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PRIN TELEFON, DE LA
NUMEROASE ACȚIUNI 

SPORTIVE ÎN CAPITALA
Duminică, un bogat program 

activități sportive de masă în Ca
pitală. Reține atenția festivitatea 
de deschidere a ediției de vară a 
întrecerilor din cadrul „Cupei ti
neretului" pentru asociațiile spor
tive din sectorul 3. Festivitatea va 
avea loc de la ora 9 pe stadionul 
F.R.B. și va fi urmată de întreceri 
de atletism, volei, fotbal, handbal 
etc.

La aceeași oră, pe stadionul Ti
neretului va fi organizat „Crosul 
tineretului" pentru elevii bucureș- 
teni. S-au întreprins măsuri de
osebite în vederea unei largi par
ticipări. Pentru studenți, un con
curs de orientare turistică este 
programat de la ora 8 în pădu
rea Băneasa.

CORESPONDENȚII NOȘTRI
la); cl. a X-a: Eva Gergely (Șc. 
gen- 10); cl. a X-a; luliana Mailat 
(Lie. M. Eminescu); cl. a Xl-a: 
Ildico Vass (Lie, M, Eminescu) 5 
cl, a Xll-a: Ileana Gorzo (Lie. 
maghiar).

Băieți, cl. a V-a: Tiberiu Terțan 
(Șc. gen. 5) 1 cl. a Vl-a; A. Laksa- 
di (Șc. gen. 10) ; cl. a VII-a: Ma
rius Silaghi (Șc. gen. 1); cl. a 
VIII-a: Vaslie Bob (Șc. gen. 1); 
cl. a IX-a: Ioan Pișchiș (Gr. șc. 
Unio) : cl a X-a: Iosif Prassler 
(Gr. șc. Unio); cl. a Xl-a: Petru 

M. Eminescu); cl. a 
Vasile Mureșan (Lie. M.

teazu" au fost organizate prime
le întreceri de tir (armă cu aer 
comprimat) cu peste 100 de con
curent!. La reușita întrecerilor își 
aduc contribuția profesorii de e- 
ducație fizică Mircea Dumitrescu 
și Vasile Roșea.

Florian ALBU

RIMNICU VTLCEA — 
PRIMA COMPETIȚIE IN AER 

LIBER

Suta (Lie. 
XII-a: “ 
Eminescu).

SATU MARE — 
O FRUMOASĂ ÎNTRECERE 

DE CROS

Zona de agrement Someș din 
municipiul nostru a 
vie animație. Aproape 
elevi și eleve s-au aliniat la star
tul primului cros de masă al 
anului. întrecerea s-a desfășurat 
sub egida Comitetului municipal 
U.T.C. în colaborare cu organele 
sportive locale.

Cîteva rezultate:
Fete, cl. a V-a: Cornelia Cădar 

(Șc gen. 10) ; ci. a Vl-a: Agota 
Sava (bic. 2) ; cl. a VII-a : Maria 
Dobrai (Șc. gen. 6); cl. a VIII-a: 
Eudochia Bîjera (Șc. gen. Micu-

cunoscut o
1 000 'de

Turneul internațional de șah din Capitală

DIN NOU
SCHIMBARE
DE LIDER...

partide întrerupte dis- 
___  __  dimineață s-au încheiat 

cu ' rezultate aproximativ scontate. 
Țeșkovski nu a putut valorifica ușo
rul avantaj pe care î] avea în par
tida cu Westerinen-și a trebuit să 
accepte remiza. în schimb, în în
trerupta cu Stanciu într-o pozi
ție în care maestrul român mai pu
tea totuși spera la egalitate, Țeș
kovski a condus jocul cu o precizie 
desăvîrșită, mutare după mutare,, 
găsind la sfîrșit o soluție spirituală 
care i-a adus fulgerător victoria. în 
sfîrșit zi fericită și pentru Ghizda- 
vu: după ce a avut de suportat o 
presiune prelungită în partida cu 
Vaisman, a profitat 'de optimismul 
exagerat al acestuia, a egalat, inge
nios poziția și apoi a obținut o su
perioritate suficientă pentru cîștig.

Atenția spectatorilor prezențl 
aseară în aula Bibliotecii centrale 
universitare s-a concentrat în pri
mul rînd în jurul partidei Țeș- 
kovski—Kurajița, decisivă pentru 
păstrarea sau pierderea primului 
loc în clasament. Maestrul sovie
tic, cu albele, a jucat de la înce
put foarte energic, a obținut po
ziție superioară și ar fi putut 
chiar cîștiga, dacă ar fi sesizat la 
timp o inexactitate comisă de ad
versarul său. La sfîrșit s-a con
semnat remiza, încheiere care îl 
avantajează totuși pe Țeșkovski, 
devenit acum lider al clasamen
tului.

Alte rezultate : Ciocâltea—Ma- 
ciejewski 1—0, Ghizdavu — Pla- 
chetka 1—0, Șubă—Vaisman 1—0, 
Vogt—Farago Ua—'/:■ Partidele 
Popov—Partoș și Westerinen—Stan
ciu s-au întrerupt. CLASAMENT : 
Țeșkovski 9’/a, Kurajița 9, Westeri
nen (1), Vogt, Farago 7l/i, Ciocâltea, 
Șubă 6>/2 etc.

Penultima rundă a turneului (a 
XlV-a), programată azi după-amia- 
zâ cu începere de Ia ora 16. poate 
încă să aducă modificări substanți
ale în partea superioară a clasa
mentului Este vorba de partidele 
Kurajița—Westerinen, Farago—Țeș
kovski. Vaisman—Vogt și Partoș— 
Ciocâltea.

Cele trei 
putate ieri

Tiberiu RADULESCU

Primul meci al fotbaliștilor „tricolori" in acest anPrima competiție de aer liber 
organizată în localitate a coincis 
cu desfășurarea diviziei școlare de 
cros, la startul căreia s-au 
zentat peste 600 ide elevi din 
generale și licee.

Competiția este organizată 
comisia județeană de atletism 
are drept cuprinderea unui număr 
cît mai mare de elevi în practi
carea probelor de alergări pe teren 
variat precum și depistarea de 
elemente talentate pentru atletis
mul de performanță.

La prima etapă s-au evidențiat 
prin participare și prin buna pre
gătire a concurenților Liceul „Va- 
sile Roaită", cu program de edu
cație fizică, Școala generală nr. 1, 
Școala generală nr. 5, Grupul șco
lar forestier.

Etapa a Il-a va avea loc dumi
nică pe aleile parcului Zăvoi.

prof. Constantin DIACONESCU

pre- 
școli

de 
și ea ASTĂ-SEARA, LA PARIS: FRANȚA
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Iosif TOTH

Excursioniștii din Cluj
Turismul sucevean la începutul unui nou sezon

apărarea franceză, supravegheată de
Fază din ultimul meci disputat in aprilie ’72 la București și ciștigat cu 2—0 de reprezentativa română. Dembrovschi 
(nr. 8), asistat de Iordănescu, M. Sandu și Lucescu, încearcă să desfacă 
Tresor (ultimul din dreapta).

Nu numai pe Valea Prahovei... g

PLOIEȘTI — 
DEBUT PROMIȚĂTOR

în municipiul Ploiești, ediția de 
vară a „Cupei tineretului" a de
butat promițător cu meciuri de 
fotbal și handbal organizate de 
asociațiile sportive aparținînd 
Grupului școlar de chimie, Liceu
lui „Mihai Viteazu" etc.

La Liceul „Mihai Viteazu", de 
pildă, au fost înscrise nu mai 
puțin de 12 echipe din clasele V— 
VII care își dispută întîietatea sis
tem divizie. Tot la „Mihai Vi-

Astă-searâ la Timișoara și Ploiești

de 500 kmAstă-seară, la distanță 
unul de altul, orașele Timișoara și 
Ploiești găzduiesc finalele unei 
competiții pugilistice care îșj cîști- 
gă — încet dar sigur. — dreptul le
gitim la tradiție : „Turneul primă
verii", menit să stabilească mai te
meinic ierarhia, pe categorii de gre
utate, în eșalonul secund al boxului 
românesc. în amîndouă municipii
le, programele sînt foarte intere
sante, aducînd în ring perechi ce 
au de rezolvat — în majoritatea 
cazurilor — rivalități sportive de 
dată, recentă. Remus Cozma, Ion 
Vladimir sau Ilie Tîrîlă sînt che
mați să confirme speranțele puse în 
ei. Mihai Ploieșteanu șj Cornel Ho- 
duț vin după recente victorii in
ternaționale într-un turneu îtt Po
lonia. Teodor Dinu, Ștefan Dumi
nică și Ion Fuicu vor să arate că 
merită, mai multă atenție. Iată deci 
ambiții și nădejdi care asigură ce
lor două reuniuni proporția de a- 
tracție necesară unor manifestații 
sportive spectaculoase.

PARIS, 22 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Ne mai despart 
puține ore de acest al șaselea meci 
România—Franța din istoria con
fruntărilor între cele două echipe 
naționale. Un eveniment, așadar, 
care se repetă mai ales în ultimii 
ani și, totuși, cu elemente de inedit: 
pentru că aici, la Paris, va inaugura 
mîine (n.r. astăzi), echipa noastră 
națională dificila serie pe 1974 și 
ca număr de întîlniri, amicale și o- 
ficiale, și din punctul de vedere ăl 
calității programului, ce prevede, 
este lucru știut, meciuri cu puter
nicele team-uri ale Braziliei, Ar
gentinei și Olandei (trei formații 
prezente la Weltmeisterschaft), toa
te pe terenuri străine.

O premieră pe 1974 o constituie 
partida de mîine și pentru repre
zentativa „cocoșului galic" și, iată, 
din această similitudine derivă și

interesul major în ambele tabere, 
care abia azi și-au încheiat inten
sele lor repetiții... Eehipa noastră 
a traversat la o oră a dimineții, în
treaga mare metropolă pentru a a-
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ROMANIA

junge pe terenul Institutului națio
nal sportiv, situat în frumosul de
cor al lui „Bois de Vincennes". Căi 
și ieri, la sosirea noastră aici, soa
rele nu și-a făcut apariția, dar Di
nu, Răducanu, Antonescu. Balacî, 
Dumitrache șj ceilalți au putui 
transpira la sfîrșitul ședinței de 
pregătire, care azi a avut un ca-pregătire, care azi a 
racter fizic.

în tot acest timp, undeva lingă 
tușă, arji discutat cu Nicolae Pe
trescu, președintele Colegiului cen
trai al antrenorilor, sosit azi dimi
neață de la Lille, unde marți i-a 
văzut la lucru pe elevii lui Ștefan

Gheorghe NfCOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

RÂDUCANU (1)

ROMANIA

BRACCI (3) 
(10)
BERETA (11)

(2)
MICHEL 

DALGER (7)

BERTRAND — DEMANES (1) 
ADAMS (4) TRESOR (5) 

(8) GUILLOU (6) CHIESA
H. REVELLI (9)

KUN (11)
IORDANESCU (10) 

CRISTACHE (4) DINU

Arbitri : Homewood (la centru), Robinson și Simms (la linie), 
toți din Anglia

DUMITRACHE (9) TROl (7)
0ELDEANU (5) BĂLĂCI (8)

(6) ANTONESCU (3) ANGHELINI (2)

VANUCCI

Non-stop în activitatea
baschetbalistică internă

IN DERBYUL ZILEI
FINALELOR

r'

• Dinamo și Steaua au obținutCoama victorii scontate
Memet
Boșcu

la 30 fete

caracteristică Ion

in pagina 
rezultate.

pe 
va

repre- 
Gheor- 

Nicolae Crețoi,

(C.S.M. Cluj)

(Steaua)

(B.C. Galați)

imagine din
întîlnirii).

Citiți 
a 4-a 
și amănunte.

Adrian

Ion Fuicu (U.M. Timișoara)
Pavel Tănase (Nicolina Iași)

Constantin Văran (C.S.M. Reșița)

U" TIMIȘOARA - I.E.F.S. 74-70
TIMIȘOARA

semlmuscă: petre Ganea (B.C. Galați) — Remus 

cocoș: Ștefan Duminică (B.C. Galați) — luselm 

semiușoară: ion Vladimir (Dinamo Buc.) — 

semimijlocie: Iile Tlrîlă (B.C. Galați) — 

mijlocie: Mircea Jagăru (B.C. Galați) — 

semigrea: Mircea Simon (Dinamo Buc.) —

PLOIEȘTI
muscă: Teodor Dinu (Dinamo Buc.) — Ștefan Băiatu (C.S.M. Buc) 

pană: Pavel Nedelcea (C.S.M. Reșița) — Mihai Ploieșteanu (Progresul) 

ușoară. Constantin Stanciu (Met. Buc.) — Cornel Hoduț (Rapid) 

mijlocie mică: Valeriu Filip (Farul) —Alexandru Tîrboi (Farul) 

grea: Anghel Iancu (Muscelul) — I. Sănătescu (Met. Drobeta Tr. Sev.)

Comentarii după C. M. de handbal

SE IMPUN EFORTURI SPORITE
PENTRU MENȚINEREA ECHIPEI ROMÂNIEI 

iN FRUNTEA IERARHIEI MONDIALE

Căpitanii echipelor finaliste, Cristian Gațu și Lakenmacher, primesc tra
diționalul urs, emblema Berlinului...

Antrenorul emerit Oprea Vlase este 
binecunoscut în lumea handbalului. 
Aportul său esențial în dezvoltarea 
acestui port în tara noastră, ^marile 
eforturi pe care le-a depus pentru 
instruirea reprezentanților de vîrf ai 
handbalului românesc. contribuția 
hotărâtoare (prin muncă intensă, în

delungată, prin idei novatoare în 
procesul instructiv-educativ) la afir
marea pe planul marii performante 
a echipei reprezentative — toate a- 
cestea sînt considerentele pentru care 
Oprea Vlase este socotit unul dintre 
tehnicienii de frunte ai handbalului 
nostru și ai celui mondial. In afara

familiei sportului, insă, Oprea Vlase 
este mai puțin cunoscut- Cauzele : 
fiind o fire mai închisă, nu exce
lează în comunicativitate ; nu pune 
preț pe vorbe, rareori își explică 
faptele ; acceptă cu greutate să-și 
expună planurile, intențiile. Acestea 
sînt motivele care l-au izolat de 
„restul lumii" și, uneori, chiar de o 
parte dintre obișnuiții handbalului. 
Ar trebui, însă, să-l judecăm pe 
Oprea Vlase pentru faptele sale, pen
tru fanatismul său. pentru inepui
zabila putere de muncă pe care o 
dovedește, pentru marea sa dragoste 
față de sportul căruia i-a dăruit 
ființa sa. CunoscîndU-I de peste 30 
de ai.i, m-am apropiat mai ușor de 
Oprea Vlase. Am reușit chiar -să-l 
decid să-mi acorde cîteva... interviuri. 
Printre ele și acesta, în care să-și 
expună opiniile după cîștigarea celui 
de al 4-lea titlu mondial.

— A VIII-a ediție a campionatului 
mondial a trecut în istorie. Ne-am 
bucurat — și continuăm să ne mai 
bucurăm —, i-am felicitat pe spor
tivi și pe antrenorii lor —, dumnea
ta, Oprea Vlase și colegul Nicolae 
Nedef — am înregistrat cu satisfacție 
ecourile favorabile ale specialiștilor 
din lumea întreagă. Dar, peste toate 
acestea se suprapune, cu tot mai 
multă pregnantă, gîndul că o nouă 
bătălie, nu mai puțin importantă, nu 
mai puțin prestigioasă. îi așteaptă

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a t-a)

Semifinalele „Turneului primăve
rii" au oferit asemenea faze pa
sionante, ca aceea din meciul in 
care Teodor Dinu (stingă) stopea
ză un atac al fostului campion na
țional Țraian Cerchia

Foto : C. BEREȘTEANU

UN ATRACTIV CONCURS
INTERNATIONAL DE SCHI

• Campionatul național de fond
De azi, pîrtiil.e de schi din fru

moasa stațiune Stîna de Vale, vor 
cunoaște animația 
evenimentelor sportive. Aci, după 
o mai lungă perioadă, va avea 
loc un interesant și atractiv con
curs de schi pentru probe alpine și 
fond. La întrecere, în afara sporti
vilor români de Ia majoritatea clu
burilor și asociațiilor, vor fi pre- 
zenți și unii dintre cei mai repu- 
tați specialiști ai genului din Polo
nia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulga
ria, Austria ș.a. După cum se vede 
competiția întrunește toate atribu
tele unei mari confruntări interna
ționale la care schiorii români sînt 
chemați să-și aducă din plin con
tribuția.

km băieți și 10 km
în probele alpine vom fi 

zentați de Dorin Munteanu, 
ghe Vulpe, 
Cavași, Ion Bobiț ș.a

întrecerile de fpnd, în afara ca
racterului lor internațional, au o 
semnificație aparte. Cursele de 30 
km pentru bărbați și 10 km pentru 
femei vor conta pentru schiorii 
români drept competiții pentru 
desemnarea campionilor naționali 
de fond pentru probele respective. 
Un motiv în plus pentru ca dis
putele pe' distantele respective să 
fie deosebit de interesante

Deci, sîmbătă și duminică, 
pîrtiile de la Stîna de Vale 
avea loc o mare întrecere inter
națională de schi.

Activitatea bas
chetbalistică con
tinuă fără pauză. 
După încheierea 
etapelor săptămâ
nale ale turului 
secund al campio
natelor republi
cane, întrecerile 
au fost reluate 
ieri, in sala Flo- 
reasca din 
tală și în 
I.M.F. 
Mureș, 

ciurile 
turnee 
de al 
care vor continua 
pină duminică.

Printre jocurile 
disputate ieri, s-a 
aflat și cel din
tre I.E.F.S. și U- 
niversitatea Timi
șoara (în fotogra
fie, 
cursul

Capi-
din 

prin 
primelor 

ale celui 
treilea tur.

La „I, F. L.
Reghin“ BARCA PE VALURI (nu) SALTĂ UȘOR...

Consfătuire de lucru privind calitatea
Fiindcă Ia plenara C.N.E.F.S. din ianuarie fusese criticată calitatea 

unor ambarcații și exista părerea că și alte articole sportive din lemn 
furnizate de „I.P.L. Reghin" prezintă deficiențe, s-a hotărît să se orga
nizeze o consfătuire de lucru cu factorii responsabili. Consfătuirea a avut 
loc la Reghin, cu sprijinul Comitetului județean Mureș al P.C.R. și a re
unit reprezentanți ai furnizorului, comerțului și beneficiarului, hotărîți să 
analizeze care este situația și să ia măsuri pentru a se asigura articole 
sportive corespunzătoare nevoilor activității de agrement, ca și procesu
lui de învățare și perfecționare sportivă, în spiritul cerințelor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973.

Discuția a fost deosebit de animată, a avut un accentuat caracter

articolelor sportive din lemn
practic. S-a discutat fără menajamente, bărbătește, fiindcă se aflau față 
in față nu numai cel ce produce și clientul, ci oameni care se cunosc, 
care s-au împrietenit muncind pe aceiași tărîm, al sportului.

Reporterul s-a străduit să noteze cuvînt cu cuvînt dar, pentru o mai 
corectă sinteză a discuției, a folosit sistemul notării la gimnastică, eli- 
tninînd notele cele mai mari (acordate de furnizor producției sale) și cele 
mai mici (acordate de beneficiari). Și dacă accentele ascuțite cad pe cali
tatea producției de articole sportive din lemn ale „I.P.L. Reghin", asta se 
datorează nu faptului că reporterul este, afectiv sau cum doriți să spu
neți, de partea consumatorului, ci pentru că, așa cum se prezintă lucru
rile, producția unor asemenea articole are, realmente, serioase scăderi.

Am înțeles că la „I.P.L. Reghin" e- 
xistă dorința de a se pune la dispo
ziția populației, asociațiilor, cluburi
lor și federațiilor cît mai multe arti
cole sportive, dovadă fiind cele a- 
proape 300 de repere care se produc 
aci. Tovărășii Vasile Pop — director 
adjunct, ing., Dieter Glatz — inginer 
șef, ing. Andrei Gemcsi — șeful fa
bricii articole de sport și ambarcați
uni și ing. Ștefan Varga — șeful co
lectivului de proiectare au vorbit des
pre strădaniile lor de a organiza pro
ducția, de a asigura documentarea și 
materialele corespunzătoare, de a lăr
gi gama sortimentelor. Producția de 
asemenea articole (ambarcații, schi
uri, rachete de tenis, crose de hochei 
ș. a.) nu e deloc simplă, cere expe

riență îndelungată, materiale și utilaje 
adecvate — «puneau, pe bună drepta
te, tovarășii de la Reghin- Ei arătau 
că concentrarea unei game atît de 
bogate de produse este puțin practi
cată în alte unități din lume, care se 
specializează de regulă într-unul sau 
două domenii, dar că sînt convinși 
că prin eforturi mari — nu numai 
în fabrică — se poate face treabă 
bună. Tovarășii de la „I.P.L. Reghin" 
au fost dintotdeauna entuziaști, opti
miști, s-au angajat să producă aproa
pe tot ce li s-a propus, reușind une
ori lucruri lăudabile. Aceasta e3te una 
din fațetele medaliei. Să vedem ce-au 
avut de spus reprezentanții federați
ilor.

SCHIURI - TIRBUȘON, dupâ 2-3 zile de folosință...

Tov. Mihai Biră — cunoscut per
former și vicepreședinte al F. R. 
Schi-bob, ca și prof Ion Matei — 
directorul Liceului de schi de la Pre
deal, au lăudat eforturile fabricii in

ultimii ani, îndeosebi în producerea 
schiurilor pentru copii, dar au arătat 
că unele schiuri produse în ultimul 
timp se dezlipesc chiar înainte de a 
fi folosite, sînt inegale. Folosite, nu

calcă perfect și identic, pentru că nu 
sînt simetrice, în viraje intră diferit 
dreptul de stîngul și alunecă diferit, 
după 2—3 zile le sar canturile meta
lice, se dezlipesc la vîrf și, mai frec
vent, la coadă, le pleacă talpa cu to
tul,'șe desprind șuruburile de la le
gături, blindajele de vîrf și spate se 
pierd din prima zi și nu o dată ochiu
rile iau forma tirbușonului. Cei doi 
specialiști remarcau că dacă prototi
purile au corespuns (deci se poate !) 
produsele de serie sînt criticabile și 
au arătat neajunsurile pe fiecare tip 
în parte (fond, slalom, coborîre). Se 
mai arăta că, din 30 de perechi de 
schiuri, 9 au fost returnate fabricii 
pentru remedieri și ar trebui să ur
meze și altele dar și cele 9 „reparate" 
s-au stricat din nou, la fel de repede. 
Răspunsul l-am aflat în parte de la 
tov. ing. Gemcsi : „Cleiul primit a 
fost de proastă calitate, iar fabrica 
„Azur" din Timișoara tărăgănează de 
o grămadă de timp livrarea la care 
s-a angajat, fiindcă... nu s-a stabilit 
prețul 1 în laborator schiurile se îm
perechează cit de cit (s. n ), măsu-

rîndu-se săgeata la presiune și for
matul podului". Lată deci că, in loc 
să se aleagă și să se debiteze lemnul 
pe fibră, împerechindu-se schiurile 
decupate din aceeași bucată, lucrîn- 
du-se cu grijă la formate riguroase 
și încercîndu-se elasticitatea nu numai 
la mijloc, ci pe toată lungimea;’ 
schiurile „se împerechează cît de 
cit" 1

Reprezentantul M.C.I., tov. Teodor 
Bădic, spunea că desfacerea greoaie 
a schiurilor (la care a contribuit de
sigur și lipsa de zăpadă din ultimii 
ani) se datorează slabei calități, în 
condițiile unor prețuri cuvenite pen
tru calitate superioară și a propus să 
se restrîngă sortimentul, în favoarea 
unei producții mai îngrijite. El a ce
rut să' nu mai fie lansate pe piață 
produse neîncercate exigent, nemul
țumind pe cumpărătorii dornici să

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. a 2-a) 1
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RUGBY Valeriu IRIMESCU (antrenor federal)
Posibilități pentru partide de mai bună calitate
în campionatul Diviziei A de 

rugby, întrecerile continuă cu șase 
din cele șapte partide ale etapei 
a XlI-a, meciul Rulmentul Birlad 
•— Chimia Năvodari fiind amînat. 
Despre această rundă am solicitat 
opinia antrenorului federal VALE
RIU IRIMESCU.

„în cele două etape precedente, 
din actualul sezon competițional, 
echipele primului eșalon au lăsat 
să se înțeleagă că dispun de mult 
inui mari posibilități de exprimare 
tehnică, tactică și, implicit, specta
culară, decît au făcut-o pe teren. 
De asemenea, încă asistăm la 
dispute în care numărul încercări
lor este prea mic în comparație 
cu cel al loviturilor de pedeapsă 
și loviturilor de picior căzute. E- 
tapa de mîine ar trebui, deci, să 
ofere o schimbare în bine în ceea

ce privește minusurile semnalate, 
deoarece există toate condițiile pen
tru jocuri de calitate. Formațiilor 
aflate pe primele locuri, Steaua, 
Grivița Roșie, Farul — ultimele 
două avînd și avantajul terenului 
propriu — le acord prima șansă 
în confruntările cu C.S.M. Sibiu,

Dinamo și 
că, în caz 
o surpriză, 
dificări în 
trogradării, 
strînsă, însă 
există puține șanse de a se pro
duce schimbări de locuri. Ceea ce 
se așteaptă de la această etapă este, 
în primul rfnd, ca toți jucătorii 
să se străduiască a evolua la un 
nivel cît mai bun. Repet, posibili
tăți există".

BASCHET

POPICE

Agronomia Cluj, astfel 
că nu se produce nici 
nu vor interveni mo- 

clasament. în zona re- 
iupta este ceva mai 

și aici, deocamdată,

Elemer SAROSSYI (arbitru) 
„Turneul va marca un angajament fizic superior 
Turneul divizionarelor masculine 

de baschet participante la grupa 
1—6 este comentat de apreciatul 
arbitru clujean ELEMER SA
ROSSYI :

„Confruntarea găzduită în aceste 
zile de sala Floreasca este deose
bit de interesantă, ea fiind prima

Alexandru ANDREI (antrenor ia Voința București)
„Cine va râmine in primul eșalon ?"

’„Reluarea campionatului divizio
nar feminin, programează meciuri 
importante nu numai pentru frun
tea clasamentului seriei Sud, ci și 
pentru zona... fierbinte a retrogra
dării. în categoria acestora din 
urmă intră și întâlnirea pe care ur
mează, să o susțină astăzi după- 
amiază Voința București cu cunos
cuta formație Voința Ploiești, am
bele aflate la egalitate de puncte 
după 13 etape. Cu toate că jucăm 
pe teren propriu, consider că a- 
vem un meci dificil, întrucît plo- 
ieștencele vin cu un moral ridicat, 
datorită victoriei obținute nu de 
.mult la București, în fața liderei, 
Rapid. Dacă jucătoarele de pe 
posturile cheie ale echipei adverse, 
Eleonora Nicolescu și Valeria Po
pescu, vor prinde o zi bună, atunci 
scorul va fi incert pînă la ulti
mele bile.

Revenind de la echipa națională, 
care a susținut săptămîna trecută 
la Tg. Mureș un meci de veri
ficare cu selecționata Cehoslova
ciei, am constatat că elevele mele, 
mai ales cele tinere, au respectat 
cu strictețe programul de antrena
ment. Cu siguranță va apare în 
formație junioara Maria Nichifor.

Dacă una dintre jucătoarele 
bază — Valeria Dumitrescu 
Cornelia Grecescu — nu va 
randamentul 
cuită cu o 
Badea.

Jocul este 
tru ambele 
ne-am pregătit să ne luăm revanșa 
pe teren propriu. Sînt sigur că va 
fi o partidă aprig disputată, deoa
rece echipa 
ieșteană, își 
a rămîne în

de 
sau 
da 

scontat, ea va fi înlo-
altă tânără, Elisabeta

foarte important pen- 
echipe și de aceea

noastră, ca și cea plo- 
joacă astăzi șansa de 

primul eșalon al țării".

(după cele 10 săptămîni consecu
tive de meciuri „acasă" și în de
plasare) care se dispută sub for
mă de turnee. Personal, ca arbi
tru, sînt bucuros că am fost dele
gat să conduc întîiniri în cadrul 
acestui turneu care programează 
meciuri deosebit de echilibrate, din
tre care cred că cele mai atrac
tive se anunță I.E.F.S. — Steaua, 
Universitatea Cluj — Dinamo (un 
derby cu veche tradiție), Univer
sitatea Timișoara — Steaua și U- 
niversitatea Cluj — Farul. Am con
vingerea că turneul va marca un 
angajament fizic superior partide
lor precedente, ca urmare a pre
gătirii speciale efectuată în ve
derea trecerii normelor de control, 
unde jucătorii au depășit speranțele 
îh ceea ce privește rezervele fi
zice. Turneul mai este important 
și pentru că el constituie ultimul 
test al lotului național care va sus
ține, peste cîteva zile la Kosice, 
primul examen în noua sa com
ponență. Profit de prilej pentru a 
ura succes membrilor reprezenta
tivei și antrenorului principal Mi
hai Nedef".

Ultimul antrenament înaintea întrecerilor de floretă din cadrul diviziei 
A. Pe planșă, prof. Elena Bejan și una din elevele ei, Adriana Băcioiu, 
componentă a echipei Școlii sportive nr. 1 București...

Foto : Anton ULMAMEI

La București și Cluj
DIVIZIA A-LA SCRIMĂ 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE, 

LA TOATE PROBELE

Nr. 7720

ploiești : Amazfiroaic învins de... arbitru!
TIMIȘOARA : Ion Popa despre maisciplina lui Victor lilftcrman
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). — 

Semifinalele de la Ploiești au fost 
de bună factură tehnică. La muscă, 
T. Dinu (Dinamo Buc.) l-a depășit 
clar la puncte pe fostul campion 
Tr. Cerchia (Portul C-ța). întâlnirea 
Șt. Băiatu (C.S.M. Buc.) — Iu- 
seim Mustafa (Farul) a fost electri
zantă. în primul .rund constăn
țeanul a lovit năpraznic, l-a adus 
pe Băiatu în situație de „groggy", 
dar nu a știut să profite și, pînă 
la urmă, tehnica lui Băiatu a ieșit 
învingătoare. La pană, P. Nedelcea 
(C.S.M. Reșița) a făcut apel la 
toate cunoștințele sale pentru a 
smulge un verdict favorabil în me- 

Butiseacă 
dintre M.
Buc.) și 

Galați) a 
neașteptat, 

arbitrul de

BOX Constantin DUMITRESCU (antrenor emerit)

„Surprize de proporfii la Turneul primăverii"

A APĂRUT NR. 6

1

„Turneul primăverii" își con
firmă din plin utilitatea. La Plo
iești, unde am urmărit pe viu toate 
disputele și îa Timișoara s-au pro
dus cîteva din marile surprize ale 
începutului de „sezon" în box. Dacă 
voi aminti că au părăsit compe
tiția pugiliștl ca Turei, Popa, Vor- 
nicescu, Zilberman, S. Mihalcea, 
Amăzăroaie, Gyorffi, Peter ș.a. ne

AL REVISTEI ILUSTRATE

dăm seama de importanța între
cerii, de dorința tuturor comba
tanților de a se impune în fața 
unor sportivi consacrați, bine co
tați în arena internă și internațio
nală. La Ploiești, Ștefanovici a fost 
întrecut de Butiseacă, după un 
meci care a ridicat asistența în pi
cioare. în semifinalele categoriei 
pană, gălățeanul (Butiseacă) a fost 
învins de rutinatul Nedelcea doar 
pentru că reșițeanul a avut o scli
pire în ultimele două minute. Iată 
deci că finalele din această seară 
se anunță foarte interesante și — 
de ce nu? —- este posibil să asis
tăm la noi surprize. Pregătirea bo
xerilor este- satisfăcătoare pentru 
această perioadă. La ultimele par
tide finale am convingerea că vom 
urmări întîiniri atractive, de bună 
calitate".

binevenit test pentru concursurile internaționale ale lunii aprilie
Evenimentul central pentru scri- 

meriî noștri în această săptămîna 
îl reprezintă întrecerile pentru di
vizia A, care vor avea loc conco
mitent, sîmbătă și duminică. în 
două din marile orașe ale țării.

Astfel, la București se vor întâl
ni formațiile de floretă — femei, 
iar la Cluj cele de floretă — băr
bați, spadă și sabie. De notat că 
fixarea confruntării sportive a 
floretistelor la București a fost de
terminată de faptul eă nu mai pu
țin de 5 echipe dintre participante 
activează pe lingă cluburi din Ca
pitală. în timp ce a 6-a este Medi
cina Tg. Mureș. Ar fi fost, firește, 
o cheltuială inutilă deplasarea a 5 
echipe în orașul de sub Feleac ...

întâlnirea formațiilor feminine 
de floretă pare să sporească în in
teres, în această etapă (ultima din 
sezonul sportiv de primăvară) dat 
fiind faptul că principala protago
nistă, Steaua, nu va alinia, după 
spusele antrenorului emerit Andrei 
Vîlcea, garnitura standard, două 
dintre titulare Ileana Gyulai șî Su- 
zana Ardeleanu — fiind 
Se înțelege că de această 
tură vor căuta să profite 
lelalte echipe adverse, 
floretistelor va avea loc în sala 
de scrimă de sub tribuna I a sta
dionului Republicii.

In probele masculine, dispută 
deschisă pe toată linia. Cea mai 
aprigă pare să se dea între forma
țiile de sabie, unde Steaua va avea

Un

bolnave, 
conjunc- 
toate ce- 
Întîlnirea

La centrele de difuzare a presei din întreaga țară s-a pus ta vînzare nr. 
6 al revistei SPORT, spicuim din cuprins;

® „ECHIPA ROMÂNIEI SE MENȚINE FERM PE EVERESTUL HANDBA
LULUI", amplu fotoreportaj cu campionii lumii, o „JOCUL ideilor IN 
fotbalul NOSTRU" — un comentariu în legătură cu concepțiile de joc ale 
divizionarelor A. 8 „Supliment Ia... nr. 9“ — din nou în discuție eficacita
tea vinurilor de atac din fotbalul nostru. • „barbu" — cunoscutul stoper 
al echipei. F.C. Argeș a spus adio activității competlțlonaie. e „FOTBALUL 
PE MAPAMOND" • „O VICTORIE MAI GREA DECÎT ARATĂ SCORUL" — 
comentariu după îr.tîlnirea de box dintre reprezentativele României șl R.D. 
Germane. • „AMBIȚII RENĂSCUTE” — avancronică la cea de a XX-Ă EDI
ȚIE A TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI. • „Recordurile se bat și la 28 de 
-:nl...“ — ne-o dovedește înotătorul MARIAN SLAVIC. • „Pescăruși» în (ara 
iungurilor — fotoreportaj de la campionatele mondiale de planorism desfă
șurate în Australia. • „N-A SUNAT DE RECREAȚIE !“ însemnări de Ia 
campionatele europene de atletism de la Giiteborg. • Continuarea serialelor 
.MONDIALUL FOTBALULUI" și — „ULTIMA REPRIZA" precum șl rubricile 
„SPORT MAGAZIN", „SPORTUL A DOUA PASIUNE" și „JURNAL INTIM" 
completează acest interesant număr al revistei ilustrate SPORT.

Luni, 25 martie 1974, ora 12,30, în sala Dalles

„TEORIA Șl METODICA CALITĂȚILOR MOTRICE — FORȚA** (dezbaterea a ll-a)
CENTRUL DE CERCETĂRI 

ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMENTA
RE TEHNICA al C.N.E.F.S., 
Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță 
cursul de reciclare — masă ro
tundă — cu tema : „TEORIA 
ȘI METODICA CALITĂȚILOR

MOTRICE — FORȚA” (dezbate- 
rea a Il-a).

Participă prof. univ. dr. An
drei Demeter și conf. dr. Nicu 
Alexe.

Dezbaterea va avea loc în sa
la Dalles (B-dul N. Bălcescu nr. 
18), luni 25 martie 1974, orele 
12,30.

Va urma un film artistic.

BARCA PE VALURI (nu) SALTĂ
(Urmare din pag. I)

practice schiul și puși în situația 
să-și rateze un concediu încă din pri
mele zile. Tov. Bîră făcea observația 
că fabrica nu acordă atenție finisa
jului, că schiurile nu sînt arătoase 
(colorit, ornamentație), că nu editea
ză un catalog care să orienteze pe 
cumpărători și nu are măcar un ma
gazin de prezentare sau un „service" 
la Brașov, Predeal sau în altă zonă 
montană, unde oamenii să-și poată

repara schiurile. S-a amintit că in
tr-un plan de măsuri mai vechi mi
nisterul a promis ceva în acest sens, 
dar n-a Întreprins nimic. S-a sugerat 
fabricii să producă (direct sau în co
operare) o legătură de securitate, a- 
ceasta lipsind în prezent din magazi
ne. Desigur, în această privință ar a- 
vea un cuvînt de spus și industria 
locală și cooperația meșteșugărească, 
mai ales prin unitățile din zona mon
tană fiindcă, să recunoaștem, partici
parea lor la producția unor articole 
de sport este ca și inexistentă.

NU ȘUTAȚI, CĂ RĂMiNEM FĂRĂ CROSE!"
Tovarășul Vasile Militaru, secreta

rul general al Federației de hochei, a 
cărat după el un braț de crose aproa
pe noi, dar... rupte. Povestea că, în 
lipsă de crose din import, lotul a rupt 
în trei luni 4 000 (patru mii) de crose, 
că chiar la echipele de juniori și co
pii antrenorii au ajuns să strige... 
„Nu șuta ca să nu rămînă fără 
crose. „Vă imaginați — spunea el — 
ce repercusiuni are acest lucru asu
pra pregătirii tehnice a tinerilor ho- 
cheiști !“ Așadar, crosele sint groso
lane, adesea au noduri, nu corespund 
•formatului cerut și se rup, fie că au, 
fie că nu au armătură din pînză sau 
fibră de sticlă ! Cele 300 de crose 
„Harghita" produse special pentru lo
tul de juniori, deși costă dublu, s-au 
făcut praf tot atît de repede.

DE CE N-ARE

Și aci a revenit leit-motivul „proto- 
tipul-bun, seria-slabă ; una se cere 
alta se face 1“. Reprezentanții fabricii 
au arătat că crosele nu _ sînt pentru 
performanță, că jucătorii să nu le 
mai subțieze, să joaee cu ele așa, că 
le strică rezistența că, la urma-urmei, 
„de ce le vor așa suple și subțiri la 
lama de șut ?“. A răspuns fostul in
ternațional Geza Szâbo, că într-un fel 
simți pucul într-o crosă suplă și alt
fel într-una grosolană. Am avut sen
zația că tovarășii care produc crose 
d.e aproape 15 ani n-au urmărit, nici 
măcar la televizor, un meci de ho
chei... în sfîrșit, -s-a promis o crosă 
lameiară, cînd se va aduce instalația 
necesară, lemnul necesar, cleiul ne
cesar și fibra de sticlă, multe dir.tre 
ele trebuind procurate din import.

„PLUTO * COADĂ ?
I Două rachete de tenis — și ele 
ca noi — dar frînte incredibil, a pre
zentat tov. Alexandru Lăzârescu, se
cretarul general al Federației de te
nis și a menționat că poate aduce 
multe altele. Rachete rupte în mina 

ijuniorilor ! Să recunoaștem, e o... 
^performanță- După numai 1—2 luni, 
i racheta cedează, forma și grosimea 
‘.■minerului trădează slaba calitate a 
flemnului, pielea de pe miner e cu 
?mult inferioară celeia din calculul 
(.prețului de cost, finisarea, ca și gro
simea găurilor pentru racordaj, dove- 
ț'desc neglijențe costisitoare. Repre- 
fzentantul federației a pus pe masa 
fabricii două rachete „Pluto" mări
mea „11—1“ cu minere de dimensiuni

re-
„la

Este
foarte diferite. Producătorul a 
cunoscut, dar a făcut remarca : 
mare serie se mai întîmplă“._.. 
tocmai ce se obiecta, că de cînd s-a 
trecut la serie mare calitatea a re
gresat simțitor, iar asigurarea dată 
(ca și ta cazul schiurilor) de tov. di
rector adjunct Vasile Pop, că orice 
asemenea produs este schimbat ime
diat la fabrică nu poate liniști, mai 
ales că cumpărătorul trebuie să știe 
acest lucru, să cheltuiască bani pe 
ambalaje și expediție, iar fabrica-., 
întrebarea reprezentantului comerțului 
„de ce nu se dă dezlegare magazinu
lui să schimbe produsele necorespun
zătoare ?“ a rămas fără ecou de cea
laltă parte a mesei.

ze ? Bătrânul specialist Cserhati, de
legatul pe lingă fabrică al federației 
de canotaj, observa că procesul teh
nologic nu e respectat totdeauna, că 
placajul e lustruit înainte să se usuce, 
că cleiul rece nu e bine dozat cu în
tăritor și altele. Tov. ing. Gemeai n-a 
fost de acord, a răspuns că dozarea 
cleiului șe face după rețetă, dar nu 
ne-a spus de ce stat bărcile așa cum 
sînt, deși reclamațiile sînt vechi, ca 
și angajamentele și planurile de mă
suri iscălite , și întărite cu ștampile, 
inclusiv cea a ministerului. Aveam să 
aflăm, în parte, mai târziu.

Observații identice ș-au făcut șl 
pentru schifuri. Secretarul tehnic al 
federației de resort, tov. Nicolae Ște
fan, opina că materialele la barca de 
8+1, care costă o groază de bani, nu 
au fost bine selecționate, că «chiftii 
cu care fetele noastre au cîșțigat o 
medalie la europenele de la Londra 
1954, fabricat la Reghin, a rămas o 
amintire frumoasă dar singulară- De 
ce oare s-a regresat în 20 de ani ? 
E fabriea mai mică, mai slab utilată 
și cu oameni mai puțin pricepuți ? 
Federația de canotaj, spre deosebi
re de celelalte, a cerut, a implorat 
— mai bine zis — să se producă 
bărci de mare performanță, greu de 
procurat din import.

Sigur, furnizorul s-a arătat și în 
acest caz receptiv dar a explicat că 
ar» o seamă de greutăți, legate mai 
ales de procurarea 
samblul bărcii s-ar 
runțișuri" : țeava 
diametre de 12, 14 
profil cornier, bare dreptunghiulare 

32X18, bare subțiri de duraîuminiu

a caea ce în an- 
putea numi „ma
de aluminiu cu 
și 16X1,5 22X2,

și altele, pe care nu Ie livrează ni
meni. Federația, forțată de nevoi, s-a 
declarat de acord cu înlocuitori „de 
orice fel", dar din acest punct intrăm, 
din nou, în domeniul concesiilor.

Iată, așadar, că nu este vorba de 
„unele lipsuri", inerente începuturilor 
(datate uneori cu 10—15 ani înainte), 
de „miei defecțiuni" care se mai pot 
strecura „pe ici-pe colo". într-o fază 
sau alta a producției, ci de defecțiuni 
afectând o mare parte sau — în cazul 
schiurilor și bărcilor — aproape 
întreaga producție ! Nu trebuie să 
fii mare specialist ca să Înțelegi că la 
greutățile obiective — nu puține — 
se adaugă altele, ținind de aprovizio
nare, de selecția materialului, de res
pectarea procesului tehnologic, de ne
glijențe mai mici sau mai mari. Am 
reprodus explicația cu „încercările" 
de laborator, am pomenit de lemnul 
cu noduri, adăugăm că fabrica a în
locuit la crose lemnul normal eu 
lemn aburit, dar „probabil nu era 
bine preparat, că se rupea cu 50 la 
șută mai mult" (ing. A. Gemcsi).

Credem că producția de articole 
sportive din lemn, în cazul acesta, nu 
e privită cu considerația cuvenită, 
nici de ministerul de resort, nici de 
centrală, nici de fabrică, poate și 
pentru sfîntul motiv că cererea e așa 
de mare incit clientul — și popu
lația și federațiile — cumpără aproa
pe tot ce se produce, sînt gata la 
concesii. E drept, mai fac observații, 
mai zic ceva, dar iau. Și furnizorul, 
văzînd că merge, a produs așa cum 
a produs, fără nici cele mai mici exi
gențe.

ANGAJAMENTELE SĂ DEVINĂ FAPTE!
Reprezentanții fabricii s-au străduit 

să explice, să se apere — e ome
nește, la urma-urmei — dar în fața 
avalanșei de critici, în fața propriilor 
produse degradate adesea înainte de 
a fi folosite, au cedat. Și astfel am 
aflat că „fabrica e supraaglomerată 
de sortimente, peste puterile actuale", 
că „de doi ani pe planșele de proiec-

tare nu s-a tras un creion pentru 
sport" (ing. A. Gemcsi).. Am aflat că 
„cercetarea șl proiectarea, concepția, 
dotarea cu utilaj sînt sub nivelul sar
cinilor primite și angajamentelor pro
prii", că „singura contribuție a insti
tutului de specialitate (I.P.I.L.) a 
constituit-o... renunțarea la lacul din

V. Popa). De ase-import" (dir. adj.

acum două urmăritoare, pe Trac
torul Brașov șî Politehnica Iași, 
ultima avînd de recuperat și han
dicapul unor meciuri pierdute la 
... masa verde după etapa de la 
Pitești. întrecerile de floretă băr
bați, spadă și sabie vor fi, găzduite 
de Sala Armatei din Cluj.

întrecerile diviziei A de 
constituie un tiltim criteriu 
selecționarea trăgătorilor 
fruntași la cele mai importante 
concursuri internaționale ale lunii 
aprilie și în special pentru Campio
natele mondiale de tineret de la 
Istanbul și Cupa campionilor euro
peni la spadă (Heidenheim) șî sa
bie (Budapesta).

scrimă 
pentru 
noștri

ciul cu bătăiosul N. 
(B. C. Galați). Partida 
Ploieșteanu (Progresul 
O. Amăzăroaie (B. C. 
avut un deznodămînt 
In repriza secundă, 
ring l-a avertizat gratuit pe Amă
zăroaie pentru lovituri cu mănușa 
deschisă. Or, boxerul gălățean nu
mai pentru asemenea infracțiuni 
nu poate fi învinuit, cunoscîndu-se 
corectitudinea cu care lovește. în 
această situație, antrenorul emerit 
Petre Mihai a cerut abandonul e- 
levului său.

Ușorii C. Stanciu (Metalul Buc.) 
și C. Gutui (B. C. Brăila) au schim
bat lovituri năpraznice. O cît de 
mică neatenție putea fi hotărîtoare 
la oricare dintre ei. Greșeala a co- 
mis-o Gutui și croșeu! de dreapta 
al Iul Stanciu s-a arătat necruță
tor. în cealaltă semifinală, vitali
tatea lui C. Hoduț (Rapid) a fost 
determinantă în stabilirea învingă
torului în confruntarea cu A. Vasile 
(Dinamo Buc.). Finala Stanciu — 
Hoduț se anunță foarte echilibrată. 
La mijlocie mică, V. Filip (Farul) 
a încheiat repede socotelile cu N. 
Blaj (C.I.L, Reghin), pe care l-a 
învins prin abandon. în celălalt 
meci, Al. Tîrboi (Farul) și T. Ni
colae (Metalul Buc.) s-au „bătut" 
9 minute, învingător fiind declarat 
constănțeanul. La grea, A. Iancu 
l-a învins prin abandon pe I. 
Boancă,

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). 
— Cei 600 de spectatori care au 
umplut Sala sporturilor nr. 2 au 
fost extrem de satisfăcuți de gala 
semifinalelor, care a deschis celor 
mai buni drumul spre finalele 
„Turneului primăverii". întâlnirile 
vizionate au fost foarte disputate, 
majoritatea pugiliștilor arătîndu-se 
bine pregătiți.

Prezent la reuniune, antrenorul 
federal Ion Popa ne-a declarat : 
„Sînt mulțumit de nivelul tehnic 
al competitorilor care au ajuns în 
fazele avansate ale acestei utile în
treceri. O foarte bună impresie au 
produs în special boxerii gălățeni. 
De altfel, ei au reușit să se califice 
în 5 din cele 6 finale timișorene. 
Nu pot însă să-mi stăvilesc indig
narea față de absența de la semi
finale a lui Victor Zilberman, care 
a subestimat competiția și s-a 
purtat nedemn pentru un boxer 
fruntaș. Consider că federația și 
clubul Steaua vor trebui să ana
lizeze atitudinea nedisciplinată a 
acestui sportiv, recidivist în acest 
domeniu".

Dintre surprizele oferite de semi
finale trebuie să menționăm în 
primul rînd accesul spre finale al 
timișoreanului Ion Fuicu. după ce 
l-a eliminat pe temutul Sandu Mi- 
halcea. Boxerul de la U.M.T. (care 
a făcut nu de mult o repriză foarte 
bună cu campionul european Ma
rian Beneș) îl va întâlni astfel în 
finala categoriei semimijlocie pe 
gălățeanul Ule Tîrîlă, calificat prin 
neprezentarea lui Zilberman. De a- 
semenea, o plăcută surpriză ne-a 
produs reșițeanul Constantin Văran, 
care l-a învins pe rutinatul boxer 
brașovean Ion Peter.

După evoluțiile de pînă acum se 
poate aprecia că sîmbătă seara, în- 
cepînd de la ora 1°, vom avea la 
Timișoara șase finale foarte echili
brate. Cea mai interesantă ni se 
pare confruntarea dintre 
balcanic 
campion 
categoria

Remus Coama 
național Petre 
semimuscă.

campionul 
și fo6tul 

Ganea, la

Paul IOVAN Petre ARCAN, coreep. județean

BETOnTE SPORTURILE]
Rînduri despre oameni 
credincioși rugbyului...

HANDBAL Astăzi și mîine, terenul 
din parcul Progresul va găzdui un In
teresant turneu de handbal feminin, do
tat cu „Cupa Primăverii", oferită de clu
bul gazdă. La întreceri vor participa 
formațiile I.E.F.S., Rapid București. Pro
gresul șl c.S.U. construcții. Iată și pro
gramul competiției: azi, de la ora 16: 
I.E.F.S. — C.S.U. Construcții și Rapid 
— Progresul; mtine, de la ora 11: Ra
pid — C.S.U. Construcții și I.E.F.S. — 
Progresul

LUPTE in sala Steaua s-a disputat 
„zana“ bucureșteană a campionatului re
publican de lupte libere la juniori (mici 
și mari). După Întreceri atractive, pentru 
finala de la Sf. Gheorghe (programată 
pentru a doua jumătate a lunii aprilie 
s-au calificat următorii: juniori mici 
cat. 48 kg — - - — ■_ „ V. Galan (Dinamo) și P.
Alexandru (Progresul), 52 kg I. Chitea 
(Rapid) și Gh. Nag (Energia), 56 kg — 

(Steaua) și Gh. Cojocaru (E- 
I kg — I. Lupu și I. Avarvari 
la steaua), 63 kg — I. Suleapl

P. Ivanciu 
nergia), 60 
(ambii de ]........ _ _r, „ __ ______
(Steaua), 87 kg — V. Pavel (Energia), +87 
— Gh. Zamfir (Viitorul) și N. Stanciu 
(ambii de la Viitorul), 75 kg — V. Ion și 
P. Urlan (ambii de la Steaua), 81 kg — 
V. Teodorov (Dinamo) și M. Răehitan 
(Steaua), 87 kg — V. Pavel (Energia), +87 
kg — FI. Sptnu (Energia). Juniori mari 
48 kg — i. Cralclu (Steaua), 52 kg — P. 
Onlu (Dinamo), 57 kg — R. Popa (Viito
rul) șl Gh. Chiria, (Dinamo), 62 kg — T.

UȘOR
menea, că „nu există efectivul de 
lucrători reclamat de diversitatea pro
ducției", „că cei 3 maiștri de la ar
ticole dc sport trebuie să bată țara 
în lung și-n lat după 100 de șuruburi 
și ce mai trebuie, iar producția ră
mîne fără asistența lor calificată" 
(ing. D. Glatz).

Am tras de asemenea concluzia că 
produsele sînt lansate pe piață fără 
să se facă încercările atente obligato
rii (și legiferate recent) pentru alte 
domenii ale industriei. Și cînd se fac, 
„încercările" privesc piese livrate și 
plătite de client — în cazul federa
țiilor sau liceului sportiv de la Pre
deal — rămînînd ca „pentru tot ce 
nu corespunde fabrica să ramburseze 
valoarea" (dir. adj. Popa). Se naște,, 
normal, întrebarea : din ce fonduri 
se suportă toate acestea și unde se 
va ajunge cu acest du-te-vino ?

Este slabă și popularizarea unor 
produse, lipsesc cu deșăvîrșire in
strucțiunile de folosire și întreținere 
a acestora- Tovarășii explicau că s-au 
sesizat că rachetele „Pluto", destinate 
copiilor, sînt rupte de... oamenii mari, 
a căror forță depășește rezistența 
piesei. „E normal" — a replicat tov. 
T. Bădic de la M.C.I. — fiindcă în
cepătorul, chiar dacă e om în toată 
firea, caută o rachetă „mai ușoară". 
Și cum în punga lui „Pluto" nu scrie 
că racheta e pentru 
cutare vîrstă — cum 
brica să facă încă de 
1973 — omul dă bani 
cîteva schimburi de mingi.

Și în această consfătuire de lucru 
au fost prezentate produse noi cu ca
lități superioare (îndeosebi schiuri), 
s-au luat angajamente că articolele 
vor fi actualizate și lucrate mai în
grijit. Plan de măsuri semnat și pa
rafat de toată lumea, inclusiv repre
zentantul M.E.F.M.C. nu s-au mai 
făcut, fiindcă rămta valabile cele în
tocmite mai demult. S-au alcătuit 
însă fișe cu defecțiunile remarcate 
frecvent, pe articole, și măsurile ce 
urmează să se întreprindă.

Constantin, C. Aprodu (ambii de la Stca- 
68 kg — N. Dorobanțu (Rap'd) și I.

Jugătiaru (Steau?.), 74 kg — D. Ciobotaru 
și V. Dumitru (ambii de la Steaua), 82 
kg — Ș. Soare și E. Kelemen (ambii de 
la Steaua). 90 kg — Șt. Dobrescu și I. 
Rotaru (ambii de Ia Steaua), 100 kg — 
C. Drăgan (Progresul), +100 kg — M. 
Mitran (Steaua).

CICLISM După reușita eompetiției 
organizată la sfirșitul săptămînU trecute 
de Școala sportivă nr. 1, iată, dumi
nică. cicliștii de toate categoriile vor lua 
startul într-o nouă întrecere, de acea
stă dată la invitația Școlii sportive nr. 2. 
Printre participanta care vor alerga pe 
circuitul din Bd. Leontin Sălăjan (cartie
rul Balta Albă, pe porțiunea dintre Bd 
Muncii și Baba Novac), ss vor afla și 
rutierii din lotul reprezentativ care se 
pregătesc pentru proba olimpică de too 
km. contratimp, alături de aiți sportivi 
fruntași.

BASCHET Clubul Progresul organi
zează la finele acestei săptămîni un tur
neu feminin, dotat cu „Cupa Primăverii”. 
I,a întreceri participă formațiile Univer
sitatea București, Liceul 33, Șc. sp. Plo
iești și Progresul.
ATLETISM L» Roma are Ioc. în aceste 
zile, un curs pentru arbitri internațio
nali de atletism. Din țara noastră parti
cipă Ion Paraschivescu — președintele 
Colegiului de arbitri din F.B.A. șl Du
mitru Eremla • ÎN SALA DIN PARCUL 
SPORTIV „23 AUGUST", se desfășoară 
astăzi (de la ora 17,30) și mîine (de la 
ora 10) un concurs atletic dotat cu „Cupa 
Școlii sportive de atletism". Competiția 
este rezervată juniorilor iii din secțiile 
de atletism ale asociațiilor și cluburilor 
sportive din întreaga țară.

RUGBY După ultima etapă în „Cupa 
Federației" — ediția 1973—74, ' ‘
mentele se prezintă astfel:

SERIA
1. Știința Petroșani
2. Univ. Timișoara
3. C.S.M. Sibiu
4. Agronomia Cluj

SERIA
1. Grivița Roșie
2. Rulmentul Bîrlad
3. Politehnica lași
4. Dinamo
5. Vulcan

i

A

clasa-

5 0
3 1
2 1
1 0

1
2
3
S

42—28
70—55
59—52
45—81

16
13
11
8

n-A
8 5 2 1 91—53 20
8 5 2 1 67-36 20
8 5 1 2 60—34 19
8 2 0 6 91—80 12
8 0 1 7 30—136 9

Constănțencele. cele două divizionare 
A, nu-și dezmint valoarea. Duminică ele 
au reușit să facă șah-mat — una în de
plasare, alta pe teren propriu — două 
echipe care trec drept fruntașe ale spor
tului cu balonul oval de la noi, forma
ții redutabile ea Sportul studențesc și 
Universitatea Timișoara.

Victoria Faruiui la Sportul, întrerupînd 
într-un fel șirul succeselor echipei 
bucureștene în compania „XV“-lui de 
pe Litoral, a stîrnit destule semne de 
întrebare. Dorim, însă, să credem că 
toți cel prezenți pe „Olimpia" (și au fost 
vreo două mii de spectatori) au plecat 
de la teren ferm convinși de auțe.rt.ct- 
tatea victoriei formației constănțene. 
Meritele ei au fost evidente. A fost e- 
chlpa mai omogenă, mal grupată, mat 
decisă, mai rezistentă. Titi io-nescu în
cepe să-și spună cuvîntul în divizia A. 
Cu această echipă structurai schimbata 
(toarte mult întinerită), el a început să 
facă minuni — în sensul... terestru al 
termenului — determinînd-o, prin pre
gătire, să practice U<n rugby apropiat de 
cel ce îl vizionăm aproape duminică de 
duminică la televizor. Titi Icnescu, spre 
deosebire de alți antrenori, învață, știe 
să aplice din ceea ce vede bun în afară, 
de la turneele sale în Franța, Italia și 
recent din Țara Galilor șl pentru acea
stă strădanie merită simpatia și prețui
rea noastră a tuturor acelora care pal
pităm pentru rugby. Cu această echipă, 
Titi ionescu este capabil să atace titlul. 
Are în fața sa suficiente etape pentru a 
răsturna actuala ordine din clasament-••

Chimia Năvodari a făcut o ispravă la 
fel de spectaculoasă — o victorie, și încă 
la un scor categoric (14—0), în fața fos
tei campioane a țării. Universitatea Ti
mișoara. Și aici este vorba de un an
trenor serios șl harnic, Traian Doiclu, 
care fără prea mult zgomot a reușit să 
facă dintr-o formație modestă, necunos
cută, cu un an, doi în urmă, una dintre 
acelea oare — după felul cum evoluează 
— poate încheia campionatul în prima 
jumătate superioară a clasamentului.

Succesele formațiilor de rugby din 
Constanța și Năvodari sînt o consecință 
nu numai a muncii pricepute a a-t-„no- 
rllor sus-amintlți, spiritului de 
dere al jucătorilor, cl șl rodul 
lor pe care organele de partid 
cipalitatea le întreprind pentru 
forma o zonă puțin cunoscută 
într-o veritabilă citadelă a exercițiului 
fizic I,

Vasile PENESCU

raapun- 
e±O'i' 
și muni- 
a trans- 
în sport,

ASOCIAȚIA SPORTIVA

copii, pînă la 
s-a angajat fa
la 15 octombrie 
și o rupe după «

SERIA
1. Steaua
2. Farul
3. Sp. stud.
4. Gloria
5. Chim. Năvodari

A
140— 66 !Z
183— 60 21

82—159 14
59—127 12
76—128 11

A
Grivița Roșie și Ștt-

’ ' într-un
Echipele Steaua, 

ința își vor disputa trofeul, 
turneu final, In zilele de 14 aprilie, 12 
și 19 mai. >

ÎNOT Patru tineri înotători români 
vor participa Intre 28 șl 31 martie la un 
concurs internațional rezervat sportivi
lor născuți în 1959 și mai tineri, ce va 
fi găzduit de piscina Dynamo din Ber
lin. Aceștia sînt Camelia HoțescU, Mi- 
nola Vaslliafle, Horațlu Neagrău - - - 
bert Blrlni. Ei. vor ii însoțiți în 
R.D. Germane de antrenorul 
Schier.

și Adal- 
capitala 
Herman

CANOTAJ Preocupată de a ____
canotorilor bueureșteni un cît rtiai mare 
număr de competiții în apropiatul sezon, 
Comisia municipală de specialitate a al
cătuit un bogat calendar de concursuri 
de schit care vor fi organizate anul 
acesta. Din numărul celor 20 de între
ceri (eșalonate între 6 aprilie și 6 oc
tombrie) am reținut cîteva: „Cupa șco
larul" (21 aprilie — Herăstrău), „Cupa 
Olimpia” (9 iunie — Herăstrău), „Cupa 
Școlii sportive 1“ (16 iunie — Herăstrău), 
„Cupa 23 August" (23 August — Herăs
trău) șl „Cupa Recolta" <6 octombrie — 
Herăstrău).

asigura

,JRIC0L8RUL“
SCOLII SPORTIVE Nr. 2

ani
fete și

tete și

pentru

băieți

băieți

anunță continuarea cursurilor 
speciale de inițiere pentru copii 
și tineretul școlar, în următoa
rele ramuri sportive :

• Gimnastica modernă 
fetițe între 6—10

• înot pentru 
între 4—12 ani

• Judo pentru 
între 11—18 ani

® Tenis de eîmp pentru fete 
și băieți între 8—14 ani

Cursurile sînt asigurate de 
cadre didactice de specialitate 
și se desfășoară în' cicluri lu
nare, cu cîte 2 ore pe săptă- 
mînă.

înscrierile se fac zilnic, între 
orele '9—13 la sediul asociației 
din Bd. Dimitrov nr. 128 (tram
vai 14, troleibuz 85).

Informații suplimentare la te
lefon 35.25.08.

^,DAU O MEDALIE DE
La rîndul său, tov. Jean Zamfir 

(secretarul general al Federației româ
ne de caiac-canoe) a vorbit despre 
ambarcații, arătând că putrezesc la 
Încheieturi pe chilă și la etrava din 
prova, că se dezlipesc și fără să fie 
puse pe apă. bordajele se bombează, 
bărcile au viață scurtă, deși costă o 
grămadă de bani. Incercir.d să arate 
cauzele, se referea la lăcuirea „o 
singură mină" șl numai pe exterior, 
cu broboane, la greutatea excesivă. 
Mi-am sonintit că Clubul sportiv „Mu
reșul" din Tg. Mureș, cumpără băr
cile neflnieate. nentru ca marango- 
sul, om priceput, să „radă" din cri- 
vaci st din bordaje cîteva kilograme 
bune, să polizeze apoi fin, atent și

AUR PE O PAGAIE!“
să lustruiască așa cum trebuie. De ce 
nu face fabrica toate astea ? Mai ales 
că federația nu pretinde, deocamda
tă, bărci de performantă — înțele- 
gind limita posibilităților fabricii — 
el bărci „bune, care să stea pe apă", 
pentru învățare. Cere în schimb pa- 
găi și padele, că nu e mare lucru, 
care să nu se rupă ca surcelele. 
Ne-au trecut fiorii cînd relata tov. 
Zamfir întîmplarea de la J. O- de la 
Miinehen. Vă amintiți că lui Patzai- 
chin i s-a rupt pagaia în „serii" și 
numai cu un efort supraomenesc ș-a 
calificat, pentru ca apoi să cucerească 
medalia de aur Să fie chiar așa de 
complicată producția ds pagăi? Nu 
pot fi făcute să nu se mai torsione-

t. c „I. P. L, Reghin", în- 
cu- 
vor

redem că tovarășii de la
cepînd cu tovarășul director Moldovan — 
noscuți pentru dragostea lor pentru sport, 
face tot ce depinde de ei, vor stabili un mai 
strins contact cu specialiștii de la federațiile 
și loturile sportive, pentru consultări și încer- 

creindu-și chiar în fabrică (și la Tg. Mureș) o 
de încercare a fiecărui produs. Credem că și

cări, 
bază 
federațiile vor reacționa mai prompt, nu vor mai 
lăsa sa treacă vremea și, împreună cu comerțul, vor 
dovedi exigență în receptionarea articolelor destinate 
activității de agrement și de învățare. Credem că or
ganele M.C.I. vor aronda mai atent sortimentele, vor 
sesiza operativ pe furnizor asupra produselor (inclus 
siv dimensiunile) cele mai solicitate de populație, 
vor asigura depozitarea corespunzătoare, informarea 
atentă a eumpărătoriloi și, pentru că yeni vorba, vor 
reconsidera desființarea depozitelor și magazinelor 
profilate, a merceologilor de articole sportive, toate 
acestea, și altele, fiindcă sarcinile trasate de partid

în vederea dezvoltării impetuoase a activității spor, 
tive de masă și de performanță, ca ți cerințele popu
lației impun acest lucru.

Dar mai credem că factorul determinant 
Ministerul economiei forestiere și materialelor 
strucții, în competența căruia cad cele mai 
tante măsuri care se impun.

In ceea ce ne privește, sintem gata să 
exemplul colegilor de la radio care, intr-un

rămine 
de con- 
impor-

*

urmam 
interviu 

luat tot la Reghin, în clădirea alăturată, fabricii de 
articole de sport și difuzat in a doua zi. a consfă
tuirii, lăudau calitatea viorilor și altor instrumente 
muzicale, apreciate de maeștrii Ion Voicu, David 
Oistrah și alții, menționînd că 70 la sută din pro
ducție merge la export.

Fiindcă emblema fabricii de la Reghin pe bărcile 
lui Patzaichin și ale celorlalți multipli campioni olim
pici și mondiali din „flotila de aur" a României n-ar 
trece neobservată de clienții externi.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au pus in vîn- 
zare bilete la odihnă pentru stațiunile de 
cu începere de la data de 14 mai a.c.

De la această dată pînă la 15 iunie, 
față de perioada următoare.

Posesorii biletelor la odihnă obținute
rism beneficiază de reducere cu 50% la tariful de transport C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor județene 
turism din țară și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
taurante din București.

pe litoral, în serii de 12 zile,

tarifele stat substanțial reduse

tu-

d
rr

PUBLITURW'
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In meci amical

Pag. a 3-a

ASTĂ-SEARĂ, LA PARIS: FRANJ A - ROMÂNI A

de juniori ROMANIA-TURCIA2-0(10)
r PITEȘTI, 22 (prin telefon). 
Stadionul „1 Mai" din

Pe 
„i x.xai un» localitate 

n-au fost azi după-amiază (n.r. ieri) 
mai mult de 1.500 de spectatori. 
Greu de explicat reținerea iubito
rilor fotbalului din orașul F. C. 
Argeșului față de acest meci, cu 
atît mai mult cu cît ’ 
ideal pentru fotbal, 
convenabila, iar pe 
fruntau speranțele 
mânesc și turc.

Cei care nu 
Spre stadionul 
greta, pentru 
juniorii noștri 
de bun nivel 
într-un ritm susținut,' presărată cu 
multe faze spectaculoase la cele 
două 
fiind 
teva 
salva

Cei 
meciul au fost oaspeții. Ei au sur
prins prin cîteva contraatacuri ra
pide apărarea noastră, obligată să 
acorde patru corners consecutive

timpul a fost 
ora destul de 
teren se 
fotbalului

con- 
ro-

gîndit să urces-au
„1 Mai“ au ce re- 
că partida dintre 
și cei turci a fost 
tehnic, desfășurată

porți, Mahattin și Moraru 
obligați să intervină de ci
ori „in extremis" pentru a 
goluri ce păreau iminente, 
care au început mai bine

Șurenghin și Vrinceanu, autorii golurilor 
în primele cinci minute de joc. 
Treptat, treotat, însă, inițiativa a 
trecut de partea formației româ
ne, Grosu (min. 6, 12, 13) și Su- 
renghin (min. 14) șutînd puternic 
dar imprecis. După o fază mult 
aplaudată (min. 17), cînd Vrîncea
nu a reluat din voleu în portar (!), 
Huseyin (min. 20 și 24) s-a aflat 
față în față doar cu Moraru, por
tarul naționalei noastre de juni
ori fiind obligat să respingă cu 
piciorul. In min. 30 și 32 Vrîncea
nu și Vehbi au șutat violent, din 
poziții excelente, dar balonul a 
ocolit din nou ținta. Sfirșițul re
prizei întîi a găsit, însă, forma
ția noastră atacînd în valuri. Foar
te reușită a fost faza din care s-a 
marcat ‘primul gol (min. 37) : Hur- 
loi — după o cursă pe partea 
dreaptă — a centrat din apropie
rea liniei de fund, Vrînceanu a 
reluat cu capul în bara orizonta
lă, de unde balonul a revenit în 
teren, la Șurenghin, care l-a tri
mis cu latul în poarta lui Mahat
tin. După pauză jocul și-a men-

ținut ritmul 
cînd juniorii 
doilea gol : Leac (cel mai bun de 
pe teren) a prelungit mingea, din 
întoarcere pînă la Vrînceanu, ex
trema stîngă a „11“-lui român șu
tind de la circa 14 metri, dintr-o 
bucată, imparabil. La 2—0 echipa 
oaspete slăbește ritmul, juniorii 
noștri domină cu insistență, ra- 
tînd pînă în final alte cîteva o- 
cazii de a majora scorul.

Arbitrul bucureștean Al. Pîrvu 
a condus excelent următoarele 
mâții:

ROMÂNIA: Moraru (min. 
Lung) — Cotigă, Agiu, Popa, 
sei — Leac (min. 62 Naghî), 
renghin (min. 73 Augustin), Hur- 
loi — Culea (min 41 Florea), Gro- 
su. Vrînceanu.

TURCIA: Mahattin — Șevket, 
Aii, Ihsan, Nezihi (min. 19 Sa
bri) — Faruk, Mustafa, K. Nure- 
tin — Huseyin (min. 50 Turan), 
Vehbi (min. 79 Samet), Ceyhun 
(min. 41 Savaș)

Laurențiu DUMITRESCU

vioi pînă în min. 57, 
noștri au marcat al

for-

67 
Eli- 
Șu-

Covaci cu prilejul amicalului sus
ținut de aceștia cu Anderlecht Bru
xelles. Ne spunea, printre altele, 
Nicolae Petrescu, că acolo, la Lille, 
Anderlecht și-a surprins adversarul 
printr-un joc de total angajament, 
cu 10 oameni în ofensivă și tot 
atîția în apărare, printr-un fotbal 
modern, și că pînă să se dumirească 
formația gazdă tabela arăta 0—2, 
în min. 21 ! Un handicap psihic 
pentru ea, care n-a mai putut fi 
surmontat ’deși. în replică, fotba
liștii francezi și-au supus adversa
rul la un „forcing" aproape con
tinuu, ■ îndeosebi în repriza a II-a- 
concretizat în cele 27 de acțiuni 
ofensive, încheiate majoritatea cu 
șuturi, dar cu... nici un gol.

Observatorul trimis de F.R.F. la 
jocul de la Lille le-a vorbit jucăto
rilor noștri despre caracteristicile 
de ansamblu din jocul echipei 
Franței, ca și despre calitățile și 
deficiențele fiecărui component al 
formației gazdă.

Am discutat, firește, și cu antre
norul principal al echipei noastre. 
.Valentin Stănescu. Despre intențiile 
tactice ale elevilor lui („deși evo
luăm în deplasare, nu vom pune 
accentul pe defensivă, ceea ce nu 
înseamnă că indicațiile date echi
pei vor neglija cumva momentul 
apărării"), despre speranțele pe care 
le investește în acest prim joc al 
sezonului („aliniem o formulă de 
echipă cu trei debutanți, dar de-

cisfi să dea tot ce poate la toți (ac
torii jocului").

Dar cînd a trecut și le forma
ția sigură pentru jocul de mîine, 
Valentin Stănescu a lăsat să-i sca
pe și această remarcă : „Cu o altă 
inimă aș fi așteptat primul fluier 
de arbitru, dacă ar 
mitra aici... I"

O observație, care, 
tru. ne-a determinat 
următoarele: „Vrem 
un lucru. Dacă ați fi 
tîrnplă cu mijlocașul . ... 
fi renunțat lă serviciile lui Dobrin 
pentru jocul cu Franța ?“

„Da, a fost replica lui, motivată 
astfel: intenționăm ca aici, la Pa
ris, să jucăm altceva, un joc mai 
decis și mai iute căruia Dobrin nu-i 
poate face, cred, față".

DOCUMENTAR

★

fî fost ?i Du
la rîndui nos- 
să-1 întrebăm 
să cunoaștem 
știut ce se în- 
Stelei, ați mai

s-ar putea spune despre totba---------- . . prJn 
------,____ ________ ___ pînă 
dintre noi șl reprezentanții

Două loturi de tineret
o singură (dar importantă) problemă

Testul de miercuri al celor două 
loturi de tineret poate fi judecat din 
foarte multe puncte de vedere. 
Sigur, s-ar putea porni de la re
zultat, de la neașteptatul 2—0 pen
tru lotul de 21 de ani, dar scorul 
a interesat mai puțin și interesea
ză mai puțin, chiar dacă „cei 
mici" au urmărit și au reușit o 
frumoasă revanșă pentru acel 0—3 
din toamnă. Vom porni, însă, de 
la maniera în care a fost realizat 
acest succes de către elevii lui 
Ion Voica și mai ales de la jocul 
ca atare, „cel mai reușit joc al ce
lor două loturi", cum spunea și 
antrenorul Cornel Drăgușin. Pen
tru că a fost o întrecere care a 
evidențiat un registru larg de po
sibilități, tehnico-fizice și tactice, 
calități care permit formarea a 
două loturi de tineret puternice, 
așa cum ne dorim de multă vreme.

Sigur, succesul selecționatei de 
21 de ani poate fi explicat prin 
ambiția deosebită, declanșată de 
formația adversă în rîndui căreia 
figurau și jucători selecționați 
cîndva în prima reprezentativă (FI. 
Marin, V. Mureșan, Biiloni, Năsta- 
se, Anghel). Pe fondul volitiv su
perior, însă, tinerii de 21 de ani 
au etalat și valențe tactice deose
bite, dintre care jocul simplu, de 
angajare s-a impus, mai ales prin 
Iovănescu (excelent miercuri) și 
Crișan (tenace, tehnic, lucid), și

mișcarea continuă a celorlalți, din
tre care Trandafilon șl Lața au 
excelat printr-un travaliu foarte 
mare, iar Grigoraș prin plasament 
și siguranță. In replică, trebuie a- 
nalizat jocul echipei antrenate de 
Cornel Drăgușin și Ion Nunweiller. 
Nu vom porni de la scor, cî de la 
evoluția bună a lotului de 23 de 
ani, în special după pauză, cînd 
introducerea lui Mulțescu și Ato- 
diresei a conferit formației clarvi
ziune și vigoare. Lotul „celor mari” 
a ratat mult după pauză, deși a 
creat cîteva faze de mare specta
culozitate, în care vioara primă a 
fost Mulțescu (excelent conducător 
de joc, care ne face să insistăm 
asupra încercării sale și în prima 
reprezentativă a țării). Echipa de 
23 de anj a ratat foarte mult pen
tru că s-a complicat în multe faze 
simple, superficialitatea în fazele 
de finalizare continuînd să repre
zinte marea carență a „rezervoru
lui" echipei naționale. Ar putea e- 
xista și scuza primei reuniri din 
acest an a lotului de 23 de ani, 
dar cei mai mulți dintre jucătorii 
săi au deja o experiență compe- 
tițională care-1 obligă. Si ne refe
rim la Dumitriu IV, Boloni, NSs- 
tase, Anghel, Ghergheli si V. Mu- 
reșan. ‘ Să considerăm, totuși, că 
au fost greșeli trecătoare și să ne 
gîndim în mod deosebit Ia fru
moasele faze etalate cu ambiție și 
angajament. Pentru că, în fond, de 
aici trebuie plecat în viitor.

Problema principală a celor două

MULȚESCU CRIȘAN

Neputîndu-ne deplasa în localita
tea La Voisine — unde se găsește 
cantonată echipa franceză, l-am 
chemat, totuși, la ora amiezii, la te
lefon pe Ștefan Covaci, antrenorul 
„naționalei" franceze, cu care am 
purtat următorul scurt dialog:

— Necăjit după „Anderlecht" ?
— Am fost pentru cîteva ore. A- 

poi, am taxat eșecul drept un aver
tisment prețios, după care, împre
ună cu colegul Hidalgo, am încer
cat să mai reparăm ce se poate, 
pe toate planurile.

— V-ați fixat asupra echipei ?
— Pentru ... ,,Sportul", desigur. 

Confrații dv. de aici încă n-au a- 
flat-o... (și Ștefan. Covaci ne-a in
dicat formația pe care o puteți ci
ti în chenarul din pagina I). Am 
doi debutanți, pe Vanucci și Dalger 
care, sper, să se integreze în jocul 
echipei.

— Un pronostic pentru mîine?
— îmi e foarte greu. Sper, în ori 

ce caz, că vom vedea un meci fru
mos, de nivel ridicat

Ce
Iul francez. în primul rînd 
prisma celor șase întîinirl de 
acum .
„cocoșului galic" 1 Prima confruntare 
a avut loc in 1932, la București, în- 
chefadu-se cu o netă victorie a fot
baliștilor noștri: 6—3. După o pauză 
de... 35 de ani, au urmat, la scurte 
intervale, trei intîlnirl, soldate cu ur
mătoarele rezultate : 2—1 și 0—1 la 
Paris în 1967 șl 1969, 0—2 la Reims 
in 1970 șl 2—0 la București. In 1972. 
Există și o a șasea Intîlnlre. cea de 
la 30 aprilie 1969, de la Paris, cîști- 
gtrtă de gazde cu 1—0. care figurează 
în palmaresul nostru, dar — para
doxal — nu și în cel al Franței.

Pe plan internațional fotbalistic, 
francezii s-au remarcat mai puțin 
prin rezultatele de pe teren, cit prin 
contribuția lor la dezvoltarea acestui 
sport. Printre altele, ei au fost crea
torii F.I.F.A.-ei (în 1W4 la Paris), ai. 
Campionatului mondial (prin Jules 
Rimei și H. Delauney) șl ai „Cupea 
campionilor europeni’’ (prin Gabriel 
Hanot),

Cele mai semnificative succese : 
locul 3 la CM. din 1958 din Suedia, 
locul 4 la Campionatul european din 
1960 și locul secund (de două ori) în 
Cupa campionilor europeni (în 1956 
și 1059) prin „echipa de aur" a lui 
Stade de Reims, avînd în formație pe

Jonquet, Kopa, Vincent și Fontaine 
(goigeterul absolut al tuturor C.lîl.)-

Dar, iată și palmaresul „la zi“ al 
naționalei franceze ;

351 de meciuri jucate. 127 de victo
rii, 57 de rezultate egale și 167 de 
înfrîngeri. Golaveraj *. 633—802.

Bilanțul ultimilor trei aht — re- 
liefînd forța actuală a fotbalului 
francez — este următorul :

1971 8 3 2
1972 8 5 1
1973 621

13—14
15— 7
9— 8
este 

totuși

3
2 
3

Un bilanț care. evident, nu 
dintre cele mai bune. De notat,
că în 1971, Franța a învins Argentina, 
la Buenos Aires, cu 4—3. termimnd 
apoi la egalitate. 1—1. cu Ungaria, la 
Budapesta. In 1972, Franța a făcut 
meci nul, 0—0, cu Argentina. intr-un 
meci jucat la Salvador (Brazilia) și 
a întrecut U.R S.S. la Paris, ou i—o.

Din toamna anului trecut. condu
cerea tehnică a reprezentativei fran
ceze a fost încredințată antrenorului 
român Ștefan Covaci. De-atunci, 
Franța a pierdut cu. 1—2 la Gelsen
kirchen -în fața R.F. Germania (re
zultat normal), dar a cîștigaF ou 3—1 
și 3—0 întîinirile eu Grecia și, res
pectiv, Danemarca, disputate la 
Paris.

Frederic MOISES

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
centrală de competiții 
a suspendat pe cîte

Și 
o 

următorii jucători, care 
cel de al treilea cartonaș

Comisia 
disciplină 
etapă pe 
au primit 
galben ;

• Grigoraș (Rapid), Ion Ion și 
Iordănescu (Steaua), Broșovschi 
(U.T.A.), Gojgaru (Dinamo), Car- 
puci (Sport club Bacău — tineret),

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XX-a
A DIVIZIEI B

SERIA I SERIA A in-A

Stoica (C.S.U, Galați), Toma (Oțe
lul Galați), Stan (Gloria Buzău) și 
Scbianu (Gaz metan Mediaș).

Duminică, în Giulești

RAPID (tineret) ÎNTÎLNEȘTE
BRAZILIA (juniori)

Aflată pentru prima oară în țara 
noastră, naționala de juniori a 
Braziliei va susține duminică di
mineață o partidă amicală, cu for
mația de tineret-rezerve a clubului 
Rapid. Meciul va avea loc pe sta
dionul Giulești, cu începere de la 
ora 10.

loturi o reprezintă tocmai VIITO
RUL. Testul de miercuri, la care 
au participat 30 de jucători (din 
cauza accidentărilor nu au putut 
fi utilizați și Dobrău, Costaș, Ma- 
teescu, Matei și Custov), acest ve
ritabil trial a demonstrat că exis
tă un nucleu de echipă bun pen
tru ambele loturi. Firește, porțile 
loturilor de tineret rămîn deschise 
pentru aparițiile de excepție, lan
sate de campionat. Dar, vrem să 
credem că va fi evitată experiența 
anului trecut cînd prin loturile de 
tineret (și mai ales prin cel de 21 
de ani) s-au perindat mult prea 
mulți jucători... chemați și neche
mați. Miercuri, la testul celor 
două loturi nu am întîlnit jucători 
„nechemați“, semn că există un 
punct de plecare solid pentru for
marea nucleului unei viitoare na
ționale A.

Pentru a nu face, însă, sofistică, 
tot insistînd pe tema stabilității 
loturilor de tineret, trebuie să sem
nalăm o anomalie. E vorba de lip
sa unui bogat program de jocuri, 
atît de necesar formării unor echi
pe omogene, puternice. Și anoma
lia e cu atît mai mare, în cazul 
lotului de 23 de ani care, în iunie, 
va participa la Balcaniada echipe
lor de tineret, care se va desfășura 
în țara noastră. Ei, bine, pînă 
iunie, lotul de 23 de ani nu 
trecut în calendarul său nici 
mecj de pregătire. Să sperăm 
se vor găsi totuși cele mai optime 
soluții și în direcția loturilor 
tineret, că ele vor fi tratate 
atenție și responsabilitate. în 
mele menirii majore a- acestui

® Ceahlăul p. Neamț — Caraimanul 
Bușteni: M. Haimovici (București) • 
C.S.U. Galați — Celuloza Călărași: I. 
Chilibar (Pitești) ® Progresul Brăila — 
F.C. Galați: C. Manușaride (București) 
• Metalul Plopeni — Victoria Roman: 
C. Braun (Brașov) « Constructorul Ga
lați —■ Viitorul Vaslui: I. Puia (Bucu
rești) © S.C. Tulcea — Oțelul Galați: Gh. 
Vasileseu I (București) • C.F.R. Paș
cani — Metalul Mija: C. Bărbulescu 
(București) © Știința Bacău — C.S.M. 
Suceava: Gh. Limona (București) ffi Glo
ria Buzău — Petrolul Momești: A. Pîr
vu (București).

© Gloria Bistrița — Corvînul Hune
doara : v. Lupu (Roman) (( Arieșul Tur
da — u.M. Timișoara: S. Marian (Sighi
șoara) o Olimpia Oradea — victoria Că
rei: s. Drăgulicl (Drobeta Tr. Severin) 
• O.F.R. Timișoara — F.C. Bihor: Gh. 
Popovici (București) $ Ind. sîrmei C. 
Turzii — Vulturii Textila Lugoj; N. Mo- 
roianu (Ploiești) ® Unirea Arad — Mi
nerul Cavnic: N. Iliescu (Brașov) © Mi
nerul Anina — Minerul Baia Mare: C. 
Petrea (București) ® Metalurgistul Cu- 
gir — Mureșul Deva: M. Popescu (Bu
curești) © Olimpia Satu Mare — Textila 
Odorhei: M. Nlcolaescu (Caransebeș).

MECIURI AMICALE

„U“ Cluj 1—2

U.T.A. — Politehnica Timișoara 
2—0 (2—0).

Victoria Cărei 
(1-1).

C.S.M. Reșița — Minerul Baia 
Mare 4—1 (2—0).

Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0 (0—0).

SERIA A II-A

în 
are 
un 
că

de 
cu 

nu- 
eșa-

• Metalul București — Minerul Motru: 
P. Brătănescu (Suceava) • Nitramonia 
Făgăraș — Carpați Brașov: I, Cîmpeanu 
(Cluj) © Dunărea Giurgiu — Autobuzul 
București: V. Gligorescu (Ploiești) • 
Progresul București — Tractorul Brașov: 
N. Mogoroașe (Craiova) © Eloctroputere 
Craiova •— Flacăra Moroni: M. Bădulescu 
(Caracal) ® Metalul Drobeta Tr. Severin 
— șoimii Sibiu: G. Blau (Timișoara) © 
C.S. Tîrgoviște — C.S. Rm. Vîlcea: T. 
Leca (Brăila) ® Dinamo Slatina — S.N. 
Oltenița: v. Păladescu (Galați) © Me-* 
from Brașov — Gaz metan Media?: V. 
Topan (Cluj).Mircea M. IONESCU
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EXCURSIONIȘTII DIN CLUJ

insti-

sîm-
aproape 900 de pârtiei-

există condițiile naturale cele 
propice. Astfel, în 9—10 fe-

ATI.ETTSM: Sala „23 August", de 
la ora 17,30; „Cupa Ș.S.A." rezer
vată juniorilor III.

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 16: Farul — Universitatea Timi
șoara, Universitatea Cluj — Dinamo, 
i.E.f.s. — Steaua, meciuri în cadrul 
campionatului republican, masculin.

FOTBAL: Stadionul Giulești, ora 
16: Rapid — Sportul studențesc (a- 
mieal); stadionul Dinamo, ora 16: 
Dinamo — F.C. Argeș (amical)

POPICE: Arena Voința: Voința
București — Voința Ploiești; arena 
Giulești: Rapid București — Metrom 
Brașov; arena de la Clubul Uzinelor 
Republica: Gloria București — Pe
trolul Băicoi; arena Laromet: Laro
met București — Voința Constanta. 
Meciuri în cadrul campionatului fe
minin, Divizia A. Toate reuniunile 
încep la ora 14.

SCRIMĂ: Sala do la Stadionul Re
publicii, de la ora 9: întreceri în ca
drul diviziei A (floretă femei).

RUGBY: Teren Tineretului II, ora 
16: Arhitectura — Politehnica; teren 
Tineretului IV, ora 16: Oțelul — 
A.S.E.; teren Constructorul, ora 16: 
Constructorul — ș. N. Oltenița 
(Div. B).

VOLEI: Sala Flacăra roșie, ora 18: 
Flacăra roșie — spartac (B.f.); sala 
Progresul, ora 18: Progresul — Uni
versitatea (B.f.); sala Floreasca, ora 
20,30: Viitorul — C.P.B. (B.f.).

DUMINICA
de

rezervată
ATLETISM: Sala „23 August", 

la ora 10: „Cupa Ș.S.A." 1„„~. 
juniorilor III.

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 9.30: Universitatea Cluj — Farul, 
Universitatea Timișoara — Steaua, 
Dinamo — I.E.F.S., meciuri în cadrul 
campionatului republican, masculin.

BOX: Sala dc cultură a tineretului 
sect. 4 (str. Turturele), de la ora 
9; a VI-a reuniune din cadrul cam
pionatului municipal al juniorilor.

ciclism: Bulevardul Leontin Să- 
lăjan (circuitul dintre B-dul Muncii 
șt Baba Novac, mașina 40) ora 9,30: 
„Cupa Școlii sportive nr. 2“ cu în-
treceri pentru toate categoriile, cu 
participarea lotului reprezentativ 
pentru proba olimpică de 100 km. 
contratimp.

FOTBAL: Stadionul Giulești, ora 
10: Rapid (tineret) — Brazilia (juni
ori) ; stadionul Metalul, ora H: Meta
lul — Minerul Motru (Divizia B); 
stadionul Republicii, ora 11: Progre
sul — Tractorul Brașov (Divizia B): 
teren Laromet. ora 11: Laromet — 
Sportul Ciorogîrla; teren Flacăra ro
șie, ora 11: Flacăra roșie — Unirea 
Tricolor: teren F.R.B., ora 11: I.O.R. 
— Electronica: teren Voința, ora 11; 
Voința — T.M. Buc.; teren Triumf, 
ora 11: Triumf — Sirena (meciuri în 
cadrul diviziei C).

POLO: Bazinul Floreasca, de la ora 
11: Dinamo — Voința Cluj și Șdjl®* 
ruj — progresul (meciuri tn cadrul 
diviziei A).

POPICE: Arena Constructorul, de 
la ora 8: Constructorul București — 
Gloria București: arena Voința, de la 
ora 8: Voința București — Dacia 
Ploiești. Partide din campionatul 
masculin, Divizia A.

SCRIMA: Sala de la Stadionul Re- 
nuMicii, de la ora 8.30: întreceri în 
cadrul diviziei A (floretă femei)

RUGBY: Teren Olimpia, de la ora 
9: Sportul studențesc — Politehnica 
iași (Div. A), Olimpia — Petrochimis
tul Pitești (Div. B). teren Parcul Co
pilului, ora 11: Grivița Roșie — Agro- 
aomia Cluj: teren Vulcan, ora 16: 
vulcan - știința petroșani.

VOLEI: Sala Giulești, de la ora 9: 
Locomotiva — Farul Constanța șl Me- 
llcina — Electra (B.m.)

O tînără de la Fabrica de trico
taje Someșul îmi spunea, deunăzi, 
în cadrul unei discuții despre viata 
orașului că dacă vreau să-mj dau 
scama de pulsul activității turis
tice de aici, să fiu prezentă, sîm- 
băta, între orele 13 și 14 la poar
ta unei întreprinderi sau 
tuții.

Am făcut acest lucru în 
betele lunii februarie, cînd am în
treprins vizite pe la... porțile uzi
nelor, întreprinderilor, instituțiilor 
și institutelor de învățămînt clu
jene, acolo unde îmi recomandase 
interlocutoarea să mă postez și să 
înregistrez „pulsul". Să înregistrez 
veselia grupurilor de tineri, care, 
de-abia ieșiți de la războaiele de 
țesut, strunguri, din amfiteatre 
sau laboratoare, se instalau în au
tobuzele ce îi așteptau la ieșire 
pentru a-i transporta la locurile pe 
care ei și le aleseseră pentru a-și 
petrece sfîrșitul de săptămînă; să 
înregistrez entuziasmul acestor 
tineri care, dornici de mișcare și 
de aer ozonat, se îmbarcau pentru 
a se deplasa la Muntele Băîșorii, 
la Vadul Craiului și pe Valea 
Drăganulul sau, avizi să cunoas
că alte meleaguri, porneau spre 
Brașov, Sibiu, Tg- Mureș, Arad. 
Baia Mare.

Pe lîngă veselia Ș* entuziasmul 
ce însoțeau plecările în „cursele 
divertismentului și recreării", am 
mai înregistrat încă un fapt: nu
mărul mare al tinerilor prezenți la 
aceste adevărate „starturi" spre 
sănătate. De altfel, cifrele culese 
de la agenția B.T.T. Cluj sînt re
velatoare pentru a evidenția inte
resul tineretului de a efectua 
excursii chiar într-o lună în care

nu
mai ____ _____  .. ..............
bruarie, au fost plecate în excursii 
25 de grupuri, totalizînd o mie de 
tineri. O săptămînă mai tîrziu, 
alțj 800 de elevi, studenți, mun
citori și țăranii cooperatori și-au 
putut pune în aplicare dorința de 
a călători, iar în 23—24 februarie, 
la excursiile din județul Cluj s-au 
totalizat 
panți,

— Sini cifre care anticipează 
solicitări foarte numeroase pentru 
săptăminile viitoare, cînd vom in
tra în plin sezon turistic — apre
ciază tov. Traian Abrudan, vice
președinte al agenției B.T.T. Cluj, 
călăuza noastră printre cifrele ca
re, privite dincolo de aspectul lor 
pur statistic, reprezintă, fiecare, un 
nume care a zîmbit fericit în vreo 
sîmbătă a lunii februarie.

Nușu DEMIAN
Primăvara urcă impetuos treptele reliefului țării și ne îmbie să revedem 

frumoasele priveliști ale văii Argeșului.

TURISMUL SUCEVEAN LA ÎNCEPUTUL UNUI NOU SEZON
In municipiul Suceava s-a des

fășurat recent o consfătuire de lu
cru ce a avut pe ordinea de zi si
tuația turistică din județul cu ace
lași nume. Au participat lucrători 
din .
Ful 
rul 
găresc, de consum), reprezentanți 
ai organizațiilor de masă ji ob
ștești cu atribuții. Cu acest prilej 
a fost prezentată o informare pri
vind activitatea turistică din anul 
1973 și a fost discutat un proiect

Ministerul Turismului, Consi- 
popular județean, din secto- 
operativ (comercial, meștesu-

turismu- 
după a-
C.C. al 
de 1972, 
partici- 

Suceava

„CREDEȚI CA NUMAI PE VALEA PRAHOVEI? u
■ ■■

INEFICACITATEA ATACURILOR A CARACTERIZAT
RELUAREA DIVIZIEI C

® Mai mult de jumătate din echipele care au jucat in deplasare nu au marcat

nici un

Au reînceput meciurile și 
treilea eșalon al fo-tbalului 
minicâ disputîndu-se prima 
turului campionatului Diviziei C. ___
form așteptărilor, echipele s-au prezen
tat în această confruntare inaugurală, 
în general, bine pregătite ; se pare că 
pauza de Iarnă a folosit șl divizionare
lor „C“. Echipele au nevoie de o mal 
bună pregătire acum cînd se decide... 
totul, promovările și retrogradările. E 
firesc, deci, ca formațiile să fie mal 
bine puse la punct din toate punctele de 
vedere.

Din relatările corespondenților noștri 
reiese că această a XVI-a etapă s-a des
fășurat în condiții mulțumitoare, unele 
jocuri au fost de un bun nivel tehnic. 
Multe echipe au oferit spectatorilor me
ciuri atractive ca, de pildă. Minerul Bala 
Sprie, Triumf București, C.S. Oltul Sf. 
Gheorghe, Chimica Tirnăvenl, Unirea 
pej, BOVA Roșiorii de Vede ș.a., iar o 
serie de jucători au abordat cu mult 
aplomb partidele, remarcindu-se prin 
execuțiile tehnice. Tot ca un fapt pozi
tiv, Spre lauda jucătorilor și a condu
cerilor echipelor, se poate înregistra șl 
acela eă aproape toate întîinirile au 
avut loc în limitele sportivității, arbi
trii trebuind să recurgă în puține cazuri 
la cartonașul roșu. Totuși, și această 
etapă de început de sezon a avut jucă
tori eliminați de pe teren, care, prin 
atitudinea lor nesportivă, au atras dez
aprobarea publicului spectator. Oare nici 
în retur nu vom asista la o etapă după 
care comisia de disciplină a federației 
să nu aibă <le-a face cu fotbaliști certați 
cu etica sportivă 7

Etapa I din retur, a XVI-a a campio
natului, s-a încheiat cu scoruri strînse. 
tn 29 de partide învingătoarele au fost 
departajate de un singur gol, și doar în 
două-trei partide a fost ploaie de goluri 
(Cimentul Bicaz — Hușana Huși 7—0, 
Minerul Bihor — Someșul Beclean 6—0, 
C.S. Oltul Sf. Gheorghe — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 5—1). Gazdele au stat ferm 
Pe poziție în această duminică, etapa

in cel de-al 
nostru, du- 
etapă a re-

Con-

£

constituind un veritabil record pentru 
gazde, care au cîștigat 67 din cele 95 de 
jocuri, 8 meciuri s-au Încheiat nedeeis 
(cel mal mic număr din toate etapele 
de pînă acum), iar în 20 au repurtat 
victorii formațiile oaspete. In privința 
eficacității înaintărilor nu se pot spune 
multe lucruri. Și, în orice caz. nu se pot 
spune lucruri bune 1 Au fost, în general, 
goluri puține, 230 în total (o medie de 
1,42 de meci) dintre care atacanții echi
pelor gazde au înscris 179, Iar oaspeții 
51 goluri, ceea ce înseamnă că aproape 
Jumătate din formațiile care au evoluat 

nici un punct

12 serii, se 
fost la... înăi- 
Nu este mal

in deplasare n-au marcat 
tn poarta echipelor jrazde

Despre fruntașele celor 
poate afirma că toate au 
țime, mențin în du-și șefia, 
puțin adevărat că ele au avut o mi
siune ușoară : zece dintre lidere au ju
cat acasă avînd de înfruntat pe ocu
pantele locurilor de la periferia clasa
mentelor. Dintre primele clasate în serii, 
în tur. în deplasare au jucat doar ROVA 
Roșiorii de Vede (egal cu Textilistul
Pitești, locul 12 in seria a VI-a) și Voința 
București (2—1 cu Sportul. Ciorogîrla,
ultima clasată în seria a V-a de la în
ceputul competiției). In felul acesta lupta 
continuă în fruntea seriilor. Doar două 
lidere conduc cu o oarecare autoritate 
— cu cîte 4 puncte — Betonul Săvînești 
(seria a Il-a) și Minerul Baia Sprie (se
ria a X-a). Vom asista, în continuare^ 
la o luptă pasionantă în toate cele 12 
serii, ceea ce face campionatul și mai 
Interesant. Mîine etapa a H-a din retur 
cheamă din nou în arenă concurentele.

T. RABȘAN

• Partida dintre Locomotiva Adjud 
șl Foresta Gugești (seria a Ii-a), dispu
tată la Tecuci deoarece terenul din 
Adjud a fost suspendat, s-a încheiat cu 
scorul de 0—1 și nu 1—o cum d Intr-o 
eroare de comunicare telefonică a apă
rut in ziarul nostru de marți.

Un grup de turiști timișoreni, în 
numele căruia ne-a scris de curînd 
Silvia Giurgiu, salariată în Direc
ția comercială a județului Timiș, 
ne relatează: „Am citit in zia
rul «Sportul», apărut pe data de 
14 februarie, la rubrica „Turism", 
cîteva realități întristătoare pri
vind starea unor cabane montane 
de pe Valea Prahovei. Credeți, 
însă, că pe la noi nu există ase
menea cazuri ? Vorba aceea: nu 
ne puteam lăsa (din păcate!) mai 
orejos... Iată, duminică, 17 febru
arie, am efectuat cu un grup de 
prieteni și colegi de serviciu o 
excursie, prin B.T.T. Timiș, la ca
banele de pe Semenic. Vă spun 
sincer, numai zi de odihnă n-a 
mai fost excursia noastră. Am aș

teptat la teleferic, pentru urcare, 
aproape două ore și jumătate, ca 
de altfel și la întoarcere. De ce ? 
Cred că viteza instalațiilor a fost 
prea mică față de cea normală. 
Deci, 5 ore petrecute la 
într-a aglomerație greu 
scris. Ajunși, în fine, sus, 
taurantul central nu mai 
găsi un loc, trebuia să aștepți un 
sfert de oră ca să bei un ceai, 
ca să nu mai spun câ. din cauza 
turnului de țigară, nu se mai ve
dea în capătul celălalt al sălii.. 
Aș propune o mai justă corelare a 
grupurilor de turiști, pentru a fi 
scutiți pe viitor de asemenea zile 
de falsă recreare

Din nou, fără comentarii.

coadă, 
de de- 
in res-

puteai

de hotărîri menite să impulsioneze 
activitățile turistice din anul 1974. 

Au fost evidențiate, în primul 
rînd, marile progrese care s-au 
înregistrat în domeniul 
lui intern pentru tineret, 
paritia Hotărîri! Plenarei 
P.C.R. în anul 1973, față 
numărul excursioniștilor 
panți la acțiunile B.T-T.
a crescut cu 22,3 la șută. Peste 
199 000 de turiști, dintre care apro
ximativ 140 000 tinerii au străbă
tut traseele de interes turistic, is
toric, cultural și industrial din ju
dețul Suceava. în obținerea aces
tor rezultate s-a evidențiat buna 
colaborare ce a existat între O.J.T. 
și B.T.T., precum și faptul că ac
tivitatea turistică a putut benefi
cia, în anul care a trecut, de o 
bază materială substanțial sporită- 
Au fost îmbunătățite și renovate 
o serie de obiective turistice cu 
spații de cazare, s-au amenajat 
locuri speciale de parcare, a fost 
extinsă capacitatea de primire a 
stațiunii Vatra Dornei și au apărut 
campinguri noi la Valea Moldovi- 
tei și la Putna. Acțiunile de pro
pagandă au contribuit la rîndui 
lor prin pliante, broșuri și prin 
oresa locală și centrală, la atra
gerea unui număr sporit de cetă
țeni în activitatea turistică. De a 
semenea, au fost deschise noi tra
see, dar acest capitol trebuie să 

înstea, în și mai mare măsură, 
atenția forurilor de resort.

în ciuda acestor realizări nota
bile, s-au constatat si unele rămî-

neri în urmă. Bunăoară, au fost 
prea puțin angrenați in excursii 
tinerii care lucrează in domeniile 
silvic, agricol și minier. Au fost 
evidențiate și unele vicii ale mo
dului de lucru. între acestea a fost 
relevat faptul că colaboratorii a- 
gențiilor județeană și de turism 
pentru tineret, nu au contactat la 
locurile de muncă pe eventualii 
amatori de excursii și au așteptat 
ca aceștia să vină din proprie ini
țiativă Ia sediile respective. Or, 
este bine știut faptul că în unele 
medii ale întreprinderilor- este ne
cesară o impulsionare susținută a 
salariaților în această activitate 
plăcută și dătătoare de sănătate.

Nici în direcția punerii la diș- 
pbziția turiștilor de către persona
lul cabanelor și stațiunilor mon
tane vizitate a unor materiale spe
cifice practicării sportului, lucru
rile nu s-au ridicat la nivelul ce
rințelor. A oferi jocuri mecanice 
de interior nu înseamnă, nici pe 
departe, a rezolva necesitatea fi
rească pentru mișcare a oameni
lor. Și aceasta cu atît mai mult 
cu cît. la Vatra Dornei, la Câmpu
lung Moldovenesc sau la Rădăuți, 
există multiple posibilități-

în proiectul de hotărîri au fost 
semnalate construirea, în viitorii 
ani, a unor noi complexuri hote
liere la Suceava (Cu 250 de locuri) 
și Ia Vatra Dornei (cu 300 de 
locuri) precum și amenajarea unor 
noi moteluri la Mestecăniș și Broș- 
tenî.
Constantin ALEXA — coresp. jud.

LOTO
PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA

FOND GENERAL DE
Extragerea I:
Extragerea a Il-a:

TRAGEREA LOTO DIN 22 MARTIE 1971
CÎȘTIGURI :

69 26 52 73
1.143.770 lei

28 89 72 7 78
62 31 39 30 15 36 60 80 12

Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel: în Capitală 
de la 1 aprilie pînă la 22 mai 1974 inclusiv, în țară de la 4 aprilie pînâ la 
22 mai 1974 inclusiv.

tragerea excepționala
£070 „DIN 2B MARTIE H 3 74

CÎȘTIGURI ÎN

BANI 
AUTOTURISME 
.Moskvîcî 408/412” 

sjSKODA S 1OO”

TURCIA, BULGARIA Șl IUGOSLAVIA



Turneele divizionare la baschet

UNIVERSITARA TIMIȘOARA - I.E.F.S. 7470 
DUPĂ UN MECI SPECTACULOS

Finalele C. C. E. la baschet

IGNIS VARESE - REAL MADRID Șl
Ieri, sala Floreasca din Capitală 

ți sala I.M.F, din Tg- Mureș au 
găzduit primele partide ale tur
neelor inaugurale ale celui de-al 
treilea tur al campionatelor repu
blicane de baschet. Iată rezulta
tele celor cinci meciuri, precum și 
cîteva amănunte.

MASCULIN (GRUPA 1-6}

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.E.FS- 74—70 (39—40). Fiind
Vorba de o întîlnire al cărui re
zultat va cîntări destul de greu la 
stabilirea ocupantei locului 3. în 
finalul campionatului, ambele e- 
chips au luptat cu o tenacitate 
remarcabilă. Datorită combativită
ții jucătorilor, numeroaselor faze 
de real spectacol și evoluției cap
tivante a scorului, partida a fost 
deosebit de atractivă. Referitor la 
scor, vom menționa că tabela a 
înregistrat de 11 ori egalitate în 
prima repriză, iar atunci cînd una 
dintre formații a avut avantaj, a- 
cesta a fost minim, sau doar de 
cîteva puncte. Victoria a revenit 
timișorenilor deoarece, la mijlocul 
reprizei secunde, ei au speculat 
prompt o suită de greșeli comise 
de bucureșteni și drept urmare de 
la 51—48 pentru I.E.FS. (min. 28) 
scorul a devenit 61—51 pentru 
Universitatea (min. 32). în conti
nuare, excelent conduși de Ionescu 
și Roxin, avînd în Mănăilă, Czmor 
și Munteanu remarcabili recupe
ratori și realizatori, baschetbaiiș- 
tii timișoreni au imprimat un ritm 
lent (indicat pentru situația res
pectivă) și, în ciuda presingului 
disperat al I.E.F.S ului, și-au păs
trat avansul necesar succesului’ 
Au marcat: Czmor 24, Mănăilă 
13, Munteanu 10, Ionescu 9, Roxin

6, Minius 6, Weber 6, pentru Uni
versitatea, respectiv Braboveanu 
26, Zisu 14, A. Molnar 12, Nagy 
10, Berceanu 6, Chirca 2. Arbitrii 
I. Petruțiu și A. Atanasescu 
avut o misiune dificilă, de 
s-au achitat exemplar. (D. 
CULESCU).

STEAUA — „U“ CLUJ 
(46—32).

DINAMO
(48—30)

FEMININ (GRUPA 7—12)

FARUL

în Campionatul mondial de hochei (grupa B)
CLERMONT-FERRAND

au 
care 

STAN-

87-65

89—63

UNIVERSITATEA IAȘI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 44-47 
(25-17)- Partida cu două reprize 
diametral opuse, cele două echipe 
cedînd inițiativa alternativ. Profi- 
tînd de căderea fizică a ieșencelor 
din ultimele minute, tinerele bas
chetbaliste de la Olimpia au ob
ținut o victorie meritată. Au în
scris ; Ioniță 8, Iatan 6, Căprița 9, 
Bîră 16, Tomescu 2, Nicolau 4, 
Pădure 2 pentru Olimpia, respec
tiv Apraioe 6, Pieptu 6, Haraga 
16, Anichiței 1, Gorea 13, Nichi- 
for 1, Snsanu 1. Au arbitrat bine 
R. Schmidt și C. Călin.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
~ T_T MARE 

o întîlnire 
i reușind să 

34, cînd e- 
izbutit să 
mai bun, 

impus. Au

— SANATATEA SATU 
73—66 (30—38). A fost 
disputată, sătmărencele 
conducă pînă în min. 
chipa Constructorul a 
egaleze- Cu un final 
bucureștencele s-au i 
marcat : L. Popescu 16, Gheorghe 
12. Seifert 16, Petreanu 3, M Po
pescu 8, Gugu 18 pentru Con
structorul. respectiv Bartha 8, 
Kercso 14, Săveanu 8, Pop 15, An- 
derco 11, Hohl 10, Au arbitrat 
foarte bine P. Pasăre și M. Tănă- 
sescu, (C. ALBU, coresp.)

„FURTUNA DIN START " ' în programul do astăzi i 
ROMANIA — AUSTRIA

SIBIU, 22 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). In sala Școlii 
sportive din localitate au fost re
luate întrecerile turneului feminin 
pentru locurile 7—12 
tul ui

în 
luat 
latea 
nota 
bucul

al campiona-
de volei.
prima partidă a 
echipele I.E.F.S.

i Craiova, Meciul 
de dominare

reștene, care conduc la' un mo
ment dat cu 11—0, dar craioven- 
oele nu renunță la luptă, refac 
handicapul șî își adjudecă setul la 
12 ' In continuare însă. I.E.F.S. do
mină clar, luînd conducerea. O evo
luție interesantă a avut și setul al pa
trulea, în care Universitatea a con
dus cu 10—4, dar a fost nevoită să 
cedeze, în 
cîștigînd, 
(—12, 7. 6, 
(București)
condus bine următoarele formații:

zilei au evo- 
și Universi- 

a debutat în 
a studentelor

cele din urmă, I.E.F.S. 
astfel, partida cu 3—1 
13). Arbitrii I Petrovici 
și I. Nicoară (Arad) au

I.E.F.S. — Carmen Puiu, Marga
reta Baco (Doina Stadnic), Doina 
Botezan, Renata Stelescu, Doina 
Stoian, Leontina Mateș (Eva Klein); 
UNIVERSITATEA — Elena Albu, 
Aurora Popența (Alexandrina Otin- 
ceiescu), Simona Enescu (Florica 
Dașcău), Maria Popa, Liliana Paș- 
ca. Lucreția Grigorescu.

După cum era de așteptat, Medi
cina a avut o misiune facilă în 
fața echipei I.T.B. Studentele au 
dominat clar, impunîndu-și supe
rioritatea în toate compartimentele, 
adjudeeîndu-și victoria cu 3—0 
(3, 1. 5).

în ultimul meci, „U Cluj — „U“ 
Timișoara 2—3 (—11, 7, —13, 5, 
-12).

Azi, de la ora 16, se dispută par
tidele : „U“ Timișoara 
iova. Medicina
— I.T.B.

„U“ Cra-
„U<* Cluj, I.E.F.S.

I. BOȚOCAN

* LJUBLJANA, 22 (prin telefon). 
Ultimul joc al zilei inaugurale a 
campionatului mondial de hochei 
(grupa B), acela dintre formațiile 
Iugoslaviei și Austriei, s-a terminat 
după miezul nopții, astfel că nu 
am avut posibilitatea să relatăm 
nimic despre el în ediția de vineri 
a ziarului. Partida a interesat în 
mod deosebit echipa României, de
oarece Austria și Iugoslavia sînt 
adversarele sale imediat următoa
re șj rezultatele care vor fi con
semnate deosebit de importante, 

mai ales în situația creată după 
defecțiunea neașteptată suferită în 
fața hocheiștilor olandezi. Motiv 
pentru care, imediat după cină, 
lotul nostru s-a înapoiat în sala Ti
voli, luînd loc în tribuna.

Cu excepția primei reprize, în 
care austriecii au rezistat, gazdele 
au dominat cu autoritate, îndeosebi 
în ultima treime presiunea lor 
fiind de-a dreptul copleșitoare. Me
ciul a constituit un veritabil festi
val al fraților Gorazd și Rudi Hiti, 
care au marcat nu mai puțin de 7 
goluri și, jucînd în aceeași linie, s-au 
ajutat într-adevăr... frățește. în- 
vingătoarea ni s-a părut o echipă 
bine pusă la punct, care candidează 
în mod serios la unul din primele 
locuri. Scor final Iugoslavia—Aus
tria 10—3 (1—1, 3—1, 6—1). Au 
înscris : G. Hiti (4), R. Hiti (3), Ti- 
schler, Jean, Mlakar pentru învin
gători, respectiv Somonig, Platzer 
și Voves.

★
Presa iugoslavă de specialitate 

comentează pe larg prima zj a C.M. 
Sub titlul ,,Furtună din start", co
tidianul local Delo subliniază pe 
lîngă alte dispute foarte echilibra
te, surpriza de joi, constituită de 
eșecul echipei române în meciul ei

(de debut. „Olandezii — remarcă 
comentatorul — sînt excelențj pa
tinatori și foarte șireți în atac. Se 
înșeală cei care cred că acești de- 
butanți în grupa B vor fi o pradă 
ușoară chiar pentru formații cu sta
gii lungi și cu experiență în acest 
eșalon". Sportske Novosti din Za
greb își intitulează sugestiv cro
nica meciului România—Olanda 
„Au înflorit lalelele", referindu-se 
mai cu seamă la erorile 
noastre și Ia jocul foarte 
portarului Netedu.

★
Trebuie subliniat faptul 

ciuda mizei mari, a unui 
ment fizic puternic, în prima zi a 
campionatului s-a jucat în general 
foarte sportiv. în patru meciuri 
s-au dictat doar 56 min. de penali
zare, din care jumătate au intrat 
în contul hocheiștilor norvegieni 
(16) și olandezi (12). Pe de altă par
te, s-ar putea spune că un record 
l-a stabilit formația Japoniei; nici 
o penalizare în întîlnirea cu S.U.A. 
Hocheiul, deci, poate fi practicat 
bărbătește, dar corect...

în primul meci din cele două 
programate vineri după-amiază s-au 
întîinit echipele piomovate din 
grupa C. Olanda și Norvegia. 
Scor : 7—0 (4—0, 2—0, I—0) în fa
voarea primei formații. Victorie 
netă a olandezilor, la capătul 
unei partide extrem de dure, care, 
datorită deselor întreruperi, a du
rat aproape trei ore. în. acest 
meci au fost dictate 66 de minute 
de eliminare (32 pentru Olanda, 
34 pentru Norvegia). Echipa olan
deză este considerată aici ca re
velația 
pentru 
ci, mai 
simplu,

formație care, probabil, va da mult 
de lucru și celorlalte adversare. Au 
înscris; Decloe (2), Brand, Wie- 
ren. Hunting, Simons și Jaelleman.

Astăzi au loc următoarele par
tide : ora 17 România—Austria și 
ora 20,30 R. F. Germania—Japonia.

Voleriu CHIOSE

Cu meciurile desfășurate joi 
noapte s-au încheiat șl semifinale
le C.C.E. la bâschet. în întrecerea 
băieților, Radnlcki a învins, la Bel
grad, pe Ignis Varese (deținătoarea 
trofeului) dar numai cu 83—70 (44— 
35). Deoarece sportivii italieni rea
lizaseră în tur 105—79, ei au obți
nut scorul general de 175—162 și 
s-au calificat în finala C.C.E. Cele 
mai multe puncte : Raga 35, Mor
se 17 pentru Ignis, respectiv Da- 
mianovici 26, Marovici 24. Cealaltă 
finalistă este Real Madrid care a 
cîștigat, în deplasare. în fața echi
pei franceze Berck : 95—81 (52—41). 
în tur, 99—67 pentru Real care a

totalizat scorul de 194—148. Cele 
mai multe puncte: Werbiak 27, 
Brabender 26, Rulan 20 pentru Re
al, respectiv Galle 27, Racz 20, 
Gartner 19.

Finala Ignis Varese—Real Madrid 
va avea loc la 4 aprilie, la Nantes.

în întrecerea feminină, marea favo* 
rită și deținătoarea trofeului, T.T.T. 
Daugava Riga, a învins — la Riga — 
pe L.K.S. Lodz cu 81—52 (42—27) 
și a totalizat scorul de 172—104 (în 
tur, 91—52).

Finala se va disputa între T.T.T. 
Daugava Riga șî U.C. Clermont—> 
Ferrand, în zilele de 5 și 12 aprilie-.

apărării 
slab al

că, în 
angaja

actualei ediții, nu numai 
că a obținut două victorii, 
ales, pentru că joacă bfne, 
rapid și eficace. Este o

TURNEE DE TENIS
TUCSON. — în turul II al tur

neului internațional de tenis de la 
Tucson (Arizona) a fost înregis
trată o surpriză : tînărul campion 
suedez Bjorn Borg, unul dintre fa- 
voriții concursului, a fost eliminat 
cu 1—6, 7—6, 6—4 de compatrio
tul său Ove Bengtson. Jucătorul 
român Ion Tiriac l-a întilnit pe 
asul australian John Newcombe, în 
fața căruia a pierdut cu 1—6, 2—6. 
Olandezul Tom Okker l-a întrecut 
cu 7—6, 6—3 pe Andrew Pattison 
(R.S.A.), americanul Arthur Ashe 
a dispus cu 6—3, 6—2 de Guillermo 
Vilas (Argentina), iar australianul 
Rod Laver l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Graham Stilwell (Anglia). Alte 
rezultate : Harold Solomon (S.U.A.) 
— Mark Cox (Anglia) 7—6, 3—6, 
6—4 ; Jaime Filoll (Chile) — Roscoe 
Tanner (S.U.A.) 7—5, 6—2 ; A-

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

pe handbaliștii români : Jocurile O- 
lin-.nice de la Montreal. Ei sînt pri
mii calificați în luptă (Canada be
neficiază de regimul preferențial al 
țării gazdă a J. O.). Au „scăpat’ 
preliminarii, dar nu aceasta 
grija. în fond, ce vă preocupă 
această oră în legătură cu 
realul ?

— In handbalul românesc 
mai discută de multă vreme 
gur obiectiv- De aceea gindim acum 
în perspectivă la Montreal, la C. M. 
din 1978 și Ia J. O. din 1980- Măsu
rile pe care le preconizează F.R.H., 
Ia care ne gindim și ne aducem con
tribuția noi tehnicienii, se referă la 
toate aceste mari întreceri în care 
handbalul românesc poate, are dato
ria să obțină excelente performanțe. 
Iată, opinia mea este că, deși avem 
un lot tînăr, perspectiva ne obligă 
să ne gindim serios Ia selecționarea 
și pregătirea ioturilor de juniori și 
tiner. în selecția juniorilor avem
datoria să insistăm îndeosebi asu
pra celor care au capacitate fizică 
(viteză, detentă, forță), motrică (în- 
demînare. coordonare) și psihică. Este 
nevoie ca acest important proces, al 
selecției, să se facă mai riguros, mai 
principial chiar, adică să se renunțe 
la unele sentimentalisme ale antre
norilor, care duc la favoritisme, ale
gerea viitorilor performeri trebuind 
să fie făcută de o comisie specială, 
din care să nu lipsească reprezentan
tul federației, antrenorii lotului de 
seniori, cercetători ai Centrului de 
cercetări științifice și documentare 
al C.N.E-F.S., medici sportivi. Se 
impune, de asemenea, aplicarea con
cepției unice de pregătire, cu obiec
tive precise : dezvoltare armonioasă, 
pregătire fizică, pregătire tehnică 
(care să țină seama de particulari
tățile de virsiă) și tactică (fără sa- 
vantlîcuri). Pregătirea juniorilor nu 
treb ie să aibă ca obiectiv rezultatul 
imediat, ci promovarea în Iotul de 
tineret și, apoi, de la acesta, în lotul 
de seniori 
tivul final 
factorii — 
au d ‘oria 
nerilor handbaliști pe toate treptele 
de exprimare existente, să se preo
cupe ca ea să fie judicios planifi
cată din toate punctele de vedere.

— Aceasta ar fi una dintre pro
bleme. desigur de mare importanță. 
Există însă și aceea a evoluției ac
tualei generații de jucători. Handba-

de 
era 

la 
Mont-

rni se 
un sin-

al țării. Acesta este obiec- 
major și nu altul ! Toți 

club, antrenor, federație — 
să urmărească evoluția ti-

liștii noștri ' au dat satisfacție la 
campionatul mondial, au cucerit — 
grație talentului, pregătirii și ambi
ției lor și a antrenorilor lor — tit
lul mondial. La o analiză lucidă, așa 
cum se obișnuiește în . handbalul ro
mânesc, au ieșit în evidență și o 
serie de carențe. In plus, există și 
obligativitatea menținerii ritmului de 
creștere, pentru ca handbalul româ
nesc să-și asigure pe mai departe 
locul său de frunte în ierarhia mon
dială. In această direcție, care sînt 
ideile pe care le veți pune în apli
care ?

— Fără îndoială, și rezolvarea 
acestor probleme comportă eforturi 
deosebite, generale- Sîntem obligați 
să ne aducem — noi, antrenorii, 
și forul de specialitate — contribuția 
la optimizarea procesului instructiv- 
educativ la lot și, mai ales, la clu
buri. în cec a ce privește activitatea 
la Iot, ea poate fi îmbunătățită prin 
obținerea unei baze sportive afectată 
în exclusivitate handbalului și utilată 
cu tot ceea ce știința pretinde astăzi 
de la sportul de inaltă performantă. 
La prima vedere, poate să pară un 
lucru mai puțin important, dar eu 
susțin — și pot dovedi — că este o 
condiție sine qua non pentru asigu
rarea unui progres permanent. To
tuși, problemele de bază se află la 
cluburi. Mîndria pe care ele o ma
nifestă pentru rezultatele echipei na
ționale este justificată. Dar, in nu
mele ei, se cere o sporire a efortu
rilor în asigurarea celor mai bune 
condiții de lucru echipelor divizio
nare. în primul rînd este vorba de 
asigurarea cerințelor antrenamentului 
modern, inclusiv a timpului necesar 
de pregătire, pentru ca formațiile de 
frunte ale handbalului românesc să 
poată ajunge la 1 000—1 200 de ore de 
lucru pe an. în același timp, se face 
tot mai simțită nevoia creării condi
țiilor pentru refacerea sportivilor 
după efort. Timpul intre antrena
mente este prea scurt pentru ca or
ganismul să-și revină singur, neaju
tat, pentru ca el să se prezinte în 
condiții optime la o nouă lecție de 
antrenament. Așadar, 
toate eforturile trebuie 
spre aceste deziderate ale sportului 
modern. Nu mai puține sarcini revin 
antrenorilor. Ei au datoria de a asi
gura sportivilor pregătirea — inten
sitate, volum, obiective — în confor
mitate cu cerințele lotului reprezen
tativ. De 
concepți- 
inclusiv 
posturile

chipa națională, să se insiste pentru 
realizarea unui joc ofensiv in cir
culație, rapid, pentru o apărare a- 
vansată, agresivă, dar nu brutală. 
Aș menționa ca o necesitate 
prim ordin lucrul cu jucătorii 
apărare, însușirea procedeelor 
recte pentru defensivă, mobilitatea 
etc- Nu fac apel niciodată la vorbe 
mari, dar acum cred 
o datorie patriotică a 
norilor să considere 
handbalului românesc ___ ___
mul rînd, sînt ale lor și ale spor
tivilor pe care-i pregătesc, le con
feră obligația de a susține cu toată 
capacitatea lor, cu toate cunoștințele 
și forțele lor, progresul handbalului 
nostru pe planul performanței, ex
primat in rezultatele obținute de se
lecționatele României la marile com
petiții oficiale. N-aș vrea să se 
creadă că în menținerea și amplifi
carea prestigiului acestui sport în 
lume misiunea revine numai antre
norilor, cluburil r și federațiilor. Ele
mentul decisiv este, și rămîne, spor
tivul. Mai este încă nevoie de muncă 
intensă pentru schimbarea mentali
tății unora dintre handbaliști (din 
păcate, nu puțini) față de munca 
intensă — ca volum și calitate —, 
continuă, fără preget. Nu este încă 
înțeles pe deplin faptul că o creș
tere a calității nu diminuează esen
țial cantitatea de lucru, că pentru a 
te menține la cel mai înalt nivel al 
performanței se imnun — voluntar — 
unele sacrificii. Onorurile, înaltele 
titluri, nu pot fi obținute cu o acti
vitate obișnuită. Iată considerentele 
pentru care sportivilor le cerem con
știinciozitate, exigențe sporite față 
de munca proprie, participare vo
luntară la dificilul și îndelungatul 
travaliu comun. Trebuie să existe 
consens, o indestructibilă unitate 
vedere pentru ca rezultatele să 
ridice la pretențiile iot mai mari 
viitorului. Și dacă noi. tehnicienii, 

podium pentru a 
gata de orice sa
de ce sportivii

de 
in 

co-

sincer că este 
tuturor antre- 
că succesele 
care, în pri-

ți n 
de 
se 

ale 
cei

toată atenția, 
îndreptate

aceea, să se aibă în vedere 
de joc a reprezentativei, 

menținerea oamenilor pe 
pe care sînt folosiți în e-

ce nu urcăm pe 
primi lauri, sîntem 
Orificiu, mă întreb 
s-ar eschiva ?

Firește, oricît ni 
exigente, opiniile antrenorului emerit 
Oprea Vlase sînt așa cum trebuie să 
fie. Conștient de marile dificultăți 
existente în calea celui ce dorește 
să se afle permanent pe linia ascen
dentă a rezultatelor, el solicită — 
lui însuși, celorlalți — o activitate 
continuă, un volum de muncă sporit, 
o creștere non stop a calității. Și, 
desigur, trebuie să-i dăm cu toții 
dreptate-

Tur de orizont după C.M. de la Minsk

REPREZENTANȚII FINLANDEI DOMINA 
BIATLONUL MONDIAL

© Echipa României poate fi încadrată în al doilea eșalon valoric ® A încetat supremația 
juniorilor polonezi? • Tehnicitatea ți dificultatea biatlonului au sporit considerabil

driano Panatta (Italia) — Jim 
McManus (S.U.A.) 6—2, 4—6, 6—2 ; 
Cliff Drysdale (R.S.A.) — Marcelo 
Lara (Mexic) 6—2, 6—2 ; Gerald 
Battrick (Anglia) 
(Noua Zeelandă) 6—3, 6—4.

JACKSON.
trate în turneul internațional 
tenis de la Jackson (Mississippi) : 
Reid (S.U.A.) — Fletcher (Austra
lia) 7—6, 6—7, 7—5 ; Owens
(S.U.A.) — Pinto Bravo (Chile)
6— 1, 6—2 ; Vijay Amritraj 
dia) — Prejoux (Chile) 6—2, 
Ball (Australia) — Bartlett 
tralia) 7—5, 7—6 ; Simpson 
Zeelandă) — Brown (S.U.A.) 6—7,
7— 5, 6—1 ; Meiler (R. F. Germa
nia) — Kalogheropoulos (Grecia)
6— 4, 6—4.

LAKE CITY. — Suedezul Kjell 
Johansson l-a eliminat cu 6—0,
7— 6 pe americanul Dave Harmon, 
iar spaniolul Jose Figueras l-a în
vins cu 7—6, 7—6 pe americanul 
Jim Osborne.

BEAULIEU-SUR-MER. Simplu 
bărbați (optimi de finală) : Hom- 
bergen (Belgia) — Hoehn (S.U.A.) 
6—3, 3—6, 6—2 ; Fibak (Polonia) 
— Sapene (Franța) 8—6, 6—1 ; 
Savici (Iugoslavia) — Barnasconi 
(Franța) 6—4, 4—6, 6—3 ; Nowicki 
(Polonia) — Norberg (Suedia) 6—3, 
6—4 ; Drossart (Belgia) — Trafford 
(Anglia) 6—1, 6—2. Simplu femei 
(sferturi de finală) : Chanfreau 
(Franța) — Lauterslager (Olanda) 
6—3, 6—4 ; Salome (Olanda) — 
Nasuelli (Italia) 1—6, 13—11, 6—3.

Brian Fairlie

Rezultate înregis-
de

(In- 
6-2; 
(Aus- 
(Noua

în ultimii ani, biatloniștii sovietici 
se impuseseră cu autoritate pe tra
seele celor mai de anvergură con
cursuri internaționale, atît în probele 
individuale, cit și la ștafetă. Prin 
prisma rezultatelor lui Ă. Tihonov și 
ale colegilor săi de echipă, dar și 
prin faptul că ei concurau în propria 
lor țară, aceștia erau indicați și la 
C.M. de la Minsk drept principali fa- 
voriți. Interesante rămineau, astfel, 
doar încercările celorlalte formații de 
valoare de a-i succede, in clasamen
tele probelor, pe sportivii sovietici. 
Iată, ■ - ■
trecut așa. Pot fi ele 
drept o surpriză ? Da, și încă 
lipsită de semnificații.

Extrem de bine pregătiți, 
ciind de materiale specifice 
mă calitate, imbinînd eficace 
rea pe schiuri cu precizia tragerilor 
la ținte, finlandezii au dominat — se 
poate spune, cu autoritate — recent 
încheiata ediție (a XIII-a) a campio
natelor mondiale. Colegii lor de re
giune geografică — suedezii și nor
vegienii — au obținut locul III la 
10 km, respectiv 20 km și la ștafetă.

Reprezentativa Finlandei se carac
terizează, în primul rînd, prin marea 
experiență competițională acumulată 
de către componenții săi. Media de 
vîrstă — peste 23 de ani — a fost 
din acest punct de vedere un atu 
puternic, dar ridică, pentru viitorul 
apropiat. • problemele specifice schim
bării de generații. Vor reuși, oare, 
finlandezii să-și remanieze echipa re
prezentativă de seniori pînă la cam
pionatele mondiale ale anului viitor, 
sau vor apela din nou la actuala ge
nerație ? — aceasta este întrebarea, 
deloc ușoară, care a apărut aproape 
concomitent cu succesul de la Minsk.

în clasamentul pe națiuni, echipa 
Uniunii Sovietice a ocupat a doua 
poziție, cu 9 locuri în primii 6 și 4 
medalii (două de aur, două de bronz). 
Un final mai puțin previzibil, așa 
cum aminteam. Nu credem că acest 
relativ insucces al sovieticilor poate 
fi pus pe seama unor greșeli de pre
gătire ci, eventual, el se datorează 
tensiunii nervoase în care au evoluat 
biatloniștii țării gazdă. Iată pentru 
ce credem că gazdele, dacă au aler
gat excelent Ia fond. în schimb, au 
concurat în poligon — adică acolo 
unde era necesară o mare concentra
re psihică — cu rezultate slabe, acu- 
mulînd multe minute sau ture de 
penalizare.

Sportivii din R.D. Germană au ob
ținut o medalie de aur și două de 
argint, punctul lor forte fiind cate
goria juniorilor. în acest context, me
rituoasa clasare pe locul II a lui S. 
Batrick, la 10 km seniori, apare izo-

însă, că lucrurile nu s-au pe- 
considerate 

una nu
benefi- 

de pri- 
alerga-

Echipa de bitalon a Norvegiei, a- 
cum un deceniu prima forță, împreu
nă cu U.R.S.S., a biatlonului mondial, 
nu a putut prinde, nici în ediția 1974, 
„trenul" medaliilor de aur. Asemenea

Juhani Suutarinen (Finlanda), 
dublu campion mondial în probele 
individuale de biatlon,
lor, nici suedezii n-au realizat saltul 
spre vîrful piramidei.

După toate aceste constatări, putem 
delimita două grupuri de țări în 
fruntea clasamentului general al bia
tlonului mondial, fapt documentat 
de modul în care s-au desfășurat în
trecerile de pe pirtiile de la Raubici.

Finlanda și Uniunea Sovietică, pe ds 
o parte — principalele forțe — și 
R.D. Germană, Norvegia, Suedia, 
România pe de alta, adică echipele 
ce alcătuiesc al doilea eșalon valoric, 
la oarecare distantă față de primele. 
Ne bucură să putem încadra in a- 
ceastă ultimă grupare și pe biatlo
niștii noștri, ocupanți ai locului IV 
în clasamentul general, înaintea unor 
formații cu recunoscută valoare ca 
Polonia, Cehoslovacia, Italia, Japonia.

Trebuie să menționăm, în altă on
dine de idei, vizibilul regres înrăț^ 
trat de juniorii polonezi. De unde e- 
nul trecut, la Lake Placid, ei reuși
seră să cîștige medaliile de aur și de 
bronz la 15 km individual și pe cele 
de aur la ștafetă, la Minsk n-au rea
lizat decit foarte greu, o clasare pe 
locul III, în proba colectivă. Ziaris
tul polonez Krzystof Wyrzykowsky de 
la Sportowiec, explica această cădere 
nu atit printr-o accentuată ieșire din 
formă, cit printr-o prea greșită su
praapreciere a forțelor proprii...

Se știe că disciplina biatlonului 
este una dintre cele mai expuse unor 
factori exteriori întrecerii și care pot 
influenta configurația clasamentului. 
Tocmai pentru a exclude în cit mai 
mare măsură aceste manifestări ale 
„ghinionului", delegațiile prezente la 
Minsk au efectuat o mulțime de pre
parative. Au apărut noi sortimente 
de schiuri și ceruri pentru cele mai 
diferite combinații de zăpadă, s-a a- 
pelat la mijloace specifice de infor
mare prin radioemise-recepție a con- 
curenților aflați pe traseu, armele au 
suferit substanțiale modificări, me
nite să micșoreze 
poziției ideale de 
cantitatea enormă 
eliminării dozei . .. . . .. ....
concurs, avem o imagine clară a ri
dicării tehnicității acestei discipline 
șl sporirii dificultății pregătirilor ce
lor ce aspiră la o poziție fruntașă,’ 
pe plan mondial, in blatlon.

Chenar extern

timpul de găsire a 
tragere. Adăugind 

de muncă necesară 
de „neșansă" din

Radu TIMOFTE

ITOBUMA LUI STOWS...

CAMPIONAFELE DE ÎNOT
ALE R.D. GERMANE
BERLIN 22 (Agerpres). — La 

Rostock au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor de natație ale R.D. 
Germane, desfășurate în bazin de 
25 m. In ultima zi de concurs, 
cunoscuta recordmană Kornelia 
Ender a terminat învingătoare în 
proba de 400 m liber, cu timpul 
de 4:23,60, iar Goer Pyttel a cîș
tigat proba masculină de 200 m li
ber cu rezultatul de 1:52,68. Alte 
rezultate : 200 m fluture femei :
Kother — 2:16,92 ; 100 m bras fe
mei : Anke — 1:13,13 ; 100 m spa
te femei: Richter — 1:05,20.

Ia Vaîl (California — S.U.A.) a 
avut loc o întrecere de slalom spe
cial rezervată femeilor, pe pîrtii 
duble. în imagine, austriaca In
grid Eberle (dreapta) și Sunie Pat
terson (S.U.A.). Pe primul Ioc s-a 
clasat sportiva austriacă, învingă
toare cu o zi în urmă și în proba 
de coborîre.

Lumea era convinsă că trupa 
de atleți profesioniști a promo
torului american Mike O’Hara se 
va dizolva după un an de exhibi
ții, dar iată că circul — terme
nul exact, folosit de presa 
de pretutindeni — a luat startul 
într-o nouă stagiune. Probabil că 
proprietarul lui ITA (Internatio
nal Track Association) este, într- 
adevăr. atît de bogat incit își 
poate permite să-și satisfacă or- 
goliul plătind bani grei. Pentru 
că, ceea ce in mintea lui O’Hara 
însemna o posibilitate de a-și 
rotunji averea, s-a transformat, 
spre sfîrșitul primului sezon pro
fesionist, într-o afacere păguboa
să, spectatorii plictisindu-se re
pede de vedete obosite (Ryun, 
Matson, Evans), de pseudovedete 
sau de repetarea întrecerilor în
tre mereu aceiași adversari.

Ambițios, O’Hara s-a gindit 
să-și împrospăteze lotul. Și a fă
cut-o, cumpărînd cîțiva campioni 
„en vogue" : Rod Milburn, Ben 
Jipcho, Steve Smith, James Mc
Alister. Milburn a semnat pentru 
că își realizase anticipat visul
— să alerge 13,1 la 110 mg ; Jip
cho — în permanent conflict cu 
conducătorii federației sale, a 
luat drumul lui Kip Keino. ade
menit de o sumă frumușică.

întărit, grupul a pornit cu 
avînt in stagiunea 1974. Pentru a 
deschide apetitul spectatorilor, ar 
prinde bine — și-a zis O’Hara
— chiar de la primul spectacol 
cîteva recorduri „mai arătoase".

Și iată-l pe Milburn alergînd, la 
primul concurs ,.pe bani", 60 
yarzi garduri în 6,7, rezultat ca
re nu i-a fost la îndemână în cei 
3—4 ani în care a dominat pro
ba gardurilor înalte ca amator ; 
iată-l pe Steve Smith, de care nu 
se auzise nimic de aproape un 
an, sărind, la debutul în ITA, 
5,53 m la prăjină, cu 4 cm peste 
recordul mondial de sală al ama
torilor pe care îl deține.

Rezultatele ar putea fi „înghi
țite" de un naiv, dar nu de cei 
care își amintesc că anul trecut 
s-au întîmplat lucruri asemănă
toare. Atunci, Brian Oldfield a 
aruncat 21,59 m la greutate^— 
rezultat anterior 20,96 m — tar 
John Radetich a progresa.' între 
ultimul concurs ca amator și pri
mul ca profesionist -- adică în
tr-o săptămînă — 7 centimetri la 
săritura în înălțime, de la 2,18 m 
la 2,25 m.

Deci, cu toate că banii n-aduc 
fericirea (cum spune cîntecul), 
iată-i aducînd, chipurile... pro
gresul în atletism I

Apropo de bani și de perfor
manțe, la începutul seriei de spec
tacole din această iarnă, O’Hara 
i-a propus lui Dwight Stones, 
atletul nr. 1 al anului trecut, re
cordmanul mondial la săritura in 
înălțime, un contract foarte ten
tant. Refuzină politicos. Stones 
l-a întrebat totuși pe patron:

— Trebuie să sar 2,37 m la 
primul concurs ?

Vladimir MORARU
Telefoto : A.P. — AGERPRES

ȘTIRI Șl REZULTATE LA FOTBAL
Ieri, la Zurich, au fost stabilite meciurile .din semifinalele cupelor 

europene la fotbal, după cum urmează;
CAMPIONILOR EUROPENICUPA

UJPESTI DOZSA 
CELTIC GLASGOW

— BAYERN MUNCHEN
— ATLETICO MADRID

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
în localitatea cehoslovacă Liptovskî Mi- 
kulas s-a desfășurat o nouă întâlnire 
internațională de hochei pe gheață în
tre selecționatele secunde ale Ceho
slovaciei șl U.R.S.S Hochelștii sovietici 
au terminat învingători cu scorul de 
3—1 (i_i, 2—0. 0—0). Au marcat: Po
pov (2) și Deviatov, respectiv, Golikov.

ținută eu compatrioata sa Dona Ganz. 
Alte rezultate: Rosemary Casals (S.U.A.) 
— Kristy Kemmer (S.U.A.) 6—4, 7—55 
Olga Morozova (U.R.S.S.) — Valerie Zie- 
genfuss (S.U.A.) 6—0, 6—2.

cală Energetik a învins, cu scorul de 
18—17 (9—8), formația Vorwărts Frank- • 
furt pe Oder (R.D. Germană). Intr-un 
alt joc, echipa poloneză Grunwald - ““ 
trecut cu 25—17 (12—7) formația 
slovacă Stroiarne Martin.

a în- 
ceho-

CUPA CUPELOR

Turneul internațional de hochei pe 
gheață de la Geneva a continuat eu 
disputarea partidei dintre selecționata 
de tineret a Cehoslovaciei și formația 
Sparta k Moscova. Au cîștigat hocheiștii 
cehoslovaci cu scorul de 4—3 (2—1, 2—1, 
0—1) Au marcat: Sykora (2). Mec Și 
Luka. respectiv Starșinov (2) Și Kazat- 
cikin.
H
In optimile de finală ale turneului In
ternațional feminin de tenis de Ia Akron 
(Ohio), campioana americană Billie Jean 
King a cîștigat cu 6—4, 6—4 partida sus-

tn competiția Internațională automobilis
tică „Raliul Tap“, prima probă contînd 
pentru campionatul mondial al raliurilor, 
continuă să conducă echipajul italian 
Raffaele Pinto-Arnado Bernacchinl („Fl
at"), cu 2h 42:14. Ii urmează echipajele 
Alclde Paganelli — Dominico Russo (Ita
lia) pe „Flat" — 2h 48:03 și Ove Ander
sson — Arae Hertz (Suedia) pe „Toyotta" 
— 2h 50:11. Dintre cele 119 echipaje care 
au luat startul, numai 80 au încheiat 
prima etapă a cursei, desfășurată 
seul Lisabona — Oflr (973 km 
nrobe speciale).

pe tra
il 16

mascu-tu cadrul turneului internațional 
lin de handbal de la Poznan, echipa lo

(etniTradiționalul turneu Internațional
nin de șah de la Belgrad a fost cîștigat 
tn acest an de campioana mondială Nona 
GaprindașviU (U.R.S.S.), care a totali
zat 11 puncte din 13 posibile Maestra 
gruzină a fost urmată în clasamentul fi
nal de Suzana Verhczi (Ungaria) — 9,5 
puncte, Tereza Stadler . și Vlasta Kalch- 
brenner (ambele Iugoslavia) — 81/; P. 
Vokralova (Cehoslovacia), Radzikowska 
(Polonia) și Markovici (iugoslavia) — cu 
cîte 7‘/i puncte etc.
■
La Vall (Colorado) au început întrece
rile probelor de slalom paralei, contînd

pentru .-.Cupa Mondială" la schi pe 
echipe. După desfășurarea eliminatorii
lor. pentru optimile de finală s-au cali
ficat, printre alții; Annemarie Proell- 
Mosser, Monika Kaserer (Austria), 
Christa Zechmeister, Roși Mittermaier 
(R.F.G.), Lise Mărie Morerod (Elveția), 
Fabienne Serrat (Franța), Claudia Gior- 
dani (Italia). Kathy Krelner (Canada). 
Sandra Poulsen (S.U.A.) — la feminin 
și Gustavo Thoeni, Fausto Rădici (Ita
lia). Hans Hinterseer, Franz Klammer 
(Austria), Walter Tresch

Greg Jones (S.U.A.) — la

SPORTING LISABONA 
A. C. MILAN

— F.C. MAGDEBURG
— BORUSSIA MONCHENGLADBACH

CUPA U.E.F.A.

trovici, Karasi, Panajatovici, Fili- 
povici, Baralio (Lazarevici).

★
Echipa R. D. Germane, a susți

nut un nou joc de verificare, la 
Berlin, cu formația Hammarby, 
care activează în prima divizie "a 
campionatului suedez. Echipa R. D. 
Germane a cîștigat cu scorul de 
4—1 (2—1), prin 
de Irmscher (2), 
Streich.

golurile înscrise
Waetzlich și

(Elveția) și 
masculin.

celor douăAu luat sfîrșit meciurile ____ ____
grupe preliminare ale „Cupei Mondiale" 
la hochei pe iarbă pentru echipele fe
minine, competiție care se desfășoară în 
aceste zile la Marldelieu (Franța). Pentru 
semifinalele turneului s-au calificat for
mațiile Indiei. Olandei, R.F. Germania 
și Argentinei.

V.f.B. STUTTGART 
TOTTENHAM HOTSPUR

Meciurile tur se vor desfășura
24 aprilie.

Peste 40 000 de spectatori au ur
mărit, pe stadionul „Vicente Calde
ron" din Madrid, meciul retur din
tre echipele Atletico Madrid și 
Steaua Roșie Belgrad, contînd pen
tru sferturile de finală ale Cupei 
campionilor europeni. La capătul 
unui joc viu disputat, scorul a fost 
egal: 0—0. învingătoare cu 2—0 
în primul meci,, formația spaniolă

FEYENOORD ROTTERDAM 
LOKOMOTIVE LEIPZIG

la 10 aprilie, iar cele din retur la

s-a calificat pentru 
competiției. Au jucat 
formații: Atletico Madrid :
— Benegas, Heredia, Diaz,

semifinalele 
următoarele 

Reina 
Ade-

lardo, Eusebio, Alberto, Luis, Ga
rate (Beccera), Irureta, Ayala; 
Steaua Roșie Belgrad: O. Petro- 
vici — Jovanovici, Doicinovski, 
Keri, Pavlovici, Bogicevici, V. Pe-

★
La Atena s-au î T 

n-atele de juniori ale Greciei și Bra
ziliei. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2—1 (0—0), prin go
lurile înscrise de Karullias (min. 
58 și 61). Punctul oaspeților a fost 
marcat în minutul

ir
La Liverpool, în 

pentru sferturile de 
pei Angliei" la 
Newcastle United a 
rul de 1—0 formația Nottingham 
Forest. Newcastle va întîlni în 
semifinale echipa Sheffield.

întîinit selecțio-

64 de Adao.

rn eci rejucare 
finală ale „Cu- 
fotbal, echioa 
învins cu sco
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