
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a douăsprezecea sesiune a celei 
de-a șasea legislaturi, în ziua de 28 martie 1974, ora 10 dimineața,
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„TURNEUL PRIMĂVERII" LA ROX
’ După cite 5 reuniuni pugilistice, 
care au suscitat un interes mereu 
erescînd, la Timișoara și Ploiești 
„Turneul primăverii" a ajuns în 
faza finalelor, care se vor 'disputa 
sîmbătă seara. Atracția stîrnită de 
gale a sporit în intensitate datorită 
nenumăratelor surprize cu care au

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru Constan
tin CREȚU). în reuniunea a doua, 
de miercuri, numeroșii spectatori, 
care au urmărit meciurile de box 
din cadrul „Turneului primăverii", 
au aplaudat la scenă deschisă evo
luțiile pugiliștiior. Dintre partidele

J

LA PLOIEȘTI : cat. muscă : Th. 
Dinu (Dinamo Buc.) b.p. Tr. Cer- 
chia (Portul C-ța), Șt. Băiatu (C.'S.M. 
Buc.) b.p. I. Mustafa (Farul C-ța). ; 
cat. pană : P. Nedelcea (C.S.M. Reși
ța) b.p. N. Butiseacă (B.C. Galați), 
M. Ploieșteanu (Progresul Buc.) b.ab. 
2 O. Amăzăroaie (B.C. Galați) ; cat. 
ușoară : C. Stanciu (Metalul Buc.) 
b.k.o.2 C. Gutui (B.C. Brăila), C. 
Hoduț (Rapid) b.p. Antoniu Vasile 
(Dinamo Buc.) : cat. mijlocie mică : 
V. Filip (Farul C-ța) b.ab. 1 N, Blaj 
(CIL Reghin), Al. Tîrboi (Farul C-ța) 
b.p. T. Nicolae (Metalul Buc.) ; cat. 
grea : A. Iancu (Muscelul Cîmpulung) 
b.ab. 2.1. Boancă (Dinamo Brașov), 
I. Sănătescu cîștigă fără adversar.

LA TIMIȘOARA : cat. semimuscă : 
P. Ganea (B.C. Galați) b.p. Șt. Bo
boc (pinamo Buc.), R. Cozma (CSM 
Cluj) b.p. Tr. Boșcu (B.C. Galați) ; 
cat. cocoș : Șt. Duminică (B.C. Ga
lați) b.p. Gh. Sabău (Voința Satu 
Mare), I. Memet (Steaua) b.p. Gh. 
Marinei (B.C. Brăila) ; cat. semiușoa- 
ră : I. Vladimir (Dinamo Buc.) b.k.o. 
2 (!) Ad. Guțu (B.C. Galați), Ad. 
Boșcu (B.C. Galați) b.p. C. Dia (Muș- 
celul Cîmpulung) ; cat. semimijloeie : 
I. Tîrîlă (B.C. Galați) cîștigă prin 
neprezentarea lui V. Zilberman 
(Steaua) — care a depășit greutatea ! 
I. Fuidu (U.M. Timișoara) b.p. (!) 
Sandu Mihalcea (Dinamo Buc.) : cat. 
mijlocie : M. Jagăru (B.C. Galati) 
b.p. C. Iancu (Olimpia Buc.), P. Tă- 
nase (Nicolina Iași) b.p. FI. Bobi 
(Voința Buc.) ; cat. semigrea : M. 
Simon (Dinamo Buc.) b.p. (!) I. 
Gyorffi (Dinamo Buc.), C. Văran 
(CSM Reșița) b.p. (!) I. Peter (Dina
mo Brașov).

Vineri, în ambele orașe, turneul face, 
pauză. Simbătă seara, la Ploiești șl Ti
mișoara se dispută finalele.

NOȘTRI
AU PLECAT
LA CROSUL

BALCANIC
Ieri au plecat în Iugoslavia atle- 

ții și atletele care ne vor repre
zenta la Crosul Balcanic ce se va 
desfășura duminică la Velenje (Iu
goslavia). Cu foarte puține excepții 
echipele au în alcătuire sportivii 
clasați în primele patru locuri — 
la fete — și primele șase locuri — 
la băieți — la concursul republi
can de cros desfășurat la 25 februa
rie la băile Felix. Au făcut depla
sarea următorii atleți :

Junioare : Viorica Jitaru, Viorica 
Neagu, Elena Nichita și Tatiana 
Bălan.

Juniori : Gheorghe Buruiană, Ni
colae Voicu, Marin Bis'riceanu, Io
sif Koss, Zoltan Szekeli și Ale
xandra Koss.

Tineret : Gheorghe Ghipu, Nico
lae Onescu. Paul Copu, Mihai 
Ifrim, Ladislau Vojcik și Andrei 
Gyorgy.

Senioare : Natalia Andrei, Maria 
Lined, Rafira Fița, Mariana Suman.

Seniori : Ilie Cioca. Ilie Floroiu, 
Petre Lupan, Nicolae Mustață, Moi
se Hatoș și Cătălin Andreica.

II SPORTIVE DE MASĂ.
VEȘTI DE LA

B CORESPONDENȚII NOȘTRI

CRAIOVA
Membrii asociației sportive Viito

rul — Liceul N. Bălcescu, Craiova
— au luat startul în ediția de vară 
a „Cupei tineretului". Peste 800 de 
elevi au participat la un reușit cros 
desfășurat pe frumoasele alei din 
Parcul Poporului, în timp Ce la 
baza sportivă a liceului, alte cîteva 
zeci de tineri și tinere au susținut 
jocuri de handbal și volei în cadrul' 
unei competiții interclase.

Cei mai buni alergători la crosul 
inaugural au fost: cat. 12—14 ani
— Alexandra Stoenescu (cl. VI-a A) 
și Marian Andrei (cl. Vl-a B) ; 15— 
17 anj — Zoe Calpazidis (anul II H) 
și Ion Constantin (anul I A) ; 18— 
19 ani — Dumitra Copilescu (anul 
IV C) și Ruslan Geapana (â- 
nul III I).

M. DRAGANOIU — coresp. 
PLOIEȘTI

Etapa județeană a „Cupei tine
retului" la tenis de masa pentru 
cooperatorii prahoveni a avut loc 
în clădirea nouă a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Ploiești. Aici 
și-au măsurat forțele salariați ai 
cooperației meșteșugărești, mem
bri ai asociațiilor sportive Voința 
din Sinaia, Cîmpina, Mizil și 
Ploiești.

în mod deosebit s-au evidențiat 
reprezentanții asociației sportive Vo
ința Sinaia, care au și cîștigat am-

Elevii ^iceului Nicolae Bălcescu din Craiova au luat startul în ediția de 
vhră a JCUpei Mărului".

Antoniu Vasile (Dinamo București), 
repriză in fața tînărului

declarat învingător prin k.o. în prima
Iosif Plenert (A.S.A. Cluj)
Foto : Ion TĂNASESCU — Ploiești

în vederea apropiatelor

C. E. de tenis de masă

fost presărate și de care .nu au fost 
lipsite nici semjfmaîels din seara 
fie joi.

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, de la 
corespondentul nostril Anastase 
VLASCEANU). — în cursul Celei 
de a patra reuniuni au fost desem
nați ultimii seiriifinaliștl al catego
riilor găzduite de orașul nostru. 
Mult interes au stîrnft în special 
-partidele din cadrul categoriei pa
nă, care au dus ’de altfel și la o 
surpriză: înfrîngerea tinerel spe
ranțe Constantin Ștefanovici de că
tre gălățeanu) Nicolae Butiseacă.

Iată rezultatele partidelor 'dispu
tate miercuri 6eara:

Cat. pană ; Pavel Nedelcea (C.S.M. 
Reșița) b.p. Ion Mare$ (Muscelul), 
Nicolae Butiseacă (Box Club Ga
lați) b.p. Constantin. Ștefanovici 
(Dinamo Buc.), Mihai Ploieșteanu 
(Progresul Buc.) b. ab. II Andrei 
Florea (C.S.M. Crajova). Octavian 
Amăzăroaie (Box Club Galați) b.p. 
Ionel Vasile (Tractorul Brașov).

Cat, mijlocie mic5: Nicolae Blaj 
(Voința Reghin) b.p. Sever Ban 
(C.S.M. Cluj). Valeriu Filip (Farul 
Constanța) b. ab. ifî Alexandru 
Toth (Voința Satu Mare). Alexandru 
Tîrboi (Farul Constanța) b. p. Ion 
Mocanu (Metalul Bocșa Română), 
Tudor Nicolae (Metalul Buc.) b.p. 
Ion Moldovan (Voința Cluj).

de un bun nivel tehnic s-au des
prins cele care au opus perechile 
P. Ganea—V. JugănarU, Șt. Dumi
nică— Al.Dobăieș, I. Memet—Fr. Mol
nar și I. Fuicu—V. Prodan. REZUL
TATE TEHNICE : cat. semimuscă : 
P. Ganea (B.C. Galați) b.p. V. Ju- 
gănaru (Met. Plopeni), Șt. Boboc 
(Dinamo Buc.) b.p. E. Coman (B.C. 
Brăila), Tr. Boșcu (B.C. Galați) b. 
ab. 3 Z. Stanciu (Rapid) R. Cozma 
(C.S.M. Cluj)' b.p. D. Negru (Dinâmo 
Bv) ; cat. 'cocoș: Gh. Sabău (Vo
ința S. Mare) b. ab. 2 I. Enache 
(ASA Bacău), Șt. Duminică (B.C. 
Galați) b.p. Al. Dobăieș (CIL Si- 
ghet), Gh. Marinei (B.C. Brăila) 
b.ab. 2. D. Gorea (Dinamo Bv), I. 
Memet (Steaua) b.p. Fr. Molnar (Di
namo Bv) ; cat. semimijloeie : V. 
Zilberman (Steaua) b.p. L. Oancea 
(C.S. Muscel). I. Tîrîlă (B.C. Galați) 
b.ab. 2. G. Crețu (C.S. Zalău), I. 
Fuicu (UM Tim) b.p. V. Prodan 
(Met. Buc.), Sandu Mihalcea (Dina
mo Buc.) b.ab. 2. N. Feroiu (Dacia 
Pitești).

V. ZILBERMAN,
S. MIHALCEA, TR. CERCHIA, 
O. AMĂZĂROAIE, I. GYORFFI, 

I. PETER — ELIMINAȚI
Iată rezultatele înregistrate în ca

drul semifinalelor disputate joi 
saara :

NOI MAEȘTRI EMERITI Al SPORTULUI
Joi, la sediul Aeroclubului Cen

tral Român a avut loc solemnita
tea înmînării diplomelor și insig
nelor de maestru emerit al spor
tului unor sportivi care au obți
nut rezultate de valoare. Coman

dantul A.C.R., colonel Nicolae Fă- 
gădaru, a înmînat distincțiile pla- 
noristului Emil Iliescu și parașu- 
tistului Vasile Sebe, pentru per
formanțele obținute de-a lungul u- 
nei îndelungate activități.

„ÎNCREDEREA 
ÎN VICTORIA 

FINALĂ
NE-A FĂCUT 

SĂ NE UNIM 
FORȚELE"

— declară Alice Grofova, partenera 
de dublu a Măriei Alexandru -

Remarcabilă jucătoare de sim
plu. maestra emerită a sportului 
Măria Alexandru esțc excelenî| și 
în întîlnirfle de dublii. Actuala 
deținătoare a titlului supretK la 
dublu femei — alături de japo
neza Mî’ho Hamada — românca 
a mai cucerit medalia de aur îa 
campionatele lumii, în 1961 îrii- 
preuriă cu Geta Pitică, iar în pal
maresul ei mai sînt îhscrise și 
titluri continentale la dublu fe
mei și dublu mixt. Cunoșeîndu-i 
aptitudinile Măriei și pentru aceste 
probe ca și marile ei posibilități 
de adaptare cu parteneri, indife
rent stilul de joc, antrenoarea e- 
merită Ella Constantinescu a găsit 
o soluție (de acord și cu eleva sa) 
și pentru campionatele europene de 
la Novi Sad (6—13 aprilie). Astfel, 
în timp ce la dublu mixt va juca

Maria Alexandru și Alice Grofova la unul dintre recentele antrenamen
te din sala Școlii sportive buzoiene Foto : P. ROMOȘAN

bele titluri puse în joc prin Vasile 
Cfiirica și Olga Bassi. De m®fiȘ- 
nat că învingătorul a întîlnit în 
partida finală pe Gheorghe Ștefan, 
și el sinăiari.

Mircea ȘTEFĂNESCU — coresp.

TECUCI
într-o atmosferă de entuziasm ti

neresc, la Tecuci s-a desfășurat du
minică dimineață „Crosul primăve
rii", acțiune organizată de către con
siliul municipal pentru educație fi
zică șj sport și Comitetul municipal 
U.T.C. Cei peste 2 000 de elevi din

cadrul școlilor și liceelor din loca- 
li'ffite și-ah disputat cu multă ar- 
doa'fe locurile fruntașe.

Iată numele cîștigătorilor : 
FETE — cat. 11—13 ani — Rodica- 
Marin (Șc. gen. 8) ; cat. 13—14 ani, 
Giierghir.ița Mocănașu (Șc. gen. 4) ; 
cât, 15 ani — Mariana Apreotesei 
(Lie. nr. 2) ; cat. 16 ani — Lenuța 
Dinu (Lie. 2) ; cat. 17 ani — Mi- 
haela Vleru (Lie. nr. 2). BĂIEȚI: 
cat. 11—12 ani — Ionel Cracea (Șc. 
gen. 6) ; cat. 13—14 ani — Constan
tin Stbian (Șc. gen. 2) ; cat. 16—11 
ani — M. Loicner (Lie. 2).

Turneul international de șah din Capitală

PARTIDA DERBY SE
Seria partidelor decisive pentru 

ocuparea primului loc, începută 
miercuri după-amiază (runda a 
Xl-a), nu a adus încă nici o clari
ficare.

Și aseară am asistat la o rundă 
foarte animată, deși numai o sin
gură partidă a fost decisă : Ma- 
ciejewski — Popov 0—1. Kurajița 
nu a putut destrăma apărarea so
lidă a adversarului său, Lothâr 
Vogt, și a trebuit să se mulțu
mească cu remiza. Cu același re
zultat s-a încheiat și partida Pla- 
chetka — Ciocâltea, după încer
cări ambițioase și de o parte și de 
alta. Părtaș și Rodriguez au con
venit asupra remizei după numai 
20 de mutări. Maestrul Farago a

DISPUTĂ ASTĂZI...
încercat totul să-1 înfrîngă ' pe 
Șubă, dar acesta a respins cu un 
calm de invidiat toate amenință
rile și arbitrii au consemnat din 
nou egalitatea- Partidele Stanciu 
— Țe$kovski și Vaisman — Ghiz- 
davu s-au întrerupt. In clasament, 
Kurajița păstrează primul loc cu 
8J/2 puncte, urmat, de Țeșkovski 
Ț’/a (2). Westerinen (1), Vogt, Fa
rago 7, Popov 6, Vaisman (1), Cio
câltea. Șubă 5l/a etc,

Ast.ăzi, începînd ca de obicei la 
ora 16, se dispută runda a XIII-a,

Tiberiu RADULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

în obiectiv — analiza participării studenților la activitățile 
sportive de masă și îndeosebi la „Cupa tineretului41- 

NEAJUNSURILE SEMNALATE LA EDIȚIA DE IARNĂ 
NU TREBUIE SĂ SE REPETE LA CEA DE VARĂ!

Consfătuirea organizată la București cu vicepreședinții U.A.S.C. 
din centrele universitare, responsabili cu problemele de sport, 
turism și de pregătire pentru apărarea patriei.

Competiție de masă cu caracter re
publican, menită să cuprindă în prac
ticarea organizată a exercițiului fizic 
și sportului cit mai mulți elevi și 
studenți, oameni ai muncii de la o- 
rașe și sate pînă la vîrsta de 30 de 
ani, „Cupa tineretului" a cunoscut, la 
ediția sa inițială de iarnă, un fru
mos succes de participare și în rîn- 
dul celor care studiază în institute 
și facultăți. O primă analiză efectuată 
în cadrul Comisiei centrale de orga
nizare a „Cupei tineretului" a rele
vat acest lucru. S-a scos în relief a- 
Euența studențimii noastre la întrece
rile de sehi și șah, faptul că foarte 
mulți dintre ei îndrăgesc tenisul de 
masă. Competiția a constituit în ca
zul multor centre universitare o ve
ritabilă sărbătoare a sportului de 
masă.

Analiza la care ne-am referit a 
scos, însă, în relief și unele neajun
suri manifestate, îndeosebi de ordin 
organizatoric. Ele au format — sepa
rat — obiectul unei consfătuiri foarte 
utile purtate cu vicepreședinții 
U.A.S.C., responsabilii cu problemele 
de sport-turism și de pregătire pen
tru apărarea patriei, din toate cen
trele universitare. în cadrul consfătui
rii au fost dezbătute șl alte aspecte 
legate de activitatea sportivă de masă 
a studenților.

S-a recunoscut cu acest prilej că 
nu în toate cazurile la nivelul insti
tutelor de învățămînt superior, „Cupa 
tineretului", ediția de iarnă, s-a bu
curat de atenția cuvenită, asigurîn- 
du-i-se în acest sens cadrul propagan

distic și mobilizatoric corespunzător, 
în facultățile din Centrul universitar 
Craiova, de pildă, „nu s-a înțeles nici 
pînă acum rostul acestei competiții" 
(apreciază tovarășul Marian Georges
cu, vicepreședintele U.A.S.C. de resort) 
și în acest context „nu s-a plecat cu 
suficiență convingere chiar de la pri
ma verigă a institutelor de învăță- 
mînț superior". Cit de tristă consta
tare,' acum după mai bine de un se
mestru de învățătură, să nu se știe 
rostul unei competiții de masă atît 
de importante ! Este ușor de imaginat' 
modul cum s-a desfășurat aceasta în 
orașul de pe Jiu... în Centrele uni
versitare Galați și Constanța, datorită 
unei slabe colaborări între U.A.S.C- 
și- C.J.E.F.S., nu s-au difuzat în timp 
util regulamentele și afișele „Cupei 
tineretului". Un singur exemplar aflat 
la catedra de educație fizică a Insti
tutului politehnic, cînd în realitate 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport a trimis în țară sute 
și mii de afișe și regulamente ! ? 
Desigur pare aproape de neînțeles 
cum în Centrul universitar Suceava, 
NICI O STUDENTĂ nu cunoaște jo
cul de șah, motiv pentru care s-a 
absentat de la competiție-. Abia acum 
activiștii U-A.S.C. din .. Suceava . se 
preocupă de organizarea unor centre 
de inițiere în șah. Firește, mai bine 
mai, tîrziu decit niciodată... Si Wlăi 
ciudat pare cazul Clujului,, absent și 
el de la finala pe țară, la fete, orga
nizata la Craiova. Motive justificati
ve; de bună’ seamă că se pot găsi, 
dar fenomenul de negjijșjiță’ 'și de

superficialitate ca atare este de ne
contestat. Căntrul universitar C6h- 
stanța nu s-a prezentat deliberat, la 
întrecerile de schi, apreciind că re
prezentanții lui nii sînt suficient de 
pregătiți pentru a face față întrecerii. 
Este foarte adevărat, iariia a fost des
tul de biîndă cu municipiul de pe Li
toral. Dar — cu puțină chibzuială 
s-ar fi putut 'organiza excursii în di
ferite zone de munte (cum au proce
dat alte centre universitare aflate în 
aceeași situație !) pentru a asigura 
cit de cit pregătirea pentru această 
probă a competiției..- De-a dreptul 
de neînțeles pare situația din cen
trul universitar Iași, ai cărui repre
zentanți au lipsit integral de la finală 
republicană de șah ! 1 Ceva mâi mult, 
reprezentanții U.A.S.C. Iași au ab
sentat (fiind singurii dealtfel) și de 
la consfătuirea la care ne referim.

Âșa cum a ținut să sublinieze în 
consfătuire, tovarășul Kalaman Pusz- 
iai, secretar al U.A.S-C.R., care a 
prezidat consfătuirea, neajunsurile 
semnalate (ca și altele care au mai 
existat) pot constitui un prețios iz
vor de învățăminte pentru viitor, în 
organizarea întrecerilor de tenis de 
masă, ale căror finale au loc în luna 
aprilie la Ploiești și ale celor din ca
drul ediției de vară a „Cupei tinere
tului", aflate în plină desfășurare în 
toate centrele universitare. Se im
pune ca activiștii U.A.S.C., toți cei 
care au obligații directe sau atribu- 
țiuni în domeniul educației fizice și

Tiberiu STAMA

în compania iugoslavului Știpan- 
cîci (cu căfe a cîștigat medaliă de 
argint la C.M. de la Nagbyâ — 
1971) la dulolu fete, Maria Alexan
dru va facb peîeche efi canipioa- 
rja CeJloșl8va<jtei, Alice GtofiSVa, 
fmalistă îa ultiîna ediție a C. M. 
de anul trecut de la Sarajevo.

Forurile de resort cehoslovace 
fiind de acord (câ și GrqioVa), 
cele două sportive au și evoluat 
pînă acum în două competiții de 
anvergura: campionatele interna
ționale ale Cehoslovaciei (locul se
cund) și Angliei unde au ieșit în
vingătoare. Perspectivele fiind în
curajatoare, federația noastră de 
specialitate a invitat-o pe Alice 
Grofova să efectueze o serie de an
trenamente corhune cu campioana 
României. în consecință, redutabila 
sportivă cehoslovacă (în vîrstă de 
22 de ani și studentă în. anul IV 
la Facultatea de educație fizică și 
spor? din Bratislava) a participat 
timip 'de o săptămînă la pregătirile 
lotidui nostru republican, găzduite 
la Buztf&.

Cu o talie de basqhetbalistă, 
Grofova IHSresiȘieazK prin forța 
loviturilor ofensive, in special, for- 
handul său fiind incisiv, de o mare 
eficacitate. Valoarea ei a impus-o 
repede în ierarhia elitei mondiale 
și continentale — după nouă ani 
de la debut ea figurînd printre 
fâvoritele apropiatelor campionate 
ale Europei. Și la antrenamentele 
ei de la Buzău s-au putut observa 
realele calități de căre dispune. 
Totodată, sportiva oaspe s-a dove
dit și o interlocutoare agreabilă, 
ea răspunzînd cu multă amabili
tate întrebărilor noastre.

— Cînd ați văzut-o pentru _ pri
ma oară pe actuala dv. coechipie
ră de dublu ?

— în 1967, la Bratislava, în ora
șul meu natal, cu ocazia unui tur-

C. COMARNiSCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

oe ieri la amiază FOTBALIȘTII NOȘTRI

SÎNT ÎN CAPITALA FRANJEI
® Dumitru, bolnav, nu a făcut deplasarea B Beldeanu, proba
bilul înlocuitor ® Un prim antrenament pe stadionul „Parc des 
Princes" ® Posibile remanieri în selecționata-gazdă ® La Paris 
primăvara nu a sosit încă

PARIS, 21 (prin telefon). Era timp 
frumos, cald, însorit, încă de la pri
mele ore ale dimineții de joi cînd, 
în dreptul aeroportului internațional 
Otopeni, a stopat autocarul ce-i a- 
ducea pe selecționabili de la Snagov. 
Cîteva clipe după aceea, din elegan
tul autobuz coborau toți cei 16 jucă
tori oare evoluaseră ieri după-amia- 
ză în amicalul cu metalurgiștii bucu- 
reșteni, adică : Răducanu, Jivan, A'n- 
ghelini, Antonescu, Dinu, Cristaehe, 
Hajnal, Dumitru, Bălăci, Iordănescu, 
Beldeanu, Troi, Dumitraehe, Kun, M. 
Sandu și Marcu, cărora li se adă.u- 
gase și rapidistul FI, Marin, che
mat la lot în locul lui Sameș, un 
indisponibil de ultimă oră.

Totul părea să anunțe un start li
niștit, fără pene, spre capitala Frah-

tei, cel puțin așa se prezentau lucru
rile în momentul întîlnirii noastre 
cu tricolorii, la aeroport ; cînd deo
dată, o veste adusă de unul dintre 
jucători și apoi confirmată de con
ducerea delegației a... întunecat at
mosfera : Dumitru este bolnav, ast
fel stlnd lucrurile, el va rămîne a- 
casă !

O absență de rezonanță, firește, 
și cel mai în. măsură să aducă lă
muririle necesare este medicul lo
tului, Dumitru Tomescu : „aseară, la 
puțin timp după terminarea jocului 
de antrenament cu Metalul, Dumitru 
a prezentat o stare febrilă, 39 de 
grade, cu o cefalee rebelă. I s-a a- 
plicat tratamentul corespunzător, dar 
febra nu a cedat total nici a doua zi 
dimineața, motiv pentru care — și la

cererea lui — a fost lăsat acasă. Lui 
Dumitru i s-au dat indicațiile nece
sare pentru continuarea tratamentu
lui sub atenta supraveghere a medi
cului său de club".

Deosebit de afectat, fostul antrenor 
al lui Dumitru, la Rapid și la Steaua. 
Valentin Stănescu ni se destăinuia 
astfel, la puțin timp de la decolare : 
„ieri, după verificarea cu Metalul, 
m-a încercat un sentiment de satis
facție văzînd cum au evoluat cei trei 
de la mijloc : Bălăci, Dumitru și Ior- 
dănescu. Dintre ei, piesa cea mai 
importantă, în întreg mecanismul 
echipei, de altfel, era Dumitru. Du
pă cum vedeți, acum îmi lipsește. 
Singura soluție care îmi rămîne pen
tru postul de mijlocaș de acoperire, 
în zona din fata fundașilor centrali, 
se numește Beldeanu. Să sperăm că

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

LOTUL DE JUDO

x AL ROMÂNIEI -

LA „INTERNAȚIONALELE7'

R.D. GERMANE

La Potsdam vor avea loc, sîmbătă șl 
duminică, întrecerile campionatelor in
ternaționale ale R.D. Germane. Și-au 
anunțat participarea sportivi din 13 
țări, printre care Franța, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Olanda și U.R.S.S, Din 
țara noastră au plecat ieri dimineață 
10 judoka din lotul ce se pregătește 
pentru C.E. : cat. ușoară : L. Moldovan 
și Șt. Pop. cat. semimijloeie : M. No- 
topol și C. Roman, cat. mijlocie : I. 
Lazăr și V. Bideac, cat. semigrea: Gh. 
Nache, cat. grea : Gh. Dunjbrav.ă și 
I. Codrea, cat ooen : I. Mircea. Lotul 
este însoțit de antrenorii Gh. Donciu si 
C. Bogdan. Foto ; I. MIHAICA
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Dr, C, Șerpe, medicul lotului de handbal Normele de control obligatorii ale baschetbaliștilor

SĂ SUSJ1NĂ DIN NOU CELE 6 MECIURI
® LA FETE (GRUPA 7—12), 

VOINȚA TG. MUREȘ A RATAT 
EXAMENUL • DE AZI, TURNEE 
iN CAPITALĂ Șl LA TG. MUREȘ

ALE CAMPIONATULUI MONDIAL!a

Poate că succesele tiandltelului ro
mânesc au la bază și marea stabili
tate a «torelor sale. Majoritatea ce
lor ce-i conduc destinele, a celor ce 
lucrează în sectoare hotărîtoare (teh
nicieni, antrenori, activiști) au înde
lungate state de serviciu, 15—20 și 
chiar 25 de ani de activitate, înseam
nă experiență de neprețuit, cunoaș
terea în amănunțime a tuturor pro-

Cornel Penu, Cristian Gațu, Ștefan 
Birtalan și colegii lor, antrenorii 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase i-au 
mulțumit călduros pentru intensa sa 
activitate.

Deunăzi l-am întîlnit la Centrul de 
medicină sportivă- Preocupat, gînditor 
(poate că și vedea la 
realul unei noi bătălii 
ținerea supremației..)

orizont Mont- 
pentru men- 
nu

Ca 
s-â

întotdeauna, dr. Constantin 
accidentat la antrenament 

pentru a-l recupera.

Șerpe este la datorie. Constantin Tudosie 
și medicul face tot ce-i stă

Foto : Dragoș
tra putință 
NEAGU

blemelor și posibilitatea de a le 
zolva _ prompt, înseamnă un uriaș . _ 
lum de muncă sădit la temelia aces
tui impozant edificiu- Printre cei 
care îh curind își vor sărbători 20 de 
ârii de laborioasă activitate în slujba 
handbalului românesc se află și dr. 
Constantin Șerpe, medicul actual al 
lotului masculin. în pregătirile. pen
tru a VIII-a ediție a C.M., în timpul 
evoluției selecționatei noastre, dr. 
Constantin Șerpe și-a adus q nepre
țuită contribuție la menținerea și 
consolidarea sănătății handbaliștilor, 
la vindecarea rapidă a traumatisme
lor și chiar la crearea optimismului 
pe care băieții noștri l-au avut în tim

pul grelelor bătălii pentru cucerirea ce
lui de-âl 4-loa ' titlu de campioni ai 
lumii. Puțini știu că dr. Constantin 
Șerpe s-a culcat rareori înainte de 
două noaptea și nu s-a sculat nicio
dată după ora șase dimineața. Mo
dest.' încercînd să se facă 
puțin simțit, pentru a nu 
dar prezent pretutindeni undă 1 se 
solicita ajutorul, medicul lotului de 
handbal s-a făcut iubit de sportivi 
și antrenori. La șfîrșitul întrecerii,

re-
vo-

cit mai 
deranja.

TURNEUL DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

în care vom asista, probabil la 
cea rnai „tare“ întîlnire a concursu
lui (Țeșkovski — Kurajița), în care 
se înfruntă cei mai îndreptățiți 
pretendenți la victorie în acest 
turneu. De mare interes sînt și 
partidele Șubă — Vaisman (ambii 
jucători sînt destul de aproape 'de 
nota de maestru internațional), 
Vogt — Farago și Westerinen — 
Stane iu.

as

oprit pen-
Contributia

observat daca nu l-am fi 
tru a-1 felicita din nou. 
sa la obținerea performanței handba- 
liștilor români la Berlin merita, de
sigur, chiar mai mult. De aceea l-am 
provocat la o discuție. înainte de 
toate s-a simțit obligat să ne facă 
părtași la un „of" personal. „Nu de 
puține ori — ne spunea dr. Constan
tin Șerpe — am auzit discutîndu-se 
despre oportunitatea sprijinului tnedi- 
cinei sportive în realizarea unor mari 
performanțe. Ei bine, eu cred că 
astăzi nu mai poate fi separat trio-ul 
ailtrenor-medic-sportiv. Cînd medicul 
își face pe deplin datoria, cu conștiin
ciozitate, pasiune,, devotament și per

■rn>- tbbw.t

Nr. ?719

NITĂ ROBU (Box)
NICI UN RESTANȚIER! 
listele prezentate de Voința, pentru 
trecerea normelor, doar Borbala Ma- 
daras (cea mai în vîrstă jucătoare 
a formației) . și Katalin Konja au 
realizat punctajul necesar. Conform 
hotărîrii Biroului federal, Voința 
Tg. Mureș nu are drept de joc în 
actualul turneu (era necesar ca mi
nimum 7 jucătoare să îndeplinească 
baremul) și va pierde cele trei 
meciuri cu 2—0 (i se va acorda, 
însă, cîte un punct în clasament, 
deoarece este vorba de forfait teh
nic). în ziua de 5 aprilie (înaintea 
începerii turneului de la Satu 
Mare), Voința va putea încerca din 
nou trecerea normelor și dacă ten
tativa va izbuti; echipa va reintra 
în întrecerea oficială.

Situația în care se află actual
mente baschetul feminin (ca și cel 
masculin, de altfel) din Tg. Mureș 
(oraș cu o mare tradiție îh acest 
joc sportiv) este tristă, dar ea se 
datorează în exclusivitate tehnicie
nilor din localitate care nu au 
înțeles să aplice Solicitările exi
gente ale procesului de antrenament 
modern și nici nu au reușit să al
cătuiască o echipă puternică din 
jucătoarele împărțite acum 
ința, Institutul Pedagogic, 
sportivă și Liceul „Bolyai".

★

în Capitală și la Tg. 
campionatele republicane continuă 
astăzi, sîmbătă și duminică cu în- 
tîlnirile primelor turnee ale celui 
de al treilea tur. în sala Floreasda, 
astăzi (de la ora 16) sînt progra
mate meciurile (între paranteze, 
rezultatele din tururile precedente) : 
Universitatea Timișoara — I.E.F.S. 
(83—72, 75—64, 81—91), Steaua — 
Universitatea Cluj (72—58, 88—74, 
91—76) și Dinamo — Farul (88—51, 
108—77, 114—89).

La Tg. Mureș, în sala I.M.F., se 
întrec formațiile feminine partici
pante la grupă 7—12. Astăzi se 
dispută partidele Universitatea 
Iași — Olimpia București (47—34, 
59—45, 49—58) și Constructorul — 
Sănătatea (48—34, 59—49, 70—63).

desonalitate, cînd el se află alături
calificare, 

lor se 
sportivi 

orice

tehnicieni eu 
cînd roadele 
răsfrîng asupra unor 
lalentați gata să facă 
fel de sacrificii pentru dobîndirea 
performanței — atunci rezultatele se 
ridică mult peste anticipări- Se știe 
că astăzi nivelul performanțelor ma
xime se situează la limita dintre 
fiziologic și patologic a organismului, 
Nu poate face față unei asemenea 
solicitări decit un organism perfect 
sănătos, echilibrat din toate punctele 
de vedere, care să fie urmărit zi de 
zi. atît în timpul efortului cît și în 
afara lui de un medic de specialitate".

— Din punct de vedere medical, 
ce ne puteți epune despre echipa 
României ?

— Consider că a avut un potențial 
biologic excelent. Ea ar fi avut re
surse să joace din nou cele 6 me
ciuri 
posibil 
dintre 
luptat 
filaxia 
lor. S-: 
refacerii organismului 
specific și itespecifîc.

— Știm că în timpul C.M. a avut 
loc o masă rotundă la care au par
ticipat toți medicii sportivi- Prof. dr. 
K. Tittel (R.D.G.) ne-a vorbit în 

contribuția 
importante 

Cu acest 
hotărîri.

inaltă 
colaborării 

asupra 
gata

ale C.M. Acest lucru a fost 
datorită colaborării perfecte 
cei trei factori amintiți. Am 
cu perseverență pentru pro- 
aceidentărilor, a îmbolnăviri- 

■a acordat o atenție deosebită 
după efortul

K. Tittel (R.D.G.) 
termeni elogioși despre 
dv. Ia lămurirea unor 
probleme medico-sportive, 
prilej s-au luat și unele 
Despre ce este vorba ?

— Pentru ocrotirea 
vilor s-a decis : a) 
matului în sălile în 
șoară meciuri pentru 
prezentanți ai țărilor 
fiind de acord) b) temperatura opti
mii în săli : 18 grade ; c) să fie în
tărit controlul antidoping la marile 
competiții ; d) să se experimenteze 
protejarea portarilor cu ajutorul 
unor căști (de ciclism sau hochei), 
atît Ia antrenamente cît .și la jocuri, 
în ideea prevenirii

sănătății sporti- 
interzicerea fu- 
care se desfă- 
C.M. (unii re- 
oceidentale ne-

să 
să 
la 
se

traumatismelor 
cranio-cerebrale ; e) toți medicii 
trimită anual cîte o lucrare care 
fie publicată de revista I.H.F. ; f) 
marile competiții (C.M. și J.O.) să 
orsianizeze simpozioane medicale.

In încheierea discuției noastre, dr. 
Constantin Șerpe a ținut să mulțu
mească și pe această cale Centrului 
de Medicină Sportivă, director 
Ion Drăgan, sectorului medical 
C.N.E.F.S., șef — dr. Ion Ștefan

dr
at 

.Și 
F.R.H., secretar general Lucian Gri- 
gorescu pentru sprijinul permanent 
pe care 1 l-au acordat în îndeplinirea 
misiunii sale la echipa de handbal a 
României. Iar eu v-aș propune, sti
mați cititori, 
pele bucuriei 
nimi care se 
sportului-

să nu-i uitați în cli- 
victoriei pe acești ano- 
dăruiese trup și suflet

Hristache NAUM

UNII CRESC CADRE, 
ALȚII CULEG ROADELEJ ~ ~
Nu a trecut decit un sezon de cind 

popicarii echipei divizionare Voința 
Tg. Mureș ...
tă treaptă 
îmbrăcînd 
țării. Cine 
că faima __
într-un răstimp atît de scurt. în’ac
tualul campionat, mureșenii — altă 
dată principali animatori ai întrece
rilor — au Încercat, dar n-au putut 
să scape nici un moment de zona pe
riculoasă a retrogradării, aflîndu-se 
după 13 etape pe penultimul loc în 
seriâ Nord. Cate sînt motivele pentru 
care această echipă, cotată ani de 
zile printre cele mai bune din țară, 
a regresat ? Răspunsul l-am primit 
de la mai multe persoane autorizate. 
Ceea ce ne-a frapat însă, a

au urcat pe cea mai înal- 
a podiumului laureaților, 

tricourile de campioni ai 
ar fi putut să-și închipuie 
acestei echipe va dispare

fost

Cu cîteva zile înaintea „Criteriului tineretului" (27-30 martie)

Continuînd 
tii aflați în 
pentru campionatele ___ ____ ___
tineret de la Kiev, antrenorii Tedi 
Niculescu și Constantin Ciucă ii mai 
supun pe băieți și la cite un... exa
men. Nu de mult, la Brăila, a avut 
loe o gală în care componenții io
tului au primit replica unor tineri 
boxeri din localitate. In general, 
reuniunea a fost dominată de „se- 
Iccționabili", care s-au prezentat 
mai bine Pregătiți, cîștigînd majori
tatea partidelor. Dintre elevii an
trenorului emerit Tecii Niculescu o 
impresie deosebită au lăsat Florian 
Ghiță (semiușoară), Niță Robu (mus
că) și Carol Hajnal (ușoară), tineri ca
re își apără cu strășnicie șansa de a

! va 
con-

Din rîndul gazdelor s-au 
Gheorghe (cocoș),

(semimijlocie) și 
(seminiurcă). .Gala, 

de specta- 
următuarele 
semimuscă :

(Box Club 
Robu b.ab.

> iîrăilâ) : 
cocoș : Ionel Gheorghe (Box 

Brăila) b. a. C. Buzdtigeănu : 
..... Club 

se- 
Gh.

pregătirile cu pugiliș- 
vedet ile selecționerilor 

. Kto europene de

LA BRĂILA SI CALAT!
-> ->

C. Dafinoiu b.p. Gh. Btmca (Box 
Club Brăila). (GR. RIZU — coresp.).

CîteVa zile după meciurile de la 
Brăila, tinerii pugiliști au susținut 
noi partide de verificare, de data 
aceasta în compania boxerilor de la 
Dunărea Galați. Cit acest prilej. 
Hăjnâl șî 
trecuți de 
roscuți. că 
A. Tudor. 
Drșț’u b.b.
3 P. Velicșar, C. BuZdugeânu 
C. Istache, FI. Livădăru b.ab. 3. Gh. 
BruȘtiuc, FI. Ghiță b.ab. 3 C. Bum- 
baru. D. Cimpoieșu b.p. St. Voicu, 
C. Dafinoiu b.p, S. Axente. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.)

____  C.
C. Ciochină au fost în- 
sportivi mai puțin cu- 
Gh. Baroh și, respectiv, 

Celelalte rezultate : P. 
I. Lungu, N. Rbbu b.ab.

b.p.

faptul 
mate 
purtate noi am tras 
eluzii.

Prima „explozie" 
carilor cooperatori s-a produs anul 
trecut la Mangalia Nord (unde mu
reșenii au pierdut titlul cucerit) cînd 
antrenorul Tiberiu Szemany a sanc
ționat un grup de jucători, în frunte 
cu maestrul sportului Ludovic Mar
tina, pentru repetate acte de indisci
plină. Nemulțumiți de măsurile lua
te, cîțiva jucători au amenințat con
ducerea clubului că se vor transfera 
la altă asociație. Și, manifestînd to
tală lipsă de atașament față de culo
rile clubului unde au crescut. Ludo
vic Martina și Iosif Fodor (primul 
suportînd chiar rigorile carantinei) 
au renunțat la echipa care i-a con
sacrat, pentru unele avantaje ma
teriale, legitimîndu-se la formația de 
categorie inferioară, Electro-Mureș. 
Pe drumul lor a pornit și tînărul 
Frahcisc Beretetzi. Fără aportul u- 
hor popicari de bază, precum și în 
urma retragerii din activitatea com- 
petițională a cîtorva sportivi depășiți 
de vîrstă, fosta campioană republica
nă s-a văzut dintr-o dată în... sapă 
de lemn, fiind nevoită să schimbe a- 
proape toată formația cu 
heexperimehtate.

Ceea ce ni se pare mai 
faptul că factorii care ar 
să intervină, se complac într-o stare 
de pasivitate. Iar secretarul comisiei 
județene de specialitate, Iuliu Rado
vici, antrenorul secției de popice a 
asociației Electro-Mureș. ține morțiș 
să-și alcătuiască o echipă puternică 
cu jucători culeși din... grădina altuia, 
eu cate să poată apoi promova în 
campionatul divizionar. Adică, unii 
cresc cadre* iar alții culeg roadele.

că multe dintre opiniile expri- 
se contrazic. ...............Din discuțiile 

o serie de con

în rîndul popi-

elemente

grav, este 
fi trebuit

Troian lOANIȚESCU
fi selecționați în echipa ce ne 
reprezenta _la marea întrecere i 
tinentală.
evidențiat Ionel 
Nicolae Nichitov 
Irimia Coman (______ _
urmărită de peste 2 000 
tofi, s-a încheiat cu ' 
rezultate tehnice Cal. i 
P. Dragu b.p. I. C.oman 
Erăila) ; cat. muscă : N. 
II Gh Balaș (Box Club 
cat. cocoș : Tonei Gheorghe ’ Club r ■ - ■ - “ - -•
cat. pană : G. Roman (Box ' 
Erăila) m.n. Fi. Livădaru ; cat. 
miuȘoară : FI. Ghiță b.ab. 1 
Rusu (Box Club Brăila) : cat. ușoa
ră : C. Hajnal b ab. 1 Al. Podgorea- 
nu (Box Club Brăila) : cat. semi
mijlocie : N Nichitov 
Brăila) th.n. C. Darhiân ;c.

(Box Club 
cat. grea :

IN VEDEREA APROPIATELOR
(Urmare din pag. 1)

neu internațional. Atunci am și ju
cat întîia dată cu Alexandru, în- 
vingînd-o la echipe, dar pierzînd 
apoi în fața ei, finala de simplu. 
Ani mai întîlnit-o pe parcursul a- 
nilor încă de șase ori, dar n-am 
mai cîștigat niciodată.

— Avem impresia că vă pasio
nează mult jocul de dublu. Este 
vorba de o preferință generală sau 
de una specială, de pildă, în func
ție de partenera de lingă dv ?

— Sincer să vă spun, de la în
ceput m-a atras ideea de a juca 
împreună cu Maria Alexandru. 
Este o mare sportivă, dar și o co
legă admirabilă. Lîngă ea devin 
mai încrezătoare, iar jocul ei de 
înaltă clasă îmi insuflă mult, foar
te mult curaj. Ca să nu mai sub
liniez și ineditul situației datorită

Mult discutatul examen al pro
belor de control a avut loc, ieri 
dimineață, în sala Floreasca din 
Capitală și în sala I.M.F. din Tg. 
Mureș. La „Floreasca" au partici
pat cele mai bune echipe mascu
line ale țării, componente ale gru
pei 1—6 a diviziei A : Dinamo, 
Steaua, Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S., Universitatea Cluj și Fa
rul. întîmpinate inițial cu un NU 
categoric din partea unor antre
nori și sportivi, sau 
teamă, normele s-au 
pînă la urriiâ — ușor 
dovadă fiind faptul că 
cătorii divizionari au 
haremurile, iar mulți 
le-au depășit net. Ce demonstrează 
acest lucru ? în primul rînd utili
tatea normelor (prin care echipele 
sînt obligate să se pregătească 
multilateral), în al doilea rînd că 
haremurile au fost, totuși, puțin 
pretențioase. Fiind vorba, însă, doar 
de un început, sîntem convinși că 
forurile diriguitoare ale baschetu
lui, dar și antrenorii și jucătorii, 
vor trage învățămintele necesare și 
vor proceda — în viitor —• în con
secință.

La Tg. Mureș. îh schimb situația 
a fost mai puțin îmbucilrătoare. 
Aici și-au dat norrhele jucătoarele 
echipelor ferhitiine din grupa 7—12, 
Crișul Oradea, Constructorul Bucu
rești, Universitatea lași, Olimpia 
București, Sănătâtea Satu Mare și 
Voința Tg. Mureș. După cum ne-a 
relatat telefonic secretarul general 
al federației, prof. Octav Dimitriu. 
notele acordate au reflectat a- 
proape identic situația în clasa
ment a echipelor respective. Bine 
s-pu prezentat, Crișul, Constructo
rul și Olimpia, mai slab Universi
tatea (aii căzut la examen Aurora 
Stoica și Georgeta Niță) și 'Sănă
tatea Satu-Mare (Iudith Pataki, 
Ana Hertzeg și Ileana Caloș mi 
și-au îndeplinit normele) și foarte 
slab ultima clasată Voința Tg. Mu
reș. Din păcate, dintre baschetba-

privite cu 
dovedit — 
de trecut,
TOȚI jll- 
îndeplinit 
dintre ei

la Vo-
Școala

Mureș,

D. STANCULESCU

■EȚEar

S-a născut la 26 septembrie 1954, 
in satul Stupina, comuna Măică- 
nești, județul Vrancea. Acum to
cmește in comuna Salcia Tudor, 
junețul Brăila. înălțimea: 1.62 m. 
Greutatea : 53 kg. Boxează la ca
tegoria muscă (51 kg). Practică 
boxul din anul 1970. Primele lec
ții le-a primit de la un Instructor 
voluntar (pedagogul școlii profe
sionale), Dan Buterez. Apoi a fost 
legitimat la C.S. Brăila, unde de 
pregătirea iul s-a ocupat antreno
rul Ion Zlătaru. în prezent este 
legitimat la Box Club Brăila și 
are același antrenor. Este de pro
fesie mecanic de utilaje, salariat 
la I.C.M..T. Brăila. Finalist 
campionatele republicane de 
niori în anul 1972 și campion na
țional în 1973. La turneul interna
țional „Prietenia’*, de la Galați 
s-a clasat pe primul loc. Este ti
tularul categoriei muscă în lotul 
național de tineret ce se pregă
tește pentru campionatele euro
pene.

in
Ju-

La internatul unei școli profesionale din Brăila exista, în 
anul 1970, cînd NIȚA ROBU (copilul din comuna Salcia Tudor) a 
devenit elevul acestei școli, un climat foarte favorabil boxului. Pe
dagogul Dan Buterez, fost și el boxer în Brăila, mai păstra încă 
pasiunea pentru acest sport și nu ezita să o transmită și tinerilor 
elevi. Așa s-a întîmplat' ca Niță Robu, îndemnat de colegul său 
Nicolae Nichitov (care mergea mai de mult la antrenamente), să 
ajungă la sala de box a C. S. Brăila, împreună cu mulți alți co
legi ce se dovediseră mai îndemînateci și curajoși. Tenacitatea, for
ța, viteza și dorința de a deveni boxer au fost primele calități pe 
care Ion Zlătaru (cel ce l-a adus în ring și pe Aurel Mihai) le-a 
descoperit la noul său elev. Deosebit de disciplinat și muncitor, 
Niță Robu și-a însusit destul de repede abecedarul sportului cu 
mănuși. Vitalitatea sa remarcabilă l-a făcut repede cunoscut. în 
anul 1972, juniorul de la C. S. Brăila s-a clasat pe locul II la cam
pionatele naționale, iar în anul.următor a devenit campion națio
nal. 1973 a fost pentru pugilistul brăilean anul consacrării. în ziua 
de 11 august, la Galați, în cadrul turneului internațional „Prietenia", 
Niță Robu l-a învins prin abandon în ultima repri2ă pe cubanezul 
Marcelino Gusman, clasîndu-se pe primul loc la categoria muscă, 
în rîndul învinșilor săi la această competiție se numără și Han 
Sin Rial (R.P.D. Coreeană), R. Ozerwinski (Polonia) ș.a. Acesta a 
fost momentul în care Niță Robu i-a convins pe selecționeri că a 
ajuns la o valoare internațională care-î permite să aspire la noi 
succese. Cele două victorii realizate în R.D.G. (în luna decembrie), 
ca și comportarea sa excelentă în cela doua recente meciuri cu re
prezentativa similară a Iugoslaviei sînt argumente care-i fac pe 
antrenori să spere la o medalie și la campionatele europene de 
la Kiev.

IN PREAJMA CAMPIONATULUI EUROPEAN

RUGBYȘTII JUNIORI DORESC SĂ FIE, DIN NOU, PRINTRE CEI MAI BUNI
startul în cea de a Vl-a 
campionatului european 
pentru juniori — dotat 
„Cupa Amiciția" — ce

Pînă la 
ediție a 
de rugby 
cu trofeul 
se desfășoară sub egida F.I.R.A., 
singura ...................... ...
oficială 
au mai 
Știrile.
informează că și celelalte echipe 
participante (Franța, Maroc, Spa
nia, R. F Germania, Cehoslovacia, 
Italia, Olanda) se pregătesc cu asi
duitate pentru a se prezenta la în
trecerile de la Heidelberg 
mai bună formă.

Ce fac în acest timp 
noștri ?

Sub conducerea aceluiași

competiție internațională 
destinată tinerilor jucători, 
rămas doar trei săptămîni. 
care Sosesc la redacție, ne

în cea

juniorii

Roșie, Olimpia, Rapid și Aeronau
tica.

„în urmă acestor partide vom 
avea posibilitatea să spunem ce 
formă va avea XV-le nostru repre
zentativ — ne-a spus antrenorul 
Ti-aian Dociu. Deocamdată, se poa
te afirma cu certitudine că dispu
nem de o înaintare superioară ce
lei prezentate anul trecut. In ceea 
ce privește celelalte compartimente 
se impune Un liicru mai intens cu 
linia de treisferturi și găsirea unor 
soluții pentru o rezervă de bună 
valoare la postul de fundaș. Și. în
că o remarcă : țin să apreciez în 
mod deosebit felul cum au înțeles 
să se antreneze toți componeriții 
lotului și în special Chenan Ebu, 
Emil Drurhea, Vasile Stancu, Emil 
Stănescu și George Milcă".

în actualul lot mai există doar 
șase jucători din echipa care și-a

adjudecat anul trecut titlul „Noi, 
cei care sîntem mai vechi ne-a 
spus Teodorin Tudose — am cău
tat să creăm o atmosferă cit mai 
propice antrenamentelor astfel că, 
în prezent, în lot domnește o bună 
dispoziție și o fierbinte dorință de 
a ne afla, din nou. în frunte. Știm 
cu toții că este foarte greu, dar 
sperăm să reușim. Or, aceasta nu 
se poate realiza . 1 -
celență pregătire Ia toate capito- 
lele“.

Conștienți de 
uțor să urci în vîrful ierarhiei de
cit să te menții acolo, rugbyștii 
noștri juniori muncesc, așa cum âu 
făcut-o și cu alte prilejuri, pentru 
a avea suportul (cel moral este 
foarte bun în urma performanțelor 
anterioare) necesar obținerii unor 
noi rezultate de Valoare.

E. FANTÂNEANU

decit printr-o ex-

faptul că e mai

L

sșj.

&

INOT Cei mai buni înotători 
țării vor fi angajați în zilele următoare 
în două concursuri internaționale 
amploare. TvLaiia-u aiaviv, jLenu opn- 
țescu Și Eugen Aimer se vor deplasa 
la Moscova, însoțiți de antrenorul Gh. 
Dimeea, pentru a concura la „Marele 
premiu al ziarului Komsom.olskâ-ia 
Pravda" £ Un alt grup alcătuit din Anca 
Groza, Dietniat Wetfternfeck, Anca Geor
gescu, Octavian Resler, Luis Șoptereanu 
și Adrian Horvat, însoțit de antrenoa- 
rea Cristiha Balaban-Șoptereanu va fi 
prezent în zilele de 30 și 31 martie la 
concursul internațional organizat de 
federația de specialitate cehoslovacă în 
bazinul Podoly (50 rft) din Praga.

al

_____ -----___ ____2 de
Marian Slavic, Zend Opri-

*

s-a 
pregătiri 
să dea 

să rezis- 
care vor

colectiv 
de antrenori .care anul trecut a 
îndrumat XV-le cîștigător al com
petiției (la care trebuie să adău
găm și victoria obținută în 1972 la 
Roma), lotul se antrenează cu sîr- 
guință.

Acum cîteva zile, s-a încheiat o 
nouă etapă, o perioadă importantă, 
avînd în vedete că accentul 
pus pe realizarea unei 
fizice deosebite, capabilă 
jucătorilor forța necesară 
te la intensele eforturi la
fi supuși cu ocazia turneului.

„Băieții au răspuns bine la soli
citările noastre — ne-a spus antre
norul Eduard Denischi — manifes- 
tînd interes pentru a acumula cît 
mai mult, conștienți fiind că vor 
întîlni garnituri cu o mare forță 
de joc, ceea Ce solicită, în afara 
unui bagaj de cunoștințe tehnlco- 
tactice superioare, și o rezistență 
corespunzătoare".

Dar așa cum remarca și antre
norul Eduard Denischi, pentru a se 
putea obține rezultatele dorite este 
necesar ca jucătorii să posede de
prinderi bine consolidate de 
tehnic și tactic „în timpul 
mai averii la dispoziție — 
precizat antrenorul federal
riu Irimescu — se va pune accenl 
deosebit pe tactica individuală si 
de compartiment, se va trece 
omogenizarea XV-lui de bază".

Programul de pregătire cuprinde, 
printre alte obiective, și cîteva me
ciuri de verificare. în care juniorii 
noștri vor întîlni echipele Grivița

ordin 
ce-1 

ne-a
Vale-

]a

TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO AL BULG/RIEI A PRILEJUIT 
0 UTILĂ VERIFICARE A LOTULUI ROMÂNIEI ÎNAINTEA C.E

A
H

declară antrenorul Constantin BOGDAN

Salonul național al cărții

LUCRĂRILE CU TEMATICĂ SPORTIVĂ
PRIMITE CU DEOSEBIT INTERES
Intrat în tradiția 

culturale de "prestigiu, 
lea Salon național al 
— fapt cu o mare

evenimentelor 
cel de al IV- 
cărții. găzduit 

. . încărcătură de 
simbol — de noul edificiu al Teatru
lui Național, a rSunit în fața stan
durilor numeroși vizitatori, dornici de 
a avea o Cit mai complexă imagine 
despre ceea ce înseamnă cartea în 
peisajul culturii noastre socialiste. 
Pentru că sutele de volume expuse
— și acestea sint doat 
șite dintre realizările 
muncă ale celor peste
— ilustrează pregnant

spiritual, de in- 
pe spirala cali- 
ftiorale.
cartea sportivă

preocupările demne

cele mai reu- 
unui an de 

20 de edituri 
tendința de

In primele zile ale lunii mai (2—5) 
vor avea 10c la Londra campionatele 
europene de judo ale seniorilor. Cum 
este și firesc loturile țărilor înscrise 
la competiția continentală fac intense 
preparative. Printre acestea, desigur, 
sint înscrise și verificările sportivi
lor selecționați. Lotul României, după 
ce a concurat la campionatele inter-

*3SSE5BBESEiteSS3 ■

C.E. DE TENIS DE MASĂ 
faptului că este pentru prima oară 
cînd alcătuiesc un cuplu cu o ju
cătoare, prin excelență apărătoare.

— Se pare, așadar, că pornind 
de la aceste premize favorabile și 
cunoscînd valoarea individuală a 
dv și a Măriei, am putea spera 
într-o evoluție încununată de suc
ces la Novi Sad ? Ce părere aveți ?

— Sigur, dacă ar depinde nu
mai de noi, sîntem gata să ne ur
căm pe podiumul premianților 
campionatelor Europei, chiar pe 
cea mai înaltă treaptă. Există însă 
și adversarele, atît de puternice, 
întrecerea se anunță ca atare, foar
te dificilă. Noi însă ne vom stră
dui, vom lupta din răsputeri pen
tru ca să cîștigăm. Va fi extrem 
de greu așa cum 
trebuie să izbîndim. Ce altceva de 
cît încrederea în victoria finală 
ne-a făcut să ne unim forțele ?

am spus, dar

naționale ale U.R.S.S. și 
ciei, a fost aliniat, zilele 
cea de a treia ediție a 
organizată de Bulgaria — 
fia". După cum ne-a relatat din Sofia 
corespondentul nostru Toma Hristov 
patru judoka români au urcat pe po
diumul de onoare : Mircea Notopol 
(locul I la cat. semimijlocie), Ale
xandru Filip (cât. ușoară). Ionel La- 
zăr (cat. mijlocie) și Gheorghe Boșcu 
(cat. semigrea) — locul 3 la catego
riile respective. Lotul nostru repre
zentativ a fost însoțit de antreno
rul Constantin Bogdan, căruia, la în
toarcere, i-am solicitat cîteva amă
nunte.

— Cum apreciați nivelul valoric și 
tehnic al turneului de la Sofia ?

— Printre concurenții din loturile 
celor cinci țări participante se aflau 
unii judoka cuhoscuți în arena in
ternațională, ca iugoslavii Obadov si 
Juvela, polonezii Swierk și Braivaia, 
cehoslovacii Kovacik și Novak, bul
garul Gheorghiev, Lazăr Moldovan, 
Ionel Lazăr ș.a. Dar și mulți dintre 
ceilalți judoka, în majoritate tineri 
fără performanțe înscrise în cărțile 
lor de vizită, s-au prezentat la com
petiția sofiotă surprinzător de bine 
pregătiți. Deci sînt îndreptățit să a- 
preciez că nivelul tehnic a fost ri
dicat.

— Ce părere aveți despre compor
tarea sportivilor pe care i-ați însoțit 
Ia finfin ?

toții au luptat bine. Mircea 
a fost, de departe, cel mai 
categoria sa. Și aceasta nu

Cehoslova- 
trecute, la 
competiției 
„Cupa So-

la Sofia
— Cu

Notopol
bun la __ „___
numai pentru faptul că a ieșit în
vingător, ci îndeosebi, pentru ma-

niera in care și-a apărat șansele, 
cîștigîhd o singură partidă prin 
.yusei-gachi (superioritate tehnică), 
toate celelalte încheindu-le, înainte 
de limită, finalizînd procedee tehnice 
deosebit de îndrăznețe. In finale pu
teau ajunge însă și Al. Filip, I. La
zăr, Gh. Boșcu, C. Roman și I. 
Codrea dar, fie că s-au accidentat, 
fie că au făcut greșeli tehnice sau 
tactice, ei au pierdut partide în care 
aveau șanse evidente de victorie.

— Poate fi vorba de Un progres 
în pregătirea lotului nostru ?

— Desigur, comparat cu începutul 
pregătirilor pentru europene. La So
fia sportivii români aU luptât de la 
egal cu toți adversarii obținînd multe 
victorii și numai în două meciuri au 
fost învinși prin ippon (Înainte de 
limită), îh urma Uftor greșeli de atac 
sau apărare.

— Fiind al treilea test internațio
nal înaintea C;E. s-a conturat lotul la 
toate categoriile ?

— La 3 din cele 5 nu cred că mai 
pot interveni modificări după ulti
mul turneu, al R. D. Gefmane, ce 
se va desfășura sîmbătă și duminică. 
Vreau să spun că la semimijlocie 
Notopol și Roman s-au detașat de 
ceilalți pretendenți. Ia mijlocie Lazăr 
și la semigrea Boșcu, de asemenea 
au avut comportări edificatoare pen
tru a fi selecționați. Urmează să fie 
desemnați, după turneul R. D. Ger
mane, (eventual la finalele republi
cane din 
noștri la 
du-se la 
Moldovan 
vînd șanse apropiate I. 
Dumbravă și I. Mircea.

lărgire a orizontului 
formare, de urcare 
tații profesionale și

în acest context, 
s-a bucurat de o frumoasă primire, 
Editura Stadion avînd numeroșii și 
constanții 
rîndurile 
simplii 
sportiv.

Ne este 
de bilanț 
menire — 
șite apariții, 
am întîmpina nu putem să omitem, 
spre exemplu, „Olimpiadele albe", 
„Jocurile Olimpice — Munehen 1972“, 
„Dicționarul sportiv poliglot", „Ter
minologia educației fizice și sportu
lui" (cele din urmă stîrnind un deo
sebit interes și peste hotare), „Ali
mentația sportivului", „Circuitul în 
lecția de educație fizică", manualele 
de gimnastică, înot, lupte libere, schi, 
volei — toate aparținînd unor repu- 
tați specialiști și condeieri. De ase-

ei cititori. nu numai în 
specialiștilor. .ci și dintre 
admiratori ai fenomenului

dificil ca în acest moment 
— Salonul are și această 
să remarcăm cele mai reu- 

dar oricită dificultate

,Ter-

menea, printre 
de laudă se află încercările de răs- 
pindire a exercițiului fizic 
termediul seriei cărților de

La stand l-am 'intilnit pe 
rul Editurii Stadion, Ion care, - • - 
ne-a spus 
sare mișcării de educație fizică și
sport, menite să fundamenteze pe
baz- științifice structurarea exercițiu
lui fizic ca mijloc pentru menținerea 
sau redobîndirea sănătății, recreare 
sau performanță și implicit pentru 
dezvoltarea personalității, constituie 
obiectivul principal al preocupărilor 
noastre. De altfel, liniile directoare și 
sarcinile reieșite din Hotărîrea C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 au impus o nouă orientare 
activității noastre, ce se va materia
lize și in aparițiile de anul acesta".

Dintre numeroasele însemnări cu
prinse în cartea de impresii, cele 
mai multe cuprinzînd și propuneri 
concrete, am reținut 
ținînd unor cadre 
I-E.F.S. : „Vizitîttd 
Stadion am remarcat 
late de titluri, atît pentru specialiști, 
cît și pentru publicul larg cititor".

Despre prezența cărții sportive la 
actuala ediție a Salonului, carnetul 
reporterului cuprinde mult mai multe 
impresii, dar spațiul nu ne permite 
a le enumera pe toate. Totuși, nu 
putem să nu amintim că sectorul 
destinat cultivării pasiunii pentru 
mișcare și-a găsit un admirabil ex
ponent și prin intermediul Editurii 
pentru turism, ale cărei volume, afla
te lingă cele aparținînd Editurii Sta
dion, s-au bucurat, de asemenea, de 
o frumoasă și binemeritată apreciere.

prin in- 
colorit.
directo-
Simiota, 

referindu-se la acest eveniment, 
.Editarea cărților nece- 

educație fizică 
fundamenteze

pe aceea apar- 
didactice de la 
standul Editurii 
o bogată varie-

POLO cea de a lV_a etapă a cam- 
0ionatului rejjutxlican (grupa A) progrâ- 
meazâ duminică două partide îh Ca
pitală : de la ora 11. la bazinul Flo
reasca, Diiiamo — Voința Cluj și Șco
larul — Progresul. Al treilea îneci se 
va desfășura la Cluj îhtre Politehnica 
și ilapid București • în ultima etapă 
a campionatului Municipiului București 
rezervat echipelor de juhibri mici s-âu 
înregistrat următoarele rezultate : 
Școlarul — Sc. sp. 1 1—4 (2—1, 2—2,
1—1, 2-^-0) ; Dinamo -- Progresul 6—3 
(2^0, 2—2. 8—1, 2—6) ; Rapid — $C.
sp. 2 2-^2 ' (1—0, 0—0, 1—^1, 0—1).

HANDBAL Lâ âfîrșitul acestei luhi 
se reiau întrecerile divirifei B, la tare 
participă 40 de formații. în aceeași 21
— 31 martie — se reiau $i întrecerile 
din cadrul campionatului republican al 
jutiiorilor $i școlarilor • CU OCAZIA 
SÂRBATORinn A 15 ANI de la înfiin
țarea Școlii sportiVe 2 București, cate
dra de handbal organizează o intere
santă întîlnire amicală între actuala 
echipă de junibti și o formație âlcAtuită 
din sportivi căre au activftt în trecut 
sub culorile școlii. Printre absolvenți 
se va afla și maestrul emerit al spor
tului Cristian Gațu • TNCEPÎND DE 
ASTAZi, timp de trei Zile, pe terenul 
clubului Voința din Capitală se desfă
șoară tradiționala „Cupă Voința", la 
care participă formațiile masculine Me
talul, Electromagnetica, Recolta și Vo
ința.

JUDO La Arad. Bacău și Pitești au 
avut loc întrecerile etapei de zonă a 
campionatelor republicane individuale 
de seniori, f’ehtru finale — programate , 
în zilele de 6 și 7 aprilie, în Capitală
— s-au calificat primii 6 sportivi clasați 
la fiecare categorie de greutate. Pe pri
mul Iod lâ zona de lâ Arad s-au cla
sat : cat. ușoară — I. Nyari (Unirea 
Arad), cat. semimijlocie — Vk Mireș- 
teanu, (A.S.A. Tg. Mureș) cat. mijlocie
— T. Pop (A.S.A. Tg. Mureș), cat.
semigrea — C. Bornemisag ’ (Unirea 
Arad), cat. grea — I. Csep (A.S.A.. Tg. 
Mureș). învingătorii la întrecerile de la 
Bâcău (în ordinea categoriilor) : I.
Socaci (Constructorul Miercurea Ciuc), 
O. Crețu (Șc. sp. Unirea Iași), B. 
Szocs (Constructorul M. Ciuc). D. Con
stantin (Politehnica Galați) și L. Tamas 
(Constructorul M. Ciuc) și de la Pi
tești : șt Răteșu, C Panait, C. Melnic 
și L. Pali (toți de la Dinamo Brașov) 
și I. Arsenoiu 1 -

LUPTE în 
tie, la Pleven 
desfășura un turneu de lupte greco-ro- 
mane la 
și nouă 
lici (37 
fan Rusu ( 
Gheorghe 
Szi'lak (90 , ,
Adrian Savlovschi (100 kg), Victor Do- 
lipschi (4-100 kg).

CANOTAJ
Baza nouă 
uft curs de 
de canotaj, 
specialitate, 
cadrul tuturor secțiilor afiliate.

(Progresul Făgăraș).

zilele de 22, 23 șt 24 mar- 
(R. P. Bulgaria), se va

prezențl 
Ion Du
și Ște-

i care vor fi 
luptători români : 
kg), iOn Pău’n,

(62 kg). Eugen Hupcă (68 kg), 
Ciobotaru (74 kg). Zoltan 
kg), Nicolae Martinescu și

Intre 1 și 7 aprilie, Ia 
de la Snagov va avea loc 
p’erfecțiohare a antrenorilor 
organizat de federația de 

Participă specialiști
F. EMANUEL

DIRTTRACKALERGĂTORII DE
INAUGUREAZĂ sezonul de motociclismsolicitată de tifrereiul 

eroica place pentru

6—7 aprilie), 
ușoară. în 
„egalitate" 
și Șt. Pop,

reprezentanții 
prezent aflîn- 
Al. Filip, L. 
și la grea a- 

Codrea, Gh.

Costin CHIRIAC

Tot mai 
nostru, literatura 
că aduce fiorul aventurii’ emoția lup
tei și, în același timp, pilda faptelor 
autentice.

SĂGEATA RĂZBUNĂRII4 e o po
vestire âl cărei erou se numește ad- 
junet-âviator Trâiăn Dîrjan. încolțit 
de inamic, pe cerul cehoslovac pe care, 
pînă atunci susținuse lupte aeriene și 
dobîndise victorii, a fost lovit în plin. 
Intuind că nu mâi poate scăpă și că 
prăbușirea e iminentă, cu aripile zdre
lite sle hăfru&ti în „picaj“ asupra unei 
cazemate hitleriâte — gură de foc care 
pricinuia pierderi forțelor românești 
și sovietice —, sporind astfel viteza avio
nului pe a cărui mahșă își crispase 
mîinile într-un ultim și dăruit efort...

Tînărul ardelean Traian Dîrjan, căruia 
foștii săi tovarăși de muncă de la uzina 
de porțelan din Cluj i-au înălțat un bust 
chiar în cu'rtea uzinei, păstrîndu-i chipul 
acolo unde a muncit, a știut, cu inteli
gența luptătorului, cu spontaneitatea a- 
viatotului și cu ardoarea patriotului, să 
facă dintr-o pasăre rănită o autentica 
„săgeată a răzbunării", — astfel cum își 
încheie Gavrilă Săcădat lucrarea sa apă
rută în Editura Militară, în colecția 
„Fii ai neamului românesc".

V. FIROIU

9 Comisia de specialitate a munici
piului București a luat inițiativa de a 
convoca pe posesorii de motorete și 
motociclete la o consfătuire, avînd sco
pul de a se stabili un bogat program 
competițional rezervat atît începătorilor, 
cît și avansaților. Amatorii sînt invi
tați astăzi li sediul C.M.E.F.S. (str. 
Biserica Amzei — nr. 6) incepînd de 
la ora 18,00.

9 In acest an, sezonul competițio- 
nâl de motociclism va fi deschis de 
alergătorii de dirt-track- Astfel, pri
ma etapă a campionatului republican 
a fost programată la 14 aprilie pe 
pista stadionului Voința din Sibiu 
Peste două Zile, cei mai buni vftezișți 
ai pistei de zgură din țara noastră 
vor' evolua, alături de alergători din 
Bulgaria, Ungaria și Cehoslovacia, în 
primul concurs internațional al anu
lui. Revanșa acestei întilniri se va 
desfășura în ziua de 18 aprilie la 
București.

9 Campionatul național de moto
cros va începe la 21 aprilie. întreceri
le inaugurale vor avea loc pe un fra-

ales in apropierea orașului Cîm-seu 
pina.

e In orașele Misii și Balș ș-au 
înființat secții de moto. Ele au fost 
afiliate la federația de resort, apă- 
rînd sub numele de Automotor ’74 
Mizil și I.O.B. Balș.

9 In așteptarea începerii competi
țiilor colegiul de arbitri din F-R.M. 
a organizat un curs de reîmprospă
tate a cunoștințelor tuturor celor care 
oficiază reuniunile de motociclism. 
Ga lectori au funcționat cunoscuții 
arbitri Gheorghe Dideseu, ing. Dan 
Florea Și Ivan Badea.

9 în câdrul secției de motocros a 
asociației sportive Torpedo Zărneștî 
se observă o puternică infuz.ie de ti
neret. Antrenorul Paul Mlilner lu
crează în prezent cu foarte mulți 
începători. Cu aceeași intensitate se 
pregătesc și alergătorii avansați, cel 
mai vîrstnic dintre aceștia fiind E- 
duard Lucaei, care depășești de țiu* 
țin 20 d6 ani.
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ANALIZA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR 
LA ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

sportului studențesc de masă, să-și 
fac simțită o mai vizibilă prezență în 
reușita acestei importante competiții 
de masă inspirată din Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a 
sportului.

în același sens, 
viță, șeful secției 
trol din Consiliul 
ducație . Fizică și I

educației fizice și

, tovarășul Popa lo-
i organizare și con- 

Național pentru E- 
. Sport a subliniat li

nele măsuri legate de desfășurarea 
în timp util a etapelor pe institut, 
de reușita organizatorică a întreceri
lor, punînd un accent deosebit pe res
pectarea regulamentului competiției, 
în același timp s-a luat în discuție 
și modul cum vor trebui să decurgă 
pregătirile atît pentru finala de tenis 
de masă de la Ploiești cit mai ales 
pentru finalele studențești de la Cluj 
(24—26 aprilie), care necesită eforturi 
sporite și un mare grad de responsa
bilitate din partea activiștilor sportivi 
din centrele universitare.

în cadrul consfătuirii a avut loc și 
instruirea cu privire la Complexul 
polisportiv „Sport și sănătate'* care 
se va introduce în cursul lunii apri
lie.. Este o nouă acțiune sportivă de 
amploare destinată să Contribuie efec
tiv la problema pregătirii fizice a u-

nei mari mase de tineri și tinere. Cu
noașterea exactă a regulamentului, a- 
sigurarea unor condiții pentru larga 
participare a studenților și studentelor 
la trecerea normelor 
U.A-S.C. din centrele 
trebui s?. colaboreze 
cu C.J.E.F.S. .sau cu 
subordine), stabilirea 
pentru popularizarea 
iată doar cîteva elemente de referin
ță care se cuvin să se afle în aten
ția factorilor de resort.

In final, s-au stabilit măsuri pen
tru îmbunătățirea activității sportive 
de masă in ansamblu, cu privire la 
acțiunea „Amicii drumeției" și la al
te forme specifice de practicare a 
exercițiului fizic de către studenți, 
pentru consolidarea bazei materiale a 
sportului universitar (existînd multe 
inițiative frumoase în curs de fina
lizare) și pentru buna organizare a 
adunărilor de dare de seamă și ale
geri, care vor avea loc în toate cen
trele universitare.

Lucrările consfătuirii, relevind mul
te reușite ale activității sportive de 
masă organizată cu studenții precum 
și slăbiciunile care se mai fac sim- • 
țite au avut un efect pozitiv, prin cu- 
vîntul lor reprezentanții centrelor u- 
niversitare s-au angajat să abordeze 
cu o și mai mare atenție problemele 
activității sportive de masă, să le a- 
corde seriozitatea cuvenită.

Astăzi, la Pitești
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PROBLEME ADULTE

(capitol la care 
universitare vor 
mult mai string 
organizațiile în 

unor măsuri 
acestei acțiuni, ROMÂNIA - TURCIA, LA JUNIORI

7

Astăzi (ora 16) se dispută la Pi
tești, pe stadionul „l Mai", o atrac
tivă partidă internațională de fotbal: 
România — Turcia (juniori) Me
ciul acesta și cel de duminică, de 
la Slatina, sînt două revanșe mult 
așteptate la partidele pe care selec
ționata noastră le-a susținut, în 
Turcia, la sfîrșitul anului trecut, 
cind, la Adana (19 decembrie) și 
Mersin (21 și 23 decembrie) s-au în
registrat următoarele rezultate: 0—0, 
2—2 și 1—0 pentru gazde. De altfel, 
in ultimii ani, între cele două e- 
chipe de juniori s-au disputat mai 
multe meciuri, în marea lor majo
ritatea încheiate cu rezultate foarte 
strînse, deși n-au fost deloc lipsite 
de faze spectaculoase, purtate în- 
tr-un ritm rapid de la o poartă la 
alta.

Meciurile cu Turcia și Brazilia 
(miercuri, 27 martie, tot la Pitești) 
sint însă, înainte de toate, trei ex
celente prilejuri pentru 
Constantin Ardeleanu și 
cu de a verifica — în 
nor replici viguroase — 
care vor aborda dificila partidă re
tur cu R.F. Germania, de la 3 apri
lie : de a testa, îndeosebi, valențele 
ofensive ale unei echipe care, 
Passau, mare parte din timpul de 
ioc, a trebuit să acorde o atenție în 
plus evoluției ei în apărare.

Lotul juniorilor noștri s-a reunit 
miercuri, la prinz, la F.R.F., în a- 
ceeași zi deplasîndu-se la Pitești. 
Iată jucătorii convocați: Moraru,

antrenorii
Ion Voines- 

condițiile u- 
formația cu

la

AȘ DORI SĂ AFLU ADEVĂRUL“
„Știm cu toții că în țara noas

tră se apără și se respectă dreptul 
la muncă și învățătură. Fetița mea 
Elena, este elevă în clasa a Vil-a 
la Șc. nr. 3 din Cîmpulung Moldo
venesc. Este foarte mare amatoare 
de sport. A luat de mai multe ori 
premiul I la unele competiții, prin
tre care și în anul 1973 la patinaj 
viteză. In acest an, la fel, a luat 
premiul I la patinaj viteză la Fes
tivalul sportului de iarnă, care s-a 
ținut la Cîmpulung Moldovenesc. 
A fost solicitată și 
școală să meargă ____
Dornei la faza județeană pentru a 
participa la concursul ținut pe 17 
februarie. Aici, la Vatra Dornei. a 
obținut cel mai bun timp : 13.4 
sec. (unde a concurat tot cu acea 
fetiță de vîrsta ei care concurase 
și la Festivalul sportului de iarnă), 
dar aici a fost nedrentățită, i s-a 
dat timpul obținut de ea fetitei 
care a ajuns în urma ei (cu 14,8 
sec.). Fetița mea a întrebat pe to
varășii care au

propusă de 
la Vatra

cronometrat timpul

cîte secunde a făcut și f 
puns că 13,4, iar cealaltă 
final, fetița mea a fost 
iodul II—IV, iar fetița din 
deși a ajuns în urma ei, a fost pe 
locul I. De ce ? Pentru că tovară
șii arbitri erau din Rădăuți și au 
binevoit să-i schimbe timpul. Oare 
este cu dreptate să se facă acest 
lucru, să înșeli un copil, Să-i iei 
munca și meritul lui ? Copilul meu 
a plîns o noapte 
aceasta”.
ICA MÎNDRILÂ

nr. 74 C-lung
Nu numai că asemenea fapte nu 

pot fi admise, contravenind fla
grant spiritului de echitate care tre
buie să guverneze întrecerile spor
tive, dar ele capătă un plus de gra
vitate atunci cînd e vorba de cei 
mai mici practicanți ai exercițiului 
fizic, cei care trebuie să întilneas- 
că în sport modele de conduită, 
mijloace adecvate de educație. Vom 
trimite spre cercetare scrisoarea dv. 
organelor de resort județene.

s-a răs-
14,8. In 
însă pe 
Rădăuți,

întreagă pentru

str. 2.3 August
Moldovenesc

UN CICLIST IN PERSPECTIVĂ
„încă din primele clase primare sînt amator de ciclism, ne scrie 

OLIMPIU ȚÎREA din str. Republicii nr. 235 B, Rupea, jud. Brașov. Am 
citit cu atenție publicațiile sportive la care sînt abonat de mult timp. 
Intr-un număr din septembrie anul trecut al revistei „Sport" au fost pre
zentați toți cicliștii români care au participat la Turul României, printre 
care și cinci cicliști de la CIBO Brașov, antrenați de tov. Martie Ștefărtes- 
cu. Acum sînt în anul I de liceu și doresc să-mi împlinesc visul prin a 
deveni un bun ciclist. Aș dori să aflu adresa clubului antrenorului Martie 
Ștefănescu".

Martie Ștefănescu, cunoscut ca un inimos antrenor al tinerilor dor
nici să practice ciclismul de performanță, activează in cadrul asociației 
sportive „Dezrobirea", de pe lingă fabrica de ciocolată CIBO din Brașov. 
După cum vedeți, aveți de parcurs o distanță mică. Să sperăm că în cu- 
rînd vom auzi de un nou talent lansat de antrenorul dv. preferat...

CA IMBOLD

Cotigă,
Ungureanu, 

Leac.
, Grosu, 
Roșu, Pastia

Agiu, Popa, E- 
Pălrașcu, Hur- 

Naghî, Șurenghin, 
Vrinccanu, Fil- 

i — de la C.S.U. 
de ia S.C. Tul- 

de la Minerul A- 
craio-

in finalul misivei sa
le CEZAR BIRTH, pre
ședintele asociației 
sportive „Olimpia" din 
corn. Drăgușeni, jud. 
Galați, ne roagă să-i 
publicăm cele relatate,- 
„pentru a fi un imbold 
în participarea unui 
număr cît mai mare de 
tineri la practicarea 
sportului**. In acest 
sens, îl ajutăm cu plă
cere, spicuind din scri
soarea dînsului: „Pro- 
fitînd de timpul fru
mos, primăvăratec, nu

au fost organi- 
comuna noastră

RĂSPUNSURI

demult 
zate în 
întreceri sportive la ur
mătoarele discipline : 
șah, tenis de masă, 
fotbal și trîntă. Au 
participat peste 300 de 
elevi și alți 200 de ti
neri din satele Adam, 
Cănești, Fundeanu și 
Drăgușeni, sătul de re
ședință. Iată cîștigăto- 
rii în probele destinate 
elevilor : Aurica Stre
șină și Ștefan Butunac 
— la atletism, Gelu Ste- 
rea și Vasilica Cefalan

— la tenis (toți din 
Drăgușeni), Marin 
Dumbravă (Cănești) la 
șah, iar la fotbal echi
pa școlii generale de 
10 ani din Drăgușeni. 
La tineret s-au remar
cat în mod deosebit 
Romeo Oprea — tenis 
de masă și atletism, so
ții Năstase — la tenis 
de masă, Mitică Ivă- 
nușcă — șah, Teodor 
Blaga și Pavel Mîrza — 
trîntă. Cîștigătorilor li 
s-au acordat premii 
obiecte și diplome*1.

LA RUBRICA NOASTRA

în

Lung, 
lisei, 
loi, 
Culea, 
Ier, I 
Galați, Parfente — 
cea și Dentian — i 
r.ina. Lipsește din acest lot, 
veanul Bălăci, care a făcut deplasa
rea, la

Lotul 
Șevket,
Faruk,
Ceyhun,
met, I."___ , ____ , ------- - ------ „
Reha) a sosit miercuri seara la 
București. Ieri, ambele echipe au 
efectuat antrenamente pe stadionul 
„1 Mai *. Cei doi antrenori vor anun
ța formațiile pe care le vor alinia 
astăzi doar cu puțin timp înaintea 
începerii meciului.

Prezentăm, in continuare.
mul exact al echipei noastre de ju
niori, în perioada 22 martie 
prilie.

Pitești, astăzi, ora 16 : România — 
Turcia.
Slatina, duminică, ora 10,30 : Româ
nia — Turcia, în deschidere la par-

Dinamo Slatina

... Foate că nu cele 10 goluri ale unei singure etape, 
acest record absolut de ineficacitate, constituie cel mai 
grav aspect al problemei. Eu pot adăuga că în trei săp- 
tămini, în. trei sîmbete de telefotbal transmis în direct, 
și bine, n-am văzut decît trei goluri ! Și au fost transmise 
nici mai mult nici mai puțin — derby-urile etapelor res
pective, n-avem de ce ne plînge : Dinamo cu F.C. Con
stanța, Steagul roșu cu Craiova, U.T.A. cu Steaua. Șase 
echipe — una mai acătării decît alta, printre care și 
acea a liderului. 3 (trei) goluri în cifre și litere I Aș 
lăsa deoparte golurile, aș accepta să nu se fi marcat 
nici unul, dar cum au arătat meciurile ? Meciurile aces
tor șase echipe de primă mărime în fotbalul nostru —

e frumos ? Firește, să nu fim copii — cum ne zic 
adulți în aie fotbalului — și sâ nu gîndim totul în

națională. 
(Bahatiin, 
Nurettin, 

Vehbi,

Paris, cu echipa 
juniorilor turci 
Aii, Ihsan, Savaș, 
Mustafa, Hiisegin, 
Eskan, Kadîr, Nurelin, Sa- 

Nezihi, Turan, Cemal, Sabri și

tida da Divizia B, 
— Ș.N. Oltenița.

Pitești, miercuri 
14.30 : România — 
plaj cu meciul de 
Argeș -

Pitești,

progra-
3 a-

27 martie. 
Brazilia, in 
Divizia A, 

Steagul rosti Brașov, 
miercuri 3 aprilie, ora

ora 
cu- 
F.C.

riir&ti, uucrcuii «x 10 •
România — R.F. Germania, (in pre
liminariile U.E.F.A.) L. D.

mdn să nu surîzi -— capitolul 
tetică" se poate încheia. Căci în rest... 
e mama înțelepciunii noastre de telecronicari : 
idee. Marile noastre echipe sînt în I', 2 
inspirație, de suflu liric, epic și dramatic (hai

. In rest, concizia 
: nici o 

lipsă de idei, de 
' " i că le-am

zis-o...). Firește că va trece și asta, că va veni o zi, — 
cum o spune și cîntecul — va veni o zi cînd mă vei 
iubi și vei ști și tu ce-i dragostea curată I Poate miine, 
poate altădată, iubirea ne va uniiiii. Eu știu sâ aștept etc.

Pină atunci, luați cele 4 clasamente ale diviziilor A și 
B și veți constata că nici o echipă, dar nici una, nu ore 
o medie de 2(două) goluri, în cifre și litere. Olimpia 
Satu-Mare — cu care să nu se înțeleagă că aș avea 
ceva împotrivă — e chiar exemplară : ea conduce în se
ria ei, marcind în 19 meciuri — 19 goluri și primind 8 !

Nu 
cei ___ ,. _ ------ , - . . . .
funcție de goluri, la uitați-vă la italieni, frați întru gintă 
latină, acolo au loc minuni și mai mari pe această linie 
a dării și primirii de goluri. Dar după trei săptămîni de 
asemenea telefotbal pot și eu să mă întorc spre acești 
frați cauzași și să le spun că aș vrea să fiu copil în ale 
fotbalului, și că nu mă interesează ce-i la italieni ?

La care și ei pot răspunde foarte logic : dar nu vezi 
că nici copiii, nu mai marchează cu nemiluita, că și ei 
practica „betonul", că și ei conduc balonul pînă-i ajun
ge din urmă ideea unei pase greșite la adversar — ob
servații juste, făcute și de mine însumi, urmărind cu aten

ție jocul unor puști de pe strada 
mea care, într-adevăr, nu se deo
sebeau cu mai nimic de nu vreau 
sâ spun care echipă adultă.

incit ceea ce-mi rămîne de făcut 
— în lipsă de argumente capitale 
și nevrînd să scot soluții panglica- 
re pe nas și pe gură, ca prestidi
gitatorii — este că sînt două r/a- 
lități oricum minunate : marele nu
măr de spectatori la meciuri chiar 
televizate, cum a fost la Arad, 
unde oamenii au ajuns pe case, 
chiar lîngă antene, ca să vadă 
ceva cum nu s-a mai văzut și 
să-i strige lui Rainea grozăvii cu 
totul nejustificate, fiindcă min
gea — la faza aceea cu cîntec de 

un cuvînt... — într-adevăr ieșise „afară" înainte de a fi 
rejucată ; și a doua — a doua minune, care pate fi a 
doua minune decît victoria Progresului în deplasare, la 
Mediaș ? Singura mare echipă bucureșteană, victorioasă 
duminică, dacă vreți să știți... Mai vorbim noi... (ha1 
că aici, cu vorba asta chiar că m-am aruncat în neant...)

CORESPONDENȚA :
loan Pirlea — Reșița : L-ați 

țională. lată-l I Mai departe, nu mai , 
d-voastră, nici de mine, nici de suporterii lui — ci doar 
de el. Sper ca „împricinatul" să țină seamă de dragostea 
noastră pentru talentul lui. ___

BELPHEGOR

vrut pe Beldeanu în na- 
ține nimic nici de

V

Din partea asociației sportive „E- 
nergia“, a întreprinderii mecanice 
Cîmpina, sub semnăturile președin
telui Comitetului sindicatului, Ion 
Ilioiu, și președintelui asociației 
sportive, Ion Comănescu, primim ur
mătorul răspuns referitor la se
sizarea apărută în cadrul rubricii 
noastre pe marginea inactivității 
secției de bob : „In luna decembrie 
1973 d avut loc o ședință la comi
tetul sindicatului, la care au par
ticipat președintele, vicepreședintele 
și secretarul acestui comitet, pre
ședintele și secretarul asociației 
sportive, tov. Vilcu Ion din partea 
secției bob. Discuția s-a purtat în 
vederea participării cu două echi
paje. plus rezerve, la calendarul 
sportiv de bob pe 1974. Din discuție 
a reieșit că nu avem posibilitatea de 
a trimite cele două echipaje pe pe
rioada 16. 1 — 26. II. 1974, din lip
să de fonduri. S-a propus că echi
pajele mai sus menționate să par
ticipe la două concursuri din ca
lendarul județean, la care tov. Vil
cu Ion a ripostat că nu este de a- 
ebrd, menționînd că ori participă la 
toate, pe toată perioada, ori deloc. 
...De cele discutate am informat și 
pe secretarul comitetului de partid 
pe uzină, care -a fost de acord cu 
propunerile noastre. Referitor la so-

licitarea transferului pentru Bucegi 
Sinaia, menționăm că nu am pri
mit nici o adresă în acest sens... 
Ținînd cont de posibilitățile de care 
dispun unele asociații sportive pen
tru unele secții de performanță ne
subvenționate, considerăm că nu 
sîntem vinovați că nu am putut 
satisface doleanța tov. Vilcu..."

Dar, cine obligă asociația sporti
vă Energia din Cîmpina să aibă 
o secție de bob, dacă nu-i poate 
asigura activitatea ? Afilierea secți
ei — bună doar pentru dare de 
seamă ? — nu înseamnă nimic în 
afara activității.

Sub semnătura secretarului său 
general, O. Dimitriu, Federația ro
mână de baschet ne răspunde : 
„Referitor la propunerea tov. Mo- 
drogan Gh. de a mări numărul e- 
chipelor în campionatul categoriei 
A la 14, vă informăm că în prezent 
acest lucru nu este posibil deoare
ce ar necesita cheltuieli suplimen
tare foarte mari, care nu pot fi a- 
cordate unei discipline în care re
zultatele pe plan internațional nu 
sînt mulțumitoare. In legătură cu 
formula de campionat, o parte din 
propunerile sugerate au fost accep
tate și puse în practică încă din a- 
nul acesta".

LOTO-PRONOSPORT
guri. Agențiile Loto-Pronosport stau la dispoziția participanților și cu bilete gata completate.
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Antrenorul Viorel Mateianu dă indicații elevilor săi. Imagine surprinsă la antrenamentul de ieri al echipei 
Progresul București

i„ Divizia b REGRUPARE A PLUTOANELOR
Cît de ușor se poate destrăma a- 

vantajul, luat la un moment dat 
de unele echipe în clasament, ne-au 
dovedit-o cu prisosință cele două 
etape ale returului Diviziei B. Pri
ma rundă, favorabilă gazdelor, a 
mărit avansul liderilor și se părea 
că vom asista la o desprindere de
cisivă de pluton. Dar, iată, dumi
nica trecută șefii seriilor au evolu
at în deplasare și doar Olimpia Sa
tu Mare a remizat la Turda, în 
timp ce Gloria Buzău și C.S. Rm. 
Vîlcea au pierdut la Galați (în fața 
Oțelului) și, respectiv, la Slatina, 
în acest fel, plutoanele fruntașe 
s-au regrupat din nou și avantajul 
a scăzut la cîte un punct (Gloria 
Buzău și C.S. Rm. Vîlcea) și două 
(Olimpia Satu Mare).

Dar,apele nu s-au tulburat nu
mai în partea superioară a clasa
mentelor, ci și în cea periferică. în 
lupta pentru evitarea celor patru 
locuri din subsol sînt angrenate mai 
mult de jumătate din divizionarele 
B și acuma fiecare caută să recu
pereze din punctele pierdute în 
toamnă. Unele dintre ele, ca Oțelul 
Galați, Victoria Roman, Progresul 
și Autobuzul București, Metalurgis
tul Cugir, C.F.R. Timișoara se arată 
decise a nu precupeți nici un efort

se gă- 
dreptul 
aceeași

ca în finalul întrecerii să 
sească pe locurile ce le dau 
să evolueze în toamnă în 
categorie.

După cum se vede, campionatul 
a devenit mai agitat, jucătorii fac 
mai multă risipă de energie pentru 
ca să termine învingători și, astfel, 
întrecerea captează atenția nu
meroșilor suporteri ai echipelor din 
eșalonul secund. Cu' toate că lupta 
a devenit mai dîrză, sportivitatea 
a domnit în marea majoritate a me
ciurilor din etapa a XlX-a. în a- 
cest sens, merită să reproducem din 
însemnările arbitrilor și observato
rilor federali în foile de arbitraj și 
rapoarte. Iată cîteva dintre ele : 
„Disciplina jucătorilor de la Roman?*1 
Excelentă! Felicitări 
lui Pahonțu care a 
mat radical echipa".
lea — observator la meciul Vic
toria Roman — S.C. Tulcea) ; „Fe
licit pe jucătorii ambelor formații 
și, în mod special pe gazde, care au 
dat dovadă de o mare sportivitate 
respectînd fair-play-ul pînă în cele 
mai mici amănunte" (V. PădureaTiu 
— arbitrul partidei Oțelul Galați— 
Gloria Buzău) ; „Publicul, în număr 
mare (aproximativ 7 000), împărțit 
în două tabere (dintre care 800 din

antrenoru- 
transfor- 

(N. Ște-

Rm. Vîlcea), a avut o atitudine 
sportivă. Spectatorii și-au susținut 
cu mult entuziasm-, echipele prefe
rate „(F. Coloși — arbitrul jocului 
Dinamo Slatina—C.S. Rm. Vîlcea) ; 
„Felicitări pentru atmosfera spor
tivă. Deci, șl la ,,B“ se pot juca tne- 
ciuri-cheie intr-o atmosferă de de
plină sportivitate*1 (G. Prodea — 
observator la Tractorul Brașov— 
Metalul Drobeta Tr. Severin). Din 
păcate însă, și în această etapă, au 
fost jucători care, în loc să contri
buie la crearea unor faze frumoase, 
au protestat la deciziile arbitrilor, 
au abuzat de durități și astfel con
ducătorii partidelor respective i-au 
trimis la vestiare. N-au fost mulți, 
doar patru : Gabor (Metrom Bra
șov), Truică (Minerul Motru), Micu- 
laș (Victoria Cărei) și1 Mercea (Cor
vin ul Hunedoara), dar alți jucători 
au primit cartonașe galbene, care 
se pot transforma, mai devreme sau 
mai tîrziu, în etape de suspendare

★
Așadar, duminică, în centrul 

tenției amatorilor de fotbal se 
afla campionatul Diviziei B, 
oarece etapa de Divizia A se 
disputa miercuri. Va fi- o rundă
teresantă, cu multe întîlniri cu mi
ză mare, atît pentru echipele din 
plutoanele fruntașe, cît și pentru 
cele din „zona fierbinte". în seria 
I, capul de afiș îl deține meciul 
de la Bacău, dintre formația locală 
Știința și C.S.M, Suceava. Cum am
bele țintesc locul întîi, fiecare va 
arunca în luptă toate resursele pen
tru a termina învingătoare. In si
ria a 11-a, un program inedit: pri
mele patru clasate vor evolua în 
deplasare în compania unor echipe 
avide de puncte, fie pentru ă se 
apropia de lider (cazul Metalului 
Drobeta Tr. Severin), fie de a mai 
urca cîteva trepte. în seria a III-a. 
meciul de la Timișoara, dintre 
C. F. K. și F. C. Bihor, poate să 
stabilească dacă formația din Ora
dea va mai păstra șanse de a ajun
ge pe actualul lider, Olimpia Satu 
Mare.

Deci, se anunță o rundă atracti
vă, cu meciuri care vor atrage în 
tribune un număr record de 
spectatori.

a-
va 

de
va 
in-
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DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ
Ritmul și dezvoltarea fotbalului 

au creat celor ce vor să realizeze 
performanța în această ramură, 
care deține recordul concurențelor, 
al forțelor pe care le mobilizează 
pe întregul glob, multe și grele o- 
bligații. Procesul de pregătire a de
venit așa de complex îneît obține
rea superiorității și, implicit, a vic
toriei au ajuns să fie determinate 
de un amănunt provenind tot din- 
tr-o mai completă pregătire a fie
cărui joc. Ca în toate ramurile de 
sport, haremurile performanței s-au 
ridicat și aici considerabil, și ele 
sînt reprezentate nu numai de neo
bișnuita creștere a volumului com
petițiilor ci și de obstacole, multe 
și aspre, cu care fotbalistul de per
formanță se întîlnește meci de 
meci. Numai creșterea potențialu
lui apărării, cu tot angrenajul său 
de tactici, cu îmbogățirea „litera
turii de specialitate*1 în această 
privință reprezintă, prin ea însăși, 
o dublare a eforturilor pe care 
trebuie să le depună un fotbalist 
de prima categorie. De restul, ce 
să mai vorbim ?

Dacă asta e realitatea e lim
pede ca lumina, zilei că nu se 
mai poate rămîne în primele rîn- 
duri cu o pregătire întîmplătoare, 
discontinuă, fără intensitate, neba
zată pe cele mai modeme și mai 
eficiente mijloace. Asta e o condi
ție primară, fără îndeplinirea că
reia un antrenor nici nu poate în
drăzni să-și prezinte echipa la star
tul acestor competiții de regulari
tate și durată care sînt campiona
tele. Legile dure ale fotbalului mo
dern s-au arătat fără îndurare 
pentru jucătorii care nu și-au 
completat — dacă nu au avut-o — 
condiția tehnică cu aceea atletică. 
Nu. sînt cuvinte noi acestea,, că în 
fotbalul de astăzi virtuoșii nu-și 
pot apăra această măiestrie fără 
armele pe care o pregătire fizică 
înaltă ți le pune la dispoziție. Ca
zul lui Jairzinho, acest jucător spre 
care se îndreaptă speranțele Bra
ziliei în materie de eficacitate pen
tru C.M. 1974. „Jliirzinho n-ar mai 
fi jucat de acum cinci ani fotbal 
dacă nu ar fi lucrat nebunește spre 
a-și perfecționa o rezistență care 
era marele lui punct slab**... de
clara antrenorul Zagalo despre fot
balistul căruia îi va încredința mi-

siunea de principal vîrf de atac la 
Weltmeisterschaft, misiune pe care 
a îndeplinit-o cu brio. Zagalo a 
arătat că Jairzinho a lucrat, supli
mentar, cel puțin două ore pe zi 
numai pentru perfecționarea re
zistenței și a făcut-o indiferent 
dacă se afla în plin campionat, 
după antrenamentele clasice ale e- 
chipei de club.

Suplimentele de antrenament se 
impun dar ele nu pot veni decît 
din conștiința jucătorului, din do
rința lui de a urca mai sus, de 
a deveni un fotbalist-atlet, așa 
cum o cer legile fotbalului modern. 
E datoria care îi privește și pe 
foarte multi dintre fotbaliștii noș
tri, liniștiți și fericiți că antrena
mentul s-a terminat și că pot pleca 
mai repede spre vestiare. Se cu
nosc atîtea cazuri de jucători, ce
lebri de acum, care rămîneau sau 
rămîn pînă cade înserarea spre a 
mai efectua un plus la ședința de 
pregătire, cu sau fără balon. Din 
păcate cei mai tineri se arată mai 
superficiali sau mai grăbiți și asta 
se răzbună prin căderile vertigi
noase, prin eliminările din aria 
performanței. Dar, implicit, aseme
nea sportivi dăunează fotbalului 
nostru, în ansamblu, menținîndu-1 
la un nivel necorespunzător. De la 
antrenamentele din proprie iniția
tivă, cele neprevăzute în planurile 
antrenorului, pot pleca multe și 
frumoase succese.

Eftimie IONESCU

DUMITRU - INDISPONIBIL
Așa cum vă informăm și în repor

tajul. privind meciul de la Paris, 
Dumitru s-a îmbolnăvit și nu a mai 
făcut deplasarea cu echipa reprezen
tativă pentru meciul de sîmbătă. In- 
teres.îndu-ne la clubul Steaua asupra 
stării sănătății lui, ni s-a comunicat 
că, în urma recomandării scrise a 
medicului lotului, dr. Dumitru To- 
mescu, internaționalul clubului mili
tar a fost internat ieri la amiază la 
Spitalul Colentina cu diagnosticul 
gripă virotică pulmonară. Dumitru 
trebuie să urmeze un .intens trata
ment curativ al acestei maladii.

CONVOCAREA SELECȚIONATEI DIVIZIEI B
tur-returîn vederea partidelor 

din acest sezon cu selecționatele 
similare ale Bulgariei și Iugosla
viei, luni, la București, se va reuni 
selecționata Diviziei B din țara 
noastră. Sub îndrumarea antreno
rului federal Cornel Drăgușin, un 
colectiv de antrenori format din 
Paul Popescu, Gheorghe Nuțescu. 
Vasile Copil, Ștefan Vasile și Ghe
orghe Staicu, a convocat următorii 
30 de jucători din toate cele trei 
serii, cu limita de vîrstă pînă la 
23 de ani : Șt- Bathori (Olimpia 
Satu Mare), Oană (Tractorul Bra
șov) și Albu (F. C. Bihor) — por
tari ; Cincă (C- S. Rm. Vîlcea), Pan- 
telimon (Gloria Bistrița), Berechy 
(Olimpia Satu Mare), Ene (Gloria 
Buzău), Corendea (C. S. Tulcea), 
Cosma (Progresul București), Mier- 
luț (Minerul Baia Mare), Neculcea

(Gloria Buzău), Lepădatu 
Rm. Vîlcea), Gheorghe (S. 
cea) și N. Petre (F. C. Bihor) 
dași ; Gabel (Șoimii Sibiu), Donose 
(C. S. Rm. Vîlcea). V. Petre (Auto
buzul), Bedea (F. C. Bihor). Adami 
(Carpați Brașov) — mijlocași ; Ble- 
jușcă (Viitorul Vaslui), Șutru (C. S. 
Rm. Vîlcea), Nedelcu, Enache și 
Toma (toți trei de la Gloria Buzău), 
Gherine (C.S.M. Suceava), Țurlea 
(Șoimii Sibiu), Paraschivescu (Me
trom), Petrescu (Flacăra Moreni), 
Radu (Progresul Brăila) și I. Bat
hori (Olimpia Satu Mare) — ata- 
canți.

Marți 26 martie, de la ora 16, 
pe stadionul Republicii din Capi
tală va avea loc un joc trial la 
care vor participa toți jucătorii con- 
vocați.

(C. s. 
C. Tul-
— fun-

Miine, pe stadionul Dinamo

DINAMO-F.C. ARGEȘ
Profițînd de întreruperea campi

onatului, cauzată de partida inter
națională amicală România — Fran
ța, care se va disputa miine la Pa
ris, f ___-*■
I'.C. Argeș, 
vor lipsi 
Georgescu, 
Vlad, Olteanu ș.ă. 
meci de verificare 
miază. Partida va avea inc pe sta
dionul Dinam,a cu începere de la 
ora 16.

formațiile Dinamo București și 
din rîndul cărora nu 
Constaniincscu, Dudu 

Deleanu R. Nnnwciller 
__ T__. vor susține un

miine după a-

MECIURI AMICALE
OLIMPIA GIURGIU — SPORTUL STU

DENȚESC 2—2 (0—0). Au marcat ; cîr- 
jaliu (min. 47), storobăneanu (min. S0), 
respectiv Ion Constantin (min. 68 — din 
lovitură de la 11 m. Leșeanu (min.

P. BURCIN-coresp.
S.C. BACAU — PETROLUL MOINEȘTI 

2—0 (0—0). Gazdele au înscris goluril® 
victoriei în ultimele zece minute (Ploeș- 
leanu — min. 81 și Pană — min. 83).

I. IAN CU-coresp.
F.C. GALAȚI — RAPID 2—1 (1—1). In 

prezența a peste 7 000 de spectatori, cele 
două formații au oferit o partidă agrea
bilă, de un bun nivel tehnic. In minutul 
48 Bartales, a ratat o lovitură de la 
11 m. Cele 3 goluri ale întâlnirii au fost 
înscrise în ordine de Marin • Stelian (min. 
22), respectiv Manea (min. 30) și Capotă 
(min. 65).

T. SIRIOPOL-coresp. județean
METALUL BUCUREȘTI — I.F. GRIM- 

SAS 1—0 (1—0).

Pompiliu VINTILA

SPORT

In toate agențiile Loto-Pronosport se găsesc de vînzare bilete pentru tragerea excepțională Loto din 26 martie a.c.

Tragerea va consta din efectuarea a 6 extrageri care vor însuma 42 de numere. Se vor atribui 9 categorii de ciști-

UNGARIA și CEHOSLOVACIA atri-• Cîștigătorii excursiilor în
buite la tragerea extraordinară Pronoexpres din 10 martie 1974, Catego
ria H’ (13 cîștiguri a cîte 5.000 lei din cate o excursie în UNGARIA — 
CEHOSLOVACIA plus diferența în numerar: 1. Ltschel Siegfried — 
Alba Iulia ; 2, Bud.oritan Iosif — Arad ; 3 Builescu V. Gheorghe — 
Pitești ; 4. Tănase P. Constantin — corn. Pietroasele — Buzău ; 5. Val- 
demir Victoria — Constanța ; 6. Manea I. Constantin — Tîrgoviște; 7. 
Costache Constantin — Găești jud. Dîmbovița ; 8. Luca Victor — Iași ; 
9. Pădurarii Mie — Vatra Dornei 10. Aramă Nicolaie; 11. Efrimescu 
Maria ; 12. Florea Elena și 13. Matei Vasilica toți din București.

CTȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 15 MARTIE 1974
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 25% a 95 079 lei șl 1 variantă 10% a 38 031 

i : a 2-a : 7,60 a 10 509 lei ; a 3-a : 8,05 a 9 921 lei ; a 4-a : 51,65 a 1 546 lei ; a 5-a : 
134,85 a 592 lei; a 6-a: 312,25 a 256 lei

Extragerea a Ii-a : Cat. A : 5 variante 10% a 19 282 lei ; B : 4,85 a 11 82" lei ; 
C : 11,10 a 5 211 KM ; D : 27,20 a 2 127 lei; E: 117,95 a 490 lei; F : 245,10 a 236 lei ; X : 
3 021,15 a 100 lei.

Cîștlgul de 95 079 lei, de la categoria 1, jucat pe o variantă 25% a revenit par
ticipantului IACOB IOAN din București.

Rubrică redactată de LOTO — PRONOSPORT

0 veste

NUMAI

TÎRGUL
deschis in
Procurați-vă

bună pentru cumpărători

PINA LA 15 MAI
DE PRIMĂVARĂ 

țoale unitățile comerciale din țară, 
cu acest prilej articole de sezon :

PE MICUL ECRAN
MIINE : ora 21,25. — Fotbal : 

FRANȚA — ROMANIA. Transmi
sie directă de la Paris.

DUMINICĂ : ora 16.oo Auto
mobilism : „Cursa campionilor- — 
participă cei mal buni plloțl de 
formula I din lume. Transmisiune 
de la Brands Hatch.

MARȚI 25 martie : ora 16.00 — 
Volei feminin : Penicilina Iași — 
□inamo București (turneul final 
al campionatului național). Trans
misiune directă din sala sporturi
lor de la Constanta.

MIERCURI 27 martie : ora 16.00
— Fotbal ; politehnica iași — Uni
versitatea Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă de la Iași.

SÎMBĂTA 30 martie : ora 16.00
— Volei feminin : Rapid — Di
namo București (turneul final al 
campionatului național). Transmi
siune directă din sala sporturilor 
de la Constanța.

• stofe
• țesături de mătase
• confecții pentru bărbați, fe
mei ți copii : pardesie, sacouri,

TÎRGUL DE

raglane, impermeabile etc.
• tricotaje
• ciorapi din fire sintetice peni 
femei

PRIMĂVARĂ
vă mai oferă în mcK tizinele de ’ specialitate :

• aspiratoare 
și tipuri

• motoretele
® mașini de 

masă și tip mobilă

de diferite mărci

MOBRA
cusut ILEANA tip

frigidere cu compresor de 1401. 
aparate de radio MAESTRO — 
STEREO
piese de schimb pentru toate 
produsele de folosință îndelun
gată.

Importante reduceri de prețuri la unele produse textile și metalo-chimice 
în cadrul

TÎRGULUI DE PRIMĂVARĂ
Rețineți! Numai pînă la 15 mai

TÎRGUL DE PRIMĂVARĂ
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A ÎNCEPUT “• SUCCES NEAȘTEPTAT Al OLANDEI
C. M. DE HOCHEI ~ '

»— - i IN PARTIDA CU ROMANIA

CAMPIONATUL 
MONDIAL 
DE SCHI 

PE ECHIPE

R. F. GERMANIA A ÎNTRECUT GREU NORVEGIA

4
LJUBLJANA, 21 (prin telefon).
Orașul gazdă a întîmpinat echi

pei? participante la întrecerile gru
pei B ale Campionatului mondial 
de hochei tu o primăvară superbă. 
Cerul este nepătat deasupra ora
șului, înfloresc pomii, iar dinspre 
Adriatica vîntul cald aduce arome 
de chiparos și de palisandru. Noi, 
însă, n-am prea avut timp și nici 
dispoziție să savurăm aceste surî- 
suri meridionale. Competiția spor
tivă găzduită de celebra sală Ti
voli (5 000 de locuri pe scaune) a 
început vehement și aspru, prime
le jocuri dorind parcă să prefațeze 
lupta acerbă și grea care se va da 
în eșalonul secund al maeștrilor 
pucului și ai crosei.

Echipele R.F. Germania și Româ
niei (socotite printre favoritele tur
neului), care au susținut programul 
de dimineață, s-au izbit de o rezis
tență neașteptat de dîrză din par
tea adversarelor lor — Norvegia și 
Olanda, apreciate mult mai slab la 
cota pronosticurilor.
cheiștii 
clasa și

za, jucătorii noștri n-au putut 
schimba cursul unui meci care le-a 
fost tot timpul nefavorabil. Dar, 
iată relatările :

R.F. GERMANIA
NORVEGIA
7-4 (1-2,
5-1, 1-1)

vest-germani 
rutina lor să

Și dacă ho- 
au reușit prin 
amine surpri-

ION BAȘA

După 90 de secunde de la începu
tul acestui joc, Norvegia conducea 
cu 1—0, iar la sfîrșitui primei re
prize scorul era în continuare fa
vorabil scandinavilor. Se profila, 
oare, primul rezultat K.O. al cam
pionatului ? Nu, pentru că, în tre
imea a doua, jucătorii din forma
ția R.F. Germania au abordat me
ciul mai serios, au evitat contac-’ 
tele directe pe care le căuta un 
adversar foarte dur dar și foarte 
ambițios, punîndu-și în valoare su
perioritatea de patinaj și rafina
mentul tehnic. Ei au reușit să ega
leze și apoi să se detașeze, înscriind 
trei goluri într-un interval de două 
minute. Nordicii și-au revenit, in
tr-adevăr, au echilibrat partida, au 
dominat chiar, dar n-au reușit ni
mic mai mult decît să piardă 
onorabil.

Au marcat : Hinterstocker (2),
Kuhulke_(2), Philipp, Hanig, Schlo- 
der 
Skar,

(R.F. Germania), respectiv, 
Johansen, Sethereng (2).

OLANDA
r
\

ROMANIA
7-5 (2-1,
3-2, 2-2)

1

movarea ei în grupa B era socotită 
de foarte mulți drept un joc al ha
zardului Și. din păcate, în această 
eroare au căzut și jucătorii români. 
Abia după prima pauză, cînd sco
rul era 2—1 în favoarea hocheiști- 
lor olandezi, tehnicienii noștri 
aflau cu surprindere că în această 
formație ar figura cinci jucători de 
origine canadiană. în realitate au 
fost șase, ceea ce de altfel se pu
tea observa și din raportul de for
țe de pe gheață. Lupta s-a dat de 
la egal la egal, olandezii arătîn- 
du-se chiar mai hotărîți și mai pe
riculoși în acțiunile de contraatac. 
Ei au condus aproape permanent 
(cu o scurtă perioadă de la începu
tul reprizei a doua, cînd scorul a 
fost 2—2), au luptat cu maximum 
de energie, profițînd de ziua foarte 
slabă a portarului Netedu, care a 
făcut unul dintre cele mai neinspi
rate jocuri ale actualului sezon, 
primind din greșelile sale cam pa
tru 
luri 
l-au 
dar 
mai 
ar fi nedrept. La fel de vinovate 
pentru eșec sînt apărarea imediată 
șj mai cu seamă atacul, care a 
irosit o sumedenie de ocazii favo
rabile, suficiente pentru mai multe 
victorii, nu numai pentru una sin
gură. Oricum, echipa României 
pornește în competiție cu un han
dicap foarte greu.

Au înscris : Decloe (4), Hunting, 
Simons, Bakker (toți canadieni I) 
pentru Olanda, respectiv, Axinte, 
Pană, Bandaș, Bașa și Varga. Au 
arbitrat foarte bine Kaisea (Fin
landa) șî Hanquist (Suedia).

Rezultatul meciului S.U.A. — Ja
ponia : 7—4 (2—0, 0—2, 5—2).

La ora convorbirii telefonice a 
început partida Iugoslavia — Aus
tria.

Programul 'de astăzi (ora locală): 
ora 17 Norvegia — Olanda, ora 
20,30 Iugoslavia — S.U.A.

sau cinci din cele șapte go- 
încasate de echipă. Antrenorii 
schimbat în repriza a treia, 
era tîrziu. Totuși a atribui nu- 
lui Netedu, această înfrîngere,

Valeriu CH1OSE

unaEchipa Olandei constituia 
dintre marile necunoscute ale ac
tualei ediții a campionatului. Pro-

TINERII HOGHEIȘTI ROMÂNI 
PE LOCUL DOI LA LODZ

Remarcabilă inițiativa Federației 
noastre de hochei care, alături de 
lotul A și de cel de juniori, a creat 
și un lot de tineret, căruia l-a 
acordat o importanță corespunză
toare. Recent, echipa de tineret a 
României, pregătită de antrenorii 
L. Pușcaș și N. Zografi, a partici
pat la un turneu internațional la 
Lodz, alături de reprezentativele 
le tineret ale Cehoslovaciei și Po
loniei, de selecționata secundă a

Poloniei. Formația română a ocu- 
lat, în final, locul doi, cu 3 p, după 
Cehoslovacia tineret 5 p și înain
tea Poloniei B 3 p și Polonia tine
ret 1 p. Hocheiștii noștri au înre
gistrat rezultatele : 1—11 cu Ceho
slovacia, 4—3 cu Polonia B și 2—2 
cu Polonia tineret. S-au remarcat 
cu prilejul acestui turneu Herghe
legiu, Both, Popa, Sarosi și Keme- 
nesy.

DE TENIS
TUCSON. 

Tiriac l-a 
Dick Dell, 
6—2, 6—1, 
pus cu 6—4, 7—6 de Ray Ruffels. 
în cea mai disputată partidă a zilei, 
Bengtsson l-a eliminat cu 3—3, 6—3, 
6—4 pe Fred Stolle. Alte rezultate : 
Borg—O. Parun 6—4. 2—6, 6—3; Fair
lie — Riessen 2—6, 6—2. 6—3 ; Pa- 
natta — Crealy 6—4, 7—5 ; Rosewall
— Alexander 6—4, 6—7, 6—3 ; Lara
— El Shafei 6—4, 6—3.

SALT LAKE CITY.
Ian Crookenden (Noua
Jose Moreno 
6—0 ; Dick 
Țoma Ovici 
6—1 ; Vitas 
Ion Sântei 
Jeff Austin 
(Cehoslovacia) 6—1, 1—6,

AKRON. — Tînăra jucătoare cali- 
forniană Sharon Walsh a in.’tins-o 
cu 6—2, 5—7, 6—4 pe englezoaica 
Virginia Wade, una dintre favoritele 
concursului. Alte rezultate : 
Navratilova (Cehoslovacia) — 
Overton (S.U.A.) 6—3. 6—4 ; 
Louie (S.U.A.) — Ell.v Apole 
landa) 6—3. 6—4 ; Valerie 
fuss (S.U.A.) - Katja ]
(R.F.G.) 6—3, 6—2.

MENTON. — Proba __ ___
bărbați a revenit francezului Patri
ce Beust. învingător cu 6—0. 6—0
in finala susținută cu japonezul Ya- 
kuto Susimoto. în finala Drobei fe
minine, Marijke Schaar (Olanda) a 
dispus cu 1—6. 6—2, 6—3 de Gail 
Chanfreau (Franța). In celelalte două 
finale . s-au înregistrat 
rezultate : dublu bărbați : 
(Japonia), Hoehn (S.U.A.) 
Casa 
mei :
mon 
di th

— Jucătorul român Ion 
întilnit pe americanul 

pe care l-a învins cu 
iar Arthur Ashe a dis- 

7—6 de Ray Ruffels.

(Spania) 
Bohmstedt 

(România) 
Gerulaitis 
(România) 
(S.U.A.) —

—. Rezultate:
Zeelandă) — 

1—6. 7-5, 
(S.U.A.) —
6—7. 6—2,

(S.U.A.) —
6-4. 6-2 :
Jan Pisecky 

' 6—3,

Martina 
Wendy
Marcie 

(O- 
Ziegen- 

Ebbinghaus

de simplu

următoarele 
Susimoto 

. — Beust,
(Franța) 6—3, 6—3 ; dublu fe- 

Gail Chanfreau .Rosy Dar- 
(Franța) — Marijke Schaar. Ju- 
Salome (Olanda) 8—6, 6—2.

ANCONA. — Competiția interna
țională de tenis pentru echipe de 
juniori „Cupa Ausonia" a revenit 
selecționatei R.F. Germania, care a 
învins în finală cu 3—2 formația 
Suediei. în partida decisivă, la sco
rul de 2—2, Eberhard l-a învins cu 
6—3, 6—1 pe Kallvist.

FINALISTELE CUPEI CUPELOR LA BASCHET

HALTEROFILUL VASILI ALEKSEEV

A STABILIT UN NOU RECORD MONDIAL
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

Concursul, internațional de haltere 
de la Erevan a luat sfîrșit cu în
trecerile categoriei supergrea, pri
mul loc revenind campionului 
olimpic 
eu 410 
stiluri, 
seev a 
cord mondial, reușind să ridice (la

revenind
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 

kg la totalul celor două 
în același timp, V. Alek- 
stabiiit un excepțional re-

stilul „aruncat") o halteră în greu
tate de 240,500 kg.

în clasamentul la cele două sti
luri, în urma lui Alekseev 
clasat în ordine 
Germană) — 385 
ding (Belgia) și 
(Bulgaria) — 370
zer (R.D. Germană) — 360 kg.

s-au
Cert Bonk (R.D- 

kg, Serga Rea- 
Hristov Placikov 
kg, Jurgen Hei-

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Campionatul mondial de schi pe 
echipe, a continuat la Vail (Colo
rado) cu desfășurarea unei probe 
de coborîre. La feminin a cîștigat 
Ingrid Eberle — 2 :01,65, secun
dată de Wiltrud Drexler — 2 :01,67. 
Annamarie Proll—Moser s-a situat 
pe locul patru, cu timpul de 
2 :01,89. Cursa masculină a revenit 
lui Manfred Grabler, cronometrat 
în 2 :18,80-

în clasamentul general conduce 
detașat echipa Austriei — 291 punc
te, urmată de R. F. Germania — 
144 puncte, S.U.A. — 139 puncte, 
Canada — 127 puncte, Elveția — 
116 puncte etc.

VEȘTI DIN
U R S S ■

VIITORII MAEȘTRI Al PALETEI

Pentru al optulea an consecutiv, 
în sala școlii sportive de pe strada 
Kropotinski din Moscova se dispu
tă turneul de tenis de masă pen
tru „Premiul soților Laima și Ana
toli Amelin”. Soții Amelin au fost, 
în trecut, cunoscuți maeștri ai spor
tului cu paleta, cucerind de nenu
mărate ori titlurile de campioni in
ternaționali - și ai U.R.S.S. Cele mai 
prețioase medalii ale lor le oferă 
acum copiilor moscoviți drept tro
fee transmisibile.

Școlarii participă în număr mare 
la întreceri. Iar Laima Amelina, 
care, pe vremea cînd se numea Ba- 
laișite (mama ei, de asemenea, a 
fost o sportivă cunoscută în tre
cut) a devenit la 11 ani maestră a 
sportului, este convinsă că și din 
rîndul acestor copii se vor ridica 
maeștri ai tenisului de masă. Este 
de acord cu ea și Anatoli, fostul 
antrenor al reprezentativei U.R.S.S., 
actualmente candidat în științe pe
dagogice.

în turneul din acest an, la care, 
ca totdeauna, au luat startul copii 
pînă la vîrsta de 13 ani. a fost 
descoperit un întreg șir de jucă
tori talentați. Să dăm cuvîntul ar
bitrului principal al întrecerilor, 
A. Saharov.

— Turneul este deosebit de folo
sitor tinerilor sportivi. Ei ciștigă

ȚĂRILE SOCIALISTE
experiență și iși îmbunătățesc teh
nica în condiții de concurs. In 
scurt timp, pot deveni maeștri cu
noscuți, ca de exemplu Serioja Sir- 
dikov, participant la toate turneele 
precedente, iar acum campion . al 
U.R.S.S. la juniori, în grupa res
pectivă de virstă. Astfel, încet-în- 
cet, iși croiesc drumul in marele 
sport viitorii maeștri.

R. P. UNGARĂ :
HALTERE Ș| PENTRU COPII

R. P. MONGOLĂ :
PRIMA SPARTACHIADĂ

FEMININĂ

Comitetul pentru organizarea pri
mei Spartachiade feminine din 
R. P. Mongolă și-a început de cu
rînd laborioasa activitate. Compe
tițiile sportive legate de acest eve
niment vor începe în vara aceasta 
și se vor desfășura sub auspiciile 
jubileului a 50 de ani de la crearea 
Comitetului femeilor' mongole.

în program figurează probe de 
atletism, jocuri sportive, șah și alte 
discipline. Startul probelor de masă 
va fi dat la 1 iunie, iar întrece
rile finale urmează a se desfășura 
în luna august, în capitala repu
blicii, orașul Ulan Bator.

în momentul de față, în întrea
ga țară se desfășoară o vie acti
vitate organizatorică pentru atra
gerea unui număr eît mai mare de 
tinere sportive în desfășurarea pri
mei Spartachiade feminine a spor
tului mongol.

Pînă nu de mult, sportul halte
relor se practica de la vîrsta de 
15—16 ani. Acum, însă, acest sport, 
care cere în primul rînd forță, a 
devenit practicabil și pentru cei 
mici, de la vîrsta de 13 ani. Con
diția este ca acești copii să aibă 
un program special de pregătire, 
mai întîi sub formă de joacă, apoi 
se trece treptat, în 4—6 luni, lă 
antrenamentul specific și la ridi
carea barelor.

Federația de haltere din Unga
ria. țară unde acest sport se bucură 
de o mare masă de practicanți, a 
introdus un regulament special de 
pregătire a tinerilor atlețl și a 
permis secțiilor din cluburi să al
cătuiască grupe de „pionieri” în 
care intră copii de 13—14 ani. 
Această măsură, ca și altele pri
vind pregătirea șl folosirea în com
petiții a juniorilor, s-a luat după 
studii amănunțite, care au consta
tat că practicarea halterelor la o 
vîrstă fragedă nu este dăunătoare, 
ba dimpotrivă, contribuie la dez
voltarea armonioasă a

Micii halterofili vor 
cura de acum înainte 
de 14 ani (în loc d.e 
vechiului regulament), 
dintre concursuri s-a redus de la 
patru la trei săptămîni pentru ju
niorii mari și de la șase la patru 
săptămîni pentru cei mici.

tînărului. 
putea eon- 

de la vîrsta 
16, potrivit 
iar pauz.a

ac mcuc, 
mai de-vor întîlni (Ia 2 a-

Steaua roșie Bel-

loc o singură 
dintre U. C. 

și Politehnica

în fotografie : fostul recordman 
mondial de triplu salt Jozef Szmidt 
răspunde aplauzelor.

clarat că speră să-l întîlnească tn 
viitoarele 6 luni pe deținătorul centurii. 
George Foreman. în legătură cu întîl- 
nlrea Foreman — Norton, programată la 
26 martie la Caracas, Cassius Clay a 
declarat că Foreman, care posedă lo
vituri puternice, va cîștiga înainte de 
limită.

IN C. C. E., U. C. CLERMONT FERRAND - POLITEHNICA BUCUREȘTI 90-82

lipsite de e-

Cu meciurile desfășurate miercuri 
noapte, s-au încheiat semifinalele 
Cupei cupelor la baschet și urmea- 
zM xa în luna aprilie să aibă loc 
finalele

La băieți, se 
prilie) echipele 
grad și Zbrojovka Brno. Belgrăde- 
nii au cîștigat acasă cu 105—85 
(48—33) în fața formației Estu- 
diantes Madrid, pe care o între- 
cuse, de altfel, și în deplasare 
(79—74). ■ Scor general: 184—159
pentru Steaua roșie. în cealaltă se
mifinală, Zbrojovka a realizat la 
Brno 88—71 (42—38) în fața echi-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul internațional de sabie de la 
Londra a fost cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv da scrlmerul vest-ger- 
inan Walter Convents. în turneul final, 
Walter convents l-a întrecut tn meci 
de baraj pe austriacul Fritz Prause cu 
5—4, ambii sportivi totallzînd eîte 4 vic
torii. Pe locurile următoare s-au clasat 
Brandstătter (Austria) — 3 victorii.
Deanfield (Anglia) — 2 victorii, Taylor 
(Anglia) — 1 victorie șl Baumgartner 
(Austria) — 1 victorie.
a
Campionul mondial de box la categoria 
semimijlocie, mexicanul Jos6 Napoles, 
își va pune titlul în joc în fața șalange- 
ruluj său oficial, americanul Hedgemon 
Lewis. Meciul va avea loc, înainte de 10 
mai, la New York. Puglllstul argentinian 
de categorie semigrea Jorge Ahumada 
a obținut a 8-a victorie consecutivă. în 
meciul disputat la New York, Ahumada 
l-a învins la puncte pe americanul Terry 
Lee.
H
Pe un timp rece șl ploios, 119 automo
bilist! din 12 țări au luat startul In cea 
de-a 8-a ediție a foRaliulul Tap", primul 
concurs contînd pentru campionatul 
mondial al raliurilor. Prima etapă a 
cursei, desfășurată pe traseul Lisabona 
— Ofir (973 km cu 16 probe speciale), a 
fost cîștigată de automobilistul italian 
Rafaelle Pinto, care concurează pe o 

‘mașină Flat.
U
La Mandelleu s-au disputat noi tntllnlrl 
contînd pentru competiția internațională 
de hochei pe iarbă „Cupa mondială", 
rezervată echipelor feminine. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate; Spania — Bel

Argentina
— Franța

gia 0—0, Olanda — Mexic 2—0, 
— Austria 6—0, R.F. Germania 
1—0.
Ei
Boxerul american de culoare 
a repurtat un nou succes 
la puncte la Denver (Colorado), pe 
greul argentinian Oscar Ringo Bona- 
vena. Aceasta a fost a 28-a victorie re
purtată de Lyle, care a suferit în cursul 
carierei sale profesioniste o singură În
frîngere (a pierdut la puncte meciul cu 
Jerry Quarry). Lyle se anunță ca unul 
din șalangerii posibili ai lui George Fo
reman, deținătorul centurii mondiale.

Ron Lyle 
învingîndu-1 

Denver (Colorado),

pei Sacla Torino, deci cu un punct 
mai mult decît pierduse Ia Torino 
(70—86). Scor general: 158—157
pentru Zbrojovka.

în întrecerea feminină, GEAS 
Sesto San Giovani a obținut victo
ria asupra echipei Kralovopolska 
Brno: 141—109 " — '
27—27, miercuri 
săptămîna trecută 
GEAS va disputa 
lie) cu 
C upoi 
cu „Trofeul ziarului 
București".

în C.C.E., a avut 
partidă retur: cea 
Clermont — Ferrand 
București. După o întrecere deose
bit de spectaculoasă, în care am
bele formații și-au bazat jocul pe 
acțiunile ofensive, campioana Fran
ței a învins cu 90—82 (42—37). 
Cîștigîrid și la București (75—71), 
U. C. Clermont Ferrand a realizat 
scorul general de 165—153 și s-a 
calificat pentru finala C.C.E., în 
care va întîlni (la 5 și 12 aprilie) 
pe T.T.T. Daugava Riga.

R. P. POLONĂ: 
rămas bun atletismului 

DRAG

seCampionatele europene de atletism, 
vor desfășura în anul 1978 la Praga sau 
Diisseldorf. O hotărîre definitivă în ceea 
ce privește locul disputei acestei impor
tante cortipetiții se va lua cu prilejul șe
dinței Consiliului asociației europene, 
care va avea loc în cursul lunii mai a.c. 
După cum se știe, în acest an campio
natele europene se vor disputa la Roma 
între 1 și 8 septembrie.

de ciclism ee 
la Montreal

La campionatele mondiale 
vor avea loc anul acesta 
între 14 șl 25 august vor participa peste 
50 da țări, a anunțat președintele co
mitetului de organizare, Maurice Brise- 
bois. Cu prilejul acestor campionate va 
fi inaugurat noul velodrom care va găz
dui în anul 1976 întrecerile de cicllsrn 
din cadrul Jocurilor olimpice de vară.

Aflat în vizită lă Beirut, fostul campion 
mondial de box la categoria grea, ame
ricanul de culoare Cassius Clay, a de

FOTBALIȘTII NOȘTRI
SÎNT ÎN CAPITALA FRANȚEI

(Urmare din pag. 1) fața locului de absența Iui 
s-au dovedit înțelegători, 
că și în tabăra cealaltă, de

(56—50, la pauză 
la Brno ; 85—59 
la San Giovani).
(la 3 și 10 apri- 

Spartak Leningrad finala 
cupelor, competiție dotată 

‘ ' ' SPORTUL —

Fiecare campion, oricît de mare, 
trebuie să se gîndeaseă, mai 
vreme sau mal tîrziu, la retragere. 
Atunci cînd aceasta coincide cu un 
bilanț pozitiv de rezultate, cu atît 
mai frumoasă este despărțirea de ac
tivitatea care i-a fost dragă ani 
de-a rîndul. Pentru a marca acest 
moment de răscruce în viața unor 
sportivi, reputați ai Poloniei, fede
rația de atlgtism din această țară 
a luat hotărî rea de a invita o se
rie de atlet! și atlete, care și-au 
anunțat retragerea, pentru a parti
cipa la o frumoasă solemnitate, cu 
r>rile,LyJ recentelor campionate in
ternaționale pe teren aconerit, des
fășurate la Kattowice. Printre cei 
sărbătoriți se aflau campioni si re
cordmani renumiți, ca Jozef 
Szmidt, Wieslaw Maniak, Danuta 
Straszynska.

C.C.E. : 
Glasgow, 
drid sau

CUPA c.

Așadar, cu excepția unui singur 
meci (cel din C.C.E. dintre Atletico 
Madrid și Steaua roșie Belgrad), toate 
celelalte partide din sferturile de fi
nală ale cupelor europene au fost 
consumate. Se cunosc acum, forma
țiile calificate. în semifinalele progra
mate La 10 și 24 aprilie. Iată-le :

Bayern Miinchen, Celtic 
Ujpesti Dozsa, Atletico Ma- 
Steaua roșie Belgrad.
CUPELOR : Borusia Mon-

chengladbach, A. C. Milan, F. 
Magdeburg și Sporting Lisabona.

CUPA U.E.F.A. : Tottenham Hot
spur, Lokomotive Leipzig, V.f.B. 
Stuttgart și Feyenoord Rotterdam.

Din capul locului trebuie să rele
văm dramatismul unor partide, care 
au hotărît calificarea. Cite două jocuri 
în C.C.E. și Cupa U.E.F.A., au nece
sitat prelungiri, iar cite unul a so
licitat și executarea loviturilor de la 
11 m pentru departajări. Altele au 
fost foarte echilibrate (trei scoruri e- 
gale în Cupa cupelor și unul în Cupa 
U.E.F.A.). Prin urmare, calificările nu

au fost deloc ușoare și 
moții...

Surprinzător de bine 
tat F. C. Basel, care 
limită, doar în prelungiri, 
reputatei formații a lui Celtic Glas
gow. Extrem de pasionantă — timp 
de 120 de minute și apoi pînă la 
ultima lovitură de la 11 m ratată 
de portarul cehoslovac Keketi — a 
fost și întîlnirea dintre Ujpesti Dozsa 
și SpartakTrnava. Victoria fotbaliști
lor maghiari a fost multă vreme 
pusă în cumpănă, deoarece, pe te
ren, echipa cea mai bună a fost 
cea a oaspeților. în fine, tot în C.C.E., 
Bayern Miinchen, fără să strălucească 
la Sofia, a cedat la limită (1—2), în 
fata gazdelor. Jucînd defensiv (chiar 
și cu Gerd Miiller în apărare !) ma
sivii apărători vest-germani au re
zistat șuvoiului de acțiuni întreprinse 
pe sus de sofioți.

în Cupa cupelor, deținătoarea tro
feului A. C. Milan — singura re
prezentantă a fotbalului italian ră
masă în cele trei competiții — a rezis
tat la Salonic (2—2), după ce a fost 
de două ori condusă de P.A.O.K. La

s-a compor- 
a cedat la 

în fata

Mdnchengladbach, cei 22 de jucători 
de la Borussia și Glentoran Belfast 
au păstrat un moment de reculegere 
în memoria lui Roy Stewart (Glento
ran), decedat de curînd în urma u- 
nui atac de cord.

în fine, în Cupa U.E.F.A. la Leip
zig, Lokomotive a obținut calificarea 
în prelungiri, după executarea pe- 
nalty-urilor, în fața reputatei echipe 
engleze, Ipswich Town. De notat 
insă că englezii au jucat timp de 
aproape 70 de minute în 10 oameni 
(căpitanul echipei, Mills, a fost eli
minat pentru un fault grosolan și in
jurii la adresa arbitrului) și că por
tarul gazdelor, Friese, a apărat o lo
vitură de la 11 m. Feyenoord a fost 
condusă de Ruch Chorzow la Rotter
dam, dar în prelungiri a reușit să 
obțină calificarea. Firește, nici V.f.B. 
Stuttgart nu a mai crezut că va reuși 
să egaleze, după ce a fost condusă 
cu 2—0 do Vitoria, la Setubal, dar 
a izbutit să smulgă un 2—2 cucerin- 
du-și prezenta în semifinale.

Tragerea la sorți a meciurilor din 
semifinale are loc astăzi, la Ziirich. 
(I. O.).

STENOGRAMA
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

MECIURILOR
parvenit pînă la închiderea ediției. In 
primul joc, victoria a revenit fotba
liștilor spanioli cu 2—0.

el se va comporta la un nivel cii 
mai aproape de valoarea celui pe 
care-1 înlocuiește"...

...După două ore și treizeci de mi
nute de zbor, la bordul confortabi
lului „IL 62" (timp în care Dinu, că
pitanul echipei, Dumitrache și... bine
înțeles, Răducanu, cei trei „vechi" ai 
naționalei, singurii supraviețuitori ai 
echipei de la Guadalajara, s-au stră
duit să însenineze atmosfera și, în 
bună măsură au reușit), fotbaliștii 
români au ajuns la Paris.

La aerogara Le Bourget, delegația 
noastră a fost întîmpinată de mem
bri ai ambasadei române în capitala 
Franței, de reprezentanți ai federa
ției franceze de fotbal, de ziariști și 
fotoreporteri. La ora 13, ora locală, 
autocarul, pus la dispoziție de orga
nizatori. i-a transportat pe jucătorii 
români la hotelul „Victoria Palace", 
situat în vestitul Montparnasse. A 
urmat masa de prînz, odihnă și, a- 
poi, deplasarea la stadionul „Parc 
des Princes", unde, de la ora 17, an
trenorii V. Stănescu și R. Cosmoo au 
supravegheat antrenamentul elevilor 
lor. A fost nu numai un prim con
tact cu gazonul pe care sîmbătă, cu 
începere de la ora 20,30 (21,30, ora 
României), se va desfășura meciul 
cu echipa Franței, ci și o ședință de 
pregătire folosită intens de toți cei 
16 component! ai lotului reprezen
tativ.

Ziariștii prezenți la „Parc des 
Princes" i-au solicitat lui V. Stănescu 
.,11“-le cu care va începe jocul 
de sîmbătă, dar antrenorul principal 
al formației noastre i-a rugat să-l 
mai păsuiască pînă mîine dimineață, 
după ultimul antrenament înaintea 
partidei, programat să ajbă loc la 
ora 10, pe terenul „Institutului Na
țional Sportiv". Confrații noștri, a-

vizați La 
Dumitru, 
mai ales, 
la Ștefan Covaci, au primit același 
răspuns : formația pentru meciul de 
sîmbătă va fi comunicată abia vi
neri la prînz !

Pînă la întîlnirea noastră cu Ște
fan Covaci — care se va petrece mîi- 
ne dimineață la Rambouillet, la ho
telul „La Voisine" acolo unde se află 
cartierul general al reprezentanților 
„Cocoșului galic" — un scurt tur de 
orizont în... ambianța formației gazdă 
îl prilejuiesc aceste spicuiri din pre
sa franceză. O presă nu prea favora
bilă adversarilor noștri de sîmbătă, 
întrucît, așa cum se știe, cu puține 
zile în urmă, mai precis, marți seară 
la Lille, echipa națională a Franței 
a pierdut, fără drept de apel, cu 
2—0, importantul ei meci-test sus
ținut în compania formației Ander- 
lecht Bruxelles, actualul lider al 
campionatului belgian. „O bună lec
ție de la Anderlecht", își intitulează, 
pe șase ooloane, ziarul „I’Equipe", 
comentariul asupra partidei. „Acest 
meci, perie Jean Cornu, nu i-a per
mis Iui Ștefan Covaci să petreacă o 
noapte excelentă, întrucît, fără îndo
ială, el va trebui să aducă retușuri, 
poate chiar să regîndească echipa pe 
care o va opune, sîmbătă, României. 
Pare sigură titularizarea lui Bertrand 
— Demanes, care în a doua repriză 
a făcut o mai bună impresie decît 
Baratelll. Cit îl privește pe Guillon. 
cel mai bun om la mijlocul terenu
lui, el și-a cîștigat ceri locul său". 
Același ziar dă ca sigură și introdu
cerea lui Dalger, în linia 
post de aripă dreaptă.

Dar certitudini despre 
Ștefan Covaci, așa cum 
în reportajul nostru 
încheiere, un ultim amănunt : la Pa
ris primăvara mai întîrzie, deasupra 
capitalei Franței cerul este mohorît. 
închis.

de atac, pe

echipa lui 
am promis, 

următor... în

Schiller a condus

Frenzel (Lokomotive Leipzig), șutează la poarta echipei engleze. Fază din meciul Lokomotive Leipzig — Ips
wich Town 5—3 (după prelungiri și executarea penalty urilor), rezultat care a adus echipei din Leipzig cali

ficarea în semifinale. Telefoto : A, P. — AGERPRES

UJPESTI DOZSA
Kolar, Harsanyi 
Nosko, Dunai III, 
Fazekas (Kellner),

SPARTAK TRNAVA : Keketl —
Dobias, Majernik, Zvarik, Kuna (Va- 
cilko), Kabat (Krajkovici), Vraseckl, 
Adamec, Horvath, Kramllk, Sevcik.

RgZ.ultatyl meciului Atletico Madrid — 
Steaua roșie Belgrad (retur) nu ne-a

: Szentmihalyl — 
(Sarlos), Horvath, 

Toth, Fekete, Bene, 
Zambo.

Ț.S.K.A. SOFIA — BAYERN MUN- 
cheN 2—1 (1—1). In tur 1—4. S-a cali
ficat Bayern Miinchen. Sofia : 67 000 
da spectatori. Au marcat : Breitner 
(min. 30), Kolev (mln. 41) — ambii din 
penalty șl Denev (min. 48). Arbitrul 
nord-irlandez- Carpenter a condus echi
pele :

Ț.S.K.A. : simeonov — Zafirov, Stan
kov, vaslllev, Kolev, Penev, Atanasov, 
Nikodlmov, Mihailov, Denev, Marașliev 
(Trankov).

BAYERN : Mayer — Hansen, Breitner, 
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, 
Thorstensson, Jansen (Kappelmannj, 
MUller, HOness, Hoffmann.

CELTIC GLASGOW — F. C. BASEL 
4—2 (3—2, 2—2) — după prelungiri. In 
tur 2—3. S-a calificat Celtic. Glasgow — 
71 000 de spectatori. Au marcat : Dal- 
gish (min 13), Deans (min. 17), Calla
ghan (min.- 56) și Murray (min. 112), 
respectiv Mundschein (mln. 32) și Ball
mer (mln. 45). Arbitrul Kitabdjian 
(Franța) a condus echipele :

CELTIC : Connaghan — Brogan, 
Murray, McNeill, Connelly, Johnstone, 
Hood, Deans, Hay, Dalgish, Callaghan.

F. C. BASEL : Laufenburger — Rah
man, Mundschein, Stohler, Flschll, • O- 
dermatt, Hasler, Wampfler, Ballmer, 
Hitzfeld, Tanner.

CUPA CUPELOR

Penev, Atanasov,

UJPESTI DOZSA — SPARTAK 
TRNAVA 5—4 (1—1, 1—1) — după pre
lungiri șl executarea loviturilor de la 
11 m. în tur 1—1. S-a calificat Ujpesti 
Dozsa. Budapesta — 30 000 de spectatori. 
Au marcat : Adamec (min. 36) șl Fe- 
kete (mln. 42). Apoi loviturile de la 
11 m au fost transformate de Toth, 
Horvath, Bene șl Zambo pentru învin
gători, respectiv Adamec, Kabat și 
Sefcik pentru oaspeți. Arbitrul austriac 
Schiller a condus echipele :

BORUSSIA MONCHENGLADBACH — 
GLENTORAN BELFAST 5—0 (2—0). In 
tur 2—0. S-a calificat Borussia. Mon- \ 
chengladbach — 10 000 de spectatori. Au ' 
înscris Heynckes (2), Wimmer, Vogts, 
Kflppel.

BEROE STARA ZAGORA — F. C. 
MAGDEBURG 1—1 (1—1). în tur 0—2. 
S-a calificat Magdeburg.

F. C. ZURICH — SPORTING LISA
BONA 1—1 (1—1). In tur 0—3. S-a ca
lificat Sporting. Ziirch — 17 000 de spec- 

... marcat Rotteron, respectivtatori. Au 
Baltazar.

P.A.O.K.
2—2 (1—0).
Milan. Salonic
Au marcat : Sarafis (min. 29) șî Koudas 
(mln. 66) pentru gazde, respectiv 
(min. 55) .șl Tresoldl (min 72).

SALONIC — A. C. MILAN
In tur 0—3. S-a calificat 

50 000 de spectatori.

CUPA U.E.F.A.

Blgon

RUCH
după

FEYENOORD ROTTERDAM 
CHORZOW 3—1 (1—1, 0—1) 
prelungiri In tur 1—1. S-a calificat 
Feyenoord. Rotterdam — 40 000 de spec
tatori. Au înscris Marks (mln. 19) 
pentru oaspeți, respectiv Schonmaker 
(mln. 55 din penalty), De Jong (mln. 
92) și Schonmaker (mln. 95).

LOKOMOTIVE LEIPZIG — 
TOWN 5—3 (1—0, 1—0) — după 
șl executarea loviturilor de la __ .... _
tur 0—1. S-a calificat Lokomotive. Leip
zig — 60 000 de spectatori. A marcat Gie- 
sener (min. 50). Apoi, după prelungiri, 
gazdele au transformat patru lovituri de 
la 11 m, iar englezii doar trei.

VITORIA SETUBAL — V.f.B. STUTT
GART 2—2 (2—0). In tur 0—1. S-a cali
ficat Stuttgart. ' ' 
spectatori. Au 
pentru gazde, 
Stlckel.

IPSWICH 
prelungiri 
11 m. în

Setubal — 40 000 de 
înscris Torres și Duda 
respectiv Ohlicher și

TOTTENHAM
KOLN 3—0 (2—0). __  . ______ ____
ficat Tottenham.. Londra — 4p 000 de 
spectatori. Au înscris : Chivers, Coates 
șl Peters.

HOTSPUR — F. C.
. In tur 2—1. S-a call- 

40 000

ȘTIRI • REZULTATE
Antrenorul echipei de fotbal a 

Argentinei, Vladislao Cap, a selec
ționat primii 8 jucători în vederea 
alcătuirii lotului de 22 jucători care 
vor face deplasarea pentru turneul 
final, al C. M. Au fost selecționați : 
" ’ • • t PagnaniniGlaria (San Lorenzo), 
(Estudiantes), Paolino (Racing) 
fundași, Cocco (San 
Squeo (Racing) - 
tamariq (Newell), 
și Cano (Atlanta) — atacanți. Cei-

Lorenzo), 
mijlocași, San- 

Potente (Boca)

lalți 14 selecționabili urmează să 
fie aleși săptămîna aceasta.

★
La Barcelona, s-a disputat me

ciul retur dintre selecționatele Spa
niei și Italiei, contînd pentru preli
minariile Turneului U.E.F.A. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0). Prima partidă s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 astfel 
că pentru turneul final s-a califi
cat echipa Spaniei.
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