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ÎN VEDEREA PARTIDEI

CU POLONIA

PLEACA ASTAZI LA PARIS
ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

t^ACTIMI SP8BTIVE DE MASA
Ieri, In meciul de verificare, selecționabilii au invins Metalul București cu 3-1 (3-1)

A FOST ALCĂTUIT

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
CONSTANȚA

în sala „Hidrotehnica"’ din Con
stanța s-au întîlnit pentru a-și dis
puta întîietatea la etapa județea
nă a „Cupei tineretului” la tenis 
de masă, 64 de concurenți repre- 
zentînd centrele Medgidia, Cerna
vodă, Hîrșova și, bineînțeles, mu
nicipiul Constanța. Victoria a re
venit tinerei Ștefana Roian și_ lui 
Vasile 
stanța.

(Șc. prof. Zalău), juniori 1 — Pe
tru Drăgan

SIBIU

Mircea, ambii din Con-

Pe primele trei locuri, la categoria 
6—10 ani, s-au clasificat Angela Bu
jor, Carmen Birsan și Maria Ionel, 
iar la băieți S. Avădănil, I. Onea și 
M. Colceru.

Iată și cîștigătorii la celelalte cate
gorii de virstă. 11—14 ani : Elena 
Dumitru, Simna Damian și Viorica 
Mogoșescu, precum și C. Bunea, E. 
Mititelu și D. David; 15—19 ani : 
Georgeta Gherghiceanu și Dumitru 
Buzatu.

Gh. GRUNZU
N. TEODORESCU ZALĂU

(Lie. industrial Zalău).
Marcel BONȚOIU

județeană a „Cupei tine- 
la tenis de masă pentru 
avut loc în sala căminu-

Etapa 
râtului11 
săfteni a 
lui cultural din Șeica Mare. Lupta 
pentru întîietate a fost deosebit de 
înverșunată și s-a întins pe par
cursul unei zile întregi întrucît ci
fra candidaților la titlurile de cam
pioni s-a ridicat la 87 (!). în fi
nal, disputele au dat cîștig de cau
ză Valentinei Olteanu din Bîrchîș 
ți lui Radu Blaciu din Săliște.

I . IONESCU

în localitate a fost organizată e- 
tapa județeană a „Crosului tine
retului11 la care au participat peste 
500 de concurenți (cei mai buni 
din cei aproape 10 000 înscriși la 
prima etapă).

Iată cîțiva dintre cîștigători:
Fete, cat. a II-a — Doina Miloș 

(Horvatul Crasnei) ; cat. I — Eca- 
terina Cociș (Șimleul Silvaniei), 
junioare — Catalin Muranyi (C. S. 
Zalău) ; băieți, juniori III — Fran- 
cisc Bonczidai (Șimleul Sil- 
vanîeî); juniori II — Ion Bugnar

BUZĂU
Peste 60 

zentanți ai 
treprinderi 
meselor de 
județene a 
mai buni s-au dovedit a fi Aneta 
Popescu (Buzău) și Ion Petre (Ne- 
hoiu), din cadrul întreprinderilor, 
iar dintre elevi Doina Chircu 
(Grupul școlar coop. Buzău) șl 
Virgil Ghîrjoabă (Școala profesio
nală I.S.P.S. Buzău).

D. SOARE

de concurenți, repre- 
mai multor școli și în- 
s-au confruntat în fața 
tenis în cadrul etapei 

„Cupei tineretului11. Cei

GIURGIU
în organizarea A. S. Unirea din 

municipiul nostru a avut loc o 
competiție ciclistă (biciclete de o- 
raș și semicurse) intitulată „Turul 
orașului Giurgiu11. Traseul a mă
surat ' ' - ■ - - -
locuri 
mici), 
și C.

între 1—3 km. Pe primele
— F. Stănișteanu (juniori 
D. Gheorghe (juniori mari) 
Jipa (seniori).

Traian BARBALATA

MUNICIPIUL GH, GHEORGHIU-DEJ

Parcul din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, județul Bacău, a cu
noscut duminică o animație deose
bită. Peste 1 000 de tineri și tinere 
au fost prezenți la o reușită întrecere 
de cros, menită să marcheze deschi
derea ediției de vară a „Cupei tine
retului". Intitulată „Crosul genera
țiilor", manifestarea s-a bucurat de 
condiții bune de desfășurare, asigu
rate de C.M.E.F.S. în colaborare cu 
organizațiile U.T.C. din întreprinde
rile, Instituțiile și școlile din locali
tate.

Citiți In rubrica

ȘCOALA Șl SPORTUL
din pagina a 2-a

articole legate de jubileul Școlii sportive nr. 2 din Capitală, ac
tivitatea micilor boberi din Sinaia și a caiaciștilor de la „Tînărul 
dinamovist" etc

Comentarii după C. M. de handbal

OFENSIVĂ COLECTIVA, 
APĂRARE FERMĂ

în esență, caracteristicile jocului
- - - - —- ••

— iată, 
campioanei mondiale, echipa României

VIII-a ediții a 
de handbal

Ecourile celei de a 
campionatului mondial 
masculin sînt puternice. Specialiștii 
sportului cu mingea mică, precum și 
o bună parte din cei aproape 400 de 
ziariști prezenți la întrecerile desfă
șurate in R.D. Germană, analizează 
in amănunțime comportarea celor 16 
reprezentative naționale calificate în 
turneul final, nivelul competiției, 
noutățile tehnice și tactice, încearcă 
să scruteze viitorul handbalului.

Desigur, la loc de frunte se situea
ză comentariile privind echipa Româ
niei. Ciștigarea pentru a 4-a oară a 
titlului mondial, menținerea în „tri
unghiul de vîrf“ timp de 14 ani, asi
gurarea permanentă a schimbului de 
ștafetă (a generațiilor) Ia nivelul cel

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

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A OBȚINUI

mai înalt, perfecționarea continuă a 
tehnicii și tacticii, a pregătirii fizice 
și psihice, îmbinarea armonioasă a 
forței de joc cu inteligența — iată 
subiectele aflate în dezbatere. Se în
cearcă dezlegarea misterului, desci
frarea secretelor care dau tinerețe și 
vigoare permanentă handbalului ro
mânesc.

Comentariile noastre după acest 
campionat mondial vor încerca să îm
bine opiniile tehnicianului cu cele ale 
gazetarului. Pentru primul dintre ele 
ne-am ales, nu intimplător, firește, 
ca interlocutor pe antrenorul emerit 
Nicolae Nedef. Sperăm ca discuția, 
pe care am condensat-o în acest ma
terial, să fie folositoare atit citito
rilor (în satisfacerea unei legitime 
curiozități), cît și antrenorilor (în o- 
rientarea activității viitoare).

— Discuția noastră pornește cu o 
rugăminte și nu cu o întrebare. Vă 
solicit, pe dv. — unul dintre tehnicie
nii de frunte ai handbalului românesc 
— să sintetizați elementele care 
gură acestui sport o permanentă 
censiune în țara noastră.

— Poate că nu voi reuși să le 
în ordinea cea mai indicată. Vă 
gur însă că mă voi strădui să le . 
prind pe toate. Primul dintre cele la 
care mă voi referi este REUȘITA 
ÎMBINARE A GENERAȚIILOR. Nu

0 PREȚIOASA VICTORIE
SIBIU, 20 (prin telefon). Dintre 

cele patru formații care se stră
duiesc să scape de locul 11 al cla
samentului final al campionatului 
feminin de volei. ,.U“ Craiova și-a 
îmbunătățit situația, în cea de a 
treia zi a turneului.

în meciul vedetă, 
craiovence au făcut 
foarte bună, întrecînd 
lor de Ia „U“ Cluj : 3-6 (8. 11, 9). 
Echipa antrenată de ing. I. Con- 
stantineseu a abordat jocul cu 
multă ambiție, punîndu-și adver
sarele în mare dificultate, prin 
blocaje bine organizate și mobile, 
precum și prin varietatea atacu
rilor A arbitrat bine cuplu! I. 
Covaci — I. Petrovici (București).

Cum era și firesc. ,.U“ Timi
șoara a realizat o victorie în trei 
seturi în fața formației I.T.B., 
insă timisorenceL au evoluat 
tul de șters. Scor : 3—0 (4. 5. 
Bun arbitrajul prestat de M. 
lintineanu (București) și V. 
kacs (B. Mare).

In ultima întîlnire Medicina 
învins clar pc I.E.F.S cu 
(6, 8. 11) utilizînd următorul sextet: 
Maria Matei. Angela Moroiantt, 
Loreta Sudacevschi, Gabriela Popa. 
Ștefania Oloianu, Marilena Nicoles- 
cu. Arbitrii ■ I. Nicoară (Arad) — 
bine, V. Săndulescu (București) — 
foarte bine.

Azi e zi de pauză» întrecerile re- 
luîndu-se vineri.

studentele 
o partidă 
pe colegele

i

LOTUL NOSTRU
REPREZENTATIV

DE RUGBY

Aspect de la jocul-școală disputat 
In tricouri deschise, doi proaspeți

Ieri, la Snagov, lotul reprezenta
tiv și-a încheiat pregătirile, în ve
derea meciului de sîmbătă cu Fran
ța. susținînd un joc de verificare 
în compania divizionarei B Metalul 
București, Selecționabilii au învins 
cu 3—1, scor fixat la sfîrșitul pri
mei reprize, perioadă de joc 
care elevii lui V. Stănescu și 
Cosmoc au abordat-o cu toată 
riozitatea.

La început, pe teren a intrat

pe 
R.

se-

La început, pe teren a intrat ur
mătorul „11“ : Răducanu — Anghe- 
lini, Antonescu, Dinu, Cristache — 
Bălăci, Dumitru, Iordănescu — 
Troi, Dumitrache, Kun. Așadar, un 
1—4—3—3. aplicat cu destulă elas
ticitate.

Reușita rapidă a lotului (gol în

făcu- 
„Cu-

ieri la Snagov de lotul reprezentativ în compania 
„tricolori" : Anghelini (în prim plan) 
min. 3, înscris de Iordănescu, prin- 
tr-un șut puternic din interiorul 
careului) i-a făcut pe selecționabiii 
să acționeze, în continuare, decon-, 
tractat și să realizeze o serie de 
faze bine lucrate. După numai 10 mi
nute, Cojobaru, portarul metalur- 
giștilor, a primit și al doilea gol: 
Anghelini a trimis înalt în careu, 
Dumitrache s-a înălțat cu un cap 
peste adversarul direct și a prelun
git balonul spre Kun, aflat în col
țul drept al careului mare; un 
șut direct, pe jos, în plasă, în col
țul lung. în min. 26, după un „un- 
doi“ cu Iordănescu. Dumitrache a 
înscris al treilea gol al formației 
sale. De pe margine, antrenorul V. 
Stănescu s-a arătat mulțumit de 
felul în care aplică elevii lui in
dicațiile în teren, adresîndu-i, de 
pildă, cuvinte de laudă lui Troi, în 
momentul în care acesta l-a depo
sedat de balon pe un înaintaș me
talurgist, în apropierea liniei de 
fund; dar și-a manifestat nemul
țumirea, în min. 41. cînd marcajul 
lejer al fundașilor săi i-a permis 
lui Georgescu să înscrie nestinghe
rit, de la circa 7—8 m.

După pauză, Jivan și M. Sandu 
îi înlocuiesc pe Răducanu și Troi, 
goal-keeper-ul reprezentativei tre- 
cînd, însă, în poarta metalurgiști- 
lor. Și în această perioadă inițiati
va aparține selecționabililor, dar 
jocul acestora nu mai are același

formației Metalul.
și Bălăci. Foto: N. DRAGOȘ 

tempo și nici aceeași claritate ca 
în prima parte a meciului. Pe par
cursul reprizei secunde, antrenorii 
lotului mai introduc în teren pe 
Beldeanu, Marcu și Hajnal, care 
îi înlocuiesc pe Dumitru, lordănes- 
cu și, respectiv, Bălăci.

La sfîrșit, antrenorul Valentin 
Stănescu ne-a spus următoarele: 
,,A fost un antrenament util al e- 
levilor mei, mai ales în prima parte 
a meciului cînd absolut întreaga e- 
chipă a manifestat multă poftă de 
joc. Verificarea de astăzi ți-a atins, 
în ansamblu, scopul și datorită 
faptului că adversarii noștri au dat 
o replică dîrză, căutînd să efectu
eze un marcaj sever aproape pe tot 
terenul11.

Lotul reprezentativ părăsește Ca
pitala în cursul dimineții de astăzi, 
pe. calea aerului, în următoarea 
componență : Răducanu, Jivan, An- 
ghelini, Antonescu, Dinu, Cristache, 
FI. Marin, Hajnal, Dumitru, Bel
deanu, Bahici, Troi, Dumitrache, 
Iordănescu, Kun, M. Sandu, Marcu. 
Nu fac deplasarea Sameș (bolnav, 
el acuză o amigdalită) și Dobrin 
(la serviciile căruia antrenorii lo
tului au renunțat momentan).

După toate probabilitățile, sîmbă
tă la Paris, va evolua „ll“-le care a 
început partida de ieri, cu Metalul.

Se apropie cel de al doilea joc 
oficial al echipei noastre repre
zentative de rugby în cadrul cam
pionatului european. Este vorba de 
partida cu selecționata Poloniei, 
care va avea loc la 14 aprilie la 
București, sub conducerea arbitru
lui spaniol Francisco Sacristan. A- 
ceastă întîlnire este cea de a treia 
pe care echipa țării noastre o sus
ține în cadrul actualei ediții a 
campiortatuiui F.I.R.A. (reamintim 
cititorilor noștri că în partidele an
terioare. ambele disputate în stră
inătate, tricolorii au obținut ur
mătoarele rezultate : 6—7 cu Fran
ța, la Valence și 22—9 cu Maro
cul, la Casablanca).

în vederea partidei cu rugbyștii 
polonezi, antrenorii echipei noas
tre naționale, Petre Cosmănescu și 
Valeriu Irimescu, s-au fixat asu
pra unui prim lot de 26 de jucă
tori, din care ulterior vor fi aleși 
cei 15 purtători ai tricourilor na
ționale. Iată-i pe cei aleși, în or
dinea posturilor. Fundaș — Radu 
Durbac (Steaua); aripi — Dumitru 
Teleașă (Steaua), Ion Constantin 
(Dinamo) și Petre Ianusevici (Spor
tul studențesc) ; centri — Gheor
ghe Nica (Dinamo), Radu Marian 
(Olimpia), Ion Marica și Petre Mo- 
trescu (ambii Farul Constanța); 
mijlocași la deschidere — Mihai 
Nicolescu (Sportul studențesc), Du
mitru Alexandru (Steaua) și Mi
hai Bucos (Farul) ; mijlocași la 
grămadă — Adrian Mateescu 
(Steaua) și Petre Florescu (Farul) : 
înaintași linia a treia — Neculai 
Fostolache și Alexandru Achim 
(ambii Steaua), Alexandru Pop și 
Teodor
Roșie), 
Fugigi, 
înaintași 
Dumitru 
bii Farul), Alexandru 
(Sportul studențesc) și Constantin Șerban .. . . .............
eri — 
Roșie), 
Cioarec 
Mircea 
cea Ortelecan (Știința Petroșani).

în cursul săptămînilor viitoare, 
jucătorii din lot se vor reuni pen
tru a susține cîteva partide de ve
rificare și omogenizare.

Miclescu (ambii Grivița 
ultimul înlocuindu-1 pe 
actualmente accidentat ; 
linia a doua — Gheorghe 
și Dumitru Mușat (am- 

Atanasiu

(Steaua) ; linia întîi pili- 
Gonstantin Dinu (Grivița 

Mircea Ciornei și Nicolae 
(ambii Steaua): taloneri — 
Muntcanu (Steaua) și Mir-

Demonstrație de baschet modern a deținătoarelor

„Trofeului ziarului SPORTUL

I.E.F.S. - SPARTAK 40-77
Sportivele leningrădence s-au calificat In finala Cupei cupelor

asi- 
as-

pun 
asi-
cu-

radicale, 
întregi.

Locul

nu 
S-au 
celor

făcut schimbări 
schimbat loturi 
însă completări.

părăseau activitatea a fost luat
făcut 
care . 
de tineri talentati, care își făcuseră 
deja un stagiu la echipa națională, 
intraseră în atmosferă și puteau deci 
să continue travaliul la același nivel, 
să-l ridice calitativ la nivelul exi
gențelor viitorului. S-a preluat, ast
fel, tradiția muncii fără preget, a 
unității de vederi și interese, a am
biției in obținerea unor rezultate de

Ștefan Birtalan s-a înălțat și va șuta din nou la poarta 
echipei R. D. Germane...

prim plan. Noii componenți își 
seră ucenicia în loturile pentru 
pa Țărilor Latine11, campionatele 
mondiale de tineret și universitare, 
își dovediseră acolo talentul, prinse
seră gustul victoriei. Nimeni n-a 
crezut că istoria începe cu el, fiindcă

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Sza-

AL RUTIERILOR NOȘTRI
Pleven. In afara sportivilorcompetiție rutieră a 

Păcii11, se apropie.

Aurelian BREBEANU

Rutierul numărul 1 al țării, VASILE 
TEODOR, surprins, în această i- 
magine de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu, în timpul ultimei 
ediții a Turului României, de care 
îl leagă frumoasa amintire a ocu

pării primului loc

Prima mare 
anului, „Cursa 
Preparativele lotului nostru reprezen
tativ cuprind, începind 
nouă etapă. Despre ea, 
fost pînă in prezent și 
fi am purtat o discuție 
Constantin Voicu»

— Să începem, cum e 
începutul.

— Aș vrea să subliniez 
locului că am avut condiții de pre
gătire mai bune ca orieînd.

— Adică ?
— Un prim și scurt stagiu — la 

Timișoara. Vremea — darnică, tem
peratura ridicîntlu-se uneori la +16 
sau chiar 18 grade. Am lucrat Ia sală, 
am organizat țrosuri. Un element 
nou : au figurat in program ore de 
natatie. Gazdele — minunate.

— Dar la capitolul acumulări 
cifice 1

— Băieții au alergat la opt 
cursuri. Ei au în momentul de 
peste 4 600 km... în pedale, adică 
mult de jumătate din ceea ce 
propus de realizat pînă la 
examen.

— Cînd și cum veți atinge 
tivul ?

— După cum se știe, plecăm în 
Bulgaria, unde vom lua parte la șapte 
alergări, la Stara Zagora, Gabrovo,

de astăzi, o 
despre ce a 

despre ce va 
cu antrenorul

și firesc, cu .

din capul

spe-

con- 
față 
mai 

ne-am
marele

obiec-

Troian, 
tării gazdă, și-au anunțat prezența 
cc.tă polonezii, care — sînt sigur — 
vor fi protagoniștii apropiatei Curse 
a Păcii. Dar. să nu uităm, ei au 
luat startul deja la o competiție 
foarte tare (Paris — Nisa) după e- 
fectuarea unei etape de pregătire în 
Bulgaria.

— Să revenim...
— Următorul stagiu include Turul 

Mediteranean (17—21 aprilie). La re
întoarcerea in țară. Cupa Olimpia și. 
în final. Cursa Munților (3—5 mai), 
ultimul examen înaintea startului de 
la 8 mai.

— O Întrebare... decisivă : cine sînt 
aleșii ?

— Nota(i : _V. Sălăjan, N.
V. Pascale, 
Steaua), I.

Gavrilă, 
E. Imbuzan (toți de la 

Cernea și S. Suclitu (O- 
limpia), N. David (Mureșul Tg. Mu
reș). M. Bădilă (C'IBO Brașov), N. 
Andronache (Metalul Plopeni), M 
Hrisoveni (C. S. Brăila), adică ma
rea majoritate a celor eu care am... 
plecat la drum în pregătiri. înce- 
pîntl cu „etapa Bulgaria", în echipă 
reintră rutierul nostru numărul 1. <li- 
namovistul Vasile Teodor, 
pregătit 
pică de
- Vă

care s-a 
cu lotul pentru proba olim- 
100 km.
mulțumim și pedalat bun I

Geo RAEȚCHI

Desfășurată ieri seară, în sala 
Floreasca. întîlnirea feminină de 
baschet dintre echipele I.E.F.S. și 
Spartak Leningrad a fost cîștigată 
de oaspete cu scorul de 77—40 
(36—30). învingînd și în prima 
partidă (86—41), sportivele sovie
tice au realizat scorul general de 
163—81 și s-au calificat în finala 
Cupei cupelor, competiție dotată 
cu „Trofeul ziarului SPORTUL — 
București".

Referitor la întrecerea de ieri, 
vom consemna de la bun început 
că Spartak Leningrad a demon
strat permanent și din plin ce în
seamnă* baschet modern, practicat 
de jucătoare bine selecționate, ex
celent pregătite tehnic, tactic și 
fizic, capabile să lupte din toate 
puterile din prima pînă la ultima 
secundă de joc, și chiar și atunci 
cînd au succesul asigurat. Spre 
deosebire de alte echipe care ne-au 
vizitat țara, Spartak a arătat că 
jucătoarele înalte nu sînt singu
rele „argumente11 în obținerea vic
toriei, ci evoluția omogenă a tu
turor sportivelor folosite și care au 
acționat ca un adevărat colectiv.

Cît privește pe I.E.F.S., fără a 
omite performanța de a se fi ca
lificat în semifinalele Cupei cupe
lor, vom spune că. așa cum a ju
cat, a reliefat diferența valorică 
dintre baschetul românesc și 
cel practicat în țările frunta-

credem 
mai uti- 
fost vi- 
demon- 

făcută

în

șe pe plan mon
dial. Fetele 
făcut tot ce 
putut, dar 
păcate nu 
prea multe, 
mai adăuga 
gretul că 
au fost 
foarte 
jucătoare 
zionare A, 
din (campionatul 
școlar și de ju
nioare. Poate că 
la aceeași oră 
aveau planifi
cate antrenamen
te, dar 
că mult 
lă ar fi 
zionarea 
strației 
de Sparta!: 
ningrad.

în disputa 
ieri au înscris : 
Ovcinikova 1G, 
Sirokova 11, Za
harova 9, Petro
va 9, Lemehova 6 
rova 2, Akelova 2, 
Krupenina 8 pentru Spartak, res
pectiv Mihalic 11, Giiirea 10. Sza
bo 6, Basarabia 3, Balai 6, Tita 4. 
Au arbitrat bine W. Mladkowski 
(Polonia) și I. Earner (Ungaria).

Vom 
re- 

sală 
foarte- 
puține 

divl- 
B sau

Zaharova, exce'enta conducătoare de joc a oaspete- 
lor, va înscrie un nou coș. Foto: D. NEAGU

Cernova 4. Ku- 
Kaleaghina 7,

D. STANCULESCU
A

ECHIPA DE BASCHET

ARGENTINEI VA JUCA

In românia
„TURNEUL PRIMĂVERII LA BOX

Ultimele rezultate. TIMIȘOARA. 
Cat, semiușoară : Ad Guțu b.p. 
V Munteanu. I. Vladimir b.p. 1. 
Kăduț, N. Boșcu b.p, Gh. Hie. O. 
Dia b p. A. Rusneac; cat. mijlocie: 
C. lancu b.a’o. 2 I. Sima, M. lagă- 
ru b.p. C. Chiracu. P. Tănase b.
k. o. 2 Gh. Dinu, FI. Bobi b.p. L. 
Moldovan : cat. semigrea : M
mon b.ab. 1 I. Catona. I. Gyorffi 
b.ab. 3 C Stoienică. C. Văran b.p.
l. Chifu, I, Peter b.ab 1 V. Tata.

Si

PLOIEȘTI. în gala de la ora 15 
din sala Rafinorul din localitate

au avut loc, miercuri, doar 8 par
tide. Dintre acestea, cele de la ca
tegoria ușoară, s-au terminat î- 
nainte de limită. Cat. muscă: T. 
Dinu b.p. M. Toma, Tr. Cerchia 
b.p. Gh. Balaș, I. Mustafa b.p. 
C<h. Ileana, Șt. Băiatu b.p. I. Stan- 
ciuc ; cat. ușoară : C. Stanciu b.ab 
2 L. Avram, C. Gutui b.ab. I 
Rădulescu, C. Hoduț b.ab. 3 
llie, Vasile Antoniu b. k.o.l I. Ple
nari.

Citiți în pag. 4 rezultatele celor
lalte meciuri.

G
M

în urma tratativelor purtate de 
forurile de resort, s-a stabilit ca 
între 24 și 26 mai să se desfășoare 
o dublă întîlnire între reprezenta
tivele masculine de baschet ale 
României și Argentinei. Biroul 
F.R. Baschet a stabilit. în princi
piu, ca meciurile să aibă loc în 
zilele de 24 mai la Pitești și 26 
mai la București.

Baschetul este unul dintre cele 
mai populare sporturi practicate în 
Argentina și are o valoare ridica
tă. Selecționata Argentinei a deți
nut în anul 1950 titlul de cam
pioană a lumii, iar ulterior s-a 
clasat printre fruntașele clasamen
telor marilor competiții internațio
nale.
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colaborare 
avea efec-

inedită de 
care poate

făptui că
in

se afle 
mijlocul actualilor 

ai școlii, pentru a le comunica 
experiența lor și a-i îndruma, 
o formă
generații,

menționat 
cadre didactice, 
Constantin Popescu, 
pregătește o mono- 

i unități sportive .de

i

Colectivul de elevi și profesori al 
Scolii sportive nr. 2 din București se 
pregătește intens în vederea unui 
friifnos eveniment : aniversarea a 15 
ani, de la înființarea acestei institu
ții de învățămînt.

Serbarea jubiliară va avea loc în 
Ziua de 30 martie, dar ea este pre
cedată de o suită de acțiuni. în 
primul rînd de o expoziție foarte o- 
rigindlă, care s-a deschis în ziua 
de 15 martie, cuprinzînd toate trofe
ele cucerite de reprezentanții acestei 
școli medalii, cupe, fanioane etc. 
etc. Va avea loc, de asemenea, o 
consfătuire metodică cu participarea 
unor invitați din întreaga țară, re
prezentanți ai școlilor sportive, antre
nări care lucrează în performanță, 
cercetători în domeniul sportului, so
ciologi și psihologi. L

Cu mult interes este așteptată în- 
tiinirea cu foștii absolvenți ai școlii, 
în rîndul cărora se află sportivi din
tre cei mai îndrăgiți — handbalistul 
Cristian Gațu, fotbalistul Mircea Lu- 
ceScu, voleibalistul Marion Stamate și 
thulți alții. Cu acest prilej s-a hotărît — 
ținîndu-se seama și de sugestiile pri
mite de la foștii elevi — să fie 
puse bazele „clubului absolvenților".

Unul din atributele noului club va fi 
acela ca membrii lui să 
cit mai mult în 
elevi 
din 
Este 
între 
te deosebite.

Mai trebuie i 
un colectiv de' 
frunte cu prof, 
directorul școlii, 
grafie a acestei 
performanță. O imagine scrisă, cit se 
poate de fidelă, care să reflecte con
tribuția Școlii sportive nr. 2 în ali
mentarea loturilor reprezentative ți a 
unor formații divizionare.

Programul sportiv propriu-zis apa
re și el foarte atractiv : un meci de 
fotbal între foștii elevi și o selecțio
nată a școlii, intîlniri de volei, bas
chet, handbal etc.

Este mărturisi
rea pe care ne-au 
făcut-o doi din
tre elevii Școlii 
sportive din Ti
mișoara, Brani
slav Ciocov (în 
stînga) șl Vasile 
Dan, surprinși, în 
plin antrenament, 
pe stadion de că
tre colaboratorul 
nostru. Anton VI- 
mamei...

în paranteză 
fie spus, condu
cerea Școlii spor
tive timișorene și 
colectivul cadre
lor didactice de 
acolo fac fcfor- 
turi susținute 
pentru a reda at
letismului din 
municipiul de pe 
Be^a, strălucirea 
pe care a avut-o 
cu ani în 
Nădăjduim 
acest efort 

cei din 
Sportivă 
fi singuri...

urmă, 
că în 
gene- 
școa- 

nu

CAIACIȘTII DIN „CLÂSA“ PROF. SÎAVRU TODOROF
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I
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PROFIL,

LAURENJIU STILEA
Școala romanească se afirmă 

tot mal mult nu numai ca o pe
pinieră de sportivi, el șl de... an
trenori. Hojesorul de educație 
fizică Laurențlu Stilea de lă Li
citul „Vasile Roaită" din Rimnicu 
Vilcea face parte din această ca
tegorie.

De ani de zile prof. Laurențlu 
Stilea este cunoscut tn mișcarea 
sportivă ca un mare producător 
de valori in volei. După Lauren- 
țiu Dumănoiu de la Dinamo Bucu
rești șl Radu Dumltrețcu de la 
C.S.U. Galați, voleibaliștii com
ponent! ai lotului republican, pro- 
fesorul-antrenor din orașul de 
pe Olt a propulsat tn formalii 
divizionare at'.i șl altl elevi ca 
Popescu și Zugrăvu, in prezent la 
C.S.U. Galați, primul solicitat la 
lotul republican de tineret.

de-al doilea voleibalist în plină 
afirmare.

Reintîlnire cu prof. Stavru Todo
rof, fostul caiacist de frunte al 
țării, participant la Olimpiadele 
de la Melbourne și Romă... Acum, 
profesorul de educație fizică Todo
rof a îmbrățișat antrenoratul, con- 
ducînd secția de 
niori a clubului 
rești. Adică clubul în 
noscut cele mai multe 
moașe satisfacții...

Astăzi, la „clasa" 
Todorof se pregătesc 
de tineri, elevi din licee de cul
tură generală, industriale și din 
șco.11 profesionale, selectați din pes
te 700, în vara anului trecut. O 
muncă titanică pe care profesorul- 
antrenor a desfășurat-o aproape 
singur, cu migala care îl caracteri
zează, cu dorința de a protnova la 
.Tînărul dinamovist" elemente 

să aspire la marea

caiac-canoe ju- 
Dinamo Bucu- 

care a cu- 
și mai fru-

antrenorului
aproape 70

Profesorul Stilea muncește ne
obosit pentru promovarea tn per
formanță a noi și noi generații 
de Voleibaliști. Mijloc direct — e- 
chlpa sa din divizia școlară și 
de juniori, fruntașă tn competiția 
speranțelor. Nu vom da, deocam
dată nume, viitorii voleibaliști de 
la „Rodită- sint in plină formare.

Din fericire pentru voleiul ro
mânesc, exemplul profesorului an
trenor din Rm. Wlcea rtu este sin
gular. Aceeași preocupare pentru 
formarea de elemente pentru per
formanță, încă de pe băncile șco
lii, o manifestă activ șî alțl pro
fesori ca Măria Săvinescu (Pia
tra Neamț), Ion Cristian (Cons
tanța). Mircea Dumitrescu (Plo
iești), Dezlderiu Bleier (Timișoa
ra), ton Soacă. Sandy Chiriță și 
Scan Săvulescu (București)'. Ale
xandru BIghean (Oradea), Nlco- 
!ae Stanlmtrescu (Caransebeș), 
Adrian Ionescu (Buzău).

i
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»* 
realmente, 
formanță.

Procesul 
Todorof a

care, 
per-

de instruire al 
început cu Ifecții

prof.
de...

înot. Azi, toți elevii $i elevele din 
„clasa" sa cunosc nat-ația, un știi 
și chiar mai multe. Chiar și Ma
ria Dinu și Haritia Zota, care au 
intrat ceva mai tîrziu in pregătire. 
Este toarte bine! Căci c dată cit ie
șirea pe lac, nici profe.sorul-ahtrj’- 
nor $i nici viitorii calaciști și ca- 
noiști nu vor avea emoții, atunci 
cîrid, dintr-un motiv sau altul, am
barcațiunea s-ar putea răsturna...

Pînă acum, însă, luerp. zilnic la 
bac, la Dinamo- diminețile și' după- 
amiezilo, într-o atmosferă de mare 
bhtuziasm, întreținută de prof. To- 
dărof, cu spontaneitatea sa remar
cabilă, cu glume și voie bună.

„Este o mare plăcere să lucrezi 
sub îndrumarea profesorului To
dorof ne mărturisea elevul Con
stantin Petch din clasa a Xt-a a 
liceului industrial de construcții 
de mașini nr. 2, cîndva atlet, apoi 
hatidbalist. dar carb, 
du-se de antrenor, a 
ni tiv la caiac. AcUrn

zat în dublu, unde. împreună cu 
Anghel It)an, a trăit satisfacția ob
ținerii Utiui titlu de campion ia 
juniori.

Calitatea, în primul rînd de pe
dagog a prof. Todorof a atras în 
secție mulți alți elevi, talente în 
plină forthare, ca Eugen Gabriel.

l
I
I

îndrâgostin- 
trecut defi- 

s-a speciali-
nr. 1

Fără doar șl poate, finalele cam
pionatelor republicane de patinaj vi
teză — desfășurate la Miercurea Ciuc
— au constituit un succes din mai 
multe puncte de vedere. Astfel, spre 
deosebire de anii trecuți, ultimele în
treceri ale celei mai importante com
petiții interne au avut toc pe o ghea
ță apropiată de calitatea celor mal 
cunoscute piste naturale din străină
tate. Și aceasta grație Inițiativei or
ganizatorilor de a scoate mașina 
Rolba pe „inelul" amenajat lingă pa
tinoarul artificial, pentru a pregăti 
gheata după fiecare probă. In, conse
cință, rezultatele au fost net supe
rioare atit ediției anterioare a cam
pionatelor. cit și concursurilor din 
preajma finalei pe țară. La Miercurea 
Ciuc s-a stabilit — eveniment reve
nit în .actualitate pe pistele din țară, 
după o întrerupere de mai multi ani
— un record de senioare, s-a egalat 
un record de seniori 
mai multe recorduri 
copii.

Progresul seniorilor 
dent pe distanțele scurte. De exem
plu, Eugen Imecs sosit pe locul 9 la 
500 m cu 46,0 ar fi cîștigat titlul în 
1970, cînd bucureșteanul Viorel io- 
neScu a devenit campion cu 40,3. De 
dată aceasta, brașoveanul Vâsilfe Cd- 
roș a fost marcat cu 43,1 (unul din 
cefe 3 croiiomeire a indicat 43,0). 
egalînd cea mai bună performanță 
națională, realizată tot de el în sezo- 
nul trecut pe o pistă din străinătate, 
în ascensiune de formă, junioara 
Eva Șzigeti a stabilit un nou record 
de senioare la 500 m cu 48,9 (v.r. 
49,1).

Se știe că normele de 
Sporii vă au fost revizuite, 
aduse la cote cdrripetitiVe 
existente într-o serie de țări cu tra
diție in patinaj. Șase Vitezișli și and
ine : Sanda Frtith, Eva Szigeti, Lidia 
VaSzi, Vasile Cbrbș, Dan Lăzărescu și 
Victor Sotirescu su reușit să îndepli
nească normele categoriei I. la pro
bele de 500 sau 1 000 m.. Ceea ce e 
însă mai îmbucurător este faptul că 
toate cele trei fete se află la virsta 
jiihioratuldi, fiind capabile de noi 
performanțe.. Și t pentru că a venit 
vorba de elementele de perspectivă 
afirmăm, fără teama de a greși. Că 
avem patinatori tâlefități. Cărrhen 
Dragoman. I.aszlo Lazăr, fon Obiricâ- 
tu,. Attila Varțja, Radu Neeulicioîu, 
Ladislau Eokt.. Attila Bakoși, Iudith 
Bălint, ca să dăm humai cîteVa nume 
de tineri, care merg eu pași siguri pe

și s-au dobori! 
de juniori

este mai

VIITORII BOBERI DIN SINAIA
Constantin Petcti, căiacistul 
dl prof. Stavru todorof

frații

I

• CEA MAI BUNĂ PISTĂ DIN ȚARA 
e CIFRE ÎMBUCURĂTOARE PE DIS

TANTELE SCURTE • 0 FORMULĂ DE CAMPIONAT COSTISITOARE
>

drumul afirmării. Dacă vor fi supuși 
unei atente pregătiri ei vor putea uă 
scoată din anonimat patinajul româ
nesc.

Dar pentru a ajunge in elita inter
națională e mai Intîi nevoie de o se
rie de măsuri organizatorice șl mai 
cu seamă de schimbarea opticii unor 
tehnicieni in privința procesului de 
depistare și formare a viitorilor per
formeri. Asupra fluxului de valori in 
secțiile de patinaj, despre capacitatea 
și puterea de muncă a antrenorilor, 
precum și despre atitudinea sportivi
lor față de sarcinile ce le au în ve- 

aderea îmbunătățirii permanente

clasificare 
ele fiind 
cu cele

:Ș .'>v

Dinamovistul brașovean, Gh, Pop, 
și-a păstrat titlurile de campion la 
probele de 5 000 și 10 000 m seniori 

“ ' NÂGYFoto : P.
perfdrmânțelor, vom reveni 
număr vjitor. Pină âturici 
opri ia formula de disputare 
pibttâielor.

Din capul locului, spuhem 
cum se desfășoară întrecerile, 
zorit, Sînt prea costisitoare și chiar 
dăunătoare creșterii unor patinatori 
de nădejde. Cui folosește, de pildă,

într-un 
ne vom 
a cam-

că așa 
în pră

atribuirea titlurilor de campioni 1* 
probele de 30, 100, 200 și 300 m * 
Oare e normal ca micii patinatori sâ 
fie puși pe picior de egalitate cu în
vingătorii curselor de 10 000, 8 000, 
3 000 sau 1 500 m seniori t In goana 
lor după rezultate cu orice preț, unii 
antrenori îi solicită la maximum p» 
elevii lor șl din această cauză aceștia 
se plafonează timpuriu, plerzîndu-se 
pe drum pină la virsta seniorâtului. 
Și încă ceva : de ce să se cheituiascn 
fonduri importante cu transportul și 
cazarea copiilor la Tușnad sau lâ 
Miercurea Ciuc. find probe de 50. 100, 
200, 300 și chiar 500 m să pot desfă
șură pe orice lac înghețat sau pati
noar artificial, în cadrul unor con
cursuri organizate de comisiile d* 
Specialitate locale? Și apoi, pentru 
csi mai mici patinatori există un 
cbnciirs republican ăl speranțelor, 
programat, de obicei, iii perioada 
vacanței de iâmă, copie fidelă a fihs- 
lelbr campionatelor. Prin urmară, 
considerăm inutile campionatele na
ționale rezervate copiilor. Cu banii 
respectivi ar fi bine să se organizeze 
campionate de sprint, probe unde se
niorii și juniorii noștri ureă tnai ra
pid ștacheta valorii rezultatelor, în
treceri similare celor cSre aii tec 
anual la nivel european și mondial.

Revenind la procesul de pregătire, 
în acest sezon viteziștii au beneficiat 
de două piste naturale de dimensiuni 
bilmpice : uha la TL'șnad Si cealaltl 
la Miercurea Ciuc. Avantajul pregă
tirii «beții cu utilaj mecanic a fost 
hotăritbr In creșterea rezultatelor. 
Așadar, fedbrâția de speciaiitațe ar« 
datoria să determine factorii de re
sort să amenajeze astfel de piste la 
Sibiu, Cluj, Tg. Mureș, fîucureșți și 
în alte centre unde există posifillltăii 
ca ăcesth bâze să fie dotate cu mij
loace mecanice simple de pregătire 
a gheții (un mic tractor prevăzut cu 
un plug și cu un rezervor cu. apă) 
Pehtru că, oricît de mari eforturi 
s-ar depune, cu operațiuni manuâlt 
nu se vor putea realiza piste cotȘș- 
țsdhzătoare de concurs. Dltt această 
cauză, acumulările obținute de pati
natori in obișnuitele turnee de pregă
tire . pestt hotare, efectuate pe piste 
artificiale, au fost și vor fi anihilate 
la reîntoarcerea în țară, unde yite- 
ziștii noștri nu au asigurată gherilă 
de bună calitate.

Troian IOANIȚESCU

Marginalii la „Cupa Santelli"
3

REZULTATELE SABRERILOR, ROD AL UNEI

Grija conducerii Liceului 
Enfescu" din Sinaia 
rea sporturilor de 
minte. După schi, 
de frunte, cea de 
din toamna anului ...___
stântin Rapcea, directorul 
numără printre cei 
susținători 
procurarea 
Reghin) și 
efortul de 
posibilități 
apreciatului maistru 
Câlista.

O dată asigurată 
amatorii de sanie — 
s-au ivit cu mult

„George
fată de dezvolta- 

iârnă nu se dez- 
iată, o 
.sanie, 
trecut.

altă secție 
înființată 

Prof. Con- 
liceului, se 

entuziaști
ai noii 

primelor 
totodată ! 

a le spori 
locale,

mai 
secții, facilitînd 

„mașini” (de la 
perseverind în 

numărul, cu 
prin intermediul 
pensionar Toma

Dumitrescu și Alexandru Cocă ocupă 
locurile I și respectiv III, in timp efe 
Daniela Roșculcț, Maria Iordănescu 
și Elena Goran Se clasează pe pri
mele foctiri, cele de pe podium. in 
această ordine. Toți elevii susamintiți 
sînt reprezentanții Liceului „George 
Enescu". In plus. Daniela Rosculeț a 
concurat și la senioare, încheind 
cursa. pe locul secund.

Edificator _acest început al elevilor 
boberi din Sinaia...

mezinul totului (14 ani).
Silviu și Cristian Vlăsceanu, Fla
nca Petrușel, Luxa Paraschiv sau 
Daniela Găinescu și mulți alții.

★
...Anghel Ivan, fostul coleg de 

dublu al lui Petcu, a trecut acum 
în lotul „mare" al clubului Dina
mo. Pe cînd îl vor urma alții ? 
Prof. Todorof este încredințat că 
pînă la J.O. din 1980, cel puțin 
doi din reprezentanții „clasei" sale 
vor concura alături de seniori...

I
I
I
I
I

baza materială, 
viitorii boberi — 
peste așteptări. 

Și aici directorul liceului a avut un 
rol hotMrîtor. împreună cu profesorii 
de educație fizică Ion Lupușor, in
structor pentru Juniorii mici si Con
stantin Iovan, care lucrează cu junio
rii mari.

Paralel cu desfășurarea procesului 
de instruire au fost organizate și 
primele concursuri. A fost, mai în- 
tîi, o demonstrație, la începutul lunii 
februarie, care a relevat calitățile a 
doi dintre reprezentanții liceului si- 
năean, Lucian Vrabie și Georgeta 
Dumitrașcu. La o săptămînă după a- 
ceea se impun Ion Berteanu și Mi- 
haela Iordănescu. în fine, la campio
natul național de sanie, Gheorgbe

BREVIAR
Călărași se fac e- 

pentru organizarea
• La 

foFțuri _ 
unul centru șfcolar de rug
by. primul de acest fel ia 
nivelul tineretului studios 
din județul Ialomița. Ple
dează pentru existența a- 
cestui centru nu mai pu
țin de patru licee din muni
cipiu precum și nUttieroȘi 
susținători ai sportului cu 
balonul oval din conduce
rea clubului sportiv...

O O recentă analiză a ac
tivității sportive desfășu
rată în școlile din județul 
Maramureș, a situat prin
tre fruntașe liceele nr. 3 și 
Grupul școlar miner din 
Baia Mare, liceele din Ro-

na de Slis. Tg. LăpUș. Baia 
SpHe și Slghet. Criteriu de 
evidențiere — campiona
tele pe clase (ani de stu
dii) și Interelase, care se 
bucură de continuitate, or
ganizarea unor competiții 
de cros șl, ziîhlc, a gimnas
ticii de înviobare și de an
grenare.

e Liceul cu program de 
editcaye fizică din Bucu
rești funcționează — în 
prezent — ca secție sporti
vă a Llceultil „I.L. Cara- 
giale". O modalitate exce
lentă de a selecta din rtn- 
dul elevilor de la cultură 
generală cit thai multe ele
mente pentru performanță!

• tn vecinătatea Liceului 
pedagogic din Cluj, pe ace
eași stradă (Soborului) a 
fost construit patinoarul 
artificial al municipiului- 
Interesant de știut: cîțl e- 
levl și eleve de la „peda
gogic" frecventează acea
stă frumoasă construcție 
sportivă?

« Școala sportivă 
Deva împlinește anul 
cestâ două decenii de • 
ță. Un binevenit prilej 
bilanț și de angajare și 
fermă în performanță a 
prezentanților tuturor 
lor 1 secții pe ramură 
sport.
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De sala sporturilor din munici
piul Iași se leagă primul rezultat 
de prestigiu al sabrerilor români 
în acest an. victoriile obținute în 
„Cupa Santelli" asupra formațiilor 
Franțej Și Ungariei, clasate printre 
fruntașe în aproape toate edițiile 
J.O. și ale campionatelor mondiale. 
Chiar și în meciul cu campioana o- 
limpică de sabie, echipa Italiei, tră
gătorii noștri au avut o comportare 
meritorie, extrem de curajoasă, re
ușind să țină în șah, la un moment 
dat, redutabilul „5“ al azzurrilor.

Dan Irimiciuc, primul nostril să- 
brer la această probă ne mărtu
risea :

„Cu un arbitraj ceva mai atent, 
cel puțin trei asalturi ar fi reve
nit Mibrerilor noștri. Popescit a fost 
frustrat de victorie în asaltul 4, cu 
Romano, apoi în asaltul cu Mârlo 
Montano, concurentul nostru, Ma
rin Mustață, a fost pus in situația 
de a se recunoaște învins la limi
tă. Povestea s-a repetat, după aceea, 
într-un alt as'alt al lui Mario Mon
tano, cel cu Corne] Marin, pier
dut <le reprezentantul nostru, de 
asemenea, la limită. Au thai existat 
și alte neconcordanțe de arbitraj, 
dar le-am amintit doar pe cele mai

flagrante. Sigur, nr fi părut poate 
neveridică o victorie a noastră îi) 
fața campionilor olimpici, mult mai 

.omogeni ca valoare, mult mai ru- 
tinațj — să nu se uite faptul că în 
echipa României au tras nu mai 
puțin de trei Sabreri din lotul de 
tineret, Marin, Pop și Mustață. To
tuși, un egal, în condițiile unui ar
bitraj mult mai prompt și mai a- 
tent, se putea obține".

Am sublinia tioî : 
bun în fața sabrerilor _ .
fost posibil totodată dacă ne-am 
fi aflat în aceleași condiții de con
curs cu adversarii noștri, adică cu 
o formație la fel de omogenă va
loric. Handicapul s-a conturat cu 
atît mai (huit cu Bit la „Santelli" 
a fost folosită o formulă de concurs 
specială, cti tottil Sita decît cea 
ciasibă. de la J.O. și Campionatele 
mondiale, și anume cu cîte 5 tră
gători în loc de patru ...

Opinia lui Irimiciuc ne-a fost 
confirmată de secretarul federal, 
Diohisie Tepșan, care apreciază

un rezultat 
italieni ar fi

comb'ottdrea sabrerilor ndțtri . 
Iași și icx:ul 2 obținut îh clasamen
tul pe națiuni.

„Se impune, desigur, ca lotul nos
tru de sabie să muncească în con
tinuare foarte bine, pentru ca la 
viitoarele confruntări sportive, cele 
din Trofeul Wolodiowski, din_Cupa 
campionilor etlropeni și 
ul Hungaria, cele mai 
(n.n. din. lunile martie 
trăgătorii de la această 
obțină noi rezultate prestigioase”.

Toate aceite rezultate, aprecieri
le pozitive la adresa lotului de sa
bie atestă faptul că antrenorii Du
mitru Mustață și Ladislau Rohony 
au instaurat un climat de muncă 
a cărui eficiență a șî început să so 
vadă. Mai mult, sportivii, la rîn- 
du-le. îți înțeleg obligațiile, le res
pectă, fac eforturi notabile pentru 
perfecționare. La ora actuală, din
tre toate loturile masculine dg scri
mă, cel de sabie constituie un mo
del !

din Trofe. 
apropiat» 

ți aprilie) 
armă să

□□□□□□□□□□nano

UN INIMOS ANTRENOR PRIETENII
ALERGĂRILOR

Text și foto:
Ion VL AD, coresp.

O TRADIȚIONALĂ COMPETIȚIE 
SĂTEASCĂ

CE FAC SPADASINII?
Observații pe marginea comportării necorespun
zătoare a scrimerilor noștri la Memorialul inter

„Cupa mecanizatorul" a intrat în 
tradiția activității sportive rezerva- 

sătenilor din județul Vrancea. 
întrecerile ediției din acest an 
luat parte peste 5 000 de tineri 
vîrstnici. Cea mai mare mo-

tă 
La
au 
?i 
bilizare la startul diverselor con
cursuri s-a înregistrat în prima e- 
tapâ organizată de către I.A.S. Foc
șani, I.A.S. Pufești, S.M.A. Flo- 
rești și S.M.A Adjud.

Al. StRBU, coresp.

• Recent, au fost constituite 
de către C.J.E F.S. Iași două 
Consilii pentru educație fizică 
și sport în orașele Hîrlău și 
Tîrgu Frumos, cu scopul de a 
se intensifica activitatea com- 
petițională. de performanță și 
de masă, în aceste localități.

D. DIACONESCU, coresp. jud

IN PERSPECTIVĂ IMEDIATĂ, 
O NOUĂ SALĂ DE ATLETISM 

LA ORADEA
De cîteva sâptămîni, subsolul 

clădirii Liceului nr. 4 din Oradea 
cunoaște o animație deosebită. Zeci 
de elevi cu lopeți și tîrnăcoape 
sapă, cară pămînț și cărămizi, lă- 
sînd impresia că acolo se află un 
mic șantier. subteran. Pînă nu 
demult; aici zăceau grămezi de gu- 

conturează o 
atletism.

profesorului 
din veteranii 
Avînd spri-

Pe lingă cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" din Macin ființea
ză asociația sportivă Voința, care 
are printre altele și o secție de 
box, condusă de antrenorul Cristă- 
che Darie. Anul trecut, acest ini
mos tehnician, care este în același 
timp un bun organizator și un pri
ceput propagandist al sportului cu 
mănuși, a inițiat 14 întîlniri bila
terale cu echipe de box din Ba
cău, municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Tulcea și alte orașe, pre
cum și o gală în care pugiliștii din 
Măcin au avut ca parteneri pe spor
tivii de la Spartak Pleven. Marea 
majoritate a întîlnirilor au fost cîș- 
tigate de boxerii măcineni. în vi
trina lor cu premii aflîndu-se și 
trofee cucerite la „Centura Dună
rii" (Galați), „Mănușa Deltei" (Tul
cea), „Voințiada" și alte competiții 
republicane.

Deși condițiile de pregătire nu 
sînt pe măsura rezultatelor obținu
te, ambițiosul antrenor se strădu
iește și reușește să atragă tot. mai 
mulți tineri între corzile ringului, 
constituind un exemplu de pasiune 
și dăruire în munca de creștere a 
viitorilor performeri.

în orașul siderurgiști- 
lor se pune un mare 
accent pe cultivarea în 
rîndul elevilor a atrac
ției față de alergările 
pe teren accidentat. 
Astfel, clubul sportiv 
CorvinUl-Hunedoara a 
organizat nu , de mult 
„Crosul primăverii”, la 
startul căruia au fost 
prezenți peste 100 de 
ebneurenți. lată, în fo
tografia alăturată, un 
aspect de Ia întrecerile 
rezervate fetelor.

CROSURI BUZOIENE...

Ionel JIPA, coresp.

noaie. iar aeum se 
sală de sport pentru

Inițiativa aparține 
Ladislau Kis3, unul 
atletismului orădean 
jinul mori.* și material al Inspecto
ratului școlar. C.J.E.F.S Bihor și 
al conducerii liceului, autorii aces
tei lăudabile acțiuni voluntare vor 
termina lucrările, după toate proba
bilitățile. în ••ursul trimestrului III 

Paul LURINCZ, coresp

• Pe terenul de tenis „Păl
tiniș" din Sinaia a avut loc, în 
ciuda timpului 
mul concurs în 
nuluî. dotat cu 
de iarnă" Și-au

friguros, pri- 
aer liber al a- 
trofeul „Cupa 
disputat întîie- 

tațea numeroși iubitori ai aces
tui sport din localitate și oa
meni ai muncii veniți la odih
nă. învingător — prof Ștefan 
Capră (A S. Bucegi Sinaia) care 
a dispus în finală de 
Nistorescu (AS Piatra 
eu 6—2 și 6—3

Mircea ȘTEFANESCU

Romeo
Arsă)

coresp.

Comisia de atletism a munici
piului Buzău a Organizat o compe
tiție dotată cu trofeul „Cupa cro
surilor" care se va desfășura în 
patru etape, fiind rezervată echi
pelor de băieți și fete, reprezenta
tive ale unităților școlare din oraș

Prima fază a avut_ loc pe aleile 
frumosului parc „Crîng”. La start 
s-au aliniat peste 250 de concu
rența. Iată cîștigâtorii la individu
al : junioare I — Camelia David 
(Liceul pedagogic) ; junioare cat. 
a II-a — Aura Barbu (Bic. B. P 
Hașdeti); Juniori I — Alexandru 
Gheorghe (Șc. sportivă); juniori 
cat. a II-a — Dănuț Ghioca (Șc 
gen. nr. 11) Primele locuri în cla
samentul pe echipe : junioare I — 
Școala gen nr 2; junioare cal. a 
II-a — Liceul cu program de e- 
ducațîe fizică ;
sportivă ; 
generală

• Gimnastica la locul de 
muncă a fost introdusă și în 
unele secții din complexul de 
deservire situat în „Piața Uni
rii" din Hațeg, care aparține 
cooperativei meșteșugărești „Re
tezatul". Astfel, în fiecare zi, 
la orele 10. peste 60 de co
operatori 'Si cooperatoare execu
tă o repriză de gimnastică de 
cca. 5 minute.

Nicu SBUCHEA, coresp.

„GALA LAUREAȚILOR 73“

juniori
r.r 11

Nicu

juniori I — Șc 
cat. a II-a — Șc

DRAGU, coresp.

în fața unul numeros public s-a 
desfășurat în manejul Clubului 
sportiv muncitoresc din Sibiu un 
festival de echitație, Întitulat „Ga
la la urea ți lor '73“.

Organizată de secția de călărie 
a CSM (președinte — ing Virgi) 
Dobiotă) în scopul popularizării a-

cestel discipline, demonstrația la 
probele de dresaj și obstacole a 
îneîntat privirile celor prezenți îii 
sală. Au evoluat prin fața specta
torilor campionii Alexandru Bozan 
pe calul Șei-bu, Dumitru Roșta pe 
Saray, Heintz Schneider pe Călin 
și Horst H.sch pe Artist. Și-au 
mai dat concursul o serie de Că
lăreți selecționați în lotul republi
can, precum și cîțiva talentați ju
niori. Organizatorii și-au propus 
reeditarea acestui frumos spectacol.

Ilie IONESCU, coresp jud.

• Comitetul sindicatului îm
preună cu asociația sportivă 
„Electro" Curtea de Argeș au 
organizat reușite concursuri de 
șah și tenis de masă, la care 
au participat peste 80 de sala- 
rîați. Cîștigători : Paula Bărbii 
și Vasile Luca — Ia șah, Elena 
Marcu și Titus Mateescu — ia 
tenis de masă

Ilie FEȚEANU, coresp. jud

național ,,Mihai Savu“
Bine plasat in actualul sezon com- 

petițional de primăvară, după tur
neele Spreafico și Tallin și înaintea 
Campionatelor mondiale de . tineret, a 
„Cupei campionilor europeni". Memo
rialul internațional de Spadă, „î.tihai 
Savu", acum Ia a 6-a edițib, urma 
să ărate in ce stâdiu de pregătire 
se află trăgătorii noștri fruntași la 
aceasta probă și să prefigureze posi
bilitățile lor în viitorul apropiat.

Asalturile dirt cete două zile ale 
concursului desfășurat în sala F1O- 
reasca, îh toc să ofețe unele repere 
pozitive specialiștilor noștri, au fost 
o mare decepție, deoarece majorita
tea spadasinilor români n-au dat sa
tisfacție. Cum remarcam și în cronici, 
finala individuală a cuprins doi din
tre trăgătorii lotului de tineret (Popa 
și Angelescu) alături de un singur 
scriiuer din prima echipă, N. lorgu, 
restul spadasinilor noștri de elită, in 
frunte cu Pongrat și continuînd cu 
Bărăgan, Szabo, Diițu etc. rămînînd 
în semifinale sau chiar în sferturi. 
AI. Istrate n-a avut forța necesară 
de a rezista nici măcar în primul 
tur...

Povestea s-a repetat Ia turneul pe 
echipe, unde, printr-o evoluție lamen
tabilă, prima formație a țării noastre 
a pierdut nejustificat. înainte de 
toate la Cehoslovacia, ieșind din 
cursa pentru locurile I—IV. O singură 
victorie, la echipa Bulgariei, clasată 
pe ultimul loc, nu poate reabilita 
„4“-ul țării noastre de Ia care aveam . 
pretenția să eîștige turneul de la 
București, dat fiind faptul că atit 
Uniunea Sovietică cit șl Ungaria au 
participat, din motive forțate, cu 
trăgător! măi puțin cunoscut!.

Consultat de noi, antrenorul coor
donator a! lotului republican de spa
dă, Constantin Stelian, ne-a declarat :

„Trecerea de la pregătirea fizică la 
cea tehnică, șî-a pus amprenta asu
pra comportării lotului nostru. Totuși 
nu sînt de acord eu maniera lipsită 
de personalitate a trăgătorilor noștri 
fruntași, cu aerul 
imposibilitatea de 
tru a se impune, 
atu-uri să eîștige 
fa echipe. Va trebui să mergem pînă 
acolo incit să operăm unele schimbări 
în tel".

în același spirit s-a pronunțat si 
secretarul federal. Dionisie Tepșan. 
căre consideră hecbrespăftzătoăre 
cdmțtortârea ptincipalifot noșțri spa 
dssini : „Se face simții nn fel de 
senatlirism de flrebt. nesănătos, fată 
de care avem datoria să luăm măsuri 
hotărîie. Există destule elemente 
tinere care ii pot înlocui pe cel care

nu dovedesc suficient spiiit comba
tiv".

Dlalogați la rindu-le, spadasinii 
noștri fruntași n-au fost în măsură 
să explice acest insucces sau pur și 
simplu au evitat un răspuns. Este o 
atitudine cu care nu putem fi de 
acărd. Dimpotrivă este de dorit ca 
trăgătorii din lotul republican de 
spadă să fie conștienți de obligațiile 
ee le revin, să se pregătească și să 
justifice prezenta in elită scrimei ro
mânești. Forul de resort a făcut efor
turi pentru a relansa o probă căreia 
multi specialiști nu i-ău anticipat 
sorți de izblndă, pe plan internațio
nal. Spadasinii se bucură de aceiași 
regim de pregătire și de competiții 
ca și reprezentanții celorlalte arme. 
Numai că rezultatele muncii tor sînt 
foarte inegale, departe de ceea ce se 
așteaptă de Ia ei. Lotul republican 
eu cei mai mulți trăgători 
ora actuală, cele mai mari 
facții.

Conducerea federației va 
aprecieze in ce măsură menținerea 
actualilor selecționați este necesară, 
dacă se impune renunțarea la unii 
spadasini și promovarea altora.

oferă, Ia 
insatis-

trebui să

Tiboriu STAMA

ANUNȚ
Ședința comitetului Federației 

române de sah7 programată pen
tru 24 martie, se amină pentru 
o dată care va fi anunțată ul
terior.

DE LA I. E. A B. S.

lor de blazare, cu 
a găsi soluții pen- 
Au avut suficiente 
și ta individual si

Patinoahjl acoperit 23 August 
este pus la dispoziția publicului 
— săptămînal — începînd cu 
data de 21 martie 1974, după 
următorul program :

— Joi orele 17—19;
— Sîmbătă orele 17—19 ;
— Duminica orele 10—12 și 

17—19
Patinoarul este dotat cu cen

tru pentru închiriat pătîne, as
cuțit și montat patine.

informații suplimentare la te
lefon ui 212163
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ÎNSEMNĂRI DE IA „EUROPENEIE‘‘ DE SAIĂ DE IA C0IEB0R6

PÎNĂ IA CAPITOLUL „EMWÂ "...

1974 — an lă cumpăna interva- 
lulul olimpic, anul campionatelor 
europene în aer liber. Iată de ce 
la Goteborg, pe fundalul sălii 
Scandinavlum se profilau emble
mele Montrealulul ți Romei. Prin 
această prismă, prezența masivă a 
tinerelor speranțe la cea de a V-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit a părut 
nu numai firească, ci și necesară 
pentru cîștigarea experienței în 
mari confruntări internaționale, o 
trecere în revistă a valorilor.

La Gotebbrg. de pildă, au parti
cipat opt medaliăți ai campionate
lor continentale de juniori de la 
Duisburg, desfășurate la sfîrșitul 
lui august ’73, Și -chiar dacă unul 
Singiir — Alfons Brijdenbach (Bel
gia) —- șî-a repetat performanța și 
la seniori, terminînd învingător și 
în sală, la 400 m (46,60 s), toți cei
lalți : Ellen Mundinger (R.F.G.) și 
Giordano Ferrari (Italia) lă înălți
me, Sonia Lannarnân (Anglia). Na
dine Goletto (Franța) și Jerzy Wiec
zorek (Polonia) la 60 m, Anii 
Larsson (Suedia) lâ 400 m, Chantal 
Rega (Frănța) lă 60 mg aii fost 
prezențe remarcate prin talent și 
pregătire. Și chiar dacă în. fina
lele probelor de sprint au fost, 
în acest martie. Zenon Nowosz 
sau Sylvie Telliez, atleți în jur 
de 30 de ani, ca Să dăm doar două 
exemple, pentru 1976, la Montreal, 
se mizează pe Jerzy Wîczorek și 
Nadine Goletto. Andrea Lynch, 
medaliată la Goteborg cu argint la 
60 m (doar la o sutime de secun
dă în urma recordmanei mondiale 
Rebate Steelier), este, efectiv, o au
tentică speranță a Angliei (are 21 
de ani), dar în imediata sa apro
piere se șî află campioana conti
nentală de sprint a Junioarelor. 
Sonia Lannahian. care în această 
lună împlinește numai 18 ani. La 
Duisburg, în vara trecută, Ellen 
Mundinger a cîștigat titlul euro
pean de junioare învlngînd-o pe 
coechipiera .sa, campioana olimpi
că TJlrike Meyfarth. Și, firește a 
fost trimisă la Goteborg. De altfel, 

’dîh cele 10 atlete reprezehtînd 
R. F. Germania, una singură avea 
peste 25 de fini, îâr dintre cele 14

concurente din R. D. Germană, 12 
aveau vîrsta sub 24 de ani.

Printre vedetele celei de â V-a 
ediții ă „europenelor" indoor, care 
au contribuit efectiv la animarea 
întrecerilor, la situarea lor pe un 
plan al performanței neatins încă 
la edițiile precedente, s-a numă
rat un mare contingent de tinere 
talente, autentice valori, dintre 
care mai amintim pe Rosemarie 
Witschas (R.D.G.) — 1,90 m și Vla
dimir Maly (Cehoslovacia) — 2,20 
m la înălțime. Jelița PaVlicici (Iu
goslavia) — 52,64 s la 400 m. Gra- 
zyna Rabsztyn (Polonia) — 8.08 S 
Ia 60 mg. Thoittas WesSinghagfe 
(R.F.G.) — 3:42.06 la 1 500 ffl, 
Christer Garpenborg (Suedia) — 
6,66 s și Eberhardt Weisse (R.D.G.) 
6,68 s la 60 m, Jârmila Nygrynova 
(Cehoslovacia) — 6,38 m și Valeri 
Podlujnîi (U.R.S.S.) — 7.97 m la 
lungime, toți nedepășind 22 de ani.

Noi l-am avut la Goteborg dintre 
tinerele speranțe doar pe sprinterii 
Dorel Cristudor și Carmen Ene. 
Și nu pentru că forul de speciali
tate at fi refuzat creditul cuiva 
dintre tinerii aspiranți, ci pentru 
că în afara celor doi, nici unui 
n-a mai îndeplinit baremul cerut 
pentru campionatele europene. Dar 
nici aceștia n-au depășit faza se
mifinalelor, deși recordmanul re
publican și mondial de sală, Cris
tudor. se arătase in acest sezon 
apt de o finală continentală. I.a 
Scăndiriaviiini. însă, în finala pro
bei de 60 m se aflau Nmtosz și 
Weisse pe care Cristudor ii în
vinsese clar la București, acum o 
luna do zile, lă „Cupa de cristal", 
lată deci, că ne reîntoarcem Ia 
capitolul „experiență" a marilor 
competiții. Dar să nu uităm im lu
cru esențial : că pînă a ajunge la 
acest capitol din bogata carte a 
performanței internaționale, tre
buie ca tinărul atlet să parcurgă 
multelo file, adeseori aride ale 
pregătirii asidue, să deprindă ne
cesitatea de a munci efectiv la an
trenamente, de a învăța zi de zi.

Paul SLAVESCU

I
I LOTUL DE 23 DE ANI —LOTUL DE 21 DE ANI 0-2 [0-2]!

Neașteptat de frumos acest meci

Pe teme aetuale

Colegiul central al antrenorilor, 
la începui de drum nou

TIR Zilele trecute comisia muni-cipâlă 
a organizat, pe poligonul clubului Stea
ua, de pe șoseaua, Domnești; prima, e- 
tapă a campionatului divizionar la arme 
cu glonț, la care au participat atît tră
gători fruntași, dț șl numeroși începă
tori. Pistolarii iu inaugurat cu acest, 
prilej noul sezon in aer liber, iar unii 
dintre el s-au remarcat prin rezultatele 
pe care le-au obținut. De pildă, Miba! 
Teodor — 546 p la precizie și ion Cor- 
tiefiu — OM p îa viteză. De semnalat că 
Alexandru Gered a punctat 300 În 
manșa a n-a lâ pistol viteză. Rezul
tate tehnice — armă libera 61) r culcat 
kenloti > 1. M, AXente (IKFS) 519 p,
2. A. cornel 575 p, S. P. Sătidbr B73 p 
(ambii de la Steaua) ; juniori (armă 
$tăhdard) : i. I. vochin (Steaua) 864 p,
3. Al. SSvuleieu (IEFS) 561 p. 3. Al.
Jtanu (Steaua) 551 p ; 3x20 t — se
niori t 1. T. Coldea S6S p, 2. T. Ciulit 
66) p (ambii dc la Steaua), 3. Magda 
Borcea (l'EFS) 559 p ; juniori : 1. I. 
Voehln 550 p. 2. Al. Sfivulescu 534 p, 
3. L. valea (IEFS) 534 p ; pistol pre 
cizie 60 f — seniori : 1. M. Teodor 546 p, 
S. D. Stan 537 p, 2. 1W. Trușcă 533 p 
(toți de la Steaua) ; juniori : 1. N. Vinț 
(Steaua) 534 p, 2. d. sisoe (Steăua) 
612 p, 3. G. calota (I.E.F.S.) 500 n : 
pistol viteză seniori : 1 I. Cornelia
592 p (pe. manșe : 206—206), 2. M. Stan 
591. p (395—296), 3. Al, Gered 590 p
(290—300) ; juniori : 1. G. Marin
(I.E.F.S.) 553 p, 2. G, Enea (Steaua) 
4S5 p, ,3 C‘. Nâșțase (I.E-Î’.S.), 488 p : 
pistol sport 30+30 f — Junior! : 1. G. 
Calotă 552 p, 2. N. Vinț 533 p, 3. Gh. 
Valter (Steaua) 536 p.

HANDBAL Formația masctflînă a 
Universității București s-a reîntors zilele 
trecute dintr-un lung turneu întreprins 
in cîteva orașe din R.F. Germania. Stu
denții bucureștenl (antrenor — . Eugen 
Trofin) au avut o evoluție excelentă, 
reușind să Încheie turneul neinvlnți. 
Iată șt remihiatele obținute: cu E.W- 
Zdine 17—15, cu T.V. Rille 1S—16, cu S.C. 
Munster lă—15, cu MTV Grobenheldora 
17—15, cu VFb Kamen 14—IE cu TV Ems. 
detten 21—15 • IN CAPITAEA S-A ÎN
CHEIAT un turneu organizat de comi
sia municipală de specialitate pentru 
formațiile din categoria Onoare. Turne
ul a fost cîștigat de echipă Recolta (an
trenor — Nicoiae stan), caro a cîștigat 
toate cele 11 partide susținute. Din rfn- 
<+.11 formației s-au remarcat portarul A- 
driân Lttpu și jucătorii Florin Răcorea- 
nu Ion BidtilesciU șl Mlliâi Stamanlchi 
• DUMINICA DIMINEAȚA, de la ora 9, 
la sediul federației de specialitate va 
avea loc întrunirea delegațllor tuturor 
echipelor care activează in divizia A.

CAIAC-CANOE In cursul dimineții 
de ieri, apele lacului Snagov au consem
nat prima Ieșire la antrenament — din 
acest an — a fruntașilor podelei șl pa- 
gaei. Cei dintîi concurs internațional la 
care se vo-r alinia cftlaciștll șl canolștit 
români est® fcRegata Sofia", programată 
4ă se desfășoare in zilele de 25 $1 26
mâl.

CICLISM Slmbătă șl duminică w avea 
Ioc la Constanța o atractivă competiție, 
la care vor participa juniorii (mari si 
mici) de la Portul Constanța șt C.S. r,' - 
11a. I« sfîrșitul săptăminit viitoare ■ -■ 
revanșa acestei întreceri, firește, la Bră
ila.

GIMNASTICA Da finele săptămlnll tre
cute» in Capitală s-au desfășurat între- 
cerile de zonă din cadrul Campionatului 
republican âl școlilor sportive șl al lice

elor cu progiam special de educație fi
zică. lata cjșjlgătorll la individual com
pus- FETE, Categoria a IV-a: VaslUca 
llobrin (Șc. sp. 2) — 36,00; Categoria a 
Ifl-a: Elena Badea (Șc. sp. Z) — 34.20; 
Categoria a II-a: Aura Tudor (Șc. sp. 2)
— 35,30: Categoria I: Felicia Borș (I4c- 
35) — 34.80; Categoria maestre: Mihaela 
Mihai (Lie. S3) — 38,65,; BĂIEȚI; Cate
goria a rv-a: Nleolae Zagan (Șc sp. 2)
— 53.40; categoria a «l-a: Gabriel Alese 
(Șc. sp. 2) — 50,35; Categoria a Il-a: Au
rel Georgescu (Lie. 35) — 50,65; Catego
ria I: Petre Andrei (Șc. sp. 2) — 51,65: 
Categoria maeștri: Nieolae Mihai (Lie. 
35) — 52.55.

POLO După trei etape, elasementui 
grupei A din cadrul campionatului re
publican de polo arată astfel:

1. D1NAMO 3 2 0 0 22— 6 5
2. RAPID 3 3 0 6 Ză-lt S
3. VOINȚA 3 111 37—20 3
4. ȘCOLARUt. 3 16 2 12—18 2
5. PROGRESUL 3 0 12 12—18 1
6. Politehnica 3 o o s 11—23 o

• CLASAMENTUL GOLGETT.RII.OR: 
1. Ci. Rusul (Voința) 13; 2—4, D. FopeScu 
(BlriâmO). C. fiusti șl I. Slăvei (Rapid) 
6; 5—7. Zamfireseu (Dinamo). A. Szilagy 
(Voința), .Mlu (Progresul) 5; 8. Rădu- 
canu (Dihâmo) 4.

SĂRITURI IN APA Campionii de juni
ori al municipiului București, Ia saltu
rile de la 3 m : Doru Nedelcu (Școlarul) 
la juniori mări, Malel Dlneseu (Progre
sul) la juniori mici, Georgiana SScăleanu 
(Școlarul) la junioare mici, Florentina 
Socoi (Școlarul) la junioare maxi.

I disputat ieri după-amiază pe 
stadionul Republicii din Capitală, 
într-un decor de vară autentică.

I întâlnire dinamică, plină de mul
te realizări, și meritul cel. mare 
revine echipei de 21 de ani, cea

Icare, printr-o ambiție superioară, 
și un joc mult mai simplu, nu nu- 
Imai ca a reușit să ofere o replică 
demnă adversarului sau matur, 
dar a și învins în final cu 2—0 

1(2—0). Cei trei antrenori. Cornel
Drăgușin și Nelu Nunweiller (lotul 
de 23 de ani) și Ion Voica (lotul 

Ide 21 de ani) au rulat toți jucătorii 
convpcați, căutînd, firește, o pri
mă testare in condiții de joc. Iar 

Idupă terminarea partidei toți cei 
trei antrenori aveau Să se declare 
foarte mulțumiți de rezultatele a- 

Icestei prime încercări. Dincolo de 
aprecierile de fond și de perspec
tivele celor două Ibturi — prdbîe- 

| ma ce o vom trata într-un număr

viitor — să revenim la disputa ca 
atare.

Jocul a început în nota df domi
nare a celor mai maturi, mai ex
perimentați, componenții selecțio
natei 23 de ani. Dar complicarea unor 
faze simple și lipsa șuturilor pe 
spațiul porții, pluș decizia lui Gri- 
goraș; Iovăneseu și Purimg echili
brează repede balanța, lotul de 
21 de ani reușind curînd, cîteva 
contraatacuri foarte incisive prin 
Crișan și Trandafilon. Și, in min. 
22, după ce Boloni trimite un șut in 
blocajul advers, Grigoraș recupe
rează balonul, face o cursă de 
uhul singur pe extremă, pasează 
foarte biiie Iui Crișan pe post de 
vîrl, băimăreanul țjșnește impetu
os și înscrie primul gol. Peste 15 
minute o pasă trimisă de Lața de 
pe dreapta, îl surprinde pe Poraț- 
chi, IstrăteScu centrează și Crișan 
deviază foarte ușor batontil în pla
să : 0—2. Schimbările de la pauză

|ș.
UN MECI POATE DUBA MAI MULT DE 90 DE MINUTE!

returul Va fi aprig disputat

Io știam mai de mult. După confi
gurația clasamentului la jumătatea 
întrecej'ii, era de așteptat. Etapa 

| a 20-a, cu recordul său de scoruri 
egale — șase din cdle nouă meciuri 
— n-â făcut decît să confirme ă- 
ceSt lucru. Cu toate minusurile do
vedite de partidele de duminică.

Ivom spune că tpt ce s-a întâmplat 
face parte din fotbal, sporește in
teresul față de campionat, ține în-

Icordată atenția celor de pe gazon 
și din trîbu.ie. Pentru doar 10 go- 
Itiri înscrise, vor fi criticate îilă- 

iintările, dar »e va evidenția jocul 
apărărilor, după cum nemateriali- 
zarea avantajului terenului de că-

Itre gazde înseamnă, de fapt, un 
succds al oaspeților. Așa e în fot
bal (și nu numai în fotbal), cele

Idouă părți nu pot fi niciodată la 
fel de tnUlțumite de rezultat.

Vom remarca spiritul de luptă 
!âl formațiilor ce s-au deplasat, 

care, pentru „marele" și „salVato- 
. rul" punct au făcut risipă de e- 
Inergie, și-an apărat șansele cudir- 

zenie.

IPînă aici (cu excepția calității u- 
nor jocuri) lucrurile par a fi în 
perfectă ordine. Dar, odată, cu a-

I ceste „X“-uri, au apărut mai preg
nant și armele antijoc,' mâi ales 
tragerile de timp. La Cluj, intîlnt-

Irea C.F.R.. — Politehnica Iași a con
semnat tin nedorit record. Partida 
a durat 98 de minute! Mingile »-

Iduse cu încetinitorul în teren, sau 
cele degajate prin plopii din spa
tele tribunelor, de către ieșeni, l-au

I obligat pe arbitrul Gh. TJmona să 
prelungească fiecare repriză cu cî
te patru minute. Și la Cluj s-a 

t jucat... cu două mingi, trimfse al

ternativ în teren. Dacă arbitrul 
Limona n-ar fi apelat la acest 
procedeu (care ar trebui lărgit, la 
toate meciurile, pentru a nu dez
avantaja doar unele formații), pro
babil că jocul ar fi continuat pînă 
se lăsa întunericul. Și au mai fost 
asemenea cazuri, dar nu de ace
eași proporție. Lă Craiova, jocul a 
durat 93 de minute, din cauza îh- 
tîrzierilor cu care SS repunea min
gea în joc Regulamentul le dă ar
bitrilor acest drept de a prelungi 
partida (vezi art. 7, alineatul a din 
Regulamentul de joc), dar aceasta 
trebuie făcută cu mare discernă
mânt, pentru că nu Ia fiecare aut 
sau la orice solicitare a fotbaliști
lor lotali, trebuie oprit erbnome- 
trul ; după cum, arbitrii care amln- 
ță prelungirea, trebuie să o și e- 
fectueZe după cum s-au angajat în 
fața jucătorilor și a tribunelor. I.a 
partida U.T.Â. — Steaua, N. Hai
nea a anunțat două mihute pre
lungiri. dar meciul a durat doar 
un minut și ceva mâi mult. Și ar 
mat fi încă un. aspect : trag de 
timp și unele formații gazdă, care 
își văd periclitat minirhul avantaj 
înscris pe tabela de marcaj. Și cu 
acestea, arbitrul trebuie să fie Ia 
fel . de exigent, pentru a nu mai 
părea curios că, sâ dăm un exem
plu recent din Divizia B, F. C. 
Bihor a înscris golul victoriei în 
meciul cu Minerul Anina doar în 
perioada celor trei minute de pre
lungiri, ceea ce este, de fapt, re
gulamentar. E necesară, deci, din 
partea arbitrilor, exigență, dar și 
o unitate de vederi în acest sens, 
peritru a nu exista nici un germen 
de suspiciune.

Constantin ALEXS

I VOINȚA - I. F.

I Marți după amiază, pe terenul Vo
ința din Capitală, lidera Seriei a

IV-a a Diviziei C, Voința, a întîlnit 
formația suedeză T.F. Grimsas, A 
fost o partidă atractivă, în care

I oaspeții au lăsat o btfhă impresie, 
îndeosebi după pauză. Fotbaliștii 
de la Voința au dominat primă

I parte a meciului, cînd âu reușit să 
înscrie prin Frunză (min. 13. din
H m). La reluare, Oaspeții profită 

l de numeroasele greșeli comise ele

GRIMSAS 1-1 (1-0)
apărătorii bucureștenl si egalează 
prin liruntlin (min.. 78), A arbitrat 
I. Dănoiu. (P, PLANA)

ASTA2I, METALUL — I. F. GRIMSAS

în continuarea turneului pe care 11 
întreprinde în Capitală, formația sue
deză, I. F. Grimsas, va întîlni azi 
pe Metalul București. Partida va a- 
vea loc pe stadionul din șos. Pante- 
llmon, cu începere de la ora 16.

POLOISTII DIN
S-au scurs trei etape din între

cerea celor mai bune formații de 
polo din țară și cîteva concluzii se 
impun. Actuala formulă — două 
grupe de cîte 6 echipe — ni se 
pare cea mai fericită pentru actua
lul stadiu de dezvoltare al polo
niul românesc. Pe de o parte pen
tru că partidele sînt mult mai e- 
chilibrate șl spectacolul sportiv iiu 
are decît de cîștigat. Fără îndo
ială, Dinamo și Rapid manifestă 
în continuare o superioritate care 
greu poate fi contestată pe terenul 
de joc, dâr între celelalte, formații, 
echilibrul este evident. Pe de altă 
parte, faptul că aceste echipe, a- 
vînd în alcătuirea lor pe cei mai 
buni sportivi ai țării, ău posibili
tatea de a se întîlni de mai multe 
ori într-un an reprezintă un dublu 
avantaj : sportivii fruntași sînt 
riiăi des solicitați, iar selecționeri
lor loturilor reprezentative li se 
oferă date mal ample de apre
ciere.

Din păcate însă, formațiile anga
jate în disputa pentru medalii nu 
s-au ridicat, în cele trei etape, la 
un nivel Superior, pretins de cea 
mal importantă competiție republi
cană. Pe lîngă evidente carențe de 
ordin tehnic (pase greșite, impreci
zie în aruncările la poartă) foarte 
mtilți dintre poloiștii primului e- 
șalon vădesc o insuficientă pregă
tire fizică. Ca urmare directă, 'e- 
chipele preferă un joc învechit, 
după canoane de mult depășite 
(angajarea Unui centru fix); se 
înoată puțin, încet, contraatacurile 
sînt foarte rare, iar atacurile lip
site de vigoare.

Mai mult decît aceste lipsuri, a- 
supra Cărora vom reveni pe larg 
cu un alt prilej, supărător la a- 
ceastă oră este modul în care se 
prezintă jucătorii selecționați în 
lotul reprezentativ. Deși ei au be
neficiat în această iarnă de con
diții de pregătire dintre cele mai 
bune, marea majoritate a celor sus

IMPORTANTE MODIFICĂRI STABILITE DE F.I.J.
ÎN DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR DE JUDO

Zilele trecute, pe adresa Federației ro- 
țntae de judo au sosit noile modificări 
ți precizări privind desfășurarea și ar- 
bitrajul competițiilor oficiale efectuate 
de forul internațional (F.I.J.). Pentru a 
le comenta ne-am adresat președintelui 
Colegiului central al arbitrilor, Lauren- 
țtu Vasilescu, membru al Biroului fede
ral. „Mai întîi, o modificare pe care 
o apreciez ca deosebit de importantă. 
După cum este cunoscut, un judoka 
întrecut în tururile eliminatorii mai 
âvea șansa de a cuceri chiar primul 
loc dacă învingătorul său cîștiga seria 
respectiva intrînd în Recalificări. Acum 
s-a hotărît ca nici un concurent care a 
cunoscut înfrîngerea să nu mai poată 
aspira decît, cel mult, la locul al trei
lea, primul și al doilea urmînd- să șl 
le dispute numai cîștigătoriî seriilor, 
calificați direct în finala categoriei. O 
altă modificare, de astă dată de arbi
traj, ml se pare foarte bine venită. Ea 
se referă la cotarea publică a unor pro
cedee tehnice, pentru a fi cunoscute cu 
exactitate aprecierile arbitrilor. Proce
deele tehnice cotate cu 3 și 5 puncte 
erau anunțate doar la sfîrșitul meciului 
si numai în cazul cînd nu se firializâu 
altele mai bine cotate. Pentru procedeul 
de 3 puncte a fost stabilită denumirea 
c';. „!coka“, iar pentru cel.de 5 puncte, 
aceea de „yuko*. Ele vor fi însoțite și

Federația română de specialitate va aplica noile hotărrri ale forului
internațional incepind de la finalele seniorilor (6-7 aprilie)

de mișcări cu mina dreaptă ale arbi
trilor principali. De asemenea, evoluția 
scorului pe toată durata partidelor nu 
va mai constitui un apanaj al arbitri
lor. Pe plăcuțe albe șl roșii se vor 
înscrie punctele obținute de competitori.

th timpul desfășurării partidelor ade
sea, arbitrii principali întrerupeau due
lurile, după efectuarea unor procedee 
tehnice, pentru a se consulta cu arbitrii 
judecători asupra cotărilor acestora, în
treruperi nedorite ce scoteau din ritm 
pe unii concurenți dezavantajîttdu-1. Dc 
aceea s-a stabilit ca arbitrii judecători 
să-și exprime de la locurile lor decizi
ile. învingătorul urmînd să fie desem
nat de arbitrul principal în funcție de 
rezultatul de pe tabelele de punctaj și 
numai în caz de egalitate să se con
sulte arbitrii judecători.

Multe interpretări se făceau atunci 
cînd competitorii finalizau procedee 
tehnice la marginea spațiului de luptă. 
Iată că se precizează clar și acest as
pect. ; ataca* începute la marginep 
saltelei și executate în dfara ăcestbra. 
atît prin procedee tehnice din picioare

cît și de sol vor fi punctate. In cazul 
fixărilor trebuie să se păstreze însă un 
contact cît de mic cu suprafața de 
luptă, altfel meciul va fi oprit si reluat 
de la centrul saltelei din poziția în 
picioare.

în sfîrșit, se pune capăt neclarităților 
privind finalul partidelor la epuizarea 
timpului de luptă — la sunetul gongu
lui sau la comanda arbitrului principal ? 
Dacă gongul nu a fost auzit iar undi 
dintre judoka a declanșat un atac nu 
va fi luat în considerație dcciț atunci 
cînd el a fost început înaintea gongu
lui. Deci, meciul ia sfîrșit numai la de
cizia arbitrului. *

Toate noile modificări și precizări vor 
fi aplicate șl de federația noastră de 
specialitate Incepind cu finalele campio
natelor republicane individuale ale se
niorilor, ce se vor desfășura ta Bucu
rești in zilele de 6 și 7 aprilie.

ceptibili să ne reprezinte în acest 
an în marile competiții dovedesc 
o formă slabă.

Exceptînd pe Zamfireseu (care 
rămîne cel mai bun coordonator de 
joc) și Cornel Rusii, mai activ in 
apărare și atac, nici unul dintre 
ceilalți jucători nu s-a ridicat, în 
evoluțiile de campionat, la un ni
vel superior. Nastasiu se dovedeș
te în continuare un apărător dîrZ ; 
participarea sa la acțiunile ofensi
ve este cu totul insuficientă. Dinu 
Popescu, Hie Slavei și Claudiu 
Rusu se situează la polul opus: 
buni șuteri, dar cu un bagaj de 
cunoștințe, pentru jocul în apărare, 
extrem de redus. Ceea ce este re
gretabil la acești jucători o consti
tuie faptul :â în loc să înoate în 
permanență pentru a obține situa
ții favorabile și a încerca cît mai 
des poarta de la distanță, în ma
rea majoritate a timpului ei se 
„zbat" în zona porții pentru a pro
voca eliminarea adversarului di
rect. Desigur, arbitrii mai puțin 
experimentați se lasă uneori înșe
lați de aceste manevre, dar nu o 
dată ne-am convins în marile tur
nee internaționale că asemenea 
„numere personale’’ nu ău nici un 
efect.

într-o altă categorie îi putem 
plasa pe V. Rus, Schervan și Olac. 
în jocul lor există încă dezorien
tare, teamă, lipsă de maturitate. 
Primii doi, în special, greșesc une
ori în mod nepermis pentru un po- 
loist cu galoane de internațional, 
în fine, nici portarii nu s-au re
marcat îh mod deosebit. E drept, 
Huber nici nu a avut prea mult 
de „lucru ‘ în aceste etape. Mure- 
șăn și F. Slavei, în schimb, au fost 
mai des solicitați. Ambii au ma
nifestat fluctuații, dar primul ni 
se pare mai sigur și mai sobru.

Sînt primele concluzii care în 
mod cert, în săptărbînile următoa
re, se mai pot modifica Un lucru 
este însă sigur: toți jucătorii din 
lot au datoria de a justifica cins
tea ce li s-a acordat și pentru a- 
ceasta ei trebuie sâ se situeze în 
perinahență pe uh plan superior al 
jocului, să fie tot timpul exemple 
stimulative pentru ceilalți coechi
pieri.

Adrian VASiLIU

conferă lotului de 23 de ani mai 
multă luciditate ofensivă prin Mul" 
țescu și Atodiresei. Dar. deși cel 
doi vor realiza o Superbă fază în 
min. 56, deși Mulțescu ■ va tra
ge în bară (min. 63; în min. 61 
exact același lucru ii făcuse Bă- 
tacliu), deși Ion Ion are o foarte 
mare ocazie în min. 83, ca și Mul
ti seu în min. 84, scorul din prima 
repriză va rfimîne neschimbat. Dar 
și aceste ultifrio 45 de minute au 
fost la fel de frumoase ea Și pri
mele.

Arbitrul S. SlSncescu (ajutat de 
un singur tușier!) a condus urmă
toarele formații:

LOTUL Dfc 23 DE ANI: Purcaru
— Porațfehi, FL. MARIN, G. San
du, Berneanu (min. 48 Lucuță) — 
Dumitriu IV (min. 68 Bdloni), 
Bolfini (min. 46 V. Murâșan) — 
Anghel (min. 46 ATODIRESEI). 
Ghergljeli (min. 46 MULȚESCU). 
Năstase. Ion Ion.

LOTUL DE 21 DE ANÎ: Lăză- 
reanu — PURIMA, Năgfil, GRI
GORAȘ. LUCuță (min. 46 Ciocan)
— IOVANESCU, Rîșnifă (mih. 46 
Stoica) — CRIȘAN (min 46 Batp- 
cliu), I.ATA, Istrătescii (min. 58 
Spirea), TRANDAFILON.

Mi?cea M. IONESCU

Duminicii, pe staflionul litpiiDlicii 
\

PROGRESUL -
TRACTORUL BRAȘOV

Meciul Progresul București — 
Tractorul Brașov din cadrul etapei 
a XX-a a campionatului Diviziei B, 
se va desfășura duminică pe sta
dionul Republicii, cirtîncepere de la 
ora 11.

Elevii școlilor generale și liceelor 
din sectorul 6 au intrarea gratuita 
la peluza a II-a.

Sfîrșitul săptămînli trecute a 
marcat un eveniment deosebit 
de Important pe planul organi
zatoric al fotbalului nostru : re
organizarea colegiului central al 
antrenorilor. în componența că
ruia este de remarcat prezența 
unor prestigioase nume de teh
nicieni cu o bogată experiență 
practică și teoretică, printre 
care. N. Petrescu — președintele 
noului colegiu, Â, Niculescu, 
C. Brauii-Hogdaii. vicepre
ședinți, R. Cosnloc — secretar 
tehnic, V, Stănescu, Tr. Sonescu,
C. Teâșcă, ilie Oaiiă, N, Dumi
trescu, C. Cernăianu, N. Proca,
D. Nicuțor, C. Drăguțin, M. 
Bîrsan, I. Reinhardt șa. — 
membri.

Cu acest prilfij, organul Ope
rativ al colegiului central al 
antrenorilor — biroul — a luat 
în discuție șl a înscris, pe a- 
gt’nda pteocupărilor sale majo
re, obiectivele de realizat în a- 
nul 1974, pe linia redirhensionă- 
rii activității de performanță. 
Să încercăm a părturge aceste 
obiective, într-o enunțare de 
sinteză, pentru a putea avea o 
imagine de ansamblu a ceea 
ee-și propune „sfatul tehnicie
nilor” noștri în sprijinul efor
tului de valorificare superioară 
a capacităților de exprimare a 
fotbalului în toate domeniile 
sale de manifestare.

Mai întîi este vorba de creș
terea nivelului calitativ al com
petițiilor interne. Cum ? Prin 
măsuri de completare a efecti
velor. de îmbunătățire a selec
ției și a omogenității echipelor ; 
prin creșterea capacității de e- 
fort în raport cu anii prece
dent! ; printr-o mal bună orga
nizare ă jocului și realizarea lui 
cit măi aproape de nivelul in
ternațional ; printr-o eficacitate 
ofensivă sporită a atacurilor 
față de amu 1973.

t.’ri al doilea principal punct, 
lncliis. pe „Ordinea de zt“ per
manentă a. colegiului central ăl 
antrenorilor este creșterea ran
damentului și a calității jocu

lui echipelor naționale Ia toate 
nivele de reprezentare alt fot
balului nostru. Șl, legat de a- 
ceasta, obținerea unor rezulta
te bune pentru îndeplinirea o- 
biectivelor de performanță ime
diate ți a celor în perspectivă. 
Asta presupune, fără îndoială, 
o selecție realizată în condiții 
optime, idee de joc clară și 
în mod constant aplicată, asi
gurarea unui tempou ridicat, j
subordonarea personalității ju- ;
cătorilor intereselor echipei. ș

Problema nr. 3, din agenda- '
program a torului central de ;
coordonare a activității antre- 
norilor, feste formarea unei con
cepții și a miei practici de an
trenament modern, în așa fel 
îneît aceasta să apară cît mâi , 
vizibil în. munca lă cluburi și. 
loturi, Iar corelația joc-antre- î
namfent să se ridice la un nivel 
superior aceluia din. 11)73. în a- , 
eelași timp se impune Intrbdu- 
eerea treptată a mijloacelor de 
obiectivizare a jocului și ă an
trenamentului. ,

O atenție cu totul deosebită : 
este acordată îmbunătățirii în 
viitor a sistemului de refacere 
medico-pedagogic, pe calea a- 
plicării celor mai moderne mij
loace din practica fotbalului a- 
vanșat international. In sfîrșit, 
activitatea cu juniorii .ți co
piii, grija pentru formarea și in
struirea schimbului de mîine, 
își găsesc uh loc în prun pla
nul preocupărilor colegiului cen
tral al antrenorilor, hotărît să 
contribuie effecttv la o mâi bu
nă valorificare a fondului de 
jucători, cu perspective reale de 
afirmare, de care dispune fot
balul ndstru.

Așadar, obiective și sarcini de 
cea mai mare importanță, pen
tru progresul soccerulul națio
nal, pe ca,re le are în vedere 
noul colegiu central al antreno: 
rilor. Intenții dîntre cele mai 
bune pe care le așteptăm cît 
mal curînd și mai deplin re
alizate, în practică.

Miftai IONESCU

Așa cum, se rede și din secvența de mai sus, din meciul C.S.M. Reșifa — F. C. Argeș, pe stadionul din 
Valea Domdnului a fost și duminică o mare afluență de public, cum de altfel s-a înregistrat la toate jocurile 
susținute de echipa locală. Foto ; Petru FUCHS

RECORD DE SPECTATORI ÎN RETUR: 146000
Continuăm prezentarea 

de OTdin statistic a prin
cipalelor aspecte ce se 
desprind . din desfășura
rea partidelor Diviziei 
A. Astăzi vă oferim cîte
va cifre ale etapei a 
20-a.

• în cele nouă me
ciuri s-au înscris numai 
10 goluri, media lor — 
0,55 — fiind cea mai 
mică de la începutul 
campionatului. De re
marcat că în primele 
trei etâpe ale returului 
s-au marcat doar 50 de 
goluri, cifră inferioară 
celei înregistrate după 
primele trei etape ale 
turului : 68.

• S-au înregistrat 6 
rezultate die egalitate, 
depășindu-se astfel re
cordul etapei a 15-a, 
cînd au fost 4 partide 
egale Din cele 180 dfe 
meciuri disputate pînă 
în prezent, 126 au reve
nit gazdelor, 36 s-au în
cheiat la egalitate, iar în 
18 victoria a fost de 
partea oaspeților.

• După 20 de etape, 
au mai rămas doar 4 
echipe care nu au pier

dut încă pe teren pro
priu: Universitatea Cra
iova, F.C. Argeș. Stea
gul roșu și A.S.A. în 
schimb, numărul forma
țiilor care nu . au cîști
gat în deplasare este 
mai mă.re: 7 (Steaua,
C.S.M. Reșița, Steagul 
roșu. Politehnica Timi
șoara, Sportul studen
țesc, S.C. Bacău și C.F'.R. 
Cluj — singura echipă 

care n-a obținut nici un 
punct cînd a fost oaspe
te).

• Pigulea a marcat âl 
doilea autogol din retur 
(al 6-lfea de la începu
tul Cămpionătului). Din 
cele 6 autogoluri, 2 au 
fost înăcrise de pîteștenî.

• Din nou, ăm con
semnat un număr des

• Cei nouă arbitri, 
care au condus partidele 
acestei etape au primit, 
din partea cronicarilor 
ziarului nostru, 42 de 
stele: 6 au primit cîte 
cinci, iar 3 cîte patru.

• în această etapă
și-au făcut apariția încă 
4 jucători : Manea (Ra
pid), Reveș („U" Cluj), 
Samoifâ (Politehnica
Iași), Enaclie (Jiul), Cele 
18 divizionare au utili
zat, pînă acum, 376 dfe 
fotbaliști, cei mai mulți
— 25 — a rulat Rapid, 
iar cei mai puțini — 15
— a folosit U.T A.

• La partidele etapei 
a XX-a au asistat apro
ximativ 146 000 de spec

tatori, coi mai multi de
lii începutul returului.

• Clasamentul orașe
lor, întocmit pe baza' 
rrtediei de spectatori (Ci
fră aproximativă), după 
20 de etape Se prfezînt.ă 
astfel! 1. CRAIOVA 
291)00, 2. Timișoara
19 100, 3. Reșița 14 700,-
4, București 14 400, 5
Constanța 13 400, 6. A-
rad 12 600, 7. Tg. Mureș 
10 700, 8. Ploiești 9 90C\
9. Brașov 9 200, 10 Cluj
9100, 11. Pitești 9 000,

12. Bacău 8 400, 13. lași. 
8 300, 14. Petroșani 4 600,

• Situația în „Tro
feul l’etschovsc-hi", după
20 de etape, este urmă
toarea: I. TIMIȘOARA
9.80, 2 Craiova 9,50, 3. 
Arad 9,36, 4—5. Ploiești 
și Constanța 9,30, 6—7. 
București și Pitești 9.20, 
8—9. Cluj și Reșița 9,10.
10. Iași 9,00, 11. Brasov
8.80, 12. Petroșani S.’ZO,. 
13 Bacău 8,50, 14. Tg. 
Mureș 8.10.

tul de mare de cartona
șe galbene : 14 (lordă-
nescu, Ton Ion, Grigoraș, 
GojgarU, Broșovscliî — 
aceștia, acumulînd 3 și 
respectiv 4 cartonașe, au 
fost suspendațt automat 

o etapă — Domide, An- 
ghelini, lorga, Lupules- 
eu, L. Mihai, Volmer. 
MargasOiu, Fiiipeseu,
\ Iad).

în toate agențiile Loto — Prono
sport se găsesc de vînzare bilete 
pentru tragerea excepțională Loto 
din 26 martie a. c., tragere care se 
desfășoară după O NOUA Șl 
AVANTAJOASA FORMULĂ TEH
NICA aplicată cu succes la 29 ia
nuarie a. c.

La această tragere se atribuie : 
autoturisme „MOSKVICI 408/412“ și 
,.SKODA S 100", excursii în BUL
GARIA — IUGOSLAVIA și excur
sii în TURCIA. Se tnai atribuie cîș- 
tiguri in numerar de valoare fixă 
și variabilă.

Agențiile Loto — Pronosport stau 
la dispoziție și cu bilete gata com
pletate.

Tragerea Loto de mîine va fi te
levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la om 
19.10. Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.

De reținut că tot mâi marele număr 
de cîștigători la LOZ ÎN PLIC se 
datorează si faptului că la seriile

Simbătă și duminică pe stadionul Giulești

OOIIÂ AIIIACIIR MtCIIIOI AMICAIl
Sîmbătă după amiază, Ia ora 16, Rapid și Sportul 

studențesc se vor întîlni, pe stadionul Giulești, îfi- 
tr-un meci amical. A doua zi, de lâ ora 10; pe â- 
eelâși stadion, se va disputa partida dintre echipa' de 
tineret-rezerve a clubului Rapid și reprezentativa 
națională de juniori a Braziliei, care se află în Eu» 
topa în vederea participării la tradiționalul turneu 
de la Cannes.

LOTO PRONOSPORT

aflate în vînzare se găsesc cîștiguri 
suplimentare în autoturisme și bani.

CÎȘTIGfjRLLI TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES DIN 10

MARTIE 1974 :
Faza I : CAT. A : 2 variante 25’’i a 

100.000 lei si 1 variantă 10% a 40.000 
lei ; CAT. B : 40,85 a 6.834 lei ; CAT. 
C : 273,40 a 1.120 lei; CAT. D : 8722,45 
a 60 lei ;

Faza a II-a : CAT. 2 : 6,40 varian
te a 31.511 tei ; CAT. 3 : 27,10 a 
7.412 lei ;. CAT. 4 : SO,!» a 2.219 tei : 
CAT. 5 : 213,80 â 943 lei : CAT. 6 : 
7548,30 a 40 lei ; CAT. 7 : 206,40 a 
300 lei ; CAT. 8 : 3363,95 a 60 lei :

Faza a III-a : CAT. H : 11,90 va
riante a 5.000 lei din care una 
excursie la : Budapesta, Fraga, Kar

lo wy-Văry, Bratislava, Brno șj. dife
rența în numerar ; CAT. I : 56,60 » 
1.000 lei ; CAT. .1 : 2463,10 a 60 tei.

Cîștigătorii IUSTINA KOCSÎS din 
Lugoj și CONSTANTIN V. SAMSON 
din com. Sfecueni-Neamț, obțin cite 
ÎOO.OOO tei sau un autoturism, la ale
gere (Dacia 1300 sau Skoda S 100) și 
diferența in numerar.

Lista nominală a clștigătorilor d? 
excursii va fi publicată în numărul 
viitor al ziarului.

NUMERELE extrase 
LA TRAGEREA PRONOEXPilES 

DIN 20 MARTIE 1971 :

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1.370.110 Iei din care "157.765 Ici RE
PORT.

Extragerea I : 7 6 34 S’ 26 10
Extragerea a II-a : 4 24 31 20 25
Plata cîștigurilbt pentru i.ațăstă 

tragere se va face în Capitală înce- 
pîhd din 28 martie pînă la 20 nv:î. 
idr în țâră apr-okiraativ din 1 aprilie 
pină la 20 mai 1974, inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT

cel.de


Astăzi la Ljubljana

i

HALTEROFILII SE ÎNTREC BOGATĂ ACTIVITATE FOTBALISTICA
IN CONCURSUL

© Spiridon Herghelegiu pe locul 9 3>

termi-

din 
de

a 
la

următoarea
Kurbjuweit,

Spiri- 
pe lo- 

plus

„PRIETENIA"

Cei doi portari ai reprezentativei române, Constantin Dumitraș 
și Valeriu Netedu.

START ÎN C.M. DE HOCHEI-GRUPA B
• Reprezentativa României susține primul meci in compania echipei Olandei

Patinoarul artificial Tivoli din 
.Ljubljana găzduiește, începînd de 
astăzi, meciurile din cadrul grupei 
B a campionatului mondial de ho
chei pe gheață. La ediția din a- 
cest an a Competiției participă e- 
chipele S.U.A., Iugoslaviei, Româ
niei, Japoniei, Austriei, R. F. Ger
mania (retrogradată din grupa A). 
Norvegiei și Olandei (promovate din 
grupa C). Dintre acestea, formația 
Olandei evoluează pentru prima 
oară în cadrul grupei B, celelalte 
fiind mai noi sau mal vechi com
petitoare în eșalonul secund 
campionatului mondial.

Ljubljana a fost aleasă pentru 
a doua oară ca gazdă a competi
ției, întrecerile anterioare avînd 
loc. în această localitate în primă
vara anului 1969. Patinoarul Ti
voli, familiar celor mai mulți din
tre hocheiștii noștri, se prezintă 
excelent pus la punct și, cu si
guranță, în aceste zile el va fi luat 
cu asalt de miile de iubitori ai 
sportului cu crosa și pucul.

Echipa
întrecerii joi la prînz cînd va a- 
vea ca parteneră de întrecere re
prezentativa Olandei, o formație 
viguroasă, extrem de bătăioasă, 
dornică să probeze saltul de cali
tate înregistrat de hocheiul din 
„Țara lalelelor”.

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — La 
Erevan» au continuat întrecerile 
concursului internațional de halte
re, „Prietenia", la care participă 
sportivi din Bulgaria, R. D. Ger
mană, Ungaria, Japonia, S.U.A. 
Cehoslovacia, România, Iran, Po
lonia și alte țări.

In limitele categoriei grea, la 
totalul celor două stiluri, pe primul

loc s-a clasat Peter Petzold (R. D. 
Germană) cu 360 kg (160 kgplus 
200 kg). Concurentul român 
don Herghelegiu s-a situat 
pul 9, cu 325 kg (140 kg 
185 kg).

La categoria super grea a 
nat învingător halterofilul sovietic 
Valeri Ustiujin — 377,500 kg (160 
kg plus 217,500 kg).

La Lille, s-a disputat meciul a- 
mical dintre reprezentativa Franței 
și formația belgiană Anderlecht. 
Fotbaliștii belgieni au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (2—0), prin 
golurile înscrise de Coeck (min. 
și Rensenbrink (min. 22).

★
Selecționata R. D. Germane 

susținut un joc de verificare 
Gera cu formația suedeză Djurga- 
arden Stockholm. Fotbaliștii 
R.D.G. au cîștigat cu scorul 
2—0 (1—0), prin golurile înscrise 
de Heidler și Irmscher. Echipa în
vingătoare a aliniat 
formație : Blochwitz,

Hamann, Weise (Diirner), Wătzlich, 
Lauck, Irmscher, Haefner (Schnup- 
hase), Riedel, Heidler, Kreische.

★
La 31 martie, cînd va întîlni se

lecționata Mexicului, echipa Bra
ziliei va începe seria meciurilor de 
verificare în vederea C.M. Antre
norul Mario Zagalo a anunțat că 
în partida cu echipa Mexicului va 
alinia următoarea formație: Felix 
— Ze Maria, Pereira, Alfredo, 
Marco Antonio, Clodolado, Rivelino, 
Dirceu, Eneas, Leivinha, Miran- 
diha.

română intră în focul

VASTAZI, PARTIDE DE MARE ATRACȚIEIN TURNEULINTERNATIONAL DE SAHDIN CAPITALA
Dimineața zilei de ieri a fost 

consacrată reluării partidelor în
trerupte. Maestrul ieșean Volodea 
Vaisman a reușit să se salveze în 
ambele partide pe care le avea 
de jucat. în prima, aceea cu Ro- 
driguez, în poziție mai mult deeît 
desperată, a găsit o soluție-cursă 
de rară finețe, una din acele mu
tări care dau șahului notă artistică 
de netăgăduit. Prea optimist (ma
estrul cubanez avea și dreptul să 
privească astfel partida sa) Rodri- 
guez nu a sesizat intenția rafinată 
a partenerului său și a permis a- 
eestuia să-și plaseze regele în po
ziție de pat inevitabil. Tot cu re
miză s-a încheiat și partida Vais- 
man — Popov. în schimb. Weste- 
rinen nu a mal putut salva fina
lul din partida sa cu Vogt, di- 
minuîndu-și astfel simțitor șansele 
la primul loc.

La încheierea rundei de aseară, 
aplauze prelungite au salutat fru
moasa victorie a lui Mihail Șubă, 
în partida cu liderul clasamentu
lui. Fără să se lase impresionat de 
reputația puternicului său adver
sar, Șubă a jucat curajos și inven
tiv, asigurîndu-și astfel intrarea 
intr-un final irezistibil. După a- 
ceastă victorie, maestrul român 
păstrează încă șanse de a obține 
o notă de maestru internațional (8 
puncte).

Alte rezultate: Ciocâltea — Vais
man 1—O ; în partidele Rodriguez
— Maciejewski. Popov — Plachet- 
ka, Ghizdavu — Farago și Vogt — 
Stanciu. arbitrii au consemnat re
miza. Partida Țeșkovski — Weste- 
rinen s-a întrerupt. în clasament 
continuă să conducă Kurajița cu 
8 puncte, urmat de Țeșkovski 7*/i 
(1), Westeiinen 7 
672, Vaisman 5V», 
Stanciu, Popov 5

După amiază, 
la ora 16, se joacă runda a XII-a, 
in programul căreia figurează 
partidele de mare atracție Kura- 
jița — Vogt, Farago — Șubă, 
Stanciu — Țeșkovski și Plachetka
— Ciocâltea. ale căror rezultate 
pot fi decisive pentru situația pri
melor locuri în clasament.

(1), Vogt, Farago 
Ciocâltea, Șubă, 

etc.
cu începere de

Tiberiu RADULESCU

IN

Iată programul general al partidelor de la Ljubljana și orele de Începere 
(raportate la ora Bucureștiului):

JOI 21: ora 10: R.F. Germania — Norvegia, ora 13: ROMÂNIA — Olanda, ora 
17: S.U.A. — Japonia, ora 20.20: Iugoslavia — Austria.

VINERI 22: ora 17: Norvegia — Olanda, ora 20,30: Iugoslavia — S.U.A.
SlMBÂTA 23: ora 17: ROMANIA — Austria, ora 20,30: R.F. Germania — 

Japonia.
DUMINICA 24: ora 10: S.U.A. — Norvegia, ora 13,30: Japonia. — Olanda, 

ora 17: R.F. Germania — Austria, ora 20,30: Iugoslavia — ROMANIA
LUNI 25: ora 17; S.U.A. — Olanda, ora 20,30: Iugoslavia — Norvegia
MARȚI 26: ora 17: Japonia — Austria, ora 20,30: ROMANIA — R.F. GER

MANIA,
MIERCURI 27: ora 10: S.U.A. — Austria, ora 12,30: Olanda — R.F. Germa

nia, ora 17: ROMANIA — Norvegia, ora 20,30: Iugoslavia — Japonia
JOI 28: zi de pauză pentru toate echipele
VINERI 29: ora 10: Austria — Olanda, ora 12,30: Norvegia — Japonia, ora 

17: ROMANIA — S.U.A.. ora 20.30: Iugoslavia — R.F. Germania
SIMBATA 30: ora 10: ROMANIA — Japonia, ora 12,30: Austria — Norvegia, 

ora 17: Iugoslavia — Olanda, ora 20.30: R.F. Germania — S.U.A.
Reamintim că prima clasată va promova anul viitor în grupa A iar ulti

mele două vor retrograda în grupa C.

BINE PREGĂTIT!, ATLETII NOȘTRI
AȘTEAPTĂ CU J

Ca in fiecare an, sezonul 
aer liber este deschis de 
de semifond și fond. Dar nu in ca
drul unui concurs_de pistă, ci cu o 
alergare de cros, 
iugoslav Velenje, 
cialiști ai noștri 
turi de atleti și 
Grecia, Turcia și
competiție de frumoasă tradiție, Cro
sul Balcanic.

atletic in 
alergătorii

Duminică, în orașul 
cei mai buni spe- 

se vor întrece ală- 
atlete din Bulgaria, 

Iugoslavia într-o

COMENTARII DUPĂ C.M. DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Siexistă o istorie — glorioasă 
ea trebuia continuată.

Un alt considerent a fost acela că 
ATÎT TEHNICIENII CÎT ȘI FEDE
RAȚIA AU MANIFESTAT ÎN PER
MANENȚA O OARECARE NEMUL
ȚUMIRE FAȚĂ DE REALIZĂRI, A- 
dică, punindu-se în balanță potenția
lul și realizările, s-a socotit că aces
tea din urmă n-au reușit să le egale
ze pe primele. S-a creat astfel un 
curent pentru o mai bună exploatare 
a forțelor și condițiilor, pentru ob
ținerea unor rezultate mereu mai bu
ne, cu mijloace mereu mai perfecțio
nate. De mare importanță este faptul 
că MAREA MAJORITATE A CA
DRELOR NOASTRE AU ACEEAȘI 
PREGĂTIRE. FIIND PROFESORI 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU SPECIA
LIZAREA HANDBAL. Chiar dacă 
nu în proporția pe care o dorim, op
tica acestora este în general aceeași, 
metodica de pregătire, mijloacele de 
promovare sînt aceleași. -CADRUL 
ORGANIZATORIC ASIGURAT HAND
BALULUI ÎȘI ADUCE CONTRIBU
ȚIA LA DEPISTAREA, 
REA ȘI PROMOVAREA TINERILOR 
CU APTITUDINI. Există pentru toa
te categoriile de vîrstă un sistem de 
manifestare : competiții de amploare 
pentru juniorii III (13—14 ani) 
juniorii II, divizia școlară și de 
nlori, campionatele de calificare, 
viziile B și A. Pe aceste trepte 
formează viitorul handbalist. Nu 
tem omite TALENTUL TINERETU
LUI NOSTRU PENTRU HANDBAL. 
Datorită lui, pot fi îmbinate calită
țile fizice cu măiestria tehnică, vi
goarea cu ambiția, puterea cu fante
zia. SUCCESELE ECHIPEI NAȚIO
NALE SÎNT ȘI O EXPRESIE A ÎN
ȚELEGERII MARILOR CLUBURI 
FAȚĂ DE INTERESELE REPRE
ZENTATIVEI ROMÂNIEI. Dar, TOA
TE ACESTEA . N-AR FI PUTUT FI 
FRUCTIFICATE DACĂ STATUL 
NOSTRU, PRIN MIȘCAREA SPOR
TIVA, N-AR FI ASIGURAT HAND
BALULUI CONDIȚII DINTRE CELE 
MAI BUNE DE PREGĂTIRE ȘI 
EVOLUȚIE ÎN ACTIVITATEA IN
TERNAȚIONALĂ.

— Să trecem acum de la general la 
particular, de Ia handbalul românesc 
Ia echipa sa reprezentativă. Vă pro
pun să analizăm separat cele două 
ipostaze in care echipa 
parcursul unei partide : 
în apărare. Prof. Mihai 
la Centrul de Cercetări 
Documentare al C.N.E.F.S., care 
însoțit in pregătire 
prețios consilier al dv., ne-a pus la 
dispoziție cîteva date. Astfel, din cele 
206 aruncări la poartă — în 6 parti
de susținute la C.M. — handbaiiștii
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SURPRIZELE CONTINUA
TIMIȘOARA : TUREI, POPA Șl VORNICESCU — ÎNVINȘI I
PLOIEȘTI: FAVORIȚII S-AU IMPUS CU DIFICULTATE

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru Petre AR
CAN). — In cea de a doua reu
niune surprizele au continuat. Cea 
mai mare dintre ele o reprezintă, 
fără îndoială, victoria brașoveanu
lui Dumitru Negru în fața campio
nului european de tineret Alexan
dru Turei. Iată rezultatele tehnice. 
Categoria semimuscă : Dumitru Ne
gru (Dinamo Brașov) b.p. Alex. 
Turei (Voința Cluj), Remus Cozma 
(C.S.M. Cluj) b.p. Constantin Nica 
(Unirea Focșani). Categoria cocoș : 
Stefan Duminică (B. C. Galați) b.p. 
Constantin Anghel (Minerul Mol
dova Nouă), Al. Dobăieș (C.I.L. Si- 
gbet) b.p. Victor Stan (Rapid), Da
niel Gorea (Dinamo Brașov) b.p. 
Dumitru Dorobanțu (Dinamo Bucu
rești). Marinei Gheorghe 
Brăila) b.p. Gh. Cîlțea 
Focșani), Iuseim Memet. (Steaua) 
b.p. Nicolae Napoleon (Muscelul). 
Fr. Molnar (Dinamo Brașov) b.ab.2 
Ludovic Horvath—(Crișul Oradea). 
Categoria semimijiocie : Victor Zil- 
berman (Steaua) b.p. Ion Hodoșan 
(Metalul București), Liviu Oancea 
(Muscelul) b.p. Al. Popa (C.S.M. 
CÎuj), Gligor Crețu (C. S. Zalău) 
b.k.o.l Ion Vornicescu (I.E.F.S.). 
Ilie Tîrîlă (B. C. Galați) b.ab.2 Du
mitru Moraru
Ion Fuicu (U. M. Timișoara) b.p. 
Tănase David (Dinamo București), 
Valeriu Prodan (Metalul București) 
b.p. Ion Popescu (C.S.M. Craiova). 
Nicolae Feroiu (Dacia Pitești) b.p. 
Ludovic Kovacs (Motorul Arad). 
Sandu Mihalcea (Ditiamo București) 
bab.3 Ghiță Nare (B. C. Brăila).

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru Anastase 
VLĂSCEANU), — In cea de a doua

(B-. C. 
(Unirea

(Dinamo Brașov),

reuniune de box a „Turneului pri
măverii”, partidele s-au caracteri
zat printr-un nivel ceva mai slab, 
majoritatea sportivilor puni nd ac
centul pe forță, în detrimentul ac
țiunilor tehnice. Bine au evoluat 
bucureștenii M. Ploieșteanu și G. 
Blaj (deși ultimul a fost declarat 
învins). Sub posibilități au boxat 
Ștefanovici și Amăzăroaie. Iată re
zultatele tehnice. Cat. pană : Pavel 
Nedelcea (C.S.M. Reșița) b.p. Paul 
Irimia (Metalul Plopeni), Ion Mareș 
(Muscelul) b.p. Răducanu Ivanciu 
(Metalul Buc.), Constantin Ștefano
vici (Dinamo Buc.) b.p. Daniel 
Amza (A.S.A. Bacău), Nicolae Bti- 
tiseacă (B. C. Galați) b.p. Gheor- 
ghe Moraru (B. C. Galați), Mihai 
Ploieșteanu (Progresul Buc.) b.ab.II 
Anton Bîrnat (Dinamo Brașov), 
Andrei Florea (C.S.M. Craiova) 
b.ab.II Vasile Fante (C.I.L. Sighe- 
tul Marmației), Octav Amăzăroaie 
(B. C. Galați) b.p. Constantin Agri- 
goroaie (Nicolina Iași). Ionel Vasile 
(Tractorul Brașov) b.p. Pompei 
Andreica (A.S.A. Bacău). Cat. mij
locie mică : Ion Mocanu (Metalul 
Bocșa Română) b.ab.II Dumitru 
Stănescu (Rafinorul Ploiești). Ale
xandru Tîrboi (Farul Constanța) 
b.p. Gherasim Blaj- (Steaua). Ion 
Moldovan (Voința Cluj) b.p. Con
stantin Nicolae (Rapid Buc.), Nico
lae Tudor (Metalul Buc.) b.p. Negip 
Cherim (Cimentul Medgidia). Cat. 
grea 
beta 
dru 
ghei 
ghe

: Ion Sănătescu (Metalul Dro- 
Tr. Severin) b.ab.III Alexan- 

Mureșan (Tehnofrig Cluj). An- 
Iancu (Muscelul) b.ab.II Gheor- 
Cuciureanu (Dinamo Brașov).

Semifinalele vor avea loc joi, în- 
cepînd de la ora 18, în Sala spor
turilor II.

ÎNCREDERE crosul balcanic

★
Federația poloneză de speciali

tate a definitivat programul jocu
rilor de verificare pe care le va 
susține echipa națională de fotbal 
în vederea participării la turneul 
final al C.M. Reprezentativa ” 
loniei va juca, în ordine, cu 
tuna Dusseldorf 
Varșovia), 
aprilie, la 
aprilie, la 
Wroclaw) 
Ungariei (29 mai la Cracovia sau 
Katowice).

Po- 
For- 

la 
(14 
(17 

mai

(27 martie,
V.f.B. Stuttgart 

Stuttgart), Belgia 
Liege), Grecia (15 

și cu o selecționată a

români au înscris 111 goluri, au a- 
runcat de 6 
ori în bare, 
și de 15 ori 
beneficiat de 
din care au transformat 12. Prin pris
ma acestor date, și a altora pe care 
Ie dețineți, cum apreciați evoluția 
echipei României în ofensivă ?

— Prestația echipei noastre în atac 
poate fi considerată bună. în noua 
formulă, în care unii handbaliști ti
neri au devenit jucători de bază, nu
mărul celor care au concretizat s-a 
mărit evident. Alături de Birtalan, 
jucători cu experiență sau tineri cum 
sînt Kicsid, Gunnesch, Gațu, Tudosie, 
Voina, Stockl și alții și-au adus con
tribuția la mărirea activului reprezen
tativei României. Acest lucru ne-a 
permis să efectuăm, atît eu cît și co
legul meu Oprea Vlase, schimbări in 
formulă, să odihnim jucătorii. Pen
tru prima oară la un campionat 
mondial, noi, antrenorii, am putut fo
losi tot Iotul de 16 handbaliști, ani 
terminat competiția într-o stare fizi
că excelentă, fără accidentări. (Desi
gur, o mare contribuție a avut și dr. 
Constantin Șerpe, medicul echipei, 
omul care s-a îngrijit să-l recupereze 
pe accidentați). Pentru a putea face 
schimbări în echipă de la un meci la 
altul sau pentru a convinge pe unii 
dintre membrii lotului că este nece
sar să joace numai în fazele de a- 
părare, a trebuit să trecem peste ob
stacolul orgoliului multora dintre ei. 
N-a fost ușor, dar rezultatele finale 
au demonstrat tuturor că am avut 
dreptate. Fără îndoială, echipa noas
tră a manifestat și unele slăbiciuni 
în atac. Deși, de la 6 iunie 1973 și 
pină la 28 februarie 1974 am susținut 
peste 50 de meciuri internaționale, 
sau poate tocmai pentru că această 
perioadă s-a dovedit prea sedrtă 
pentru punerea în practică a unor 
idei, sistemul preconizat n-a. reușit 
să fie insușit la perfecție. Vom con
tinua să muncim pentru punerea lui 
în practică, pentru completarea po
tențialului nostru ofensiv. Mai există 
și o meteahnă de care nu știu cum 
putem scăpa : atunci cînd conduc 
confortabil, jucătorii noștri nu se 
mai pot concentra. Multi vor spune, 
poate, ei și ? Dacă au ciștigat ce ne
voie au să se mai bată ? Le voi răs
punde că un gol în plus sau unul în 
minus poate avea mare importanță. 
Lucrul acesta era gata-gata să-l sim
țim chiar la. actualul campionat mon
dial... Multi m-au întrebat la Berlin : 
ce pregătiți pentru Jocurile Olimpi-

ori 
de 
pe
19

in blocaj, de 21 de 
50 de ori în portari 
lingă poartă. Ei au 
aruncări de la 7 m,

ce. ce surpriză ne veți face ? Le-am 
răspuns și lor, ca și celor de la noi 
care au avut această curiozitate, că 
handbalul mondial a ajuns la un ni
vel care exclude posibilitatea revolu- 
tionării tehnicii sau tacticii. Ceea ce 
se impune este perfecționarea.

— Trecând la cealaltă ipostază, a- 
părarea, vom nota, 
că reprezentativa 
în 6 meciuri 80 
13.33 de meci) și 
eu 23 de aruncări 
fost apărate) și 52 
minare. După cum 
noastră a jucat aproape în întregime 
unul din cele 6 meciuri în inferiori
tate numerică. Este adevărat că Penu 
a făcut cît doi. dar... Vă rugăm, deci, 
să ne spuneți părerea asupra evolu
ției selecționatei în apărare.

— Am socotit apărarea element de
terminant în obținerea victoriilor. Am 
pregătit-o, deci, îndelung, cu atenție. 
N-am avut in vedere o singură for
mulă și aceasta a derutat uneori ad
versarii. Am 
5+1, 4+2, 6 
sau avansat, 
foarte mult 
Pentru a da 
ceptie, mă refer 
sistemelor cit 
echipierilor, trebuie să se muncească 
mult nu numai la echipa națională, 
ci — în primul rînd — la cluburi. 
Jocul de picioare, deplasarea rapidă 
— pot face inutile faulturile. Trebuie 
să acceptăm jocul dur la limita ad
misă de regulament, pentru că hand
balul este un joc bărbătesc. Dar tre
buie să-1 curățăm de elemente ne
sportive. Numărul exagerat de minu
te eliminare cu -care am fost pena
lizați s-a datorat unor greșeli săvîr- 
șite de jucătorii noștri, dar și unor 
exagerări ale arbitrilor care, în do
rința de a ține jocul în mină, au pe
nalizat excesiv la începutul partide
lor. Apărarea trebuie 
problemă importantă 
nostru handbal si, în 
antrenorilor echipelor 
au datoria sări facă 
însușească elementele 
cului în apărare.

Am întrerupt discuția în acest 
punct. O vom continua cu alti tehni
cieni și activiști ai handbalului din 
dorința de a scoate în evidență prin
cipalele considerente care au stat Ia 
baza succesului, precum și lipsurile 
care trebuie eliminate pentru ca 
handbalul românesc să înregistreze, 
în continuare un drum ascendent.

din aceeași sursă. 
României a primit 
de goluri (medie : 
a fost sancționată 
de la 7 m (5 au 
de minute de eli- 

se vede, echipa

juoat, după cum se știe, 
în linie — pe semicerc 
In pregătire am exersat 
apărarea 
roade o 

atît 
și la

„om la om“. 
astfel de con- 
la mobilitatea 

jocul corect al

să constituie o 
a întregului 

primul rînd, a 
de iuniori. Ei 

pe tineri să-si 
corecte ale jo-

Ediția inaugurală a Crosului s-a 
desfășurat Înl933, la Skoplje, dar în
trecerile se dispută cu regularitate 
abia din 1955. La Velenje va avea 
loc ediția a XlX-a.

Alergătorii români și-au cîștigat 
frumoase aprecieri în disputele ante
rioare. De altfel, ei dețin cel mai 
mare număr de titluri cîștigate pină 
acurrj (la individual și pe echipe), 49. 
Nu mai departe deeît anul trecut, la 
Istanbul, ei au reușit excepționala 
performanță de a-și adjudeca 7 din 
cele 10 titluri decernate I

Fără a exagera — în fața celor aleși 
să ne reprezinte acum se află o mi
siune mai grea deeît de obicei. Gaz
dele au ambiții deosebite, au și o 
echipă valoroasă, cu nume sonore — 
Dane Korița, Vera Nikolici, Liljana 
Susnjar — susținute de alți 
atleți specialiști ai alergărilor 
ren variat. Au și avantajul de 
noaște terenul, pe care și-au 
tat recent campionatele naționale. Si 
echipa Bulgariei are cîteva atuuri, 
iar Grecia așteaptă rezultate 
la cele cîteva individualități 
le posedă.

Trebuie însă să spunem si 
pa — său echipele — noastre 
zintă la un nivel superior. Antrenorul 
federal Nicolae Mărășescu, cel 
coordonează activitatea loturilor 
semifond și fond ne-a declarat

cîțiva 
în te- 
a cu- 
dispu-

bune de 
pe care

și echi-, 
se pre-

niciodată pregătirile alergătorilor ro
mâni n-au fost făcute cu atita serio
zitate ca în această iarnă. Numărul 
de kilometri parcurși săptămînal 
nu-și are corespondent în perioadele 
asemănătoare din anii precedenți. I^a 
fel, antrenorul sovietic Oleg Braghin, 
aflat în 
noastră, 
felul în 
noștri.

De altfel, această 
sperăm că ea se va 
va guverna de acum 
activitate a antrenorilor și sportivilor 
noștri, și că nu reprezintă o... excep
ție pentru Crosul Balcanic — și-a a- 
rătat unele roade chiar în concursul 
republican de primăvară la cros, des
fășurat la Băile Felix, cînd în toate 
cele cinci alergări s-au înregistrat 
mai buni timpi obținuți 
acest traseu.

Așadar, sportivii noștri 
Velenje cu capul sus — 
se întoarcă la fel ! — hotărîți să 
comporte la nivelul reputației pe care 
și-au făurit-o în această competiție, 
convinși că au făcut totul pentru a 
obține rezultatele pe care ei și le 
doresc, pe care noi le așteptăm de 
la ei.

schimb de experiență în țara 
s-a declarat
care se

satisfăcut de 
pregătesc atleții

mentalitate — 
statornici și că 
înainte întreaga

vreodată

pleacă 
sperăm

cei 
pe

ia 
să 
se

Vladimir MORARU

Sezonul marilor curse rutiere 
început și cel mai proaspăt laureat 
este asul italian al pedalei Felice 
Gimondi, cîștigător autoritar al cla
sicei curse Milan — San Remo, 
disputată luni. Iată-l pe fostul 
campion, aci în poziția a doua (cu 
tricou alb), pedalînd în roata da
nezului Olsen, pentru moment în 
fruntea plutonului de alergători

TAMPERE RENUNȚA
LA OLIMPIADA ALBĂ

TELEX
Selecționata de lupte libere a U.R.S.S. 
și-a început turneul în S.U.A. evolulnd 
la New York în compania reprezenta
tivei țării-gazdă. Luptătorii sovietici, 
care au ciștigat 7 din cele 10 meciuri 
disputate, au obținut victoria cu scorul 
de 16—4. Intr-unui dintre cele mai spec
taculoase meciuri, Ivan Iarîghin (cat. 
100 kg) l-a învins la puncte pe Buck 
Deadrich. Iar. în limitele categoriei 90 
kg, Levan Tediașvi-li l-a întrecut pe 
Russ Helickson. Singura victorie a gaz
delor a fost o-bținută de Sergio Gon
zales (cat. 48 kg), care a dispus la 
puncte de T. Pașaev. La cat. 58 kg. Lyod 
Keaser a terminat la egalitate cu Nasru- 
laev .
B
Competiția internațională de sărituri cu 
schiurile, desfășurată pe trambulina gi
gant de la Planica, s-a încheiat cu vic
toria elvețianului Walter Steiner, care, 
în trei concursuri, a totalizat 533.5 p. 
L-au urmat în clasamentul general fin
landezul Esko Rautonaho — 485.5 p și 
norvegianul Dag Fosum — 465 p. Ultimul 
concurs a fost ciștigat de Walter Steiner, 
cu 179,5 puncte și sărituri de 166 m și 
148 m. In primul concurs Steiner egalase 
recordul mondial, cu 169 m.

în primul tur al concursului de tenis 
de la Tucson (Arizona), jucătorul ame
rican Bob Lutz l-a învins cu 2—6. 6—2, 
6—1 pe compatriotul său Tom Gorman, 
în alte două partide disputate, Allan 
Stone (Australia) a dispus cu 2—6, 7—6, 
6—3 de Manuel Orantes (Spania), iar 
Mark Cox (Anglia) l-a întrecut cu 7— 
6—7. 7—6 pe Erik van Dillen (S.U.A.).
■
A început turneul feminin de tenis de la 
Akron (Ohio). în prima partidă, jucă- 
toarea vest-germană Katja Ebbinghaus, 
a întrecut cu 2—6, 7—6, 6—4 pe * 
Martinez (S.U.A.). Alte rezultate: 
Teeguarden (S.U.A.) — Veronica 
ton (Anglia) 6—1, 6—3; Virginia 
(Anglia) — Sally Greer (S.U-A.) 
6—3; Olga Morozova (U.R.S.S.) — 
ches Bartkowicz (S.U.A.) 6—2, 
Kris Kemmer (S.U.A.) — sally Maharaj 
(Porto Rico) 6—1, 6—0.
H
Selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 11—2 (3—1, 
4—0. 4—1) reprezentativa Finlandei, în 
meciul amical disputat la Helsinki. Go
lurile învingătorilor au fost înscrise de 
Malțev (3), Harlamov (2), rjapkin, Mi
hailov, -lakușev, Petrov, Sciddrin, Bo
dunov.
■
La Praga s-a disputat cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele secunde de 
hochei pe gheață ale U.R.S.S. și Ceho
slovaciei. Hocheiștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 7—2 (3—1, 
0—1, 4—0). în primul joc, desfășurat la 
Sumperk, scorul a fost egal: 4—4.
H
înaintea ultimei runde a turneului in
ternațional feminin de șah de la Belgrad, 
pe primul loc în clasament se află cam
pioana mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 10V2 puncte, urmată de 
Suzana Verdczi (Ungaria) — 81/? o Te
reza Stadler (iugoslavia) — 8 p, Vlasta 
Kalchbrenn-er (Iugoslavia) — 7 p, Ste- 
panka Vokralova (Cehoslovacia) — 7 p 
ele. Numai remize în partidele între
rupte: Vokralova — Lazarevici; Stadler 
— Veroczi; Kalchbrenner — Radzikowska.

Ceci 
Fam 
Bur- 

Wade 
6—2.
Fea-
6-3;

Telefoto : A.P.-AGERPRES

HELSINCHI, 20 (Agerpres). — 
Consiliul municipal al orașului 
finlandez Tampere și-a retras can- 
ditatura de la organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din anul 1980. 
Această hotărîre a fost luată de 
edilii orașului care nu pot asigura 
desfășurarea probelor de schi al
pin, conform cu indicațiile și re
gulamentul Comitetului internați
onal olimpic.

La Split s-a desfășurat meciul retur din
tre echipa locală Iugoplastika și forma
ția Partizan Belgrad, conttnd pentru 
semifinalele competiției internaționale 
masculine de baschet „Cupa Koraci". 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 
85—75 (44—34). învingătoare cu 108—97 în 
primul joc, echipa Partizan Belgrad s-a 
calificat pentru finala competiției.■
în localitatea vest-germană Rosenheim 
s-au întilnit, într-un meci international 
amical, echipele reprezentative de hochei 
pe gheață ale R.F. Germaniei și Japo
niei. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 9—6 (3—4. 2—2, 4—6).

DIN NOU, LA GHIDONUL 
MOTOCICLETEI

La începutul acestei luni, pe motodro- 
mul din Praga, în uralele nesfîrșite ale 
spectatorilor, își făcea reapariția unul 
dintre cei mai iubiți motoeicliști ai Ce
hoslovaciei, alergătorul Jiri Hurava. 
Luni întregi, el plutise între moarte și 
viață, ■ iar salvarea sa a constituit — 
după aprecierile presei din Cehoslovacia 
— o acțiune în care medalia de aur tre
buia decernată medicinii sportive.

La finele anului 1972, în cursul unei 
întreceri motocicliste disputate în Gru- 
zia, Jiri a suferit un grav accident, ma
șina sa părăsind pista și lovindu-se de 
obstacolele din preajma ei. Hurava a 
fost transportat imediat la clinica dim 
Tbilisi^ unde medicii au constatat un 
puternic traumatism cranian. De aseme
nea, el mai suferise dislocarea unor

vertebre și cîteva coaste fracturate. Me
dicii sovietici au făcut tot ce era posibil 
pentru salvarea vieții tînărulul sportiv 
și au reușit pe deplin. Dar se părea că 
este pierdut pentru sport. Nu aceasta 
era însă și părerea medicului specialist 
cehoslovac Fuzek, în tovărășia căruia 
Jiri a părăsit spitalul din Tbilisi pentru 
o clinică din Praga. Vreme de un an, 
personalul clinicii a făcut totul pentru a 
putea reda tînărului comoara ce o pier
duse : sportul.

„Apariția lui Hurava pe pistele de 
alergări a fost un prilej de sărbătoare" 
— scrie ziarul „Rude Pravo", adăugind : 
„El va simți din nou voluptatea între
cerii, cu tinerii de 
și viteji”.

RLATELIA

Din ce în ce, în tot mai multe țări, măr
cile poștale sînt ilustrate cu imagini din 
diferite discipline sportive. Numai în 
ultimele trei luni, de pildă, în peste 30 
de țări au apărut timbre eu subiect 
sportiv. Iată cîteva exemple : în Suedia
— un schior fondist, în Elveția — tir, în 
Finlanda — schi și atletism, in R.D. Ger
mană — handbal și fotbal, in Bulgaria
— yachting și fotbal, în Noua Zeelandă
— atletism și natație, in Ungaria — tenis 
șl lupte, în iran — fotbal, în Nigeria — 
schi. în R.F. Germania — fotbal. în Ar
gentina — fotbal, în Australia — fotbal 
ele.

seama lui, puternici

SPORTIVĂ
CAMPION ÎMPOTRIVA 

VOINȚEI FAMILIEI

In divizia A la baschet
CLUJ, 20 (prin telefon). Meciul 

de baschet „U“ Cluj — Steaua con
țină pentru divizia A s-a 
cu rezultatul de 76—91 
Debut favorabil pentru 
care imprimînd jocului un 
pid surprind apărarea
conduc la diferențe destul de mari 
(min. 7:24—14, min. 10:29—17). Din 
acest moment sportivii de la Steaua 
se apără mult mai agresiv, Ocze-

„U" CLUJ STEAUA 76-91

din

încheiat 
(39—46). 
studenți, 
ritm ra-

adversă și

LA VOLAN

Sportul cucerește . _ . .
inspiră și pe creatorii timbrelor poștale.

toate continentele și

Peste citeira clipe bolidut va pleca In cursă... Pentru a-și realiza recordul destui 
A-rn la oră. automobilistul englez Dennis Priddle a fost obligat să folosească acest 
original costum de protecție care-l dă alură de... marțian. In realitate, este vorba de 
un echipament ultra-perfecțlonat, care rezistă cel puțin 2 minute la foc iar măștile 
cu care este prevăzută casca asigură respirația normală a pilotului in orice condiții.

Anumite detalii biografice fac 
campionul canadian Toller Cranston o 
figură interesantă. El a devenit patina
tor de performanță, împotriva dorinței 
familiei sale, care îl interzisese să se 
ocupe de artă sau de sport.

Conflictul dintre Toller și părinții săi 
a început atunci cînd tînăra odraslă a 
refuzat cu încăpățînare să devină co
merciant. continuînd tradiția de negus
tori a Cranstonilor. mari textlliști din 
Toronto. Băiatul dorea să devină pictor, 
profesie pentru care manifesta aptitudini 
neobișnuite. Tatăl i-a tăiat toate subsi
diile și Toller era gata să se supună 
iugului patern, cînd soarta i-a scos-o 
in cale pe antrenoarea de patinaj ar
tistic E’len Burke, care l-a aiutat pe 
ttnăr să se înscrie la o Academie de 
arte plastice, cu condiția să se ocupe si 
de patina Iul artistic, domeniu în care 
Cranston manifesta deosebite aptitudini.

i 
i

CEA MAI LUNGA . DOMNIE' 
D!N ISTORIA BOXULUI

Martie 
senzație 
Barrow. . _ ______
sub numele de Joe Louis. își 
retragerea. ’ . ' “
de nu mai puțin de 25 de ori. Era 
timpul. ..Bombardierul negru“ 
35 de ani...

Dar atracția ringului a fost mai puter
nică deeît această hotărîre și iată-l pe 
Joe Louis, după un an. apărînd din nou 
in „careul magic’4. unde avea însă 
fie învins 
In același 
șl ultimă 
zastruos : 
lui Rocky

A fost ultimul meci al aceluia care a 
deținut timp de 12 ani — record — titlul 
de campion mondial, la toate categoriile.

lak șj Cîmpeanu domină clar am
bele panouri și în min. 14 Steaua 
preia conducerea : 32—31 dominînd 
clar pînă ia sfîrșitu] meciului. Au 
marcat: Demian 14. Ruhring
6, Zdrenghea 9, Vizi 12, Schuller 6, 
Roman 18, Nagy 7, Antal 2, Kun 
2 pentru „U“, respectiv Tarău 7, 
Cîmpeanu 19, Savu 18, Pîrșu 4, 
Cernat 21, Dumitru 6, Oczelak 16.

Au arbitrat V. Kadar și C. Dumi
tru.

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Aseară s-au desfășurat meciurile retur din sferturile de finală ale cupe-
lor europene. Echipele scrise 
competițiilor, lată rezultatele 
sînt rezultatele din tur)

cu litere mai negre s-au calificat in semifinalele 
sosite pină la închiderea ediției (intre paranteze

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

1949 avea să aducă o știre de 
în lumea boxului. Joseph Louis 
cunoscut între corzile ringului 

. . anunța 
după ce își apărase titlul 

și 
împlinea

_ să
la puncte de Ezzard Charles, 
an, la 26 octombrie, o a doua 
încercare, soldată și mai de
le.o. în repriza a 8-a în fața 
Marciano.

I

T.S.K.A. Sofia
Ujpesti Dozsa
Celtic Glasgow
Meciul Atletico Madrid

P.A.O.K. Salonic
Beroe Stara Zogora
F. C. Zurich
Borussia Monchengladbach

Lokomotive Leipzig
Tottenham Hotspur

— Bayern Miinchen
— Spartak Trnava
— F. C. Basel
— Steaua roșie Belgrad (2—I

CUPA CUPELOR

— A.C. Milan
— F.C. Magdeburg
— Sporting Lisabona
— Glentoran Belfast

CUPA U.E.F.A,

— Ispswich Town
— F. C. Koln
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(1—4) 2—1
(1 — 1) 5—4
(2—3) 4—2 

■0) se joacă azi.

(0—3)
(0—2)
(0-3)
(2—0)

(0—1)
(2—1)

2—2
1—1
1—1
5—0

5—3
3—0


