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competiție care a deschis sena întrecerilor ediției de vară a „Cupei tineretului"

IN JUDEȚUL VÎLCEA START IN 
EDIȚIA DE VARA A 

„CUPEI TINERETULUI"

Duminică, în toate asociațiile 
sportive din județul Vîlcea s-a dat 
startul în ediția de vară a „Cupei 
tineretului". Amănunte asupra a- 
cestui important eveniment sportiv 
de masă ne-au fost furnizate de 
către tovarășul Dumitru Vlăduț, 
prîm-vicepreședinte al Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport.

Acțiuni de anvergură, cu partici
parea a sute de tineri și tinere au 
fost organizate la Fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Vîlceana16 
(700), la Fabrica de cauciuc din Dră- 
gășanl (400), la Grupul școlar de 
chimie din Rm. Vîlcea (600), unde 
prioritate au avut 
lei, handbal, șah, 
popice și baschet.

în același timp, 
Mai1* a avut loc deschiderea festi
vă a ediției de vară a „Cupei tine
retului" (totodată a sezonului spor
tiv în aer liber) în prezența oficia
lităților județene. Cu acest prilej

a fost organizată o mare competiție 
de eres cu participarea elevilor din 
școlile generale, liceele teoretice, de 
specialitate șl din școli profesio
nale. Iată și cîștigătorii pe categorii 
de vîrstă:

clasa a V-a: Aurora Ionescu 
(Școala generală 2) și M. Istrate 
(Șc, gen. 2) 5 clasa a Vl-a: Valen
tina Mărgineanu (Școala sportivă 
Rm. Vîlcea) și P. Petec (Șc. gen. 
2) ; clasa a VII-a : Simona Guițoiu 
(Șc gen. 1) și D. Mecu (Șc. gen. 
4) ; clasa a VIII-a: Maria Găitănaru 
(Șc. gen. 5) și I Chiș (Șc. gen. 2) j 
juniori II: Gheorghița Pleșanu (Li
ceul „Vasile Roaită“) și C. Roman 
(Liceul de chimie); juniori I: Ele
na Blaje (Liceul „V. Roaită11) și 
Găitănaru (Liceul forestier)

mână-istorie, română-maghiarâ, is- 
torie-geografie, muzică și 
Ies de la educație fizică.

Cîștigătorii :
Facultăți generale, fete

Macovei, Muzică, anul I, 
Horia Graur, Fizică, anul

Facultatea de educație fizică, fete 
—- Ilona Maksai, anul I ; băieți — 
Ioan Deak, anul II

Sebastian ALBU, coresp.

— Maria 
băieți — 
II.

I.

întrecerile de vo- 
tenis de masă.

pe stadionul „1

Turneul international de șah din Capitala

PARTIDE DECISIVE
IN RUNDA

DE ASTĂZIMS

Luni dimineața s-au epuizat toate 
partidele întrerupte. Liderul cla
samentului, Vitali Țeșkovskl, și-a 
valorificat ușor avantajul pe care-1 
avea Ia Șubă șl a cîștigat în cîteva 
mutări. Un final dificil, dar foarte 
bine condus, l-a avut Kurajita în ‘ 
partida cu Popov. Maestrul iugoslav 
a cîștigat și astfel a devenit con
curentul cu cele mai mari șanse de 
a-1 egala pe Țeșkovski. Este foarte 
probabil ca rezultatul partidei 
directe dintre acești doi fruntași 
ai clasamentului (runda a XITI-a) 
să decidă soarta victoriei în turneu, 
în celelalte partide întrerupte, Vais- 
nian a remizat cu Partoș, iar Pla-

Tibetiu RADULESCU

(Continuare tn pag. a d-a)

,,CROSUL PRIMĂVERII-
LA TG. MUREȘ

Studenții Institutului pedagogie 
din Tg. Mureș au luat parte la tra
diționalul cros al primăverii orga
nizat de U.A.S.C. în colaborare cu 
catedra de educație fizică. La a- 
ceastă reușită acțiune sportivă de 
masă s-au înscris peste 350 de stu- 
denți și studente de la facultățile 
de matematică, fizică, chimie, ro-

„CROSUL CRAVATELOR ROȘII“ 
LA BAIA MARE

în organizarea Consiliului jude
țean Maramureș al organizației pio
nierilor a avut loc un frumos con
curs de cros pentru cei mai mici 
sportivi. întrecerea s-a desfășurat 
pe dealul Florilor și s-a bucurat de 
participarea reprezentanților 
școli generale.

Cîștigătorii :
Fete, clasa a IV-a : Maria 

toi ; clasa a V-a: Cornelia 
clasa a Vl-a: Viorica Costea. Bă
ieți, clasa a IV-a: V. Petcheș ; cla
sa a V-a : Ov. Cadar ; clasa a Vl-a: 
I. Ilieș ; clasa a VII-a: I. Alpxan

Pe locul I s-au situat atleții Șco
lii generale nr. 11, care a ăvut cea 
mai bună mobilizare.
Teodor TOHATAN, coresp. județean

a 15

Apos- 
Șuta;

încă un tur de pistă din marea 
și pasionanta cursă a intrecerii di
vizionarelor A, parcurs sîmbătă si 
duminică, în mijlocul unui interes 
general. Dovadă ? Tribunele arhi
pline la marea majoritate a dispu
telor, un mare număr de specta
tori chiar și în Glulești, deși jocul 
găzduit de „potcoavă1* suporta, la 
aceeași oră, concurența pe micul e- 
cran a derbyului de etapă U.T.A. 
— Steaua...

Nu încape vorbă, fiecare echipă 
își are masa ei de suporteri, com
pactă, fidelă, pregătită, oricind, su
fletește și pentru decepții, căci ce 
alt sentiment decît acesta i-a în
cercat pe mulți dintre ei într-o e- 
tapă de campionat în care doar trei 
terenuri, din nouă, au văzut victo
ria gazdelor; victorii smulse cu 
prețul multor emoții, suspans-ul 
planînd pînă aproape de finiș, a- 
menințător, peste cîmpurile de joc 
de la Arad, Constanța și Reșița.

în rest, nu mai puțin de șase 
remize, chiar și acasă la lider care, 
iată, pierde, duminică, al doilea 
punct (din actualul campionat) pe 
propriul teren. Privit prin prisma 
rezultatelor realizate în această e- 
tapă de toate echipele aflate în 
plutonul fruntaș, punctul lăsat de 
elevii lui Cernăianu pe gazonul 
„Centralului" nu are, deocamdată, 
prea mari proporții, dar el, acest 
singur punct, va putea însemna o 
adevărată risipă la proxima rundă, 
dacă, cumva, Universitatea Craiova 
nu va surmonta greul handicap al 
deplasării la Iași. Am spus Iași și. 
iată, vrlnd-nevrind, gîndul

poartă și spre remiza obținută, 
Cluj, de echipa lui Ilie Oană, re
miză care, împreună cu aceea de 
ia Ploiești, complică lucrurile din 
zona lanternei, acolo unde, de du
minică seara, chiar și ocupanta ul
timului loc. Sport Club Bacău, a 
prins iar să spere...

Atit, doar, despre implicațiile, 
prezente și de perspectivă, aduse 
de această etapă la cei doi poli ai 
clasamentului, o etapă colorată cu 
foarte multe surprize, ce dau far-

(Continuare in pag. a 3-a)

tnaintașul mureșan Fazekaș și mijlocașul dinamovist Dinu intr-un dir: 
duel pentru balon (Fază din meciul A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo) 

Foto : Dragoș NEAGU

în vederea partidei de simbătă, eu Franța

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
S-A REUNIT

Astăzi și miine, jocuri de verificare-antrenament
LA BUCUREȘTI

Sportul studențesc (tineret) si Metalul BucureștiCU

ț

Ieri dimineață, la locul obișnuit de întîlnire, sediul 
F.R.F., s-au reunit compbnenții lotului reprezentativ 
de fotbal, convocați în vederea partidei de sîmbăta. 
de la Paris, în compania echipei Franței. La apelul 
antrenorilor VALENTIN STÂNESCU și ROBERT 
COSMOC au răspuns „prezent” următorii jucători: 

portari : RADUCANU și JIVAN
fundași: ANGHELINI, ANTONESCU, SAMEȘ, 

DINU, HAJNAL, CRISTACHE
mijlocași: DUMITRU, BELDEANU
alacanți : TROI, DOBRIN, DUMITRACHE, KUN. 

IORDÂNESCU, M. SANDU. MARCU
BĂLĂCI, selecționat și el pentru partida de sîm

bătă, și care a sosit duminică seara din R. F. Ger
mania, unde a jucat cu reprezentativa de juniori, 
urmează să se prezinte în cursul zilei de astăzi, la 
Snagov, acolo unde întregul lot s-a deplasat îndată 
după reunirea de la București.

Programul zilei de ieri a prevăzut un control me
dical general, efectuat sub conducerea dr. DUMITRU 
TOMESCU, medicul lotului, după care a avut loc o 
scurtă ședință de pregătire.

Pentru astăzi, programul cuprinde un joc la două 
porți, de două reprize a cite 30 de minute, in com
pania echipei de tineret Sportul studențesc. La sfîrșî- 
tul partidei se va desfășura o reuniune la care au 
fost convocați și conducătorii și antrenorii echipelor 
care dau jucători lotului reprezentativ. Aceștia se în- 
tîlnesc în cursul dimineții la sediul F.R.F. și vor 
pleca la Snagov la amiază spre a vedea și partida de 
antrenament cu Sportul studențesc.

Miine se va desfășura principalul meci de verifi
care a lotului. Partener va fi echipa Metalul Bucu
rești. întîlnirea se va disputa pe două reprize de cite 
45 de minute. Cu acest prilej va fi utilizată formula 
de echipă preconizata să înceapă jocul cu Franța.

Plecarea spre Paris va avea loc joi dimineața, cu 
avionul, pe ruta București — Ziirich — Paris. In 
ziuă sosirii, se proiectează un antrenament pe stadio
nul „Parc des Princes1* care va găzdui jocul, după 
cum șl vineri va avea loc un antrenament, mult mai 
ușor, ultimul dinaintea meciului.

Astăzi începe la Timișoara și Ploiești

COMPETIJIA DE
în doiîă mari centre sportive 

țării, la Timișoara și Ploiești 
cep astăzi întrecerile pugilistice 
„Turneului primăverii", care i 
nește — pe categorii de greutate
— pe cei mai buni boxeri (cu 
excepția unei duzini de membri ai 
lotului național).

Pentru a putea determina valoa
rea întrecerilor din Sala nr. 2 ti
mișoreană și din sala ploieștean ă 
„Rafinorul", am rugat pe delegații 
federației 
precierile

Cap tie
Crist ea 

general al 
natului, o categorie — cea a semi- 
muștelor — domină de departe 
competiția. Lupta va fi necruță
toare între Aurel Mihai, Ștefan 
Boboe, Remus Cozma și Petre Ga- 
nea. Dar meciul 
deveni capul de
— și pe care-I 
dare — este cel 
halcea și Victor Zilberman. Ceea 
ce nu însemnează că la celelalte 
categorii nu pot interveni partide

In județul Neamț

de specialitate să facă a- 
de rigoare.

afiș.- Mihakea-Zilberman
Petroșeneanu, secretarul 
F.R.B.: „în capitala Ba-

care probabil va 
afiș al finalelor 

aștept cu nerăb- 
dintre Sandu Mi-

Marian Lazăr (dreapta) — candidatul nn 1 al categoriei cocoș 
Paul ROMOȘANFoto :

DAR NU TOATE!

extrem de interesante. Să citez 
cîteva : Marian Lazăr eu Dobăieș 
sau Duminică, Iacob Augustin — 
Ion Vladimir sau Adrian Guțu — 
Mageri. Nu e de neglijat nici ca
tegoria semigrea, unde candidează 
la lauri : Gyorffi, Constantinescu. 
Simon, Viran și Peter".

de

in * pag. a 2-a rubrica

6 candidați la categoria musca
Alexandru Vladar, antrenor fede

ral : „Prahova are și ea privilegiul

ILIE NASTASE A CÎȘTIGAT 
DE LA WASHINGTON

de a vedea o 
bine asortată 
muștelor, în care e greu să te de
cizi cînd ai pe listă pe piteșteanul 
Mihai Toma, Ștefan Băiatu, vete
ranul Vasile Drăgan, fostul cam
pion Traian Cerchia. Ion Sulă sau 
Teodor Dinu. Meciul care mi-ar 
stîrni cel mai mult curiozitatea ar 
putea fi o finală la categoria pană 
între Constantin Ștefanovici și Pa
vel Nedelcea, a cărui reintrare e 
așteptată cu interes. Dar poți ști 
dacă nu cumva le vor strica soco
telile Mihai Ploieșteanu (atît de 
eficace peste hotare !) sau Octavian 
Amăzăroaie ?"

categorie extrem 
și anume categoria

in peisajul continuu înfrumusețat al orașului Piatra Neamț, bazele 
sportive constituie puncte de, un legitim interes pentru iubitorii de miș
care și exercițiu fizic. Pentru a vedea: cum sînt gospodărite bazele spor
tive și dacă numărul și utilarea lor satisfac dorințele mereu crescînde ale 
iubitorilor de mișcare, ațm efectuat, recent, un raid anchetă în municipiul 
Piatra Neamț.

Blocnotesul nostru a înregistrat aspecte pozitive, 
gospodăresc.trădează lipsă de interes și de spirit

SOLICITATA LA MAXIMUM

împreună cu tov. Ticu Bogdan, teh
nician la resortul baze sportive din 
cadrul C.J.E.F.S. Piatra Neamț, ne-am 
deplasat la complexul sportiv „Ceah
lăul11, locul de desfășurare a majo
rității competițiilor sportive cu ca
racter republican. Terenul central se 
prezintă în condiții bune, gazonul este 
refăcut după uzura din turul cam
pionatului (pe el joacă divizionara B, 
Ceahlăul, echipa sa de juniori și di
vizionara C, Relonul Săvinești), ves
tiarele sînt reamenajate, deci își 
așteaptă oaspeții care vor atrage din 
nou duminică de duminică, mii de 
spectatori în tribunele cochetului sta

dar și situații care

de
cu

terenul central exis- 
zgură (pe el au loe

dion. Alături 
tă un teren 
meciuri din campionatul județean) și 
încă unul gazonat,. dedicat Centru
lui de copii și juniori.

Am părăsit
Iul, oprindu-ne apoi la sala de sport 
a municipiului. Aici, peste 20 de 
eîevi și eleve, componenți ai secției 
de atletism a clubului „Ceahlăul" se 
pregăteau sub conducerea .antreno
rului Al. Dinei. Auzind de vizita noas
tră, președintele 
Dimitriu Vitalie, 
o bază sportivă 
mum. Zilnic, sala
De terenul de fotbal ce să mal spun... 
Antrenamente antrenamente

.împărăția1* fotbalu-

acestui club, prof, 
ne-a spus : „Avem 
solicitată la maxi- 
de sport este plină.

(„Ceahlăul" și „Melonul Săvlnești'),' 
meciuri destule, la un moment dat 
ne întrebăm și noi cum de mai re
zistă gazonul. O suprasolicitare cere, 
apoi, și niște reparații. Dacă noi ac
ceptăm ca anumite asociații sportive 
să-și dispute întrecerile pe terenurile 
noastre sau în sală, tocmai în dorința 
ca. sportul din Piatra Neamț să se 
extindă, nu înțelegem cum aceste 
asociații „uită" să-și achite datoria 
(chiria) prevăzută în regulamentul 
administrării bazelor sportive, și 
care ar fi folosită numai la efectua
rea reparațiilor atît de necesare".

în fața sălii de sport se află două 
terenuri de handbal bituminate, unul 
a fost transformat in perioada de timp 
rece în patinoar natural (un lucru 
foarte bun), iar celălalt fiind folosit 
de micii fotbaliști pentru „miuțe11. 
Tot aici, între cele două terenuri de 
handbal, s-au amenajat două terenuri

Pavel PEANA

TURNEUL
6-3, 6-3 lN FINALA

WASHINGTON.
— Corespondentul Agerpres trans
mite :

Pe stadionul acoperit „Capital 
Center11 din Landover, în apropie
rea Washingtonului, a avut loc 
duminică după-amiază, finala tur
neului „Xerox Tennis Classics11, 
din cadrul Circuitului mondial 
W.C.T. Ca să folosim expresia co
mentatorului sportiv al postului de 
televiziune N.B.C. «„racheta de 
aur" a lumii pe anul 1973, Ilie Năs
tase, l-a întilnit pe „olandezul zbu
rător1* Tom Okker».

încă de la începutul turneului, 
comentatorii sportului alb antici
pau această componență a finalei, 
însă au evitat să facă vreun pro
nostic asupra rezultatului. Desi
gur, avînd în vedere valoarea re
ală a celor doi jucători, românul 
figura drept principal favorit. Dar, 
știind că din cele șapte întîlniri 
cu Okker în 1973, Ilie Năstase nu 
a cîștigat decît trei — fapt care 
a determinat presa internațională 
să scrie despre un așa-zis „com
plex Okker" de care ar suferi Năs
tase — comentatorii sportivi nu 
excludeau e nouă surpriză.

De la prima minge, ofensivă 
dezlănțuită a lui Okker, care în
cepe cu un serviciu impecabil. 
Năstase, crispat, returnează în 
fileu trei din cele patru servicii ale 
olandezului, pierzlnd prjfflul eW

A sosit in Capitală

18 (prin telex).
CU OKKERI
la zero. Cîștigă cu greu 
următorul ghem și-l 
pierde ușor pe al trei
lea. Următoarele două 
ghemuri par o repeta- • 
re fidelă a primelor 
două : 3—2 pentru Ok- 
ker. în ghemul 6, însă, 
Năstase, parcă aducîn- 
du-și aminte că este 
primul tenisman al lu
mii, schimbă complet 
întreaga desfășurare a 
jocului. După ce ser
vește un „as“, pe care 
Okker îl urmărește doar 
cu privirea, trimite în 
forță alte trei servicii 
în careul advers și Ok
ker răspunde cu greu, 
dînd posibilitate lui 
Ilie să plaseze mingile 
unde dorește și să cîș- 
tige ghemul la zero 
Năstase pune pe de
plin stăpînire pe joc 
printr-un plasament 
extraordinar, loburi tri
mise, cu măiestrie, mingi așezate 
pe colțuri sau puse ușor lingă 
fileu. Okker nu reușește să țină 
piept ofensivei și cedează pe rînd 
ultimele trei ghemuri ale setului: 
6—3, în favoarea campionului ro
mân !

k AJ •fcilefS set ia;«pe prfejx-un

SPARTAK Leningrad
deținătoarea „Trofeului

ziarului SPORTUL

ghem luat la zero de către Năs
tase. Este rîndul lui Okker sâ 
treacă în cursa de urmărire: 1—1.

C. ALEXANDROAIE

(Continuare tn vag a d-a) I

Suita oaspeților noștri de sea
mă din baschetul internațional este 
continuată săptămîna aceasta de 
celebra echipă feminină Spartak 
Leningrad, câștigătoarea celor două 
ediții ale Cupei cupelor desfășura
te pînă acum, competiție dotată 
„Trofeul ziarului SPORTUL 
București1*. Sportivele sovietice 
sosit ieri dimineață în Capitală 
urmează să susțină miercuri sea
ră (sala Floreasca, ora 19).meciul 
retur cu I.E.F.S., în cadrul semi
finalelor Cupei cupelor (la Lenin
grad, Spartak a învins cu 86—41).

Spartak Leningrad este una din
tre cele mai vechi 
formații de baschet 
în momentul de față 
cui î în campionatul 
22 de partide, a cîștigat 18). fiind

cu

au
Și

și puternice 
din U.R.S.S. 
ea ocupă lo- 
unional (din

Deținătoarele „Trofe
ului ziarului SPORTUL 
București" la cîteva 
minute după sosirea 
la hotelul Union.

Foto: S. BAKCSY

(Continuare In pag. a 2-a)

SverdJovsk,
Cfclas, Dina-

urmată de Uralmaș 
Spartak Moskovskaia
mo Kiev și T.T.T. Daugava Riga.

Pe plan internațional, Spartak 
a obținut prima mare performan
ță în primăvara anului 1972 cînd, 
învingînd în finală pe Vozdovac 
Belgrad, a cucerit „Trofeul zia
rului SPORTUL — București1* Un 
an mai tîrziu, sportivele sovietice 
au repetat succesul, întrecind pe 
Slavia Praga.

Lotul deplasat de fruntașa cam
pionatului. URS.S. .cuprinde o se-

rie de valoroase jucătoare, dintre 
care remarcăm pe Nadia Zaharo
va — căpitana reprezentativei U- 
niunii Sovietice și a echipei Spar
tak, Aleksandra Ovcinikova, La
risa Sirokova (2,02 m) și Tamara 
Kaleovghina, componente ale se
lecționatei unionale. Celelalte ju
cătoare sînt: Natașa Petrova, Liu
ba Cernova, Tania Lemehova, Nina 
Kurova, Irina Akelova și Ileana 
Krupenina. Conducătorul delegați
ei este Viktor Ragjivin — maestru 
eiaerit și antrenor enjerit al

U.R.S.S.. iar antrenor, Stanislav 
Ghecinski, care ne-a declarat ur
mătoarele :

„Echipa Spartak Leningrad vine 
pentru prima dată in țara dumnea
voastră, unde sînt convins că se 
va simți bine. Referitor la între
cerea de miercuri seară, și eu și 
jucătoarele dorim ca întîlnirea să 
ofere un spectacol frumos și sg 
demonstreze progresul baschetului 
feminin pe plan mondial”.

& STANCULESCU
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Pionierii și sportul O competiție tradițională

CUPA SCHIUL ZBURĂTOR
IARNA-PATINAJ,

VARA-INOT
In așteptarea terminării construcției 

noii clădiri a școlii generale, din tinărul 
oraș Tușnad-Băi, — operațiune în curs 
— copiii din cunoscuta- noastră stațiune 
montană învață într-un local vechi, cu 
o curte în care nici nu te poți... Invîrti. 
Cu toate acestea, orele de educație fi
zică au Ioc în condiții corespunză
toare, deoarece conducerea școlii și ca
drele didactice de specialitate de aici, fo
losesc toate mijloacele existente pentru 
buna desfășurare a lecțiilor.

Astfel în timpul iernii, profesorul Al
bert Vekaș se deplasează cu elevii la 
lacul Clucaș, aflat la cîteva minute de 
mers pe jos de școală. Avlnd patine 
proprii, aproape jumătats din elevii șco
lii au învățat să alunece pe luciul ghețil, 
în timpul orelor de educație fizică. Cei 
mai talentați au fost stSaaționați într-o" 
grupă de performanță. Instructorul de 
patinaj viteză al asociației „Șoimii" Tuș- 
.Tiad asistentul medical Nicolae Toth a 
ți legitimat cîțiva elevi de perspectivă.

— tn sezonul următor, ne explica to
varășa Ghizela Ursuly, directoarea școlii,

CEI DOI OSCARiltB

toți elevii noștri vor avea patine perso
nale. Am hotărit, de aceea, ca în pe
rioada anotimpului rece să profilăm 
orele de educație fizică pe practicarea 
acestui sport. Avem posibilități, grație 
existenței lacului Ciucaș, care conserva 
gheața naturală pe o perioadă lungă din 
an, să formăm patinatori de nădejde. Tn 
același timp, am procurat din bugetul 
școlii 11 perechi de patine de viteză și 
urmează să comandăm ghetele și echi
pamentul necesar celor mai buni spor
tivi al școlii fu vederea concursurilor re
publicane de copii.

— Proiectele stat frumoaso. Unde se 
vor ține, fosă, lecțiile o dată cu dez
ghețul 7

— Vom reamenaja, prin muncă pa
triotică, terenul de fotbal de lingă Olt, 
pe care se vor da normele de control 
ta atletism. Factorii de răspundere din 
localitate nc-au promis tot sprijinul. 
Odată cu zilele călduroase, centru) de 
greutate al orelor dc educație fizică se 
va muta tot pe lacul Clucaș, deoarece 
ne-am propus să învățăm toți copiii să 
înoate. Atunci cind vremea va fi nefa
vorabilă, elevii vor exersa în bazinul cu 
apă termală, unde avem acces.

Prin urmare. Școala generală dtn Tuș- 
riad-Băf utilizează din plin resursele lo
cale, profilînd iama lecțiile de educație 
fizică pe patinaj, iar vara pe înot. O 
Infțiattvâ lăudabilă pe caro ne-am gră
bit să O consemnăm...

Pionierii din județul Maramu
reș se afirmă tot mai mult și ea 
pasionați schiori. Ne demonstrea
ză an de an prezența lor în acest 
frumos sport al sezonului de iar
nă, într-o competiție 
a căpătat tradiție: 
Zburător'*, acum la 
Peste 200 de băieți 
mai cutezători dintre cele - cîteva 
mii de participant! la etapa pe 
detașament și unitate au concurat 
la Izvoarele (29 km de Baia 
Mare) la finala pe județ.

A fost și de data aceasta o fi
nală 
de 
în 
de 
de

de masă care 
„Cupa Schiul 
a 5-a edițje. 
și fete, cei

Traian lOAtflȚESCU

reușită, care a beneficiat 
condiții optime de concurs și 

primul rînd de zăpadă. Pirtiiie 
la Izvoarele au atins un start 
aproape un metru grosime.

Pentru a spori atractivitatea 
competiției, regulamentul a fost 
oarecum îngreunat: alături de
probe clasice de fond și alpine, 
concurenții au susținut și probe 
■aplicative (trecerea unor obstacole 
naturale și artificiale). S-a cerut 
din partea micilor șchiori nu nu
mai cutezanță, ci și spontaneitate, 
indemînare.

La toate aceste capitole, primii 
s-au dovedit a fi pionierii Școlii 
gănerale din comuna Borșa- 
Fîntîne, cîștigătorii actualei e-

Oscar Thalmeiner este numele antre- 
fijrului clubului sportiv Crișul Oradea, 
al secției d6 scrimă. Un antrenor dintre 
cei mai apreoiați, în orașul de pe Criș 
ca și ta întreaga țară, așa cum a fost 
ți ieri ca sportiv de performanță (la 
clubul în care muncește în prezent) și 
chiar in lotul reprezentativ de spadă.

Antrenorul Thalmeiner a mers mal 
departe cu Pasiunea sa pentru sportul 
mușchetarilor : T-a adus în sala de scri
mă și pe băiatul său, tot Oscar pe nume. 
L-a adus,. încă din anii în care nu știa 
să dezlege tainele alfabetului. Micul 
Oscar, cum se întîmplă adesea cu copiii 
ă luat în Joacă mînulrea floretei, pentru 
ca în cele din urmă să ajungă un entu
ziast elev. . Ambiția de a ajunge printre 
primii elevi al... tatălui său n-a cunoscut 
margini.

L-am văzut în sala de scrimă a clu- 
bului sportiv Crișul. l-am revăzut, după 
aceea, la marele concurs al celor mai 
mici mușchetari al țării, organizat în 
Ianuarie la București. Micul Oscar se 
dovedește la fel de talentat ca șl tatăl 
său, la fel de ambițios șl de stăruitor pe 
planșă.

lată-i pe col doi Oscar, tatăl și fiul, 
surprinși într-un antract al concursu
lui de către colaboratorul nostru, Anton 
Ulmamei...

După

Nr. 7716

schi, sub conducerea inimor 
profesor de educație fizică
Fabri. Micii schiori din 
promit să dea Maramure- 
în viitorii ani, cîțiva șpor-

I

care le 
atac, cit 
la fileu.

diții a „Cupei Schiul Zburător". 
Un scucces meritat șl oarecum 
scontat, dat fiind faptul că la a- 
ceastă școală din nordul Maramu
reșului ființează și o clasă specia
lă de 
sului 
Mihai 
Borșa 
șului, 
tivi de performanță la nivelul 
juniorilor. De altfel, există indi
rect și o întrecere în această’ di
recție, între pionierii Borșei și cel 
dintr-o altă comună a județului, 
Rohia, din apropierea Tg. Lăpuș, 
unde profesorul V. Zaharia, îm
preună cu elevii și părinții aces
tora confecționează schiuri, iar 
orele de educație fizică le efec
tuează într-o bună măsură pe pîr- 
tii.

Sprijinite de conducerile celor 
două școli, de inspectorat și Con
siliul județean al organizației pio
nierilor. inițiativele sus-amintjte 
pot să însemne mult ; un embrion 
al schiului de performanță mara- 
mureșan (așa cum s-a întîmplat 
in urmă cu cîțiva ani cu gimnas
tica...) cu excelente posibilități de 
dezvoltare, într-un jjjdeț care o- 
feră condiții naturale pentru spor
turile de iarnă.

La Școala generală nr. 98 ÎN MIJLOCUL CELOR DIN A VI-o A |
Subliniam într-una .din rubricile 

precedente, rolul conducerii școlii în 
stimularea activității sportive a ele
vilor, valoarea pe care o prezintă 
participarea directorilor, a cadrelor 
didactice cu munci de răspundere la 
viața sportivă a tineretului studios. 
Profesorii-diriginfi se înscriu și ci în 
sfera acestei obligațiuni morale, de 
a fi cit mai aproape de colectivul 
clasei, în toate activitățile pe care 
acesta le desfășoară.

Vă imaginați cu ce 
primit invitația clasei 
Școlii generale nr. 98 
al Capitalei — care . .......... .........
profesor'ei diriginte Rodie» Popescu — 
a organizat o seară sportivă. Satis
facția a fost cu atît mai mare cu 
cit prof. Popescu nu predă educația 
fizică, ci geografia. înțelegeam că a-

satisfacție am 
a Vl-a A a 

din sectorul 5 
din inițiativa

colo. la „98“, sportul și-a creat prie
teni adevărați nu numai în rîndu! 
cadrelor didactice de specialitate...

★
Seara sportivă a elevilor și elevelor 

din a Vl-a A a evocat preocupările 
micului colectiv al clasei de a fi cit 
mai aproape de exercițiul fizic, prin 
gimnastica în pauza mare, printr-o 
participare cit mai activă la lecțiile 
de educație fizică și printr-o activi
tate sportivă (de colectiv) cit mai 
reprezentativă. Clasa a Vl-a A po
sedă printre elevii ei multe valori în 
formare la fotbal, volei, atletism, în 
tenis de masă. Elevi și eleve ca 
Mihai Bujor, Aurel Lixandru, Luiza 
Cihivulescu, Mariana Ghiocel, Boris 
Cuciuc, Mihai Badea și Gabriel Cos
tache se numără printre așii spor
tivi ai clasei, o parte dintre ci fac

parte chiar din reprezentativele școlii. 
Excelent îndrumați de profesorii de 
educație fizică (responsabilul catedrei, 
prof. Marin Savu), cei din a Vl-a A 
se afirmă prin sport, prin activități 
obștești. Ei au avut o largă contribu
ție la îmbogățirea bazei materiale a 
sportului din școală, acum la reame- 
najarea terenurilor pentru jocuri spor
tive. tenis, a sectoarelor de atic tijfih 
și gimnaștioă.

A-
A fost o seară sportivă plăcută In 

cate cei din a Vl-a A de la Școala 
generală nr. 93 și-au reînnoit dorința 
de a împleti învățătura CU sportul, 
folosind condițiile minunate ce le-au 
fost create și bucurîndu-se din plin 
de dragostea și îndrumarea colecti
vului de cadre didactice de aici, in 
frunte cu profesoara dirigintă.

însemnări

„REPLICA11
Nu de mult, tot în această rubrică, 

tăcind o scurtă trecere în revistă a 
activității secțiilor de atletică grea de 
la Școala sportivă Energia din Capi
tală. semnalam strădaniile antrenori
lor do haltere, rezultatele muncii tor. 
Dar, un paradox : prof. Gr. Alexan- 
drescu, deși aflat în școală tacă de 
la înființarea ei. in 1967, n-a reușit 
să obțină aceleași rezultate ca șl co
legul său. prof. i„ Nicolescu.

Prezentarea în antiteză a celor doi 
profesorl-antrenori de haltere de la 
„Energia" a avut, spre bucuria noa
stră, un rol pozitiv. Gr. Alexandres- 
eu, șocat de observația noastră, a 
înțeles să ne dea o... replică. Și anu
me, ne-a prezentat grupa sa ' de" 
minihalterofili de la sala Republicii. 
O grupă de sportivi aflați Pa vîrsta 
pionieriel eu care nădăjduiește 
ajungă fruntaș pe școală I

Ne-am convins personal că 
Alexandrescu este capabil de o 
menea performanță, văzîndu-1 
lucrează, <" ‘
diminețile, cu grupa sa de copii, pen
tru însușirea tehnicii la haltere la 
toate stilurile, pentru sporirea forței 
micilor săi sportivi.

Să

prof, 
ase- 

.. ._____ ,___ _____ cum
de trei ori pe săptămînă.

campionatele republicane de biatlon ale juniorilor

ȘI BUNE ȘI RELE...
din ambianta obișnuităDislocate

de la Poiana Brașov, din cauza lip
sei de zăpadă, campionatele națio
nale de biatlon ale juniorilor au fost 
strămutate sub streașină Bucegilor, 
la Poiana Stînii, adică într-o zonă 
mai înaltă (1240 m) și într-un loc 
unde atît pirtiiie de concurs cit și 
poligonul au trebuit să fie improvi
zate. Tocmai pentru aceea, sublini
ind efortul considerabil al comisiei 
județene de schi Prahova, îi adre
săm felicitările de rigoare și no
tăm, în continuare, cîteva din 'as
pectele desprinse de organizarea a- 
cestui campionat.

Primul fapt pozitiv este partici
parea numeroasă a juniorilor (a- 
proape 70) cit și talentul deosebit 
probat de cîțiva schiori la aceste 
întreceri. Este vorba printre alții 
de juniorii mici Ion Cimpoia, Du
mitru Crivăț, Vasile Apostu, Ion 
Păunescu, dg juniorii mari Cornel 
Mandruș, Ion Pelin, Dumitrii Dră- 
ghici ș.a. Ei au tăcut dovada unui 
echilibru destul de reușit între e- 
fortul alergării și precizia tragerii, 
influențată negativ de condițiile 
meteo aspre (viscol și ninsoare) din 
ziua probei individuale. Acest nu
măr mare de schiori, care garan
tează o arie de selecție ameliorată, 
cit și valoarea primilor clasați, a- 
mintiți mai înainte, rezolvă, se 
pare, pentru viitorul apropiat, pro
blema selecționării și recrutării de 
talente pentru echipa națională.

Au fost și cîteva aspecte mai pu
țin îmbucurătoare din care amin
tim cîteva. Cu tot efectul nefavora
bil al vremii, adevărul este că im
precizia tragerilor se datorește în 
bună măsură și lipsei de antrena
ment de tir. Au fost și concurenți 
care s-au prezentat la startul cam
pionatelor numai cu 2—3 trageri 
prealabile. Calitatea materialului 
întrebuințat (armele) a lăsat de do
rit influențînd negativ rezultatul. 
Fiind arme vechi, neverificate și, 
mai ales, NEÎNTREȚINUTE. Este 
suficient să spunem doar că în 
proba individuală 5 curele de pur
tat arma s-au rupt, concurenții fi
ind obligați Să le poarte în mînă 
o bună parte din traseu. O parte 
dintre schiori și-au extras cartușele 
întrebuințate cu cleștele 
magazia armei, iar alții au

tehnica intrării și ieșirii din poli
gon, cu noțiuni elementare de pro
tecție și cu o ameliorate considera
bilă a vitezei de tragere.

Și, în sfîrșit, reținînd organizarea 
bună de ansamblu, semnalăm, to
tuși. o eroare regretabilă a juriului 
probei individuale, care a calculat 
eronat țintele, le-a încredințat 
concurehților înainte de omologare 
și de expirare a termenului de con
testație și, totuși, a operat ulterior 
modificări. Adevărul a fost, desi
gur, restabilit dar cu prețul inter
venției autoritare a antrenorului 
federal Constantin Tiron și cu re
gretabilele ieșiri ale unor antrenori 
direct interesați în stabilirea cla
samentului

Mihai BARA
••X.

PRIM PlAH
CORNELI U 

OROS
S-a născut la Oradea m 

ziua de 5 marție mso.' A 
început activitatea volei- 
ballstlcă de performanță in 
1964, ta Școala sportivă o- 
radea, sub Îndrumarea 
prof. Eugenia Jnnfcer. Din 
1968, este component al lo

tului dinamovist, fiind părtaș ia cucerirea titlului de 
către această echipă tn ultimele trei ediții ale cam
pionatului. Din același an a fost selecționat în Iotul 
național de Juniori-tineret șl, un an mai tîrziu, în cel 
de seniori, fn acesta din urmă suațlnind peste im de 
partide. Ca titular al echipelor naționale a obținut me
daliile de bronz ale campionatului european de juni
ori <196») șl de seniori (1971), precum ți locul i la 
„Turneul Prietenia" (1968), la care a fost declarat cel 
mal bun ridicător). Are 1,00 ta șl 80 kg. Este student 
ta anul m la Facultatea de limbă țl literatură ro
mână. A primit titlul de maestru al sportului.

j

LAURENȚIU 
DUMĂNOIU

S-a născut la 23
1951, la Rm. Vîlcea. Are o 
înălțime de 1,94 m și o 
o greutate de 85 kg. Cari
era sportivă a început-o în 
1965 cu cunoscutul profe
sor Laurențiu Stilea, la 
Liceul cu program special 
ele educație fizică din Rm._  _____ .. _____ . Vîleea. Din 1968 face part* 
din echipa Dinamo, cu care a cîștigat dc trei ori cam
pionatul. A fost, de asemenea, component al lotului 
național de juniori-tineret, care a cucerit medaliile de 
bronz ale C.E. de la Tallin (1989) și locul I in „Turne
ul Prietenia" (1963), precum șt ai lotului național d» 
seniori, clștigător al medaliilor do bronz la „europe
nele" de la Milano (1971). Ca și Oros, a făcut parte din 
echipa olimpică a României pentru J.O. de la Mttn- 
chen. A susținut 85 de meciuri Internaționale în re
prezentativa de seniori, în care a fost promova- în 
1971. Este student In anul rit Ia Academia <Je Științe 
Economice. I s-a acordat titlul de maestru al sportu
lui .

din 
re

nunțat complet la cursă, rămînînd 
cu închizătorul armei blocat. Pentru 
a se menține în stare de funcțio
nare armele au nevoie de îngri
jire de verificare periodică, să fie, 
PERFECT ÎNTREȚINUTE.

Mai credem că trebuie exersată

Cuplul dinamovist Oros — 
Dumănoiu este, fără în
doială, unul dintre cele 

mai valoroase din voleiul nostru 
actual. Sudat de ani de Zile, 
mai întîi 
tineret a 
tunci de 
Laureatiu 
mația ae 
namo Și, .
reprezentativă a țării, acest cu
plu cu medie de înălțime de 
1,92 tn se impune Stît prin fru
moasele combinații pe 
realizează în fazele de 
și prin sigura apărare

Corneliu Oros este tipul de 
ridlcător-coordonător care în-

în echipa de junipri- 
țării, pregătită pe a- 
Mircea Dumitrescu și 

iMiu Stilea, apoi în for- 
ae seniori a clubului Di- 

în paralel, în prima

cearcă să infirme — și cu suc
ces ♦— regula conform căreia, 
ridicătorul trebuie să fie mai 
scund, pentru a avea o mo
bilitate superioară. Avînd o bu
nă orientare în teren, capacita
te tactică apreciabilă și o pre
cizie a paselor deosebită, Oros 
se achită foarte bine de înda
toririle sale de joc. In plus, 
dată fiind înălțimea sa și sim
țul anticipativ al fazelor, el ește 
unul dintre cei mai valoroși ju
cători la blocaj.

Alături de el, Laurențiu Du- 
mănoiu, trăgătorul principal în 
diagonală cu Udiștcanu, duce 
greul luptei liniei sale cu blo
cajele adverse. Forța lovituri-

lor și, îndeosebi, viteza de exe. 
cuție, care-1 situează printre cei 
mai rapizi trăgători, precum și 
dîrzenia ți elanul cu care ac
ționează în teren sînt atuurMe 
de bază, prin care DumănoȚi 
șl„a cîștigat un loc sigur și. în 
sextetul de bază al echipei 
ționale.

Calitățile celor doi tineri 
lelbaliști ies și mai bine în
lief în reușitul cuplu pe care-1 
formează. Fără îndoială că Di
namo a avut în acest cuplu, în 
recent încheiata ediție a cam
pionatului, punctul său forte, 

. prin care a dominat cl#r lupta 
pentru titlul național, ciștigafă 
de o manieră categorici..

na*

VO- 
re-

*•

I Doina Ivânescu, despre turneul final al „Cupei cupelor1' la volei feminin

I „ECHIPEI DINAMO I AU LIPSIT... REZERVELE
| Turnetil final 41

w

la genunchi, iar absența! „Cupei cupe
lor", desfășurat zilele trecute în 
localitatea iugoslavă OSijek, cu 
participarea echipelor Ț.S.K..4. Woz- 
cova, Ruda Hvezda Praga, Dina
mo București și A.Z.S. Varșovia, 
s-a încheiat cu victoria detașată a 
voleibalistelor sovietice. După cum 
am mai anunțat, dinamovistele 
bucureștene atl ocupat locul al 
treilea, dar au ratat incredibil po
ziția a doua în întîlnirea directă 
cu Ruda Hve2da, pe oare au con- 
dus-o, în Setul decisiv cu 11—0, 
pierzînd pînă la urmă !

La întoarcere, maes'.ra emerită 
a sportului DOINA IVÂNESCU, 
antrenoarea echipei Dinamo, a fă
cut cîteva aprecieri asupra turneu- 

Ilui final si a comportării jucătoa
relor noastre :

Cii toate că s-au înregistrat 
ite scoruri de 3—0, turneul a 

f de îțaloare ridicată și deosebit 
de dificil. Echipele, cu excepția 

I celei poloneze, s-au prezentat bine 
pregătite, detașîndu-se Ț.S.K.A. 
Moscova, care a prezentat o gar- 

I nituri puternică, alcătuită din 
cătoare experimentate și cîteva 
nere de excepțională clasă și 
frumos viitor. Pentru Dinamo, 
cui al doilea era mai echitabil 
totodată, o bund performanță) da
că n-at fi survenit acea stupidă 
cădere din setul V.

In ceea ce privește comportarea 
echipei noastre, trebuie să recu
nosc că atît ridicătoarele cit și 
trăgătoarea Venera Hoffmann au 
evoluat sitb posibilități, în plus, 
Constanta Dincttliță a țucat acci-

I
I
I

Am notat și trei elevi care promit 
să se detașeze valoric, in scurt timp: 
Constantin Parascan. Alexandru Vot
ca și Alexandru Costache, toți re
prezentanți ai Școlii generale nf. 24. 
Acești trei minihalterofili sînt, In vi
ziunea prof. Alexandiresou, viitorii 
titulari în echipa „Energiei", alături 
bineînțeles de alți elevi instruiți de 
colegul său de secție.

Prof. Alcxandrescu nădăjduiește 
totodată că actualii să! eieri să rea
lizeze mai mult, pe firul performan
ței în haltere, decit cei pe care i-a 
inițiat și format, cu ard în urmă (AI. 
Ghcorglie, I. NlcuJici, A<1. Clue. N. 
Dzjadzik ș.a.), absolvenți al Școlii 
profesionale „Semănătoarea" șî ulte
rior sportivi la clubul Rapid. .

t ' Swift"*''''*
'1~^S '''~z L

derttată
Marianei lonescu, una din jucă
toarele de bază, a lăsat un gol im
portant tn echipă. O altă lacună a 
noastră a constat in lipsa unor 
rezerve de valoarea titularelor, așa 
cum au avut celelalte echipe.

De altfel, în competițiile inter
naționale rezervate echipelor de 
club, noi prexentăm garnituri cu un 
insuficient număr de sportivi cu 
potențial aproximativ egal. De a- 
ceea nu facem față meciurilor care 
se intend pe un timp mai lung. 
Cu 12 jucătoare de nivelul sexte
tului folosit, am. fi avut posibilita
tea să luptăm chiar pentru locul 
l. Dar, fn cohdițiile arătate mai

sas, n-gș putea să aduc reproșuri 
echipei mele decit pentru acea de
gringoladă inexplicabila din fina
lul meciului cu Ruda Hvezda. Nu 
om putut, o opri nici prin schim
bări (căci 
mențineau 
sextetului) 
rile de joc.
dm
fetelor. Va trebui, 
să sporim preocuparea 
completarea numărului de 
re și pentru creșterea valorică a 
rezervelor. Numai așa ne vom 
spori șansele la pozițiile fruntașe 
în competițiile internaționale".

B. AURELIAN

rezervele introduse nu. 
potențialul obișnuit al 
și nici prin întrefupe- 
regulamentare prin care 

încercat să redresez 
prin

moralul 
urmare, 
pentru 

jucătoa-

început promițător la centrul argeșean de antrenament „Dacia“

TORTE SPORTURILE]
ju- 
ti~ 
de 
lor* 
(și
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AU EVOLUAT
De multi arii ne obișnuisem ca în. 

coltul ringului boxerilor de la „Tînă- 
rul dinamovist" să-l întilnim mereu 
pe fostul campion al greilor (fost și 
el sportiv Ia Diiiârno) Eugen FiireSz. 
în fiecare an, acest excelent pedagog 
își conducea elevii spre ringul fina
lelor municipale ori naționale, dîn- 
du-le sfaturi dintre «ele mai pre
țioase. cu un calm imperturbabil și 
mult tact. Pentru „lumea boxului" nu 
constituie un secret faptul că finala 
campionatului de box al municipiului 
București era de multe ori o între
cere între elevii lui Fiiresz (care re
prezentau aproape jumătate dintre 
combatanți) și ai celorlalți antrenori 
din Capitală. Credem că nu este lip
sit de importanță să amintiră că în 
cei 11 ani, cit a activat ca antrenor 
la clubul din șos. Ștefan cel Mare.

MINI-ATLETISM LA „23 AUGUST"
Primim o neașteptată invitație de 
participa la un concurs de copii.a 

deschis claselor cu program de a- 
tletism. Acceptăm cu plăcere și... 
iată-ne la sala de atletism „23 Au
gust". Atmosferă de recreație mare 
Un semnal de goarnă plonief-ească. 
copiii se aliniază, se dă raportul, 
urmează cuvîntul inaugural, rostit 
de profesorul de istorie Ion Conilo- 
iu, directorul școlii generale tir. 79. 
cu care stăm apoi dc vorbă.

Tovarășul director ne declară că 
acest concurs este, de fapt, un meci 
triunghiular (pentru clasele V—VI) 
in care partenerii micuților de l.n 
Școala nr. 79 sînt colegii lor de la 
iiceu! „I L. Caragiale** din Plo
iești și Combinata școlilor genera
le nr. 203 (fete) și nr. 164 (băieți), 
arbitri sînt studenții de la I.E.F.S 
aflați în practică pedagogică, 
în tribune: părinți, difiginți, 
mandanți de pionieri etc.

între timp încep întrecerile, 
noi facem o incursiune în cele .... 
tabere, pentru a afla unele amă
nunte.

începem cu gazdele. Prof. Radu 
Voiclloiu ne spune că în această 
școală sînt două clase cu profil de 
atletism (a V-a și a VI-a), ca pro
fesori activează Măria Medeș (prin- 
cipala organizatoare a concursului) 
și Adrian Samungi, fostul campion 
la lungime și din trimestrul II,I va 
reveni la catedră și interlocutorul 
nostru, aflat acum în convalescență. 
CoaițiUș de luciu stot destul de

iat 
co

iar 
trei

PE UN RING DIN CAPITALA
a trăit numeroase 
săi au cucerit în 
de titluri de cam-

bune, chiar în școală, iar cind este 
necesar stadionul „23 August" le 
stă la dispoziție.

Abordăm o veche cunoștință, 
profesoara Ecaterina Potoroacă — 
Calrina prezentă, alături de profe
sorul Al. Tomescu, cu elevii ploieș- 
teni. Fosta săritoare de 6 m în lun
gime ne pune in fața unei situații 
curioase. La școală un director 
foarte înțelegător, marele club Pe
trolul își pune la dispoziție în mod 
gratuit 
iești ui 
lizarea 
..1. L.

bazele sale, însă în tot Plo- 
nu sînt profesori cu specia- 
atletism, astfel că la liceul 
Caragiale", unde sînt clase 

de atletism de la a l-a la a Xll-a, 
sînt numai trei profesori, număr 
desigur insuficient.

Trecem și la a treia reprezentati
vă. a Școlilor gemene din Drumul 
Taberei. La „203“ activează profe
soarele Felicia Iovănescu și Ecate
rina Nourescu, iar la „164“ profe
sorul Andrei Barta. Profesorul Bar
ta rie Spune că actuala doleanță a 
celor două școli este să găsească 
zgură pentru, stadionul comun.

Cronicile de atletism se încheie, 
de obicei, cu casetele cu rezultate 
tehnice. Evităm voit acest lucru, 
deși am reținut cîteva nume — plo- 
ieștenii Dtniela Mltrea și Adrina 
Georgescu, bucureștenii Cornelia 
Teodorescu și Dan Udreanu — și, 
cine știe, poate, peste ani, învăță
ceii de azi se vor instala în titluri
le cronicilor de specialitate.

C. M. MUREȘEANU

„maestrul Geza" 
satisfacții : elevii 
acest timp 20 (!) 
pioni naționali de juniori... Citi an
trenori (mai vechi sau actuali) se 
pot mlndri cu

Mulți dintre 
țlat in tainele 
de sub pista 
au întregit loturile naționale de ju
niori. tineret sau seniori. Nume ca 
Sandu Mihaicea, Mircea Simion, 
Gheorghe Ene. Dumitru Mihaicea, 
llie Dascălu, Mircca Budu, Nicolae 
Păpălău, Marian Feia, Ion Vladimir 
și multe, foarte multe altele sînt 
binecunoscute iubitorilor sportului cu 
mănuși din România. Aceștia, și nu 
numai ei. i-au îneîntat deseori pe 
spectatori cu stilul lor curat de luptă, 
pe care l-au deprins în numeroasele 
ore de antrenament efectuate sub 
conducerea lui Geza Fiiresz.

Și iătă că, săptămîna trecută, la 
sala clubului Grivița Roșie din Ca
pitală. cu ocazia disputării unei gale 
de box dintre o selecționată de ju
niori bucureșteană și primii repre
zentanți ai centrului de antrenament 
de atletică grea „Dacia" din Pitești, 
în colțul tinerilor pugiliști piteștetii 
t-am revăzut pe antrenorul Fiiresz. 
Intr-o scurtă pauză, in <sare își pre-

o astfel de ispravă ? 
tinerii ce s-au ini* 

„nobilei arte" în sala 
velodromului Dinamo

nou elev să urce in ring 
ce colegul eău. Artenie Fe-

gătea un 
(in timp 
noghen, asista la eolț un alt junior 
de la „Dacia"), am schimbat cîteva 
cuvinte ou Eugen Fiiresz.

— De cind, la Pitești ?
— De la înființare, adică de zece 

luni.
— 81, într-un timp ații de scurt, 

ați și reușit să formați o echipă 
cu care să vă deplasați la București ?

— De ce nu ? De cind activez aici 
am învățat să boxeze cel. puțin 30 
de tineri. Șaisprezece dintre ei ii pu
teți urmări chiar astăseară. Dar. știți 
cum este la box. Dintr-o sută, puțini 
sînt cei care devin cu adevărat bo-, 
xeri. Oricum, vă rog urmăriți-i pe 
Nicolae Nicolae, Vasile Voicilă, Titu 
Astăcioaie și Gheorghe Oțele».

I-am urmărit. Toți cei enumerați 
au obținut victorii. Au mâi ieșit în
vingători șl alții dar ochiul versat al 
antrenorului ii descoperise încă de la 
antrenamente pe cei mai dotați. 
In special Oțelea este un element 
excelent dotat și are toate perspec
tivele să pătrundă în ’ 
românesc. Sîntem abia 
activității centrului de 
de la „Dacia" Pitești...

VOLEI Biroul federal a hoțârîț mo
dificarea datelor de desfășurare a ,tU-„ 
rului in al campionatelor diviziei na
ționale a școlarilor și juniorilor, pre
cum și cele ale semifinalelor și turneu
lui lingi. Astfel, turui ni .este pro
gramat între 1 și 5 mat (în loc de 6—10 
aprilie, cum fusese fixat inițial) : 
semifinalele se vor desfășura la 26 
mai — 2 iunie (în loc de 17—21 apri
lie) ; turneul final va avea loc In pe
rioada 7—12 lttoie (ta loc de 1—5 mai). 
Se reamintește, de asemenea, cft fina- 
iele campionatelor pentru juniori li 
se vor .desfășura' în perioada 10—14 
aprilie în orașele Ploiești (feminin) $1 
Tlrgoviște (masculin.).

BASCHET Două victorii Internatio
nale ale echipei feminine Universitatea 
Cluj : 73—52 (la Cluj) și 6C—52 (la Me
diaș) în fața formației E.L.T.E. Buda
pesta. z. itîștioveanu—coresp. • PRI
MUL TURNEU al celui de al treilea 
tur al campionatului republican femi
nin (grupa 1—6) se va desfășura in 
zilele de 29. 30 și 31 martie (in loc de 
24. 25 și 26 martie) în sala Floreasca. 
Normele de control vor fi date Joi 23 
martie (dimineață) fot în sala Floreasca.

HANDBAL La Craiova s-a desfă
șurat, timp de două zile, cea de a 
XIV-S ediție a „cupei Doljului", com
petiție care a aliniat la start 5 for
mații feminine și 7 masculine. La ca
pătul unor partide dîrz discutate, clasa
mentele finale arată astfel : MASCU
LIN : 1. Independența Sibiu, 2. C.S.M. 
Reșița, 3. Universitatea Craiova, 4. Ti-, 
mlșul Lugoj, 5. știința Petroșani, 6. Chi
mia Craiova. 7. Sc. sp. Craiova ; FE
MININ : 1. Teba Arad, 2. Guban Ti
mișoara, 3. ..13 Decembrie" Timișoara, 
4. Spartac București, 5. Voința Craiova. 
• TERENUL DIN PARCUL „23 AU
GUST" din Tg. Mureș a găzduit, timp 
de trei zile, un ihteresant turneu de 
handbal feminin, organizat de C. S.

Mureșul. Trofeul a fost cucerit de for
mația Oltul Sf. Gheorgîie cu 6 p,, ur- 

.< mată, In ordine, de Mureșul Tg. Mu
reș —, 4 p. Universitatea Cluj 2 p și. 
Constructorul Baia Mare - 0 p • 
MUNICIPIUL GH. GlfEOTiGinU-DEJ 
s-a desfășurat o Intîlnire amicală în
tre formația Carom din localitate și 
proaspăta divizionară A, Știința Bacău. 
La capătul celor 60 de minute, victo
ria a revenit echipei Carom, cu 16-43 
(8-5).

ÎNOT Cîteva rezultate bune in con
cursul desfășurat în bazinul de 25 m 
din Reșița : Dota Gropșan 1:02,3 la
îoo m spate (a doua performanță ro
mânească din toate timpurile) ; T»aviuia 
Donia 1:13,0 la 100 m spate ; Dietmar 
Wetterneck 2:13,9 la 200 m delfin (a 
doua performanță românească din 
toate timpurile) ; Mariana Marin 3:06,3 
la 200 m bras.

PRIMA CURSĂ DE OGARI DIN ȚARĂ
Inedit spectacol, slmbătă la Arad, in 

pauza meciului de fotbal U.T.A.— 
Steaua : primă cursă de ogari din 
țara noastră, organizată de Asociația 
Generală a Crescătorilor de păsări și 
animale mici din România, AVIROM, 
secția chinologică a județulut Arad. O 
frumoasă demonstrație, completată și 
de dresuri de clini, după terminarea 
partidei, o premieră mult gustată de 
publicul prezent pe stadionul U.T.A.. 
care a aplaudat la scenă deschisă „for
mația" ogarilor arădeni, răsplătită cu 
distincții și medalii ta cadrul diferi
telor concursuri de peste hotare la care 
a participat. Premiera de simbătă, 
de la Arad, constituie începutul popu*' 
larizării acestui gen de. intreeeri deo
sebit de atractive.

s

C.S. ARAD I (fete) Șl VOINȚA BUCUREȘTI (băieți)
CONDUC IN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASA

elita boxului 
la începutul 
antrenament

Mihai TRANCA

O dată cu disputarea etapei a 111-a, 
campionatele ditozonare de tenis de 
masă (feminin și masculin) au fost 
întrerupte din cauza pregătirilor mem
brilor loturilor republicane în vede
rea campionatelor eurdpene de la Novi 
Sad (6—13 aprilie). întrecerile vor fi 
reluate la 4 mai,

In meciul dintre echipele feminine 
Politehnica București și C. S. Arad 
victoria a revenit ultimei formații 
scorul de 9—0.

Iată clasamentele la zi :

4. Spartac București
5. Progresul București
6. Rovine Craiova
7. Politehnica București 
8 Șc. sp. Buzău

2 1
1 1
2 0
2
1

0
0

u. 
cu

FETF.
1. C.S. Arad I
2. C.S.M. Clip
3 C.S. Arad li

2 2 0 17:
2 2 0 13:
2 1 1 10:

1
5
8

4
4
3

6.
6- 7.

BĂIEȚI

1. Voința București
2. Progresul București
3. Politehnica București
4. C.S.M. Cluj

C.S.M. Iași 
Universitatea Craiova 
Gloria Buzău 
Comerțul Tg. Mureș 
Constr. Hunedoara 
Locomotiva București

8.
9.

10.

3
3
3
2
3
3
3
3
3
2

3 o
3 o
2
2
1
1
1
1 
o 
o

itao 
38:13 
22:29 
23:11

1 
o
2 27:24
2
2
2
3
2

21:30 
21:30 
13:33 
16:35
11:23

6
6
5
4
4
4
4
4
3
2
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BAZELE SPORTIVE AȘTEAPTĂ PRIMĂVARA
(Urmare din pag. 1)

de tenis de cîmp, urmînd ca in 
cest sezon să se toarne pe ele 
strat de bitum.

AMENAJĂRI DE BAZE 
SPORTIVE PRIN MUNCA 

PATRIOTICĂ

• ••

a-
un

După ce am luat contact cu baza 
sportivă reprezentativă a municipiu
lui, ne-am îndreptat spre sediul 
C.J.E.F.S.-ului pentru a afla alte a- 
mănunte. Aici, ne,-a fost interlocutor 
secretarul C.j.E.F.S., prof. Radu Tom».

„tn ultimul timp, municipiul nostru 
» fost complet neglijat în ceea ce 
privește amenajările bazelor sportive. 
Nu același lucru ii pot spnne des
pre cea mai mare parte din orașele 
și comunele județului nostru care, 
prin forțe proprii (mii de ore de 
muncă patriotică), și-au amenajat 
baze sportive, mai mici sau mai 
mari. La Bicaz s-a terminat terenul 
de fotbal (cel mai bun gazon din 
județ), iar la Roznov, complexul 
sportiv al liceului, in componență că
ruia intră terenuri de volei, handbal,

baschet, bazin dc înot și sectoare de 
atletism. Ia Săbăoani și Borleșt-i, mii 
de tineri și-au adus contribuția la 
amenajarea unor complexe sportive 
compuse din terenuri de baschet, 
volei și handbal bituminate". Tov. Ion 
Răzmeriță, șef sector sport la Comi
tetul județean U.T.C. solicitat în a- 
ceeași temă a completat : „Mai putem 
aminti bazele sportive din comunele 
Băltățești, Poenari, Tupilați și Războ- 
ieni. Dat fiind condițiile naturale, 
Fir caș», Dămuc și Poiana Teiului 
s-au specializat in practicarea spor
turilor de iarnă, pirtiiie fiind ame
najate de tinerii ce locuiesc aeoio-

CE SE INTiMPLA LA 
SĂVINEȘTI?

Baza sportivă de pe lingă Combi
natul de fire sintetice Săvinești se 
află în părăsire. De ce ? Iată o în
trebare la care trebuie să răspundă 
forurile de resort din conducerea 
Combinatului, asociația sportivă. S-au 
dărîmat vestiarele, starea terenurilor 

fotbal Volei și handbal nu mai 
Interesează pe nimeni. Este normal, 
ar outea spune, cu Părere de rău,

orice salariat al Combinatului cunos
cător al sportului local, pentru că 
echipele din Săvinești (fotbal, hand
bal și volei) joacă la Piatra Neamț 
și de aceea aceste terenuri nu mai 
contează. Dar asociația sportivă nu 
se gindește că acest combinat are 
mii de salariați, iar in Săvinești 
locuiesc aproape 3 000 de oameni care 
dorese să facă sport ?

Tot la Săvinești se află și baza 
sportivă „Azochim" de pe lingă Com
binatul de Îngrășăminte chimice cu 
azot, unde delăsarea este, de aseme
nea, pe primul plan. Mal demult, te
renul de fotbal era Împrejmuit cu 
un gard de sîrmă, gard ce acum nu 
mai există. Dar nimeni nu s-a între
bat de ce a fost dărîmat acest gard... 
Terenul să fie oare lăsat in voia 
.soartei, cind alții (cei din Piatra 
Neamț) umblă după așa ceva ?

MASURI, DAR NU NUMAI 
PE HTRTIE I...

Unii au terenuri dar nu $1 le gos
podăresc, iar alții n-au și le-ar dori. 
Pentru a afla măsurile ce se impun 
in astfel de situații, ne-am adresat 
tov. Teodor Ise. președintele Conjiliu-

lui Municipal al Sindicatelor, 
tru a elibera C. S. Ceahlăul 
vara organizării și tutelării 
competiții, mai mici sau mai 
lâ care participă asociațiile 
sindicale, am hotărit ca fiecare în
treprindere să-și amenajeze o mică 
bază sportivă, capabilă să facă față 
dorinței salariaților de a face mișcare 
și exerciții fizice, cit și competițiilor 
oficiale la care sînt angrenate echi
pele întreprinderilor respective. Aici 
includ întreprinderea dc hîrtie și 
cartoane „Comuna din Paris*', Uniu
nea județeană a cooperativelor meș
teșugărești (care au avut baze spor
tive și le-au desființat !) Fabrica de 
bere „Steagul roșu**, Centrala hidro
energetică a municipiului, cit și ce
lelalte întreprinderi. Dc asemenea, 
în colaborare cu Consiliul județean 
al sindicatelor, în vara acestui an se 
va da in folosință complexul sportiv 
..llelonuT* in Piatra Neamț, ce va cu
prinde terenuri de fotbal, volei, hand
bal, baschet și o arenă de popice. 
Va fi terminat, tot în cursul acestui 
an. și complexul sportiv „Unirea".

Acestea Sînt măsurile elaborate de 
forurile locale de resort. Ar fi bin^ 
insă, să iiu rfealoi Pi

„Pen- 
de po~ 

atitor 
mari, 

sportive
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Post scriptura 

la etapa a XX-a MECIURILE VĂZUTE DE PORTARI
' OPREA: „NE-AM PRIPIT*4; JIVAN: „NE-AM MATURIZAT- ABILITATEA LUI VOINEA, TEHNICITATEA LUI DOBRIN...

Mociul de la Craiova a luat sfîrșit. 
Ne aflăm in fata vestiarelor. îi avem 
in fața noastră pe cei doi portari. 
Unul, Jivan, zîmbește. Celălalt, O- 
prea, e trist. Le solicităm părerea 
despre .ioc si dialogul dintre ei in’ 
cepe, reporterul nefăcind altceva de 
cit să le consemneze observațiile. 
OPREA : „S-ar putea reproșa echipei 
noastre multe lucruri, poate starda 
de nervozitate, poate imprecizia iu 
șuturi. Dar, cred eu, mingea n-a vrut 
să intre in poarta timișorenilor, pur 
și simplu". JIVAN : „După egalul cu 
Sportul studențesc, am rămas datori 
suporterilor noștri și am vrut să ne 
reabilităm. Ambiția cu care ne-am 
apărat e principalul atu. Ne-am or

ganizat bine in defensivă. Adversa
rul a comis o eroare tactică : centră
rile înalte au convenit de minune 
fundașilor noștri centrali, la tel de 
inalti ca Oblemenco și Bălan, dar 
in mai bună dispoziție. în general, 
in apărare am jucat organizat și an
grenajul acesta a funcționai bine, cu 
contribuția aproape a tuturor". O- 
prea : „Da, v-ați apărat foarte bine, 
dar afacantii noștri — fără să-i a- 
cuz — au fost neatenți, s-au pripit 
în situații excelente". Jivan : „Am 
pierdut citeva meciuri în finalul de 
partidă. Acum, echipa noastră a ciș- 
tigat în experiență, a știut să păs
treze mingea, mai ales in zona mij
locașilor". (C. A.).

,,DINAMO PUTEA CÎ$TIGA...“

La sfîrșitul meciului C.S.M. Re
șița — F. C. Argeș, pe culoarul de 
sub tribună, care duce spre vestiare, 
portarii celor două formații, CON
STANTIN și STAN, pășeau umăr la 
umăr. Reșițeanul zîmbea satisfăcut, 
în timp ce, piteșteanul, cu privirea 
în pâmînt, era trist fa gîndul celor 
două goluri primite. „Ne-am bătut 
singuri, își exprima regretul purtă
torul tricoului nr. 1 al echipei arge- 
șene. Așa e de cind lumea, în ori
care meci, există acel revers al me
daliei. atunci cind ocaziile ratate de 
echipierii din atac se întorc ca un 
bumerang împotriva echipei tale- 
Deosebitul simț al porții și precizia 
in șut ale lui Voinea, au reprezentat 
un permanent pericol pentru mine. 
Mi-amintesc cit de șiret a fost la 
șutul cu boltă din prima repriză, 
cind a sesizat că sînt puțin avansat

și mingea a căzut pe bară ca și 
de faza premergătoare golului înscris 
de el, atunci cind, deși jenat de Vlad 
a găsit spontan soluția de a mă în
vinge triinițind mingea pe jos, in 
plasă".

In fața cabinei gazdelor tînărui por
tar Constantin primea felicitări din 
partea observatorului federal Mihai 
Birsan, pentru modul in care a apă
rat buturile echipei reșițene. „Azi am 
prins o zi hună, dar am avut și 
șansă. Cind Dobrin intra in posesia 
mingii știam că va urma o pasă de
cisivă finalizat cu șut. O dată m-a 
salvat stilpul lateral al porții, la 
„bomba" lui Jercan, iar de vreo trei 
ori am fost inspirat, intuind traiecto
ria mingii. Dobrin, Troi și Jercan 
sint aAacanți dificili pentru orice 
portar". (G. N.).

Meciul de la Tg. Mureș s-a în
cheiat de cîteva minute. Mergem 
mai întîi la cabina rezervată for
mației locale, unde — în ciuda 
ratării victoriei pe propriul teren 
— atmosfera nu este încărcată (cum 
se întîmplă adeseori), recunoscîn- 
du-se unanim dificultatea partidei, 
meritele adversarilor și justețea re
zultatului. Ecoul acestor opinii se 
face portarul SOLYOM, care recu
noaște cu o lăudabilă sinceritate : 
„Rezultatul este bun pentru echipa 
noastră.- Dinamo putea chiar să ciș- 
tige acest meci- căci a avut ocazii 
suficiente de gol! Găsesc că for
mația bucureșteană este schimbată 
in bine. Componența ei muncesc 
mult, se dăruiesc in joc. Apărarea 
lor — de fapt punctul forte al echi

pei — s-a dovedit, cu adevăra', de 
netrecut. In schimb, linia de atac 
a dinamoviștilor mi s-a părut că 
evoluează încă destul de timid."

La cealaltă cabină, ajungem chiar 
în momentul în care președintele 
clubului Dinamo, col. Cosma Liță, 
îi felicită pe jucători și pe antre
nori pentru jocul practicat și pen
tru prețiosul punct obținut. Abia 
ieșit de sub duș, portarul CON
ST ANTINESCU se confesează : 
,,Meciul a părut foarte greu la în
ceput. Acum, insă, ne dăm seama 
că-l puteam ciștiga la vreo două 
goluri diferență. Misiunea mea a 
fost mai ușoară decit mă așteptam, 
deoarece coechipierii din apărare 
și-au făcut cu prisosință datoria". 
(C F.).

GOALKEEPERUL ÎNVINȘILOR PRIMEA FELICITĂRI!

INTERLOCUTORI FĂRĂ
COSTAȘ părea un om sfîrșit de 

oboseală. Pe bancheta din cabină, 
stătea- după meci, intr-o poziție de 
relaxare, urmărind din ochi coe
chipierii, mai volubili, mai energici 
decit el. Avusese de lucru, într-un 
careu asediat, poate vroia să uite 
jocul acela disputat atît de aproa
pe de poarta sa. Ne dăm seama că 
nu are prea mult chef de vorbă. 
Ne spune — totuși — că apărăto
rii Politehnicii au jucat cu ambiție 
și, personal i-p înțeles atunci cîpd 
degajau, uneori, lung șt fără adresă. 
„M-am temut de Adam, ne mai spu
ne, dar am priceput imediat că nu 
se sim1e în apele sale, cu doi fun
dași „in circă". Poate nici n-a avut 
o zi deosebită, dar, din reflex, îmi 
(iscuțeam atenția cind mingea era la

CHEF DE VORBA
el. E foarte viclean, se răsucește cu 
viteză și trage tocmai cind nu te 
aștepți, fiind cu spatele la tine. In 
repriza a doua am blocat un astfel 
de șut, și atunci mi-arn zis că me
ciul nul este al nostru! C.F.R. a 
jucat confuz, apăsată probabil 
de răspunderea obligativității de a 
obține victoria, acasă, intr-un meci 
de miză".

GADJA a fost mai zgîrcit la vor
bă. Era mîhnit. A spus doar atît: 
-Am jucat slab, mai slab parcă de
cit oricind. Ne îngrijorează pe toții 
nu atît scorul cîț maniera de ex
primare a echipei. Ceea ce se ve
dea de la mine, din poartă, era o 
învălmășeală in terenul celălalt". 
(I. C.).

IN VESTIARELE
Zarvă mare, după joc. în cabinele 

celor două combatante ale partidei de 
la Constanța. Fazele erau disecate, ex
plicate, retrăite de protagoniști, între
bările și răspunsurile se încrucișau in 
aer.

tu acest vacarm, cei mai tăcuți — de 
parcă s-ar fi înțeles — erau cei doi 
portari, ȘTEFANESCU și ION GABRIEL. 
Amîndoi fuseseră serios întinși, am,în
doi se achitaseră bine de sarcina lor. 
„Greu am clștigat, azi, cele două 
puncte, ne spunea goal-kCeperul forma
ției învingătoare. Din ce în ce devin 
mai grele meciurile Jucate acasă, pentru 
c.ț echipa care se deplasează nu are 
decit un singur gind : să distrugă
orice intenție ofensivă a rormației 
gazdă. Nu știu cum s-a văzut din tri
bună, dar mie mi-a plăcut repriza a 
doua datorită încrlncenării cu care s-a 
jucat",

INTRE SEMÎSUCCES 

Șl SEMIEȘEC

CONSTĂNȚENE...
Ion Gabriel e mai sintetic. Crede, că 

un rezultat de egalitate era mai .echi
tabil. „Ca joc însă, întîlnirea mi s-a 
părut cam anostă. A existat, e drept, 
o mare dorință de victorie din partea 
ambelor formații. Din păcate, intențiile 
nu s-au transpus pe teren și au rezul
tat, mai ales în final, multe faze con
fuze. Cel mai periculos atacant al eon- 
stănțenilor mi s-a părut Mărculescu. 
La golul neacordat, m-a lovit la nas. 
Nu-î port pică. în focul jocului, se mai 
întîmplă. Din apărarea noastră» cu 
Nițu și Tonca m-am înțeles cel mai 
bine. în schimb, nu pricep de ce iro
sește Roznai, atît de ușor, ocaziile14. 
(M. T.j

Citeva minute după terminarea 
derbyului de la Arad. în cabina 
U.T.A.-ei, mare veselie. îl căutăm 
pe Iorgulescu. E în bazin, cu Bro- 
șovschi, Purima, Kukla și Arente. 
„A fost un meci adevărat! zice 
Silviu IORGULESCU. Vn meci care 
s-a jucat pină în ultimele secunde. 
Eu am avut, practic, o singură 
minge de apărat dar asta nu în
seamnă că meciul a fost ușor. Cred 
că victoria noastră es'e meritată. 
Dacă vreți și pentru ocaziile din 
prima repriză. Cred că Steaua a 
păcătuit prin faptul că a folosit in 
atac numai mingi decisive. Remar- 
cări ? De la noi, toată echipa! De 
la Steaua mi-au plăcut Ion Ion. 
Iordănescu, Cristache și.„Coman !“

ȘUTUL LUI
După meci, SțIClU portarul echi

pei Sportul studențesc se mai gin- 
dea încă, la acel șut, expediat de 
Mureșan, cu care clujenii au obținut 
un punct prețios. „Mingea a prins 
efecț, fiind lovită de Mureșan puțin 
cu exteriorul, a luat o traiectorie 
curioasă și s-a oprit ii» plasă. După 
aspectul jocului meritam să cîștigăm. 
O bună impresie mi-au lăsat Barbu 
și Uifăleanu, primul un jucător teh
nic, subtil, celălalt foarte insistent la 
fiecare minge".

„A FOST MECIUL
în vestiarul ploieștenilor, unde 

nu-i motiv de bucurie, RĂMUREA- 
NU mărturisește în șoaptă : „Ce 
folos că am atacat in permanență, 
că superiorita'ea a fost de partea 
noastră... Dar, a fost și Ursaehe 
acolo caret dacă rămine in nota de 
seriozitate, va ajunge un portar mare. 
L-am felicitat înainte de a ieși de 
pe teren, pentru că a fost excep
țional la citeva mingi. A fost me
ciul lui. Cei mai buni jucători ai 
noș'ri au fost Ciupită și Cringașu, 
insă, acolo, in linia intii, prea 
mult sc plimbă balonul — con
trar indicațiilor antrenorilor ; prea 
multe driblinguri se fac. Dar nici 
un fundaș, nu te mai lasă azi să 
te joci cu el ca șoarecele cu pisici." 

în cealaltă tabără, veselie mode-

La cabina Stelei, cîțiva jucători 
arădeni îl felicită pe Coman. Steaua 
pleacă imediat spre aeroport și> 
în drum spre decolare, deschidem 
discuția cu Narcis COMAN. „De 9 
ani apăr în Divizia A — începe 
Coman dialogul —- și niciodată nu 
am plîns pentru vreun gol. deși 
am primit și eu, ca orice portar, 
destule. Astăzi, insă, după golul lui 
Broșovschi, mi-au dat lacrimile de 
ciudă. In minutul acela ii cerusem 
mingea lui Cțugarin, n:t mi-a dat-o 
și pină la urmă ce-a ieșit 1... Noi 
am greșit mult în repriza secundă, 
atunci puteam ciștiga partida. Și 
nu e vorba doar de ratarea lui Ion 
Ion cu un minut înaintea primirii 
golului !“ (M. M, I.).

MUREȘAN
ȘTEFAN are motive de satisfacție. 

„Un punct, in deplasare, reprezintă 
un fortifiant al moralului nostru. Eu 
mă aflu într-o perfect sportivă concu
rență pentru post cu Lăzăreanu de 
care sper să profite din plin echipa 
spre a avea totdeauna un portar in 
formă. Din meciul cu Sportul stu
dențesc, clipa care nțj-a dat multă 
bucurie rămine momentul in care 
Mureșan a înscris golul care ne-a a- 
dns egalară*.

LUI URSACHE...“
rată. După ce-1 lăsăm pe antreno
rul Rădulescu să-și îmbrățișeze 
elevul („Bravo măi Vrsache, a fost 
egalul tău. Să te țină... curelele pină 
la sfîrșit") îi adresăm lui Ursaehe 
întrebarea : „Ce părere ai despre 
meci" „Cind Cringașu mi-a zgu- 

,tiuit bara in min. 3 m-am așteptat 
la... bombardamentul care a urmat. 
A fost tare greu. Sigur că în fof- 
bal trebuie să ai și șansă, recu
nosc. Mi-a fost frică numai atunci 
cind Petrolul a culcat mingea tn 
preajma careului; cind aruncau ba
loanele pe sus eram, în siguranță. 
Noi am jucat bine tactic, capitol 
la care a excelat Dembrovschi șl 
Șoșu, care a împlinit azi 18 ani. O 
să mai auziți de el. vi spun eu.“ 
(Șt. T.).

Prima etapă a returului Diviziei C
7

SERIA I SERIA A IV-a
Meciul Rapid — Steagul roșu s-a in- 

cbeiat de cîteva minute șl, in drum 
spre cabine, portarul oaspeților 
purcahu se destăinuie : „Prima re
priză. noi am tost mai buni, tn cea 
de a doua rapidlștii. Trebuie să vă 
snun că Neagu nu-a dat un gol de 
zile mari, cu un șut care s-a Îndreptat 
spre plasă ca o rachetă. Emoțiile cele 
tnai mari le-am avut spre finalul me
ciului cind presiunea gazdelor a avut 
maximum de intensitate, cind tușierul 
I. Boros a lăsat nesemnalizate citeva 
poziții flagrante de ofsaid la poarta 
noastră și cind Gberglieli a ratat o oca
zie rară, care ne-ar fi adus victoria. 
Oricum insă, una peste alta rezulta
tul este, după mine, echitabil".

In vestiarul giuleștenllor RADUCANU. 
evident afectat de semjeșecul echipei 
sale ne mărturisește : „Am primit un 
goi neașteptat de repede care ne-a 
descumpănit. Sigur, este șl vina mea 
că n-am reținut șutul lui Gybrrr, 
înainte ca Anghel să Înscrie. Dar chiar 
și înainte de acest got șl după aceea 
noi am jucat confuz, la IntîmpUre. Re
priza a doua m-am cam plictisit tn 
poartă si tocmai cfn-1 mă așteptam mai 
puțin, iii spre finalul meciului, Gher- 
gheli ora să-mi marcheze un gol oe 

41 care numai intervenția fericită a ini 
Pop l-a evitat făclndu-ne să ne mul- 
țumlmi cu egalitatea șl să considerăm 
rezultatul mai curtnd un semisucees, 
decit un semieșec." (M. 1.)

Foresta Fălticeni 
Cristalul Dorohoi 
A.S.Â., Cimpulung
Min. Gura Humorului 
Minobradul V. Dornei 
Unirea iași
C.S. Botoșani

— Nicolina lași 4—2 (1—1)
— Constructorul Botoșani 1—l (0—1)
— Constructorul lași 4—0 (2—0)
— Victoria PTTR Botoșani 1—0 (0—0)
— Danubiana Roman o—o
— Sportul muncit. Suceavă 2—0 (0—0)
— Avîntul Frasin 3—1 (1—0)

(Corespondenți: O. Crăciun. I. Mandacfae, A. Rotarii. D. 
Bololian. H. Chiriluș, D. Diaconescu șl T. Ungureanul

1. A.S.A. cimpulung
2. Unirea Iași
3. Foresta Fălticeni
4. C.S Botoșani
3. Danubiana Roman
6. Sp. muncitoresc Suceava
7. Minerul Gura Humorului
8. Cristalul Dorohoi
9. Nicollna Iași

10. Metalul Rădăuți
11. Constructorul Botoșani
12. Minobradul Vatra Dornei
13. AvîMtul Frasin
14. Constructorul Iași
13. Victoria P.T.T.R. Botoșani

Jî 8 4 3 33—10 20
15 7 6 2 13— 7 20
15 8 3 4 23—12 19
15 7 5 3 26—19 19
13 6 4 5 17—12 16
15 6 4 3 13—11 16
15 7 2 6 11—17 16
15 6 3 6 25—19 15
15 6 2 7 18—21 14
14 4 5 5 21 —22 13
15 6 1 8 20—23 13
13 4 4 7 17—23 12
13 4 4 7 18—26 12
15 4 2 9 6—20 10
13 3 3 9 16—35 9

Etapa viitoare — 24 martie: Sportul muncitoresc Suceava 
— C.S. Botoșani, Nicolina Iași — A.S.A Cimpulung, Metalul 
Rădăuți — Cristalul Dorohoi, Constructorul iași — Foresta 
Fălticeni. Avîntul Frasin — Minobradul Vatra Dornei, Vic
toria P.T.T.R. Botoșani — Unirea Iași, Danubiana Roman — 
Minerul Gura Humorului. Constructorul Botoșani stă.

SERIA A ll-o

LOTOPRONOSPDRT

LA 26 MARTIE
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

LOTO
Toate agențiile Loto-Pronosport 

vă stau la dispoziție cu o gamă 
variată de bilete pentru a fi com
pletate la cererea dv. sau gata 
completate.

Tragerea se efectuează după no
ua formulă tehnică aplicată prima 
dată la 29 ianuarie a.c. care oferă ' 
mari avantaje participanților.

Se extrag 42 de numere în 6 
extrageri.

Se atribuie •
• Autoturisme „Moskvici 408/ 

412"; plus diferența în numerar 
pînă Ia 100.000 lei ;

• Autoturisme .,SKODA S 100” ;
• Excursii în Bulgaria și Iugo

slavia :
• Excursii în Turcia ;
• Cîștiguri în bani de valoare fi

xă și variabilă
Important pentru participanți eite 

și faptul Că se atribuie cîștiguri 
pentru 3 numere din 18 și din 24 
extrase.

Alte amănunte în prospectele 
tragerii.
( IȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 13 MARTIE 1974

Extragerea I : Cat. 1 : 1.80 variante a 
37 022 lei ; cat. 2 : 2.10 a 31 733 10 i; cat. 
3 • 15.45 a 4 313 lei ; cat. 4 : 83,45 a, 199 
lei ; cat. 5 : 109,53 a 334 lei ; cat. 6 : 
6 210,15 a 40 let.

Extragerea a U-a : cat. B : 19,35 a
8 229 lei ; eat. C : 70 a 893 lei.; cat. p:
2 829.25 a 60 lei ; cat E : 192.53 a 200 lei; 
Cat. F : 4 197.70 A 40 lei.

Report categoria A ; 157 765 lei.

Rubrică redactată de 
L9T0 PRONOSPORT

Minerul Comănftști
Oituz Tg. Ocnă
Textila Buhuși
U.R.A. Tecuci 
Locomotiva Adj ud
Relonul Săvineștl 
Cimentul Bicăz
Construct. Gh. Gh Dej

— Trotușul G11. Gh. Dej
— Rulmentul Biriad
— Energia Gh. Gh. Dej
— Letea Bacău
— Foresta Gogești
— Bradul Roznov
— Hușana Huși
— Constructorul Vaslui

0—2 (0—2)
2—0 (0—0)
0—0
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)
4—0 (3—0) 
7_Q (4—0) 
3—0 (1—0)

(Corespondenți: I. Bîrzan, A. Pavel, t. Vieru. C. Filiță, 
F. Constantin, D. Nemțeanu, Șt. Ghimpe și Gb. Gorun).

1. Relonul Săvlnești
2. Constructorul Gh. Dej
3. Trotușul Gh. Dej
4. U.R.A. Tecuci
5. Energia. Gh. Dej
6. Letea Bacău
7. Cimentul Bicar
8. Minerul Comăneștl
9. Textila Buhuși

10. ItuLmbntui Bîrlad
11. Oituz Tg. Ocna
12. Hușana Huși
13. Bradul Roznov
14. Foresta Gugești
15. Locomotiva Adjud
16. Constructorul Vaslui

18 8 7 1 37—11 23
16 7 5 4 21—11 19
16 6 7 3 19—12 19
16 8 2 6 21—16 18
16 6 6 4 12—11 18
16 6 5 5 24—14 17
16 5 7 4 23—16 17
16 7 2 7 21—23 16
16 5 5 6 20—14 15
16 5 5 6 14—15 15
16 7 1 8 15—23 15
16 6 3 7 19—31 15
16 6 2 8 17—30 14
16 4 4 8 19—21 12
16 4 4 8 12—31 12
16 3 5 8 11—26 U

Etapa viitoare: Bradul Roznov — Textila Buhușj. Hușana 
Huși — Locomotiva Adjud, Trotușul Gh. Dej — Oituz Tg. 
Ocna Rulmentul Biriad — Constructorul Gh. Dej, Letea Ba
cău — Relonul Săvinești, Energia Gh. Dej — Cimentul Bicaz, 
Foresta Gugești — Minerul Comănești, Constructorul vaslui 
— U.R.A. Tecuci.

SERIA A lll-o

Prahova ploiești 
Olimpia Rm. Sărat 
Chimia Buzău 
Comerțul Brăila 
Unirea Focșani 
I.R.A. Clmpina 
Chimia Brazi 
Carpați Sinaia

— Avîntyl MînOciu
— Petrolul Berea
— Poiana Cîmplna
— Luceafărul Focșani
— Carpați Nehoiu
— Portul Brăila
— Victoria Florești
— Petrolistul Boldești

* (Corespondenți: F. Alb». T. 
Enache, V. Manoliu, E. Stroe

1. Unirea Focșani 16
2. Poiana Cîmpina i6
3. I.R.A. Cîmpina 16
4. Olimpia Rm. Sărat 16
5. Petrolul Berea 16
6. Carpați Sinaia 16
7. Chimia Brazi 16
8. Luceafărul Focșani 16
9. Petrolistul Boldești 16

10. Chimia Buzău 16
11. Prahova Ploiești 16
12. Victoria Florești 16
13. Avîntul Mîneciu 16
14. Portul Brăila l#
15. Comerțul Brăila 16
16. Carpați Nehoiu 16

3_? (0—0)
2—1 (0—0) 
0—2 (0—2) 
f-1 (1-1)
2—1 (0—1)
5-0 (1—0) 
0—0
4—1 (1—1)

Budescu, i. Stănescu. T. 
și V. Feldman)c

10 5 1 39—15 25
8 6 2 29—12 22
8 4 i 24—12 20
8 3 5 25—22 19
9 1 6 25—27 19
i 1 7 31—20 178 5 5 17—15 17
6 5 5 29—27 17
7 2 7 20—18 16
6 4 6 19—20 16
7 1 8 22—22 15
7 1 8 20—22 15
5 3 8 17—26 13
3 3 10 8—22 9
3 3 10 13-32 9
2 3 11 15—41 7

Etapa viitoare: Luceafărul Focșani — I.R.A. Cîmpina, A- 
vîntul Mîneciu — Carpați Sinaia, Petrolul Berea — comerțul 
Brăila, Carpați Nehoiu — prahova ploiești, Portul Brăila — 
Chimia Brazi. Poiana Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat. Pe
trolistul Boldești — Unirea Focșani, Victoria Florești — Chi
mia JBuzău,

Gfân.țtul .Babadag
Marina Mangalia
Dunărea Tulcea
Chimia Brăila
Ancora Galați
Cimentul Medgidia
Electrica Constanța
Știință Constanța 

(Corespondenți: N.
Baltag, V. Ștefănescu, 
rescu).

1. Chimia Brăila
5. Marina Mangalia
3. Dunărea Tulcea
4. Electrica Constanța
5. Portul Constanța
6. Ancora Galați
7. Viitorul Brăila
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10. Granitul Babadag
11. Știința Constanța
12. Rapid Fetești

— Portul Constanța
— Voința Constanța
— I.M.U. Medgidia
— Tehnometal Galați
— Constructorul Tulcea
— Viitorul Brăila
— Rapid Fetești
— Arrubium Măcin
Fucigiu, I. Cioboată,

R. Avram,

13. Tehnometal Galați
14. Voința Constanța
15. Arrubium Măcin
16. Constructorul Tulcea

2- o g—0)
3— 1 Xî—1)
1—0 (1—0)
2—0 (1—0)
3—0 (0—0)
l_0 (0—0)
3—1 (2—1)
2—1 (2—0)

M. Topolschl, I.
S. Nace și N, Teodo-

16 12 1 3 23— 7 25
16 10 4 2 27— 8 24
16 9 4 3 24—10 22
16 8 6 2 26—13 23
16 10 1 5 29—16 21
16 7 5 4 20—12 19
16 8 2 6 26—16 18
16 3 1 7 20—15 17
16 7 2 7 18—16 16
16 6 1 9 19—24 13
16 5 1 10 21—22 11
16 3 5 8 19—26 11
16 4 3 9 18—32 11
16 2 5 9 12—30 9
16 3 3 10 14—44 9
16 3 2 11 12—37 8

Etapa viitoare: Arrubium Măcin — Chimia Brăila, Viito
rul Brăila — Electrica Constanța. Portul Constanța — Ci
mentul Medgidia, Constructorul Tulcea — Granitul Babadag, 
Rapid Fetești — Dunărea Tulcea, Tehnometal Galați — Ști
ința Constanța, Voința Constanța — Ancora Galați, I.M.U. 
Medgidia — Marina Mangalia.

Unirea Tricolor Buc, 
Sirena București 
Electronica București 
Șoimii TAROM Buc. 
Sp. ICMA C orogîrla 
T M ButureȘtî
A ot 1 Slobozia 
rehno.nefai București

SERIA A V-q

— Laromet București
— Din: mo Slobozia
— Oimpla Giurgiu
— Argeșul Mihăilești
— Voința București
— Flaeftra roșie Buc.
— Triumf București
— I.O.R. București

î—0 (1—0)
4-0 (t--0) 
0—4)
2—0 (2—0)
1-2 (0—1)
3—1 (3—1)

0—2 (0—1)
2—0 (0—0)

(Corespondenți : D. Daniel, V. Diaconescu, C. 
Stoean, P. Angliei, G. Rosner, I. Matei șl K.

l. Voința București 16 11 3 2
2. Triumf București 16 10 4 2
3. T. M. București 16 7 7 2
4. Flacăra roșie București 16 8 4 4
5. Olimpia Giurgiu 16 8 3 5
6. Sirena București 16 8 2 6
1. Tehnometal București 16 6 5 5
8. I.O.R. București 16 5 6 5
9. Unirea Tricolor București 16 4 8 4

10. Șoimii TAROM București 16 6 3 7
11. Electronica București 16 5 5 6
12. Azotul Slobozia 16 5 4 7
13. Laromet București 16 4 5 7
11. Dinamo Slobozia 16 2 5 9
13. Argeșul Mihăilești 16 4 1 11
16 Sportul Ciorogirla 16 1 3 13

Hare a, 
Pop).

N.

39—11 25
34—13 24

24—12 21
25—18 20
28—22 19
34-21 18
21—23 17
19—18 16
24—15 16
27—23 15
16—15 15
19—30 34
17—26 13
15—39 9

19-47 9
11—39 3

Etapa viitoare : Olimpia Giurgiu — Șoimii TAROM Buctț- 
reștl, Laromet București — Sportul I.C.M.A. Ciorogîila, Di
namo Slobozia — Tehnometal București, Flacăra roșie Bucu
rești — Unirea Tricolor București, Argeșul Mihăilești — Azo
tul Slobozia I.O.R. București — Electronica București, vo
ința București — T.M. București, Triumf București — Si
rena București.

SERIA A Vl-a

petrolul Tîrgovlște 
Chimia Găești
Recolta Stolcanești 
Petrolul Videle
Automatica Alexandria 
fextillstul Pitești 
Chimia Tr. Măgurele 
AHO C-lung Muscel

— Vulturii C-lung Muscel 2—0
— Cetatea Tr. Măgurele 2—0
— Dacia Pitești 2—0
— Cimentul Fieni 1—1
— Unirea Drăgășanl 1—0
— ROVA Roșiorii de Vede 0—0
— Răsăritul Caracal 3—1
— Progresul Corabia 2—o

(1-0) 
(1—0) 
(2-0) 
(0-1) 
(1-0)

(2-1)
(0-0)

(Corespondenți: M. Avanu, S. Frățilescu, M. Dogaru. V. 
Pancu, M. Bizon, M. Marin, D. Gruia șl D. Rădulescu).

1. Rova Roșiorii de Vede
2. Automatica Alexandria
3. Răsăritul Caracal
4. Progresul Corabia
5. Chimia Tr. Măgurele
6. Petrolul Tlrgoviște
7. Chimia Găești
8. Dacia Pitești.
9. Recolta Stoicănești

10. Vulturii Cimpulung Muscel
11. Cetatea Tr. Măgurele
12. Textillstul Pitești
13. ARO Cimpulung
14. Cimentul Fieni
13. Unirea Drăgășani
16. Petrolul Videle

16 9 2 5 26—12 20
16 8 4 4 20—14 20
16 8 3 5 26—15 19
16 8 2 6 25—16 18
16 7 4 5 24—18 18
16 7 4 5 18—13 18
16 7 4 5 22—20 18
16 5 5 6 26—21 13
15 6 3 7 21—26 15
16 6 3 7 16—21 15
16 3 5 6 10—19 15
16 5 4 7 14—16 14
16 5 4 7 18—24 14
16 4 5 7 37—2G 13
16 4 5 7 16—28 13
16 4 3 9 14—24 11

Etapa viitoare. Cetatea Tr. Miguîtte — ARO Cimpulung, 
Vulturii Cimpulung — Textillstul Pitești, ROVA Roșiori — 
Chimia Găești, Dacia Pitești — Chimia Tr. Măgurele, Răsă
ritul Caracal — Recolta Stoicănești. Unirea Drăgășani — 
Petrolul Tlrgoviște, Progresul Corabia — Petrolul videle, 
cimentul Fieni — Automatica Alexandria.

Sinăuceanu rezolvă o nouă situație dificilă la poarta echipei sale. Ștefă
nescu (nr. 7) și Istrătescu așteaptă o eventuală greșeală a adversarului... 
(Fază din meciul Petrolul — S. C. Bacău) Foto : Vasile BAGEAC

LOTURILE DE TINERET SE PREGĂTESC 
PENTRU JOCUL DE MÎINE 
ieri, la Centrul sportiv „23 Au

gust" din Capitală s-au reunit și 
cele două loturi de tineret (de 
21 și 23 de ani). în afara jucăto
rilor convocați, și anunțați în zia
rul nostru săptămîna trecută, au 
mai fost incluși în lotul de 23 de 
ani și jucătorii Dobrău și Bernea- 
nu. Ieri, după o discuție asupra în
tregului calendar competițional al 
acestui an și după stabilirea pro
gramului de pregătire în vederea 
meciului de miercuri dintre cele 
două echipe (care se va disputa pe 
stadionul Republică, de la ora 15), 
fotbaliștii care au jucat sîmbătâ în 
campionat au participat la un an
trenament. Astăzi componenții ce
lor două loturi vor participa la o 
ședință de pregătire

Programul turneului internațional 
de juniori de la Cannes

A fost stabilit programul jocu
rilor Turneului internațional de 
juniori de la Cannes. în prima zi, 
miercuri 10 ’aprilie, se vor disputa 
partidele: Franța — Mexic și O- 
landa — U.R.S.S., urmînd ca în
vinșii și învingătorii din aceste în- 
tîlniri să se întîlnească peste două 
zile. Reprezentativa noastră va in
tra în competiție joi 11 aprilie, 
cînd va întîlni formația Italiei. Tn 
aceeași zi se va disputa și meciul 
Brazilia — Ungaria, urmînd ea 
sîmbătă 14 aprilie să se întîlneas
că învinșii și învingătorii. Clasa* 
meritul final se va definitiva prin 
jocurile din 14, 15 și 16 aprilie.

O ETAPĂ
(Urmare din pag. 1)

CU MULTE SURPRIZE

mec întrecerii, dar și cu foarte pu
ține goluri (numai 10, rdeord al... 
ineficacității pe ediția în curs), ce 
ne pun pe gînduri. Pentru că a- 
ceastă „etapă italiană" (mai mult 
din punctul de vedere, formal, al 
rezultatelor și mai puțin din acela, 
de fond, al facturii jocurilor) ne 
amintește, firesc, de recentul 0—0, 
cu care echipa noastră reprezenta
tivă a încheiat, la mijlocul săptă- 
mînii trecute, meciul ei te6t cu 
Admira Wacker Viena, la ora ac
tuală o modestă formație de K>- 
cul 9, în liga austriacă.

Și atunci ne întrebăm, astăzi. Ia 
puține zile înaintea meciului cu 
Franța, în deplasare : cum să rea
lizeze fotbaliștii tricolori eficacitate 
pe terenuri străine, dacă acasă, în 
partidele campionatului intern, ei

uită, adesea, să șuteze la poartă, 
singurul element concret al ideii 
de ofensivă ? Timp de 40 de mi
nute, sîmbătă, în Giulești. singurul 
șut al feroviarilor bucureșteni a a- 
parținut... fundașului Grigoraș, 
timp de 90 de minute, la Tg. Mu
reș, campioana en-titre, cu Lu- 
cescu, Dumitrache, Dudu Geor
gescu. Dinu și Radu Nunweiller in 
formație, a expediat o singură min
ge în cadrul porții lui Solyom ! Și 
cam la fel s-au petrecut lucrurile 
și pe celelalte terenuri.

Sînt atît de „aspre" sistemele 
defensive ale echipelor noastre, in
cit nu permit, sub nici 9 formă, 
infiltrări în dispozitiv ? . Noi cre
dem că nu și că, mai degrabă, a- 
vem de-aface cu o exagerată ati
tudine de prudență sau cu o teamă 
de șut (a se citi, de răspundere), 
cum a fost și la faza îh care ton 
Ion, deși în poziții excelentă, în

careu, a preferat Să paseze... late
ral, spre un alt coechipier. A văzut 
toată lumea, pe micul ecran...

Singura și destul de concludenta 
(ținînd cont și de cele două puncte 
cucerite in etapa trecută la lăți) 
excepție de la „regula fricii" (ce 
cantonează, exagerat, pe echipele 
noastre, in deplasare, în preajma 
propriilor porți) ne-o furnizează e- 
voluția în Capitală a studenților 
Clujeni care, încrezători în posibi
litățile lor și refuzînd anti-jocul, 
au șutat mai mult decit partenerii 
tor de întrecere între barde porcii, 
dar acest reviriment s-a produs 
dună pauză.

N-ar fi rău, dimpotrivă, ca la 
această unică excepție, oferită de 
„U“ în cel de-al 29-lea tund, să 
mediteze pentru Paris si elevii Iui 
Valentin Stănescu și Robert Cbsrnoe.

Să mediteze și să procedeze în 
consecință...

MENȚIN POZIȚIILE iN TOATE CELE 12 SERII
SERIA A Vll-a SERIA A X-a

Steagul roșu Plenlța 
Dunărea Calafat
Minerul Lupeni
Știința Petroșani 
Energia Rovinari
MEVA Drobeta Tr. Sv. 
Cimentul Tg. Jiru
A.S. Victoria Craiova

— C.F.R? Craiova
— Petrolul Țicleni
— C.I.L. Drobeta Tr. Sv.
— Progresul Strehaia
— Metalul Topieț
— Metalurgistul S*du
— Victoria Călan
— F.O.B. Balș

2_i (i_t)
1-0 (1—0)
4—0 (3—0)
2—0 (1—0)
4—0 (0—0)
2—1 (2—1) 
0—0
2—0 (2—0)

(Corespondenți: I. Julea, C. Treistaru, I. Cotescu, A. Slă* 
bîi, N. Gherguș, M. Focșan, V. Digulescu și G. Ștefan).

1. Dunărea Calafat 16 9 4 3 19— 9 22
2. Victoria Călan 16 9 3 4 24—17 21
3. Minerul Lupeni 16 8 4 4 25—15 20
4. Steagul roșu Plenița 16 9 1 6 25—21 19
5. Cimentul Tg. Jiu 16 - 6 6 4 21— 9 18
6. Progresul Strehaia 36 7 4 5 25—20 18
7. Energia Rovinari 16 6 6 4 20—15 18
8. MEVA Drobeta Tr. Severin 16 7 3 6 17—17 17
9. C.F.R. Craiova 16 7 3 6 21—25 17

10. F.O.B. Balș 16 .7 1 8 25—21 15
11. Știința Petroșani 16 7 0 9 26—21 14
12. Â.S. Victoria Craiova 16 5 4 7 19—18 34
13. Metalurgistul Sadu 16 5 4 7 17—21 14
14. C.I.L. Drobeta Tr. Severin 16 3 3 8 15—31 13
15. Metalul Topleț 16 5 1 10 20—36 11
16. Petrolul Țicleni 16 2 1 13 9—32 5

Etapa viitoare: Metalul Topleț — Dunărea Calafat, C.F.R. 
Craiova — Cimentul Tg. .Tiu, Petrolul Țicleni — MEVA Dro
beta Tr. Severin, C.I.L. Drobeta Tr. Severin — A.S. Victoria 
Craiova, Progresul Strehaia — Steagul roșu Plenița, F.O.B. 
Balș — Minerul Lupeni, Metalurgistul Sadu — Știința Petro
șani, Victoria Călan — Energia Rovinari.

SERIA A Vlll-a
Minerul Teliue — Strungul Arad 1—0 (0—0)
Furnirul De ta — Progresul Tim. 2—1 (1—1)
Minerul Mold. Nouă — Metalul Oțelu roșu 2—1 (1-1)
Unirea Tomnatic — C.F.R. Simeria 2—1 (1—0)
A.S. Bocșa — Dacia Orăștie 0—0
Constr. Arad — Minerul Ghelar 3—0 (1—0)
Electromotor Tim. — C.F.R. Caransebeș 1—1 (0—0)
Gloria Arad — Unirea Sînnicolaul Mare 0—0

(Corespondenți; I. Vladislav. P. Toma. P. Slmandan, p.
Iatan, T. Țăranu, C. Crețu).

1. Minerul Moldova Nouă 16 10 *>M 4 26—13 22
2. Dacia Orăștie 16 9 2 5 24—15 20
3. Unirea Sînaicolaul Mare 16 8 3 5 27—^0 19
4. Minerul Ghelar 16 8 2 6 29—20 18

5. C.F.R. Simeria 16 7 4 5 29—22 18
6. A.S. Bocșa 16 7 4 | 18—17 18
7. Unirea Tomnatic 16 8 2 6 15—18 18
8. Constructorul Arad 16 7 3 6 25—28 17
9. Minerul Teliue 16 7 2 7 28—16 16

10. Electromotor Timișoara 16 6 3 7 25—18 15
11. Metalul Oțelul Roșu 16 6 3 7 31—29 15
12. Progresul Timișoara 16 6 1 9 27—31 13
13. Strungul Arad 16 6 1 9 16—26 13
L4. Furnirul Deta 16 5 2 9 11—34 12
15—16. Gloria Arad 16 3 5 8 12—24 31

C.F.R. Caransebeș ÎS 3 5 8 10—22 11

Etapa viitoare: Metalul Oțelul Roșu — Gloria Arad, Dacia
Orăștie — Minerul Moldova Nouă, Minerul Ghelar — A.S. 
Bocșa. Strungul Arad — Electromotor Timișoara, C.F.R. Ca
ransebeș — Furnirul Deta, Unirea Sinnlcolaul Mare — Mi
nerul Teliue. Progresul Timișoara — Unirea Tomnatic; C.F.R. 
Slmeria — Constructorul Arad.

SERIA A lX-a
Minaur Zlatna 
Unirea Dej
Arieșul Cimpla Turzil 
Minerul Bihor
Recolta Salonta 
Metalul Alud
Unirea Alba Iulie 
Dermata Cluj

— Tehnofrig Cluj
— Constructorul Alba
— C.I.L. Gherla
— Someșul Beciean
— Crișana Seblș
— Cimentul Turda
— Soda Ocna Mureș
— Aurul Brad

2—0 (1—0) 
Iitlia 1—0 (1—0)

2—3 (0—1)
6—0 (4—0)
1—1 (0—0)
1—0 (0—0)
2—0 (2—0)
0—1 (0—1)

(Corespondenți: N. Băișan, T. Frodan, șt. Giurgiu, M. Do-
mlțian, Gh. Cotrău, i. 
vâri).

Somogyi, I. Filipescu și E. Feher-

l. Unirea Dej 16 H 2 3 42—13 24
2. Metalul Aiud 16 9 4 3 35— 7 22
3. Aurul Brad 16 10 0 6 31—20 20
4. Cimentul Turda 16 8 2 6 22—15 18
5. Minerul Bihor 16 8 2 6 21—24 18
6. Crișana Sebiș 36 6 5 5 19—16 17
7. Recolta Salonta 16 6 4 6 14—13 16
8. Soda Ocna Mureș 16 7 2 7 25—33 16
9. Minaur Zlatna 16 7 1 8 14—16 15

10. Constructorul Alba iulia 16 6 3 7 20—23 15
11. C.I.L. Gherla 16 6 2 8 25—32 14
12. Unirea Alba Iulia 16 6 2 8 16—25 14
13. Dermata Cluj 16 5 3 8 14—16 13
14. Tehnofrig Cluj 16 1 9 18—24 13
15. Arieșul Cîmpla Turzii 16 5 3 8 13—25 13
16. Someșul Beciean 16 2 4 10 14—41 8

Etapa viitoare: Aurul Brad — Metalul Aiud, Tehnofrig 
Cluj — Arieșul C. Turzii, Cimentul Turda — Unirea Alba 
tulia, C.LL. Gherla — Unirea Dej, Soda Ocna Mureș — Min
aur Zlatna, Crisana Sebiș ■— Minerul Bihor, Constructorul 
Alba Iulia -- Dermata Cluj, someșul Beciean — Recolta Sa- 
lonta. .

Voința Cărei 
Bradul Vișeu 
C.S. Zalău 
Min. Baia Sprie 
Topitorul Baia 
Minerul Borșa
Bihoreana Marghita 
Rapid Jibou

(Corespondenți : Tr. 
Domuța, L. Chira. C.

1. Minerul Baia Sprie 
Someșul Sa tu Mare 
Bihoreana Marghita 
C.S. Zalău 
C.I.L. Sighet 
Minerul Borșa
Voința Cărei

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Topitorul Baia Mare
9. Rapid Jibou

30. Oașul Negrești
11. Bradul Vișeu
12. Gloria Baia Mare
13. Minerul Suncuiuș
14. Minerul Băi ța
15. Victoria Zalău
16. Măgura Șimleu

— Minerul Suncuiuș 2—1
— C.I.L. Sighetuil Marmației 1—0 
— Oașul Negrești
— Gloria Baia Mare

Mare Minerul Băița
— Victoria Zalău „ _
— Măgura Șimleul Silvaniei 3—1 
- Someșul
Silaghi, A. 

Iureș, A.
16 

* 16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Satu Mare
Ghilezan,
Pașcalău i

11 3
9 3
7 6
7 6
8 3
7 2
6 4
5 5
5 5
5 4
6 2
3 7
5 3
4 5
4 3
4 3

0—0 
3—0 
1—1
3—1

(î-i)
(0—U)

1—1 (0—0) 
Bolițoiu, Ai. 

Fr. Kulcsar).
31— 6 25
32- 16 21
35—18 20
20— 9 20
25—20 19
25—20 16
23—23 16
21— 21 15
23—26 15
23—24 14
19—24 14
■«9—25 13
19—28 13
15—36 13
25—38 11
15—36 11

Etapa viitoare : Măgura Șimleu — Topitorul Baia Mare, 
Gloria Baia Mare — C.S. Zalău, Victoria ZcMău — Bihoreana 
Marghita, Oașul Negrești — Voința Cărei, Someșul Satu Mare 
— Bradul Vișeu, Minerul Băița — Rapid Jibou Minerul 
Suncuiuș — Minerul Baia Sprie, C.I.L. Sighet — Minerul 
Borșa.

SERIA A Xl-a

— Minerul Rodna
— Unirea Sf. Gheorghe
— A.S. Miercurea Ciuc
— Chimica Tîrnăveni
— Avîntul Reghin _ _
— Forestierul Tg. secuiesc 2—1

Foresta Bistrița
Lacul Ursu Sovata
Viitorul Tg Mureș
Carpați Covasna
Hebe Sîngeorz Băi
Minerul Bălan ___________ ,
C.S. Oltul Sf. Gheorghe — Unirea Cristuru Secuiesc 5—1 
Mureșul Toplița — Viitorul Gheorghieni 1—1

2-0
1— 3
2— 2 
i-rt 
1—6

(0-0) 
(1—0) 
(1-1) 
(1-1) 
(1-0) 
(0—0) 
(3-1) 
(0-0)

(Corespondenți: I. Toma, A. Fekete, S. Albu, Fr. Gazdae.
O. Nichlti, V. Bogan, Gli. Briotă și V. Coșarcă).

1. C.S. Oltul Sf. Gheorghe 16 12 2 2 48—17 2S
2. Chimica Tîrnăveni 16 10 5 1 35—16 25
3. Viitorul Gheorghieni 16 8 5 3 33—20 21
4. A.S. Miercurea Ciuc 16 8 5 3 25—13 215. Avîntul Reghin 16 8 2 6 25—19 18
6. Forestierul Tg. Secuiesc 16 7 3 6 34—19 177. Unirea Sf. Gheorghe 16 7 2 7 34—18 16
8. Carpați Covasna 16 5 5 6 17—19 15
9. Viitorul Tg. Mureș 16 6 3 7 26—32 15

10. Minerul Bălan 16 5 4 7 22—19 14
11. Foresta Bistrița 16 5 4 7 21—27 14
12. Minerul Rodna 16 6 1 9 27—41 13
13. Unirea Cristuru Secuiesc 16 5 2 9 22—35 12
14. Lacul Ursu Sovata 16 5 1 10 23—36 11
15. Mureșul Toplița 16 3 5 8 17—37 11
16. Hebe Sîngeorz Băi 16 3 1 12 10—51 7

Etapa viitoare: Unirea Sf. Gheorghe — Mureșul Toplița, 
A.S. M. Ciuc — C.S. Oltul Sf. Gheorghe .Minerul Rodna — 
Minerul Bălan. Forestierul Tg. secuiesc — Lacul Ursu So
vata, Unfrea Cristur — Viitorul Tg. Mureș, Chimica Tirnă- 
veni — Hebe Sîngeorz Băi, Viitorul Gheorghieni — Foresta 
Bistrița, Avîntul Reghin — Carpați Covasna.

Torpedo Zămești 
Chim. Or. Victoria
T. C.I.M. Brașov 
C.I.L. Blaj
Oltul Rm. Vîlcea 
Lotrul Brezoi 
Textila Cisnădie
U. P.A. Sibiu

SERIA A Xll-a

— Vitrometan Mediaș 1—0 (1—0)
— C.F.R. Sighișoara 1—t (0—0)
— Metalul Copșa Mică 1—0 (1—0)
— Chimistul Rm. Vîlcea i-0 (1—0)
— Textila Sebeș 2—0 (2—0)
— C.S.U. Brașov 2—1 (0—1)
— Carpați Mîrșa 3—1 (2-1)
— Precizia Săcele 0—0

(Corespondenți; C. Chlriac, Gh. Matei, G. Lorac, V. Mun- 
teanu, P. Glornoiu, I. Zidaru, I. Andrei și I. Ilie).

1. Chimia Or. Victoria 16 7 6 3 17—11 20
2. I.C.I.M. Brașov 16 8 3 5 23—10 19
3. C.S.U. Brașov 16 9 0 7 24—17 18
4. C.F.R. Sighișoara 16 8 2 6 24—17 18
5. Textila Cisnădie 16 8 2 6 22—19 13
6. Chimistul Rm. Vîlcea 16 7 4 5 17—14 18
7. C.I.L. Blaj 16 8 1 7 24—20 17
8. Lotrul Brezoi 16 8 0 8 16—20 16
9. Precizia Săeele 16 6 4 6 11—16 16

10. U.P.A. Sibiu 16 5 6 5 13—20 16
11. Torpedo zămești 16 6 3 7 13—10 15
12 Textila Sebeș 16 7 1 8 20—21 15
13. Metalul Copșa Mică 16 6 2 8 14—19 14
14. Vitromltan Mediaș 16 6 2 8 16—21 14
15. Oltul Rm. Vîlcea 16 5 1 10 14—21 11
16. Carpați Mîrșa 16 4 3 9 20—32 11

Etapa viitoare: C.F.R. Sighișoara — Oltul Rm. Vîlcea, 
Chimistul Rm. Vîlcea — I.C.I.M. Brașov, C.S.U. Brașov — 
Torpedo Zămești. Textila Sebeș — Textila Cisnădie, carpați 
Mîrșa — U.P.A. Sibiu, Metalul Copșa Mică — C.I.L. Blaj, 
Precizia Săcele — Lotrul Brezoi, Vittometah Mediaș — Chi
mia Or. victoria. ,



RECORDURI MONDIALE IN CONCURSULSuccese ale tenismanilor români
DE HALTERE DE LA EREVAN

Grigoraș, pe locurile 7Ion Hortopan și Marian

Finala tradițio-

și

zi

concursul 
care par-

Marian Grigoraș, 
Spiridon Herghele-

seturi : 
Neuma- „smuls" 106 

din a patra

Marina Ciu- 
în trei 
Marina

Hellwig
C.E. de

(nr. 4) 
juniori

in lupta cu Nuțescu (nr. 2). Portarul nostru Gergely va respinge pucul (Fază din 
grupa B, R, F. Germania — România)

finala
Foto : N, DRĂGOȘ

SAO PAULO. — Au luat sfîrșit 
întrecerile turneului de tenis pentru 
grupa a 3-a a Circuitului W.C.T. în 
finala probei de dublu, Ion Tiriac 
(România) și Adriano Panatta (Italia) 
au învins cu scorul de 7—5, 3—6, 6—3 
pe suedezii Bjdm Borg — Ove 
Bengtsson. Proba de simplu a reve
nit lui Bjorn Borg care, la capătul 
unei spectaculoase partide, a dispus 
cu 6—2, 3—6, 6—3 de americanul 
Arthur Ashe.

SOFIA. — în finala probei de sim
plu feminin a turneului internațional 
de tenis pentru juniori (pînă la 16 
ani), jucătoarea româncă Elena Po
pescu a învins-o cu 6—3, 6—4 pe 
tenismana bulgară Tomova. Proba de 
dublu masculin a fost cîștigată de 
perechea cehoslovacă Cseh — Snid, 
învingătoare cu 6—4, 6—4, în finala 
susținută cu perechea română Mihai 
Tăbăraș — Laurențiu Țiței.

ALEXANDRIA. — La masculin, 
victoria a revenit lui Teimuraz Ka- 
kulia, care a ciștigat cu 1—6, 6—1, 
6—3, 6—2, finala susținută cu jucă
torul maghiar .Janosz Benyik. In fi
nala probei feminine, 
virina a întrecut-o 
6—3, 5—7, 6—4 pe 
nova (Cehoslovacia).

PALM BEACH. - 
naiului turneu de dublu se va disputa 
intre perechile americane Pancho 
Gonzales — Jimmy Connors și 
Pancho Segura — Clark Graebner. In 
semifinale s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Gonzales, Connors — 
Gardner Mulloy (S.U.A.), Fred Stolle 
(Australia) 6—3, 4—6, 6—2; Segura, 
Graebner — Torben Ulrich (Dane
marca), BiUy Martin (S.U.A.) 6—4,
6—3.

După C. E. de hochei - grupa B NĂSTASE - OKKER 6-3, 6-3

La Erevan a început 
„Prietenia" la haltere, la 
ticipă 116 sportivi din 13 țări, prin
tre care U.R.S.S , Bulgaria, Unga
ria, Japonia, R.D. Germană. R.P.D. 
Coreeană, Polonia, Iran, Cehoslo
vacia, România etc. Țara noastră 
este reprezentată de patru jportivi: 
Ion Hortopan, 
Aurel Miuț 
giu.

în prima 
trecerile la 
drul cărora 
recorduri mondiale. La cat muscă, 
Gyorgy Koszegyi (Ungaria) a

s-au desfășurat în- 
două categorii, în ca- 
au fost doborîte două

kg. (record mondial)
_ „ încercare. Clasament; 

Gyorgy Koszegyi (Ungaria) 230 kg. 
2. Gheorghi Petrov (U.R.S.S.) 222,5 
kg, 3. Masatomu Takeuti (Japonia) 
220 kg. Ion Hortopan a ocupat lo
cul 7 cu 197,5 kg (90 ; 107,5). La 
cat. cocoș, Katsuman Hirai (Japo
nia) a ocupat locul 1 cu 267,5 kg, 
după ce a „smuls" la a patra în
cercare 126 kg (record mondial). 
El a fost urmat de Nikolai Koles
nikov (U.R.S.S.) cu 262,5 kg și 
Wlodzierz Jakub (Polonia)) cu 250 
kg. Marian Grigoraș a ocupat locul 
7 cu 235 kg (105 ; 130).

JUNIORII EUROPENI IN EVIDENT PROGRES
(Urmare din pag. I)

specia- 
Româ- 

că ho- 
află in 
să asi-

tncheîată simbătă seara, cea 
de a V-a ediție a campionatului 
european de juniori-grupa B a 
constituit, în mod indiscutabil, un 
frumos succes al sportului cu ero- 
sâ și puc. Zece reprezentative de 
țări și-au disputat întîietatea în
tr-o întrecere tinerească, aprigă și 
foarte avîntată, luptînd cu ambiție 
pentru a promova în eșalonul su
perior al acestei competiții, care 
își construiește tradiția, devine 
tot mai interesantă de la un an 
la altul.

Un punct de vedere asupra că
ruia au fost de acord toți 
liștil prezenți în capitala 
niei se referă la faptul 
cheiul juvenil european se 
progres, că este in măsură
gure cadre de nădejde pentru a- 
ceastă disciplină, tot mai popu
lară în țările continentului nostru. 
Este semnificativ faptul că în fi
ecare formație, chiar și în acelea 
din partea a doua a clasamentu
lui, au existat valori individuale 
certe, jucători care și-au însușit 
de pe acum un remarcabil bagaj 
de, cunoștințe tehnice și sint apți 
să facă față rigorilor unor între
ceri de seniori. în aceeași ordine 
de idei, cum a reieșit — de altfel 
— din cronicile și comentariile 
partidelor disputate, tactica celor 
mai multe dintre reprezentativele 
angajate în turneul bucureștean 
se încadrează în conceptul actual 
a! hocheiului pe gheață. S-a jucat, 
de cele mai multe ori, rapid, cu 
o permanentă circulație a jucăto
rilor și a pucului, încercîndu-se 
scheme îndrăznețe, pline de fan
tezie. care chiar atunci cînd nu 
au reușit Integral, au lăsat\ — 
totuși — să se întrevadă bunele 
intenții de 'cate erau animate.

Hocheiul este, în general, un 
sport în care va.lorile se conturea
ză precis și ocupă într-o competi
ție de durată locurile pe care le 
merită în mod real. în această 
disciplină sportivă, șansa, hazar
dul, fără să fie total excluse, nu 
pot juca un rol hotărî tor, potrivit 
principiului că și... pucul este ro
tund ! Așa s-a petrecut și în în
trecerea găzduită de patinoarul 
artificial „23 August", al cărei 
clasament final redă în mod fi
del, după posibilități și clasă ordi
nea reală a formațiilor participante, 

încă de Ia prima sa apariție pe 
gheața arenei 
venit clar că
Germania se detașează din rîn- 
dul celorlalte
rea individuală a jucătorilor săi 
și prin forța pe care ei o alcă
tuiesc în ansamblu. Elevii lui Ro
man Neumayer prau evident „oa
meni" de grupa A, depășind cu 
cel puțin o clasă pe partenerii 
lor de întrecere. Făcînd parte din 
cluburi de prima ligă a campio
natului R.F.G., ei trădau pregă
tirea serioasă și experiența ce se 
cer unor jucători de o asemenea 
categorie. Portarul Richter, fun
dașii H. P. Egen, Reil, Miiller, 
Hellwig, atacanții U Egen, frații 
Guggemos, Hinterstocker ș.a. ar 
avea, poate, loc în multe repre
zentative chiar și din 
campionatului mondial 
niori. Să consemnăm, 
nea, faptul că, de mai 
me, consilierul tehnic 
este specialistul cehoslovac La
dislav Olejnik, a cărui 
se cunoaște în evoluția 
formații.

Finalista, competiției si 
pc locul doi, reprezentativa Ro-

bucureșțene, a de- 
reprezentativa R. F.

echipe, prin valoa-

grupa B a 
pentru se
ci e aseme- 
multă vre
ai echipei

,rmînâ“ 
acestei

elasată

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

mâniei încheie mulțumitor com
petiția. De altfel, cîștigarea gru
pei. preliminare a constituit obi
ectivul pe care și l-a propus lo
tul, cu amendamentul că forma
ția va depune toate strădaniile 
pentru a supralicita poziția întîi. 
în condițiile date, acest lucru nu 
a fost posibil, deoarece partenera 
de întrecere din jocul decisiv a 
fost evident superioară. în plus, 
în această întîlnire, ca și în alte
le anterioare, ș-au făcut multe 
greșeli pe care, însă, un adversar 
atît de experimentat cum a fost 
acela de simbătă nu le-a lăsat 
nesancționate ! O constatare ge
nerală este aceea că lotul nostru 
de juniori marchează un progres 
față de ultimele evoluții, cuprin
de o serie de elemente cu pers
pectivă. dar că problema muncii 
cu copiii și tinerii hocheiști tre
buie ridicată la cote de preocu
pare și de calitate mult superioa
re. Ar fi salutară o măsură a 
Biroului federal prin care toate 
secțiile cu formații în diviziile A 
și B 
să fie 
mâții
să se ocupe în mod permanent și 
serios. Lărgirea ariei hocheiului, 
a geografiei lui naționale, dată 
fiind dezvoltarea bazei materiale 
(patinoare artificiale în mai mul
te localități) trebuie făcută, în 
primul rînd. pe seama ECHIPE
LOR DE COPII ȘI JUNIORI. în
credințate unor foști jucători, cu 
experiență 
că-.- ■-

Una din 
mai ales 
prestat în 
de bronz, 
riei care, prin progresele înregis
trate, se anunță în viitor un con
curent redutabil al acestei dis
pute ce-și cucerește, în mod me
ritat, o tot mai mare amploare și 
popularitate.

După ce cîștigă net ghemul trei, 
Năstase, acoperind prin viteză în
tregul teren, reușește să retrimită 
peste fileu mingi considerate pier
dute, ridicînd astfel tribunele în 
picioare. Jucînd excelent, reușește 
un break, după care majorează 
distanța Ia 4—1. Okker are o pe- 

■ rioadă de revenire, cîștigă ghemul
6 și pe al 7-lea printr-un break. 
Năstase răspunde prompt și fruc- 
tificînd avantajul serviciului, în
cheie setul și meciul printr-un 
ghem cîștigat la zero: 6—3. .

6 000 de spectatori (cifră record 
pentru capacitatea sălii) au ur-

mărit finala, care a durat numai 
70 de minute. Năstase ă terminat 
într-o manieră efectivă și impre
sionantă, dominîndu-și net adver
sarul. . La sfîrșitul meciului Ok
ker declara presei următoarele: 
„Năstase a fost mult prea bun 
pentru 
celent 
talent, 
du-mă __

Este a doua victorie obținută de 
campionul român în grupa „roșie" 
a Circuitului W.C.T., în care con
duce detașat, avînd acum 137 de 
puncte avans.

mine. Este un jucător ex- 
care azi a făcut risipă de 
energie și viteză, depășin- 
net“

(Urmare din pag. 1)
chetka a cîștigat destul de ușor la 
Maciejewski.

Numeroșii spectatori prezenți 
aseară în aula Bibliotecii centrale 
universitare au urmărit în primul 
rînd partida Ciocâltea — Kurajița,

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
FEMININ DE VOLEI (locurile 7-12)

„U“ CLUJ ÎNVINGĂTOARE
IUI CLA MAI IMPORTANTA

PARTIDA A 111U
SIdID, 18 (prin telefon). Publicul 

sibian amator de volei a umplut tri
bunele sălii Școlii sportive, cu prile
jul ultimului tărneu pentru defini
tivarea părții a doua a clasamentu
lui, in ediția a 24-a a campionatului 
feminin.Inaugurarea turneului sibian a fost 
făcută de formațiile „U“ Craiova și 
I.T.B. Studentele au obținut, conform 
previziunilor, victoria cu 3—0 (6, 14, 
7), într-o partidă care nu avea cum 
să se ridice la nivel deosebit, dată 
fiind capacitatea scăzută de ripostă a 
bucureștenilor. Doar 
lui al doilea meciul 
interesant, dacă, pe 
laxâri a studentelor, 
luase conducerea cu

în finalul setu- 
putea să devină 
fondul unei re- 
I.T.B. (care pre- 

________ 14—12) ar fi dis
pus de mijloacele necesare susținerii 
acestui final. Echipa bucureșteană 
are, insă, prea multe minusuri cali
tative pentru a aborda cu șanse în- 
tilnirile turneului. S-au remarcat Flo
rența Albu, Aurora Popența, Maria 
Pop de la „U“, respectiv Mioara Flo- 
rescu-Baran- Excelent arbitrajul cu
plului V. Săndulescu (București) — 
V. Szakacs (Baia Mare).

Cea de a doua întîlnire „U“ Cluj 
— I.E.F.S. a dat loc unei dispute 
deosebit de atractive, în care clujen- 
cele au surprins de la început prin 
elan, vigoare, siguranță în execuții și 
coeziune in joc. Alternînd atacurile 
în forță cu cele poziționale (în care 
s-a remarcat Mariana Petrescu), a- 
părindu-se organizat, „U“ Cluj s-a 
impus cu claritate în primele două 
seturi. Din cel de al treilea LE.F.S.^ 
care pînă atunci etalase doar... cali
tăți individuale, a început să lege 
mai bine jocul, să acopere mai judi
cios terenul, reușind să egaleze si
tuația. Setul decisiv, deosebit de pa
sionant ca desfășurare, s-a încheiat 
în favoarea clujencelor, care au cîști
gat, astfel, și partida cu 3—2 (10, 8, 
—12, —10, 11). S-au remarcat Mariana 
Petrescu, Dorica Meseșan, Doina Me- 
seșan. Carmen lonescu. Ileana Tabă
ră de la învingătoare, respectiv Re
nata Stelescu, Carmen Puiu, Doina 
Botezan. Au arbitrat foarte bine : C. 
Pitaru (Sibiu) și M. Bolintineanu 
(București).

In ultimul meci : Medicina .— Uni
versitatea Timișoara -3—0 (7, 7, 13).

Azi, de Ia ora 16 : Medicina — U" 
Craiova, „U“ Timișoara — LE.r.S si 
.U“ Cluj — I.T.B.

Aurelian BREBEANU

GIMONDI CIȘTIGA „CLASICUL"

MILAN —SAN REMO
Cea de a 65-a ediție a tradiționa

lei curse cicliste internaționale Mi
lan — San Remo a fost cîștigată 
de asul italian al pedalei Feiice 
Gimondi. învingătorul s-a detașat 
cu autoritate din întreg lotul de a- 
proape 200 de concurenți, sosind 
solitar la finiș. Gimondi a acoperit 
«ei 288 km ai parcursului în 6h 
46:16 (medie orară — 42,533 km).

fost urmat de belgienii Eric
Vlae-

1:54. Al 4-lea a sosit ița-

El a
Leman Ia 1:53 și Roger de 
minck
lianul Franco Bitossi — 1:55.

Nu a luat startul Eddy Merckx, 
care anunțase oficial că trebuie să 
urmeze un tratament medical, fiind 
suferind de bronșită. Merckx cîști- 
gase de cinci ori pînă acum clasica 
cursă.

ale campionatului național 
obligate să-și creeze și for- 

de copii și juniori, de care

și dragoste de mun-

revelațiile competiției, 
prin prisma jocului 

lupta pentru medaliile 
a fost echipa Bulga-

CLASAMENTELE
CIRCUITULUI

MONDIAL
GHUPA 1 

(roșie)
1. Năstase 387 p

3. Gorman 197 p5 - • -
97 p ;’
84 
rantes 72 p.

GRUPA 2
(albastră)

Newcombe 281 p ;
220 p ; 3. Metreveli. 182 p ; 4. 
rez 92 p ; 5. Case 75 p ; 6.
74 p ; 7—8. Cornejo si Stockton 
57 p ; 9—10. Falrlle și Gottfried 54 p.

GRUPA 3 
(verde)

1. Ashe 300 p ; 2. Kodes 260 p ; 
3. Borg 233 p ; 4. Cox 167 p ; 5. Laver 
130 p ; 6. Taylor 137 p ; 7. Panatta 
125 p ; 8. Țiriac 91 p ; 9. Dlbbs 
80 p ; 10. Solomon 70 ,p.
• In această săptămină, toate cele 

trei grupe au pauză.

2.
4.

Drysdale 157 p ;
7. Roche 95 p 

p ; 9. Dominguez

Okker 230 p ;
Pilici 164 p ;
6. Alexander 

; 8.
79 p :

Riessen
10. O-

1. 2.

7.
9.

TINERII HOCHEIȘTI 
ROMÂNI ÎN POLONIA

VELENJE, GAZDA CROSULUI BALCANIC
ESTE GATA SA-ȘI PRIMEASCĂ OASPEȚII

In fiecare început de primăvară, 
cei mai buni semifondișți și fon- 
diști din Balcani îsi dau întîlnire 
la o întrecere care și-a cîștigat,

cu speranța unui rezultat care șă 
confirme revenirea fostului nostru 
campion la forma sa sportivă 
reală. După un început promițător. 
Ciocâltea a jucat pasiv, permițînd 
adversarului său să preia iniția
tiva și apoi să cîștige. Mai inte
resantă a fost partida Vogt — 
Țeșkovski, în care primul a deți
nut multă vreme superioritatea. 
Jocul s-a întrerupt într-o poziție 
destul

Alte 
chetka 
0—1,

de complicată.
rezultate : Partoș — Plă
ti—1, Șubă — Westerinen 
Popov — Farago */2—>/2, 

Ghizdavu — Stanciu 1/2—’A. Cele
lalte partide s-au întrerupt. în 
clasament, pe primele trei locuri se 
află la egalitate Țeșkovski (1), Ku
rajița și Westerinen, cu cite 7 
puncte.

Astăzi după-amiază, cu începere 
de la ora 16, se dispută runda a 
X-a, care programează, printre al
tele, două partide foarte importante 
pentru configurația clasamentului 
în partea sa superioară: Westeri
nen — Vogt și Kurajița — Ghiz- 
davu. Interesante vor fi și partidele 
Farago — Ciocâltea și Vaisman — 
Popov, care oferă reprezentanților 
noștri ocazia să se apropie simțitor 
de plutonul fruntașilor, in cazul 
unor rezultate favorabile

Romeo VILARA 
Voleriu CHIOSE

VARȘOVIA 18 (Agcrpres). — în 
cadrul turneului internațional de 
hochei pe gheață de la Lodz, re
prezentativa de juniori a Poloniei 
a terminat la egalitate : 2—2 (0—0, 
1—0, 1—2) meciul susținut cu o 
selecționată română de tineret. Go
lurile echipei române au fost în
scrise de Herghelegiu și Pană.

mărul 19, iar gazdă a fost .aleasă 
micuța localitate din inima Slo
veniei, orășelul Velenje, apărut pe 
harta Iugoslaviei după cel de-al 
doilea război mondial.

Pentru o așezare atit de mică 
este o mare cinste să găzduiască 
o competiție de anvergură. De a- 
ceea, oficialitățile locale au luat 
toate măsurile pentru a fi la înăl
țimea încrederii ce le-a fost acor
dată, La această oră. Velenje 
este gata să-și primească oaspeții 
— atleți și atlete din Bulgaria, 
Grecia, Turcia. România si Iugos
lavia.

De altfel, sportivii țării gazdă 
au și făcut cunoștință cu traseul care 
va desemna campionii balcanici 
la cros. Duminică 16 martie, la 
Velenje, s-ău .desfășurat campio
natele de cros ale Iugoslaviei. 
Campionatele au constituit și ul
timul criteriu de selecție pentru 
echipele reprezentative ale gazde
lor, antrenorul Kresa Racici de- 
finitivînd lotul celor pe care îi 
va alinia la start la 24 martie. De 
fapt, antrenorul Racici nu a avut 
revelații de ultimă oră la Velen
je, întrucît urmărise cu mare a- 
tenție cele trei crosuri preliminare 
organizate la Belgrad, Zagreb și 
Zrenjanin

Nu vor lipsi, desigur, din echi
pele Iugoslaviei renumiții Dane 
Korica și Vera Nikolici, pe care 
iubitorii atletismului din România 
îi cunosc foarte bine, precum și 
talentata junioară Liljang Susnjar. 
Să notăm, ca un fapt inedit, că 
nici unul dintre el nu a reușit să 
cîștige titlul de campion național, 
Korița și Susnjar ocupînd locul 
secund, iar Nikolici 
treia. Totuși, alături 
novici (la tineret), 
și Svet (la seniori) 
(la juniori), ei reprezintă princi
palele atuuri ale antrenorului 
Kresa Racici. Acesta ne-a decla
rat, de altfel, că speră să în
trerupă șirul victoriilor românești 
la Crosul balcanic (reprezentanții 
României au cucerit cele mai 
multe titluri la ultimele două e- 
diții ale crosului, Ia Atena în 1972 
și Istanbul în 1973): „Cred că 
avem prima șansă, și nu numai 
datorită faptului că sintem gazde. 
Vom avea însă adversari reduta
bili în atleții români, specialiști 
ai alergărilor de cros. Nu trebuie 
neglijați nici sportivii bulgari, 
care au bune șanse, in specia] în 
întrecerile seniorilor și senioare
lor".

SCHIORII NOȘTRI AU OBȚINUT 
LOCURI FRUNTAȘE LA ZAKOPANE

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Zakopane s-a desfășurat un con
curs internațional de schi, la star
tul căruia au fost prezenți sportivi 
din R D. Germană, România, Un
garia, U.R.S.S. și Polonia.

în proba masculină de slalom 
special, pe primul loc s-a clasat 
polonezul Anton Walkosz — 85,64, 
urmat de schiorii români Petre 
Soiu — 85,83 și Ion Bobiț — 88,31. 
Cursa de slalom uriaș a fost cîș
tigată de Ian Walkosz (Polonia), 
cronometrat cu timpul de 1:01,55, 
secundat de compatriotul său V, 
Zwijacz — 1:01,89. Concurenții ro
mâni au ocupat următoarele locuri: 
Petre Grigore 4, în 1:03,03, Petre 
Soiu 5, în 1:03,26 și Ion Bobiț 6, 
în 1:03,98.

Concursul de sărituri de la tram
bulină s-a încheiat cu victoria cu-

clasindu-se a 
de Vulioma- 
Kuzmanovci 
și Janicevici

Smith 
Rami- 

Hrebec

DUSAN BUGARIN

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

noscutului campion polonez ^Woj
ciech Fortuna, care a totalizat 228.5 
p. (săriturile sale au măsurat 102 
m și 105,5 m).

Dane Korița, deținătorul unei per
formanțe sub 28 min. pe 10 000 m, 
este unul dintre favoriții cursei 

seniorilor.
sezon de sezon, o tot mai frumoa
să tradiție: Crosul balcanic. Anul 
acesta se desfășoară ediția cu nu-

ÎN TURNEUL DE LA OLOT

GHIȚESCU REMIZEAZĂ CU POMAR
MADRID 18 (Agerpres). — în 

prima rundă a turneului interna
țional de șah de la Oloț (Spania), 
marele maestru maghiar Andras 
Adorjan l-a învins pe Pedrag Os- 
toici (Iugoslavia), iar Angel Mar/- 
tin (Spania) a cîștigat la Angel 
Quinteros (Argentina). Maestrul in
ternațional român Theodor Ghi-

PROBLEMELE SCHIULUI
Ediția 

„Cupei 
schi a 
victoria așteptată a aus
triecei Annemarie Proll- 
Moser și cu cea mult 
mai puțin prevăzută o 
tînărului 
Gros (care l-a întrecut 
pe faimosul său compa
triot și predecesor în 
palmaresul competiției : 
Gustavo Thoeni). „Seri
ile mondiale" — așazi- 
sele campionate mondi
ale pe echipe — care 
se dispută acum, după 
modă americană, pe co
linele din Colorado și 
California, nu sint de
cit un pretext pentru a 
mai prelungi sezonul de 
schi și a mai face o 
utilă propagandă aces
tui frumos sport al iernii.

Sint, așadar, clipe fa
vorabile pentru 
schiului mondial, 
la capitolul pur 
cit la cel moral, 
mințim că la 1 
la New York, cu , ,
unei conferințe de pre
să, lordul Killanin, pre
ședintele C.I.O., a emis 
ipoteza că schiorul Gus
tavo Thoeni, care accep-

remizat, în 32 de mutări,țescu a
cu spaniolul Arturo Pomar. Ace
lași rezultat a fost consemnat și 
în partidele ..... "
— William 
Gert Iskov 
nuel Bellon 
tre șahiștii 
trina și Jorge Cuadras s-a între
rupt.

tn runda, a doua, Theodor Ghi- 
țescu (cu piesele negre) îl va în- 
tîlni pe Bellon.

William Martz (S.U.A.) 
Lombardy (S.U.A.) și 
(Danemarca) — Ma- 
(Spania). Partida din- 

spanioli Modesto Bar-

CONCURSUL DE BIATLON DE LA ALTENBERG

UNGARIA. După etapa a 19-a in 
clasament conduce : Uj pești Dozsa cu 
26 p, urmată de Ferencvăros -+- 
Videoton — 24 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 21-a)': Voj- 
vodina Novi Sad — O.F.K. Beograd
1— 0 ; Proletar Zrenianin — F. C- 
Zagreb 0—0 : Celik Zenica — Olim
pia Liubliana 2—0 ; F. C._ Sarajevo^— 
Vardar Skoplie 0—0 ; 
greb — Borac ~ 
Bor —
Partizan Belgrad — Steaua 
Belgrad 2—1 ; Velez Mostar - 
boda Tuzla 3—0 ; Radniciki Niș — 
Hajduk Split 0—1.

Clasament : 1. Hajduk Split — 28 p ; 
2. Velez Mostar — 25 p : 3. Celik
Zenica — 25 p.

FRANȚA (etapa a 29-a) : Rennes 
— St. Etienne 1—0 ; Troyes — Nan
tes 1—0 ; Lyon — Metz 2—0 ; 
Sochaux — Bastia 1—0 ; Nisa — 
Monaco 3—2 ; Lens — Marsilia 2—3 ; 
Nancy — Angers 0—3 : Bordeaux — 
Reims 3—0 ; Sedan — F. C. Paris
2— 2 ; Nimes — Strasbourg 1—2.

Clasament : 1. St. Etienne — 47 p ; 
2. Nantes — 44 p ■ (un joc mai puțin 
disputat) ; 3. Angers 43 p.

PORTUGALIA (etapa a 24-a) : Ben-
Guimaraes 5—1 ;

~ Porto 
Montijo 1—2 ;

Cuf 2—2 ; Barreirense

25 p,

Dynamo Za- 
Banja Lulea 0—I ; 

Zelezniciar Sarajevo 0—2 ; 
roșie 
Slo-

1973—1974 
mondiale" 
luat sfîrșit cu

o 
la

italian Piero

bilanțul 
nu atit 
sportiv, 
Ne a- 
martie, 
prilejul

tâ (fără protest) publi
citatea impusă de unele 
firme de schiuri, ar pu
tea fi descalificat, adică 
s-ar putea să nu i se 
aprobe participarea la 
Jocurile Olimpice de iar
nă de la Innsbruck din 
1976. „Potrivit principi
ilor noastre — a spus

te semnate cu diverse 
firme de echipament 
sportiv, care duc la de
șănțate atitudini de „om- 
sandviș", impuse schio
rilor obligați să se lase 
întotdeauna fotografiați, 
după curse, cu mărcile 
schiurilor vizibil expuse.

Ce părere are în legă-

------------------------4—
COMENTARIUL SAPTAMINII

lordul Killanin — spor
tivii care obțin mari be
neficii materiale de pe 
urma reclamei comerci-, 
alef nu pot lua porte Io 
Olimpiadă".

Parcă punînd gaz pes
te foc, în aceeași peri
oadă, reviste occidenta
le — în căutare de sen
zațional — au dat pu
blicității încasările citor- 
va dintre fruntașii schiu
lui mondial, menționind 
sume rotunjoare care nu 
provin din exercitarea 
vreunei profesii, nici din 
asistența necesară cu
venită sportivului de per
formanță. ci din contrac

tură cu toate acestea 
Marc Hodler, președin
tele Federației interna
ționale de schi ? Se știe 
că — intr-un moment de 
cumpănă și la interven
ția lumii olimpice — 
F.I.S. a ales calea unui 
compromis, acceptind co 
federațiile naționale (și 
nu sportivii !) să poată 
primi subvențiii — pen
tru dezvoltarea sportului 
pe schiuri — de la fa
bricanții de materiale 
pentru soorturile de iar
nă. „Acum — spune 
Marc Hodler — dacă su
mele publicate sint ade
vărate, va fi nevoie să

intervenim. Dacă unii 
sportivi vor neapărat să 
cîștige mulți bani dato
rită schiului, atunci nu 
au decit să suporte con
secințele, declarîndu-se 
profesioniști !“.

Intr-o consfătuire a fe
derațiilor din țările alpi
ne, lucrurile nu au pu
tut fi clarificate și esie 
de la sine înțeles că în 
primul rînd forul aus
triac (din cauza J. O. 
1976 de la Innsbruck) 
ține ca lucrurile să nu 
se înrăutățească, votînd 
pentru un statu-quo 
(greu de menținut).

Ultimul cuvînt aparține 
președintelui F.I.S. care 
preferă, docă C.I.O. va 
fi de neînduplecat în 
problema eligibilității 
schiorilor pentru Jocu
rile Olimpice, să declare 
deschis două categorii 
de membri : amatori și 
profesioniști, ceea ce vo 
fi mult mai corect decît 
□ livra concurenți — pe 
căi ilicite — industriei ‘ 
spectacolului și reclamei 
comerciale.

Victor BANC1ULESCU

BERLIN 18 (Agerpres) — Proba de 
10 km din cadrul concursului interna
țional de biatlon de la Altenberg a 
fost cîștigată de schiorul cehoslovac 
Pavel Ploc, cronometrat în 42:37, urmat 
de Frank Poetter (R. D. Germană) — 
43:24. Sportivul român Ion Țeposu a 
ocupat locul 7, cu timpul de 44:51.

Cursa rezervată juniorilor s-^ dispu
tat pe aceeași distanță și a revenit lui 
Pueschel (H. D. Germană) — 45:24.

fica Lisabona — 
Sporting Lisabona 
2—0; Academica 
Olhanense
— Farense 2—1 ; Vitoria Setubal — 
Oriental 4—0 ; Boavista — Belenenses 
1—1 : Leixoes

Clasament :
— 40 p ; 2. Benfica Lisabona — 37 p : 
3. F. C. Porto — 36 p.

SPANIA (etapa a 26-a) : Sara- 
gosa — Atletico Bilbao 3—0 ; C. F. 
Barcelona — Murcia 1—0 ; Malaga — 
Granada 1—1 ; Oviedo — Castellon 
0—0 ; Real Madrid — Atletico Ma
drid 2—0 ; Las Palmas — Espanol

F. C.

— Beira Mar 4—0.
1. Sporting Lisabona

Barcelona 1—1 ; Elche — Ceita Vigo
2— 0 ; Santander — Gi|on 3—3.

Clasament : 1. C. F. Barcelona — 
40 p ; 2. Atletico Madrid — 31 p ; 
3. Saragossa — 31 p. .

OLANDA (etapa a 26-a) : Go 
‘Ahead Deventer — P.S.V. Eindhoven
3— 5 ; Ajax Amsterdam — F. C. 
Utrecht 5—2 ; M.V.V. Maastricht — 
Haarlem 0—0 ; Graafschap — Az ’67 
Alkmaar 2—0 ; Feyenoord Rotterdam
— Sparta Rotterdam 3—1 ; Telstar r- 
Nac Breda 2—2 ; F. C. den Haag — 
F. C. Twente Enschede 0—0 ; Ker* 
krade — Nec Nijmegen 1—1 : F. C 
Groningen — F. C. Amsterdam 1—2.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam — 
44 p ; 2. Feyenoord Rotterdam —
42 p ; 3. F. C. Twente Enschede
— 42 b.

AUSTRIA (etapa a 20-a) : Wacker 
Innsbruck — F. C. Vienna 1—0 ; 
Sturm Durisol — Admira Wacker 
1—1 ; Wiener Sport Club — 
Linz 0—0 ; Voest Linz — 
Salzburg 1—1 ; Simmering — 
Graz 3—1 ; Austria 
Klagenfurt 
Radentheim x—m .

— Vorarlberg 3—2.
Clasament : 1. Wacker

— 32 p (un meci mai puțin 
2. Voest Linz 
Viena — 28 n

ELVEȚIA (etapa a 16-a) : F. C. 
Zurich — Grasshoppers Zurich 1—0 : 
St. Gall — Chenois 1—0 ; Chaud de 
Fends — Young Boys Berna 3—1 ; 
Servette Geneva — Winterthur 1—1 ; 
Neuchatel — Lugano 5—0 ; Chiasso — 
Lausanne 1—1 : F. C. Basel — Sion 
1—0.

Clasament : 1. F. C, Zurich —
27 p ; 2. Neuchatel — 21 p : 3.
Lausanne — 20 p (ultimele două e- 
chipe cu cite un meci mai puțin 
disputat)

2—0 ;
1—0 :

A.S.K.
Austria

A. K.
Viena — Austria 
Rapid Viena — 
Alpine Dona'.vi tz

Innsbruck 
disputat) ; 

29 p ; 3. Austria

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In localitatea cehoslovacă Sumperk s-a 
desfășurat întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre reprezentativa .. ...... -la

la
secjindă a U.R.S.S. și o selecționată 
Cehoslovaciei. Partida s-a încheiat 
egalitate : 4—4 (3—2, 0—1, 1—1).■
în prima zi a campionatelor de nata- 
ție ale R. D. Germane, care se desfă
șoară la Rostock în bazin de 23 
Kornelia — 
toare în proba de 100 m liber 
performanța de 57,70. -
bun s-a încheiat și proba masculină' de 
too m fluture, in care Roger Pyttel a 
fost cronometrat cu timpul 
Alte rezultate : 200 m liber 
Andrea Eife 2:03.15 ; 100 m.
bați — Glass 1:07,25 ; 1500 
bărbați — Dockhorn — 16:06.73.

chbrenner (Iugoslavia) — 6*/2 p șl două 
partide Întrerupte etc. In runda a 11-a, 
Tereza Stadler a Invins-o pe Mllunka 
Lazarevici. Nona Gaprindașvlli a remi
zat cu Stepanka Vokralova (Cehoslo
vacia).

Ender
tu,

a terminat învingă-: ... '_v_ cu
Cu un rezultat

de 37,12. 
femei 
bras 
m

bâr- 
liber

unorDupă disputarea a 11 runde și a
partide întrerupte, in turneul interna
tional feminin de șah de la Belgrad 
continuă să conducă campioana mon
dială Nona Gaprlndașvill (U.R.S.S.) cu 

. 9’/ț P- O urmează în clasament Suzana 
Țverâczi (Ungaria) — 8 p_, Tereza Stad- 
Is Ier (Iugoslavia) — 7‘A p, Vlasta Kal-

Concursul internațional de la Bareges 
(Franța), contind pentru „Cupa Euro
pei" la schi, a continuat cu desfășu
rarea probei feminine de coborire. Pe 
primul loc s-a clasat austriaca Elisie 
Deuftl — 1:22,12, urmată de Germaine 
Michelet (Elveția) — 1:22,14 șl Brigitte 
Totschnig (Austria) — 1:22,34. Cursa 
s-/i disputat pe o pirtle în lungime de 
1960 m, cu o diferență de nivel de 
530 m.■
La Londra s-a disputat Întîlnirea inter
națională de sabie dintre 
gliei șl Austriei. Gazdele 
învingătoare

pe compatrioata sa Vicky Baldovlnos. 
tn finala masculină se vor întilni en
glezii Lloyd șl Farrell.■
In localitatea suedeză Nassjoe s-a dis
putat campionatul mondial de motoci- 
clism pe gheață. Titlul a revenit ce
hoslovacului Miroslav Spinka, urmat 
de Vladimir Zibrov (U.R.S.S.) șl G. Ka- 
dirov (U.R.S.S.).

Cursa masculină de 30 km din con
cursul international de schi — probe 
nordice — de ia Strbske Pleso (Ceho
slovacia) a fost cîștigată de Gerhard 
Grimmer (R.D.G.) cu timpul de Hi 
32 :_22,04. Proba de sărituri de la tram- 

finlan- 
a to

cu scorul de

echlpele An- 
au terminat 
9—3.

simplu temei
tenis de la Madrid a re-

din cadrulProba de
turneului de ____
venit jucătoarei spaniole Carmen Ferea, 
care a întrecut-o în finală cu 6—1, 7—5

bulină s-a Încheiat cu victoria 
dezului Rauno Miettinen, care 
talizat 221,6 puncte.■
Competiția internațională ciclist* 
celor două Mări4* (Tirenianâ și _____
tlcă) s-a încheiat la San Benedetto del 
Tronto cu succesul rutierului belgian 
Roger de Vlaemlnck. L-au urmat in 
clasamentul general norvegianul Knut 
Knudsen Ia 53 sec.

„Cursa
Adria-
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