Margareta Pruncu — 
model de dăruire pentru interesele 
echipei. Vorbim aci ca de o formație 
învingătoare (deși a fost infrîntă).

LA VIITOR
pentru că meritele ei nu sini cu 
nimic diminuate de scorul nefavora
bil.

Secretul acestei formații stă într-o 
comuniune sufletească pilduitoare 
pentru orice grupare sportivă. Spec
tatori, suporteri ți jucătoare se 
bucură deopotrivă cind se luminează 
carnetul de arbitru onorific FI BA se
cretarului clubului, Alexandru D4- 
nilă, sau etnd se sărbătorește retra
gerea fostei echipiere Elena Drago- 
'mirescu-Neagu, ca șl atunci clnd se 
află că, de curind, antrenorul Gri
gors Costescu a devenit din nou tată, 
împreună, sint in stare să se bucure 
că fostul ciclist Constantin Ciocan, 
soțul Gabrielei, a fost numit antre
nor al clubului Petrolul ploiești. 
Solidare, la bine st la rău, sînt ele
vele Liceului pedagogic de institu
toare, cărora le-a predat limba rusă 
profesoara Ecaterina Savu, căpftana 
echipei. Cu asemenea uniune, senza
ția tnfringerli trece mai ușor, cu 
alnd.nl la victoriile viitoare, (vib.)

Astă-seară, în sala Floreasca

DERBYUL DINAMO
Al doilea tur al campionatelor 

republicane de baschet se încheie 
prin meciurile ce se vor desfășura, 
astăzi și mîine, în Capitală, la Ti
mișoara, Galați și Iași. Din pro
gram, cea mai atractivă este parti
da dintre Dinamo și Steaua, actua
lele deținătoare ale locurilor 1 și 
2 în întrecerea băieților. Jocul are 
un caracter decisiv: în caz de 
victorie a dinamovișlilor, aceștia se 
detașează de steliști cu un număr 
de puncte suficient de mare ca 
le. asigure păstrarea titlului 
campioni ai României. In caz 
succes al echipei Steaua, însă,
relansează disputa pentru primul 
Ioc. Este de așteptat, deci, o între
cere aprigă pentru cele două puncte, 
dar din care dorim să nu lipsească 
disciplina, calitatea ridicată a jo
cului, spectaculozitatea baschetului 
modern — calități care trebuie să 
caracterizeze pe baschetbaliștii ce
lor mai bune echipe ale României,

să 
de 
de 
se

STEAUA
maeștri emeriti, maeștri ai spor
tului și componenți ai „naționalei".

Tot în această etapă are loc un 
alt derby tradițional, anume 
selecționatelor universităților 
Timișoara și din Cluj. 
7—12, și la băieți și la fete 
nunță întîlniri echilibrate, ale că
ror rezultate vor cîntări greu atunci 
cînd se va stabili cine va retro
grada.

cel al 
din 

In grupa 
se a»

Programul complet, al etapei 
(între paranteze, rezultatele din 
tururile precedente) : MASCULIN, 
GRUPA 1—5 : Dinamo — Steaua 
(71—60. 72—«2) „U" Timișoara 
„U“ Cluj (77—63, 75—84). -----
Farul 
7—12 : 
72—85), 
Politehnica Ciul (58—67, 
CSU Galați — Voința Timișoara 
(92—75, 81—68) ; FEMININ, GRU
PA 7—13 : Constructorul București
— Crișul Oradea (50—61, 71—74),
„U“ lași — Sănătatea Satu Mare 
(55—47. 48—57), Olimpia București
- Voința Tg. Mureș (40—34, 
61—40).

Miine se dispută la Timișoara 
șl meciul feminin Universitatea — 
Politehnica, restanță din etapa a 
17-a (grupa 1—6).

IEFS — GRUPA
(60—91,

(89—72, 75—79) ;
Rapid — ICHF
Politehnica București —

65—81),

BASCHET MIHAI NEDEF (antrenorul lotului de seniori)
„VALOAREA Șl CONDIȚIILE DE PREGĂTIRE OSLIGĂ 

ECHIPELE DINAMO Șl STEAUA"

(Popescu. Bidirel, loniță, Gh. Ma
rin) nu vor putea fi folosiți. Ne 
este descompletată în special linia 
de treisferturi, compartimentul nos
tru cu care fntenționam șă contra
carăm pe Steaua. în noile condiții, 
nu ne rămîne decît să abordăm jo

cul cu înaintarea. care?va duce 
greul..."

Prof. Drăgușanu ne-a făcut pre
cizarea că de pregătirea echipei 
răspunde, o dată cu noul sezon 
competițional, împreună cu Ion 
Țuțuianu.

Declarația maestrului emerit al 
sportului MIHAI NEDEF, actualul 
antrenor principal al reprezentati
vei de seniori a României, se refe
ră la tradiționalul derby Dinamo — 
Steaua :

„Valoarea loturilor ce alcătuiesc 
aceste echipe și faptul că ele au 
condiții bune de pregătire obligă. 
Din păcate, în primele două con
fruntări am fost dezamăgiți de evo
luția baschetbaliștilor de la Steaua 
și Dinamo. Tocmai de aceea dorim 
ca măcar acum, în al treilea meci, 
să asistăm la o întrecere care să 
constituie un model de comporta

re, concepție, nivel tehnic și anga
jament fizic. Personal, ca antrenor 
al lotului, aștept să-i văd pe spor
tivii de la Dinamo și Steaua valo- 
rificîndu-și condițiile de pregătire, 
experiența internațională acumulată 
în partidele susținute de-a lungul 
anilor în cupele europene și în 
echipa națională. Jucătorii de la Di
namo și de la Steaua trebuie să fie 
conștienți că privirile tinerilor bas
chetbalist! din țară sînt ațintite a- 
supra lor, că ei îi consideră exem
ple și le urmează pilda și, ca ata
re, au obligații morale de a se 
comporta în mod corespunzător".

POPICE LADISLAU SZOCS (secreta» general al F.R.P.)
„DUBLA ÎNTÎLNIRE CU ECHIPELE CEHOSLOVACIEI — 

UN IMPORTANT TEST PENTRU SELECȚIONATELE NOASTRE-

RUGBY

„ÎN MOD NORMAL, 
N-AR TREBUI SĂ

Astăzi derby în etapa a Xl-a a 
diviziei A de rugby. Se întîlnesc, 
într-un meci de tradiție, formațiile 
bucureștene Dinamo și Steaua, Am 
considerat necesar să aflăm puncte
le de vedere ale celor doi antre
nori înaintea mult așteptatei par
tide :

PETRE COSMANESCU (Steaua) : 
„Tn mod normal (și după evoluția 
foarte bună a jucătorilor mei în 
partida cu Știința Petroșani), n-ar 
trebui să am emoții. Avem o echi
pă omogenă, puternică. Dar inter
vine tradiția... Vom folosi aceeași

P. COSMĂNESCU (Steaua)

DERBYUL CU DINAMO
NE DEA EMOȚII...-

formație ca și în meciul din etapa 
precedentă, schimbînd doar jucăto
rii de rezervă — în locul lui Țața 
și Gh. Mircea — Teleașă, Fuicu, 
Vasilică, loniță și Giba. Consider 
că prezența ca arbitru de centru a 
lui Rente Chiriac va asigura jocului 
o desfășurare normală".

REMUS DRAGUȘANTJ : „Derby- 
ul pare să aibă, din păcate, mai 
mult o valoare de simbol... Moti
vul : plecăm cu un serios handicap, 
deoarece nu vom beneficia de toți 
titularii. Dragomirescu a fost acci
dentat, în timp ce alți 4 jucători

„Aflîndu-ne în plină campanie 
a „mondialelor", jocurile de azi și 
mîine, de la Tg. Mureș, cu repre
zentativele Cehoslovaciei, cu tot ca
racterul lor amical, sînt de mare 
importanță pentru loturile româ
nești. Sînt.em la al doilea test inter
național în noul sezon (primul a 
fost cel de acum o lună, de la 
Stuttgart, cu selecționatele R. F 
Germania, unde victoriile au fost 
împărțite, atît în jocurile pe echi
pe cît și la turneul individual ; la 
bărbați au cîștigat gazdele, iar la 
femei noi. locul I la individual re
venind lui Petre Purje) care trebu
ie deja să cristalizeze valorile pen
tru alcătuirea echipelor ce ne vor 
reprezenta la C.M.

O parte dintre selecționabili se 
află într-o formă acceptabilă, do
vedind aceasta atît în jocurile cu 
R. F. Germania, cît. și în etapele de 
campionat și în ultima confrunta
re din „Cuna federației". Dintre 
..veterani". Petre Purje. Ilie Băias 
și Iosif Tismănaru. iar dintre cei 
nou introduși în lot Tuliu Bice au 
dat satisfacție. La femei, o com
portare constant, bună au pînă în 
prezent Ana Petrescu, Cornelia Pe-

trușca precum și actuala campioană 
a lumii. Elena Trandafir, iar din
tre debutante Vasilica Pințea și 
Margareta Bordei. Partidele cu po
picarii cehoslovaci vor clarifica în 
bună măsură, sperăm, și posibilită
țile altor selecționați. Ne referim, 
de pildă, la Al. Cătineanu. C. Voi- 
cu, Mariana Constantin și Elisabeta 
Szilagyi, jucători tineri care n-au 
confirmat încă, pe deplin selecțio
narea lor.

Confruntarea amicală cu popicarii 
cehoslovaci este, la urma urmei și 
o chestiune de prestigiu, iar o du
blă victorie asupra lor ar aduce un 
imbold în plus în -pregătirile pe 
mat departe ale loturilor noastre. 
Nu trebuie uitat că oaspeții noștri re
prezintă o forță în sportul popice
lor din Europa. Dintre cei care vor 
evolua pe arena Voința din Tg. Mu
reș, unii au cucerit medalii la ul
timele trei ediții ale campionatelor 
mondiale. Va fi o întîlnire dificilă 
pe care o vom aborda cu multă 
atenție. și victoria va fi. cre
dem, de partea reprezentativelor 
noastre". > ------ . „

SINAIA, 15 (prin telefon). -Or
ganizat sub streașină Bucegiior. în 
Poiana Stînii, campionatul republi
can de juniori la biatlon nu s-a 
bucurat de condițiile excepționale 
meteorologice ale ultimelor două 
săptămîni. Spre spaima concuren
țelor, din zorii zilei, nori grei îna
intau dispre Vîrful Omul, lepă- 

,dîndu-șl chiar în timpul cursei în
cărcătura grea de zăpadă, însoțită 
de un vînt destul de puternic. A- 
ceastă ambianță a creat dificultăți 
deosebite antrenorilor, obligati sâ 
schimbe ceruirea cu numai cîteva 
minute înainte de start și eon- 
curenților, în poligon. stînjeniți 
vizibil de rafalele de viscol. Discu- 
tînd despre comportarea sportivi
lor, remarcăm alergarea bună a 
tuturor, dar cenzurată de lipsa de 
precizie a tragerilor, în care par
țial este de vină vremea, dai- în 
rest, calitatea armelor și, credem, 
antrenamentul insuficient în a- 
ceastă subdisciplină.

La juniorii mici spre surpriza 
tuturor, victorios a fost „copilul" 
Ion Cimpoi» (Șc. sp. Rî.șnov), care 
a reușit să echilibreze perfect a- 
lergarea pe schiuri și precizia tra

gerii la țintă. El i-a depășit, în 
special datorită tirului, pe presti
gioșii săi rivali. Ion Păunescu, 
Moise Gîrbacea și Toader Pelin. 
Rezultatul este în pȘrte neașteptat 
pentru că acest schior este și cam
pionul la fond al categoriei copii
lor și, de fapt, nu se încadra în 
limitele de vîrstă ale categoriei în 
care a participat astăzi (n.r. ieri).

La juniori mari, o aprigă dispu
tă angajată între principalii pro
tagoniști, Cornel Mandrus și Ion 
Pelin a dat cîștig de cauză, în fi
nal, cu o minimă diferență (de 
numai două secunde), primului. 
Cornel Mandrus a avut cel mai 
bun timp la alergarea pe schiuri 
dar precizia sa la tir a fost defi
citară. fiind penalizat cu 10 mi
nute. REZULTATE TEHNICE e 
juniori mici (43 concurenți * — 3 
abandonați): 1 I. Cimpoia 47:05 }
2. I. Păunescu (C.S.O. Sinaia) 51:045
3. M, Gîrbacea (L.E.S. Predeal» 
52:18 ; juniori mari (12 km., 24 
concurenți) : 1. C. Mandrus 65:58a 
2. I. Pelin (St. roșu) 66:0; ?. D. 
Drăghici (A.S.A.) 67:44.

Miho! BARA

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE DE SCHI
(Urmare din pag. 1)

vansat pe următorul clasat, studen
tul Gheorghe Kereszi (I. P. Oradea) 
cu aproape 2 minute.

Proba de coborîre pentru studenți 
și studente a beneficiat de un tra
seu splendid, cu plecarea de la 
cota 2 050 și sosirea la cota 1 400. pa 
o distanță de 2 200 m pentru băieți, 
și 1 700 pentru fete. întrecerea stu
dentelor a fost deosebit de echili
brată și a dat cîștig de cauză Da
nielei Munteanu, care s-a revanșat 
în fața Măriei Cristea, după înfrân
gerea din campionatele naționale.

Cursa băieților a fost dominată 
categoric de reprezentanții Institu
tului de educație fizică și sport 
București, care, acomodați ’din vre
me cu dificila pîrtie, au reușit să 
se impună în fața brașovenilor și 
orădeniior. Ca o remarcă negativă, 
evoluția slabă a studenților brașo
veni, cotați printre favoriți, care 
nu au reușit decît un modest loc V, 
prin Dan Rîmbețiu. Reprezentanții 
I.E.F.S. au coborît foarte bine, au

căutat linia dreaptă a traseului și 
au înregistrat, la sfîrșitul probei, 
un meritat succes.

REZULTATE TEHNICE : fond, 15 
km, studenti : I. Nicolae DUdu 
(I.E.F.S.) 62:53 ; 2. Gh. Kereszi (I. 
P. Oradea) 64:18 ; 3. Gh. Vilmoș 
(I. P. Oradea) 64:47 ; 4. Nicolae Sfe- 
tea (I. P. Oradea) 64:54 ; 5. Gheor
ghe Cioacă (I.E.F.S.) 66:19 : 6.
Vasile Nan (I.E.F.S.) 66:23 ; Cobo
rîre, studente : 1. Daniela Muntea
nu (I. P. Oradea) 53,4; 2. Maria 
Cristea (I.E.F.S.) 54,3 ; 3. Ioana Bîr- 
san (F.E.F. Cluj) 59,1 ; 4. Dorina 
Munteanu (I.E.FJS.) 59,4 ; coborîre, 
studenți :• 1. Zoltan Hambrik
(I.E.F.S.) 57,9 ; 2. Alexandru Bogdan 
(I.E.F.S.) 58,9; 3. Radu Cernat
(I.E.F.S.) 59,9 ; 4. Constantin Desî- 
leanu (I. P. Oradea) 61,1 ; 5. Dan 
Rîmbețiu (C.S.U. Brașov) 61.3; 6. 
Șerban Cojocaru (I.E.F.S.) 61.4.

Imediat după terminarea probe
lor, aici, în Paring, a început să 
ningă. Sîmbătă au loc probele de 
5 km fond pentru studente și sla
lom uriaș pentru studente (o man
șă) șj pentru studenți (două manșe).

cuseară — Progresul Ia „3 sn" șl Mihaela 
Atanasiu — școlarul ia platformă se
nioare. Vasile Nedelcți — Școlarul la 
„3 m” și ion Ilieș — Progresul la plat
formă — seniori.

HANDBAL .în urmă eu ettva timp a 
căzut cortina peste prima ediție a „Cu
pei Municipiului București" la liandbal, 
competiție care a aliniat la start 23 c>e 
echipe bucureștene, divizionare A. B și 
de juniori. Câștigătoarele trofeelor puse 
în joc au fost Universitatea — la seniori 
și senioare. Școala sportivă 3 — ia ju
niori șl c.S. Școlar — la junioare. Re
marcabile ni se par, mai ales, victoriile 
realizate la juniori șl junioare de C.S. 
Școlar (antrenor Gh. Predescu) șl Șc. 
sp. 3 (antrenor — Gh. Icnescu), două 
formații care se impun pe zi ce trece 
prin rezultate, roade ale calității proce
sului de selecție și pregătire. Revenind 
la seniori, trebuie să remarcăm buna 
comportare a reprezentativelor Univer
sității : atît la fete, cît și la băieți, echi
pele universitare au reușit evoluții con
stant bune și. ca urmare firească, au 
obținut trofeele decernate învingătorilor. 
Este, fără îndoială, vorba și de expe
riența celor doi antrenori emerlți aflați 
la cîrma echipelor — Eugen Trofin șl 
Constantin Popescu. Iată acum ordinea 
finală : SENIORI : 1. Universitatea — 37 
P! 2. Steaua — 31 p; 3. Voința — 22 p: 
4. Dinamo — 21 p; 5. Rapid —-9 p: SE
NIOARE : 1. Universitatea — 37 p; 2. 
Confecția — 33 p; 3. Progresul, — 31 p;
4. Rapid — 23 p: 5. I.E.F.S. — 25 p; 6. 
CSU Construcții — ]7 p; 7. Voința — 11 
p; 8. Constructorul — io p: JUNIORI : 
1. Șe. sp. 3 — 35 p; 2. Șc. sp I — 32 p: 
3. Dinamo — 26 p: 4. Steaua — 19 p;
5. Șc. sp 2 - B p: JUNIOARE : 1. C.S. 
Școlar — 39 p; 2. șc. sp. 1 — 26 p; 3. 
Sc. sp. 2 — 22 p; 4. Rapid — 21 p: 5. 
Șe. so. 3 — 12 O.

JUDO în saîa Progresul din Capitala 
s-au desfășurat întrecerile etapei pe Mu
nicipiul București a campionatelor re
publicane individuale de seniori. Primii 
șase sportivi clasați la fiecare categorie 
de greutate au obținut calificarea pen
tru finalele competiției, iată-i : cat. 
ușoară: l. Șt. Mureșan (I.E.F.S). 2. O. 
Cojocaru (Unlv.), 3. Gh. Marin (Dina
mo), 4. I. Marin (I.O.R.). 5. G. Sburlea 
(Olimpia), 5. I. Trușcă (Politehnica); cat.

semimijlocie : 1. c. Coman (I.E.F.S.), 2. 
I. Chiriță (Politehnica). 3. V. Fskete 
(I.E.F.S.), 4. M. Stratan (Politehnica), 5*  
șt. Neagu (Metalul), 6. Gh. Anton (Fo- 
litehnica); cat. mijlocie : 1. M. Telechl 
(I.E.F.S.). 2. T. Mund (I.E.F.S.). 3. Gh. 
Sarivan (Metalul). 4. M. Fabian (Olim
pia). 5. 1. Cherebet. (Olimpia), 6. R Rey 
(A.S.E.); cat. semigrea : 1. F. Gelal
(I.E.F.S.), 2. D. Popescu (Politehnica), 3- 
N. pirvu (Olimpia). 4. C. Ricman (Univ.), 
5. V. Sia (Dinamo Băneasa), 6. C. An
ghel (Dinamo Băneasa) J cat. grea : 1. 
FI. Sandu (Olimpia), 2. S. Alexandrescu 
(Politehnica), 3. V. Vodă (Dinamo Bă
noasa), 4. M. Paraschiv (Dinamo Bă
noasa), 5. 1. Barac (Politehnica), 6. I. 
Coandâ (Dinamo Băneasa).

BOX Joi seara, în sala clubului 
Grivița Roșie, a avut loc o reuniune de 
box intre o selecționată de juniori a 
Municipiului București și tinerii repre
zentanți ai centrului de antrenament de 
atletică grea „Dacia" din Pitești. iată 
rezultatele înregistrate în cele 17 me
ciuri disputate (primii sînt trecuți boxe
rii localnici) : I. Boboc p.p. N. Nicolae, 
F. Gheorghe p.p. V. Voicilă. P. constan
tin ti.ab. 2 c. Dragomjr, 1. Calcan b.p. 
C. Georgescu. D. Orban m.n M. Vrăji
torul v. Fieraru b.p. Gh Voiculescu. 
Gh. Simion m.n. F. Alene. N. Mincu 
b.ab. 1 F. Belu. L. Dimio b.ab. 3 Gh. 
Ciobanii, C. Petre m.n. A. Arcan. Gh 
Croitoru p.ab. 1 T. Astăcioaie, Gh. Va
sile b.p. M. Iancu. D. Bumbăr p.p. Gh. 
Vlăsceanu. A. Morgovan p.ab 2 Gh. 
Oțelea. A, Minciună p. dese. C Cîrstei, 
Gh. Moise b. ab. 1 C. Ana, A. Haraba- 
giu p. dese. N. Fcsoiu. Este Interesant 
de remarcat că deși acest centru ființea- 
ră de numai 10 luni, antrenorii Eugen 
Fiiresz și Artenie Fenoghen au reușit să 
inițieze tn tainele boxului toartU mulți 
tineri, 16 dintre ei ajungînd să evolueze 
chiar pe un ring din Capiială.

SĂRITURI ÎN APĂ. Ea bazinul „23 
August" s-au disputat întrecerile cam
pionatului de seniori al Municipiului 
București. Primii clasați ; Melania De-

LUPTE In alte două localități, la 
Reșița și Tg. Mureș, au mai avut Ioc în
treceri pentru desemnarea finaliștiloc 
campionatului național individual la 
lupte libere — juniori. LA REȘIȚA, unu« 
s-au Întrecut campionii județelor Doij. 
Timiș, Caraș-Severin. Hunțdoara, Mehe
dinți Și Arad, meciurile au fost viu dis
putate. Majoritatea locurilor I au pcvenit 
sportivilor din Timișoara șl Lugoj. La 
juniori miei pe primele locuri s-au cla
sat, printre alții : M. Risipita — cat 48 
kg — victorii numai la tuș (Șc sp. pe
troșani). Gh. Nicoriei — cat. 60 kg 
(U.M.T). V. Constantin — cat. 75 kg 
(Vulturii Lugoj) și I. Ștancu — cat. 87 
kg (C.S.M. Reșița). Iată și primii clasați 
la Juniori mari (în ordinea categoriilor): 
V. Ijță (Constructorul Hunedoara). D. 
Pușcaș (Vulturii Lugoj). L Ene (C.S.M. 
Reșița), C. Stumper (Șc. sp. Timișoara), 
I. Stan (Dicrna Orșova), l. Troacă (Șc. 
sp. Olimpia Craiova), G. Duriă (Șc. sp. 
Petroșani), C Crăciun, M. Dobre (ambii, 
de la Viitorul Timișoara) .și E. Costas 
(Sc. sp. Petroșani). » La. zona de la 
Tg. Mureș, foarte bine s-au prezentat 
brașoveni: precum și sportivii din Tg. 
Mureș. Odorhei (trei locuri j la juniori 
II) și Gheorghieni. La juniorii mari au 
terminat victorioși următorii : cat 43 kg 
— I. Ghcgbe (Dinamo Brasov). 52 kg — 
A. Vasui. 57 kg — N. Parepa. 62 kg — 
O. Dușa (toți de la Steagul roșu Bra
șov). 6a kg — Gh. Catrina (Dinamo Bv.). 
74 kg — Cs. Benedek. 82 kg — T. Sere- 
Kel.vi (ambii tie la Șc. sp. Tg. Mureș). 
91 kg — D. Nagy /Lemnarul Odorhei). 
100 kg — St. Albert (C.S.M. Cluj). +l(i(t 
kg — G. Szabo (Comerțul Tg. Mureș).

POLO Cea de a treia etapă a campio
natului republican ne oferă un prilej 
unic : toate cele 6 participante in seria 
I vor evolua duminică dimineața în ba
zicii! Floreasca din Capitală.

Dinr.mo întilnește pe Politehnica Cluj 
.(ora 11). iar Rapid va întimpina opoziția 
formației Școlarul (ora 10). tn mod nor
mal. cele două fruntașe ale clasamentu
lui nu vor putea fi stopate din cursă. 
Cea de a treia intilnire. Progresul — 
Voința Ctaj rora 12) promite însă o În
trecere atractivă între două echipe can
didate Ia ...medalia de bronz.
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DUPĂ MECIUL LOTULUI REPREZENTATIV CU ADMIRA WACKER

DIVIZIA A— RUNDA NR

A PRIMĂVERII

U.T.A. (6)-STEAUA (3)

antrena-

ULTIMELE REZUM 
RECTE1 1971—72 : 2—2 
1972—73 8 0—0 și 2—2 } 
0—3.

Arădenii au efectuat
mentela obișnuite. Miercuri el au 
jucat cu divizionara C, Gloria. Du
pă două reprize a rite 45 de mi
nute s-a înregistrat rezultatul de 
8—2 în favoarea divizionarilor A. 
Autorii golurilor : Ghiță (3), Si
ma (2), Trandafilon (2) și Mur>- 
tcanu. Domide, ușor accidentat, 
nu a participat la joc și prezența 
Iui e incertă pentru partida de as
tăzi. Decizia e legată de avizul 
medicului. în această dimineață.

Kun și Broșovschi au sosit joț la 
Arad și au participat la antrena
mentul de vineri.

Steaua a sosit joi la Arad, ve- 
nind de la Sibiu. Pentru vineri, 
lotul buctireștean a avut prevăzut 
un antrenament pe stadionul 
U.T.A. lord&neseu și Sameș au so
sit direct la Arad, unde avionul 
special al lotului A a făcut o es
cală pentru a cobori cei doi și fotba
liștii locali selecționați în . lot. 
privința formației, se contează 
unsprezecele care a învins F, 
Constanța.

ARBITRUL PARTIDEI : Ni cola e 
Raine» (Bîrlad).

SPORTUL STUDENȚESC (12) - „U" CLUJ (11)

pe 
de 
A-

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE: 1972—73 : 2—0 și 0—1 j 
1973—74 : 1—2.

Bucureștenii au susținut joi 
stadionul Republicii un meci 
verificare în compania echipei
batorul, care activează în campio
natul orășenesc. Divizonarii A au 
c’știgat cu scorul de 3—0. în re
priza a doua a jocului, în. ,,11“-le 
antrenat de Angelo Niculescu și 
ton Voica a fost introdus și M. 
Sandu, reîntors în cursul acelei 
după-amieze de la Viena, unde 
miercuri a evoluat în cadrul re
prezentativei naționale. Pentru 
meciul de mîine. Sportul studen-

A.S.A. TG. MUREȘ (7)-DINAMO (4)

în 
pe 
C.

țese va alinia aceeași formulă” de 
echipă eare a terminat etapa tre
cută la egalitate cu 
Timișoara.

Studenții clujeni au efectuat 
această săptămână 
zilnice. „Șepcile roșii" au sosit în 
cursul zilei de ieri în Capitală, un
de speră să presteze un joc bun, 
care să confirme victoria obținută 
duminica trecută în deplasare, la 
Iași. Antrenorul Vasile Bălul iu va 
încep.' partida de pe stadionul Re
publicii cu „ll‘-le utilizat etapa 
trecută.

ARBITRUL PARTIDEI c Nicolae 
Ciirsaru (Ploiești).

Politehnica

;n
antrenamente

C.S.M. REȘIȚA (10) -F.C. ARGEȘ (2)

ULTIMELE REZULTATE DI- 
* RECTE : în ediția 1971—72, C.S.M. 

Reșița a activat 
1972—73 : 1—0 și
J—1.

Marți — două 
miercuri — joc-școală cu echipa 
de juniori, joi, vineri și sîmbătă 
ședințe de instruire cu conținut fi- 
zic-tehnic-taictic, iată programul de 
pregătire al reșițenilor din aceas
tă săptămînă premergătoare difici
lului joc cu F.C. Argeș. în pri
vința formulei de echipă, antreno
rul I. Reinhardt, întîmpină difi
cultăți cauzate de accidentarea lui 
Georgevici și Atodiresei, în partida 
ce la Petroșani. Se speră, însă, în

în Divizia B ;
0—1 ; 1973—74 :

antrenamente,

recuperarea lor pin' la ora meciu
lui. Vremea la Reșița este foarte 
frumoasă, iar cîmpul de joc se 
prezintă în condiții optime.

F.C. Arg^j a susținut miercuri 
un joc de verificare cu formația 
de tineret-rezerve, antrenorul Șt. 
Coidum cerînd jucătorilor desfășu
rarea acțiunilor ofensive într-un 
tempo rapid. Există un singur 
semn de întrebare: folosirea lui 
Trei — accidentat în meciul de 
miercuri, de la Viena — a devenit 
incertă. Dacă nu va putea juca, 
va fi folosit Roșu. Argeșenii pleacă 
azi cu autocarul spre Reșița.

ARBITRUL PARTIDEI : Glt Po- 
povlei (București).

UNIV. CRAIOVA (1) - POLL TIMIȘOARA (13)

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE: 1971-72 și 1972-73 t
„Poli" a activat în Divizia B: 
1973—74 : 2—0.

Nimic deosebit to taberele celor 
două formații. Și la Craiova și la 
Timișoara s-a lucrat în fiecare zi 
(efectufodu-se chiar cite două an
trenamente). Joi, timișorenii au 
Susținut un joc-școală cu formația 
Șoimii, din campionatul județean.

Mergem

în lot, nici o indisponibilitate. 
Fata de echipa care a evoluat du
minica trecută, s-ar putea să in
tervină una-două modi licări.

Așa cum obișnuiește, antrenorul 
C. Cernăianu nu a programat nici 
un meci amical. în privința for
mației. el se va holărî duminică, 
cînd va aprecia și în funcție de 
starea terenului care a fost cură
țat de zăpadă. (Pentru protejarea 
terenului, jucătorii s-au antrenat 
la Podeni). Nu va juca Bălăci, dar 
sint destule formule pentru linia 
de mfijloc.

în tabăra liderului este liniște, 
deși urmăritoarele șe precipită...

ARBITRUL PARTIDEI : A. Pîr- 
vu (București).

SÎMBĂTĂ
August*,  

în cadrul 
rezervat

ATLETISM : Sala »23 
de la ora ÎS : intreoeri 
concursului • republican 
juniorilor III.

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 17 : I.E.F.S. — Farul Con
stanța țm. A), steaua — Dinamo 
(m. A).

FOTBAL : Stadionul 
ora 16: Rapid București 
gul roșu Brașov (Divizia

Giuleștt,
— Stea- 

=_________ ____ _____ _ A); ora
14: Rapid — Steagul roșu (tineret- 
rezerve).

RUGBY : Stadionul Olimpia, ora 
16: Dinamo — Steaua (partidă 1b 
cadrul div. A).

VOLET : Sala Flacăra roșie, de 
la ora 17 : C.P.B. — Progresul și 
Spanac — Viitorul (B, f> ; 
Institutului Pedagogic, ora 
Universitatea — Flacăra
(B. f).

Sala
18 : 

roșie

DUMINICA
ATLETISM ! Sala ^3 August", 

de la ora 9 : Întreceri în cadrul 
concursuhll republican rezervat 
juniorilor III.

BASCHET : Sala Constructorul, 
de la ora 9.30 : Olimpia — Voința 
Tg. Mureș (f. A), Constructorul — 
Crișul Oradea (f. A) ; sala Giu- 
iești. de la ora 10.30 : Politehnica
— Politehnica Cluj țm. A), Rapid
— I.C.H.F. (m. A).

CICLISM : Circuitul din cartie
rul Tei — Toboc, ora 9 : concurs 
organizat de Școala sportivă nu
mărul t cu participarea ioturilor 
reprezentative.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 16 : Sportul studențesc — „U“ 
Cluj (Divizia A) : teren Politeh
nica. ora 11 : Sportul studențesc — 
„U" Cluj (tineret-rezerve) ; teren 
Autobuzul, ora 11 : ’Autobuzul — 
C.S. Tîrgoviște (div. B) : teren 
Olimpia, ora 12.30: Unirea Trico
lor — Laromet ; teren Sirena, ora 
11 : Sirena București — Di.na.no 
Slobozia : teren Metalul, ora J1 : 
Electronica — Olimpia Giurgiu 
teren Ghencea, ora 11 : Șoimii 
Tarom — Argeșul Miliăllești ; te
ren T.M.B.. ora 11 : T.M.B. — Fi- 
Roșie : teren Laromet. ora li : 
Tehnometal — 1O.R. (meciuri în 
cadrul diviziei C).

POLO : Bazinul Floreasca. de la 
ora 10 : Școlarul — Rapid. Dina
mo — Po'itelinica Cluj și Progre
sa' — Voința Cluj (Divizia A).

RUGBY : Stadionul Olimpia, ora 
9 : Sportul studențesc — Farul 
Constanța (Divizia A) ; Terenul 
Gloria, ora 10 : Gloria — Politeh
nica iași (Divizia A).

VOLEI ; Sala Giuteștl. de la ora 
S : Confecția — Locomotiva și 
Electra — Delta Tuleea (B, m): 
Sala Flacăra roșie, ora 10: Con
fecția — Tomistex Constanța 
,(B. f).

voluat surprinzător de șters, fără 
convingere. In timp ce Marcu, ser
vit de regulă cu mingi la'picior n-a 
reușit să-și pună în valoare dedi ■ 
arareori principalele sale calității 
viteza de deplasare ți șutul.

Iată deci că, ața după cum re
zultă din sumara apreciere a com
portării jucătorilor în meciul cu 
Admira Wacker, există în acest mo- . 
ment al pregătirilor în vederea vi
itoarelor confruntări taterțări — și • 
fo primul rînd a aceleia de sîmbă- i 
la viitoare cu Franța — destule 
probleme do formație pentru an- ț 
trenorii echipei naționale. Și asta/! 
atît în ce privește compartimentul • 
apărării, unde AngheJini și Sameș 
șe prezintă deocamdată sub mve- ; 
Iul valoric pretins unor componenți t 
ai naționalei, cît și în atac, unde , 
Dobrin nu șe simte el însuși apt 
a mal face față marilor obligații 
ale reprezentativei. Trai ește acci
dentat, iar Marcu nu-și găsește în
că locul ca extremă de meserie în 
mecanismul tactic al echipei.

Soluții ? Prea multe ?i prea spec
taculoase nu se praa întrevăd, acum 
cînd au mai rămas puține zile pl- 
T>ă la meciul de la Paris. Oricum 
însă, s« impune încercarea în apă
rare a lui Niculeseu și Dobrău — 
ambii cu evoluții bune la echipele 
lor de club ta acest sezon, reveni
rea la Iot a lui Dumitru, eventual 
utilizarețt lui Dumitrache, Și mai 
mult poate dacît mișcările acestea 
în structura de echipă se impune a 
folosire cît mai judicioasă a timpu
lui rămas la dispoziția antrenorilor 
lotului național, o perfectă clari
ficare a ideii de joc și o totală an
gajare a tuturor pentru o pregătire 
de calitate și o reprezentare demnă 
a culorilor țării.

Mihoi 1ONESCU

Ara făcut în comentariul nostru 
de ieri — pe marginea meciului 
susținut de lotul reprezentativ în 
compania formației Admira Wacker
— cîteva referiri privind proble
mele de ansamblu ale echipei, și 
ta mod deosebit aceea a omogenită
ții. Acum este rîndul unor scurte 
considerații, asupra comportării ju
cătorilor, a celor 13 fotbaliști uti
lizați miercuri seara ta testul de la 
Viena. Și acest lucru se impune 
pentru că, în fond, este bine a șe 
cunoaște de fiecare dată — Și mai 
cu seamă în împrejurările actuale
— valoarea prestațiilor individuale 
în raport cu obiectivele de perfor
manță colective, contribuția dife
rențiată a tricolorilor la suma a- 
preci.erilor globale care, așa cum 
am mai spus, nu s-au ridicat ța ni
velul unui calificativ în măsură să 
ne satisfacă pe deplin.

Și vom începe cu purtătorul tri
coului nr. 1, Răducanu, a cărui 
prezență în poarta echipei noastre 
s-a făcut simțită cu succes în cîte
va situații dificile, rezolvate cu 
calm, cu oportunitate și — demn de 
reținut — cu un plus de sobrietate 
față de alte evoluții anterioare. Li
nia de fund a !</t alcătuită din 
patru jucători ele Ta tot atîtea clu
buri. .Anghelini a dat dovadă 
multă ambiție și putere de luptă. 
Dar numai cu atit- nu justifică de
ocamdată locul de titular în na
țională, pentru că are o tehnică să
racă încă în mijloace de exprimare 
pretinse unui apărător modern, în 
special în ce privește jocul cu ca
pul, plasamentul .și deposedarea. 
Nici despre Sameș nu se poate spu
ne că a fost prea departe de ase
menea aprecieri'. Datorită nesigu
ranței în intervențiile la mingile 
înalte și, mai ales, din cauza warei

imprecizii în trasmitere*  balonului 
la distanțe medii șl mari. Căpitanul 
echipei naționale, Dinu, K-a compor
tat în nota sa obișnuită, contreltad 
cu autoritate o mare zonă din su
prafața de joc. Decis în fazele de 
apărare, dar mai puțin activ și in
spirat în atac. Hajnal. o plăcuță 
surpriză prin maniera dezinvoltă în 
care s-a descurcat în fața unui ad
versar direct foarte dilicil. îl aș
teptăm să confirme și în meciurile 
viitoare.

La mijlocul terenului, au acționat 
trei jucători : Beldeanu, întreprin
zător, laborios și eficace (a tras de 
trei ori foarte periculos pe spațiul 
porții), Iordânescu, muncitor și bi
ne angajat în momentele de ini
țiativă ale echipei, dar confuz ade
seori în concretizam intențiilor 
sale '- Dobrin, dornic de a realiza 
lucruri bune cu mijloace tehnice 
de finețe, depășit însă de viteza de 
joc șl de cbndiția jucătorului cu 
sarcini duble. în repriza a doua, în 
locul piteșteanului a fost introdus 
Broșovsclii, ©1 cărui aport fo cadrul 
formației a fost ceva mai consis
tent, nu însă destul, de convingător 
și de eficace așa cum era de aștep
tat.

Atacul proprru-zis. în „formula 
de trei", a contat îndeosebi pe bu
na dispoziție de joc a lui Kun, în 
permanentă mișcare, derutant pen
tru apărătorii adverși și prezent 
ntereu în faze de finalizare (a ex
pediat 4 șuturi la poartă, unul din
tre acestea fiind împiedicat să in
tre în plasă de... bară). Trai, atît, 
cît a jucat, s-a mișcat cu ușurin
ță. a creat cîteva situații bune de 
gol, dar atunci cînd el însuși a tos’ 
pe punctul de a marca s-a dovedit, 
ca și coechipierii săi. ezitant. în
locuitorul lui Tyoi, M. Sandu, a e-

DI-
• 0—0 și 2—1 ;
0—2 ; 1973—74 :

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1971—72 : 
1972—73 : 1—0 
l-“9.

Fotbaliștii de 
inclusiv Naghi 
venirea 
stituîre 
Divizia 
pentru 
vor disputa mîine cu echipa cam
pioană Ei au susținut Și un util 
joc de verificare cu Gloria Bistri
ța, pe care au întrceut-o cu 
prin golurile 
Mureșan. în 
este posibilă 
Grigore.

Dinamoviștii au urmat progra
mul lor obișnuit de antrenament.

Și

la 
si 
la

A.S, Armata — 
Ispir, după re
ședința de con-lor de

a colegiului jucătorilor din 
A — s-au pregătit intens 

dificila part'dă pe care o

2—0, 
înscrise de Bolonî și 
partida cu Dinamo 
reintrarea fundașului

miercuri susținînd și un, joc de ve
rificare cu divizionara C Unirea 
Tricolor, în cursul căruia linia da 
atac (îndeosebi Gojgaru si Diimi- 
trache) a manifestat o vervă deo
sebită. Eucureștenii au plecat ieri 
Spre Tg. Mureș, oprindu-se pentru 
o noapte la jSinaia. de unde azi își 
vor continua drumul.

Vor fj aliniate, probabil, forma
țiile : A.S.A. : Solvom — Ssollosi 
(Grigore). Kiss, Ispir, Czako — 
Pîsiaru. Boldni. Hajnaî — Fazekaș 
(Varodi), Națhi. Mureșan, DINA
MO ■ Coiistantjneseu — Chera», 
Dobrău, Sandu,1 Itehanu — Dinu, 
II. NunweilJer — Gojgani, D. 
Georgescu. Dumitrache, Imeescu.

ARBITRUL PARTIDEI ; M. Ro
tarii (Iași)

PETROLUL (15) — S.C. BAC AU (18)

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1971—72 : 2—1 și 1—0 : 
1972—73 : 1—0 și 0—2 ; 1973—74 : 
0—1.

„Foamea de puncte" anticipează 
caracterul dramatic al partidei ca
re aduce pe gazon două echipe 
aflate în mare suferință, mai ales 
în ce o privește pe Sport Club. 
Zilele trecute. Dembrovsciii ne 
mărturisea că formația lui va ju
ca la Ploiești ...„cartea cea mare" : 
„Acum, noi mi mai avem ce pier
de. șî, știți dv., cînd l«ți gindini 
la fel poți să 
Internaționalul 
fectă dreptate 
dar ce te faci 
tabără răzbat 
mari ;

mai și izbind ești...", 
băcăuan are per- 

să raționeze astfel, 
cînd și din cealaltă 
gîndtiri tot atit de 

„Sintem gazde și nu tre
buie să pierdem nimic. Ast.i ne-ar 
mai lipsi"... — M. Dridea.

C.F.R

de

Esențialul este ca această parti
dă de mare miză să se desfășoare 
în limitele deplinei sportivități, 
atît în teren cit și în tribune. Cî- 
teva cuvinte despre competitoare: 
Petrolul a făcut antrenamente zil
nice obișnuite, miercuri susținînd 
tui joc-școală eu propria formație 
de juniori. Formula ele echipă are 
o singură enigmă f cine va fi vîr- 
ful de atac, omul de gol. cu alte 
cuvinte ? Candidați : Pisări,
dulescu, Pirvu. Noutăți deosebite 

. nu ne-au parvenit nici de la Ba
cău. C. Rădulescu vizează 
el tot o mutație. în linia de mij
locași : tînărul Șosu în 
lui Hrițcu.

CLUJ (17)-POLI. IAȘI (16)

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1971—72 : 2—2 și 4—2 ; 
1972—73 : Politehnica a activat în 
Divizia B : 1973-74 : 1

C.F.R. Cluj 
tajui a două 
five pe teren 
etapa trecută, 
„recidivă". " 
toată săptămîna, disputând joi 
meci în compania 
zerve". Scor 4—0. 
regretabil, Soporan a făcut

•0.
beneficiază <Je avan- 
programări conșecu- 
propriu. Victorioși în 
clujenii speră într-p 

Ei s-au pregătit atent 
un 

..tineretului-re- 
dar. în mod

- ° e* 1'
torșu chiar to ultimele minute ale 
acestui joc. Este foarte probabil 
ca el să nu se refacă pînâ mîine

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1971—72 : 1—<• si 2—2 ;
1972—73 : 3—1 și 0—1 : 1973—74 : 
1—0.

Iată două echipe care — deși 
Jiul a cîștigat duminica trecută — 
vor lupta. înțr-un fel. pentru re
abilitare : constănțenii, 
șterge impresia lăsată 
ml cu care au pierdut 
rești. în fața lui Steaua, 
din Petroșani pentru a
c.ă și fără acel penalty.

pentru a 
după «co
la Bucu- 

iar echipa 
demonstra 

atît de

RAPID (14)-STEAGUL ROȘU (8)

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE: 1971—72: 1—5, 1—5: 1972. 
—73 : 0—1. 1—1 ; 1973—74 : -0—1.

Cele două echipe privesc cu ma
ximă atenție întilnirea lor directă, 
ambele nedepășind, în clasament, 
un prag al liniștii. Ele au efectuat 
antrenamente zilnice, dar la șe
dințele de pregătire, brașovenii nu 
au contat pe Marin Olteanu ?i 
Mateescu, inutilizabili fo partida 
de azi. Primul a acumulat un nu
măr de cartonașe galbene care 
atrage automat suspendarea, iar

cel de al doilea este indisponibil.
La Rapid, în schimb, Pop și FI. 

Marin, ispftșindu-și pedepsele dic
tate de comisia de disciplină, vor 
reapărea în formație. Formula de 
echipă a Rapidului va suferi to
tuși modificări, locul lui Dnmltrîh 
II în linia de atac urmînd să fie 
luat de Marin Stclian. în locul 
acestuia, în compai-timentul mij
locașilor va fi utilizat Rișniță.

ARBITRUL PARTIDEI : O. An- 
derco (Satu Maroi

și

locul

ARBITRUL PARTIDEI : 
triceanu (București).

Ru

Lotul juniorilor români care s-a pregătit pentru dubla întilnire cu reprezentativa R. F. Germania
• Foto : I. M1HAICA

și în acest aaz pe extrema dreaptă 
va fi titularizat Sorin Bretan.

Politehnica a efectaut miercuri 
un joc „în familie".- încheiat cu 
rezultatul de 4-—0 în favoarea pri
mei echipe. Ea a părăsit lașul vi
neri. îndreptîndu-se spre Cluj fără 
jucătorii Anton și lanul, încă ne
restabiliți. După toate probabilită
țile, antrenorul dană va alinia ur
mătoarea formație : Costaș — Mi- 
cloș. Stoicescu. Romilă I, Hance- 
riuc — Romilă II, Simipnas, — 
Incze, Mtirica, Lupuleșcu, Ailoaifj 

ARBITRUL PARTIDEI : Glieoc- 
glie Limona (București).

Astăzi, la Passau,

în preliminariile U.E.F.A

F.C. CONSTANȚA (5) - JiUL (9)

mult comentat... \
Drept urmare, antrenamente asi

due toată săptămîna, cu toate că 
ambele combatante de mîine au 
semnalat absențe notabile : la Jiul
— trei din cei patru portari (Ion 
Gabriel, Bologan, Mihalache, doar 
Ocea fiind prezent) ; Ia Constanța 
se încearcă recuperarea lui Nistor 
și Turou. grjpați : 
Lică s-a ' îmbolnăvit, 

'cîștigat cu 4—1 
disputat ta compania 
troșani (au marcat
2. Libardi și Stocker), iar F.C. a 
întrecut Portul cu 3—1 (Lică, Ne- 
goeseu, Mărculescu). Antrenorii 
Hașoti și Ivănescu anunță urmă
toarele echipe probabile : F.C. Con
stanța : Popa — Ghirca, Bălosu. 
Antonescu, Stoica — Vigu. Oprea
— Tănase. Mărculeșeu (Negpescu), 
Caraman, T.iry. Jiul : Nițu. Tonca, 
Georgescu. Dodu '— Stocker, Naahi, 
I-ibard’ —■ G. Stan (Stoichiță). Mul- 
țescu. Romai.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Cin»- 
pearu (Cluj).

(Ne-au transmis știri despre pre
gătirile echipelor corespondenții 
noștri : C. Albit — Tg Mureș. D. 
Diaconescu — Iași și C. l’opa — 
Constanța).

PASSAU, 15 (prin telefon). Mil
ne (n.r. astăzi), reprezentativa de 
juniori a României debutează în 
preliminariile Turneului U.E.F.A., 
întîlnind selecționate R.F. Germa
nia. Meciul se anunță extrem de 
greu pentru tinerii noștri jucători, 
adversarul lor făcînd parce din 
grupul de elită al socccrului euro
pean. Nu-i pentru nimeni un se
cret faptul că, în ultima vreme, 
reprezentativa R. F. Germania s-a 
numărat printre principalele favo
rite ale celor mai multe dintre 
turneele internaționale de juniori 
Ia care a luat parte, înscriind u-și 
în palmares succese de necontestat.

Mîine (n.r. astăzi) Ia Passau, se 
va vedea în ce măsură echipa 
noastră de juniori va reuși (sau

nu) să dejoace intențiile unui „ljl“ 
atletic, ambițios, tenace. Și, cu 
toate că premisele confruntării nu 
sînt favorabile juniorilor ..trico

lori'1, nutrim cu toții speranța că 
cei 11 jucători pi care antrenorii 
Constantin Ardeleana și Ion Vol- 
nesen îi vor trimite în teren vor 
lupte în a$a fel tocit, la sfîrșitul 
meciului, să se poată bucura de un 
rezultat bun.

După antrenamentul de vineri 
s a comunicat formația selecționa
tei noastre : Morarii — Cotigă, 
Agiți, Ungureanu. Fiisei — Leac, 
Hurloi. Bălăci — Surenghîn, Gro
șii. Vrîneeanu.

Formația selecționatei vest ger
mane nu a fost anunțată clar ea

probabil, eeava fi,
turneul de la Monte Carlo și 
cel din
portari

utilizată în 
în

U R.S.S. unde a avut com- 
remarcabile.

DIVIZIA B-ARBITR1I ETAPEI A XIX - A

între timp și 
Joi, Jiul a 

meciul-scoală 
Științei Pe- 
Mulțescu —

OE LA COMISIA DE COMPETIȚII - DISCIPLINĂ
în ședința de miercuri seara, comi

sia de competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal a luat următoarele hotă- 
rîri : a suspendat pe o etapă PENTRU 
CUMULARE DE TREI CARTONASE 
GALBENE pe jucătorii : Marin Ol- 
teanu (Steagul roșu Brașov), Eugen 
Petcu (C.S.M., Suceava). Romeo Otic 
(C.F.R. Pașcani), Viorel Hațegan (In
dustria sirmei C. Turzii), Alexandrii 
Plcșoianu (Rapid Buc.).

Pentru atitudine nesportivă ma
nifestată față de unul dintre

conducătorii jocului Progresul Bră
ila — Metalul Mija. fotbalistul 
lancu. de la Metalul Mija, a fost sanc
ționat cu mustrare.

Analizând raportul arbitrului Victor 
Pădureanu. întocmit la sUrșitul me
ciului Dunărea Giurgiu-Tractorul Bra
șov, comisia de competiții și discipli
nă a dictat o etapă suspendare a te
renului din Giurgiu, imite, după sus 
amintita partidă, s-ou petrecut regre
tabile incidente.

i

P1TEȘTIUL, GAZDĂ MECIURILOR
în această primăvară orașul Pi 

tești va găzdui toate meciurile re
prezentativei de juniori. Progra
mul este următorul: la 22 martie. 
România — Turcia ; la 28 martie.

V

BAZELE SPORTIVE, SUPORT PENTRU 0 BOGATA SI DIVERSA ACTIVITATE
Ia diverse materii. Și, eredeți-ină, nu 
ne este’ prea ușnr. Avem. încă, de 
învins concepțiile unor părinți, dar 
și ale unor colegi. Oricum, dacă dai 
dovadă de pasiune, se pot realiza 
foarte multe lucruri bune". Intr-ade
văr, cei mai mulți dintre profesorii 
de educație fizică din Galați își în
deplinesc sarcinile ce le revin, trans- 
formînd lecțiile în adevărate pledoarii 
pentru mișcare. Este contribuția pe 
care și-o aduc acești dascăli la for
marea unui tineret sănătos, capabil să 
facă față solicitărilor intense, impuse 
de ritmul vieții cotidiene.
POLARIZANT AL ACTIVITÂTH

DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

Din <dte $tim. ele vor fi folosite ți 
pentru «portul de performantă (baza 
sportivă pentru fotbal din Țiglina I,

destinată centrului de antrenament 
F.C. Galați), dar -este bine să se țină 
seama ca ele să se afle in permanen
ță în circuitul public, pentru că, in 
caz contrar, își vor justifica doar in 
mică măsură existenta.

ȘCOALA — PROMOTOARE A EDUCAȚIEI FIZICE

La Galați, numărul populației șco
lare este deosebit de ridicat, acest 
fapt fiind ilustrat și de creșterea 
continuă a rețelei școlilor și liceelor 
de specialitate și cultură generală. 
Tnțelegindu-se rolul educativ pe care 
ii joacă educația fizică și sportul, 
s-eu luat măsurile necesare pentru ea 
profesorii să-și poată desfășura acti
vitatea in cit mai bune condițiuni, iar 
elevii, in același timp, să dispună de 
largi posibilități de practicare a spor
tului. Printre aceste măsuri s-a în
scris realizarea unor săli de sport 
(un exemplu fiind cea de la Lioeul 
2), a unor baze sportive școlare ci’, 
mai bine utilate. Printre cele mai 
noi — despre altele mai vechi ziarul 
nostru a mai scris — se află cele de 
la școlile generale 11, 29 șî 30. unde, 
în prezent, elevii beneficiază de tere
nuri de handbal, volei, amenajări 
pentru atletism. In aceiași timp, a 
fost terminată baza sportiyă a Scolii 
sportive prin încheierea lucrărilor la 
terenurile de baschet, volei și pista 
de atletism.

„Nouă, profesorilor de educație fi
zică — ne spunea prof. Alexandru 
Ciolan, de la L.I.C'.M. — ac revine

misiunea de a convinge și, apoi, de a 
forma deprinderi, că mișcarea este 
un adjuvant indispensabil în activita
tea cotidiană» că nu poți avea randa
mentul scontat dacă nu ști cum să-ți 
refaci forțele după un efort îndelun
gat. in cazul elevilor studiul intens

ÎNTREPRINDEREA — FACTOR
SPORTIVE

In întreprinderile și instituțiile gă- 
lățene muncesc mii de oameni. Grija 
pentru sănătatea acestora, pentru ca 
ei să se resimtă cit mai puțin după 
eforturile depuse în procesul de pro
ducție, < pentru refacerea în cit mai 
scurt timp a energiei cheltuite se 
manifestă la Galați și prin realizarea 
unor baze sportive destinate diverse
lor întreprinderi și instituții.

Pentru salariații diverselor între
prinderi și instituții s-au amenajat, 
sau se află in stadiu de proiect, o 
serie de baze sportive. Este cazul te
renului de fotbal din valea grădinii 
publice destinat salariaților dc la 
Uzina mecanică, precum și studenților 
de la Institutul pedagogic, terenurile

de fotbal, handbal și volei «părtinind 
T.R.C. și T.T.G. Acestora li se vor 
adăuga noi baze sportive (pe str. 
Vultur, cartierul Mazepa ele.) care vor

Nu ne-am propus, în rîndurile 
preocupările forurilor de 
voltarea bazei materiale

. permite organizarea și desfășurarea 
unor numeroase acțiuni ale asociații
lor de la C.S.G.. I.R.E., T.C.M.M., 
ca să dăm doar cîteva exemple.

„Eforturile pentru sporirea zestrei 
materiale — ne spunea Gheorghe CJe- 
rangă. activist al Consiliului județean 
al sindicatelor — trebuie motivate 
printr-o intensă activitate. Organiza
țiile U.T-C. și sindicale, împreună 
cu asociațiile sportive trebuie să-și 
organizeze in așa fel activitatea, incit 
să antreneze o masă cit mai marc de 
salariați la practicarea diverselor 
sporturi, să nu aștepte indicații de la 
forurile superioare, ei să acționeze 
eu inițiativă, pentru că, în caz con
trar, toate terenurile riscă să devină... 
obiecte de decor. Or, nu acesta este 
rostul lor". Nu putem să nu împărtă
șim punctul de vedere al interlocu
torului nostru mai ales că există, 
inca, suficiente' disponibilități în stare 
latentă. y

de față, decit sft abordăm cîteva din
resort gâlățene în ceea ce privește dez- 
a sportului. Spațiul nu ne permite să 

prezentăm pe larg toate aspectele legate de activitatea sportivă. De altfel, 
nici nu am urmărit acest lucru. Ceea ce ne-a interesat, a fost să aflăm 
în ce măsură educația fizică, sportul, își ocupă locul meritat în viața 
unui oraș ce are o populație de aproape 200 090 de locuitori. La Găteli, 
activitatea sportivă are un teren prielnic de desfășurare, de afirmare în 
folosul cetățenilor. Rămîne doar ca organele ți organizațiile cu responsa
bilități în acest sens să-și utilizeze și mai bine resursele, astfel ca indi
cațiile cuprinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 să fie duse cit mai bine la îndeplinire.
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REPREZENTATIVEI DE JUNIORI
România — Brazilia, ambele ami
cale, iar la 3 aprilie, meci u l-retur, 
România — R F. Germania din ca 
drul preliminariilor turneului 
U.E.F.A.

SEBIA I
• C ș.M. suceava — c.s.l.'. Galați ■ 

I. TIf'RBA (Cluj) • F.C. Galați — < va- 
hlăui p. xeauiț : (. DIMIJI.ESCU (Bucu
rești) V Carainuuiui liuțteiu — Metalul 
Plopeu, ; Gll. l>HAGO»£tK (Bucureștii 
• Metalul Mija — Coiistrueiorul Galați: 
I. 1/ANCU (București) • Qtehil Galati 
-- Gloria Buzău : V. FĂpCHEAM 
(București) » Petrolul Moiiseștl — C.F.R. 
Pașcani : C. GIII'fA. (Brașov) • Viito
rul Vaslui — Știința Bacău : R. STIN- 
CAN (București) O Celuloza Călărași — 
Progresul Brăila : ST. LAZAK (Bucu
rești) e Victoria Roman — S.C. Tulcea: 
C. GHKMIGEAN (București).

SERIA A 1I-A
& ȘA’. Oltenița — Dunărea Giurgiu : 

T. PODARV țBraiia) 0 șoimii sibiu — 
Metrom Brașov : I. RUS (Tg. Mureș) • 
Carpați Brașov — Metalul București : 
OR. BÎBSAN (Galați) 0 Dinamo Slatina.
— C.S. Rm. Vîleea : F. C0I.OSI (Bucu
rești) b Gaz tnetan Medigș — Progresul 
București : M. MOBABU (Ploiești) » 
Autobuzul București — C.S. TIrgoviște: 
1. AXGHFLlt (P. Jfeamț) • Tractorul 
Brașov — Metalul Brobeta Tr. Severin : 
V. PlBVESCU (Buzău) • Minerul Motru
— Electroputere Craiova : G. BLAU (Ti
mișoara) • Flacăra Moreel — Ntiramo- 
uia Făgăraș : I. ROȘOGA (Bucuroșii).

SERIA A Bl-A
• F. C. Bilior — Minerul Anina : G. 

RETEZAX (București) « Textila Otlor- 
hel — Metalurgistul Cugir : A. MUNICH 
(București) 3 U.M. Timișoara — Unire» 
Arac’. : Z. SZECSEt (Tg. Mureș) • Mi
nerul Cavnir - Gloria Bistrița : V. TO 
PAN (Cluj) * Ariesul Turda — Olimpia 
Satu Mare : V. GRIG08ESCU (Craio
va) * ind. sirmei C. Turzii — C.F.R. 
Timișoara : G. IONÎF.SCU (Brașov) • 
Mureșul Deva — Olimpia Oradea : T. 
ANDREI (Sibiu) e Victoria Caret — 
Corvinul Hunedoara : I. CONSTANT!- 
NESCU (Cluj) B Vulturii Textila Lugoj
— Minerul Baia Mare : N. STOICULES- 
CU (Km. Vtlrea).

LOTO
AZI ULTIMA ZI PENTRU COMPLETAREA Șl DEPUNEREA 

BULETINELOR LA CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA, 17 MARTIE 1974

Programul concursului . Pronosport de' mîine, duminici 17 martie 
1974, cuprinde meciuri din campionatul nostru de fotbal divizia „A" si 
din campionatul italtan.

Redăm pentru pronosportiști programul concursului : z
I.

II.
IU.
IV. 
V.

VI.
VII. 

VIU.
IX
X.

XI.
XII. 

XIII.

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
Univ,
F. C. Constanța-— Jiul
C.F.R. Cluj — Politehnica Inși 
Sportul studențesc — ,.U“ Cluj 
Petrolul — S. C. Bacău
C.S.M. Reșița — F. C. Argeș 
Lanerossi — Napoli
Cesena — Bologna
Fiorentina — Torino
Internazionale — Lazio
Juventus — Milan
Sampdoria — Genoa

Rețineți ! Numai astăzi mai puteți 
Pronosport

Craiova — Poli. Timișoara

pentru concursul de înîine.

i J l ' 2 . ; i l
» «V 4 •t tr W' ■»

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.220.189 lei.

tfi 85'Extragerea 1: 14 10
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Extragerea a Il-a :
53 28 8 50 25 23

Plata cîșligurilor va
ele la-25 martie pînă 
în 
la

capitală
15 mai ; 
tie piuă 
siv.
completa
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Și depune
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ULTIMELE iNTlLNIRI 
In seriile preliminare

• Echipa R. F. Germania a cîștigat clar derbyul seriei I • Cel mai bun 

joc al juniorilor francezi • Formația bulgară înscrie scorul zilei • Victorie 

în ultimele secunde.

C.E. DE HOCHEI JUNIORI - GRUPA B

STEAUA-LOCUL 3 IN C.C.E. LA FLORETĂ FEMEI
La „Trofeul Martini44 participă aproape 200 de sportive!

TURNEE
DE TENIS

Ieri s-au disputat ultimele jocuri 
din seriile preliminare ale celei dea 
V-a ediții a C.E. de hochei pentru 
juniori (grupa B). Iată scurte re
latări de la aceste întilniri:

FRANȚA — UNGARIA 
7—5 (3—1, 3—0, 1—4)

în evident progres de la un meci 
la altul, echipa Franței a făcut cel 
mai bun joc al său abia în ultima 
■mtîlnire a preliminariilor. „Prea 
tîrziu!, exclama antrenorul Louîs- 
Georges Gelinas. Cu mai multă a- 
tenție și concentrare puteam ocupa 
locul 3 în această serie grea șl pu- 
ternică".

Hocheiștii francezi au avut de la 
început inițiativa, deschizînd scorul 
în primele minute de joc. Echipa 
ungară a egalat repede, apoi — însă 
— a devenit clar că ea nu va putea 
face față ritmului rapid impus de 
adversar și că va ceda pasul. Ceea 
ce s-a și petrecut. Juniorii francezi, 
în mare vervă, au inițiat atac după 
atac, alternînd acțiunile colective 
cu cele individuale și scorul a ajuns 
7—1, la începutul celei de a 3-a 
reprize. Abia din acest moment ju
niorii maghiari s-au pus pe picioare. 
Organizîndu-și mai bine jocul, pu- 
nînd în valoare puterea de pătrun
dere și de șut a lui Iuhasz, ei au 
redus din handicap, apropiindu-se 
la 7—5. Mai mult, însă, n-au putut 
reuși, fiindcă timpul de joc se 
epuizase...

Au marcat: ^rechac (2), Zannoni 
(2), Piccinini, Combe și Le Blonde, 
respectiv. Iuhasz (4) ! și Farkas.

Au arbitrat: G. Tașnadi (Româ
nia) ți A. Fischer (Norvegia).

I R. F. GERMANIA — NORVEGIA 
8—1 (1—0, 2—0, 5—1)

întîlnirea derby a seriei I preli
minară a confirmat valoarea și po
tențialul ridicat al formației R. F. 
Germania în compania unui adver
sar dîrz și robust. Juniorii norve
gieni au căutat (și au reușit) timp 
de 40 de minute să opună superio
rității tehnico-tactice evidente a ad
versarului un angajament fizic total.

JEAN-CHARLES PICCININI 
(FRANȚA)

Numărul 17 din echipa 
Franței este un jucător care se 
remarcă imediat prin eleganța 
patinajului, virtuozitate tehnică 
și fantezia acțiunilor personale, 
spre care are o deosebită pre
dilecție. A devenit repede foar
te popular printre copiii care 
populează tribunele patinoarului 
artificial „23 August'1 și nu

numai pentru că poartă un 
nume care se memorează ușor ; 
Piccinini.

Este italian de origine (buni
cii sînt din Milano), are 18 ani 
ne împliniți, locuiește la Greno
ble, fiind ajutor de bucătar în 
restaurantul tatălui său. Joacă 
hochei de la vîrsta de 10 ani și 
face parte din gruparea CSGG 
(Clubul sporturilor pe gheață- 
Grenoble), unde evoluează in 
formația de seniori, clasată pe 
locul V în campionatul Franței,

La actuala ediție a C. E. de
ține performanta de a se fi nu- 

* mărat printre marcatorii echipei 
sale în toate meciurile susținute 
și printre puținii care au reușit 
să-i înscrie celui mai bun por
tar de pînă acum al campiona
tului, vest-germanul Axel Rich
ter-

Este foarte satisfăcut de că
lătoria făcută la București, 
unde — așa cum ne-a declarat 
— „a cunoscut un oraș frumos 
și oameni foarte prietenoși care, 
aproape toți, pot înțelege bine 
limba franceză".

ȘEDINȚA BIROULUI
F. R. FOTBAL

'Aseară a avut loc ședința săp- 
tămînală a Biroului F.R.F., care a 
discutat o serie de aspecte curente 
ale activității fotbalistice.

Printre punctele la ordinea de 
zi a figurat informarea antrenoru
lui echipei naționale, Valentin 
Stănescu, asupra meciului de veri
ficare susținut de echipa reprezen
tativă la Viena cu Admira Wacker. 
Membrii biroului federal au apre
ciat ca necorespunzătoare compor
tarea în acest meci și au luat în 
'discuție diverse aspecte legate de 
pregătirea lotului național.

A fost aprobat de Birou lotul 
pentru meciul de la 23 martie, de 
la Paris, cu Franța, în următoarea 
componență : Răducanu, Jivan, An- 
ghelini, Cristache, Dinu, Sameș. 
Antonescu, Hajnal, Dumitru, Bel- 
deanu, Bălăci, Troi, M. Sandu, 
Dobrin, Iordănescu, Dumitrache, 
Kun, Marcu.

Ei s-au apărat supranumerlc, au 
luptat cu toată energia și abnega
ția, dar, cum era normal, resursele 
s-au terminat, după oare partida a 
fost la discreția echipei vest-ger- 
mane. Ou trei linii omogene și a- 
propiate ca valoare, ea a reușit să 
mențină tot timpul un ritm de joc 
ridicat, inaccesibil în ultima parte 
unui adversar care dădea semne 
vădite de oboseală;

Cele opt goluri ale învingători
lor au fost realizate de U. Egen 
(2), Miiller, Hinterstocker, K. H. 
Guggemos, Helwig, Wessener și 
Jochinke. Pentru norvegieni a în
scris Soring, la o neatenție a porta
rului Richter.

Au arbitrat: FI. Gubernii și Gh. 
Mureșeanu (ambii România).

BULGARIA — AUSTRIA 
12—0 (3—0, 4—0, 5—0)

Se anticipa ca jocul Bulgaria— 
Austria să ofere o dispută echili
brată, dat fiind valoarea apropiată 
arătata, pînă acum, de cele două 
formații. Dar, tinerii hocheiști bul
gari au evoluat excelent și n-au 
lăsat nici o speranță adversarilor 
lor, a căror rezisten4ă fizică a 
fost destul de redusă, ei fiind de
pășiți net, atît în apărare cit si în 
atac.

Formația bulgară a dominat ca
tegoric tot timpul, primind o repli
că neașteptat de modestă.
. La acest meci condus de arbi
trii O. Barbu (România) și W. 
Mattes (R.F.G.) a fost înregistrat un

® Derbyul primei se
rii preliminare a campi
onatului de la București, 
meciul R. F. Germa
nia — Norvegia, a prile
juit o confruntare pe 
mai multe planuri In 
primul rînd, desigur, 
lupta pentru locul I în 
grupă, care dădea drep
tul de participare în ma
rea finală a competiției ; 
apoi, un duel între Axei 
Richter și Jim Martinsen, 
principalii candidați la 
trofeul ce se va decerne 
celui mai bun portar al 
întrecerii și, în sfîrșit, o 
dispută asemănătoare 
pentru cucerirea „Cupei 

• £air-play“, in care con
duce formația R.F.G. ur
mată de aceea a Norve
giei. Spre satisfacția lor, 
jucătorii vest-germani au 
obținut, în această parti
dă, un triplu succes : au 
cîștigat jocul, Richter l-a 
depășit pe Martinsen, iar 
echipa și-a consolidat lo
cul în cursa sportivității.

• Jucătorul Kader Sa- 
doun, din formația Fran
ței poartă numărul 1 pe 
tricou. In hochei, de obi
cei, această cifră este a 
portarului titular. Sado- 
un, Insă, evoluează pe 
post de fundaș. O altă 
curiozitate : el este origi
nar din Algeria, unde au 
locuit părinții săi, și 
înainte de a se stabili în

sudul Franței nu văzuse 
niciodată... gheața. Ceea 
ce nu l-a împiedicat să 
ajungă căpitanul echipei 
de... hochei care evoluea
ză la București.

• Joi, în ziua liberă, 
patinoarul n-a fost pus
tiu. De dimineață au în
ceput antrenamentele... 
Conducătorul tehnic al

LA MANTINELĂ

formației R.F.G. și-a ex
primat dorința ca elevi
lor săi să li se rezerve 
ultimul interval din pro
gramul de pregătire. Mo
tivul : el vroia ca hoche
iștii să iasă pe gheață 
cam la ora cînd vor tre
bui să întîlnească, în jo
cul decisiv, pentru locul 
I. echipa României.

® Un prim efect al 
campionatului l-a consti
tuit puternicul impuls pe 
care l-a primit hocheiul 
în rîhdurile copiilor din 
cartier. Elevii mai multor 
școli limitrofe patinoaru
lui se interesează cum ar 
putea să-șl alcătuiască e- 
chipa, făcînd saltul... ca

în al doilea joc de hochei:
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (B) 

6-3 (0-1, 2-1, 4-1)
AI doilea joc dintre echipele 

de hochei ale României și Ceho
slovaciei (B), desfășurat aseară 
pe patinoarul artificial descoperit 
din Poiana Brașov, a prilejuit ■— 
ca și primul — o întîlnire vie, in
teresantă, de un foarte bun nivel 
tehnic.

începutul partidși a fost echi
librat. în min. 15, Ioniță comite 
un gest necugetat, primește ©„pe
deapsă de meci“ și echipa noastră 
este obligată să joace 10 minute 
în 4 oameni pe gheață, interval 
în care primește două goluri (în
scrise de Dietrich și Vavra). După 
ce depășește această perioadă 
grea, ea reușește să ia inițiativa,

CAMPIONATUL MONDIAL
PARIS, 15 (Agerpres). — în ca

drul campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa C), competi
ție care se desfășoară în aceste zile 
în diferite orașe din Franța, selec
ționata Elveției a întrecut cu 4—0 
(3—0, 1—0, 0—0) formația Bulgariei.

Acest' lot va fi convocat luni la 
București. Marți, la Snagov, se va 
susține un joc școală cu echipa de 
tineret Sportul Studențesc, Iar 
miercuri cu o echipă de Divizia 
B sau G. Plecarea la Paris se 
va produce joi 21 martie.

Biroul federal a judecat și ape
lul clubului Steaua fată de hotă- 
rîrea comisiei de competiții șl dis
ciplină, care a respins contestația 
depusă de clubul bucureștean asu
pra dreptului de joc al jucătoru
lui Bora la C.S.M. Reșița, în me
ciul din prima etapă a returului.

Biroul federal a respins apelul 
clubului Steaua, menținînd hotă- 
rîrea de respingere a contestației, 
pentru motivul că nu a fost fă
cută în termenul prevăzut de re
gulament.

frumos record al competiției: doar 
două minute de penalizare!

Au marcat; Todorov (3), I.iubo 
mirov (3), Traikov (2), Dimitrov. 
Zabunov, Kîrstev, Zarev.

DANEMARCA — ITALIA 
6—5 (3—4, 1—0, 2—1)

în condițiile date, cînd indife
rent de rezultat nici una din a- 
chipe nu mai putea să-și schimbe 
locul ocupat în clasament. ulti
mul meci al seriilor preliminare, 
dintre Danemarca și Italia, a pri
lejuit o luptă deschisă, foarte a- 
nimată, chiar crîncenă, ambele 
formații fiind dornice ele victorie.

Aceasta a suris danezilor cu 25 
de secunde îrtainte de sfîrșit, dar 
italienii n-au fost cu nimic mai 
prejos adversarilor lor. Evoluția 
scorului și răsturnările de situații 
au făcut ca întîlnirea să aibe mul
te momente palpitante. De notat 
că „azztu'ii“ au înscris 3 goluri 
.lucînd în 4 oameni. dar au și 
primit tot atîtea cînd se aflau în 
inferioritate numerică pe gheață.

Cele 11 puncte ale acestei întîl- 
niri au fost marcate de : Oster
gaard (2), Rasmussen. Thornsen, 
Andersen, Midler (Austria), Ku
ner. Lacedelli, Fiorese, Frisch și 
PoIIonî (Italia).

Au arbitrat : R. Messinger (Un
garia) și J. Julien (Franța)

Cronici și comentarii : Romeo VILARA
Valeriu CHIOSE

Fotografii : S. BAKCSY

litativ de la spectatori la 
jucători. Mingea începe 
să piardă teren in fata 
pucului-..

• De. obicei, jucătorul 
aflat pe banca elimină
rilor așteaptă cu... sufle
tul la .gură șă-i expire 
pedeapsa, pentru a reve
ni pe gheață și a-și com
pleta echipa. Norvegianul 
Erik Pederssen a făcut o 
suprinzătoare excepție. 
Furat de joc, el n-a bă
gat de seamă că cele 
două minute trecuseră și 
nu înțelegea de ce arbi
trul de bancă (C. Sgîncă) 
îl tot îndeamnă să revină 
pe teren. Cînd s-a dumi
rit, în sfîrșit, sirena a- 
nunțase sfirșitul repri
zei...

9 în clasamentul gol 
geterilor, românul Dumi
tru și-a consolidat pozi
ția- El acumulează 13 
puncte (8+5), cu 5 mai 
multe decît principalul 
său urmăritor, H. P. E- 
gen (8+0). Urntează un 
alt reprezentant al echi
pei noastre, Vișan (6+2), 
apoi iugoslavul Hafner 
(5+3), vest-germanul K. 
Guggemos (3+5) și Ole- 
nici, căpitanul echipei 
române, (2+5). Prima 
noastră tripletă. Olenici 
— Dumitru — Vișan, con
duce detașat cu 28 de 
puncte.

să domine, și să egaleze în mai 
puțin de un minut (Axinte și Tu- 
reanu).

în repriza a 3-a, superioritatea 
formației române este evidentă. 
Ea preia conducerea (F. Sgîncă, min. 
44), apoi se detașează la două 
goluri (Gheorghiu, min. 47). Oas
peții reduc din handicap (Dietrich) 
dar finalul aparține clar românilor 
care mai marchează prin Pană și 
Varga, obținînd o meritată victo
rie cu scorul de 6—3 (0—1 2—1,
4—1).

Au arbitrat foarte bine R. Ko- 
chendorfer (R.D.G.) și E. Krisch 
(Iugoslavia).

C. GRUIA, coresp. județean.

Dl HOCHEI (grupa C)
Reprezentativa Franței a cîștigat 
cu scorul de 6—4 (1—0, 3—1, 2—3) 
partida susținută în compania echi
pei Ungariei. Alte rezultate : R.P.D. 
Coreeană — R. P. Chineză 3—2 
(1—0, 1—0, 1—2) ; Italia — Austra
lia 13—0 (2—0, 7—0, 4—0).

Turneul final al campionatului masculin de volei (locurile 7-12)

PARTIDE ECHILIBRATE,
DAR MAI PUȚIN

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). După 
o zi de pauză, cele 6 echipe partici
pante la turneul pentru locurile 7—12 
din cadrul campionatului masculin de 
volei și-au reluat Întrecerile in sala 
Victoria din localitate.

în prima partidă a zilei au evoluat 
echipele I.E.F-S. șl Rapid București. 
A fost o întîlnire căreia cu greu ii 
putem acorda calificativul de medio
cră, datorită modulul cum au Înțeles 
să joace cele două sextete. Și cînd 
•punem aceasta ne referim in special 
Ia Rapid, care a lăsat impresia că 
vrea să... piardă. Meciul a debutat 
intr-o notă de evidentă dominare a 
giuleștenllor care iși adjudecă net 
primul set: 15—1 ! în setul al doilea, 
e rîndul studenților să cîștige. Setul al 
treilea nu se deosebește de celelalte 
decît prin faptul că studenții gre
șesc în permanență, făcînd aproape 
cadou victoria Rapidului în acest 
set. Și, din nou, sete rîndul I-E.F.S.- 
ului să cîștige ; de data aceasta, cei 
care se -străduiesc să piardă fiind 
giuleștenii. Și, astfel, după o oră și 
40 de minute victoria finală revine 
echipei I.E.F.S. cu 3—2 (—1, 7, —3, 
8, 9).

A condus bine cuplul ploieștean N. 
Georgescu și S. Dumitrescu.

TORINO, 15 (prin telefon). Așa 
cum relatasem în cronica anteri
oară, în semifinale campioana fe
minină de floretă a țârii noastre 
a avut ca parteneră pe Dinamo 
Kazan, care constituia, bineînțeles, 
cel mai dificil adversar pînă în 
acel moment. Deși întâlnisem o e- 
chipă foarte puternică (în frunte 
cu campioana mondială individua
lă Nikonova, precum și alte două 
trăgătoare cu experiență interna
țională, / Ciliazova și Kniazeva), 
sportivele noastre ar fi putut să-și 
apropie victoria. Dar, din păcate, 
floretistele de la Steaua au, fost 
nevoite să facă față, încă din pri
mele asalturi, și unor inexactități 
de arbitraj, care le-au afectat. Ele 
au fost condpse cu 2—0, în pri
mele asalturi Stahl a fost între
cută de Kniazeva și Gyulai de 
Nikonova cu același scor. 4—2. 
Dar Ardeleanu, care s-a dovedit a 
fi cea mai .eficace trăgătoare a e- 
chipei. a redus din handicap : 4—0 
la Pavlenko. Prima manșă s-a în
cheiat totuși cu avantaj de partea 
floretistelor sovietice, prin victo
ria obținută de Ciliazova la Pas- 
cu cu 4—2.

în continuare Stahl a înregis
trat și ea o victorie asupra cam
pioanei mondiale, cu 4—2. Numai 
că diferența de scor ă fost refăcută 
imediat, Kniazeva întreeînd-o la 
limită pe Ardeleanu (4—3). De 

notat că sportivele noastre au lup
tat mai departe cu dirzenie. reu
șind să egaleze Ia 4, prin Gyulai 
și Paseu, ambele victorioase cu 
4—2 la Ciliazova și, respectiv, Pa
vlenko. Seria victoriilor Stelei a

TENTATIVĂ DE RECORD MONDIAL
LA 5000 M

PARIS. 15 (Agerpres). — Atletul 
belgian Emile Puttemâns va face 
o nouă tentativă pentru doborârea 
recordului mondial în proba de 
5 000 m plat pe teren acoperit. Cam
pionul belgian va alerga duminică, 
la Paris, în sala de la Pantin, în 
cadrul unui concurs atletic pentru 
tineret. Recordul mondial este de 
13’30,8 și-i aparține lui Puttemâns 
de la 24 februarie, fiind stabilit în 
cadrul concursului de la Vittel.

„CUPA EUROPEI44 LA SCHI
PARIS, 15 (Agerpres). — Proba 

feminină de slalom special din ca
drul concursului internațional de la 
Bareges (Franța), contînd pentru 
Cupa Europei la schi, a fost cîști- 
gată de sportiva spaniolă Conchita 
Puig, cronometrată cu timpul de 
74,62. Pe locurile următoare s au 
clasat austriecele Edith Petter-77,69, 
Brigitte Toschnig-78,80 și vest-ger- 
mana Roși Reichenberger-78,84.

La startul cursei au fost prezente 
60 de schioare.

o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„BUCURIA LUI PAHOMOVA 
SI GCRSKOV..."> 7

Sub acest titlu, ziarul „PRAVDA" 
din Moscova scrie următoarele :

„Conducătorii sportului -sovietic au 
opinat nu o dată pentru lărgirea pro
gramului olimpic la patinaj autistic, 
sport care are o mare popularitate. 
„Ne bucurăm că la Innsbruck (locul 
de desfășurare a J. O. de iarnă din 
1976) proba noastră, cea de dans, va 
figura în programul olimpic" — au 
declarat recent campionii mondiali de 
dans pe oglinda gheții, Ludmila Pa
homova și Aleksandr Gorșkov- 

teanPABAB
Despre acest imperativ al patina

jului artistic — introducerea probei 
de dans în programul J. O. — a vor
bit și antrenoarea -sovietică Elena 
Ceaikovskaia : „Comitetul Internațio
nal Olimpic a recunoscut dansul ca 
parts integrantă a patinajului artistic. 
Acum, dansul, datorită măiestriei cu 
care se execută, a DEVENIT O ADE- 
VARATA ARTA. Introducere unor e- 
lemente tehnice de mare finețe și di
ficultate a ridicat dansul pe gheață 
în rindurile probelor olimpice. îm
preună cu elevii mei ne străduim să 
facem din dans un patinaj de mare 
spectacol, în care tehnica și muzica 
să se îmbine armonios. Nu vom uita 
însă că dansul e.-. dans și trebuie să 
aibă o anumită grație, gingășie chiar. 
In sezonul viitor ne vom prezenta cu 
un nou program".

SPECTACULOASE
O partidă ceva mai animată au o- 

ferit formațiile Politehnica Timișoara 
și Universitatea Craiova, a căror 
dispută a durat circa două ore și 
jumătate. în primele patru seturi cele 
două formații au avut Insă momente 
de evoluție cînd foarte bună, cînd 
modestă, ceea ee a făcut ca fiecare 
dintre ele «ă cîștige cite două seturi. 
Din această, cauză șl spectacolul vo- 
’eibalistic a fost adesea știrbit, Iar 
fazele interesante au foet puține- 
Doar în cel de al cincilea set lupta 
a fost egală, cele două echipe făcînd 
uz mai mult de cunoștințele tehnico- 
tactice și încercînd cu mal multă In
sistență să salveze un meci ce părea 
să ee încheie la fel de tern ca și 
primul. Pînă la urmă victoria a re
venit Politehnicii Timișoara, care a 
avut un final mai bun, cu scorul 
de 3—2 (—7, 8, 7, —7, 13). Au arbi
trat foarte bine : C. Armășescu și 
V. Savu (ambii din București).

In ultima partidă a etapei : Pro
gresul — Tractorul 3—0 (9, 5, 9).

Azi, de la ora 16, se desfășoară 
partidele ultimei etape : Tractorul — 
I.E.F-S., Universitatea — Progresul 
și Rapid — Politehnica.

F. EMANUEL 

fost continuată de Ardeleanu (4—2 
la Nikonova) și Stahl (4—3 la Ci
liazova). readucînd speranțe în 
rîndul floretistelor noastre- care 
au condus în acest fel cu 6—1

Adversarele lor, însă, nu și-au 
pierdut calmul, ci au acționat 
ferm, egalînd la rîndul lor : Knia
zeva a întrecut-o pe Pascu (4—1), 
iar Pavlenko a obținut victoria la 
Gyulai (4—0). Sportiva noastră a 
fost marcată de efortul depus în 
asaltul său precedent, extrem de 
lung, datorită numeroaselor lovi
turi nevalabile și unor defecțiuni 
tehnice. A fost momentul-cheie al 
meciului. Și cu toate că Ardeleanu 
a mai contribuit cu o victorie 
(4—3 la Ciliazova), ducînd din nou 
echipa Steaua în avantaj (7—6). în 
următoarele asalturi au cîștigat 
sportivele din Kazan, în condițiile 
unor inexactități de arbitraj : Ni
konova a -egalat întreeînd-o pe 
Pascu (4—2), iar Pavlenko a imi
tat-o pe campioana mondiala în 
fața lui Stahl. La scorul de 8—7 
pentru Dinamo Kazan, meciul a 
fost oprit. întrucît echipa sovietică 
avea un avantaj de 5 tușe, ceea 
ce-i asigura victoria și în cazul 
unui scor egal.

în cealaltă semifinală, campioa
na Ungariei. Voros Meteor (Buda
pesta) a obținut o victorie surprin
zător de mult muncită (9—7) la 
campioana R.F.G., Tauberbisehoff- 
heim. Ultima echipă avea să de
vină partenera Stelei în disputa 
pentru locurile 3—4. Floretistele 
noastre au cîștigat. cu 9—5 (Arde
leanu și Stahl cite 3 v., Bartoș 
2 și Gyulai).

Pentru ca seria surprizelor să 
meargă pînă la capăt, actuala edi
ție a „C.C.E." a revenit echipei 
din Budapesta, cu 9—4. datorită în 
special formei excelente dovedită 
de Schwarzenberger. Echipa din 
Kazan, în schimb, n-a mai contat 
pe principala ei trăgătoare. Niko
nova,-cîștigătoare doar într-un sin
gur asalt...

Și astfel, floretistele Stelei au 
părăsit. în miez de noapte, „Palaz
zo delo Sport" fără mult disputatul 
trofeu, ducînd în inimi, în loc de 
bucurie, amărăciunea neîmplinirii 
dorinței lor. dorință la baza căreia

ECHIPA ZAIRULUI A CÎȘTIGAT
CAIRO. 15 (Agerpres). — Selec

ționata Republicii Zair, calificată 
pentru turneul final al campionatu
lui mondial, a cîștigat actuala edi
ție a „Cupei Africii" la fotbal. în 
rejucarea finalei, fotbaliștii din Zair 
au învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Zambiei. Golurile au fost 
înscrise de N’Daye (min. 30) și Ad
ded (min. 47) Partida s-a disputat 
pe Stadionul Național din Cairo în 
prezența a peste 30 000 de specta
tori.

După cum se știe, în primul meci 
al finalei, cele două echipe au ter-

RECLAMELE CU MARK SPITZ
„Firmele americane care au căutat, 

printr-o reclamă intensă, sub egida 
multiplului campion olimpic de la 
Miinchen, Mark Spitz, să-și intensifi
ce afacerile comerciale, nu au reali
zat profiturile scontate. Această cam
panie de reclame, cu concursul lui 
Mark Spitz, a depășit orice limită în 
materie, el devenind eroul unei pu
blicități comerciale cum nu s-a mai 
cunoscut de la Lindbergh încoace. 
Zeci de firme au încheiat contracte 
cu celebrul înotător, unele chiar pe 
o durată de două sau mal multe de
cenii, dar rezultatele au fost sub ori
ce așteptări, unele au ajuns chiar în 
pragul falimentului. Primii care au 
reziliat contractul- au fost : o casă de 
mode și o fabrică de produse lactate, 
iar o firmă de galanterie, care a avut

„Cele petrecute nu fac parte din 
scenariul vreunui film, nici din acțiu
nea un-eia din comediile de la Covent 
Garden din Londra- E vorba de o co
medie cu totul de alt gen, care ascun
de în sinul ei adevărate subiecte de 
tragedie modernă.

— Cit cereți pe Jimmy ?
— 5 000 de lire sterline.
— Bine, dar are numai • 14 ani...
— Tocmai de aceea. Altfel as fi 

cerut cel puțin 50 000.
— De aoord !
Cele de mai sus nu sint deloc 

fructul Imaginației. Jimmy Gordon, 
portarul selecționatei școlare engleze, 
avea doar 14 ani cînd tatăl său, mo
dest negustor de legume, a hotărit 
să treacă la afaceri mai rentabile ex- 
ploatîndu-si propriul copil. Cu un ci
nism vecin cu inconștiența, el • de-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul „Ligii europene*  la tenia de 
masă, selecționata Ungariei a intilnlt la 
Moscova echipa U.R S.S. Jucătorii ma
ghiari au obținut victoria cu scorul de 
6—1. Punctul echipei gazdă, a fost obți
nut de Zoia Ruinova, care a lntrecut-o 
cu 2—1 pe Judith Magos. Cel mal bun 
jucător al echipei ungare, Istvan Jonyer 
l-a învins cu 2—0 pe Stanislav Gomoz
kov și cu 2—1 pe Sarhoian. în clasamen
tul final al competiției, pe primul ioc 
s-a clasat selecționata Ungariei cu 10 
puncte, urmată de Suedia.

• ••

nefericita inspirație de a încheia un 
contract pe viață cu Spitz, caută să 
scape de obligațiile pe care și le-a 
asumat, pe căi juridice.

Spitz nu are prea mulți simpati- 
zanți nici în cercurile artiștilor de 
cinema sau de televiziune, datorită, 
în primul rînd. îngîmfării sale. Nu 
concepe să nu fie cap de afiș sau să 
aibă roluri de mina a doua. Unul 
dintre posturile americane de televi
ziune, care a avut luni de zile emi
siuni cu Mark, a abandonat afacerea.

De altfel, părerile despre Mark 
Spitz sînt, peste tot, de natură ne
gativă. El este considerat ca un or
golios fără pereche. Un ziarist a făcut 
următoarea remarcă : „Este imposibil 
să scrii ceva interesant și educativ 
despre Mark. într-un interviu televi- 

darat : „16 cluburi s-au zbătut să-1 
obțină pe fiul meu și dintre acestea 
14 erau din prima ligă- Unii nu s-au 
sfiit să mă îmbete, spre a-mi smulge 
o semnătură pe contract. Niște naivi. 
Pe mine să mă îmbete ? L-am vindut 
binișor lui Blackpool, care mi-a pus 
bănișorii în palmă".

E vorba de suma de mai sus și — 
precum se vede — ea reprezintă pre
țul unui copil-minune la tîrgul fotba
lului. Scandalul a fost descoperit și 
expus iubitorilor de sport din Marea 
Britanie. „Negustorii de -sclavi" au 
dat iama printre copiii talentați în 
jocul cu balonul rotund și mașinați
ile boss-ilor operînd în lumea de mi
zerie a părinților acestor copii au 
stîrnit o legitimă revoltă. Nevoiți a-și 
vinde propriii copii afaceriștilor spor
tului, bieții părinți șomeri credeau că 
fac o afacere bună, de altfel singura 
nădejde care le mai rămăsese pentru 
a putea reciștiga dreptul la o viață 
mal bună. Iată ultimele fapte, așa 
cum «tnt de prezentate de presa en
gleză :

„Căpitanii echipei școlare din Sohc,

metrat pe distanța de 114 km ou timpul 
de »h M :N. In același timp cu învin
gătorul au fost înregistrați francezul 
Cyrille Guimard șl belgianul Rlck van 
Linden. Liderul clasamentului general 
continuă să fie Eddy Merckx, urmat de 
compatrloții săi Kick van Linden — la 
9 sec. Roger Swerts la 16 sec. și france
zul Alaln Santy la 18 sec.

La Zakopane s-a desfășurat un mare 
concurs de schi — probe nordice. Cursa 
masculină de 50 km a revenit norvegia
nului Magne Myrmo — 2 h 41:03, urmat 
de compatriotul său Ivar Formo — 
2 h 43:03 și finlandezul Juha Mieto — 
2 h 43:22. In proba de sărituri de la

■
Cursa cicilstă Paris — Nisa a continuat 
cu disputarea etapei a 5-a (Orange — 
Bandoi), în care victoria a revenit la 
sprint belgianului Eddy Merckx, crono

s-au aflat săptămîni întregi de stă
ruitoare pregătire...

Deși au abordat cel de-al doilea 
examen de la Torino — „Trofeul 
Martini" — după o zi istovitoare, 
floretistele țării noastre au avut 
comportări excelente. în primul 
tur nu mai puțin de 4 românce au 
terminat în fruntea seriilor respec
tive — Ana Pascu, Olga Szabo, 
Ecaterina Stahl și Ileala Gyulai. 
Bine au evoluat și celelalte trei tră
gătoare : Magda Bartoș și Viorica 
Draga, clasate pe locurile 2 în serii 
și Suzana Ardeleanu cu cîte 3 vic
torii care, ușor bolnavă, a trecut 
totuși în turul următor (2 v).

în 16-imi sportivele noastre au 
continuat să se afle printre prota
goniste. De data aceasta, cel mai 
bine a tras, Magda Bartoș, cap de 
serie cu 5 victorii. Irezistibilă, ea 
a dispus cu. ușurință de fosta cam
pioană mondială. Ildico Rejto, cu 
4—1, apoi a întrecut-o pe Pavlen
ko la 0. Cap de serie a terminat a- 
cest tur și Ecaterina Stahl, tot cu 
5 victorii. Printre învinsele sale, 
campioana mondială de la Gote- 
borg, Nikonova și redutabila Bobiș. 
Trei alte reprezentante ale țării 
noastre au ocupat locurile , 2 în 
serii : Ana Pascu, Olga Szabo și 
Suzana Ardeleanu (în revenire), 
toate cu cite 4 victorii. Evoluînd 
mai prudent, Ileana Gyulai a ocu
pat locuj 3 (3 victorii).

Singura floretistă ieșită "din între
cere a fost Viorica Draga, care a 
■fost dezavantajată net. în două a- 
salturi, de arbitrul Jean Dehez 
(Belgia), același care joi seara a în
tors rezultatul Stelei în C.C.E.

La ora închiderii ediției se aflau 
în plină desfășurare asalturile tu
rului III (optimile), în care Româ
nia are nu mai puțin de 5 concu
rente. Seria cea mai avantajoasă o 
are Ardeleanu, doar cu Muzio 
concurentă mai ’dificilă. în schimb. 
Pascu face parte din aceeași serie 
cu Belota și Bobis, Szabo cu De- 
maille, Ciliazova și Tordassyi, Bar
toș cu Kniazeva și Simonfy, iar 
Gyulai cu Rejto, Palm, Dumont și 
Raczova.

Sîmbătă dimineața au loc sfertu
rile și semifinalele, iar după-amia- 
ză finala, de la ora 17, ora locală.

Sebastian BONIFACIU

„CUPA AFRICII" LA FOTBAL
minat la egalitate : 2—2 (după pre
lungiri)..

în clasamentul final al „Cupei A- 
fricii", pe locul trei s-a clasat re
prezentativa Republicii Arabe Egipt, 
iar locul patru a fost ocupat de 
formația Republicii Populare Congo.

★
La Sofia, în prezența a peste 

20 000 de spectatori, s-a jucat meciul 
de fotbal din sferturile de finală 
ale C.E. de tineret dintre echipele 
Bulgariei și Poloniei. Fotbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu 2—1 
12—0).

LICITAȚIA COPIILOR

■• Năstase in sferturile de finală
• Perechea Tiriac — Panatta

in semifinale

WASHINGTON. Tenismanul ro
mân Ilie Năstase s-a calificat în 
sferturile de finală ale turneului 
de la Washington, concurs contînd 
pentru grupa la Circuitului W.C.T. 
în optimi, Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe Goerges Goven, pe care l-a în
vins cu 6—2, 6—2. Tom Okker l-a 
întrecut cu 7—6, 6—3 pe Hans 
Pohmann, iar Tom Gorman a cîști
gat cu 6—3. ,4—6, 6—4 partida sus
ținută cu Phil Dent.

Alte rezultate : Cliff Drysdale — 
Raz Reid 6—2. 6—1 ; Tony Roche 
— Sherwood Stewart 6—2, 6—1 ; 
Nikola Pilici — Patrice Dominguez 
4—6, 6—3, 6—3 ; Marty Riessen — 
Allan Stone 6—4, 6—4.

SAO PAULO. Au continuat în
trecerile turneului internațional de 
tenis de la Sao Paulo (grupa a 
Ill-a W.C.T.). Favoritul nr. 1 al 
concursului, Rod Laver s-a califi
cat în sferturile de finală învin- 
gîndu-1 cu 6—2, 6—2 pe OnnjT Pa- 
run. Arthui- Ashe a dispus cu 5—7. 
6—4, 6—3 de compatriotul său 
Roscoe Tanner, Bjom Borg l-a în
trecut cu 6—2, 6—3 pe Edson Man- 
darino, iar Antonio Zugarelli a 
cîștigat. cu 4—6, 6—4, 6—3 în fața 
lui Ray Moore.

în proba de dublu, perechea Ion 
Tiriac (România), Adriano Panatia 
(Italia) a întrecut cu 6—4, 6—1 cu
plul Juan Gisbert (Spania), Roger 
Taylor (Anglia) și s-a calificat pen
tru semifinale. Mai sînt calificați 
în semifinale Ray Moore și Onny 
Parun, care i-au eliminat cu 6—4, 
6—3 pe Antonio Munoz și Antonio 
Zugarelli.

LOTURILE CEHOSLOVACIEI
PENTRU C.E.

DE TENIS DE MASĂ
Federația cehoslovacă de speciali

tate a alcătuit loturile de sportivi 
care vor participa la campionatele 
europene de tenis de masă, progra
mate în luna aprilie în Iugoslavia,

Din echipa masculină fac parte, 
printre alții, cunoscuții internațio
nali Milan Orlovski și Jaroslav 
Kunz, precum și tinerii Josef Dvo- 
racek, Irji Miroslav Senk și Pavel 
Ovcarzik.

Jn fruntea lotului feminin se află 
Alice Grofova, alături de care vor 
mai juca Hana Ridlova, Milena Ziz- 
kova, Ludmila Smidova, Dana Du- 
binova și Ana Cikova.

IfQVIPTE
zat de 27 de minute, a avut un sin
gur • răspuns inteligibil: mama mea 
(spunea Mark) este mult mai fericită, 
după J.O. de la Miinchen, ca îna
inte..."

Chiar și în cercurile sportive ame
ricane, Spitz continuă să stîrnească 
antipatie. Acum cînd s-a dedicat yach- 
tingului de agrement, se consideră un 
as. „în șase luni am învățat mai 
mult în. acest sport — spunea, intr-o 
declarație. Spitz — decît alții în șase 
ani..." Popularitatea celui mai rapid 
înotător de la Miinchen s-a spulberat 
rapid. Acum, pe multe afișe, pe care 
pozează rîzînd, făcînd reclamă unor 
paste de dinți, dantura lui Mark a 
fost mîzgălită în negru de către 
copii, ceea ce spune foarte mult..."

Raymond Price, a fost achiziționat de 
la părinții săi de către clubul Arsenal, 
în afara sumei inițiale de transfer, 
tatăl a mai pretins o indemnizație lu
nară de 62 de lire sterline.

Miner șomer din Edinburgh, Bill 
MacCarthney a căutat multă vreme 
solicitanți pentru fiul său Phil, renu
mit în toată Scoția pentru precizia ti
rului său la poartă- L-a vindut, în 
fine, lui West Bromwich Albion, care 
i-a oferit 1 000 de lire și o rentă lu
nară de 82 de lire sterline.

După relatările presei, nici unul din
tre acești copii care au fost supuși 
licitațiilor nu învață la școală. Ei sînt 
nevoiți să-și petreacă tot timpul Ia 
club, unde atunci cînd nu au antre
namente sînt utilizați ca oameni de 
serviciu, la curățenia stadionului. Fot
baliștii din cadrele primelor echipe 
au protestat Împotriva unor asemenea 
practici, dar «e pare că nu e nimic 
de făcut Părinții lor i-au vindut și 
Lată cum fotbalul se poate transforma 
și tntr-o formă deloc lăudabilă de 
robie modernă*.

trambulină, pe primul loc (-a situat 
Henri Glass (RD. Germană) cu 250,2 p 
șl sărituri de 108 m și 107,5 m, urmat 
de campionul olimpic de la Sapporo, 
polonezul Woljceh Fortuna, eu 236 p 
(107 m și 104.5 m). Marele favorit al pro
bei, Hans Georg Aschenbach (R.D. Ger
mană) s-a clasat pe locul trei, cu 231,7 p. ■
In cadru! lucrărilor Federației interna
ționale a sportului universitar (F.I.S.U.) 
s-a stabilit ca viitoarea ediție a „Uni
versiadei" să aibe loc între 11 și 21 sep
tembrie 1975 la Belgrad. Pentru organi
zarea „Universiadei" din 1977 candidează 
orașele Sofia și Milano. O nouă ședință 
a F.I.S.U. va avea loc ia 30 martie, la 
Madrid.


