
DEBUT PROMIȚĂTOR Șl PRIMELE SURPRIZE ÎN

n cursul după amiezii de marți au început, la Ploiești și Timișoara, 
” ’ ‘ “ ■■”. Din cauza numă

rului mare de jconcurenți înscriși (64 la Ploiești și 80 la Timi- 
din primele me- 
a majorității par- 
partide încheiate 
încă de la debut, 
nostru la catego-

In cursul după amiezii de marți au început, la Pl( 
întrecerile pugilistice ale „Turneului primăverii", 

j-nlui mare do ennonrontî însoriși IRd. In Plnio 
șoara), au fost programate cîte două gale zilnic. încă 
ciuri s-a putut constata pregătirea tehnică și fizică bună 
ticipanților, ceea ce explică și numărul relativ mic de 
înainte de limită. întreaga competiție se dovedește a fi, 
o foarte utilă trecere în revistă a potențialului boxului 
ria seniorilor.

TIMIȘOARA :

ION MAGERI, IONMIHOC 
Șl MARIAN 

CONSTANTINESCU ÎNVINȘI 
ÎN PRIMA GALA I

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru Petre 
Arcan). — Peste 400 de spectatori 
au asistat, în Sala sporturilor II, 
la prima gală pugilistică care a 
programat meciuri din cele 6 cate
gorii de greutate rezervate orașu
lui nostru : semimuscă, cocoș, semi- 
ușoară, semimijlocie, mijlocie și 
semigrea.

Iată primele rezultate obținute:
Cat. semiușoară: Adrian Guțu 

(B.C. Galați) b.p. Constantin Nap 
(A.S.A. Cluj), Radu Iordache (Pro
gresul Buc.) b.p. Ion Rădulescu 
(Dacia Pitești), Ion Vladimir (Di
namo Buc.) b.p. Nicolae Toma (Di
namo Brașov), Gheorghe Ilie (Me
talul Buc.) b.p. Dionisie Szekely 
(Motorul Arad), Nistor Boșcu (B.C. 
Galați) b.p. Ion Mageri (Rapid 
Buc.), Constantin Dia (Muscelul) b. 
ab. III Nicolae Păun (Rafinorul 
.Ploiești).

Cat. mijlocie: Constantin Chiracu 
(A.S.A. Bacău) b.p. Gheorghe Bucur 
(Dinamo Brașov), Gheorghe Dinu 
(Venus Tîrgoviște) b.ab. II Ilie 
Gherman (C.S.M. Pitești), Paul Tă- 
nase (Nicolina Iași) b.p. Ion Mihoc 
(C.S.M. Baia Mare), Florian Bobi 
(Voința Buc.) b.p. Alexandru Hiera 
(Steaua), Liviu Moldovan (A.S.A.

Cluj) b.p. Viorel Tecuceanu (Rapid 
Buc.).

Cat. semigrea : Constantin Văran 
(C.S.M. Reșița) b.p. Marian Con- 
stantinescu (Metalul Buc.), Ion 
Chifu (Dinamo Brașov) b.p. Virgil 
Oană (A.S.A. Bacău), Vasile Rață 
(Metalul Suceava) b.ab. II Aurel 
Mocanu (Metalul Oțelul Roșu), Ion 
Peter (Dinamo Brașov) b.ab. II Va
lentin Morodan (A.S.A. Cluj).

PLOIEȘTI :

FOSTUL CAMPION 
NATIONAL VASILE DRAGAN 
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ZIARAL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

NOU RECORD REPUBLICAN

DE PATINAJ yiTEZĂ

în concursul internațional de pa
tinaj viteză dotat cu trofeul „Pa
tina de aur", desfășurat la Berlin 
(R. D. Germană), Ladislau Fokt 
(Dinamo Brașov) a realizat un nou 
record republican de juniori mari 
în proba de 1500 m, cu timpul de 
2:25,2 (v.r. 2:25,3).

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru Ion Tă- 
năsescu). — In sala „Rafinorul" 
din localitate, înconjurate cu mult 
interes, se dispută meciurile im
puse de afluxul de participanți ia 
5 din cele 11 categorii de greutate: 
muscă, pană, ușoară, mijlocie mică 
și grea.

In prima gală a zilei s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Cat. muscă: Toma Mihai (C.S. 
Pitești) b.p. Leonida Ionescu (Alu
miniu Slatina), Gh. Balaș ’ 
Brăila) b.p. Viorel Bobe (Steaua), 
Traian Cerchia (Portul Constanța) 
b. ab. Constantin Stănescu (C. S. 
Muscelul), Ion Stanciu (.Nicolina 
Iași) b.p. Al. Kacso (A.S.A. Cluj), 
St. Băiatu (C.S.M. Buc.) b.p. Iuga 
Pascale (Metalul Buc.), Mustafa Iu- 
seim (Farul Constanța) b.p. Con
stantin Truicâ (C.S.M. Craiova), 
Gh. Ileana (Dinamo Brașov) b.p. 
Vasile Drăgan (Voința Buc.).

Cat. ușoară : Constantin Stanciu 
(Metalul Buc.) b. ab. Gr. Iliescu 
(A.S.A. Tg. Mureș), Gabriel Rădu
lescu (Metalul Plopeni) b.p. Tiberiu 
Cebotaru (Litoral Mangalia), Costel 
Gutui (B.C. Brăila) b. ab. Ion 
Gheorghe (A.S.A. Bacău), Mircea 
Ilie (Rafinorul Ploiești) b.p. Eugen 
Stoica (B.C. Brăila), Cornel Hoduț 
(Rapid București) b.ab. III Dan 
Oancea (C.S. Mușcelul), Iosif Ple- 
nert (A.S.A. Cluj) b.p. Nicolae Pa- 
raschiv (Rapid Buc.), Antoniu Va
sile (Dinamo Buc.) b.p. Dumitru 
Buti (Constructorul Galați).

(B.C.

ENGLEZI
DE FOTBAL
ROMANIA

reprezentativeleMeciul dintre 
de fotbal ale Franței și României, 
programat sîmbătă seara, în noc
turnă, la Paris, urmează a fi con
dus de o brigadă de arbitri en
glezi. Federația de specialitate din 
Anglia a făcut cunoscute numele 
celor trei cavaleri ai fluierului : 
Homewood (la centru). Robinson 
și Simms (la linie).

GIMNAȘTI ROMANI
EVOLUEAZĂ

PLOIEȘTI — PESTE 2000 DE 
PARTICIPANT! LA „CROSUL 

TINERETULUI"
„Crosul tineretului", organizat de 

către Comitetul municipal Ploiești al 
U.T.C., în colaborare cu C.M.E.F.S.

Liceului pedagogic și de către 
de la Grupul școlar, ai căror 
zentanți au și cîștigat cupele 
de organizatorii unităților cu 
mai bune rezultate.

Iată cîștigătorii pe probe :
Fete, cat. 15—16 ani — Cristina 

Bogdan (Gr. șc. chimie) ; cat. 17—

băieții 
repre- 
oferite 

cele

au fost prezenți la startul „Crosului 
tineretului", organizat de Comitetul 
municipal U.T.C. și C.J.E.F.S. O vre
me splendidă a ținut companie tine
rilor sportivi care s-au întrecut cu 
multă ardoare pentru primele locuri 
ale clasamentelor. Iată pe primii trei 
de la fiecare categorie de vîrstă.

Ilie GHIȘA — coresp. județean

Primăvara — anotimpul crosurilor...

PESTE 400 DE CONCURENȚI 
LA TENIS DE MASA TN 

JUDEJUL SUCEAVA

ÎNTRECERE ATLETICA LA 
BEIUȘ

Ploiești s-a bucurat de o participare 
numeroasă și o deplină reușită. în
trecerile au fost dominate de elevele

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

0 EDIȚIE SUB NIVELUL EXIGENȚELOR

18 ani — Marieta Ghincea (Lie. pe
dagogic). cat. peste 19 ani — Aurica 
Boian (Gr. șc. chimie). Fete (legi
timate) — cat. 17—18 ani — Ecaterina 
Incu (Lie. pedagogic), cat. peste 19 
ani — Maria Popescu (Lie. peda
gogic).

Băieți, cat. 15—16 ani — I. Dinescu 
(Gr. sc. energetic), cat. 17—18 ani — 
N. Dovincă (Lie. pedagogic), cat. 
peste 19 ani — V. Cristea (Lie. peda
gogic). Băieți (legitimați) cat. 17—18 
ani — D. Dogaru (Lie. nr. 1), cat. 
peste 19 ani L. Bogdan (Lie. nr. 1).

Cat. I fete : 1. Valeria Platon (Gr. 
șc. MIU), 2. Mitalda Pleșiu (lie. 4), 
3. Ofelia Scripcă (Gr. șc. MIU) ; bă
ieți : 1. A. Moldovan (Gr. șc. electro
motor), 2. I. Sporea (lie. industrial 
construcții), 3. P. Bunaciu (lie. in
dustrial construcții) ; cat. II fete : 
1. Maria Pera, 2. Alinița Sumănaru, 
3.. Daria Păun (toate de la Gr. șc. 
MIU) ; băieți : 1. I. Sandru (lie. Sil
vic). 2. A. Bondideanu (șc. UCECOM), 
3. A. Sulea (lie. Ped).

P. ARCAN
Nicolae GHIDU—coresp.

Cea dea a 25-a ediție a campiona
tului masculin al primei divizii de 
volei s-a încheiat, după cum șe știe, 
cu victoria categorică a formației Di
namo București, care cucerește, ast- 

oară consecutiv 
locurile sortite 
situat echipele 
Tractorul Bra-

fel, pentru a treia < 
titlul, în timp ce pe 
retrogradării s-au 
Progresul București și 
șov.

La capătul acestei 
spune că nivelul la care s-au prezen
tat în general formațiile primului 
eșalon nu a fost de natură să satis
facă exigentele, atît din punct de 
vedere tehnico-tactic, cit și al pregă
tirii fizice. Fără îndoială, la această 
stare de fapt și-a adus o mare con
tribuție și sistemul competițional a- 
doptat la începutul sezonului, sistem 
care — așa cum a rezultat și dintr-o 
anchetă efectuată cu aproape două 
luni în urmă de ziarul nostru — S-a 
dovedit nestimulativ ' .
echipelor, favorizînd instaurarea unui 
climat de blazare și dezinteres. Mo
tiv pentru care, cu puține excepții 
(Iași, Timișoara, Brăila, Baia Mare), 
publicul spectator s-a îndepărtat de 
volei — chiar și cei mai statornici 
susținători ai acestui sport —, în- 
dreptindu-și preferințele către alte 
discipline care, la ora actuală, le o- 
feră mai multe satisfacții pe plan 
snectacular și al rezultatelor. Poate 
că schimbările care se preconizează 
în privința sistemului competițional 
vor avea darul să contribuie la o to
tală schimbare de optică în ceea ce 
privește participarea echipelor în 
prima competiție internă și îmbună
tățirea calității jocurilor, sporirea 
spectaculozității lor, pe fondul unei 
pregătiri tehnice, tactice și fizice deo
sebite, condiție esențială pentru re- 
cîstigarea terenului pierdut.

In acest context, o singură excep
ție : Dinamo București. Voleibaliștii 
antrenați de George Eremia au izbu
tit să spargă cochilia mediocrității 
plutonului, neacceptînd acel „dolce 
farniente", în care căzuseră celelalte 
competitoare. Astfel, ei s-au detașat 
net în campionat, realizînd tot atîtea 
victorii cite intilniri au susținut. De 
altfel, buna pregătire a „alb-roșilor“ 
s-a reflectat și în frumoasa compor
tare cu prilejul întîlnirilor din cadrul

ediții, putem

efectuată cu aproape două
în pregătirea

„Cupei campionilor europeni", com
petiție în care Dinamo s-a situat ps 
locul secund, fiind la un pas de cu
cerirea prestigiosului trofeu. Este a- 
devărat că, la această oră, lotul di- 
namovist cuprinde individualități do 
clasă internațională, jucători cu .mul
tă experiență, cu calități deosebite și 
cu deprinderi bine consolidate. 
Schreiber. Udișteanu, Oros, Dumă- 
noiu, Tutovan, Vraniță, Tîrliei, pre
cum și mai tinerii Păușescu, Mari
nescu și Băroiu alcătuiesc acum o e- 
chipă omogenă, care adoptă o tactică 
de joc la nivelul cerințelor voleiului 
modern.

Așa cum am mai spus, celelalte 
competitoare s-au situat la mare dis
tanță în urma campionilor. Faptul 
că evoluția acestora nu a atins un 
nivel corespunzător este ilustrat de 
ascensiunea, puțin previzibilă la în
ceputul competiției, a echipei Explo
rări B. Mare, care abia promovase 
din Divizia B. Fără a dispune de in
dividualități notabile, dar beneficiind 
de un plus de pregătire față de res
tul concurentelor la locul al doilea, 
băimărenii au izbutit să depășească 
echipe cu pretenții și îndelungată 
activitate în Divizia A. Ocuparea de 
către ei a poziției 
meniul final, ni se 
plin justificată, și 
mai mult cu cit ei 
torie categorică în

a doua în clasa- 
pare, deci, pe de- 
meritorie, cu atît 
au obținut o vic- 

___ ____ „____ ___ fața fostei cam
pioane, Steaua. în legătură cu aceas
ta din urmă, trebuie să arătăm că, 
deși dispune de un lot larg, cu citi va 
jucători de incontestabilă valoare 
(Bartha, Stamate, Cr. Ion, Duduciue, 
Enescu) și destule elemente de per
spectivă (P. Ionescu, Chifu, D. Iones- 
cu, Iuhasz, Terbea), comportarea sa 
a fost cu totul nemultumitoare. A- 
ceasta se explică atît prin insuficien
ta pregătire dovedită pe tot parcursul 
sezonului competițional (printre alte
le, se știe că a fost eliminată și din 
Cupa cupelor de către o echipă fără 
faimă internațională), cit și prin cli
matul de neînțelegere care domnește 
în lot. Se impune, prin urmare, o 
analiză temeinică din partea clubului 
Steaua a situației existente și adop
tarea unor măsuri capabile să contri
buie la bunul mers al activității sec
ției de volei.

Turneul final al campionatului

feminin de volei (locurile 7-12)

DISPUTA STRINSA
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

SIBIU, 19 (prin telefon). Aspră și 
desperată a devenit lupta pentru 
evitarea retrogradării în turneul pen
tru locurile 7—12, al campionatului 
feminin de volei. Din cele 6 compe
titoare. doar două sînt în afară de 
orice grijă : Medicina și I.T.B. Pri
ma, care nu a deplasat decît 7 Jucă
toare, se detașează, totuși, valoric de 
celelalte și a acumulat pînă acum 
suficiente puncte care o scutesc oe 
emoții. Cea de 
nici o victorie 
dacă ar cîștiga 
toare (ceea ce 
i-ar mai sluji 
celelalte patru 
lupte din greu

\

a doua nu a obținut 
în 7 etape și chiar 
toate partidele urmă- 
e puțin probabil) nu 
la nimic. în schimb, 
formații trebuie să 

_ r_„ __  „__  și pînă la capăt pen
tru a scăpa de obsesia locului 11.

în cea de a doua zi a turneului 
sibian, partida centrală a fost cea 
dintre I.E.F.S. și „U“ Timișoara. Du
pă un început egal, studentele bucu- 
reștene se desprind și obțin victoria 
in primul set. Din cel de-al doilea, 
însă, timișorencele 
mai bine acțiunile 
Elena Jopa) și preiau inițiativa ega- 
Jind situația- în continuare, disnuta
este deosebit de aprinsă, ambele
echipe făcînd eforturi susținute pen
tru fiecare punct Finalul setului a- 
partine voleibulis’tlor de la I.E.F.S., 
mai decise in. atac și mai bine diri-

își coordonează 
(îndeosebi prin

jate de ridicătoarele Margareta Baco 
și Doina Botezan. „U“ Timișoara re
vine spectaculos în setul IV, datorită 
și jocului bun tăcut de rezervele Eli- 
sabeta Silaghi și Maria Antonescu, 
începind de la jumătatea setului, el* 
domină clar întllnirea, dat fiind că 
bucureștencele nu reușesc preluări 
bune la serviciile dificile ale Emiliei 
Cerneri «i Măriei Antonescu. Dar, In 
setul decisiv ele devin o pradă ușoa
ră pentru I.E.F.S. care ciștigă, astfel, 
un meei greu ți important eu S—2 
(8, -—11, 12, —7, 4). Arbitrii V. Szakaes 
(B. Mare)-V. Săndulescu (București) 
au condus foarte bine următoarele 
formații : I.E.F.S. : Doina Stoian, Re
nata Stelescu (Rodica Cilibiu), Doina 
Botezan, Carmen Puiu (Maria Stad- 
nic), Eva Klein (Leontina Mateș), 
Margareta Baco (Cornelia Cîrstoiu) ; 
„U“ : Elena Țopa, Marianne Wolf, 
Brigitte Wolf (Maria Antonescu), E- 
milia Cernega, Terezia Viruzab, Ma
riana Dui<;ă (Elisabeta Silaghi. 
Irmgard Drezer).

Tn celelalte meciuri : Medicina — 
.,U“ Craiova 3—0 (10, 6, 7), ,,U“ Cluj 
— I.T.B. 3—0 (II. 5. 13).

Azi, de la ora 16 : ,,U“ Craiova — 
,.U“ Cluj, I.T.B. — ,,U“ Timisoara. 
I.E.F.S. — Medicina.

B, AURELIAN

au atras la start peste 500 de tineri 
și tinere. Disputele, deosebit de in
teresante, au fost urmărite cu mult 
interes de spectatori, în mare parte 
părinți ai concurenților, care au 
aplaudat cu căldură pe învingători, 

întrecerile desfășurate pe categorii 
de vîrstă au fost cîștigate de urmă
torii : cat. 11—14 ani : Paraschiva 
Lacob (șc. gen. 11), Iulian Grumă- 
zescu (șc. gen. 11) ; cat. 15—16 ani : 
Ana Pascu (lie. 2), Ion Cantaraciuc 
(lie. Agricol) : cat. 17—19 ani : I.ucia 
Todică (lie. Pedagogic), Grigore Ur- 
sanu (lie. Pedagogic).

Organizatorii au oferit cupa pentru 
cea mai rodnică mobilizare elevilor 
și cadrelor didactice de la Liceul 
nr. 6.

IN U. R. S. S.
ȘI SUEDIA

D. DIACONESCU

Primul cros al anului organizat 
în orașul Beiuș s-a bucurat de o 
largă audientă in rîndurile elevilor 
din localitate.

Competiția a fost cucerită dc e- 
chipa Liceului „Samoil Vulcan". S-au 
mai evidențiat echipele Școlii gene
rale și cea a Casei de copii din 
Beiuș. La reușita primului cros des
fășurat in județul Bihor, o contribu
ție importantă a avut-o buna orga
nizare asigurată dc Comisia orășe
nească de atletism din Beiuș.

La sfîrșitul acestei săptămînî 
gimnaștii români iau startul în 
primele întreceri internaționale 
ale sezonului. Astăzi urmează a 
pleca în Suedia echipa masculină» 
Dinamo, campioana țării, care va 
susține două concursuri și o de-*’ 
monstaație la Orebro și Eskilstu- 
na, în compania echipei selecțio
nate a Centrului de gimnastică 
din Eskilstuna. Vor face deplasa
rea Dan Grecu, Constantin Pe
trescu, Gheorghe Păunescu, Ște
fan Gal. Radu Branea, Liviu MaA 
zilut însoțiți de Mircea Bâdulescui 
(antrenor) și Franciso Cociș (arbi-’ 
tru).

Joi dimineață va pleca spre 
Moscova grupul de sportivi români 
care vor lua startul la campiona-1 
tele internaționale de gimnastică 
ale U.R.S.S., de la Moscova și Ri
ga. Rodica Sabău, Indiana Slmonfi, 
Mircea Gheorghiu, Gheorghe Ir.- 
șan, Sorin Cepoi, Costache Gheor
ghiu (antrenor) și Leana Sima 
(arbitră) — iată delegația care’ va 
participa la concursurile din 
U.R.S S.

0 IMPORTANTA
CONSFĂTUIRE

Din restul plutonului am mai pu
tea să remarcăm doar selecția buna 
si forța de atac ale echipei C.S.U. 
Galați, care păcătuiește, însă, la toate 
celelalte capitole ale pregătirii.

O situație precară au avut forma
țiile bucureștene Rapid și I.E.F.S. 
puse în neplăcuta postură de a evo
lua in turneul codașelor, echipe care 
în anii trecuți participau la disputa 
pentru locurile fruntașe. Pare cu atît 
■mai surprinzătoare prezența lor în 
subsolul clasamentului, cu cît Ra
pidul are în componența sa jucători 
cu experiență, unii făcînd parte 
chiar din lotul național (Penciulescu, 
Chițigoi, Bădiță), iar I.E.F.S. o în
treagă formație de viitori... profesori 
de volei.

Printre racilele acestui campionat 
nu putem să nu enumerăm și prea 
numeroasele rezultate „surpriză", con
semnate atît în întrecerea cu etape 
săptămînale, cît și în turneele fina
le, rezultate care pun 
întrebării sportivitatea 
noștri, modul cum au

TIMIȘOARA — PRIETENII
ATLETISMULUI...

Duminică a fost mare animație in 
jurul stadionului Tineretului din Ti
mișoara. Ciroa 2000 de elevi ți eleve

IAȘI ELEVII LA START I

In organizarea Comitetului muni
cipal U.T.C. a avut loc, duminică, 
„Crosul tineretului" la care au par
ticipat elevi și eleve din școlile și 
liceele ieșene. întrecerile, desfășurate 
în decorul pitoresc al pădurii Breazu,

La Suceava, Cimpulung și Rădăuți 
s-au desfășurat, într-un cadru festiv, 
întrecerile fazei județene a „Cupei 
tineretului" la tenis de masă. Au 
participat, la toate categoriile de 
virstă și departamente, 412 sportivi, 
campioni județeni fiind declarați ur
mătorii :

.11—14 ani : Ion Axente (Șc. gen. 
nr. 3 Suceava) și Viorica Pintea (Șc. 
gen. Marginea) ; 15—19 ani : Gheor
ghe Berba (Lie. de construcții Su
ceava) și Aura Ștefăroi (Lie. Gura 
Humorului) ; pină la 30 ani (între
prinderi și instituții) : Emil Forfotă 
(Filatura C-Iung Moldovenesc) și 
Stela Popescu (Filatura C-lung Mol
dovenesc) ; cooperație : Mircea Du- 
ceag (coop. Deia C-lung) și Stela 
Ianoș (coop. Deia) ; sate : Ion Mihe- 
țiu (com. Simincea) și Elena Luca 
(com. Adîncata) ; siudenți : Octavian 
Oșanu (anul III Istorie-Geografie) și 
Magda Ilieș (anul II Ed. fizică).

A REPREZENTANȚILOR
DIVIZIONARELOR A

DE HANDBAL
Respectînd o mai veche obi?" 

nuință. Federația română de hand
bal organizează — duminică dimi
neață, de la ora 9, la sediul său 
din strada Vasile Conta 16 — tra
diționala întîlnire a Biroului fede
ral cu conducătorii formațiilor fe
minine și masculine din divizia A.

După cum se știe, în ziua de 31 
martie debutează o nouă ediție a 
campionatului rezervat celor mai 
bune echipe din țară, așa îneît în- 
tîlnirea de duminică se anunță deo
sebit de importantă.

Astă-seară, în sala Floreasca, baschet feminin

I.E.F.S.-SPARTAK LENINGRAD,
sub semnul 

voleibaliștilor 
înțeles unele

Aurelian
Emanuel FANTANEANU

BREBEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

SEMIFINALA A „TROFEULUI
ZIARULUI

Publicul bucureștean, amator de 
baschet, are astă-seară (sala Floreas
ca, ora 19), prilejul să urmărească

Turneul internațional de șah din Capitală

V

CURSĂ PASIONANTĂ PENTRU PRIMUL LOC
înaintea primei runde, privind 

lista cu numele maeștrilor străini 
invitați la această ediție a turneu
lui organizat de F.R. Șah aveam im
presia că vom asista la o întrecere 
echilibrată, în care cel puțin jumă
tate din lotul reprezentanților noș 
tri ar fi avut dreptul să aspire la 
victorie. S-a întâmplat însă altfel. 
Acum, după disputarea celei de a 
X-a runde maeștrilor români nu 
le-au mai rămas șanse decît pentru 
ocuparea a ceea ce numim în mod 
obișnuit un loc onorabil în clasa
mentul final. Dar și pentru aceasta 
vor trebui să lupte din greu, 
maximum de încordare și de 
biție.

Rundă foarte agitată aseară, 
prins de o combinație nu tocmai 
de văzut, dar totuși frumoasă, Stan- 
ciu (cu albele) a pierdut la Șubă. 
Finalul partidei Farago — Ciocâltea 
a produs multă emoție în rîndurile 
spectatorilor, din cauza amenințărilor 
teribile de mat și de o parte și de 
alta. Criza de timp i-a determinat 
totuși pe ambii parteneri să accepte

cu 
am-

Sur- 
greu

■ ■ ■

remiza, rezultat care a fost consem
nat și în partidele Plachetka — Ro- 
driguez și Maciejewski — Parțoș. Ku
rajița a cîștigat însă la Ghizdavu și 
s-a instalat, astfel, în fruntea clasa
mentului, cu 8 puncte. Urmează Țeș- 
kovski 7>/2, Westerinen 7 (1), Farago 
6, Vogt 5 (1), Vaisman 4>/2 (2) etc.

Finișul turneului se anunță deo
sebit de pasionant. Cei trei frun
tași ai clasamentului încep de-abia 
astăzi întîlnirile directe, cu parti
da Țeșkovski — Westerinen. Ambii 
maeștri internaționali au arătat în 
rundele anterioare calități aproxi
mativ egale; au jucat bine și cu 
piesele albe și cu cele negre, astfel 
incit confruntarea lor este deschisă 
oricărei încheieri. Tot în runda de 
astăzi (a Xl-a) merită să fie ur
mărite, printre altele, 
Șubă 
man 
căror
țitor 

meniului-

ultima evoluție a unei echipe româ
nești în ediția 1973—1974 a cupelor 
europene. Ocazia este oferită de me
ciul retur dintre I.E.F.S. și Spartak 
Leningrad, semifinală a Cupei cupe
lor, competiție dotată cu „Trofeul zia
rului SPORTUL — București". La Le
ningrad, sportivele sovietice au obți
nut victoria cu 86—41 și, ținind seama 
de diferența de scor și de valoarea 
lor în sine (au cîștigat primele două 
ediții ale Cupei cupelor și sînt mari 
favorite ale întrecerii actuale), ele 
șe vor califica în finală, unde vor 
juca cu învingătoarea dintre GEAS 
Sesto San Giovani și Kralovopolska 
Brno (în tur, 85—59 pentru italience).

Indiferent, însă, de rezultatul ei, 
întrecerea de astă-seară se anunță 
atractivă datorită în primul rînd va
lorii deosebite a echipei Spartak Le
ningrad, adepta unui joc agresiv, în 
viteză, eficient și spectaculos. Desi*ur. 
tinerele _ jucătoare de la I.E.F.S. vor 
căuta să dea o replică onorabilă și. 
în acest sens, este de dorit ca ele 
să abordeze meciul cu ambiție, cu 
convingerea că au datoria de a-și 
apăra din toate puterile prestigiul cu
cerit prin calificarea în semifinalele 
Cupei cupelor.

SPORTUL

C. ALEXA

L W 3
w 9■

Aspect de la antrenamentul 
ieri seară in sala Floreasca.

I.E.F.S.

baschetbalistelor de la I.E.F.S. desfășurat
Foto : Vasile BAGEAC

partidele 
— Kurajița, Ciocâltea — Vais- 
și Ghizdavu — Farago, ale 
rezultate pot modifica sim- 
situatia la mijlocul clasa-

4 Ecaterina Pantea
5 ștefania Giurea
6 Diana Mihalic
7 Clara Szabo
8 Doina Lftimie
9 Ștefania Basarabia

10 Cornelia Petrie
11. Rodica Capotă
12 Viorica Balai
15 Angelica Tlta

MEDIA DE ÎNĂLȚIME: 1,75 
ANTRENOR j loan Nicolau

1,67
1,89
1.73
1,78
1,58
1.74
1,81
1,78
1.75
1,83

bala I
I.E.F.S.

PROGRAM, 
FORMAȚII, 
ARBITRI

Floreasca, ora 19 : 
. — Spartak Leningrad

ARBITRI;
W. Mladkowski (Polonia) 
Karner (Ungaria) j

COMISAR F.I.B.A. î G. 
kof (Bulgaria).

Și I.

Pet-

SPARTAK LENINGRAD
4. Lansa Sirokova
5
6
7
8
9

11. Nadia Zaharova
12. Irina Akelova
14. Tamara Kaleaghina
16. Heana Krupenina

MEDIA DE ÎNĂLȚIME: 1.82 m
ANTRENOR: Stanislav Gheclnskl

Nat așa Petrova
Liuba Cernova
Tania Lemehova 
Alaksandra Ovcinlkova 
Ana Kurova

Tiberiu RADULESCU

Aspect din timpul desfășurării partidei D. Ghizdavu

AU FOST FOLOSITE IN SEZONUL RECE
SPAȚIILE ADIACENTE SPORTULUI ?

Am aflat toamna trecută : în unele 
județe ale tării organele locale hotă- 
rîseră ca o serie de încăperi sau săli 
mici — în care funcționau diverse 
cercuri (de croitorie sau de coregra 
fie, de pildă), unde se învățau dan
suri, nefolosite suficient, să fie atri
buite sportului. Era, firesc, o mă
sură gospodărească, de pe urma 
reia sportivii aveau de cîștigat. 
atit mai mult cu cit se apropia 
zonul rece, în care terenurile din 
liber nu mai puteau fi folosite.

La începutul acestei luni, cind iarna 
a început să bată in retragere, ne-am 
gindit să vedem in ce măsură hotă- 
rirea amintită a dat rezultate. Am 
luat legătură, pentru a afla ceea ce 
ne interesa, cu patru prim-vicepre- 
ședinți ai C.J.E.F.S. din județele Iași

(D. Șorcnru), Galați (T. Opri că), 
hova (T. Constantinescu) șl 
(A. Brîndușe). Și, iată ce ne-au 
municat cei cu care am stat 
vorbă :

Pra- 
Dolj 
co
de

A FOST UN MARE AJUTOR

că- 
Cu 
se 
aei

s-a 
ani,

La noi, în orașul Iași, care 
dezvoltat tumultuos în ultimii 
sint foarte mulți iubitori ai sportu
lui. Și cum n-avem la dispoziție a- 
titea săli și terenuri cite ar fi nece
sare, vă imaginați cu ce bucurie am 
primit la un moment dat vestea : 
„S-a luat botărirca ca printr-o mai 
bună organizare a activității în încă
perile easei de cultură a sindicatelor, 
două săli — in care erau cercuri de 
coregrafie și dansuri populare — să 
fie atribuite sportului".

A fost un mar» ajutor pe car* 
l-am primit. Am luat imediat măsu
rile necesare de dotare a sălilor eu 
ceea ce era necesar, unde, apoi, toată 
toamna și iarna și-au făcut antrena
mentele, în bune condiții, boxerii și 
halterofilii clubului Nicolina, ai aso
ciației sportive Victoria și ai Uzinei 
metalurgice. Aici s-au organizat și 
anumite întreceri de șah și tenis de 
masă. Cele două săli au fost intens 
solicitate de dimineața pînă seara, in 
tot anotimpul rece.

CINE SE GINDEA ?
Exista, la parterul blocului 77 (ne- 

familiști) din Galați, cartierul Ți-
Modesto FERRARiNI

{Continuare in pag. a 2-a)
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După campionatele naționale universitare de schi Comportare remarcabilă a luptătorilor români la Izmir

0 EDIȚIE REUȘITA DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE
riîrșitul săptămînii trecute, 

pîrtiile de schi dm masivul Paring 
au găzduit campionatele republicane 
universitare de gchl. Această ade
vărată trecere în revistă a poten
țialului schiului studențesc din țara 
noastră poate fi considerată ca o 
reușită deplină din toatereușită deplină din toate punctele 
de vedere. La întreceri au fost pre- 
senti 120 'de sportivi ți sportive din 
II centre universitare, care au re
prezentat 23 de Institute șl facultăți.

Disputele au fost deosebit de in
teresante, atractive și au probat e- 
Iftcvent aderența pe care o are 
schiul în rîndul universitarilor. 
Dacă despre pasiunea studenților 
.din Brașov, București și Oradea se 
Știa ma» de multă vreme, în zilele 
concursului ne-am convins că mulțj 
studenți și studente din alte cen
tre universitare vor deveni în 
scurtă vreme concurenți serioși la 
primele locuri ale oricărei compe
tiții de amploare. Ne referim la 
sportivii din Iași, Timișoara. Cluj, 
etc. Vorbind despre protagoniștii 
campionatelor nu trebuie omis fap
tul că printre ei se află schiori de 
bună valoare, unii dintre ei com- 
ponenți ai loturilor republicane, as
piranți îndreptățiți la consacrarea 
internațională. De altfel evoluțiile 
acestora au fost bine apreciate de 
specialiștii prezenți la întrecere. 
Cursele Danielei Munteanu șj ale 
Măriei Cristea au fost mostre evi
dente de măiestrie. De data aceasta, 
rivalitatea a fost tranșată în fa
voarea studentei 'de la Institutul 
pedagogic din Oradea, care a cîști
gat toate cele trei probe cuprinse 
în program (coborîre. slalom uriaș 
și slalom speeial). Daniela Muntea
nu a demonstrat că este pe un drum 
ascendent, că dacă se va pregăti cu 
aceeași seriozitate și pasiune este

capabilă de noi salturi valorice. La 
băieți s-au detașat prin calltăț! șl 
pregătire, reprezentanții I.E.F.S. 
Alexandru Bogdan, Zoltan Hambrik 
șl Șerban Cojocaru. care pot aspi
ra, în scurtă vreme, la primele 
locuri în eșalonul de elită al schiu
lui românesc.

Fondiștil au avut în Nicolae Dudu 
(I.E.F.S.) un lider autoritar iar fon- 
dlstele pregătite de prof. Constan
tin Mușan (I. P. Oradea) s-au do
vedit imbatabile, ele sosind pe pri
mele patru locuri.

Nu putem încheia scurta noastră 
trecere în revistă fără a aminti de 
organizarea perfectă a campionate
lor, de competența arbitrilor (marea 
lor majoritate studenți ai I.E.F.S.) 
de prezența ca deschizători de pîr- 
tâi și marcatori de trasee a reputa- 
țiior schiori Dan Cristea, Dorin 
Munteanu, Constantin Văideanu, 
Gheorghe Vulpe, Nicolae Crețoi. Iu-

dith Tomâri, Elena Neagoe, care 
au creat în rîndul competitorilor 
studenți un stimulent evident pen
tru întrecere.

în încheiere cîtev« cuvinte ale 
secretarului general al federație! 
de schi-bob, Petre Focțeneanu, pre
zent la aceste finale: „Surpriza 
produsă de această bază didactică 
a I.E.F.S. a fost așa de mare îneît 
am avut impresia că mă aflu tntr-o 
stațiune de renume. Pîrtiile exce
lente, mijloacele mecanice de ur
care, condițiile de cazare, ca șj toa
tă atmosfera din timpul întreceri- 

faee pro- 
ca ediția 
naționale 
competi-

tfi atmosfera din timpul 
lor, m-au determinat de a 
punerea în 
viitoare a 
de seniori 
ții, chiar 
dispute în _
caracterizat, zic eu, tot ceea Ce am 
văzut aici".

biroul federal 
campionatelor
(poate și alte __
internaționale) să se 

Paring. Cu aceasta am

Paul IOVAN

S-A DISPUTAT CAMPIONATUL NATIONAL 
DE JUNIORI LA PROBE ALPINE

C. ALEXANDRU, N. GINGA 
I. DULICĂ Șl I. PĂUN - LOCUL I

La sfîrșitul 
pîrția Mogoșa 
a găzduit întrecerile Campionatului 
național de juniori la probe alpine. 
Cei 120 de sportivi au concurat pe 
pîrtii excelente, eu lungimi și dife
rențe de nivel ridicate la normele 
cerințelor internaționale. Organiza
rea foarte bună a contribuit din plin 
la reușita acțiunii. Au avut loc 
toate probele, inclusiv coborîrea. 
REZULTATE TEHNICE: coborîre 
junioare mari : 1. Dagrnar Miiller 
(L.E.S. Predai) 55,8 ; 2. Eva Mezei 
(L.E.S.—C.S. B. Mare) 56,0 ; 3. Ane-

săptămânii trecute, 
de lingă Baia Mare

CONCURS DE SĂRITURI Șl COMBINATĂ NORDICĂ

PENTRU JUNIORI, LA PREDEAL
După 15 anî de întrerupere, 

trambulina de pe vîrful Cioplea din 
Predeal a găzduit anul acesta cam
pionatul național de juniori la com
binată nordică și sărituri speciale. 
Acțiunea fost posibilă datorită 
muncii profesorului C. Arhiropol 

Predeal) și sprijinului Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular Predeal, care au depus 
toate eforturile pentru recondiționa-

(VE,S.

rea acestui obiectiv al sporturilor de 
iarnă. Rezultate tehnice, combinată 
nordică: 1. Mihai Ducariu (L.E.S.) 
479,79 p, 2. Marian Olteanu (Brașo- 
via) 477,92 p, 3. Dumitru Prahovea- 
nu (L.E.Ș.) 463,79 p; sărituri spe
ciale (cîștigători) : Vasile Andrei 
(Brașovia), la juniori mici și So
rin Mitrofan (Viitorul Brașov), la 
juniori mari.

I. CODLEANU — coresp.

mărie Verhazi (St. roșu Brașov) 
56,4 ; juniori mari: 1. I. Cavași
(Dinamo Brașov) 57,7 ; 2. C. Negu- 
țescu (C.S.O. Sinaia) 58,3 ; 3. N. 
Szabo (Dinamo Brașov) 59,1 ; sla
lom special, juniori mari : 1. I. Ca- 
vași 98,7 ; 2. N. Szabo 103,9 ; 3. C. 
Boncu (Șc. sp. Brașovia) 108,0 ; ju
nioare mari : 1. A. Verhazi 105,3 ; 
2. D. Miiller 108,3 ; 3. E. Mezei 
110,8; juniori mici: 1. Csaba Portâk 
(L.E.S.) 97,5 ; 2. Carol Adorjan (Șc. 
sp. M. Ciuc) 110,2 ; 3. Leonard Fră- 
țjlă (L.E.S4 111,8 ; junioare mici:
1. Aurelia Nițu (L.E.S.) 84,6 ; 2. Doi
na Frățilă (L.E.S.) 96,0 ; 3. Camelia 
Barna (L.E.S.) 98,9 ; slalom uriaș, 
junioare mari: 1. A. Verhazi 103,3
2. E. Mezei 104,6 ; 3. D. Miiller 107,0 
juniori mari: 1. I. Cavași 111,9 
2. C. Neguțescu 117,9 ; 3. Mireea 
Barbu (Șc. sp. Brașovia) 118,8 ; ju
nioare mici: 1. A. Nițu 34,7 ; 2. D. 
Frățilă 35,6 ; 3. Smaranda Oprescu 
(L.E.S. Predeal) 36,2 ; juniori mici: 
1. C. Portik 45,4 ; 2. Aurel Albert 
(St. roșu Brașov) 46,6; 3. Alexan
dru Taus (Șc. sp. Brașovia) 47,8. 
Combinata alpină a fost cîșțigată, 
în ordinea categoriilor, 'de către 
Csaba Portik, Aurelia Nițu, loan 
Cavași și Anemarie Verhazi.

Zilele trecute, la Izmir (Turcia), 
«-a încheiat un turneu internațio
nal de lupte greco-romane la care 
a participat și echipa reprezenta
tiva a țării noastre. în afara spor
tivilor români, la întrecerile orga
nizate de federația turcă de spe
cialitate au luat startul luptători 
din Bulgaria, Ungaria și 
ale țării gazdă.

Deși participarea n-a 
numeroasă, Și au lipsit 
tre cei mai valoroși luptători din 
Europa, trebuie să spunem de la 
început că rezultatele realizate de 
concurenții români au fost mai 
mult decît mulțumitoare, iar com
portarea reprezentanților țării noas
tre s-a situat la nivelul preconizat 
de antrenori pentru etapa actuală 
de pregătire.

Dintre cei 10 sportivi români s-au 
detașat prin evoluții superioare 
Constantin Alexandru (48 kg), Nicu 
Gingă (52 kg), Ion Dulică (57 kg) 
și Ion Păun (62 kg), care s-au cla
sat pe locul I la categoriile lor. 
Nicolae Martinescu (100 kg), Vic
tor Dolipschi (+100 kg) și Vasile 
Fodorpataki (90 kg) au ocupat lo
cul II, iar tânărul Gheorghe Cio- 
botaru (74 kg) s-a clasat

Constantin Alexandru, 
niera în care a luptat 
turneu, ne-a dat 
pentru competițiile 
spus cu 
rit ION 
soțit pe 
progres _ .
lui Berceanu l-a învins prin desca
lificare pe bulgarul Anghelov, cel 
care-1 depășise pe el la campiona
tele mondiale de la Teheran și *

trei echipe

lost prea 
multi din-

al treilea, 
prin ma
la acest 
speranțe 

ne-a
mari 

viitoare 
antrenorul eme-satisfacție

CORNEANU, care i-a în- 
sportivii români. „în marc 
tehnico-tactic, înlocuitorul

INSUCCESELE FLORETISTELOR LA TORINO 
PRILEJ DE MEDITAȚIE Șl

MILANO, 19 (prin telefon). 
Devenise un fapt obișnuit ca 
prezentantele scrimei românești

re- 
,să 

joace un rol important în cele două 
raari competiții desfășurate la To
rino T- C.C.E. și „Trofeul Martini".

Din păcate locul marilor satis
facții l-a luat acum o adîneă de
cepție care va trebui să prilejuiască 
e atentă și sinceră analiză. Pentru 
că dincolo de anumite erori de ar
bitraj în C.C.E., de uneia scăderi 
ale potențialului floretistelor noas
tre există părerea că intervin și alte 
cauze. S-a constatat, de exemplu, 
o eficiență mult mai scăzută în fi
nalizarea acțiunilor întreprinse de 
scrimerele noastre. A fost vorba 
aigi și de neșansă, ca în cazul Eca- 
terinei Ștahl, care în asaltul 'deci
siv cu Bobis, pentru calificarea în 
finala ,.Trofeului Martini", a dat 20 
de lovituri fără să convertească 
vreuna în tușa de care avea nevoie. 
Au fost de asemenea cazuri în care 
sportivele noastre nu și-au pregă
tit suficient atacul, sau nu au avut 
acea decizie promptă atît de nece
sară în confruntarea pe planșă. Mai 
rămîne. însă, un procentaj destul 
de ridicat de atacuri nevalorificate 
pe care floretistele noastre îl expli
că prin aceea că la antrenamente 
folosesc lame poloneze, iar la con
cursuri evoluează cu lame franceze, 
între unele șj altele există o dife
rență sensibilă de greutate care in
fluențează asupra preciziei lor. F.ste 
o situație similară cu cea a trăgă
torilor de tir, care utilizează un a- 
numit fe] de muniție la pregătire 
și altul pe poligon, la concurs ... 
Acest lucru a fost "destul de evi
dent în primul meci al Stelei cu 
echipa Zeleznicear, campioana Iu
goslaviei. în eare lamele sportive
lor noastre au căutat, mai ales în 
primele asalturi, ținta cu destulă 
nesiguranță.

S-ar mai putea crede că seria

șueceselor din ultimii ani au dus 
la o anumită automulțumire în rîn
dul acestor sportive, la o scădere 
a interesului lor față de victorie 
care se dobîndește cu prețui atîtor 
eforturi. Nu ni se pare a fi cazul 
acestor sportive. Mai întâi, pentru 
că o parte dintre ele sînt tinere 
(Ardeleanu), chiar foarte tinere 
(Bartoș, Draga) și, firește dornice 
să se afirme pe plan mondial. In 
al doilea rînd. urmărindu-le îndea
proape în întrecerile de la Torino 
ne-am putut da seama cît de mult 
au dorit succesul și în ce măsură 
le-a afectat nereușita, Sîntem con
vinși că floretistele care s-au îna
poiat de la Torino (de data aceasta 
cu mîinile goale) ca șj celelalte 
componente ale lotului, doresc să 
urce pe podiumul marilor întreceri, 
că nutresc ambiția de a reprezenta 
cît mai onorabil culorile țării și ale 
cluburilor lor.

Unul din cunoseuții specialiști 
italieni ai scrimei, Guido Maiacar- 
ne își exprima la sfîrșitul celor 
trei zile de concurs, opinia că flo
retistele noastre nu și-au mai ex
primat atît de deplin ca altădată 
resursele lor fizice și psihice, gqma 
lor amplă de cunoștințe tehnice și 
tactice, purtând acest lucru pe sea
ma unei capacități mai scăzute pe 
planșe. Observația sa ni se pare 
foarte judicioasă. Considerăm că 
este necsar să se revizuiască doza
rea diferitelor capitole ce alcătuiesc 
procesul de pregătire ale salonului 
destinat marii performanțe. Credem 
că este necesar ca această analiză 
să se efectueze nu numai printr-o 
simplă confruntare de păreri, pe 
de o parte între conducerea fede
rației și antrenori și pe de altă par
te cu sportivii, ci printr-o riguroasă 
examinare a tuturor elementelor 
care concură la atingerea unei for
me sportive optime, iar această e- 
xaminare să se facă cu concursul 
medicilor sportivi al specialiștilor

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

echipe să-și apere șansele. Ne gîn- 
dim, printre altele, la meciurile Ex
plorări — „U" Cluj, Viitorul — C.S.U. 
Galați. Rapid — Tractorul, Rapid — 

a Universitatea Craiova — 
rezultate ni 
cu valorile

Fro- 
s-au 
reale

I.E.F.S., 
greșul, ale căror 
părut neconforme 
®le echipelor.

Turneele finale 
teu cela 12 echipe . 
gătiril fizice. Cu puține excepții, for
mațiile au dovedit că nu dispun de 
capacitatea necesară pentru a face 
fată unor solicitări intense, ceea ce 
înseamnă că rezistența lor fizică a 
fost sub nivelul cerințelor. Or, în ca
zul unor eforturi de lungă durată, 
pregătirea fizică poate fi hotărîtoare 
în obținerea unor rezultate bune
Randamentul scăzut la acest capitol
explică de ce multe meciuri, mai a- 
les eele din partea a doua a turnee
lor. s-au desfășurat într-un ritm lent, 
voleibaliștii dînd vădite semne de

• oboseală:
Analizînd comportarea divizionare

lor A din punct de vedere al pregă
tirii tehnice și tactice, ne vedem ne
voit! să constatăm că la aceste capi
tole există multe deficiențe, mai ales 
în ceea ce privește numărul și varie
tatea procedeelor utilizate (o excep
ție, din nou, Dinamo). De altfel, re- 
ferindu-se la aceasta, antrenorul fe
deral Ștefan Roman remarca „Insufi
cienta ca număr și varietate a proce
deelor tehnice, chiar dacă ele sint 
însușite bine, nu dă posibilitatea rea
lizării unei bune tactici de echipă. 
Totodată, o mare lipsă o constituie 
gindirea tactică individuală, atît în 
privința ineului la fileu, cit și al a- 
pSrMI în linia a doua". într-adevăr. 
comhinatiile stereotipe, acțiunile „cli- 

pu fost predominante 
echipelor, ce, firește, a
etsimra calității partidelor.

Aminteam, la începutul

pen-au constituit 
și un test al pre-

în iociil 
impietat

acestor

cucerit medalia de argint. De ase
menea, un alt medaliat al ultimelor 
campionate mondiale, maghiarul 
Sereș (locul 3), a trebuit si se re
cunoască Învins in fața sportivului 
român. Alexandru a cîștigat la 
puncte, dar la un scor puțin obiș
nuit : 26—1 (!). De asemenea, se 
cuvine subliniată comportarea unui 
alt tînăr care a realizat mari pro
grese in ultima vreme. Ion Dulică. 
El i-a învins prin tuș pe bulgarul 
Todorov și Uisal (Turcia) și l-a de
pășit categoric Ia puncte pe maghia
rul Soni.

Nicu Gingă s-a prezentat, con
form așteptărilor, la valoarea sa. 
Deși n-a avut o companie deosebit 
de selectă, campionul mondial are 
meritul de a-și fi depășit categoric 
toți adversarii, manifestând o bună 
formă sportivă. In progres față de 
concursurile anterioare au evoluat 
și Ion Păun, Nicolae Martinescu și 
Vasile Fodorpataki. Singurul din
tre cei amintiți mai sus care a 
coborit învins de pe saltea este 
Victor Dolipschi. El a pierdut la
puncte întâlnirea cu Topuz (Turcia), 
pe care ar fi putut să-l învingă 
(așa cum a mai 
ocazii).

Turneul de Ia 
nea in încheiere 
fost foarte util, 
să ne dăm seama de nivelul de 
pregătire al elevilor noștri, acum, 
cu două luni înaintea campionate
lor europene de Ia Madrid. Sporti
vii noștri vor mai participa și la 
alte întreceri de acest gen. Prima 
este turneul de la Budapesta, ce 
pe desfășoară între 2 și 4 aprilie.

PREGĂTIRILE
PENTRU C. M.

ALE POPICARILOR ROMÂNI

ECHIPA
DE SENIORI
ÎN PROGRES

N’r. 7717;

Alexandru Cătineanu 
(stingă) și Grigore Marin 
sint doi dintre tinerii care 
aspiră din ce in ce mai 
îndreptățit la selecția în 
echipa națională de se
niori, pentru apropiatele 
CM.
Foto : Dragoș NEAGU

făcut-o și cu alte

Izmir — ne spu- 
I. Corneanu — a 
el permițîndu-ne

Mihoi TRANCA

Apropierea startului în campiona
tele mondiale se simte din ce in ce 
mai mult în procesul de instruire a 
echipelor noastre reprezentative, co
tate printre principalele candidate la 
locurile fruntașe. Stadiul pregătirilor 
popicarilor români este destui de a- 
vansat, ei aflînriu-se în perioada me
ciurilor de verificare în compania 
unor selecționate redutabile de peste 
hotare.

Sîmbătă și duminică, reprezentati
vele țării noastre au primit replica 
puternicelor echipe ale Cehoslovaciei. 
Testul a avut loc pe arena Voința 
din Tg. Mureș, considerată — pentru 
■calitatea pistelor sale — ca cea mai 
bună sadă din țară. Pe o asemenea 
arenă, sportivii români și cehoslovaci, 
angrenați în febra pregătirilor pentru 
C. M„ au furnizat partide viu dispu
tate, Încheiate — după cum >se știe — 
cu victoria gazdelor în confruntările 
pe echipe și cu succesul oaspeților in 
turneele individuale.

Formația noastră feminină, multi
plă campioană mondială, a avut o 
parteneră care a solicitat-o la ma
ximum, scorul fiind incert pină la 
ultimele bile. în final au învins ro
mâncele, la o diferență minimă : 
10 p. d. Credem însă că pentru evo
luția viitoare a jucătoarelor noastre 
nu rezultatul acestui meci este im
portant, ci maniera in care a fost el 
Înregistrat. Și trebuie să spunem ou 
regret că vechile deficiențe au ieșit 
d»n nou la iveală. Rezolvarea figu
rilor grele la „izolate", doborirea a 
două popice alăturate dintr-o sin
gură bilă și mărirea preciziei la o 
singură piesă, sînt Încă execuții teh
nice nepuse temeinic la punct. După 
cum sîntem informați. încercările 
jucătoarelor pentru remedierea aces
tor carențe nu au fost eficace, din 
cauza sistemului defectuos de plani
ficare a ședințelor de antrenament.

exersat mal mult (și de ce să 
spunem poate chiar prea intens, 

întrucît aproape toate sportivele au 
părut obosite) în condiții de concurs, 
neglijîndu-se antrenamentele de in
dividualizare, la elementele defici
tare. Timpul nu este trecut pentru 
remedierea deficiențelor constatele 
și omogenizarea echipei. Și încă 
ceva : se simte nevoia impulsionări! 
unor jucătoare de hază. care ar putea 
pipă la ora campionatelor mondiale 
să se autodepășească..

Cum s-a comportat sextetul mas
culin ? Accidentarea maestrului eme
rit al sportului — Petre Purje nu a 
produs dificultăți specialiștilor fede
rației, el fiind înlocuit cu tinărul fe
roviar faucureștean Grigore Marin, 
care a dat — mai ales in turneul in
dividual — -satisfacție deplină. O 
ascensiune de formă au marcat și 
alțî doi tineri și anume Iuliu Bice și 
Alexandru Cătineanu. De asemenea, 
faptul că trei din cei șase compo- 
nenți ai reprezentativei țării au tere- 
cui granița celor 900 p. d„ iar cei
lalți s-au apropiat de această valo
roasă cifră dovedește că echipa mas
culină se află în progres. Cei vizați 
a reprezenta tara noastră la C. M. 
vor trebui să muncească și mai mult 
pentru adaptarea mai rapidă la jocul 
cerut de popicele din plastic, să-și 
îmbunătățească tehnica loviturilor de 
deschidere și să ajungă la o pre
gătire fizică de natură să le mențină 
același ritm de lansare de Ia prima 
și pînă la ultima bilă.

Echipele reprezentative de popice 
au în program noi verificări ale sta
diului pregătirilor efectuate, toate în 
deplasare, fiind de apreciat atmos
fera bună de lucru, existentă în cele 
două loturi republicane.

DE ACȚIUNE! Traian IOANIJESCU

prof. ION BERINDEI

r

REZULTATE DIN DIVIZIA B
VOLEI

Constantin Alexandru a prins centura adversarului și va executa un 
nou procedeu spectaculos. Foto : Gozonfer KARPAT — Izmir

corespondenții noștri: I. VLAD, P. AR' 
CAN, ST, <A «Oli, I. POCOL, C. ALE
XA. ȘT. GltmGJU, N. MAGDA, D. DI 
MITRI , G. TAMAȘ. I. JURA. C. GRUIA 
M. MARIN. I. IANCU, C. AtflU, T. SI- 
HIOPOl..

Centrului de cercetări. O asemenea 
analiză temeinică, pe multiple pla
nuri, ar duce fără îndoială la elu
cidarea multor probleme privind 
procesul de pregătire al floretistelor 
în cauză și desigur al tuturor ce
lorlalți componenți ai loturilor 
noastre de scrimă.

Sebastian EONIFACIU

• Abia s-a încheiat al doilea tur 
(din care a mai rămas o restanță, 
meciul Universitatea Cluj — Steaua 
care se dispută astăzi, la Cluj) și 
unele dintre participantele la campio
natele republicane de baschet își și 
reiau întrecerea. Este vorba de e- 
chipele masculine din grupa 1—6 și 
cele feminine din grupa 7—12 care 
vor susține, în Capitală si la Tg 
Mureș, partidele primului turneu al 
ultimului tur al competiției. întâl
nirile vor avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică și vor fi precedate de exa
menele pentru trecerea normelor de 
control care, după cum s-a anunțat 
din timp util, sint obligatorii, jueă-

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN
GRUPA 1—S

1. Dinamo 2J 21 0 1981—1508 4?
2. Steaua 20 16 4 1653—1391 36
3 yU“ Timișoara 21 12 9 1683—1587 33
4. I.E.F.S. 21 12 9 1627—1595 22
5. „U“ Cluj 20 14 9 1564—1405 31

6. Farul 21 '7 14 1573—Î777 28

1552—1507
1613—1612 
1368—1495 
1417—1642 
1439—1609 
1348—1580

7. I.C.H.F.
8. Rap-id
9. Poli. Cluj

10. Poli. Buc.
11. C.S.U. Galați
12. Voința Timișoara

GRUPA
21
21
21
21
21
21

7—12
9 12 :
9 12 :
8 13 :
7 14 1
7 14 :
6 15 1

FEMININ

-A

LA ORDINEA ZILEI, NORMELE DE CONTROL
terii și jucătoarele care nu vor în
deplini haremurile nemaiavînd drept 
să participe la divizia A (au, însă, 
drept la reexaminare, cu prilejul ur
mătorului turneu). Examenul constă 
din probe de viteză (2 X 30 m), de
tentă (sărituri la panou), precizie 
(aruncări la coș de la serai distanță), 
rezistentă (20 x 20 m), și îndemînare 
(dribling printre obstacole). Fiecare 
probă va fi notată, urmînd ca rezul
tatul să fie stabilit de media note
lor obținute. Deci, în cursul dimine
ții zilei de mîine, în sala Florcasca 
din București și in sala I.M.F. din 
Tg. Mureș baschetbaliștii și baschet
balistele sînt supuși — pentru prima 
dată — la un examen complex și 
decisiv înaintea jocurilor proprîu-zise.

• Iată programul complet al țur-1 
neelor din această săotămină : MAS
CULIN 1—6, sala Floreasca, vineri 
de la ora 16 : „U“ Timișoara —
I.E.F.S., Steaua — „U“ Cluj, Di
namo — Farul : sîmbătă de la ora 16 : 
Farul — „U" Timișoara, „U“ Cluj —

Dinamo, I.E.F.S. — Steaua : duminică, 
de la ora -9,30 i „U“ Cluj — Farul, 
„U“ Timișoara — Steaua, Dinamo — 
I.E.F.S. ; FEMININ 7—12, sala I.M.F 
Tg. Mureș, vineri : Constructorul 
București — Sănătatea Satu Mare, 
„U“ Iași — Olimpia București, Cri- 
șul — Voința Tg. Mureș ; simbătă : 
Sănătatea — Crișul, Olimpia — Con
structorul, Voința — „U“ Iași ; dumi
nică : Crișul — Olimpia, Constructo
rul — „U“ Iași, Sănătatea — Voința.

în divizia B de volei s-au desfășurat 
partidele .etapei a Ii-a a turului al pa- 
țrulea. Iată rezultatele:

MASCULIN: Corvi nul Hunedoara — 
Voința Alba lulia 3—0, Medicina Timi
șoara ' — Alumina Oradea 3—0; Electro- 
putere Craiova — Petrolul Ploiești 3—1; 
C.F.R. Cluj — Forests Arad 0—3; G.S.M. 
.Suceava — Unirea Tricolor Brăila 3—o; 
Ind. sîrmei C. Turzii — Silvani* Ș. iSâl* 
vaniel 3—2; C.S.U. Pitești — Aurora Ba
cău 3—2. Exploratorul Caransebeș — 
C.S.U, Brașov 2—3; Politehnica iași — 
Relonul Săvinești 3—0: Farul Constanța 
—Medicina București 3—1, Confecția — 
Locomotiva 8—0. Electra — -Delta Tulcea 
2—3.

FEMININ: Medicina Timișoara — Con
structorul Arad 0—3; Corvin ul Deva — 
Voința Oradea 3—0; Voința Brașov — 
Drapelul roșu Sibiu 8—1; i.G.C.M. Bra
șov — Voința M. Ciuc 0—3: Dacia Pitești 
— Voința Craiova 3—1; Știința Bacău — 
Ceahlăul P. Neamț 3—2; Medicina Tg. 
Mureș — Voința z.alău 3—1; c.ș.U. Ga
lați — Universițațea îa-și 3—1, Spa-rtac — 
Viitorul 3—2.

Rezultatele ne-au fost transmise

RUGBY

ILEANA GUGIU 
și MARIAN BRA3OVEANU, 

LIDERII COSGETER1LOR

Citeva opinii ale unora din principalii protagoniști ai competițiilor 
desfășurate la sfirșitul săptăminii trecute — unele din ele contradictorii! 
— ne permit să înțelegem mai bine rezultatele pe care le-au obținut 
echipele ai căror componenți sini.

Campionatul diviziei B de rugby a fost 
reluat cu partidele din cadrul seriilor I 
și a n-a. iată rezultatele înregistrate:

Dunărea Giurgiu-Constructorul 12—17, 
Olimpia — S.N. Oltenița 24—7, Petrochi
mistul Pitești — Rapid 0—9 (meciul s-a 
intrerupt după repriza I clin cauză pro
gramării erOnate, la acea oră trebuind 
să se dispute o partidă de fotbal). Poli
tehnica — Aeronautica 13—13, Arhitec
tura — Oțelul 32—0. Dacia Constanța — 
Cimentul Medgidia 36—15. Șc. sp. 2 Con
stanța — Farul II 4—33. Portul Constanța 
-r~ Constructorul Constanța 4—12, I-T. 
Constanța — Albatros Eforie Sud 25—0. 
Voința Constanța — Chimia IJ Năvodari 
o—12, Ideal Cornavodă — C.F.R. Con
stanța 0—14.

Rezultatele ne-au fost, transmise de co
respondenții noștri: Tll. BARBALAȚA, 
N. TEODORESCU, S. NACE, C. POPA 
I. E^JACHE. G. TAMAS. N. ENACHE.

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI.
DESPRE VICTORIILE

SAU ÎNFRÎNGERILE LOR

rînduri, de climatul de blazare și in
diferență manifestat de foarte multi 
dintre voleibaliști. Fenomenul este cu 
atît mai îngrijorător, cu cît el a fost 
caracteristic tocmai pentru cei din 
tînăra generație, care, prin compara
ție cu evoluția plină de excepțională 
dăruire a unor jucători din vechea 
„gardă", ca Fieraru, Schreiber, Udiș- 
tcanu, Drăgan, Iorga, Stoian, Cristian, 
Tirlici, Ozun, au lăsat prea adesea o 
impresie defavorabilă.

Așadar, actuala ediție a campiona
tului masculin de volei a plătit tri
but atît unor vicii de organizare, cît 
și modului cum au înțeles jucătorii 
noștri să 6e prezinte în cea mal im
portantă competiție internă. Vrem să 
credem că. pentru toți cei care lu
crează în acest domeniu, vacanța va 
fi „un sfetnic bun" și că se vor lua 
toate măsurile pentru o cît mai grab, 
nică remediere a situației, în așa fel 
incit, odată cu reluarea disputelor, 
să înregistrăm revirimentul mult aș
teptat.

Nu putem încheia scurtele noastre 
constatări pe marginea actualei ediții 
a campionatului masculin, fără a re
marca strădaniile comisiilor județene 
de volei de la Timișoara. Ploiești și 
Brăila de a asigura un cadru ontim 
de organizare a turneelor finale, 
precum și calitatea, arbitrajelor, care

GRUPA 1—6
1. Politehnica 21 18 3 1472—1161 39
2. Voința Buc. 21 16 5 1472—1187 37
3. I.E.F.S. 21 16 5 1344—1087 37
4. Rapid 21 12 9 1355—1221 33
5. „U“ Cluj 21 9 12 1159—1317 30
6. ,.U“ Tmișoara 21 9 12 1234—1342 3o

GRUPA 12
7. Crișul 21 13 8 1361-1156 34
8. Constructorul 21 10 11 1136—1199 31
9. MU“ Iași 21 9 12 1261—1132 30

10. Olimpia 21 7 14 1038—1249 28
11. Sănătatea 21 6 15 1076—1354 27
12. Voința Tg. Mureș 21 1 20 982—1328 22

La încheierea celui de-al doilea 
tur al campionatelor republicane, si
tuația în clasamentele coșgeterilor 
este următoarea :

FEMININ. 1. Ileana Gugiu (Rapid) 
378 p, 2. Liliana Radulescu (Voința 
București) 378 p. 3. Rodica Goian 
(Universitatea Timișoara) 380 p, 4. 
Mariana Andreescu (Voința București) 
342 p, 5. Suzana Szabados (Politeh
nica) 323 p, 6. " '
316 p etc.

MASCULIN.
505 p, 2. Szell 
.435 p, 3. R. Martinescu (C.S.U. Ga
lați) 427 p, 4. Spînu (Farul) 418 p. 
5. Mănăilă (Universitatea Timișoara) 
364 p, 6. Roman (Universitatea Cluj) 
339 p etc.

Angelica Tita (I.E.F.S.)

1. Braboveanu (I.E.F.S.) 
(Politehnica București)

AU FOST FOLOSITE IN SEZONUL RECE 
SPATIILE ADIACENTE SPORTULUI?

(Urmare din pag. 1)

POPICE CORNELIA PETRUȘCA (ultimul schimb al echipei naționale) 
AUTODEPĂȘIREA POATE FI HOTĂRÎTOARE 

IN SCHIMBAREA SOARTEI UNUI MECI"
n

fe-.,în întâlnirea cu selecționata 
minină a Cehoslovaciei, susținută 
sîmbătă pe arena Voința din Tg. Mu
reș am fost la un pas de a fi învin
se, pe teren propriu. Zestrea de 51 
p.d. pe care trebuia să o apărăm 
eu și colega mea Mariana Constan
tin s-a dovedit neînsemnată în fața 
unui fenomen care poate fi la un 
moment dat determinant în stabili
rea victoriei, și anume autodepă- 
șirea Adversara mea directă, cu
noscuta jucătoare cehoslovacă Marie 
Sorbova. în vervă deosebită, a dobo- 
rît în prima manșă de 25 de bile la 
„izolate" 104 popice performanță 
rar întâlnită, totalizind cel mai mare 
rezultat al reuniunii : 456 p.d-

Excelenta comportare a acestei 
sportive a echilibrat forțele, incer
titudinea scorului plutind pînă la 
ultima lovitură cînd noi am cîștigat 
la o diferență 
Este adevărat

de numai 10 puncte, 
că în calitate de în-

cheietoare de... pluton, eu am avut 
un final'slab. Dar. cu toate acestea, 
am înregistrat un rezultat m.jjțumi- 
tor — 408 p.d. care — în situația că 
nu ar fi existat acea autodepășire a 
jucătoarei adverse — ne-ar fi asi
gurat o victorie fără emoții. Așadar, 
trebuie să ne pregătim într-un ase
menea fel îneît să fim capabili să 
ne autodepășim Pentru că, deși se 
joacă pe echipe, sportul popicelor 
este prin excelență individual, deoa
rece pe arenă nu te poate ajuta co
echipiera, și. în consecință, orice salt 
peste valoarea obișnuită poate ii 
hotărîtor în schimbarea soartei unui 
meci".

RUGBY N. CRĂCIUN (Farul)

BASCHET

„VICTORIA JOCULUI
NICOLAE CRĂCIUN (Farul Con

stanța). „Trei cauze au favorizat 
victoria noastră în partida cu Spor
tul studențesc, de fapt adevăratul

Gh. NOVAC (Dinamo):

COLECTIV"
al etapei a Xl-a... 
circulație a liniei

Mai întîi, 
de trei- 

al inain- 
arzătoare 
de a ne

au contribuit la desfășurarea in bu
ne condițiuni a partidelor.

CLASAMENT FINAL

1. DINAMO 10 10 0 30: 4 20
2. Explorări B. Mare 10 7 3 26:15 17
3. Steaua 10 7 3 21 :13 17
4. C.S.U. Galați 10 3 7 14:21 13
5. .,U“ Cluj 10 2 8 9:26 12
6. Viitorul Bacău 10 1 9 7:28 11
7. I.E.F.S. 10 6 4 23:16 16
8. Politehnica Tim. 10 6 4 21:20 16
9. Rapid 10 5 5 25:17 15

10. „U“ Craiova 10 5 5 20:21 15
11. Progresul 10 5 5 18:21 15
12. Tractorul Brașov 10 3 7 13:25 13

glina I, un club în care, este drept, 
se juca șah. Dar parcă această sală 
putea fi valorificată mai bine. După 
o perioadă de chibzuință, părerea 
mai multor activiști sportivi a fost 
că aici s-ar putea face un centru 
de antrenament pentru boxerii gălă- 
teni. Ideea a prins repede, s-au luat 
unele măsuri și la parterul blocului 
s-a instalat „Box-club“.-ul.

Cine se gîndea că ideea să fie atît 
de bună ? Aici se desfășoară acum 
o activitate intensă, cu rezultat? 
foarte bune. Este deajuns să vă spun 
că opt din boxerii respectivi au fost 
nominalizați pentru lotul olimpic al 
țării.

3 ACTIVITĂȚI IN
Sînt în Ploiești multe 

mari sau mai mici — în 
sport. Firesc. însă, ele 
nici pe departe, nevoile, 
toamnă, ni s-a comunicat că la noua 
și frumoasa casă de cultură a sin
dicatelor din oraș, va fi primit și 
sportul. Firesc, după studierea posi
bilităților existente, s-au luat unele 
măsuri (mutarea secției de balet, de 
pildă) și astăzi uoul lăcaș al culturii

PLUS
săli — mai 
care se face 
nu satisfac.

Dar. în

din Ploiești, este, printre altele, 
un toc în care se joacă popice, 
tace gimnastică de 
practică judo.

IN IARNĂ... SPORT
Nu, să nu credeți 

vreo glumă sau de . . __
temerari care în plină iarnă merg la 
ștrand. Nu. mă refer la cu totul alt
ceva și anume la o măsură gospodă
rească menită să ajute la pregătirea 
sportivilor pe timpul iernii.

Gindindu-ne cum să folosim mai 
bine spațiul pe care îl avem la dis 
poziție am ajuns la... ștrandul Tine 
retului din Craiova. Vestiarele de aici 
sint făcute în așa fel incit permit 
amenajarea lor ca locuri dc antrena 
ment. pe timpul iernii. S-a făcut 
ce era necesar (amenajări, dotări) 
în vestiarele ștrandului amintit — 
fa lăsarea timpului rece și pînă 
prezent 
tate. 
si boxerii de la A S. 
Școala sportivă de elevi.

★
Mal este nevoie să insistăm, ară

tând că inițiative de genul celor dc 
mai sus pot duce la rezultate sur
prinzătoare 1

întreținere.
și 
se 
se

LA ȘTRAND 
că-i vorba de 
niște craioveni

tot 
si 

de 
în 

s-au antrenat cu asidui- 
în condiții satisfăcătoare. atleții 

boxerii de la A S. Rovine și

,,/N MOD CERT, OCZELAK MA FAULTAT!"

Gh. OCZELAK (Steaua):
NICI NU L-AM ATINS PE NOVAC !"n

Derbyul basehetbalistic Dinamo 
— Steaua (cîștigat de prima echi
pă cu scorul de 84—83, după pre
lungiri), este comentat, de maestrul 
emerit al sportului Gheorghe No
vac și maestrul sportului Gheorghe 
Oczelak, „eroii" ultimei faze care 
a hotărît rezultatul meciului.

GHEORGHE NOVAC (Dinamo): 
..în prim a repriză am abordat par
tida mai bine decît Steaua Ne-au 
reușit contraatacurile și acțiunile 
poziționale și, în general, am do
minat jocul în următoarele 20 de 
minute, am resimțit o oarecare sta
re de oboseală care a determinat 
acțiuni pe:sonale contraindicate 
din partea unor coechipieri. S-au 
comis greșeli, de care Steaua a 
profitat și a echilibrat întrecerea, 
în final, am pierdut avansul de
oarece ne a lipsit un jucător lucid

care să conducă jocul. în ceea 
privește faza mult discutată, 
mod cert Oczelak m-a faultat

ce 
in

. , . ..... .... ■ ■ .. ■ Ar
bitrul M. Rizea a văzut clar faza 
și a fluierat prompt, așa cum a fă
cut ș> în ultima 
tulul 40. cînd a 
scris de Cernat) care putea fi va
lidat sau nu

GHEORGHE OCZELAK (Steaua): 
.,în partea întîi a meciului am ju
cat slab, nu am recuperat suficient 
și am pierdut multe mingi prin 
pase greșite. în repriza secundă, 
am aplicat foarte bine apărarea 
presing, am interceptat deseori, am 
egalat și chiar am condus. în ceea 
ce privește așa-zisul fault care a 
hotărît soarta întrecerii, eu nici nu 
l-am atins pe Novac. Am căzut a- 
mîndoi și în cădere Novac a prins 
mingea".

secundă a minu- 
aeordat coșul fin

derby 
buna ....
sferturi, apoi jocul legat 
tării și în fine, dorința 
de a încheia în avantaj, 
dovedi mai buni. în calitate de 
căpitan de echipă, mă bucur că 
jucătorii Farului respectă cu stric
tețe recomandările antrenorului. Ei 
fac de Ia etapă Ia etapă un joc 
colectiv, așa cum cere rugbyul. Noi 
avem individualități de valoare 
(Buc<>s. Dumitru, Florescu, Marica. 
Motrescu etc.) dar potențialul lor 
sporește numai în- condițiile unei 
colaborări continue cu toți ceilalți 
parteneri de echipă. Este ceea ce 
gîndi.m acum toți jucătorii Fa
rului...".

ALEXANDRU ATANASIU (Spor
tul studențesc). „Așa cum am ju
cat în partida cu Farul nu puteam 
cîștiga. înaintarea n-a mai acțio
nat compact, ca altădată. Absența 
lui Fugigi a privat echipa de un 
joc mai legat al liniei a 3-a cu 
t.reisferturile, care, din păcate, nici 
ele n-au mai avut prospețimea și 
vivacitatea cunoscute. Sigur, ne a- 
fectează acest eșec, dar ne și am
biționează pentru a... strînge rîn- 
durile și a redeveni echipa capabilă 
să aibă un cuvînt hotărîtor în sta
bilirea ierarhiei valorilor. Am con
vingerea — în calitate de căpitan 
al echipei — că în etapele urmă
toare numeroșii noștri susținători 
vor vedea o cu totul altă formație 
care 6ă nu-i mai decepționeze".
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PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
la ordinea zilei ...... —-

Ieri după-amiază, la Snagov, a avut 
loc primul meci de verificare-antre- 
nament al lotulud reprezentativ în 
vederea jocului pe care selecționata 
noastră îl va eusțtoe «îmbăta, La 
Paria, to compania echipei Franței, 
în prima repriză, lotul a prezentat 
următoarea formație : Jivan — 
ghelini, Antoneșcu, Dinu, Hajnal

C.N.E.F.S. cu conducătorii cluburilor 
și antrenorii echipelor care dau ju
cător! lotului reprezentativ.

La. reuniune au participat tov. ge
neral It Marin Dragnea, prim-vice- 
prețedinte al C.N.E.F.S., Emil Ghîbu 
șl Miron Olteana, «ecretari ai 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai F.R.F., 
antrenorii lotului reprezentativ. Au

o serie de propuneri privind viitoarea 
activitate a echipei reprezentative.

In Încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul tov. general lt. Marin Drag* 
nea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.. 
care a subliniat obligațiile ce revin 
cluburilor și asociațiilor fruntașe pe 
linia permanentei susțineri a acțiuni
lor reprezentativei noastre. Pentru «- H

C

Fază din meciul de verificare de ieri al lotului reprezentativ : acțiunea 
care, în prima repriză, a apărat poarta echipei studențești.

lui Troi este blocată de Răducanu
Foto : C. BEREȘTEANU

Bobrin, 
echipei 

partene-
Dumitru, Beldeanu — Troi, 
Kun, lordâneseu. Poarta 
Sportul studențesc (tineret), 
ra selecttonabililor, a fost apărata de 
Răducanu. In această prună repriză, 
nu s-a înscris nici un sol. In a doua 
parte a întîlnirii, formația lotului a 
fost aceasta : Răducanu — Anghelini, 
Antonescu, Dinu, Cristache — Dumi
tru, Bălăci — Troi, Dumilrache, lor- 
dănesCU, Kun. Poarta echipei Sportul 
studențesc a fost apărată acum de 
Jivan.

Lotul a înscris patru goluri pri-n 
lordâneseu, Troi și Dumitru (2).

Astăzi, lot la Srțagov, lotul va în- 
t.ilni in alt meci de verilicare-antre- 
nament pe Metalul București care va 
prezenta prima garnitură.

Așa cum am mai anunțat, plecarea 
spre Paris va avea loc mii ne.

★
După meciul do ieri de la Snagov, 

a avut loc o consfătuire a conducerii

participat reprezentanții următoarelor 
cluburi și asociații : Universitatea 
Craiova, F.C. Constanța, Dinamo, 
Steaua, F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș, 
Steagul roșu, U.T.A., Sporita etuden- 
lese, Politehnica Timișoara.

în luările la cuvint ale 
tanților cluburilor F.C. 
(președintele clubului, Foti 
A.S.A. Tg. Mureș (președintele aso
ciației, col. Alex. Floreseu), Universita
tea Craiova (antrenorul Constantin 
Cernăianu), Steagul roșu (antrenorul 
Nicolas Prora), Sportul studențesc 
(vicepreședintele clubului, Ion Mo- 
trocj s-a subliniat necesitatea ca- in
teresele echipei naționale să primeze 
față de cele ale formațiilor de club, 
eă e absolut necesar ea fiecare 
activist din domeniul fotbalului să 
facă totul pentru a contribui la for
marea unei selecționate puternice, 
capabile să reprezinte cu cinste cu
lorile naționale. Vorbitorii au făcut

Rapid, 
neprezen- 
Canstanta 
D. Foti),

ceasta e necesar ca pregătirea Ia clu
buri și asociații să se desfășoare la 
un înalt nivel, ca atitudinile de co
moditate, de nesportivitate, de aban
donare a obligațiilor ce revin fotba
liștilor fruntași să fie curmate cu 
hotărîre. Asemenea sportivi vor fi 
excluși de la orice activitate eompe- 
tițională.

Vorbitorul a solicitat aportul total, 
sincer, competent al cluburilor și a- 
sociațiilor fruntașe ale fotbalului 
nostru.

FOTBAL CLUB
INTILNEȘTE PE RAPID

Astăzi, de ia ora 15, pe stadionul Republicii

MECI INTRE ECHIPELE REPREZENTATIVE OE TINERET

Astăzi, de la ora 
nul Dunărea, are loc întîlnirea a- 
mlcală, între echipa locală F. C. 
Galați șl divizionara A Rapid 
București.

16,15 pe stadio-

După meciul juniorilor, de la Passau,

- - - - - - - ÎNCREZĂTOR,WIDMAYER
ARDELEANU CIRCUMSPECT
peste două săptămîni, 
3 aprilie, la Pitești, pe 
..1 Mai“, echipele d.e ju- 
Ramăniei și R. F. Ger- 
vor afla din nou față-n

Exact 
miercuri 
stadionul 
mori ale 
man ia se
fată pentru a-și disputa și celelalte 
80 de minute ale aprigei for con
fruntări din preliminariile Turneu
lui U.E.F.A. La jumătatea 
pentru calificare, conduce, la limită, 
echipa vest-germană care, sîmbăta 
trecută, pe stadionul „Dreifliisse", 
din Pașsau, a cîștigat cu 1—0, in 
urma unui joc de bun 
nic, cu multe faze de 
intervenții salutare ale 
portari și cu... ratări 
în final, ale lui Bălăci 
1—.(I nu-i, însă, un ic.jj.„. 
să poată decide o calificare atâta 
timp cit 
returul, 
probabil, 
care au 
terenul la sfîrșitul meciului, 
am jucat foarte slab astăzi 

formației

..cursei"

însă,

nivel teh- 
poartă. cu 

celor doi 
incredibile, 
și Grosu ! 

un rezultat care

Meciul disputat toamna trecută 
între loturile de 23 de ani și de 21 
de ani și încheiat cu scorul de 3—0 
în favoarea primei echipe) își va 
disputa revanșa astăzi. Antrenorii 
Cornel Drăgușin și Nelu Nunweiller 
(lotul de 23 de ani) și Ion Votca 
(lotul de 21 de ani) au efectuat, 
ieri, pe stadionul Republicii, un 
antrenament, urrnînd ca astăzi, pe 
aceeași arenă, să se dispute par
tida dintre cele două formații.

La această acțiune a loturilor de 
tineret prima problemă a reprezen
tat-o controlul medical, în urma 
căruia jucătorii Costaș, Matei, Ma 
teeșcu și Custov au fost declarați 
indisponibili pentru jocul de astăzi. 
Semne de întrebare persistă și asu
pra lui Dobrău, care acuză dureri 
dorsale, fapt pentru care nu a evo-

Toat nici duminică în campionat, și 
asupra lui Berneanu, lovit 
picior în partida cu „Poli* 
șoara.

în vederea întîlnirii de 
care se va disputa de la ora 
stadionul 
lor două 
mătoarele

LOTUL
— Porațehi, G. Sandu (Dobrău), FI. 
Marin, Berneanu (Lucuță) 
mitriu
Anghel
(Mulțescu), Năetase. Ion Ion.

LOTUL DE 21 DE ANI : Lăză- 
reanu — Purima, Naghi, Grigoraș, 
Lucuță (Ciocan) — lovănescu, Biș
niță (T. Stoica) — Crișan (Batacliu), 
Lața, Istrăteșcu (Spirea), Trandafi- 
lon.

la un 
Timi-

astăzi,
15 pe 

Republicii, antrenorii ce- 
lotwri iiE-au anunțat ur- 
formații probabile :

DE 23 DE ANI : Purcaru

t>U-
IV> Boloni (Mureșan) — 

(Atodiresei), Ghergheli

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET REZERVE

a mai rămas de jucat 
La aceasta se gîndeau, 
și jucătorii vest-germani, 
părăsit destul de abătuți 

,Noi 
*cl~ 

firma căpitanul formației gazda, 
Nickel — iar echipa română mult 
mai bine deeît ne așteptam. Jucă
torii eu nr. 10 și 9 (Bălăci și 
Grosu — n.n.) au fost foarte- pe
riculoși. Pentru ca să ne calilicâm 
va trebui să jucăm mult mai bine 
in partida retur". Nici antrenorul 
Helmut WWinayer nu s-a declarat 
mulțumit de evoluția echipei sale, 
dai’ mai ales de rezultatul 
deși a spus că... : „A fost 
bun. spectaculos. Victoria 
este meritată. în prima 
putea fi 2—O și atunci altfel ar fi 
jucat erdripa după pauză, eînd in
tr-adevăr a trecut prin «âteva mo
mente foarte grele. Nu mi-e teamă 
de meciul retur. Cred că ne vom 
menține avantajul lnat la Passau 
și ne void califica pentru turneul 
final".

Același obiectiv *- calificarea — 
îl ■țintește, însă, și echipa noastră, 
care, la Passau, în ciuda înfrin- 
gerii suferite, a făcut cel mai bun 
joc al ei. „Ne-am străduit să res
pectăm întocmai indicațiile date de 
antrenorii noștri — ne spunea că
pitanul echipei, Httrloi. Și dacă nu 
primeam acel gol încă de la în
ceputul meciului, sînt sigur că alt
fel am fi jucat în continuare și 
eu totul altul ar fl fost și rezul
tatul final". Rezultat care, afir
măm noi, putea fi altul chiar și 
în condițiile primirii acelui gol 
marcat de fundașul Mamajewski, 
echipa noastră reușind să mențină 
echilibrul partidei, să-și păstreze 
calmul și luciditatea iar în ultimele 
20 de minute să treacă hotărftă la 
atac pentru a forța egalarea. „Nu 
am reușit să marcăm nici un gol. 
Păcat. Nu știu dacă îi vom mai 
prinde vreodată pe juniorii vest

germani atit de timorați, atit de 
nesiguri in tot ceea ce au între
prins pe teren. La Passau am avut 
o mare șansă de a obține califica
rea — consideră a®trenoru-l echi
pei -noastre, prof. Constantin Ar- 
deîeafiu. “ 
căm nici 
gol. așa 
de făcut 
retur, care va fi greu de eiștigat la 
două goluri 
imposibil!".

•!>i va fi 
eîștigat, cu 
bun jucător 
— nu va putea 
ta care va face deplasarea la Paris 
și va juca în meciul Franța — 
România. Regulamentul U.E.F.A. 
specifică foarte clar eă un jucător 
pierde dreptul de a evolua iu e- 
chîpa reprezentativă de juniori 
da.?ă a aparul — cliiar și iimiiai 
pentru un minut — 
de seniori inter-țări. 
ca Bălăci să 
partida retur 
Cu atit mai 
vorba de un 
unul oficial.

prof. Constantin 
N-am reușit să fructil'i- 
una din marile ocazii de 

că nu ne râniîne altceva 
deeît să așteptăm partida

diferență. Greu dar nu

cu 
cit, 
din

atît mai greu de 
se pare, cel mai 
tot — Ilie Bălăci 
fi folosit în cazul

pariidei, 
un meci 

noastră 
repriză

de 
chiar și
— intr-un naaeci 

Ar fi păcat 
nu poată evolua în 
eu R. F. Germania ! 
mult cu cil un este 
meci oarecare, ci «le 
La Passau, Balaei a 

fost unul dintre cei mai buni .ju
cători și credem că prezența lui la 
Paris n-ar fi lot atit 
s;tailă ea la Pitești.

*
în săptămina -care

dc indispen- 
în 3 aprilie.

urmează, e- 
chipa noastră de juniori are un 
bogat program de apariții publice. 
Vineri 22 martie și duminică 24 
martie va evolua în compania se
lecționatei Turciei, la Pitești tara 
16) și, respectiv. Slatina (ora 10,30). 
iar miercuri 27 martie, tot la Pi
tești. pe stadionul „1 Mai", va în- 
tîlni Brazilia (ora 14,30). Pe par
cursul acestor trei mecifu-i antre
norii Ardeleauu și Voinescit vor 
căuta să rodeze „li"-le de bază cu 
care vor aborda . partida retur cu 
lî. F. Gerrtiania, .

Laurenhu DUMITRESCU

• PANICA Șl REMEDIILE EI
• OBSERVATORII FEDERALI...

unda a treia a primăverii a mai dăruit puțină încredere Ba- 
BV cănită fi lașului, dar a ridicat stridența sunetului alarmei 
■ in Ciulești, la Ploiești și la Cluj. Pentru iubitorii fotbalului, 

oftați departe de subiectul deloc plăcut numit „retrogradare*. rezul
tatele de simbătă și duminică au cu totul alt efect, ele reprezintă 
promisiuni pentru amplificarea luptei, de senzații t:aM, din zona 
incendiară a clasamentului. Pentru Ceilalți însă chestiunea nți ține 
de domeniul distracțiilor. Acum, rolul cel mai important in. taberele 
implicate în această luptă periculoasă revine unui factor r.ar numit 
dar totdeauna prezent in deznodămînturile campionatului: atmosfera 
generală, dar în primul rind atmosfera din echipă:

Dacă ieșenii,, care păreau loviți și de efectele'uttor Serioase de- 
facțiuni organizatorice, s-au redresat în asemenea măsură Incit să 
se opună eu toată tăria le drept și eu ajutorul unor degajări dis
perate in tribune. lauri moment dai): dacă băcăuanii.,.condamnați 
iremediabil de toate pronosticurile. au găsit resurse de a prezenta 
o echipă destul de lucidă Ia Ploiești, in frunte, cu un portar care se 
pare eă reclamă lui Jivan locul de portar nr. 1 al etapei, Ursache, 
dacă am înregistra deci două frumoase momente de regăsire care 
fac să sclipească undeva licăriri pentru formațiile lui Oa'nă și 
Costică Radulescu. în schimb in Giuiești lucrurile nu sint nici lini
știtoare și nici încurajatoare. Despre criza de conducere tehnică 
care .a bîntuit in iarna întreagă clubul feroviar s-a scris așa de mult, 
s-a opinat în atit de diverse moduri incit cazul trebuie, reamintit 
doar pentru efectele pe care întinderea le-a avut pentru reintrarea 
in ritmul normal de pregătire. Acum, însă, nuiwraaaele’tapte w- 
besc despre o nouă dezbinare intre eonducerea tehnică și unii dintre 
jucători. O serie de hoiărîri ale antrenorilor rapidiști precum și o 
suită de comportări ale jucătorilor au creat fisuri în unitatea mo
rală a lotului. Nu știm dacă Dum-itriu II a devenit chiar așa, peste 
noapte, un jucător necorespunzător pentru Rapid I- Nu știm dacă 
.și formulele de echipă prezentate în campionat după b suită de 
verificări in alte distribuții, care dăduseră cit de cit 'satisfacții, nu 
și-au avut și ele rolul negativ în randamentul pe cele 270 de 
minute de pmă acum ale Rapidului. în fine nu știm dacă o mai 
fermă, dar și principială, obiectivă, atitudine a celor doi' tehnicieni 
— Ur.echea.tu și Beiizna -- nu s-ar fi impus. Pentru că artele de 
indisciplină sau de viață nesportivă s-au iscat și din indulgența 
manifestată de ei. Rapid a învățat, Credem, din proptita exemplu, 
că a amina la nesfîrșit deciziile grhve dur utile duce la situații 
iremediabile.

Am aplaudat inițiativa federației de a delega tehnicieni repii- 
ta'ți la jocurile primei divizii. Constatăm că măsura începe 
să se stingă prea repede. Și nu e bine. Btapehi care vin au. 

frecare, jocuri echilibrate, cu influențe importante pentru campionat 
Daci F.R.F. nu va fi reprezentată de oameni compeienți, respeate 
tați, cu funcții în activul ei, nu va îi bine. Auzim că Worhcuzările 
se țin lanț eînd e vorba de partide cu miză și cu echipe de primul 
plan in scenă. Iarăși nu e bine. Oficialii federației, antrenorii fede
rali trebuie să fie pe stadioanele unde ee dispută cele mai impor
tante întâlniri. Mulț-i .,cavaleri ai fluierului11 ne-au mărturisit oă se 
simt încurajați, mai siguri, eînd partidele sînt observate de delegați 
corn pe leii ți și repetați. Și au dreptate. în aceste zile de pauză, pu
nem în atenția FJl.F. acest subiect cu mari influente pentru nor
mala, disciplinata desfășurare a campionatului. Să _nti. irităm, eît de 
hotăritoare htf fost intervențiile înainte de îneci -sau" chiar la .pauză 
ale observatorilor - conducători ai federației' Său \ anteetitfH renumiți 
și respectați - pentru o întreagă întrecere disputată eu Sportivitate 
său pentru curmarea unor stări de lucruri îngrijorătoare dip teren.

Eftimi* IONFSCU

ÎN ROLURILE PRINCIPALE:
PORTARII t

1. Steaua 28 13 3 4 40—17 29
2. Univ. Craiova 20 13 2 5 32—18 28
2. XXinamo 20 10 4 6 18—11 2.4
4. U.T.A. . 20 s 4 7 31—22 22
5. Rapid §0 9 4 7 25—20 22
6, F. C. Argeș 20 7 6 7 32—27 20
7. F. C. Constanța 20 « 4 8 31—35 20
B. „Poli" Timișoara 20 9 2 9 24—29 20
9. Sportul studențesc 20 9 2 9 23—30 20

10. C.S.M. Reșița 20 7 6 7 24—33 20
11. Petrolul 20 8 3 9 29—27 19
12. Steagul roșu 20 8 3 9 22—26 19
13. Sport Club Bacău 2-0 8 8 9 27—34 19
14. „U“ Cluj 20 7 4 9 27—23 18
15. C.F.R. Cluj 20 8 2 10 27—36 18
16. Politehnica Iași 20 7 3 10 22—27 17
17. A.S.A. Tg. Mure? 20 7 2 11 26—30 16
18. Jiul 20 4 1 15 21—36 9

CONSFĂTUIREA
ARBITRILOR

BUCUREȘTENI
Astăzi, de la ora 18,30 va avea 

loc în sala I-S.B. din București (str. 
Berzei nr. 7) consfătuirea arbitrilor 
de fotbal din Capitală

Cu acest prilej se vor face și co
municări organizatorice.

Nu s-ar putea spune că etapa a. 
III-a a returului, în ciuda celor șase 
rezultate de egalitate și a trei vic
torii obținute cu destulă caznă, in 
meciuri în care echipele și-au apa
rat cu ardoare șaMele, a dat de lu
cru arbitrilor, prin nervozitatea ex
cesivă a jucătorilor, printr-o notă 
accentuată de indisciplină. Și, totuși, 
etapa n-a trecut fără Urmări, mai 
ales pentru acei jucători care, figu- 
rind in evidența Federației cu două 
cartonașe galbene, nu s-au comportat 
de o astfel de manieră, incit să-1 
evite pe al treilea, cel cu o etapă de 
suspendare. Și iată că, tocă 5 jucă
tori din Divizia A, Iordănescu și Ion 
ton (Steaua). Broebvsehi (U.T.A.), 
Grigoraș (Rapid) și Gojgaru (Di
namo) vor lua loc, o etapă. în tri
bună, în rîndurile spectatorilor. ca 
urmare a faptului că au primit cel 
de-al treilea cartonaș galben. O etapă 
nu este o... veșnicie, dar. acum, in 
retur, dnd aproape toate echipele 
sint angajata in meciuri decisive, fie

AICI TREBUIE CAUT AȚI
ADEVARAȚII SCHIORI

pentru cucerirea titlului de campi
oană, fie pentru evitarea retrogra
dării, prețul pentru un act de in
disciplină este mai mare ca oriehid. 
echipele respective trebuind «ă re
curgă la înlocuiri, adesea necohve- 
nabile.

Spunem , toi uși, eL arbitrii n-au 
avut probleme deosebite in terenul 
de joc și in... tribune. Unii dintre 
ei, Gheorghe Limona (C.F.R. Cluj — 
Politehnica Iași) sau N. Petrieeanu 
(Petrolul — Sport Club Bacău) sim
țind chiar nevoia să facă mențiuni 
in foite lor de arbitraj, privitoare la 
«■itudinea corectă e unor echipe, a 
publicului. „M-a Impresionat — 
scrie Gfaeorgfae Iămona — deplina 
sportivitate a spectatorilor și a jucă
torilor de la C.F.It, Cluj". Acest 
spirit de spor tivite e se cuvipe cu 
atit mai mult remaiat, cu cit trebu
rile n-au mens deloc bine, duminică, 
pesntru C.F.R. Cluj, iar adversarul 
ei t-a dat destule motive de enervare 
prin tragerile repetate de timp. S* 
oare, de altfel, că 5n meciul de la 
Cluj. 5-a stabilit un record în ceea 
ce privește durata unui joc de fotbal, 
arbitrul Limona fiind pus în situația 
de A PRELUNGI A.MBELE REPRI
ZE CU CÎTE 4 MINUTE, pentru a 
se reda timpului (regulamentar de 
joc cete OPT MINUTE sustras? de 
Politehnica Iași, prin tot felul de 
mijloace. Dacă toți arbitrii ar pro
ceda la fel, poate că echipele și-ar 
da seama că tragerile de timp nu 
le aduc nici un avantaj, că ele nu 

schimb,

irilor feders.ll. In rtodurlte acestora 
« figurat, duminică fostul instamațto- 
nal iausir Sfer», fundașul de netrecut 
(le-acum patru depebii al fotbalului 
nostru. El a urmărit meeiul de 
Constanța, unde a 
portarea pprțarplui 
Un alt portar. 
Club Bacău, a 
pentru felul în 
ti da cu Petrolul. „
se pare că Sport Olu» Bacău 
dus și tw duce jlăpsâ. Par, 
e cîștiga, trebuie, în primul 
marchezj.

Probabil că șl Jivan, 
PolitehialpH Tinnșțțam.. eare 
în șah întreaga echinȘ a Ur.Z. ...i 
tații Craiova, are o miă mare.’în ra
portul obscn.Ttar.dui federal. C.’. Dră- 
gușin Nu spuiwun eu priuăzie^, fiiitacă 
n-a-m putut eiti raportul, neobsH 
ieri la prin» Ja FedcEatiie !

I-Iotărît lucru.
ziua portarilor. Dar. pe lingă 
care și-au «salvat, «ch7®», observatorul 
federal Mihai Birsan amintește de
un apărâtor- de butuM care a înleariit 
victoria advereeritor': Stau, de Ia
F. C. Argeș, notat, de altfel, eu 4. 
Nu este mai puțin adavărat, că 
n-a fost e.i'Uei de Itîgtaea și I 
Dimpotrivă..

Arblteajele au .mitltanî’ 
btțri au primit din pari/“ 
ritor fș^erali 
Gheorghe 
Mircea 
povtaî, I.

fe 
notat cti 9 epiti- 
•Jiitlui, I. Gabriel. 

Ur«țache «ie ta ShjcAți 
primit ; chiar nota H) 
care « apărat în pah- 
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PASIUNE ȘI RĂSPUNDERE
La 42 km distanță de Suceava, în 

drum spre Vatra Dornei, întîlnim 
comuna Frasin. Ulițe largi, case fru
moase, iar jur-împrejur vegetația 
foarte bogată te îmbie la popas pen
tru a admira pe Îndelete tot ce a 
creat aici natura și munca neostoită 
a oamenilor. Ca să fim sinceri, la 
Frasin am făcut o escală și dintir-un 
alt motiv care ține mal puțin de 
decor și de frumusețile din jur și 
mai mult de sport. Știam că aici 
funcționează o echipă de oină frun
tașă : Avintul Frasin. O echipă care 
face zile grele celor mai redutabile 
formații, de același profil, din țară. 
Am făcut escală și nu am regretat. 
La Frasin am întâlnit lucruri cu ade
vărat unice, nu numai 
Suceava, «jar — poate ■— 
țară.

Comună provenită «lin 
satelor Frasin, Bucșoala 
numără aproape 7 000 de 
dintre care 2 200 sînt membri ai aso
ciației sportive Avîntul. 2 200 de 
membri și 200 de membri susținători. 
Da, asociația sportivă are și membri 
cotizanți susținători, „microbiști" cum 
îi numesc frăsineniî — dar nu în 
deridere, ci admirativ, pentru păș 
unea lor față de sport, pentru modul 
cum 6e string și încurajează pe fot
baliști, pe popicari, pe jucătorii de 
tenis de masă, pe voleibaliști, pe 
handbaliști.

Da, la Frasin nu numai oină este 
Ia mare cinste. Echipa de fotbal lo
cală activează în Divizia C. Aici 
există un complex sportiv, cu teren 
de fotbal, pistă de atletism, terenuri 
de volei, de baschet, de handbal, o 
arenă de popice cu două piste și o 
tribună din lemn cu 2 500 de locuri. 
„Am făcut-o atit do mare — ne spu
nea Gheorghe Gingolia, președintele 
asociației sportive — ca fiecare 
membru al asociației și pe lingă ei 
susținătorii să-ri aibă în tribună locul 
lui bine stabilit. Și avem posibilități 
de extindere..."

Număr de membri, într-adevăr 
mare, activitate sportivă, ce e drept, 
bogată, complex sportiv frumos și 
cu tribună încăpătoare, toate bune — 
veți spune, dar unde vedem noi aici 
unicat ? Unicatul l-am descoperit în 
ceea ce a generat, de fapt, în co
muna Frasin, toate realizările fru
moase — pe linie de sport. în faptul 
eă din 1947, de la înființarea asocia
ției. marea majoritate a întemeieto
rilor ei sînt și astăzi membri în con
siliul de conducere al forului sportiv 
sătesc. In această direcție, nu au exis
tat fluctuații. Alegerea membrilor

In județul 
în întreaga

eontoplrea 
el Dorotea, 

locuitori,

din consiliu s-a făcut cu discernă
mânt. Au fost pleși oameni pașipițați 
de sport și ceea .ce a fost important, 
aceștia au fost lăsați să muncească 
fără imixtiuni. A existat un plan 
de acțiune, de perspectivă, și cei care 
l-au elaborat au avut posibilitatea 
să-1 urmărească punct eu punct și 
să-1 traducă în fapt, pe parcurs de 
decenii. Iată pe cine cupitode consi
liul asociației sportive Avintul : 
Gheorghe GIN’GOLIA — membru și 
președinte al asociației din 1947, 
lacob LUPESCU (șei depozit mate
riale), vieeprșeședinte — 1947, Ion 
DRAIjCIUC (maistru, Fabrica de 
binale), membru — 1947. Vasiie
JEMNA (muncitor), fost jucător de 
oină și de fotbal, responsabil orga
nizatoric și președinte al secției 
fotbal —- 1954, Iosif KISS (salariat 
ireprinderea minieră), responsabil 
propaganda, președintele secției 
oină — 1954, Ion MUNTEAN!’ 
fesor de educație fizică), maăstru 
sportului, jucător și antrenor de oină

de
In- 
cu 
de 

(pro-
al

de(singurul nou cooptat în consiliul 
conducere).

„Avem, adevărat rezultate 
moașe — ne spune președintele 
ciației — dar oricită bunăvoință 
fi avut, n*atn ii realizat nimic 
n-am fi fost sprijiniți, dacă organele 
«le partid n-ar fi fost permanent ală
turi de noi. In 1971 apele au inundat 
stadionul. Ca să nu se mai întîmple 
asemenea neajunsuri, la îndrumarea 
organelor de partid am înălțat în 
calea apelor un zid. Și am făcut 
bine. Proeedind astfel, în ine să chel
tuim bani și energie, eu noi amena
jări, le-am consolidat și înfrumuse
țat pe cele vechi. Am făcut noi do
tări. Succesele noastre trebuie cău
tate în dinamismul fiecărui membru 
din consiliu. Nimeni nu stă cu mîi- 
nile la piept. Fiecare muncește, pen
tru „felia" tal dar citul este 
ne tuiim forțele ți aetinuăm 
lectiv. Așa nc-ain obișnuit si 
latele ne-au confirmat eă am 
dat bine".

fru- 
aso- 
am 

dacă

nevoie 
in eo- 
rezut- 
proce-

Nu departe de Vatra Dornel, țl- 
■nînd firul Bistriței aurii, întîlnești 
la poalele muntelui Suhard, un sat 
c«-ți atrage atenția. Este satul Cio
cănești, aparținînd comunei Iaco- 
behi. O așezare străveche, de cio
bani, cu 1 600 'de locuitori, cu ca
sele durate iei-colo, pe pante de 
munte.

Un sat de munte, frumos ca atî- 
tea altele din țara și totuși, Cio
cănești! face o notă aparte. Așa mic 
cum e. are veleități ca Predealul 
sau Poiana Brașov. Localnicii con
sideră că pante de schi mai bune 
ca ale lor un sînt altele, iar sin
gurele lucruri ce le deosebesc de 
pîrtiile ce și-au cîștigat renume eu
ropean stat doar dotările lor teh
nice : telecabinele, telefericele, te- 
leschiurilg etc.

La Ciocănești, adevărat, acestea 
nu. sînt, în. schimb 
schiori, ____ '. __
profesor de geografie.
mare, pe 
oameni

sînt numeroși 
un antrenor de schi — 

cu inima 
nume Lucian Tureu și 

care, de 'dragul copiilor 
lor. sînt în stare să muncească și 
să amenajeze nu una, ci 10 piftii 
șl trambuline. De acest ltieru s-au 
convins cu prisosință cei 200 de

Elerii profesorului Lucian Turca de la Școala generală din satul Ciocănești, comuna Iacobeni, școlari buni și 
și schiori redutabili.

oaspeți veniți la Ciocănești să par
ticipe ia competiția organizată de 
săteni șl intitulată „Cupa speran
țelor". Atunci, în satul de la poa
lele Suhardului au venit schiori 
din Brodina, Cîmpulung Moldove
nesc, Vatra Dornei (elevi de la 
Școala sportivă), Cîriibaba și la- 
cobeni. Musafirii au fost primiți 
în eepeție, pe la casele sătenilor. 
Au fost tratați cu de toate, de s-au 
simțit oamenii ea. acașă la ei. Un 
singur lucru le-au refuzat gazdele: 
Cupa pusă în joc. Pentru aceasta 
au luptat, așa cum le place să spu
nă : „pe viață și pe moarte" — șl 
au eueerit-o. Șl nimeni nu a avut 
ceva de spus. Ciocăneștenii au me
ritat-o.

Pe profesorul de geografie, an
trenor de schi. Lucian Tureu, l-am 
reîntâlnit la Festivalul sporturilor 
din Cîmpulung Moldovenesc. Ve
nise la întreceri cu 14 din cei 40 de 
schiori (20 de fete șl 20 de băieți) 
pe care îi pregătește. Aici, la fes
tival, în compania eîton?a’sute de 
schiori, cei mai 
județul Suceava, 
s-au lăsat șî tot 
cu două locuri 3, 
ban (la copii cat. 
(copii, cat. II). Șî 
nor a fost mulțumit. La sfîrșitul 
curselor l-am găsit înconjurat de 
copii precum cloșca de pui. L-am 
întrebat care sînt metodele de lu
cru întrebuințate pentru frumoa
sele reușite ale elevilor lui. Răs
punsul primit era de așteptat :

— „Pregătirea copiilor mei 
constituie o problemă. Ei au 
fizic excelent. Picioarele le 
antrenate din urcușul zilnic 
munte. Singura mea preocupare 
este aceea de a le preda lecții de 
tehnică. Dar și aceste lecții le de
prind ușor. Sînt foarte receptivi.. 
Schiori înăscuți. Aici trebuie cân
tați adevărații sportivi care să ur
ce pe cuhnile marei performanțe...

bujii din întreg 
cipeăneș tenii nu 
au plecat acasă 

prin Ileana Iaco- 
I) și Rodica Pop. 
profesorul-antre- 

La sfîrșitul

Da. aici la Ciocănești, ca și 
alte sate și comune de munte, 
mănătoare, cu profesori-antrenori, 
cu inima mare ca a lui Lucian 
Tureu, trebuie căutate valorile în 
schi. Și se vor găsi nu una, două, 
ei zeci...

cî<știgj nimic. Pfende, în 
spectacolul fotbalistic.

O surpriză plăcută avea să ne re
zerve citirea rapoartelor observata-

etapă grea l Să ajttngfjMi la cos 
că tocmai meciurile „ușoare" 
parentă sînt fatale arbitrilor ?

Jock BERARII)
, ..............      I -j ,1 .V

A2I A APĂRUT NUMĂRUL *08 AL REVISTEI

QQG0Q

icluSîa 
în a-

DIN SUMARUL CĂRUIA VĂ RECOMANDAM :
• Comentarii asupra etapei a XX-o a Diviziei A (radiograma meciu

rilor, notele acordate jucătorilor și arbitrilor, echipa săpfăminii și « 
campionatului, confidehțe, note)

• O amplă dezbatere pe marginea jocului „virfirlui de crtăe** in
9 meciuri ale etapei

• Reportaje, amănunte asupra meciului Franța 
simbătă, de ia Paris

• O pagină de cronici ale unor meciuri-cheie din Divizia S
• La „Interviul sâptămînii", un... handbalist : Cristian Gațu> tost 

bol ist junior in echipa Dinamo I

internațional

România,

celle

âe

fot-

Numeroase reportaje ți informații din fotbalul internațional
Pagina de Magazin extern
Ultimele noutăți in legătură cu turneul fina! al C-M?
Rubricile obișnuite : Dialog cu cititorii, Carnet extern, Din fotbalul

tragerea excepțională
LOTO  DIM 26 MARTIE n37A

SKODA S 1OO”

CIȘTIGUKILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 17 MARTIE 1974

Rubrică realizată de
Gh. ȘTEFANESCU

CISTIGURI IN

* BANI
AUTOTURISME

Moskvici 408/412”

■r'.

EXCUBSIIîn
Turcia, 

Bulgaria și
Iugoslavia

IH-a : 
lei.

(12 rezultate) 8,90 variante a 17.058 lei 
(11 rezultate) 101,90 variante a 2.235 Iei.

1 a fost obținut de NICOLĂE CÎRSTEI din 
100.000 lei sau un autoturism la alegere „Da-

CATEGORIA I : (13 rezultate) 1,20 variante a 100.000 lei
CATEGORIA a II-a :
CATEGORIA a
REPORT : 6.516
Ciștigul de categoria

Costeșți-Argeș care cîștigă
cia 1300" sau „Skotia S. 100“ plus diferența în numerar,



ASlaț! de luni la Ljubljana
.. AHOCHEIȘTII ROMANI

SÎNT GATA PENTRU

Corespondență specială pentru „ SPORTUL"

A
ÎNTRECERILE GRUPEI B

Amatdrii de hochei din Româ
nia urmăresc de peste șase luni 
pregătirile echipei naționale de ho
chei în vederea principalului eve
niment al sezonului 1974 : partici
parea la întrecerile grupei B a 
campionatului mondial, programate 
la Ljubljana între 21 și 30 martie 
1974.

Iată-ne, acum, în ajunul startu
lui la această competiție, căreia 
i-au fost închinate lungi eforturi, 
nenumărate ore de muncă. în care 
s-au investit mari speranțe și do- 
rinți. Momentul ni se pare solemn. 
pentru motivul că sîntem ,1a ora 
cînd această disciplină este che
mată înaintea unui examen sever, 
fiind datoare să răspundă unor în
trebări cheie : este ea, sau nu, aptă 
să facă față noilor exigențe ce se 
pun în fața mișcării sportive, în 
lumina Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, corespunde dezvoltarea și 
forța hocheiului românesc condiți
ilor materiale (mult superioare față 
de anii trecuțl) ce i-au fost asigu
rate ?

Fără a ne asuma riscul unor pro
nosticuri, socotim că atleții pe pati
ne au toate motivele să privească 
încrezători, cu optimism, întrecerea 
care începe joi. Ei au traversat un 
stagiu de pregătire foarte judicios 
alcătuit și ale cărui principale o- 
biective au fost îndeplinite.

Urmărindu-se verificarea poten
țialului real al lotului, s-a reușit in 
acest an ca partenerii săi de între
cere, în, partidele-test, să fie aleși 
din rîndurile unor adversari valo
roși. Este greu de presupus că prea 
multe din echipele prezente la tur
neul de la Ljubljana vor fi mult 
mai puternice decît S.K.A. Sver
dlovsk. Slovan Bratislava, Selecțio- 
na'a B (sau aceea de juniori) a 
Cehoslovaciei, Reprezentativa se
cundă a R. D, Germane, în fața 
cărora lotul nostru a evoluat de Ia 
egal, demonstrind un lucru îmbucu
rător și anume că poate juca bine 
împotriva unor adversari buni.

Care sînt punctele tari ale actua
lei echipe pe care o vom alinia pe 
gheața palatului Tivoli ? în primul 
rind, ea este mult mai omogenă de
cît 
cut 
IV. 
tul 
tru 
vința concepției de jpc căreia i-a

aceea care a evoluat anul tre
ia Graz, unde a ocupat locul 
Apoi, ar fi de consemnat fap- 
că> în acest interval, lotul nos- 
a crescut considerabil în pri-

AȘII RACHETEI ÎN SĂPTĂMÎNĂ DE ODIHNĂ C. f. .Of IfflIS Df MASA

devenit fidel. Predilecția spre un 
hochei modern. în viteză, cu o per
manentă mișcare a pucului și a ju
cătorilor, a fost marcantă în toate 
evoluțiile de verificare din actualul 
sezon. Este aici, de bună seamă, un 
merit al colectivului de antrenori : 
Șt. Ionescu și I. Tiron. El se bu
cură de sfatul competent al tehni
cianului sovietic Viktor Șuvalov, 
consilierul echipei, care deține vir
tutea de a lucra cu delicatețe, dis
creție, și eficiență, colaborînd exce
lent cu colegii săi români.

Mult mai bine decît în trecut 
funcționează precizia paselor, ceea 
ce îngăduie aplicarea unor scheme 
tactice noi. Echipa noastră a reușit, 

„ lungi
pe 
le

în multe jocuri, să 
momente de hochei 
care sperăm că este 
repete.

Lotul dispune 
totul remarcabil, 
care — în zilele 
vine un fel de... 
lui. Să-i dorim cît mai multe evo
luții de acest fel la Ljubljana. în 
liniile de fundași, experiența lui 
Varga, Ioniță sau FI. Sgîncă se îm
bină cu elanul tinerilor promovați 
în națională (Justinian, Țone, An
tal), dornici de afirmare și consa- 
c.raFe:. Egale ca valoare ni se par 
și liniile de înaintași, a căror nume
rotare este strict... aritmetică. Tri
pletele Pană — Gh Huțanu — 
Bandaș, Nistor — Tureanu — Axin- 
te și Gheorghiu — Bașa — Mir- 
cioiu sînt capabile de același ran
dament, ultima, însă, evidențiindu- 
se în jocurile de verificare. Iar 
rezervele V. Huțanu si FI. Gheorghe, 
sînt jucători capabili să facă față 
cu succes în orice cvintet ar fi tri
mis pe gheață.

Desigur, sezonul de pregătire ne-a 
relevat și o serie de neajunsuri 
care exista în jocul echipei. Scă
derile de ritm, greșelile de apărare, 
ineficacitatea atacului ne-au frus
trat de multe rezultate și mai bune. 
Ele se cunosc, au făcut obiectul 
unor dezbateri în Iot, și există do 
rința de a le înlătura.

La Ljubljana, echipa și-a propus 
să nu se claseze mai jos decît la 
Graz (locul IV). Noi socotim că 
acesta e un obiectiv minimal. Pen
tru că echipa de hochei a Româ
niei este capabilă de mai mult.

creeze 
foarte bun, 
capabilă să

un portar cude
Valerian Netedu, 
sale bune — de- 
Penu al hocheiu-

9 llie Năstase — cel mai autoritar lider al Circuitului W.C.T. • Grupa 
roșie” vine in Europa • Pronosticuri pentru finala de la Dallas • Alte starturi 

ale tenismanilor români

încheiate în aceastăCu turneele 
duminică, lungul itinerar al Circuitu
lui mondial 
de linia sa 
două dintre 
verde), care 
4 din totalul celor 8 turnee dinain
tea finalei de la Dallas, programată 
la începutul lunii mal.

Ca rezultat, prima din aceste gru
pe — cea roșie — își are un lider 
din ce în ce mai autoritar, în per
soana lui Ilie Năstase. Campionul ro
mân, așa cum am anunțat, totalizează 
387 puncte, după strălucita sa vic
torie obținută la Washington, a doua 
de la începutul competiției. Punetaj- 
record, în toate cele trei grupe și tot
odată un handicap greu de recuperat 
pentru învinsul său, Tom Okker 
(250 p), dar mai ales pentru următo
rii clasați : Tom Gorman (197 p) și 
Nikola Pilici (164 p). într-adevăr. 
Năstase pare să-și revină în forma 
sa de zile mari, de care va avea ab
solută nevoie în turneul final, pentru 
care este acum ca și sigur calificat.

în celelalte două secțiuni ale Circu
itului W.C.T. situația în clasament 
nu este tot atît de limpede. La ..al
baștri", John Newcombe (282 p). Stan 
Smith (220 p) și Aleksandr Metre-

de tenis W.C.T. a trecut 
mediană; Mal exact, In 
cele trei grupe (roșie și 
au disputat fiecare cite

veli (182 p) par totuși cel mai indi
cați în lupta pentru primele două 
locuri care asigură calificarea. Iar 
în a treia grupă, cea verde, revanșa 
pe care Bjoern Borg (280 p) și-a 
luat-o asupra lui Arthur Ashe (300 p), 
în ultimul turneu de la Sao Paulo, 
a complicat sensibil calculul șanse
lor, finind seama desigur și de pre
zența pe locul doi a lui Jan Kodes 
(260 p). Prezență fragilă, dat fiind că 
tenismanul cehoslovac nu pare încă 
la valoarea sa maximă. în această 
grupă, un loc bun continuă să ocu
pe fostul nostru campion Ion Țiriac, 
al 8-lea cu 91 p.

De reținut că în fiecare dintre gru
pele W.C.T. se dispută și o probă 
de dublu, a cărei finală este prevă
zută pentru Montreal (2—5 mai). Ilie 
Năstase face pereche cu francezul 
Pierre Barthes, dar se pare că acest 
cuplu nu este sortit pentru o perfor
manță deosebită, ei ocupînd abia lo
cul 11 în clasamentul respectiv. Tn 
schimb, Ion Tiriac, prin victoria ob
ținută alături de Adriano Panatta, 
în turneul brazilian, își urcă cota 
la locul trei, puțind chiar spera la 
calificarea printre finaliști. Lideri 

în cele trei clasamente sînt pentru

moment Okker-Riessen, Newcombe- 
Davidson și Bengtson—Borg.

Acum, toate cele trei grupe ale 
W.C.T.-ului sînt în pauză. Circuitul 
se reia în săptămîna următoare. Ilie 
Năstase, împreună cu colegii săi de 
grupă, fac un salt peste Ocean, re 
începînd seria „europeană** a turne
ului. la Rotterdam. Apoi Miinchenul 
și Monte Carlo le vor fi gazde. în 
schimb, Ion Țiriac și al treilea eșa
lon debutează în S.U.A., în turneul 
de la Palm Desert (California). A 
doua grupă, a albaștrilor, își pro
gramează a] patrulea turneu, la 
Atlanta (Georgia).

Pentru încheiere, cîteva cuvinte 
despre turneele ,.indoor" din afara 
marelui circuit. Jimmy Connors, li
der necontestat al seriei masculine, 
va fi capul de afiș al turneului 
la Salt Lake City, în care apar 
compatrioții noștri Tonta Ovici 
Ionel Sântei. Tar Virginia Ruzici 
putea fi văzută la Akron (Ohio) 
continuarea seriei turneelor feminine.

de 
și 
și 

va 
în

Rd. V.

Capitala provinciei socialiste au
tonome Vojvodina din Iugoslavia, 
Novi Sad, face preparative intense 
pentru a găzdui un mare eveni
ment sportiv : cea de a IX-a ediție 
a compionatelor europene de tenis 
de masă, programată între 6 și 13 
aprilie. La ultima conferință de 
presă, ținută de comitetul de or
ganizare, s-a anunțat că ia startul 
întrecerilor celor șapte probe s-au 
înscris peste 200 de concurenți din 
28 de țări, reprezentînd 27 de echi
pe masculine și 21 feminine.

Ceremonia deschiderii campiona
telor va avea loc sîmbătă seara (6 
aprilie), în aceeași zi urmînd să se 
dispute și primele meciuri inter- 
echipe, probe care vor dura timp 
de patru zile — la 9 aprilie se vor 
juca finalele. Apoi, după o zi de 
pauză, cînd este prevăzută Și o 
frumoasă excursie la Belgrad (pen
tru toți participanții, oficialii și 
ziariștii acreditați), întrecerile vor 
fi reluate cu probele individuale 
ale căror ultime finale se vor des
fășura sîmbătă 13 aprilie. In ace
eași perioadă este programat, în- 
tr-una din zile, și Congresul Uni
unii Europene de Tenis de Masă.

Campionatele Europei vor fi găz
duite în sala sporturilor din Novi 
Sad, special amenajată pentru în- 
tîlnirile celor mai reputate „palete*1 
continentale. Sala oferă condiții

excelente de joc, iar în tribune 
pot lua loc 4 000 de spectatori. în 
același timp, reprezentanții presei 
se vor bucura de toate înlesnirile 
necesare. Ei vor avea la dispoziție 
20 de cabine telefonice, alte cabine 
radio și tele, 10 telexuri etc. Pînă 
în prezent au fost acreditați nume
roși ziariști (20 vor sosi din Sue
dia), comentatori ai radio-ului . și 
televiziunii. Posturile de televiziu
ne din 13 țări vor transmite în 
direct cele mai importante partide.

în mijlocul acestui interes cres- 
cînd pentru marea întrecere care 
va desemna pe campionii Europe’ 
pe următorii doi ani este așteptată 
și evoluția reprezentanților Româ
niei. în special, remarcabila spor
tivi care este Maria Alexandru are 
foarte multe simpatii în rîndurile 
publicului iugoslav. Cei de aici își 
amintesc cu deosebită plăcere că 
anul trecut ea a cucerit, la Sara
jevo, titlul de campioană a iumii 
de dublu femei, alături de japoneza 
Miho Hamada, că ea este parte
nera de dublu mixt a compatrio
tului nostru Anton Stipancici, cu 
care va juca și acum. într-un cu- 
vînt. se scontează pe o comportare 
excelentă ca și cu alte ocazii, a 
admirabilei jucătoare românce.

LUCIAN CORACU
Radio Novi Sad

PE TERENURILE DE TENIS
CALGARY — Finala de simplu a 

campionatelor „indoor** ale Canadei, 
a fost cîștigată de jucătorul vest- 
german Karl Meiler. Acesta l-a în
vins in finală cu 6—4, 3—6, 6—3 pe 
Byron Bertram (R.S.A.). în finala 
probei de dublu, Meiler și Fassben
der (R.F.G.) au întrecut cu 6—4, 6—4 
pe columbienii Velasco și Molina.

ALEXANDRIA. — în ultimele 
două finale au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : dublu masculin : 
Benyik, Szoke (Ungaria) — Kakulia 
(U.R.S.S.), Varga (Ungaria) 6—4, 
6—3 ; dublu mixt : Kakulia, Ciuvîrina 
(U.R.S.S.) — Slozil (Cehoslovacia), 
Buding (R.F.G.) 6—4. 9—7.

MADRID — Turneul a fost cîștigat 
de jucătorul englez John Lloyd, care 
l-a învins în finală cu 6—4, 6—1, 6—1 
pe compatriotul său Mark Ferrell.

PALM BEACH — în finala turne
ului ■ de dublu, Pancho Gonzales 
Jimmy Connors au învins cu

Voleriu CHIOSE

S-A ÎNCHEIAT
SPARTACHIADA

DE IARNA
A POPOARELOR

19 (Agerpres). 
întrecerile celei

DIN U.R.S.S.

6—2, 7—5 cuplul 
Clark Graebner. 
competiții s-au 
între perechi formate din 
și noi campioni.

WASHINGTON — în ultima
cea a probei de 
Hewitt — McMillan 
trecut cu 7—6, 6—3 
(Olanda) — Riessen

NEW YORK.
man spaniol Manuel Santana a sem
nat un contract de antrenor—jucător 
cu echipa orașului New York, care 
va participa la „Turneul inter-orașe" 
organizat de gruparea profesionistă 
W.T.T. După cum se știe, Santana 
a cîștigat in cursul carierei sale ma
rile turnee de la Wimbledon și 
Forest. Hills. La rîndul său — după 
știri neconfirmate încă — cunoscutul 
campion olandez Tom Okker ar fi 
semnat un contract cu echipa ora
șului canadian Toronto.

Pancho Segula 
în cadrul acestei 
disputat întreceri 

„veterani**

dublu,
(R.S.A.) 

perechea 
(S.U.A.)

Cunoscutul

finală, 
cuplul 
a în- 
Okker

tenis-

GEORGE WOODS

HELENA FIBINGEROVA (Cehoslovacia) ATLETISM
De mai bine de jumătate de de

ceniu, proba feminină de aruncare a 
greutății este dominată categorie de 
sovietica Nadejda Cijova. Să notăm 
că ultima ei înfrîngere Intr-o mare 
competiție datează din 1968. la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de Me
xico. De atunci, Cijova s-a dovedit 
de neîntrecut, fie că era vorba de 
campionate în aer liber (Atena 1969, 
Helsinki 1971), de Jocuri Olimpice 
(MUnchen), de campionate europene 
de sală sau de Cupa Europei. Nadej
da a dus, în vara lui 1972, recordul 
mondial dincolo de 21 de metri (21,03 
m), cele mal apropiate urmăritoare 
aflîndu-se la mai bine de un metru 
în urmă.

Iată însă că în sezonul 1973 lucru
rile s-au schimbat într-o oarecare 
măsură. Intr-un progres spectaculos, 
atleta cehoslovacă Helena Fibinge- 
rova (1,80 m înălțime. 85 kg greutate, 
născută ia 13 iulie 1949 la Uhersko 
Ostrohu) aruncă 20.80 m, avînd, in 
acel concurs, și o încercare depășită

de peste 21 de metri... Alarmată de < 
acest pericol neașteptat, Cijova „îm
pinge” recordul lumii la 21,20 m și 
apoi 21,45 m, punîndu-se, deocam
dată, la adăpost. Invincibilitatea Ci- 
jovei a rămas...

A rămas însă pînă în acest sezon 
de sală. Fibingerova îi răpește în fe
bruarie sovieticei recordul mondial 
pe teren acoperit, aruncând, la So
fia, 20,36 m. Cijova răspunde cu un 
20,40 m și se prezintă la Goteborg în 
postură de principală favorită. Atleta 
cehoslovacă reușește însă în prima 
încercare 20,75 m și cu toate că ad
versara sa „aliniază" o serie de cinci 
aruncări consecutive peste 20 de 
metri, performanța Helenei rămîne 
cea mai bună. Cijova a fost între
cută !

Duelul celor două mari atlete se 
anunță în continuare pasionant. In 
această dispută. Fibingerova are ma
rele avantaj al vîrstei — este cu cinci 
ani mai tînără. Vom vedea oare, în 
aer liber, aruncări de 22 metri ?

(S. U. A.) ATLETISM

BOBBY FISCHER ESTE OBLIGAT 
SĂ-ȘI PUNĂ TITLUL ÎN JOC!

HAGA 19 (Agerpres). — Comite
tul special al Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.), întrunit la 
Amsterdam, a hotărît ca meciul 
pentru titlul mondial dintre actu
alul campion. Robert Fischer 
(S.U.A) și viitorul său șalanger să 
înceapă cel .mai tîrziu la 1 iunie 
1975 în' cazul cînd campionul nu 
va accepta această dată, i se va 
retrage titlul.

Comitetul special al F I D E. a 
respins propunerea federației S.U.A. 
și a lui Robert Fischer ca meciul 
să se dispute după sistemul în care 
învingător să fie declarat jucătorul 
care cîștigă 10 partide, iar la sco
rul de 9—9 titlul să rămînă în po
sesia actualului campion A fost 
confirmată decizia F I.D E din 1971,

potrivit căreia este declarat cam
pion șahistul care cîștigă primul 
6 partide, fără a fi luate în consi
derare remizele. Același sistem a 
fost aplicat în 1927 la meciul din
tre Capablanca și Alehin.

Locul de disputare a meciului 
va fi stabilit în luna februarie a 
anului viitor. In cazul cînd cei doi 
jucători vor fi de acord ca me
ciul să se dispute în țara campio
nului sau în cea a șalangerului ori 
într-o altă țară, președintele F.I.D.E. 
va fi informat despre această de
cizie. în caz contrar, vor fi aplica
te regulile în vigoare, în sensul că 
primele 15 partide se vor juca in 
țara campionului mondial, iar res
tul, la interval de o. săptămînă, în 
țara șalangerului-

Această apărare își propu
ne să primească la Ljubljana 
cît mai puține goluri:

Țone, Justinian, Ioniță, 
Antal, FI. Sgîncă (rîndul de 
sus), Netedu, FI. Gheorghe, 
Dumitraș, (rîndul de jos). 
Lipsește din imagine Dezi- 
deriu Varga (aflat la trata
ment cînd fotoreporterul nos
tru Dragoș Neagu a surprins 
acest instantaneu).

GHIȚESCU
REMIZEAZĂ...

MECIUL R.P. CHINEZĂ-NOUA
PEKIN. 19 (Agerpres). — Peste 

18 000 de spectatori au urmărit la 
Pekin dubla întîlnire internațională 
de tenis de masă dintre echipele 
R. P. Chineze și Noii Zeelande. 
Gazdele au cîștigat atît la mascu-

ZEELANDĂ LA TENIS DE MASĂ
lin, cît și la feminin, cu scorul de
5—1, Echipa Noii Zeelande urmea
ză să mai susțină o serie de me
ciuri în principalele orașe din R. P. 
Chineză

Turneul internațional de șah de 
la Olot (Spania) a continuat cu 
desfășurarea partidelor din runda a 
doua. Maestrul internațional român 
Theodor Ghițescu a remizat cu spa
niolul Juan Manuel Bellon. Alte 
rezultate : Martin — Pomar 1’■>—1 2 ; 1 
Ostoici — Cuadras 1—0 ; Quinteros 
— Bartrina 1—0. Celelalte parti
de s-au întrerupt. In clasament 
conduce spaniolul Angel Martin cu 
l’/î puncte, urmat de Andras Ador- 
jan (Ungaria) cu 1 p (1), Ostoici (Iu
goslavia), Bellon (Spania), Ghițescu 
(România), Pomar (Spania) și 
Quinteros (Argentina) cu cîte 1 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Jn esdrul concursului Internațional de 
haltera de la Erevan, sportivul sovietic, 
Vladimir Rtjenkov a stabilit trei noi re
corduri mondiale la categoria mtplocle: 
182.500 kg la stilul smuls, 202 kg la arun
cat șl 360 kg la totalul celor două sti
luri.

In semifinalele Cupei campionilor euro
peni la tenis de masă feminin, echipa 
engleză Gainsford a Intilnit pe teren pro
priu formația maghiară Epitok. Spor
tivele engleze au terminat învingătoare 
cu scorul de 5—1.

Peste 5 000 de spectatori au urmărit la 
Paris meciul amical de box dintre cam
pionul european ta categoria semimij- 
locie francezul Roger Menetrey. și ame
ricanul Billy Backus, fost campion al 
lumii. Victoria a revenit la puncte lui 
Menetrey. Decizia a fost pronunțată cu

a—1, unul dintre oficiali indlolnd med 
nul.■
La Madrid s-au Intilnit selecționatele de 
judo ale Spaniei șl Țării Galilor. Gaz
dele au obținut vlctora tn 19 din cele 
20 de partide.■
Tradiționalul maraton internațional de 
la Westburry (New York) a fost ciști- 
gat la această ediție de englezul Chris 
Stewart, care a parcurs clasica distanță 
de <2,195 km tn 2h 28:45.4. Americanul 
Roy Lapldus s-a clasat pe locul secund 
cu 2h 30:47, urmat de compatriotul său 
Mike Batyns — 2h 33:08.
■
La Mandelieu (Franța) au început între
cerile campionatului european feminin 
de hochei pe iarbă. In primul meci, e- 
chlpa Belgiei a învins cu scorul de 2—0 
formația Indiei. Franța a întrecut cu 3—1 
echipa Elveției.

Un grup de 5 schiori sovietici a străbă
tut, tn 55 ds zile, 4 500 kilometri pe tra
seul Ustl — Kamenogorsk — Moscova. 
Acest neobișnuit „raliu" pe schiuri a 
fost organizat de ziarul „Komsomolskala 
Pravda".■
Concursul internațional de sărituri eu 
scliiurile desfășurat pe trambulina de la 
St. Nlzier a revenit campionului olimpic 
Jiri Raska (Cehoslovacia) cu 211.9 puncte 
și sărituri de 96 m și 95,5 m. Clasat pe 
locul doi cu 207,8 puncte, italianul Lido 
Tomasi a realizat cea mai lungă săritură 
din concurs: 98 m.■
Concursul internațional de motocros, 
desfășurat tn apropiere de Bratislava, a 
fost dominat de sportivii cehoslovaci. 
La clasa 250 cmc, victoria a revenit lui 
Falta, secundat de sovieticul Ribalcenko. 
întrecerile motocicletelor de 500 cmc 
s-au încheiat cu victoria lui Karmsmld

MOSCOVA,
S-au încheiat
3-a ediții a Spartachiadei de 
nă a popoarelor din U.R.S.S.,
tagoniștii finalelor au fost patina- 
toarea Tatiana Averina, schioara 
Galina Kulakova și schiorul Va
sili Rocev, care au cucerit 
trei medalii de aur.

Proba de sărituri de la tram
bulină, desfășurată la Sverdlovsk, a 
revenit lui Anatoli
239,4 puncte (sărituri de 107 m și 
104 m), iar cursa de fond pe dis
tanța de 50 km a fost cîștigată de 
schiorul Feodor Simașev în 2h56:30. 
Pe locul doi s-a clasat Aleksandr 
Iurasov — 3h01:51.

La Inglewood, George Woods 
aruncat greutatea la 22,01 m — 
respectând măsurătoarea americană, 
la 72 de picioare, 2 incli și trei sfer
turi — depășind, primul, fabuloasa 
graniță a celor 22 de metri. Rezul
tatul lui Woods, obținut în sală. în
trece cu 19 cm, recordul mondial în 
aer liber stabilit la începtul verii 
trecute de compatriotul său Allan 
Feuerbach.

Autorul excepționalei isprăvi nu 
este, desigur, necunoscut iubitorilor 
atletismului, avînd antecedente se
rioase în marea performanță (Woods 
nu este nici prea tînăr, a împlinit 
30 de ani la 2 noiembrie 1973). La ul
timele două ediții ale Jocurilor O- 

' limpice. el s-a clasat de fiecare dată 
pe locul secund, fiind învins în 1968, 
la Mexico, de imbatabilul — pe a- 
tunci — Randy Matson, iar la Mtin- 
chen — de polonezul Wladislaw Ko
mar. care a prins atunci concursul

a 
sau,

de-a 
iar-

Pro-

Jeglanov cu

vieții sale. Vă amintiți, un singur 
centimetru l-a despărțit pe Woods 
de titlul olimpic — 21,17 m, față de 
21,18 m Komar ! — titlu pe care mai 
toți specialiștii îl și vedeau în pose
sia americanului, cu două-trel zile 
înainte de finala olimpică, cînd el 
reușise, la antrenament, o serie in
credibilă de aruncări : 22,10 22,18, șl 
22,30 m !

De fapt, George Woods părea sor
tit posturii de „secund*1. L-a avut 
mulți ani în față pe Matson. La 
MUnchen a apărut Komar. Apoi 
Feuerbach — care îl este coleg de 
club, la Pacific Coast din Los An
geles — pentru care nutrește o an
tipatie nedisimulată, cauzată de to
tala lipsă de modestie a acestuia. 
Să notăm, că prima declarație, după 
acest 22,01 m, i-a fost adresată lui 
Feuerbach și ea suna cam așa : 
„Lucrurile au fost puse la punct. 
Feuerbach a primit ceea ce merita" 1

FABIENNE SERRAT (Franța)

Firește că nu e suficient să fii cea 
mai frumoasă dintre schioare pen
tru a ciștiga. Dar Fabienne Serrat a 
demonstrat că cele două calități nu 
se resping : tînăra franțuzoaică a 
devenit, la 17 ani, campioană mon
dială la slalom uriaș, invingind pe 
pistele de la St. Morltz toată elita 
schloarelor lumii. Evenimentul nu a 
fost o surpriză totală, pentru că in 
întregul sezon Fabienne se distin
sese în cursele de slalom, cucerind 
puncte pentru Cupa mondială în 8 
din cele 9 curse disputate ! Ea este 
considerată o excelentă tehniciană, 
care a știut, în plus, să obțină for
ma maximă la timp.

SCHI

Născută Ia 5 iulie 1956, la Bourg 
d’Olsan. în apropiere de Alpe 
d’Huez, Fabienne Serrat (1,68 m și 
56 kg.) a obținut primul 
în 1971, cînd a devenit 
europeană de junioare la 
riaș. In sezonul 1971/1972
Cupa Europei și după ucenicia de 
un an în Cupa mondială (locul 20 
în sezonul 1972/73), iat-o acum cam
pioană mondială la slalom uriaș șl 
combinată alpină, locul 3 la slalom 
special și locul final 5 în Cupa 
mondială.

ei succes 
campioană 
slalom u- 
a cîștigat

SCRISOARE
DIN MOSCOVA

FOTBALIȘTII SOVIETICI ÎN PRAGUL NOULUI SEZON
Desigur, pină la începerea noului 

campionat de fotbal din U.R.S.S- 
mai e destul timp. El va începe a- 
bia la sfîrșitul lunii aprilie, dar 
fotbaliștii sovietici au și pornit se
ria unor pregătiri susținute.

La Soci și în alte centre sudice, 
se desfășoară meciuri îndîrjite (ale 
echipelor din iiga superioară). Mulți

CINE VOR FI
ÎN CUPELE

în agenda fotbalistică interna
țională figurează, din nou, azi, me
ciuri oficiale de deosebită atrac
ție. în Cupele europene sînt pro
gramate meciurile retur din sfer
turile de finală, așa incit după 
consumarea lor, vom cunoaște for
mațiile calificate în semifinalele 
celor trei mari întreceri.

în C.C.E., sînt programate trei 
partide (a patra fiind prevăzută 
pentru mîine, la Madrid, unde for
mația locală Atletico întilnește pe 
Steaua roșie Belgrad, pe care a 
învins-o în tur cu 2—0). La 
Glasgow, tn disputa campionilor, 
Celtic întîlnește pe F. C. Basel și 
are toate șansele de calificare, cu 
toate că a pierdut primul meci 
cu 2—3. I«a Sofia, Ț.S.K.A. poate 
obține victoria tn fața echipei Ba
yern Miinchen (învingătoare cu 
4—1 tn prima întîlnire), dar este 
greu de presupus că formația so- 
fiotă va realiza șl calificarea. în 
fine, Ujpesti Dozsa este favorită 
pe teren propriu cu Spartak Trnava. 
după ce prima confruntare a fost 
egală (1—1).

în Cupa cupelor stnt progra
mate meciurile: P.A.O.K. Salonic 
— Milan (în tur 0—3), Beroe Stara 
Zagora — F. C. Magdeburg (0—2), 
F. C. Ziirich — Sporting Lisabona 
(0—3) și Borussia Monchenglad- 
bach — Glentoran Belfast (2—0). 
I-Tin prisma rezultatelor de pînă 
acum, echipele învingătoare au 
mari șanse de calificare în semi
finale.

în sfîrșit, în cupa U.E.F.A. au 
loc alte partide de atracție. Vitoria

au fost uimiți de rezultatele aces
tor partide. Astfel, Ararat Erevan, 
cîștigătoarea campionatului și a Cu
pei U.R.S.S. în sezonul trecut, a fost 
învinsă cu 0—3 de către Spartak 
Moscova. A urmat o înfrîngere și 
mai grea (0—4) din partea formației 
Zenit Leningrad ! De altfel, fotba
liștii leningrădeni ard de nerăbdare

SEMIFINALISTELE
EUROPENE ?
Setubal — V.f.B. Stuttgart (în tur 
0—1), Lokomotive Leipzig — 
Ipswich Town (0—1). Tottenham 
Hotspur — F. C. Koln (2—1) și 
Feyenoord — Ruch Chorzow (1—1).

Reamintim că semifinalele au 
loc la 10 și 24 aprilie.

să reînvie frumoasele tradiții fotba
listice din orașul de pe Neva.

Spartak, jucînd în R.F-G., a fost 
învinsă net — 0—6 — de către clu
bul Hamburger S.V. (cea mai dras
tică înfrîngere a moscoviților în tot 
palmaresul lor internațional). în 
Anglia aceiași echipă a reușit să 
învingă cu 3—1 pe Derby County, 
dar acest succes nu prea i-a îneîn- 
tat pe suporterii clubului.

Se semnalează transferări în rîn
durile echipelor. Foarte mult și-a 
întărit echipa Dinamo Kiev, care 
a inclus în rindurile sale pe cel mai 
bun „bombardier** din liga a 2-a. 
Șepelia din Odesa (38 goluri), pre
cum și pe Oniscenko. Mulți fotba
liști talentați și-au exprimat dorin
ța de a evolua sub culorile Ț.S.K.A. 
Moscova. Cît de folositoare au fost 
aceste schimbări și întăriri vom 
vedea în noul sezon.

IURI SALOMAHIN

URUGUAYENII ÎȘI ÎNCEP 
PREGĂTIRILE

Roberto Porta, antrenorul echi
pei reprezentative a Uruguayului, 
a selecționat un prim lot de 34 de 
jucători, care vor începe în curind 
pregătirile în vederea participării 
la turneul final al campionatului 
mondial din R. F. Germania.

Lotul cuprinde și șase jucători 
care activează în prezent la clu
buri din Brazilia, Argentina șl 
Spania. Este vorba de portarul Ma- 
zurkiewicz, fundașul Ancheta, mij
locașii Forian și Pavoni, înaintașii 
Esparrago și Rocha. Printre selec- 
ționabili se mai numără Gonzales, 
Cubilia, Gomez, Silva, Perone și 
Moreno.
PROGRAMUL GRUPEI I IN C.E.

Federațiile de fotbal din Anglia, 
Portugalia. Cipru și Cehoslovacia 
au căzut de acord asupra datelor 
jocurilor care urmează să aibă lcc 
în grupa I a campionatului euro
pean. Iată programul meciurilor : 
30 octombrie 1974 : Anglia — 
Cehoslovacia ; 20 noiembrie 1974 : 
Anglia — Portugalia : 5 februarie 
1975 : Cipru — Anglia ; 16 aprilie

1975 : Anglia — Cipru ; 20 aprilie 
1975 : Cehoslovacia — Cipru ; 30 
aprilie 1975 : Cehoslovacia — Por
tugalia ; 8 iunie 1975 : Cipru — 
Portugalia; 29 octombrie 1975 :
Cehoslovacia — Anglia ; 12 noiem
brie 1975 : Portugalia — Ceho
slovacia ; 19 noiembrie 1975 : Por
tugalia — Anglia; 23 noiembrie 
1975 ; Cipru — Cehoslovacia; 3 de
cembrie 1975 : Portugalia — Cipru. 
Primele echipe sînt gazde.
MALDINI — NOUL ANTRENOR 

AL LUI MILAN
Nereo Roooo, care a fost timp 

de 10 ani antrenorul echipei de 
fotbal A. C. Milan, a renunțat la 
această funcție, în urma unor di
vergențe cu președintele clubului 
milanez, Buttichi. Conducerea teh
nică a echipei A.C. Milan va fi în
credințată fostului internațional Ce
sare Maldini.

BECKENBAUER ESTE 
NEMULȚUMIT...

într-o declarație făcută reprezen
tanților presei sportive, internațio
nalul vestgerman Franz Becken
bauer deplînge faptul că stadionul

olimpic din Miinchen a fost ales 
ca loc de disputare a finalei cam
pionatului mondial de fotbal. Din 
cauza acoperișului său de plexiglas, 
stadionul din Miinchen, a spus 
Beckenbauer, are o proastă ventila
ție, iar gazonul este tot timpul 
umed și moale.

ȘTIRI, REZULTATE
l« varșovia, In preliminariile turneului 

U.E.F.A., Poloni» — Cehoslovaci» 0—3 
(0-2)

• cunoscutul internațional polone» 
Lubansld a fost selecționat tn lotul Po
loniei. Accidentat in cursul meatului po
lonia — Anglia, Lubanskl a urmat un 
tratament de 9 luni, Iar acum este re
stabilit șl șl-a reluat antrenamentele eu 
balonul.

• In campionatul Braziliei. Flamengo 
a terminat la egalitate: 1—1 cu Vasco da 
Gama, in cel mal important joc al etapei 
a treia. Alte rezultate; Corinthians — 
Palmeiras 0—0; Intemacional — Belem 
5—1; America — Santos 0—2 (Pele a ju
cat excelent, însă cele două puncte au 
fost realizate de Mazinho și Nene): Bo- 
tafogo — Olaria 0—0; Bahia — Remo 
1—1; Coritiba — Gremio Porto Alegre 
0—2; Nacional — Ceara 1—1; Santa Cruz 
— Cruzeiro 1—3. în grupa A, pe primul 
loc se află Gremio cu 6 p, urmată de 
Flamengo și Desportiva cu 5 p, iar in 
grupa B conduc Sao Paulo, Goias și 
Cruzeiro cu 5 p.
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