
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN ÎNTREPRINDERI industriale
A

Șl PE ȘANTIERE DIN CAPITALĂ
Pretutindeni, clasa muncitoare, inginerii, tehnicienii , toți oamenii muncii, populația 
Capitalei și-au exprimat dragostea și încrederea nețărmurită față de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a realiza întocmai 

programul partidului
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Piscului" : în timp ce mulțimea cîntă emoționantul imn 
stejar la intrarea in parc, stejar care va dăinui aici peste 
in mijlocul poporului, a secretarului general al partidului.

Un moment simbolic al vizitei secretarului general al partidului la șantierul cunoscut sub numele de „Dealul 
„Trei culori", tovarășul Nicolae Ceaușescu plantează un 

ani și ani ca o mărturie a prezentei active, pretutindeni, 
Foto : AGERPRES

In acest an
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întreprinderea „Autobuzul", Șantie
rul marii săli publice și a parcului 
de agrement din Capitală, platforma 
industrială Pipera, Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" — vizita în 
aceste puternice unități industriale și 
șantiere a constituit, in dimineața zilei 
de 23 martie, programul de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Pretutindeni, pe marile artere ale 
orașului și în cartierele străbătute, 
in întreprinderile industriale, pe șan
tierul marelui parc, zeci și zeci de 
mii de cetățeni au ținut să-și mani
feste cu multă căldură bucuria de a 
se întilni din nou cu conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru. 
O floare înmînată cu dragoste, o 
strîngere caldă de mină, entuziasmul 
general a cărui expresie au consii- 
fuit-o aplauzele și ovațiile, urările de 
sănătate adresate din inimă ilustrea
ză legătura strinsă dintre secretarul 
general al partidului și popor, încre
derea deplină a fiilor României so
cialiste fată de modul său strălucit in 
care conduce destinele țării, 
partid, in politica sa înțeleaptă 
corespunde pe deplin intereselor 
tale ale întregii noastre națiuni.

Raportând succesele cu care întîm- 
pină cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei, preocupările lor ac
tuale în vederea înfăptuirii progra
mului Congresului al X-Iea și hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale, oamenii 
muncii au ținut, totodată, să adrese
ze direct secretarului general al parti
dului sentimentele de vie satisfac
ție, precum și deplina lor aprobare 
pentru rezultatele fructuoase ale ac-

în 
ce 

vi-

animate de untivității neobosite.
înalt spirit de răspundere, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară zi de zi, pentru înflorirea con
tinuă a patriei noastre socialiste, iar 
pe plan internațional, pentru afirma
rea tot mai puternică a României pe 
toate meridianele globului, pentru în
făptuirea unei politici noi, de egali
tate, prietenie și colaborare între 
toate națiunile, pentru afirmarea idea
lurilor de libertate, pace și progres 
ale omenirii.

Acum, la finele primului trimestru 
al acestui an hotărîtor pentru înde
plinirea înainte de termen a cincina
lului, marcat prin noi și importante 
succese în producție, anul celei de-n 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist si al Congresu
lui Partidului Comunist Român, vi
zita de lucru a conducătorului parti
dului și statului a constituit un nou 
nrilej de analiză directă a modulul 
în care se înfăptuiesc sarcinile tra
sate de partid, de stabilire a unor 
măsuri menite să accelereze progre
sul economic și social al patriei. In 
miezul vieții, acolo unde se făuresc 
bunuri materiale. în întreprinderi si 
șantiere, secretarul general al parti
dului s-a întîlnit cu muncitori, tineri 
constructori, cu specialiști și factori 
de decizie, purtând un amplu și fruc
tuos dialov. Pe agenda de lucru — 
analiza căilor de creștere în conti
nuare a productivității, a producției. 
d“ reducere a cheltuielilor materiale, 
ridicarea calității la cote superioare, 
de îmbunătățire a eficientei întrecîî 
activități economice. Discuțiile la fata

Leului au dus la soluționarea promptă 
a unor probleme, au constituit un 
real sprijin, de o deosebită valoare 
pentru oamenii muncii din unitățile 
vizitate. Totodată, prin spiritul lor 
creator, mereu deschis noului, indi
cațiile date și de această dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au o în
semnătate mult mai largă pe plan 
general, vădind preocuparea sa per
manentă pentru continua perfecționa
re a muncii in toate domeniile vieții 
în acest sens, gazdele au ranortat cu 
legitimă satisfacție că au îndeplinit 
întocmai sarcinile trasate de secreta
rul general al partidului cu prilejui 
vizitelor anterioare, subliniind imoii- 
cațiile binefăcătoare ale recomandări 
lor primite pentru întreaga activitate 
de cercetare și producție.

în această vizită de lucru în intre 
prinderi și șantiere din Capitală, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România. a 
fost însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Gheorghe Cioa- 

membru al Comitetului Executiv 
al 
al

ra. __
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
Comitetului municipal București 
P.C.R., primarul general al Capitalei. 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar a! C.C. 
al P.C.R.. și Gheorghe Oprea, vice
președinte al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

SPORTUL ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR AU ADUS
IMPORTANTE CONTRIBUȚII LA CUCERIREA

CELUI DE AL 4-lea TITLU MONDIAL DE HANDBAL
L^SiȘtă — pe bună dreptate — cre

dința că handbalul românesc a bene
ficiat in ultimii 15 ani de generalii 
de sportivi deosebit de dotați, care 
și-au fructificat talentul printr-o 
muncă conștiincioasă. Ei au reușit să 
aducă țării patru titluri de campioni 
ai lumii (Dortmund — 1961. Praga — 
1964, Paris — 1970 și Berlin — 1974) 
precum sî două medalii de bronz 
(C.M. 1967, Suedia și J.O. 1972. MOn- 
chen), să cîștige numeroase întreceri 
internaționale de amploare, 
care campionatele mondiale de tine
ret. campionatele mondiale universi-

tare, „Cupa Țărilor Latine". Este, de
sigur, meritul acestor băieți bravi, al 
antrenorilor și al federației, 
același timp, este meritul 
noastre sportive, care a oferit 
excelente de dezvoltare 
sport, creîndu-i tradiție, 
de pregătire și afirmare.

Dar, în 
mișcării 
condiții 
acestuia

posibilități

HANDBALUL ROMANESC 
TERNICĂ TRADIȚIE

ARE O PU-

Ele reprezintă o parte a potențialu
lui tineretului nostru, Depistate din 
mii și mii de praclicanti ai sportului 
cu mingea mică, ele au fost îndrep
tate cu grijă să parcurgă un 
ludicios ales.

Bucurindu-se de o puternică 
ție. materializată în răspîndirea 
generală a handbalului in tara 
tră (pe o listă incompletă de

drum

tradi- 
cvasi - 
noas- 

iudete
Hristache NAUM

printre
Marile talente ale handbalului ro

mânesc nu sînt cazuri de excepție. (Continuare in pag a 4 a)

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET

Campionatele republicane de 
baschet au continuat prin meciu
rile etapei a 23-a desfășurate Ia 
București (masculin 1—6) și la 
Tg. Mureș (feminin 7—12). Iată 
rezultatele și unele amănunte :

MASCULIN (grupa 1—6)

universitatea timișoara 
— FARUL 71—67 (29—23). Dîndu-și 
seama încă din start că formația 
Farul constituie un adversar inco
mod (dat fiind faptul că jucătorii 
ei au mare putere de luptă, iar a- 
tacurile sînt purtate — în majori
tatea cazurilor — în viteză, contra
atacurile fiind cele mai frecvente), 
timișorenii au imprimat în 
repriză un ‘ritm lent, cu 
lungi. Această tactică și-a 
scopul, tabela de marcaj

în urma accidentării provocată de 
o ciocnire cu Ionescu. în continua
re, cei care au avut inițiativa au 
fost tot sportivii de la Farul. Apă- 
rîndu-se foarte bine și atacînd efi
cient, ei au izbuit să conducă pînă 
în ultimul minut, cînd au comis, 
însă, cîteva inexactități care s-au 
dovedit hotărîtoare, timișorenii ob- 
ținînd victoria in extremis, 
marcat: Ionescu 4, Mănăilă
Gal 7, Minius 6, Czmor 16, Weber 
19, pentru Universitatea, respectiv 
Cîmpeanu 4, Ion 10, Popovici 2, 
Pașca 14, Purcăreanu 9, Caraion 6, 
Spînu 22. Au arbitrat bine Em. Ni- 
colescu și Fr. Took.

Au
19,

prima 
atacuri 

atins 
indicînd, 

în repriza 1 în permanență un scor 
favorabil echipei Universitatea. 
Dar constănțenii au avut în pri
mele minute ale reprizei secunde o 
frumoasă revenire, au reușit să e- 
galeze și chiar să ia conducerea 
38_37 (min. 27). Evoluția formației 
Farul a fost remarcabilă în aceas
tă perioadă mai cu seamă că prin
cipalul ei realizator — Spînu — a 
părăsit terenul aproape 10 minute

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ 82—60 (41—35). Dinamoviș- 
tii s-au impus mai greu decît arată 
scorul, deși Universitatea a resim
țit clar absenta conducătorului 
de joc Ruhring (accidentat). Au 
marcat: Haneș 2, Chivulescu 2, 
Niculescu 10, Georgescu 11, Diaco- 
nescu 11, Novac 9, Popa 37 pentru 
Dinâmo, respectiv Demian 10, 
Zdrenghea 5, Vizi 6, Roman 16, 
Nagy 5, Kun 8, Schuller 8, Ronay

(Continuare în pag. a 4-a)

PARIS, 23 (prin telefon). — în 
fața a 30 000 de spectatori, pe sta
dionul „Parc des Princes", s-a dis
putat astă-seară meciul dintre re
prezentativele Franței șj României

Primele minute de joc au aparți
nut echipei gazdă care, prin Re
velli și Chiesa, a inițiat cîteva ac
țiuni periculoase la poarta lui Ră
ducanu (min. 7 și 13). In min. 15 
înregistrăm primul atac mai con
sistent al formației noastre : Kun 
centrează dar Dumitrache nu ajun
ge balonul. în min. 22, francezii 
ratează cea mai mare ocazie a re
prizei, Chiesa reluînd peste poartă 
de la numai 5 m., centrarea lui 
Beretta. La mijlocul reprizei, par
tida se echilibrează,, atapșțnjii nbșUi 
(mai ales Kun) devenind rrtâi peri
culoși. în min. 32, Kun centrează, 
dar Dumitrache întîrzie'’și nu poate 
relua mingea de la 6 m. In finalul 
reprizei, gazdele atacă din nou cu 
insistență, dar Răducanu și fun
dașii noștri centrali reușesc să lă
murească situațiile critice din mi
nutele 41. 42 și 45.

După pauză în min. 51. Troi a 
avut o bună ocazie, dar a - șutat 
peste poartă Meciul continuă echi
librat dar în min 59 gazdele reu
șesc să marcheze. In urma unei 
lovituri libere, balonul ajunge din 
pasa lui Vanuccî la Beretta care 
șutează din marginea careului, la 
colț, surprinzîndu-1 pe Răducanu: 
1—0. Același Beretta se remarcă 
în min. 68. cînd șutează puternic 
dar Răducanu respinge printr-un 
plonjon spectaculos. în min. 72. 
Dinu trimite o excelentă pasă lui

lordănescu dar portarul francez 
iese în afara careului și respinge 
cu mina. Lovitura liberă executată 
de lordănescu rămîne fără rezul
tat. După 3 minute, Sandu își cre
ează o situație bună de gol 
pripește șutînd peste bară, 
tă Beretta în min. 82.

A fost. în general, un joc 
litate mediocră, în care mulți din-- 
tre jucătorii cu bun randament în 
prima repriză au scăzut vizibil în 
cea de-a doua, lucru 
ales pentru unii din 
prezentativei noastre 
nescu). Din formația 
comportare satisfăcătoare au avut 
Antonescu. Dinu, Bălăci. Beldeanu 
și Kun. Din „ll“-le gazdă .au .ieșit. 
în evidentă Adams, Treșor, Br^cei, 
Michel, H. Revelli și Beretta. în 
ansamblu, victoria reprezentativei 
Franței este meritată.

Corect arbitrajul englezului .John 
Homewood, căruia i s-au aliniat 
următoarele formații :

dar se
II imi-

de ca-

valabil mai 
titularii re- 

(Kun, Iordă- 
noastră o

FRANȚA : Bertrand-Demanes — 
Vanuccî, Adams, Tresor.’ Bracci — 
Michel, Gouilloti. Chiesa — Dal- 
ger (mîn. 58 P. Revelli). H. Revelli 
(min. 82 Berton), Beretta.

ROMANIA •. Răducanu — Anghe- 
lini. Antonescu. Dinu. Cristache — 
Bălăci, (mîn. 75 Hajnal), Beldea- 
nu, Tordănescu — Troi (mîn. 70 
M. Sandu). Dumitrache. Kun.

Vom reveni cu amănunte în zia
rul nostru de mîine.

Gheorghe NICOLAESCU

CITIȚI ÎN NUMĂRUL DE ASTĂZI:

PAGINA SPORTURILOR
TEHNICO-APLICATIVE

Turneul internațional de șah din Capitală

ASTAZI, ULTIMA RUNDA
Neobișnuită animație în aula Bi- . 

bliotecii Centrale universitare : o 
coincidență — poate cumva sem
nificativă —' a făcut ca zilele tre
cute să se deschidă aici, în holul 
cel mare, expoziția pictorului Ana- 
tol Popovici (cîteva lucrări sînt 
cu adevărat emoționante), astfel 
îneît în sala concursului pătrund 
acum nu numai amatorii de șah,- 
ci și parte, din, iubitorii turlelor. . 
plastice, veniți . șă vadă lucrările 
expuse Ambianta aceasta inedită 
pare să fie atracțioasă și pentru - 
unii și pentru alții.

Ieri dimineață s-au încheiat și I 
cele două partide întrerupte : Stan
ciu a eîștigat la Westerinen (I). 
iar Popov și Partos au consimțit 
asupra remize'i,’ ciupi “ît“n lung', șir 
de -mutări, eu card primul” mâi 
spera să obțină decizia.

Rundă liniștită aseară : partidele 
Kurajița—Westerinen, Farago—Țeș- 
kovski, Partoș—Ciocâltea și Rodri
guez—Popov s-au încheiat relativ 
repede prin remiză, iar celelalte 

întrerupt în poziții aproxi.
In clasament, Țeș- 

continuă să păstreze pri- 
cu 10 puncte, urmat de 
9>/s, Westerinen, Farago 
7>/2 (1), Ciocâltea, Popov

s-au 
mativ egale 
kovski < 
mul Ioc 
Kurajița
8, Vogt
7 etc.

Astăzi 
dispută

după-amiază (ora 16) 
ultima rundă, 

partidelor Teșkovski 
Stanciu -— Kurajița 
ve pentru stabilirea 
în acest turneu, cu 
de pasionant. Foarte 
pentru 
locuri în 
înțîlnirile 
Șjubă — 
Plachetka

se 
Rezultatele
Vaisman și 

vor fi decisi- 
învingătorului 
un finiș atît 

importante 
ocuparea următoarelor 
clasamentul final sînt și 
Ciocâltea — Rodriguez, 

Maciejewski și Vogt —

Tiberiu RADULESCU

VIITOARELE CAMPIONATE MONDIALE

Georgescu a pătruns prin spatele panoului, dar fiind blocat de Demian 
și Roman va pasa lui Popa. Fază din meciul Dinamo — „U" Cluj. '

Foto : Dragoș NEAGU

Mihai Ploieșteanu (dreapta) a obținut o splendidă victorie în fața 
consacratului Pavel Nedelcea. Foto : C. BEREȘTEANU

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX

REVELAȚIILE FINALELOR
• LA PLOIEȘTI: MIHAI PLOIEȘTEANU (Progresul Buc.)

• LA TIMIȘOARA: ION VLADIMIR (D inamo Buc.)

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon), 
în fața a 700 de spectatori, gala 
finală a „Turneului primăverii" a 
oferit meciuri spectaculoase, dintre 
care s-au detașat cele care urmau 

• să desemheze pe câștigătorii la ca
tegoriile setnimuscă, semiușoară, 
semimijlocie și semigrea. Cu multă 
plăcere au fost urmăriți în ring 
Remus Coznia, Ion Vladimir și Ion 
Fuicu. Timișoreanul a reușit să-l 
întreacă pe ilie Tîrîlă după un 
meci în care și-a dominat adver
sarul timp de mai mult de două 
reprize Calitatea tehnică a boxu
lui practicat de Ion Vladimir a 
îneîntat publicul, care nu știa, 
însă, că tînărul dinamovist a ur
cat în ring și. a boxat splendid, 
cu o mină accidentată. REZULTA
TE TEHNICE : cat. seminiuscă :
Remus Cozma (C.S.M. Cluj) 
Petre Ganea (B.C. Galați) ;
cocoș: Aii Iuseim Memet (Steaua) 
b.p. Ștefan Duminică (B.C. Galați); 
cat. semiușoară : Ion Vladimir (Di
namo Buc.) b.p. Nistor Boșcu (B.C. 
Galați): cat. semimijlocie: 
Fuicu (U.M. Timișoara) b.p.
Tîrîlă (B.C. Galați) ; cat. mijlocie : 
Paul Tănase (Nicolina Iași) b.p. 
Mircea Iagâru (B.C. Galați) ; cat. 
semigrea : Mircea Simon (Dinamo 
Buc.) b.p. Constantin Văran (C.S.M. 
Reșița).

b.p. 
cat.

Ion 
Ilie

V. BĂNCIULESCU

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon). Sîm- 
bătă seara, doar cîteva sute de iu
bitori ai boxului au luat loc în tri<

bunele sălii Victoria din localitate, 
pentru a asista la ' finalele „Tur
neului primăverii". Cei care au, pre
ferat serialul „Columbo" au ce re
greta. Înțîlnirile, fără excepție, au 
oferit dispute extrem de intere
sante, de bună valoare. Finaliștii 
categoriei muscă. Teodor Dinu (Di
namo Buc.) și Ștefan Băiatu (CSM 
Buc.), au făcut o adevărată de
monstrație de ceea ce se cheamă 
„scrimă pugilistică". Dinamovistul. 
cu un box în linie și cu o pregă
tire superioară, a obținut victoria 
la puncte în fața fostului campion 
național al semimuștelor. „Pana" 
Mihai Ploieșteanu (Progresul Buc.) 
poate fi considerat adevărata reve
lație a întrecerilor de la Ploiești. 
In finala cu rutinatul Pavel Nedel
cea (CSM Reșița), bucureșteanul a 
atacat în permanență, a lovit mult 
și variat, obținînd o spendidâ vic
torie la puncte. La ușoară. Cornel 
Hoduț (Rapid), după ce l-a trimis 
pe Constantin Stanciu (Metalul 
Buc.) la podea. în primul rund, în 
repriza secundă și-a obligat adver
sarul să abandoneze. La mijlocie 
mică, colegii de
Tîrboi și Valeriu Filip 
luptat fără menajamente, 
un plus de claritate a fost prefe
rat învingător Al. Tîrboi.
Anghel Iancu (Mușcelul), 
nic, a obținut decizia în 
Ion Sănătescu (Metalul 
Turnu Severin.

club. Alexandru
(Farul) au 

Pentru

Greul 
mai teh- 
fața lui 
Drobeta

Paul IOVAN

OFERĂ PRILEJUL UNEI REABILITĂRI
Suita marilor competiții internațio

nale de tir ale anului 1974 a fost 
deschisă de cea de a IV-a ediție a 
campionatelor europene de sală la 
armele cu aer comprimat (pușcă și 
pistol). Aceste trageri Ia țintă, incluse 
de numai cîțiva ani în calendarul - 
concursurilor de amploare, atrag de 
fiecare dată un număr tot mai nu
meros de concurenți. Participarea- 
record de la Enschede (Olanda) de
monstrează evident marele interes 
pe care ii stîrnește tirul cu aer co.n- 
primat in rîndurile trăgătorilor de 
pretutindeni. Și încă un argument 
care susține afirmația noastră : prin
tre cei prezenți pe standurile de la 
Enschede s-au. aflat și foarte mulți 
(peste 30) foști si actuali campioni 
mondiali, olimpici, continentali ai 
probelor cu glonț și nu numai spe
cialiști ai genului. Adică o adevă
rată paradă a vedetelor tirului din 
Eurona. Indiscutabil, toti acești 
putați tintași nu au înțeles 

la Enschede să facă

simplu 
încerce 
vizită (și așa prestigioase) 
succes de răsunet.

Și în această competiție 
lor. performanțele nu s-au 

'tentate. Cinei
mii 
iată

registrate în amintitul oraș din .;Țara 
lalelelor". Sigur, prin prisma strictă 
a statisticilor, la Enschede, „jiu s-a. 
mai realizat acea .adevărata explo
zie de recorduri de anul trecut (fâ 
Linz, în Austria), unde s-au . obținut « 
șapte recorduri mondiale 
europene la cele 12 
insă, odată cu cele 
înscrise, s-a putut observa și o ri
dicare a plafonului general al rezul
tatelor față de anul 1973.

NOUL VAL, DAR Șl SPERANȚE NEÎMPLINITE

un act de prezență, ci 
să adauge pe cărțile lor 

încă

să 
de 
un

a elite- 
lâsat aș- 

noi recorduri ale tu
și unul european (la juniori), 
bilanțul rezultatelor de vîrf în-

cadrul progresului înregistrat deIn
majoritatea coneurentilor. de cei din 
............... Polo- 

pușcă 
două 

R. 
număr

ca 
pur

re- 
ve- 

si

U.R.S.S.
nia (3) 
juniori 
medalii 
Germania 
puncte), comportarea sportivilor 

a însemnat o involuție.
excepții. înaintea 
tehnicienii noștri apre- 
dintre titularii echipe- 

atingă haremurile 
precedente.

(opt medalii de aur),
— menționăm că la 
(echipe)
de aur (U.R.S.S. și 

avind același
s-au acordat

mâni 
foarte puține 
cării la C.E.. 
ciau că unii 
lor reușiseră 
fruntașilor ediției

să

In prima confruntare de anvergură a anului — 
recentele C. E. de tir la armele cu aer compri
mat — trăgătorii noștri s-au comportat sub aș

teptări, departe de posibilitățile lor reale, demon
strate cu alte prilejuri. La cele șase probe (din tota
lul de 12) Ia care au luat startul, sportivilor români 
le-au revenit un loc 4 (pistol echipe senioare), două 
locuri 6 (pistol echipe seniori și Ana Buțu) și un loc 8 
prin Marinică Trușcă la pistol seniori. Ceea ce, să 
recunoaștem este cu mult prea puțin față de valo
rile care ne-au reprezentat (printre care Dan luga, 
Anișoara Matei, Ilie Codreanu), față de veleitățile 
și condițiile pe care le-au avut țintașii noștri.

Indiferent de imponderabilele care pot interveni in
tr-o asemenea competiție, de circumstanțele obiec
tive ivite, este clar că rezultatele slabe de la 
Enschede se datoresc, in principal, carențelor de 
instruire, insuficientei exigențe față de pregătirea pe 
toate planurile. Ca urmare, considerăm că se impun 
măsuri ferme care să ducă la :

1. Mărirea substanțială a volumului de muncă la 
toți factorii antrenamentului, cu precădere la cei teh
nici și fizici.

2. Schimbarea radicală a concepției sportivilor in 
privința pregătirii pentru concursurile cu obiectiv. Re
zultatele mari înregistrate la antrenamente, ca și la 
competițiile premergătoare întrecerilor de anvergură 
(campionate mondiale și continentale), obișnuirea tră
gătorilor cu astfel de cifre, reprezintă cele mai sigure 
premize pentru realizarea adevăratelor performanțe. 
Altfel, totul rămîne la voia intimplării.

și patry 
probe. Acum, 

șase recorduri

F.
de

ro- 
cu 

pie-

Era

•e

■?

insă 
care 
stat pe loc, că aproape cert 
Uzat. ‘ ‘ . __ t._
linte. Iar, din păcate, întrecerile de 
la Enschede au arătat nu numai o 
creștere a performantelor adversari
lor noștri, ci totodată un regres al 
trăgătorilor români, cei mai multi 
înscriind cifre sub valorile obținute

Constantin COMARNISCHI

de presupus că partenerii cu 
urma să ne confruntăm nu au

au rea- 
între timp, plusuri firești pe

(Continuare in pag. a 3-a)

de participarea conștientă a sportivilor 
instructiv-educativ, este necesar ca și

3. Alături 
la procesul 
personalitatea antrenorilor să capete un caracter mai 
pronunțat. Cei chemați să se pregătească și cei care 
conduc pregătirea trebuie să aibă o imagine lim
pede a ceea ce au de făcut pentru atingerea obiec
tivelor pe care și le-au propus. Orice șovăire este 
dăunătoare, riscind să facă zadarnice atitea eforturi 
cheltuite.

4. Intensificarea muncii educativ-politice pentru în
tronarea unui climat propice unei activități labori
oase, in slujba îndeplinirii integrale a Hotâririi Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973. 
într-una din prevederile acestui document de însem
nătate primordială se spune : „...Un loc important 
trebuie să-l dețină sportul de performanță, în vede
rea afirmării pe o scară tot mai largă a talentelor, 
îmbunătățirii continue a rezultatelor și reprezentării 
cu demnitate a sportului românesc in competițiile 
internaționale".

La campionatele europene de la Enschede s-a pier
dut o bătălie. O alta — și mai importantă însă — 
urmează peste cîteva luni, in Elveția, cind sînt pro
gramate campionatele lumii la toate genurile de 
arme. Printr-o muncă neistovită a sportivilor și an
trenorilor, printr-o îndrumare permanentă și un con
trol riguros din partea federației de specialitate, re
prezentanții tirului românesc pot ținti multe medalii 
in întrecerea supremă de la începutul toamnei vii
toare.
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Federației române de radioamatorism

toate celelalte disci- 
practlcate cu pasiune 
tineri și vîrstnici din 

radioamatorismul a 
ultima perioadă de

Alături de 
pline sportive 
de niasele de 
țara noastră, 
înregistrat în 
timp și în special de la apariția 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973, 
o serie de succese importante. A- 
e®st lucru a reieșit cu claritate 
din documentele prezentate de bi- 
roul federal, cit și din cuvîntul 
partieipanților la ședința comitetu
lui’ Federației române de radioama
torism, care a avut loc recent.

Astfel, numărul radioamatorilor 
de emisie-recepție și recepție a 
Crescut simțitor față de anul pre
cedent, datorită în primul rînd 
faptului că în majoritatea județe
lor funcționează cursuri de pregă
tire bine organizate, lecțiile de ra- 
diotehnică, telegrafie, regulamente 
ețc fiind predate de lectori cu ex
periență, maeștri ai sportului sau 
radioamatori cu activitate îndelun
gată. Datorită sprijinului acordat 
de radiocluburile județene au luat 
ființă la casele pionierilor, precum 
și în numeroase școli generale și 
licee, cercuri de radioamatorism 
frecventate de mii de pionieri și 
elevi, viitori tehnicieni-electroniști, 
atît de necesari industriei noastre.

Activitatea competițională internă 
și internațională a înregistrat, de 
asemenea, unele succese demne de 
menționat. Pentru prima oară, ra
dioamatorii noștri au cîștigat (în 
anul trecut) o medalie de bronz la 
campionatele europene de „vînă- 
toare de vulpi". De altfel, „vînă- 
țaarea de vulpi", această interesantă 
disciplină tehnico-sportivă, în care 
electronica se îmbină cu alergarea 
țxș teren variat și orientarea turis
tică, a devenit o activitate cu

‘mulți adepțl, La concursul re
publican „Cupa României" au par
ticipat peste 250 de concurenți — 
majoritatea juniori — dintre care 
:62 de fete. De un binemeritat suc
ces s-a bucurat și concursul inter
național de radiotelegrafie „Cupa 
Dunării", la care au luat parte cinci 
reprezentative naționale. Și con
cursurile de unde ultrascurte devin 
tot mai atractive. Trebuie eviden
țiată inițiativa radioclubului Mara
mureș, 
cursul 
scurte 
mină".

Dar 
îeșlt în evidență și o serie de 
gretabile aspecte negative, atît 
munca federației cît și în aceea a 
Uhor comisii și radiocluburi jude
țene. Astfel, în municipiul Bucu
rești activitatea se menține la un 
nivel încă nesatisfăcător. De ase
menea, radiocluburile județene 
Brăila, Constanța, Galați, Iași, Si
biu și altele participă prea puțin

(sau chiar de loc) la diferitele com
petiții oficiale. în unele județe — 
de exemplu Cluj — nu există 
suficientă înțelegere din partea or
ganelor locale pentru activitatea 
radioamatorilor.

Luînd cuvîntul în încheierea lu
crărilor, tovarășul general-lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte ai 
C.N.E.F.S., a subliniat că activita
tea radioamatorilor a cunoscut o 
amplă dezvoltare in anii 
inului, datorită în bună 
muncii entuziaste depuse 
vul obștesc și salariat din

care organizează anual con- 
internațional de unde ultra- 
pentru trofeul „Floarea de

cu prilejul discuțiilor au 
re- 
în

II
Printre competițiile importante re

zervate radioamatorilor români se 
numără și „Cupa Federației". Ajunsă 
la cea de a XÎII-a ediție, a întrunit 
in cele două etape, radiotelegrafie și 
radiotelefonie în benzile de 3,5 și 
7 MHz (80 și 40 m), un număr deo
sebit de mare de concurenți. Fede
rația a urmărit nU numai cunoaște
rea gradului de pregătire tehnico- 
sportivă dar și asigurarea Îndeplini
rii normelor de clasificare. Concu- 
renții au trebuit să realizeze In cele 
două etape legături (recepții) cu sta
ții de emisie-recepție situate In cit 
mal multe județe și sectoare din 
București. Rezultatele apar cu întîr- 
ziere, deoarece fisele trimise de fie
care participant cuprind sute de le
gături care au trebuit verificate de 
către arbitri. Recent a fost stabilit 
următorul clasament :

rești)... stații «elective : 1. YO2KCB 
Radiocîubul județean Caraș-Severin 
(HolLschwandner Gunther, Reșița), 2. 
Y08KGA — Radiocîubul județean 
Suceava (Dascălu Dumitru și Lojew- 
slti Erast), 3. YO6KBM — Radiocîubul 
județean Mureș (Szabo Tiberiu și 
Varga Ștefan, Tg. Mureș)...

RADIOTELEFONIE
Juniori, stații Individuale : 

veanu Sandu — YO2II (Arad),

RADIOTELEGRAFIE
Juniori, stații individuale : 1.

Takacs Carol — YO5AIR (Oradea), 
2. Soare Lorian — YO5AAQ (Bucu
rești), 3. Dragomirescu Octavian — 
YO5RE (Oradea), i. Rcceanu Zoltan
— YO2ADG (Arad), 5. Pescaru
— YO9AWV (Buzău), 6. Vasile 
stantin — YO7ARZ (Craiova)... 
colective : 1. YO5KDP — Casa 
nierilor Bistrița (Emil și Liviu Popp). 
2. YO5LW — Satu Mare (Tallian 
Iosif și Kuibuș Iosif), 3, YO9KPL - 
Radiocîubul județean Ialomița (Popa 
Ion și Chirculescu Anton)...

Seniori, stații individuale : 1. Giur
gea Andrei — YO3AC (București), 
2. Demianovschi Victor — YO6AW 
(Brașov), 3. Rucăreanu Mircea — 
YO4SI (Constanța), 4. Sirbulescu A- 
lexandru — YrO7DL (Craiova), 5. Ia
tan Cicerone — YO4CT (Galați), 6. 
Căpraru Vasile YO3AAJ (Bucu-

Jean 
Con
stat!* 
Pio-

1. Ro- 
, _____ _ ___ , 2. Dia-
eonu Maria — YO4UJ (Galați), 3. Ră- 
ceanu Zoltan — YO2ADG (Arad),
4. Sandu Irina — YO6ALD (Făgăraș),
5. Rașca Romulus — YO2AEG (Ti
mișoara), 6. Bădoiu Mircea — YO9AGI 
(Tîrgoviște)... stații colective s 1 
YO5LW — Satu Mare (Tallian Iosif 
și Kuibuș Iosif), 2. YO9KPL — Ra- 
djoclubul județean Ialomița (Pop Ion 
Și Chirculescu Anton, Călărași), 
3. YO7KFC — Radiocîubul „Musce
lul"' Cimpulung (Rădulescu Petre).-

Seniori, stații individuale : 1. Feith 
Manfred — YO2FP (Timișoara), 2. 
Giurgea Andrei — YO3AC (Bucu
rești), 3. Visarion Sandu — YO6MD 
(Făgăraș), 4. Drăgulescu Gheorghe — 
YO3FU (București), 5. Zălaru Dan — 
YO6EZ (Brașov), 6. Fenyo Ștefan — 
YO3JW (București)... stații colective : 
1. YO9KAG — Radiocîubul județean 
Prahova (Mușat Ștefan și Stroe Ni- 
colae, Ploiești), 2. YO8KAN — Radio- 
clubul județean Bacău (Murărescu 
Nicolae și Ailincăi Constantin), 3. 
YO5KAU — Radiocîubul județean 
Bihor (Pop Ion și Banc Mircea, 
Oradea)—

Trofeul „Cupa Federației Române 
de Radioamatorism" la telegrafie a 
fost obținut da Radiocîubul județean 
Bihor iar la radiotelefonie de Radio- 
clubul județean Timiș.

socialis- 
măsură 

de acti- !
aproape 

toate județele țării. în prezent, fe
derația și comisiile județene tre
buie să-și îndrepte cu precădere a- 
tenția asupra următoarelor două 
sarcini principale: pregătirea unui 
număr cît mai mare de tineri în 
domeniul radiotehnicii, electronicii, 
radiotelegrafiei, pentru a deveni 
buni tehnicieni, buni radioamatori 
și, dacă va fi nevoie, vajnici apără
tori ăi patriei noastre socialiste; 
in ai doilea rînd, tinerii muncitori, 
elevi, studenți, trebuie convinși că 
practicarea radioamatorismului este 
un mijloc plăcut și util de folo
sire a timpului liber. O grijă deo
sebită trebuie acordată pionierilor. 
Copiii să învețe electronica, mai în- 
tîi jiieîxldu-sc, pentru câ ap&î să 
devină eleetroniști pasionați. Con
siliile județene pentru educație fi
zică și sport, în colaborare cu 
U.T.C. și cu celelalte organizații 
care au sarcini în domeniul spor
tului, trebuie să se preocupe mai 
mult decît pînă acum de pregăti
rea radioamatorilor. Această acti
vitate are și un profund caracter, 
soeial și economic, deoarece îndru
mă tineretul spre meserii dintre 
cele mai moderne ale timpului nos
tru. Pentru a populariza radioama
torismul ar fi bine să se organi
zeze și unele concursuri combinate 
— cros, orientare turistică, tir, ra- 
diotclegrafie. Fără îndoială, astfel 
de concursuri ar atrage un mare 
număr de participanți. O problemă 
importantă, asupra căreia ar tre
bui să gindească toți radioamatorii, 
este aceea de a sprijini celelalte ______ _ ____  _ _ ________ ...
discipline sportive prin diferite ino- întreprinderea* de? utilaj tehnologic, 
vații și invenții. Tehnica electro- . .
nică este folosită din ce in ce mai 
mult pe stadioane și în săli. Ino
vațiile în acest domeniu vor fi 
bine apreciate de toți sportivii 
noștri.

Comitetul federal a luat apoi o 
serie de măsuri organizatorice. în 
funcția de președinte al Federației' 
române de radioamatorism a fost 
ales tovarășul general-maior Gheor
ghe Enciu care, în numele birou-, 
lui și al comitetului federal, și-»a 
luat angajamentul de a munci pen
tru îndeplinirea în cît mai bune 
condițiuni a importantelor sarcini 
ce revin radioamatorilor.
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AVIATICE LA ARAD

Petre CURTU
antrenor

NOUTĂȚI

Ion HOABAN

SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE
AU NEVOIE

In raidul nostru prin diferit» lo
calități ale țării pentru a afla care 
este ponderea activităților sportive 
cu caracter tehnico-aplicativ în edu
cația și pregătirea multilaterală a 
tineretului, ne-am oprit pe melea
gurile maramureșene, în municipiul 
Sighetu Marmației. Și aici, ca pe 
întreg cuprinsul țării, tinerelul se 
află puternic angrenat, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, In eroi
cul efort pentru îndeplinirea și de
pășirea planurilor de producție, a 
angajamentelor luate in cinstea ce
lei de a 30-a aniversări a Elibe
rării și a celui de al XI-lea Con
gres al partidului. Totodată, ti
nerii acordă activității sportive o 
mare parte din timpul liber.

Vizita și discuțiile purtate la 
Consiliul municipal pentru educa
ție fizică și sport, Comitetul mu
nicipal V.T.C., Casa pionierilor, u- 
nele școli și licee, precum și în 
cîteva asociații sportive ne-au dat 
posibilitatea să constatăm că e- 
xistă preocupări și in ceea ce pri
vește sporturile tehnico-aplicative, 
că au fost obținute unele rezultate
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Fază dintr-o etapă a Campionatului republican de motocros, desfășurată pe dealul SIngeriș
Foto : St. CIOTLOȘ

MOTOCROS PE DEALUL SÎNGERIȘ
în această dimineață, pe traseul 

de pe dealul Sîngeriș de la Moreni, 
are loc primul concurs de motocros 
al anului. Inițiativa aparține secției 

«de motociclism din Asociația sper-
, țiyă orășenească „Flacăra Moreni‘‘f. 

ta invitația căreia au răspuns spor
tivi din aproape toate secțiile de 
motociclism de performanță din 
țară. în vederea acestei competiții 
antrenorul Marin Jipa a organizat 
cîteva antrenamente pentru, adap
tarea motocicliștilor la condițiile 
asemănătoare concursului și mal 
ales pentru a se verifica, în teren, 
„caii putere". Antrenamentele s-au 
efectuat inițial pe terenul vecin cu

unde de altfel muncesc majoritatea 
motocicliștilor, și apoi s-a trecut pe 
traseul oficial de pe SIngeriș.

Traseul de motocros de pe acest 
deal este apreeiat de specialiști ca 
fiind unul dintre cele mai dificile 
din țară. El are o lungime de 1 500 
— 1 700 m și în orice loc s-ar afla, 
spectatorul poate urmări concursul 
pe o porțiune de 80—90 la sută 
din traseu. An de an, pe acest tra
seu au fost organizate concursuri 
locale de motocros, etape ale cam
pionatului republican, precum 
concursuri internaționale.

★
Am avut ocazia, după o ședință

și

de antrenament, să vorbim cu to
varășul Constantin Nițoiu- preșe
dintele secției moto din cadrul aso
ciației sportive „Flacăra Moreni" și 
din discuțiile purtate am consemnat 
cîteva date care apreciem că inte
resează pe cititorii noștri.

Cu ani în urmă la Moreni se or
ganizau concursuri de viteză pe 
șosea unde, alături de motocicllștii 
din Cîmpina și Ploiești, participau 
și cîțiva motocicliști din localitate, 
printre ei aflîndu-se și „veteranul" 
Ion Stingă, animatorul motociclis- 
mului din acest oraș. Abia în 1966 
s-a reușit să se pună bazele secției 
de motociclism. La început erau nu
mai trei motocicliști legitimați, însă 
numărul lor a crescut mereu.

Datorită sprijinului tehnic și ma
terial, secția a avut posibilitatea să 
participe cu motocieliștil săi la 
toate etapele campionatului de mo
tocros și de regularitate și rezis
tență. Medalia de aur, cucerită de 
Dumitru Motișan la campionatul de 
regularitate și rezistență din 1970 
și cea de bronz la clasa 500 cmc, 
cucerită de Florin Davidescu la 
campionatul republican de moto
cros din 1971, precum și celelalte 
locuri fruntașe din clasamentele 
altor concursuri sînt mîndria mo
tocicliștilor de la Moreni.

O preocupare de seamă a secției

este mărirea numărului de sportivi, 
în special tineri. în vederea înde
plinirii acestei sarcini, se organi
zează periodic concursuri de selec
ție. La ultimul au luat startul 30 
de tineri de 16—20 ani și. dintre 
aceștia, 12 au dovedit reale aptitu
dini pentru motoclclișm. în eurînd, 
alți 50 de tineri care au’ solicitat să 
fie primiți în secție* voi”*participa 
la concursuri de selecție șl, cu si
guranță, din rîndul lor vor fi de
pistate alte talente vrednice să li 
se încredințeze ghidonul motocicle
telor de performanță. începătorii 
vor participa anul acesta la raliul 
motocicletelor românești, organizat 
de Consiliul sindical județean Dîm
bovița, iar pe plan local, se vor mai 
organiza alte patru concursuri de 
îndemînare precum și un motocros 
pe traseu redus.

Dorința motocicliștilor de la „Fla
căra Moreni1* este să ofere specta
torilor competiții atractive și să 
obțină rezultate cît mai bune.

Le dorim din toată inima succes 
deplin.

Niculae POPESCU

DE MAI MULT SPRIJIN
dar că mal sint multe de făcut 
pentru ca «le să corespundă posi
bilităților existente ți sarcinilor 
trasate de partid și de stat. Pen
tru exemplificare, ne vom opri, 
pe scurt, asupra cîtorva aspecte 
întîlnite in acest oraș.

A fost o vreme — prin 1968— 
1970 — cînd aici radioamatorii des
fășurau o activitate frumoasă și 
interesantă. Lucrînd la stațiile per
sonale ori la cea colectivă a radio
clubului orășenesc (YO5KAP) ra
dioamatorii erau prezenți in eter 
ziua și noaptea. Se organizau și 
se făceau diferite expediții și ex
periențe in undele ultrascurte, se 
organizau concursuri și era pre
gătit un număr mare de începă
tori. Apoi, din diferite motive, din
tre care cel mai important, după 
cum ni s-a spus, ar fi fost lipsa 
unui sediu adecvat radioclubului, 
activitatea a stagnat. Se pare că 
în prezent situația începe să se 
redreseze. Radiocîubul a primit un 
sediu chiar in incinta Consiliului 
municipal pentru educație fizică 
și sport, cu spațiu suficient și co
respunzător. De asemenea, în cu- 
rînd va fi deschis un curs pentru 
radioamatorii începători. In spe
cial tinerii care au frecventat cer
cul de radio de la Casa pionierilor 
vor fi pregătiți mai temeinic în ac
tivitatea de trafic. Se fac pregătiri 
pentru viitoarele competiții și vor 
fi reluate expedițiile și experien
țele in V.V.S...

Din păcate și in ce privește o- 
rientarea turistică trebuie să vor
bim mai mult la timpul trecut. In
formațiile ne-au fost furnizate de 
Ianoș Tokaes, președintele comisi
ei municipale pentru turlsm-alpi- 
nism.

— în anul 1967 aveam în oraș 
trei secții de orientare. Sportivii 
de la „Voința" s-au clasat pe lo
cul 2 la o competiție republicană. 
Patru ani la rînd a fost organi
zată o competiție dotată cu „Cupa 
Constructorul" Ia care participau 
alergători din principalele centre 
orientariste din țară. Mai tîrziu, 
cam de prin 1971, nu s-a mai fă
cut nimic pînă anul trecut, cînd 
am început să pregătim noi spor
tivi, să participăm la unele com
petiții. O acțiune reușită a fost 
organizarea unui concurs pentru 
tineret și juniori, cu circa 100 de 
participanți. Am fi avut mai mulți 
dar nu erau suficiente hărți.

O activitate tehnteo-sportivă ceva 
mai răspîndită în Sighet — dacă

punem la socoteală și cercurile din 
cadrul pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei — este tirul. 
Cele trei secții afiliate — dintre 
care „Voința" este cea mai activă 
— au aproape 40 de sportivi legi- 
timați, care participă la diferit» 
competiții locale. Rezultate mai 
bune în domeniul tirului de masă 
au fost obținute însă în cercurile 
din întreprinderi și școli, unde sute 
de tineri muncitori și elevi au par
ticipat la ședințele de trageri cu 
arma de calibru redus.

Am lăsat la urmă una din dis
ciplinele tehnico-sportive foarte 
importantă pentru atragerea tine
retului pe făgașul unor preocupări 
practice folositoare: modelismul, 
pe care, din păcate, nu l-am în- 
tilnit decît la Casa pionierilor. Deși 
oarecum tinăr (a hiat ființă nu
mai de cîțiva ani) cercul de aero- 
navomodelism are o serie de mem
bri foarte activi, care au ajuns 
pînă la faza pe țară a Concursu
lui pentru pionieri și școlari. Ște
fan Brenner, conducătorul cercu
lui, ne spunea că este sprijinit de 
toți factorii cu responsabilități în 
domeniul educației și pregătirii co
piilor și tineretului, precum șl de 
conducerea Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului-.

Primul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., Tiberiu Trifu și 
prim-vicepreședintele Consiliului 
municipal pentru educație fizică și 
sport. Ion Moldovan, au fost de 
acord că, totuși, ceea ce se face 
în oraș în domeniul activităților 
tehnico-sportive nu-i de ajuns. Sînt 
unele ramuri, cum este modejis» 
mul, in care elevii instruițl în 
perioada pionieriei nu mai au 
unde activa mai departe, nefiind 
nimic organizat pentru ei in afara 
cercului de la Casa pionierilor. 
Pentru continuarea pregătirii pe 
un plan superior trebuie neapărat 
organizate cercuri și secții de mo- 
delism, radioamatorism, orientare 
etc. in cit mai multe școli, între
prinderi și instituții. După felul 
cum s-a apreciat situația existentă 
și după cum au fost formulate u- 
nele propuneri pentru viitor, se 
poate concluziona că lucrurile vor 
începe să pășească pe un nou fă
gaș. Nu ne îndoim că prin efortul 
depus de toți factorii cu atribuții, 
sporturile tehnico-aplicative vor 
cuprinde un număr tot mai mare 
de tineri in orașul de lingă Tisa.

tn cadrul comisiei 
județene de sporturi 
tehnico-aplicative din 
Arad au luat ființă re
cent două noi secții: 
de zbor fără motor și 
parașutism. Activitatea 
acestor secții se desfă
șoară, deocamdată, la 
Liceul industrial pen
tru construcții de ma
șini, unde organizația 
de partid (secretar, Gh. 
Lipovan) și conducerea 
administrativă (direc
tor, loan Czedli) au a- 
cordat tot sprijinul ne
cesar asigurării bazei 
materiale.

Cursurile teoretice se 
țin de două ori pe săp- 
tămînă iar pregătirea fi-

zică de specialitate este 
condusă de Instructorul 
voluntar Kiss Arpad. 
Pregătirea practică pe 
aerodrom va avea loc 
în perioada iulie—au
gust, cînd parașutiștii 
vor executa lansările 
'din aeronavă pe aero
dromul din localitate 
iar pianoriștii se vor 
deplasa la aerocluburile 
din Brașov și Cluj.

Și aeromodeliștii au 
început din plin pre
gătirile în vederea cam
pionatelor republicane. 
Grupa condusă de Iacob 
Lăcătuș finisează apara
tele pentru campionate
le de acrobație oare vor 
avea joc la Cîmpina, iar

echipele antrenate de 
Peter Alexandru, Toma 
Sauer și Ioan Redis se 
pregătesc pentru cam
pionatele de zbor captiv 
și machete He avion.

Pentru zborul captiv 
s-a amenajat o pistă 
specială (la noua bază 
sportivă de la Cetate) 
dar ea nu poate fi folo
sită deoărece nu a fost 
încă terminat gardul de 
protecție. Lucrarea tre
buie urgentată, deoarece 
aici va avea loc cam
pionatul republican de 
machete „Memorialul 
Aurel Vlaicu“.

HIDROMODELUL „ALBATROS H
TACTICE

Câștigătorii etapei de iarnă de la Păltiniș : Constantin Angheluțâ, Ileana 
Scully (Voința) și Mircea Țlcleanu (Dacia) din București.

ALE ORIENTĂRII TURISTICE
Cîteva observații pe marginea etapei de iarnă

a competiției pe echipe „Cupa F. R. T. A.“
de 

pe-

Orientarea turistică presupune — 
fără exagerare — mai mult decît 
alte sporturi, o alegere extrem de 
judicioasă a tacticii. Și vrem să 
precizăm că ne referim la tactică 
în înțelesul său mai larg, ca tota
litate a mijloacelor întrebuințate 
pentru a izbuti într-o acțiune (cum 
sună definita din Dî-ționarul lim
bii române modeme).

Dar chiar în sportul cu harța si 
busola, alege’ea tacticii este oare
cum mai simplă într-o probă indi
viduală, unde avem de-a face doai 
cu propria opțiune a sportivului a- 
supra traseului și, uneori, asupra 
unor detalii de echipament. într-un 
concurs pe echipe, 
complică intrînd în 
bilitățile prezumate

problema se 
calcul și poșt
ale fiecărui «-

chipier, iar dacă un concurs 
acest gen se desfășoară într-o 
rioadă a anului cind dificultățile 
terenului sporesc (zăpadă în strat 
gros, zăpadă înghețată, pante no
roioase etc.) reiese limpede că el 
devine o veritabilă ecuație cu mai 
multe necunoscute.

O asemenea ecuație a fost pen
tru cei 51 de sportivi ți sportive 
prezenți la start în etapa de iarnă 
a Cupei F R.T.A. desfășurată, la 
începutul acestei luni, în zona sta
țiunii Păltiniș care, după cum se 
știe, se află intr-un teren foarte 
frămîntat, cu denivelări accentuate, 
cu păduri întinse și desișuri 
pe de nepătruns. Zăpada, 
puțină la altitudinea medie 
țiunii, dar abundentă în văi, 
duri și pe fețele nordice, a 
indiscutabil gradul de dificultate a 
traseului care, mal ales in prima 
zi, a prezentat pe alocuri adevărate 
capcane pentru eoncurenții nepre- 
văzuți cu un echipament corespun
zător.

Prima garnitură a A.S. Clujeana 
(unul din nucleețp puternice ale 
orientării turistice din țara noas
tră) a ieșit din competiție după 
prima manșă, pentru că unul din 
componenții săi, Gavril Simon, a 
comis imprudența de a intra pe o 
porțiune de traseu cu zăpadă mare, 
nu cu schiurile (pe care le avea) 
ei cu eolțari. Cînd și-a dat seama 
că nu mai are colțarii a revenit pe 
traseu și a început să-i caute în 
zăpadă, pierzînd mult timp și ris- 
cînd o degerătură (din fericire, u- 
șoară) la mîini.

După acest exemplu, foarte con
cludent în ceea ce privește alege
rea echipamentului, iată altul care 
se referă la repartizarea sarcinilor. 
Fiind vorba de o competiție pe 
echipe (doi sportivi și o sportivă), 
eoncurenții au trebuit să facă o 
repartizare a posturilor cît mai 
conformă cu capacitatea fizică 
fiecăruia, cu cunoștințele lor 
domeniul deplasării pe schiuri.

aproa- 
relativ 
a sta
in pă- 
sporiț

a 
în 
Ei

au avut de împărțit 14 posturi în 
prima manșă și 15 în cea de a 
doua, ținînd seama totodată de pre‘ 
vederea regulamentului ca nici unul 
dintre ei să nu aibă mai puțin de 
trei posturi. Au fost cazuri, ca ace
la al echipei Clujeana II, în care 
sportiva formației, în speță una din
tre cele mai valoroase orientariste — 
Clara Szabo — a avut de atins 
numai trei posturi. Ea s-a achitat 
de misiunea sa într-un timp extrem 
de scurt, dovedind că ar fi putut 
prelua unul din posturile împăr
țite între coechipierii săi. Cum tim
pul echipei era cel al ultimului e- 
chipier sosit, se înțelege de la sine 
că o încărcare mai echilibrată cu 
sarcini ar fi fost în avantajul În
tregii formații.

Aceasta presupune însă o foarte 
bună cunoaștere a potențialului fie
cărui component și chiar asuma
rea unei doze de risc. Iată un alt 
exemplu pentru a susține această 
ultimă afirmație. In pruna manșă, 
sportiva echipei Rulmentul — Ga
briela Iosub — și-a parcurs partea 
de traseu într-un timp mai lung 
decît cel scontat Acest fapt l-a 
determinat pe conducătorul echipei, 
experimentatul (de altfel) Richard 
Schuller, să nu-i lase coechipierei 
decît trei posturi, în a doua manșă* 
Firește, pentru a evita o nouă sur
priză. Dar, dacă ar fi ținut seama 
de valoarea obișnuită a coechipie
rei sale, el îi putea repartiza aces
teia 4 posturi degrevîndu-1 pe cel 
de al treilea om al 
Ortwin, Lexen — care 
mai greu „rația".

Știm că este foarte

La numeroasele categorii de 
aparate de zburat cuprinse în 
regulamentele oficiale ale aero- 
modelismului s-a adăugat, în ul
tima vreme, încă una, codificată 
de F.A.I. prin inițialele „F 3 A“, 
ceea ce înseamnă : aeromodele cu 
motor, conduse prin radio, cu de
colare de pe sol sau apă. La noi 
în țară, debutul în această 
taculoas.ă probă l-au făcut 
modeliștii din Dej, conduși 
Ilyes Csaba, maestru al 
tulul. Iată, alăturat, planul 
râtului realizat de I. Csaba, re
comandat amatorilor acestui 

sport.
Modelul poate fi construit prin 

metode clasice: aripa din lon- 
geroane și nervuri, învelită cu 
foiță, iar fuzelajul, cu secțiunea 
pătrată, din placaj de 
schelet de longerpane 
El este echipat cu un 
MAX de 3,17 cmc dar 
losite și alte motoare, 
la 5 cmc.

Cotele aparatului sînt indicate 
în desen. Rămîne doar să adău
găm că greutatea sa totală este 
de 1480 grame. „Albatros H“ este

spec- 
aero- 

de 
spor- 
apa»

1 mm, pe 
de brad, 

motor OS 
pot fi fo- 
de la 2,5 pilotat cu ajutorul uneî stații de 

tip „KRAFT", cu 4 servomecanis- 
me, dar poate fi pilotat și pe 
două comenzi — direcție și pro- 
fundor, cu ajutorul stațiilor „PI
LOT", adaptate la două comenzi.

Modelul pe care vi-1 recoman
dăm a și stabilit două recorduri 
republicane de zbor: 8 min 
sec. durată și 422 m înălțime.

G. CRAIOVEANU

formației — 
și-a acoperit

Știm că este foarte dificil să ici 
pe moment hotărîri în care cîntă- 
resc atîtea elemente cu un destul 
de pronunțat caracter aleatoriu, 
care scapă posibilităților noastre de 
previziune Dar se poate constata, 
din exemplele la care ne-am refe
rit. că în unele cazuri surprizele 
neplăcute puteau ti evitate. în mai 
mare măsură

Sebastian BONIFACIO
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DAR „FAIR PLAY UL“ TRIBUNEI?
Azi e duminică,.. In toată țara, pe sute de terenuri, în săli, se des

fășoară competiții sportive de tot felul, mat mari sau mat mici, fie în 
campionate republicane sau în diverse cupe, fie simple Intreeeri locale, 
de sfîrșit de sâptămtnă, organizate pentru a satisface setea tineretului 
de activitate sportivă, de mișcare, de practicare a exercițiului fizic.

Mulți dintre noi ne vom găși azi pe stadioane, unii _  poate —
chiar citim aceste rinduri într-un colț de tribună. Am venit — pur și ' 
simplu ..— să urmărim o întrecere sportivă, am venit (eventual) chiar 
cu gtndul, mărturisit, de a aplauda o victorie a echipei favorite. Dar, 
cu toții, dorim să vedem un meci — de fotbal, de rugby, de baschet— 
de bun nivel tehnic, spectaculos, disputat în limitele deplinei sportivi
tăți, a ceea ce numim de regulă „falr-pîay".

Va fi meciul de azi așa cum 11 dorim, va răspunde el exigențelor 
noastre ? Depinde In primul rînd, desigur, de sportivii care se întrec, 
de antrenorii lor, de felul cum EI înțeleg să transpună tn viață prin
cipiul de esență al sportului „cel mai bun să învingă !“

Dar, stimați spectatori, depinde și de noi ! Pentru că tribuna, 
publicul se Integrează — adesea decisiv — în atmosfera generală a unei 
Întreceri sportive, a cărei tentă generală o poț chiar determina. Este deci 
nevoie să vorbim — și nu numai atît, să luăm și măsuri ! — In legă
tură nu doar cu educația sportivilor, CI ȘI A i’l'BLICVI.l'l, A TRI
BUNEI, într-un termen figurativ.

Pentru că, să recunoaștem, sînt atitea lucruri urîte, care întinează 
atmosfera sportivă, și pe care le generează nu sportivii, ci spectatorii, 
îneît subiectul merită o tratare temeinică, frontală și radicală !

Este — de exemplu — sportiv să întîmpinăm echipa oaspete cu hui
duieli, atunci cînd ea intră pe teren pentru a ne saluta?

Este sportiv să se scandeze „Hoții, hoții", la adresa arbitrilor, a- 
tunci eind ei iau o decizie justa, dar care nu convine unora doar pen
tru Că ea este în favoarea echipei vizitatoare ?

Este sportiv acel cor — dezgustător pentru orice om de bun simț— 
care se adresează echipei învinse în luptă dreaptă șl care le amintește 
unor sportivi, întrecuți în meci cinstit, că... „au mincat bătaie"?

NU I Nu este sportiv I Dimpotrivă...
Și atunci, de ce să-i condamnăm doar pe cei care greșesc în vii

toarea luptei din teren șl să nu ne uităm șl în jurul nostru, la vecinii 
noștri din tribună ?

Asemenea întrebări le punem (dar ar fi trebuit să șl le pună 
în primul rînd ei) unor spectatori din Giurgiu, din Pașcani, de pe sta
dionul bucureștean Giulești sau de sub cupola patinoarului artificial 
„23 August" din Capitală, că să nu mai lungim o listă pe care o aorim 
curmată.

Epilogul incidentelor recente, la meciul de fotbal Dunărea—Trac
torul din Divizia B, este cunoscut : suspendarea terenului, astfel incit, 
azi, suporterii echipei gitirgiuvene vor trebui să se deplaseze, pentru 
a o susține, la Videle. La ce le-a folosit atitudinea de acum dmiâ săptă- 
mini ? Nesportivitatea publicului din Pașcani, la meciul cu F.C. Galați, 
a atras asociației C.F.R. neplăceri, comentarii nefavorabile în presă, 
chemarea la F.R.F, etc. Din păcate, în lac să învețe ceva din cele 
petrecute, unii tovarăși de la C.F.R. Pașcani au început să „bombar
deze" C.N.E.F.S., federația, redacțiile cu telegrame șl memorii, ca și 
cum, vorba rotnînului, „nici usturoi n-au mincat, nici gura nu ic mi
roase..." (Dar asta e o altă treabă!). Avem, apoi, exemple și din Capitală: 
bătălia în toata regula încinsă în tribune, în prima etapă a returului 
Diviziei B, între „galeria" Progresului și cea a echipei oaspe, „Șoimii" 
Sibiu, pe terenul din str. Dr. Staicovici ; sau atitudinea unor spectatori 
din Giulești, la meciul Rapid — S.C. Bacău, din cauza căreia iederația 
a dat un avertisment clubului feroviar ; sau unele manifestări, cu totui 
deplasate, ale unor grupuri de asa-ziși suporteri, obișnuițl ai pa
tinoarului, chiar la meciuri internaționale,’ din păcate...

Iată, deci, că a aminti și despre comportarea publicului nu este 
deloc inutil.

Este cert că un adevărat climat de sportivitate pe stadioanele ți 
in sălile noastre de sport nu se poate instaura ignorind rolul tribunei. Și 
dacă, pe acest drum, vor apărea greutăți, repetări supărătoare în 
ignorarea unor legi certe ale sportului, organele de conducere (centrale 
și locale) ale mișcării sportive sînt datoare să intervină principial si 
ferm.

Pentru suspendarea unui teren nu ește nevoie; * la urma urmelor, ' 
ca o șțiclâ să se spargă în capul arbitrului de linie...

O

' LA SLATINA AL DOILEA JOC DIM

Stadionul din orașul aluminiului 
românesc găzduiește astăzi un ine
dit cuplaj fotbalistic. în deschide
rea partidei de Divizia B, dintre 
Dinamo din localitate și Ș. N. Ol
tenița — o partidă echilibrată, cu 
rezultat greu previzibil — se vor 
întilni selecționatele de juniori ale 
României și Turciei, o premieră 
pentru iubitorii fotbalului din a- 
cest oraș. Confruntarea de la Sla
tina dintre juniorii români și turci 
se vrea a fi — și sperăm că va 
întruni toate atributele — o reedi
tare a pasionantei dispute de vi
neri de pe stadionul piteștean „1 
Mai".

în linii mari, antrenorii celor 
două formații — care ieri după a- 
miază au efectuat antrenamente 
ușoare pe stadionul din Pitești — 
vor menține aceleași distribuții și 
pentru confruntarea de astăzi. Din 
echipa oaspete va lipsi, probabil. 
Nezihi, accidentat la mina dreaptă 
în meciul de vineri. Cîteva pro
bleme de rezolvat are și doctorul

•chipei noastre, Marcel Georgescu, 
Popa și Șurenghin au fost loviți 
în partida de la Pitești, reslmțin- 
du-se destul de serios, dar proba
bil că își vor relua locul lor în 
formație: La Slatina nu vor juca, 
însă, Moraru șț Cotigă, lăsați să 
evolueze astăzi în echipele lor de 
club. Metalul București, și res
pectiv, Progresul Brăila. Dar, iată 
formațiile probabile ce se vor a- 
linia în fața publicului slătinean : 
ROMANIA : Lung — l’ătrașcu, A- 
giu. Popa, Elisei — Leac, Șuren
ghin, Hurloi — C'ulea, Grosu, Vrîn. 
ceanu. Rezerve : FJorea, Augustin, 
Naghi, Roșu, TURCIA : Mahattin — 
Sevket, Aii, Ihsan, Sabri — Farufc, 
Mustafa, K. Nurettin — Huseyin, 
Vehbi, Ceyhun. Rezerve : Erlțan, 
S. Nurettin, Samet, Turan, Savaș, 
Reha, Kemal șl Nezihi.

Astăzi, pe
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DINAMO — F.C. ARGEȘ
4-3 (1-1)

Ieri pe stadionul Dinamo, 2 000 
de spectatori au asistat la un meci 
echilibrat, eu faze multe de poartă, 
în eare înaintașii s-au dovedit de
osebit de productivi. Au fost folo
siți următorii jucător! : Dinamo: 
Constantineacu (Caval) — G. Sandu 
(Cheran), Sătmăreanu II. Dobrău, 
Deleanu (Lucuță) — Moldovan, R. 
Nunweiller — Sălceanu (Fl. Dumi
trescu). Gojgaru (Custof), D. Geor
gescu. Lucescu. F. C. Argeș : Stan 
(Niculescu) — Pigulea, Mustețea, 
Vlad (Nedelcu), Ivan — Prepurgel, 
M. Popescu — Radu, Dobrln (Bur- 
cea), Roșu, Jercan. Arbitru : C. Di- 
nulescu.

Autorii golurilor: Gojgaru (min. 
32), Dobrin (min. 38), Jercan (min. 
73), D. Georgescu (min. 76 și 79), 
Fl. Dumitrescu (min. 82), Roșu 
(min. 85).

METALUL PLOPENI 
VICTORIA ROMAN

3—0 (1—0)

Ieri, în seria I a Diviziei B s-a 
disputat meciul Metalul Plopeni — 
Victoria Roman, din cadrul etapei 
a XX-a. Scor final : 3—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor din Plopeni.

stadionul Ciulești

RAPID — SPORTUL 
STUDENȚESC 3—0 (0-0)

RAPID (tineret) BRAZILIA (juniori)

LA C.E. DE TIR CU AER COMPRIMAT

TRĂGĂTORII NU ȘI-AU ATINS ȚINTA
(Urmare din pag. 1)

la ultimele cinei concursuri premer
gătoare C.E. (campionatul municipal, 
București, 7—9.XII.1973 : concurs in
ternațional, Ploiești, 14—16.XII.1973 ; 
campionatele României, 
1973 ; concurs internațional in

2Î—22.XII. 
Polo-

Pistol senioare
Ana Butu :
Silvia Kaposztai : 
Anișoara Matei :
Pistol seniori
Marinică Trușcă : 
Dan Tuga :
Li viu Stan : 
Alexandru Gered :
Pușcă seniori
Ștefan Caban :
Dumitra Matei :
Ionel Trăscăvoanu : 
Ilie Codreanu :

nta, 19—20.1.1974 ; Cupa Primăverii, 
26—27.1.1974). Iată și un tabel statis
tic cuprinzind în coloanele I—II : me - 
dia cifrelor și cel ipai bun rezultat 
de la cele cinci concursuri anterioare 
C.E. ; III—IV : cifră ' și ' locul înre
gistrate la Enschede ; V : cifra pe 
care se sconta ; VI : media primelor 
trei locuri scrisă la C.E.

373,2—379—374— «—374—382.3
371,5—380—367—21—370
374,8—331—359—24—377

375.6— 383—336— 8-377*-387,3.
383.6— 386—381—16—384
376 — 386-374—46—378 ' ’
376 -379—373—50- 370 -■

Peste 2000 de spectatori au ținut 
să asiste ieri după amiază, pe sta
dionul Giulești, la partida 
dintre formațiile Rapid și 
studențesc. A fost un joc 
în care ambele echipe au 
cu aceeași convingere ea 
partidă oficială. Studenții 
minat mai mult în prima 
dar nu au reușit să fructifice nici 
una din ocaziile avute. După pau
ză, cei care își impun superioritatea 
sînt feroviarii, fapt. reflectat 
și pe tabela de marcaj. Ei reușesc 
să înscrie de trei ori prin Năstures- 
cu (min. 47) Și Neagu (min. 70 și 
73), la capătul ''.mor faze bine con* 
struite. A arbitrat Mircea Cîțu.

amicală 
Sportul 
frumos, 
evoluat 

intr-o 
do-au

repriză,

Lotul de juniori al Braziliei 
care se află și cîțiva jucători 
19 ani năseuți in 1955) 
într-o lunga deplasare pe continen
tul nostru. înaintea participării la 
tradiționalul turneu, organizat în a 
doua decadă ai iunii- viitoare pe 
Ceasta de .Azur, la Cannes — a 
sosit vineri în Capitală. După cum 
se știe, rrilercuri iii Atena, echipa 
Braziliei a îhtîlnlt o selecționată 
de tineret a Greciei, în fața că
reia a cedat cu 1—2.

Ieri, jucătorii oaspeți au efec
tuat un antrenament de aproape 
două ore pe stadionul Giulești pe 
care, astăzi, de la ora 10. voi- în- 
tihri echîp'a de tineretclttWul ui 

• Rapid.
Următorul meci, și ultimul, al 

turneului efectuat în țara noastră,

(în 
de 

aflat

oaspeții îl vor susține miercuri 
(ora 14,30), la Pitești, cînd parte
neri de întrecere le vor fi juni
orii români, care se pregătesc cu 
asiduitate pentru partida retur, de 
la 3 aprilie, cu R. F. Germania, 
din cadrul preliminariilor Turneu
lui U.E.F.A.

Iată formația pe care antrenorul 
Antonio Ferreira o va alinia în 
partida de astăzi, de pe stadionul 
Ciulești • Carlos (Ponte Preta Sao 
Paulo) — Vanderley (Flamen- 
go), Valter (Noroeste Sao Paulo). 
Xaxa (Vitoria Bahia), Carlinos 
(Fluminense) — Luiz Carlos (In- 
ternaclonâT Rio Grande do Sul), 
Alfredo (CrtiZcfro’l — Toninho (At
letico Minas Gerais), Tarbas (Cru
zeiro), Marcelo (Atletico), Artao 
(Santos).Pavel PEANARadu URZICEANU

SEVERINENII AȘTEAPTĂ NERĂBDĂTORI PRIMĂVARA

Prin urmare, dintre cei 11 
tori, unul singur a reușit 
depășească, tinărul Marinică 
ceea ce Înseamnă foarte mult într-o 
competiție de anvergura „europene
lor" mai ales, fiind vorba de un 
rezultat cu numai două puncte mai 
slab decît cel al campionului. Alți 
trei, Ana Butu, Dumitra Matei și 
Ștefan Caban au obținut, în general, 
cifre în jurul mediei înregistrate 
pină acum, cu totul insuficiente însă 
pentru un loc pe podiumul premian- 
tilor. Poate că o mențiune merită 
totuși tînăra Dumitra Matei, selec
ționată In echipa masculină de 
niori, chiar la debutul ei intr-un 
campionat continental.

trăgă- 
să se 

Trwșcă,

c?e-

EȘECUL CONSACRAJILOR
dacă rezultatele celor patru 
amintiți nu se situează la 

medaliatilor C.E.. ce să mai 
despre comportarea celor- 

in special, de

Dar. 
sportivi 
nivelul 
spunem 
falți șapte țintași și. 
Anișoara Matei și flic Codreanu, oa
meni <le bază ai reprezentativelor 
noastre, pe aportul cărora se conta 
intr-o măsură hotăritoare, dar care 
au „clacat" incredibil ? Cți rezultatele 
c-t care ne obișnuiseră in preceden
tele concursuri, Anișoara Matei și 
ilie Codreanu ar fi putut urca multe 
locuri în clasamente și ar fi adus 
echipele țării pe poziții medaliate. 
Sigur, cînd vorbim de echipe, ne 

com- 
i cei 

cele 
avut — sur

do» mari fa-

In municipiul Drobeta Tr. Severin, 
• mțremrintmr .■ a cucerit cîteva poziții 

cheie. ..în această privință — ne 
spune prof. D. Popescu, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E-F.S. Mehedinți — 
sînteni pe un drum bun. Am pornit 
de Ia ideea că odihna, cetățeanului 
trebuie privită cu aceeași grijă și a- 
tenție ca și munca lui, pentru că de 
refacerea și conservarea potențialului 
fizic șl intelectual depind direct ca
pacitatea de creație și randamentul 
individului. Așa s-a făcui că am tre
cut la acțiune și că astăzi, in muni
cipiul nostru, avem create suficiente 
condiții pentru ca tineretul, întreaga 
masă de oameni ai muncii să-și poa
tă petrece timpul liber, in plin aer. 
in locuri dotate cu instalații și mij
loace care te invită la mișcare".

Despre adevărul ultimei afirmații 
făcute de profesorul D. Popescu ă- 
veam șă ne convingem vizitind noile 
spații dedicate agrementului, in stră
vechea urbe de pe malul Dunării. 
Turul nostru l-am început cu o scur
tă Incursiune la „Stadionul 1 Mai". 
Bază sportivă, binecunoscută de lo
calnici, a devenit multifuncțională. 
Tn incinta stadionului au apărut, nu 
de mult, două bazine mari de înot, 
în mijlocul unei plaje, iar alăturat 
acesteia, o suprafață de teren prevă
zută cu instalații de nocturnă rezer
vată jocurilor cu mingea.

..La stadion, din tabelul instalațiilor 
sportive posibile mai lipsește, după 
părerea mea. doar un patinoar arti
ficial* în rest avem de toate — ne 
mărturisea Gh. Dumitrescu, pensionar, 
fost constructor de nave.

Prima imbrn.s'ie, deci. bună. Și to
tuși chiar in forma lui actuală „Sta
dionul 1 Mai" i 
mică parte din 
aceasta direcție, 
șuîui.

nu reprezintă decît o 
ceea ce a creat, în 

, municipalitatea ora-

Pădurea Crihala a fost din totdea
una un loc plăcut de refugiu în fața 
caniculei ca și un ideal loc de pro
menadă. Același' rol îl va păstra și in 
continuare dar, cu un piua de afec
tivitate. Pădurea Crihala este trans
formată, în prezent, într-o insulă.1-.. 
împădurită. Jur, împrejurul ei a fost 
excavat pămîntul. Aproape da intrarea 
principală 
dig. care 
ca se vor 
cular. Pe

ț.ă, ridicat la confluența Bahnei cu 
Dunărea. întreaga amenajare, cu zeci 
de ” '
in 
tă
«i

în parc a luat naștere un 
va stăvili apele izvoarelor 
aduna intr-un imens laoeir- 
undc.le acestuia vor fi lan

sate. bineînțeles, bărci iar undeva, 
pe mal se va amenaja lin debarca
der. în pădure s-a prevăzut ampla
sarea unui important număr de tere
nuri și instalații sportive.

Intr-un alt cartier al municipiului, 
în „Schela Cladovei" a apărut asa- 
numita „zona ștrandurilor Porțile de 
fier". Un imens complex, străjuit de 
o parte de un deal, iar de altă parte 
de cursul Dunării, Aici, severinenii 
beneficiază de un imens bazin de 
formă circulară și de un altul de di
mensiuni olimpice, prevăzut cu tram
buline și platforma pentru sărituri, 
între cele două bazine au fost ame
najate terenuri de volei, de handbal, 
de tenis de cimp, precum și un teren 
de fotbal- Totul pare perfect. Și to
tuși, municipalitatea 
șă fie nemulțumită, 
mult, se poate și 
intr-adevăr, pentru

orașului continuă 
Se poate mai 

mai frumos. Și, 
■ îmbogățirea in

ventarului de terenuri și amenajări 
dedicate agrementului, pentru înfru
musețarea in continuare a complexu
lui a fost întocmit un nou proiect de 
sistematizare a intregel zone. Cum 
va arăta ’ aăhașta în final? Este sur
priza pe eare organele de resort o 
pregătesc, cu atenție și migală, locui
torilor Drobetei.

Tot la Drobeta Tr. Severin a mai 
apărut, anul trecut, satul de vaean-

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PROMITE • • •

căsuțe frumoase, a fost înălțată 
numai trei săptămîni. Și aici exis- 
un debarcader și, bineînțeles, bărci 
atei au fost trasate terenuri de 

sport. Pentru toate aceste frumuseți 
severinenii așteaptă nerăbdători pri
măvara, așteaptă zilele călduroase, 
înflorirea liliacului. La 7—8 km dis
tanță de oraș există pădurea natura
lă de liliac, de pe dealul Vărănic, un 
adevărat monument al naturii-..

STARTUL
Apreciem ca deosebit de intere

santă și prin aceasta o recomandăm. 
CU căldură, haina cu care pionierii 
din județul Biștrița-Năsăud au îm
brăcat competiția de oină dotată fu 
„Cupa speranțelor". Dintr-o confrun
tare sportivă cu nimic deosebită de 
altele organizate in țară, pionierii 
bistrițeni au transformat „Cupa spe
ranțelor" la oină intr-o sărbătoare , a 
tinereții care atrage și incintă nu 
numai pe comDonenții echipelor a- 
tlate In întrecere, ci o mare masă de 
fete și băieți veniți la locul desfășu
rării întrecerilor, într-un adevărat 
pelerinaj.

Startul în acest neobișnuit, gen de 
manifestare sportivă l-a dat. anul 
trecut, comuna Budești. Aici, în cel 
mai excentric punct al județului Bis
trița s-au intilnit formațiile de oină 
din zece comune și tot aici, tinerii 
și tinerele de pe o rază de 15 km 
au venit pe jos ca să asiste la jocuri. 
A fost, 
oculari, 
voioșie 
în vreo 
k-aguri. Micuții musafiri au fost luați

după cum spuneau martorii 
o revărsare de tinerețe și 
cum nicicînd nu s-a văzut 
comună de pe aceste me

■ încălzire înainte de concurs? Nu! Slnt amatori de echitație, dintre care, 
unii, n-au încălecat poate niciodată in viață. Acum însă li se oferă ocazia, 
pe malul lacului Herăstrău, la Centrul de călărie — de agrement, al Clu
bului sportiv municipal. Și amatori sînt mulți... Foto : P. ROMOS AH

L-A DAT BUDEȘTIUL
în grila de căirc' sătenii comunei 
ifucjoțti, A fost frumos, și ca mărtu
rie a succesului repurtat stă reedi
tarea acțiunii la scurt timp după a- 
ceasta, de către alte comune.

Ce au însemnat manifestările a- 
mintite ? Răspunsul la întrebare l-am 
primit din partea prim-vicepreședinte- 
lyi C.J.E.F.S. Bistrița-Nâsăud, Gh. 
Bâloiu.

„Turismul este una din formele 
cuprinse în marea sferă a agremen
tului, deosebii 
lorii județului 
Ia practicarea 
Împrejurimile, 
ale Bistriței. 
Piatra Fîntinele, 
lului, aflat Ia o distanță de 40 km 
de capitala județului vin iarna, du
minică de duminică, cam 100—500 de 
persoane. Vara, de regulă, cifra a- 
cestora trece de o mie. Ceea ce vreau 
să menționez in continuare este că 
am ajuns Ia concluzia că această ac
tivitate ații de îndrăgită la noi tre
buie cultivată și mai departe, cu 
grijă și in rînd urile celor mai tineri 
cetățeni ai județului. De aici s-a

născut ideea amplificării competiției 
„(lupa speranțelor" Ia oină, cu depla- 
sările in masă a cit mai multor ti
neri spre locurile de desfășurare a 
întrecerilor".

Iată o inițiativă care
'ti nsâ.

se cere ex-

l . pe
___ vorbim_  

gindim la contribuția fiecărui < 
ponent, dar mai cu seamă la 
consacrați. Or, la Euschede, 
mal slabe evoluții le-au 
prinzâior — tocmai cei 
voriti.

O situație oarecum 
poate fi observată și la 
Fără a concura la plutonul posibili
tăților, fostul campion al Europei, din 
J97Z. Dan luga, a „marcat" 381 p — 
rezultai care, fără îndoială, nu este 
catastrofal, dar cu o astfel de cifră, 
niei anul trecut nu se mai putea 
ajunge în primii zece. Și la această 
probă s-a pierdut o mare ocazie de 
a se ciștlgn o medalie Ia echipe 
unde, beneficiind de rezultatul bun 
al lui Trușctt și cu un plus de 
cîteva puncte la ceilalți, se putea a- 
junge pe podium- Așa însă...

Dan luga a pus sub semn de în
trebare — și înainte și după — opor
tunitatea pregătirii centralizate de la 
Ploiești (ultimele două săptămîni 
premergătoare C.E,), pentru că tră
gătorii se antrenaseră pină atunci în 
alte condiții. Federația și tehnicienii 
sînt însă de altă părere. Indubitabil, 
este necespr ca sportivii să fie con
sultați cinsl este vorba de propria lor 
pregătire, dacă ne gindim la parti
ciparea lor conștientă în procesul 
insțructiv-educativ. Și ta tir, aceasta 
constituie o 
de lucru 
cialitate. 
pacitatea 
ale unul 
daltatului cu argint de la J.O., Dan 
luga. Totuși, cineva trebuia să hotti- 
rescă In ultimă instanță, in cazul de 
față federația și colectivul da antre
nori fiind cei mai îndreptățiți. Bine
înțeles, ținînd seama de interesul 
general. c« și de toate considerentele 
aferente. Odată decizia luată, toată 
lumea oste datoare să-și subordoneze 
acțiunile, să depună «forturile pentru 
atingerea obiectivului propus. în 
speță, cucerirea unui număr cit mai 
mare de medalii, adică reprezenta
rea cu demnitate a sportului româ
nesc în această atît de importantă 
competiție internațională. Ceea ce nu

asemănătoare 
pistol seniori.

metodă curentă in stilul 
forului nostru de spe- 

sint cunoscute ca- 
pulerea de discerpămlnt

al
La fel, 
sl 

sportiv fruntaș de talia me-

de apreelat de locui- 
nostru. Este drept că 

turismului te îmbie și 
nespus de frumoase, 
De pildă, pe platoul 

de pe Măgura Ca-

P. S. . Orașul Bistrița, 
intr-un impetuos proces 
marc, de înfrumusețare 
locuitorilor săi numeroase spații de
dicate activităților de
Le-am vizitat și ne-au plăcut cele 
din cartierele „Docebal" 
rei“, ca și Complexul 
tnsumind un mănunchi 
statalii și terenuri de 
agrementului. La toate 
adăuga nu peste mult timp.
Bistriței în materie de agrement, și 
anume Pădurea Codrișor...

aflat. și el 
de transfor- 

a rezervat

agrement.
și „Viișoa- 

soortiv C.F.R., 
de dotări, in- 
sport dedicate 
acestea se va 

perla

Clubul sportiv municipal Bucu
rești' desfășoară în aceste zile o vie 
activitate organizatorică. Se apropie 
sezonul estival. și totul trebuie pus 
la punct pentru a satisface exigen
tele mereu sporite ale membrilor săi.

• Pînă ia sfîrșitul lunii aprilie, 
clubul va intra în posesia a 50 de 
iole, clasa „Optimist1*, iar la 1 iulie 
numărul acestor ambarcațiuni se va 
ridica la 150. Frumoase perspective 
pentru bucureștenii amatori să plu
tească pe undele lacului Herăstrău, 
la bordul suplelor ambarcații 
pinze 1

• Amatorii de carting — elevi și 
adulți — vor beneficia și ei de 75 
mașini noi (60 mici pentru pionieri, 
15 pentru adulți). procurate de dub. 
în colaborare 
parcurilor.

cu Administrația

• tn afara terenurilor de sport 
existente în parcul Herăstrău (tenis 
de cimp, volei, baschet, fotbal), anul 
acesta vor mai fi date în folosință 
alte 20 amenajări (pentru baschet, 
volei și handbal). Pentru toate aces
tea au și fost procurate 100 tone 
zgură roșie.

ATLETISM: Sala 
la ora 10: „Cupa 
juniorilor III.

BASCHET: Sala

„23 August", de
Ș.S.A." rezervată

o,.___ _ Floreasca, de la
ora 9,30: Universitatea Cluj — Farul, 
Universitatea Timișoara — Steaua. 
Dinamo — I.E.F.S., meciuri in cadrul 
campionatului republican, masculin.

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

CICLISM: Bulevardul Leontin Să- 
lâjan (circuitul dintre B-dul Munci! 
și 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 Ciulești, ora 
10: Rapid (tinerei) — BrazlliH (juni
ori); stadionul Metalul, ora Îl: Meta
lul — Minerul Motru (Divizia B): stadionul Republicii, ora 11: Progre
sul — Tractorul Brașov (Divizia B) : 
teren Laromct. ora 11: Laromet — 
Sportul Ciorogîrla; teren Flacăra ro
șie, ora 11: Flacăra roșie — Unirea

F.R.B. I.O.R.
teren Voința, ora 11;
Buc.; teren Triumf, 

— Sirena (meciuri în 
C).

Tricolor: teren
— Electronica; 
Voința — T.M. 
ora 11: Triumf 
cadrul divizie!

POLO: Bazinul Floreasea, de la ora 
11: Dinamo —- Voința Cluj și Școla
rul — Progresul (meciuri in cadrul 
diviziei A).

POPICE: Arena Constructorul, de 
la ora 9: Constructorul București — 
Cloria București: arena Voința, de la 
ora 8: Voința București — Dacia 
Ploiești. Partide din campionatul 
masculin, Divizia A.

SCRIMA: Bala de la Stadionul Re
publicii, de la ora 8,30: întreceri In 
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: Gri Vița Roșie — Agro
nomia Cluj; teren Vulcan, ora W: 
Vulcan — știința Petroșani.

VOLEI: Sala Giuleștt, de ia ora 9: 
Locomotiva — Farul Constanța și Me
dicina — Electra (B.m.)

| 
j

—"

DEMONSTRAȚIE DE PARAȘUTISM (LANSĂRI DIN TURN)

LA COMPLEXUL SPORTIV „23 AUGUST"

Astăzi, de la ora 8,30, la complexul sportiv din parcul „23 August" 
va avea loc deschiderea cursurilor de parașutism (salturi din turn). 
L,a festivitatea inaugurală își vor da concursul parașutiști cu vechi 
state de serviciu in frunte cu maestrul emerit al sportului Vasile 
Sebe. Programul va fi completat cu evoluții de aeromodele radio- 

telecomandate și cu o demonstrație de motoeros.

• Sîmbătă, la Ploiești, a avut loc 
festivitatea de înmînare a insigne
lor și diplomelor de maestru eme
rit și maestru al sportului unor pa- 
rașutiști care au obținut rezultate 
de valoare. Comandantul detașa
mentului parașutism din cadrul 
Aeroclubului Central Român, loco
tenent colonel Gheorghe Tudor, a 
inmînat sportivilor Ionel Iordănes- 
cu și Ilie Neagu distincțiile de ma
eștri emeriți ai sportului, iar spor
tivilor Ana Șoica, Gabriela Ciurea, 
Valentin Dobrilft și Traian Șurariu 
cele de maeștri ai sportului.

• Loturile naționale de parașu
tism și-au reluat activitatea de zbor, 
Ia Ploiești, continuîndu-și pregăti
rile în vederea participării 
pionatele mondiale de la 
(Ungaria). In săptămîna 
martie s-a executat o medie de

Ia cam- 
Szolnok 

18—24

NICULAE CRISTEA. ORAȘUL Dr. 
PETRU GROZA. Probabil că versurile 
pe care ni le-ațl trimis slnt primele 
din viața dv și chiar dacă nu au o 
valoare poetică, ele au o profundă serft-

SPORTURILE AERONAUTICE LA ZI
• 6 parașutiști distinși cu titlul de maestru emerit și maestru 

al sportului • Componenții lotului național au început antrena
mentele de specialitate

Rubrică redactată de Gheorghe ȘTEFĂNESCU

!
15 lansări, la ora actuală punîn- 
du-se accentul pe îmbunătățirea 
stilului în cadrul probei de salt 
cu executarea de figuri acrobatice.

• în aceste zile, la București, pe 
aerodromul Clinceni se desfășoară 
cursurile de pregătire ale piloților 
instructorii (zbor cu motor) în ve
derea reluării activității de zbor. 
Instructorii planoriști și piloții re- 
morcheri și-au încheiat pregătirile, 
urmînd ca de săptămîna viitoare 
să-și înceapă activitatea.

• Zilele acestea, în cadrul aero
cluburilor din țară, au loc examină
rile teoretice ale elevilor înscriși 
la cursurile de pregătire pentru pa
rașutism, planorism și zbor cu mo
tor. Examinările se vor încheia în 
jurul datei de 31 martie, urmînd 
ca absolvenții să treacă ia activita
tea practică, de zbor.

demonstrsnd cit de 
pe care l-a avut în 
de sport din tara

nilicație. 
fost ecoul 
iubitorilor victoria handbaliștilor români, 
pionatul mondial. Vă mulțumim 
numele lor, ' 
ne-au scris pe această .........
calda participare la succesul handba- 
liștilor noștri. Așteptăm un nou val de 
scrisori, bar este și rtndul altor spor
turi ț

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. Un ca
tren inspirat de etapa a III-a a retu
rului :

— Cartonașe 7 Un librar
Mi-a spus clar : — de ce insiști 7 

Nu avem 1 — Deci e-n zadar ?
— încercați la... fotbaliști 1
IACOB CONDRAT și RADU NICOARA, 

TULCEA. Serviciul dv de evidență func
ționează ireproșabil.Radu Troi a foal legitimat, in 1970. 
pinamo, de unde a 
București și apoi la 
îh echipa națională.

MATEI NEDELEA,
Aveți perfectă dreptate :

mare a 
rîncjurile noastră, 
la căm

in dv și tuturor eelor care 
temă, pentru

Intr-adevăr,
la

treeut la Metalul 
F. C. Argeș și...
balta sărata.

„magna cum

șe poate spune despre unii dintre țin- 
tașii români care au concurat la 
Enschede : Codreanu (locul 52), Ge- 
red (50), Stan (40), Trăscăveanu (33), 
Anișoara Matei (24).
REALIZAREA PERFORMANTEI Și NU 
DOAR SELECTIONAREA IN ECHIPA 

Este o nepotrivire flagrentă între 
încrederea arborată inițial de antre
norii Mihai loader și Ștefan Petrescu 
și rezultatele înscrise de elevii lor. 
în consecință, l-am rugat pe antreno
rul Mihai loader să nu explice cau
zele acestei contradicții. El ne-a 
spus : ..Noi am contat că. in gene
ral. la pușcă, acum nu va mai fi 
înregistrat acel salt spectaculos de 
anul trecut, și am crezut — pe baza 
rezultatelor precedente — că cei mat 
mulți dintre sportivii noștri vor ob
ține plusuri de citeva puncte fiecare, 
la pistol cs și la pușcă. Se pare 
insă că încărcătura psihică a depă- 
șit-o pe Anișoara Matei... iar Ilie Co
dreanu a plătii tribut faptului că iu 
ultima perioadă de pregătire nu s-a 
mai străduit suficient, evitind șl pro
bele de control. Pe viitor nu va mai 
trebui făcut nici un fel de rabat 
muncii de instruire ți. implicit, per
formantei. iar haremurile premergă
toare este necesar să fie îndeplinite 
sută la sută. Cine nu le realizează 
integral, să nu plece, indiferent de 
meritele anterioare".

Subscriem total la acest punct de . 
vedere. Numai*' că primii care tr. -. 
bule să-l aplîl'6 sîht' “antrenorii H 
federația. Si un Început s-a făcut. 
ch)d tinăra Dumitra Matei a tost ce- 
lecționată (conform unei suite de ci
fre bun:,) in locul lui Șandor, tră
gător cu o mare experiență compe- 
îițiorialâ si cu comportări notabile în 
anii trecuți. aflat acum însă in criză 
de 
rit 
in 
Și

formă sj rezuMte:*'Ar fi de de- 
ea. .măsurile,.>aă„<.-fie aplicate și 
continuare, crț toată, consecventa 
să nu se oprească la jumătatea 

drumului. Altfel, nu se va putea 
trece poate actualul impas.

De asemenea, paralel cu mărirea 
volumului de lucru la indicii cores
punzători marii performanțe, eu îm
bunătățirea radicală a metodologiei 
antrenamentelor (fără a înțelege prin 
aceasta un consum haotic de mate
riale), este imperios necesar ea și 
optica sportivilor să sufere modifi
cări substanțiale. Procesul iiuirnc- 
tiv-educ#tiv trebuie abordat cu între
gul simț de responsabilitate de fac
torii respectivi ea și de toți sportivii. 
Pentru eâ unii fae citeodată impresia 
că principalul lor obiectiv îl consti
tuie doar selecționarea și deplasarea. 
Or, onoarea de a reprezenta țara 
in marile competiții . internaționale 
înseamnă mult mai mult. înseamnă 
lupta dusă cu ardoare pină la ultima 
picătură de energic pentru menține- ■■ 
rea și ridicarea sportului nostru .pe- 
cele mai înalte trepte ale perfocma-i- 
tei continentale și mondiale. Și tră
gătorii români s-au dovedit in 
rinduri capabili do asemenea izbinzi 
răsunătoarq. Dacă recentele câmpie- 
uate europene s-au nichelat cu un- 
insucces, viitoarele campionate ale 
lumii din lima septembrie (in Elve- 
lia) oferă nu numai prilejul reabi
litării. ci și ocazia cuceririi unor me
dalii mai valoroase, cele de campioni 
mondiali. Să sperăm că — alături 
de specialiștii ' bdlorlălfr genuri <tc 
arme — si cei de la probele cu aer 
comprimat vor ști să-și fructifice t>«- 

maximum de randa-

Si

sibilitătile cu ......... ... .............
meni la momentul potrivit. Este un 
obiectiv de mare răspundere, dar po
sibil de îndeplinit.

CONCURSUL NAȚIONAL DE SCHI 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE

tn aeeste zile, la Poiana Brașov, 
disputa concursul național de 
școlilor sportive din țară. Sînt 
150 de schiori. Prima probă, uriaș, a avut loc - - -

Iată eiștig&torii 
stă : copii, băieți 
(Brașov), fete :

se 
alschi 

prezenți 
slalomul

in Postăvar.
pe categorii de vir- 
: Ovlditi Răduleseu
Doina Roșculeț (Si-

naia) : juniori mici : Rugiero Bu»Uuc 
(LES Predeal) ; Junioare mici : Juja 
Raț (LES Predeal) : juniori mari : Mir
cea Barbu (Brașovia) : junioare mari : 
Eva Mezel (LES Predeal) : seniori :
Constantin Poncu (Brașovia) ■ senioare : 
Nela Simion (LES ’ Wdagiil).'

laude“. și nicidecum laudae44, cum s-a scris, 
țjum laude1

AURICA BADEA. ____ ____Ne scrieți : „vă rog să mâ scuzați că 
vă cer atitea fotografii". Și eu vă rog 
să mă scuzați că nu vi le pot trimite ț 
In general, se constată un dezinteres 
din partea cluburilor pentru procurarea 
de fonduri și pe calea aceasta, a pu
nerii în vîn«arQ a fotografiilor spor
tivilor lor. tn orice caz, sertarul meu 
este plin de scrisori, dar nu și de foto
grafii.

CONSTANTIN TUDO6E, COMUNA 
OKLEȘTI, Tn ediția 1969—70, în cam
pionatul Diviziei .A la fotbal. Steaua a 
cîștlgat atît meciul din tur cu A.S.A., 
cit și cel clin retur : 2—0 la Tg. Mureș 
și... 10—1 la București. Și nu vă spun povești I

ZOTCA HAMZU, COMUNA IATPȘANV. 
1 Pînă la ediția 1964—63 Universitatea 
Cluj a evoluat în Divizia A sub nu
mele de Știința Cluj 2. Campionatul da 
box pe echipe a fost înlocuit cu „Cupa 
Federației", la care, nu participă Steaua 
șl Dinamo Pentru a fi sincer, voi măr- ‘ v orice întrebare așteptam

pusă de o fată din comuna 
afară de asta !

TOADER, IAȘI. Aș putea, 
nu împărtășesc părerea dv, 
~s ,fprogi*amC4 pus în vînza- 

de fotbal a clubului Politeh- 
la meciul cu Universitatea

,.magna cum
Decj „magna 

și pentru dv !
COMUNA ȘIRIA.

C’ODRKA?W‘ —• coresp.

ION ENACHE. COMUNA MAN ASIA. 
Au oare cluburile buciureștene atîl de multe biciclete, incit. s:i mal și ...virai.-, 
din ele ? Șl apoi, ele nu sînt unități 
comerciale Tot. ce vft pot spune, esl„ 
<â fabrica din Zârneștl experimentează 
un prim lot de biciclete semicurse, <■. 
care, dacă nu aveți nici un accident, 
ați putea parcurge cei ,3 ooo dc kilome
tri proiectați de dv,. Iară a schimba 
piese. în m.aterla aceasta, este nevoie 
de pricepere, dar si de o ■’Mbzâ de noroc.

MILEA SAVIN SANWU, J^ENI. 1. Cm : puteți da
cum

turisi că 
să-mi tie 
Lupșanu.

SANDU 
oare, să 
despre așa-zisul 
re de secția 
nica lași, 
Cluj 7 E) nu conține decît programul 
returului (mă întreb ee va mal cu
prinde programul următor ?) și forma
țiile celor două echipe, pline de inexac
tități. .,A căuta «urse <te venituri. în
seamnă in același timp a-ți respecta suporterii, a bate, la poarta inimii lor, 
clar a nu-1 păcăli, oferlndu-le ceva de 
care ei 
acestui

NELU 
pierdut 
propriu . ....
niversltatea Craiova a ieșit, într-un 
in avantaj.

Poți să tragi de astă dată 
o concluzie ciudată :

Toți slnt pentru craiovent, 
Ta afară de... olteni

nu au nevoie. Cum este cazul 
program".

QUINTUS, PLOIEȘTI. Deși a 
un punct — și tncă pe teren 

ț prin jocul rezultatelor, U- 
tel

crezare unor altfel de scot 
este *' eu piciorul.

sigilat al lui ? 2. în finala Cupei
Davis (Jin 1973 (Australia—3.U.A. 5—0,), 
Newcombe i-a învins pe Smith în 5 
seturi : 6—1. 3—6, 6—3, 3—6. 6—4.

Ilustrații : N. CLAUDIU



In campionatul mondial’ de hocheî- grupa b

VICTORIE NETA A ECHIPEI ROMÂNIEI
formațiile 

ambele cu 
locurile de 

Peste 
i cu 

mai năstrușnice mașinării de

LJUBLJANA, 23 (prin telefon). 
Primul derby al actualei ediții a 
C.M. de hochei s-a disputat vineri 
seara tirziu, între 
Iugoslaviei și S.U-A., 
veleități declarate la
îrunte ale clasamentului. 
5.000 de spectatori, înzestrat: 
cele 
produs zgomot, au creat o atmos
feră „infernală' în sala Tivoli, at
mosferă pitorească, ce-i drept, dar 
toarte obositoare pentru niște per
soane neutre cum sînt ziariștii 
acreditați la această ediție a în
trecerilor.

în comentariile ample apărute 
in presa iugoslavă, înaintea me
ciului, ș-au comis — după părerea 
noastră — două erori : au fost su
praevaluate posibilitățile gazdelor 
(o echipă într-adevăr bună) și, tot
odată, ș-a ignorat forța reală a 
formației americane, apreciată doar 
prin prisma partidei cu Japonia, 
în care hocheiștii de peste ocean 
nu au avut nevoie să depună prea 
mari eforturi pentru a cîștiga Puși 
in fața unor adversari redutabili, 
americanii n-au mai fost însă copiii 
„inocenți" din întîlnirea de joi, ei 
demonstrînd virtuți remarcabile de 
bărbați care știu să lupte pe ghea
ță. Handicapați, din start, de două 
eliminări consecutive, începînd 
meciul practic în trei oameni, ei 
au rezistat cu succes asaltului fizic

dezlănțuit al adversarilor ți celui 
sonor al tribunei. Apoi, cînd ega
litatea numerică a fost restabilită, 
a devenit clar, pe 
„plavii" (albaștrii) 

șansă în acest 
permanent

Reprezentativa S.U.A. a

teren, 
n-au 

joc 
de

că 
nici 

contro- 
adversa-

o 
lat 
rii lor.
practicat un joc excelent, combi- 
nativ, șl — după părerea specia
liștilor prezenți aici — aproape de 
nivelul grupei A. în ultimele două 
minute ale primei reprize, deși se 
afla cu patru oameni de gheață, 
ea a înscris de două ori, obținînd 
în final o victorie clară la cinci 
goluri diferență, fără a primi nici 
unul : S.U.A. — IUGOSLAVIA 
5—0 (2—0, 2—0, 1—0). Au. înscris: 
Poiisch (2), Krieger, Hansleben și 
Lilyholm. Cel mai bun de pe 
gheață a fost, însă, Palazzarl, ju
cător cu nr. 4, pe care bucureștenii 
l-au admirat în 1972 pe gheața pa
tinoarului „23 August", la o ediție 
anterioară a grupei B a C.M. în 
urma acestei victorii formația 
americană se anunță drept una 
dintre principalele candidate 
primul loc.

ROMANIA — AUSTRIA
10—1 (3—1, 1—0, 6—0)

la

Conform așteptărilor, echipa Româ
niei a cîștigat fără dificultate acest 
meci, Austria fiind o formație oare
cum modestă. Partida a început în

nota de dominare a hocheiștilor ro
mâni. Ei au deschis scorul, tn min. 
8, prin Varga, autorul unui șut ful
gerător de la distanță. în continuare, 
combinațiile selecționatei noastre se 
desfășoară în ritm susținut și — în 
min. 10 și 11 — Bașa și Pană fina
lizează spectaculoase acțiuni colecti
ve. Adversarii reduc handicapul în 
min. 19, prin Puschnîng, care 1 _ 
surprins pe Dumitraș, în afară de 
acest moment, excelent în tot cursul 
meciului.

în repriza secundă jucătorii noștri 
au făcut greșeala de a se angrena 
în tactica obstrucționistă a adversa
rilor, prin care aceștia au reușit să 
destrame jocul colectiv al formației 
române. De aceea, dintre numeroase
le ocazii avute una singură a fost 
fructificată, în min. 35, de Mircioiu.

în schimb, ultima treime a meciu
lui s-a _ aflat la discreția hocheiști
lor români care — evitînd contactele 
directe cu adversarii — a reușit să-și 
facă jocul, organizînd atacuri și 
șarje permanente spre poarta adver
să. soldate cu nu mai puțin de șase 
goluri : Bantas (min. 46), Tureanu 
(min. 47 și 52), Tone (min. 58), 
Gheorghiu (min. 59) și Gh. Huțanu 
(cu cîteva secunde înaintea fina
lului).

Programul de duminică (după 
ora locală) : 10 : S.U.A. — Norve
gia. 13,30 : Olanda — Japonia, 17 : 
R-F. Germania — Austria, 20,30 : 
Iugoslavia — România.

l-a

Valeriu CHIOSE

r

IN PRIMA DIVIZIE LA SCRIMĂ
CLUJ,' 23 (prin telefon). — 

a doua etapă a campionatului 
A la scrimă s-a soldat, în general, cu 
rezultate- scontate, formațiile de flo- 
retă-bărbați, spadă și sabie ale clu- 

continuîndu-și, fără 
spre

Cea de 
diviziei

cu

P. Chi- 
obținut

LA VELENJE (Iugoslavia)

VELENJE, 23 (prin telefon). In 
momentul cînd aveți în față aceste 
rînduri, au mai rămas numai cîteva 
orepînăla startul celei de a XlX-a 
ediții a Crosului Balcanic. Pregă
tirile au fost încheiate, s-au pus la 
punct ultimele amănunte șj toată 
lumea așteaptă cu nerăbdare cele 
cinci curse, la capătul cărora vom 
cunoaște .................... '
viduale 
număr.

Cîteva
dă a competiției. Velenje este un 
oraș mic, are mai puțin de 20 000 
de locuitori. Actul său de naștere 
a fost semnat abia cu două decenii 
în urmă. Așezat în inima Sloveniei, 
el s-a făcut cunoscut prin mina sa 
de lignit și fabrica de obiecte elec- 
trocasnice ,,Gorenje“, cea mai mare 
din țară. Clubul atletic din loca
litate are deja frumoase tradiții în 
organizarea concursurilor de cros 
— aici s-au desfășurat campionatele 
Iugoslaviei în urmă cu doi ani —

cîștigătorii titlurilor indi- 
și pe echipe — 10 la

cuvinte despre orașul-gaz-

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL FEMININ DE VOLEI PENTRU LOCURILE 7-12

UNIVERSITATEA CLUJ Șl I.T.B.

130 DE ATLETI Șl ATLETE LUPTA

Peste 18 000 de spectatori au urmări? 
la Pekin, meciul internațional de bas
chet dintre reprezentativele R, 
neze șl Flllpine. Gazdele au 
victoria cu scorul de 112—92 (59—48), ■Campionul mondial de box Ia categoria 
grea, americanul de culoare George 
Foreman, își continuă în public pre
gătirile la Caracas, în vederea meciu
lui oficial pe care-1 va susține, la 26 
martie, împotriva lui Ken Norton. EI 
a declarat ziariștilor că deține o formă 
excelentă, și în mod normal, va ob
ține victoria, menținîndu-și centura. La 
rîndul r*" —-*1* 
multe..............
nează însă cu porțile închise.

său, Ken Norton se află de mai 
zile la Caracas, unde se antre-

cel de-al

bului Steaua 
prea mari dificultăți, drumul 
titlurile- de campioană la probele 
respective. Și totuși clubul din calea 
Plevnei- are și el probleme in această 
etapă eu echipa de sabie care n-a 
mai putut beneficia de aportul Iui 
I. Pop-- (aflat in stare febrilă). Da
torită acestei indisponibilități, ste- 
liștii au apărut pe planșă în următo
rul cvartet : Culcea, Marin, Mustață 
și Oancha.

La sabie, această primă zi a etapei 
a prilejuit cîteva meciuri foarte 
strinse, principalul autor fiind for
mația Tractorul. în primul rind, sa- 
brerii de Ia poalele Tîmpei au ter
minat la egalitate perfectă partida 
cu Petrolul : 8—8 (66—66). Cei mai 
eficaci trăgători au fost Frunză (Trac
torul) cu’ 4 v și Georgescu (Petrolul) 
cu 3 v. ’ Apoi, brașovenii au terminat 
cu scorul de 8—8 și meciul cu 
I.E.F.S. dar au fost declarați învin
gători primind șapte tușe mai puțin 
decît adversarii lor. în fine. Tracto
rul a cedat la un scor strins Stelei 
(7—9) care a avut in Culcea și Ma
rin cei mai buni trăgători. în cele
lalte întilniri. Steaua a obținut vic
torii comode cu același scor (12—4) 
în fata" echipelor I.E.F.S. și C.S.M. 
Cluj. In același timp, Politehnica 
Iași a realizat o suită de 4 victorii 
clare : 12—4 cu Tractorul și I.E.F.S.. 
14—2 cu Petrolul și 10—6 cu C.S.M. 
Cluj.

La floretă masculin. Steaua a tre
cut din succes in succes întrebuin- 
tindu-se mai mult în meciul cu Pro
gresul (9—7), acesta avînd in Urso- 
vici un' trăgător foarte activ. în cele
lalte meciuri : Steaua I.E.F.S.

11— 5, cu C.S. Satu Mare 12—4, 
Politehnica Timișoara 13—3. Studenții 
timișoreni au realizat surpriza pri
mei zile a acestei etape, dispunind 
cu 11—5 de I.E.F.S. din a cărei echi
pă Petruș și Alexiu au tras sub aș
teptări. în celelalte meciuri : C.S. 
Satu Mare — Șc. sportivă Oradea 
10—6, I.E.F.S. — Șc. sportivă Ora
dea 11—5, I.E.F.S. — Progresul 9—7.

în proba de spadă, Steaua a dis
pus de principalul său adversar, Me
dicina Tg. Mureș cu 9—7, contribuția 
principală purtînd semnătura Iui Ior- 
gu. Cu același scor au. întrecut cam
pionii și pe C.S. Satu Mare, dar s-au 
desprins mai net de I.E.F.S. (10—6) 
și Electroputere (11—5). Mediciniștii 
din Tg. Mureș au obfinut și ei o se
rie de victorii : 12—4 cu Electropu
tere, 13—3 cu C.S.M. Cluj și 8—7 cu 
C.S. Satu Mare, principalul realiza
tor fiind Pongraț. Foarte echilibrat a 
fost meciul dintre Electroputere și 
C.S. Satu Mare, cîștigat de craioveni 
cu 8—8 și la numai o tușă diferență. 
Artizanul, victoriei craiovenilor a fost 
Podeanu. (4 v). aflat într-o remarca
bilă revenire. (T. Stama).

★
La București, confruntarea dintre 

echipele feminine de floretă a cunoscut 
în prima zi un singur moment de 
tensiune, in meciul Viitorul — Șc. 
sportivă nr. 1. Deși tlorctistele școlii 
sportive au condus cu 8—6 și mai 
ave.au nevoie să realizeze o singură 
tușă în ultimele 
nu au reușit acest 
partida la egalitate 
rul : 8—8 (45—45).

Alte rezultate : Steaua — cu I.E.F.S. 
13—3, cu Progresul 13—3, cu Medici
na Tg. Mureș 15—1 ; Progresul cu 
Șc. sp. nr. 1 12—4, cu Viitorul . 14—2, 
Viitorul — Medicina Tg. Mureș 9—7, 
I.E.F.S. Medicina Mureș
12— 4. (S. B.).

AU RETROGRADAT
SIBIU, 23 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). In sala Școlii sportive 
din localitate a luat sfîrșit turneul pen
tru locurile 7—12 din cadrul campio-. 
natului diviziei A feminine de volei, e- 
diția 1973/74. Partida inaugurală a ulti
mei etape, cea dintre Universitatea Timi
șoara și Universitatea Craiova, a dat 
loc unei dispute prelungite pe parcursul 
a cinci seturi. Scăpate de emoțiile re
trogradării, ambele formații și-au dis
putat locul B în clasamentul final. Jo
cul a fost însă modest, de ambele părți, 
oboseala turneului spunîndu-și cuvfntul. 
Craiovgncele au dat totuși, adesea. o 
notă de dinamism întilnlrli. După ce au 
cedat primul set în care conduseseră 
eu 7—0 și 9—3, ele au deținut tn conti
nuare Inițiativa, ca urmare a îmbunătă
țirii randamentului la fileu. Dominarea 
Universității Craiova a devenit mai clară 
tneepînd din setul 4 cind timișorencele 
au fost nevoite să evolueze fără Elisa- 
beta Silaghl (accidentată). Astfel, echipa 
craioveană cîstigă înttlnirea cu 3—2 
(—13, 3, —12, 12. 4). s-au remarcat : Au
rora Popența, Liliana Pașca, Maria Popa,

de la învingătoare, Emilia sabeta Silaghi și Mariana 
învinse. Arbitraj bun : M. 
(București) — E. Mendel (Sibiu).

In cel de al doilea joc. Medicina Bucu
rești a întrecut pe ,.U“ Cluj cu 3—1 
(—9, 6, 9, 12). Clujencele au început 
foarte bine partida, sperînd la o victo
rie în fața liderei. Ele au cîștigat pri
mul set. însă n-au mal rezistat în conti
nuare. dată fiind superioritatea valorică 
a medicinistelor. învingătoarele au uti
lizat sextetul obișnuit : Maria Matei, An
gela Morolanu, Loreta Sudacevschi, Ște- 
fania Oloianu, Gabriela Popa, Mariiena 
Nicolescu. Au arbitrat foarte bine : V. 
Săndulescu și I. Covaci (Buc.).

In ultima partidă, I.E.F.S. -----
3—0 (2. 9, 2).

CLASAMENT FINAL (locurile 7—12) : 7. Medicina 20 p (30:4). 8. Universitatea 
Craiova 16 p (22:17), 9-10. Unlv. Timișoa
ra 15 p (21:19),------------- - ■' —
11. „U” Cluj 14 
(0:30). Ultimele

Cernega, Eli- 
Duică, de la 
Bolin tineanu

I.T.B.

9-10. I.E.F.S. 15 p (21:19), 
p (17:22). 12. I.T.B. 10 p 
două retrogradează.

I. EOȚOCAN

CAMPIONATELE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

două asalturi, ele 
lucru încheind 

perfectă cu Viito-

2. Au arbitrat bine A. Atariasescu 
și I. Dinescu. (ADRIAN VASILES- 
CU).

STEAUA — I.E.F.S. 99—80 (56—33)

FEMININ (grupa 7—12)

CONSTRUCTORUL — OLIMPI * 
BUCUREȘTI 53-46 (20—20). Joc
echilibrat, cu evoluție a scorului inte
resantă : 16—9 pentru Olimpia (min. 
14), 16—16 (min. 17). 29—20 pentru 
Constructorul (min. 23), 41—41 (min. 
34). îp final. Olimpia nu a rezistat 
atacurilor insistente ale echipei Con-

structorul. Au înscris : E. Popescu 12, 
Petreanu 7, M. Popescu 6, Guranda2, 
Gugu 9, Gheorghe 9, Horgoș 8, pen
tru Constructorul, respectiv Căprița 
12, Bîră 19. Iatan 2, Nicolau 5, To- 
mescu 6, Ionită 2. Au arbitrat bine 
R. Schmidt și P. Pasăre.

SĂNĂTATEA satu mare — 
CRIȘUL ORADEA 86—71 (42—40).
După o repriză echilibrată, sătmăren- 
cele au învins o echipă apatică. Au 
înscris : Săveanu 26. Kercso 16. An- 
derco 12, Pop 12. Bartha 10, Hohl 3, 
Biro 7 pentru Sănătatea, respectiv 
Varga 17, Dudaș 11. Bako 17, Balogh 
10, Bodor 6, Chvatal 8. Casetti 2. Au 
arbitrat bine M. Tănăsescu și C. Că
lin. (C. ALBU — coresp.).

FRUNTAȘII PROBELOR DE CONTROL
Publicăm următoarele clasamente Cătuite in urma trecerii normelor 

control de către jucătorii echipelor gruoa 1—6 :
aruncări la coș (din 25 de . 

cercări) : 1. Chivulescu (Dinamo) 23, 
Savu (Steaua)'l 22, 3. Novac (Dinamo) 
21, 4—8. Dumitru (Steaua), Poleanu
(Steaua), t Baciu (Steaua), Teodorescu 
(Steaua).' Grădișteanu (Steaua) 20.

dribling. 1. Dumitru (Steaua) 16,3

al
de 

din

în- 
. 2.

Moment din meciul echipe- 
floretă 
Ecat?-

lor feminine de 
Steaua și Progresul. 
rină Stahl (dreapta) "narează 
un atac al adversarei sale

Lucaci (Progresul). 
PAUL ROMOȘAN

sec., 2—5. Cimpeanu (Steaua), Dlaco- 
neseu (Dinamo), Poleanu (Steaua), Savu 
17.0. 6. Popa (Dinamo) 17.1.

DETENTA : 1. Mănăilă (Universitatea 
Timișoara) 92 cm, 2—4. Dumitru (Stea
ua). Novac. Zdrenghea (Universitatea 
Cluj) 87, 5—8.' Czmoi' ’ (universitatea 
Timișoara). - Mimius (Universitatea Timi
șoara), Schuller („U“ Cluj), Antal (..U- Cluj) 86.

VITEZĂ : 1. Dumitru (Steaua) 8,6 sec, 
2. Pîrșu (Steaua) 8.8, 3. Popa 8,9. 4—9. 
Schuller. Diaconescu, Mânăilă, Minius, 
A. Molnar (I.E.F.S.), Savu.

REZISTENȚA : 1. A. Spînu (Farul) 14 
puncte, 2. Zdrenghea 12, 3—8. V. Ion 
(Farul). Mănăilă. Pașca (Farul). Schu
ller. A. Molnar, Szep tl.E.F.S.) 10 p.

COMBINATA CELOR 5' PROBE : 1.
Dumitru (Steaua) 87 puncte, 2. Mănă
ilă 71, Schuller 69, 4. Savu 68. 5. Dia
conescu 67. 6. Novac 65, 7—9. Cernat 
(Steaua), Minius, Popa 64, 10. Tarău 61.

SPORTUL ȘCOLAR SI UNIVERSITAR AU ADUS IMPORTANTE CONTRIBUȚII
1

LA CUCERIREA CELUI DE AL 4-lea TITLU MONDIAL DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

evidențiate în această activitate se a- 
flă Constanța. Prahova, Iași, Neamț, 
Bacău, Buzău, Dolj, Caras Severin, 
Timiș, Maramureș, Cluj, Bistrița Nă- 
săud, Covasna, Sibiu, Brașov, Mureș, 
Argeș, Hunedoara. Suceava ! ; iar pe 
aceea a localităților : Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Sighișoara, Făgăraș, 
Victoria, Sebeș. Drăgășani, Călărași, 
Lugoj), în existența a peste 1500 <le 
antrenori și a unui mare număr <ie 
profesori care și-au făcut din hand
bal o preocupare, în participarea la 
întrecerile oficiale (diviziile A și B, 
diviziile de juniori și școlari) a 160 
<ie formații, fără a mai socoti șutele 
de formații participante Ia campio
natul de calificare (campionate ju
dețene). handbalul românesc și-a asi
gurat izvoarele necesare pentru se
lecționarea și pregătirea unor repre
zentanți 
ran ( ele, 
national 
sport.
UN PROGRAM COMPETITIONAL RA
ȚIONAL, PENTRU TOATE VIRSTELE
In handbalul românesc organizarea, 

planificarea și perspectiva sînt ele
mente decisive. Despre principiile or
ganizatorice am mai vorbit, în ceea 
ce privește planificarea este suficient 
să amintim că federația a editat, cu 
mult timp în urmă, programul com- 
petitional intern și internațional, pe 
meciuri — cu specificația terenului, 
a zilei si orei de desfășurare !, Dină 
în anul 1976. Perspectiva este urmărită 
in pregătire și în activitatea compe- 
titională. Din anul 1955, F.R.H. orga
nizează anual- tabere pentru cei mai 
buni juniori și junioare. Prin ele au 
trecut toti actualii membri ai lotu
rilor naționale. Instruirea este asi
gurată de un corn de profesori-antre- 
nori cu înaltă calificare. De anul tre
cut. primirea în tabere se face pe 
baza unei judicioase selecții (trialuri). 
pregătirea fiind diferențiată pe vîrste. 
Mcntinindu-sc. deci, tradiția, i se a- 
djiee formulei — la intervale de timp

care să îndreptățească sne- 
să afirme în concernul intcr- 

pofențialul real al acestui

mai mari — îmbunătățiri calitative 
substanțiale. In ceea ce privește ac
tivitatea competitională, ea este asi
gurată pe categorii de vîrstă și, a- 
poi, pe categorii valorice. Există 
competiții tradiționale pentru juniorii 
III (13—14 ani) și II (15—16 ani) care 
le dă prioritatea să participe la un 
program aproape permanent și de a 
pune în aplicare — în condiții de con
curs — cele învățate în lecțiile de 
antrenament. Pentru juniorii I evolu
ția în competiții este asigurată de 
divizia de juniori și școlari care cu
prinde 48 de echipe de băieți și 48 
de formații feminine. A fost elabo
rată de către lector univ. 
Gogâltan o programă unică 
lecție, formare și pregătire 
niorilor (aprobată de colegiul 
trenori și de F.R.H.), care — 
sub tipar, urmînd ca în întreaga 
activitatea cu juniorii să devină 
tară. Diviziile A și B, campionatul 
de calificare, sînt trepte spre măies
trie. S-a menținut (elementul stabi
litate reprezintă un alt atu) formula 
competițională, de fiecare dată, mai 
multi ani, adueîndu-i-se îmbunătățiri 
numai atunci cind saltul calitativ era 
evident și impuneau noi mijloace de 
exprimare. Calendarul internațional 
asigură un program judicios tuturor 
categoriilor de vîrstă, iar în întrece
rile organizate la noi în țară se ur
mărește cu perseverentă invitarea nu
mai a acelor formații care au o 
valoare demonstrată în marile între
ceri oficiale. „Trofeul Carpați" — a- 
juns. atit la băieți cît si la fete, la 
a XIV ediție — este, în acest sens, 
o ilustrare elocventă : la el au par
ticipat numai primele 5 formații în 
ierarhia mondială. Evident, sînt oco
lite rezultatele facile.

Acestui program dens, echilibrat, 
organizat de F.R.H., i se adaugă cel 
al consiliilor județene pentru educa
ție fizică și sport, al cluburilor 
școlilor sportive.

ȘCOLILE SPORTIVE — „MINE I 
AUR" PENTRU HANDBAL

Dind Cezarului ce este al 
r.-am vrut să omitem contribuția

Valeriu 
de
a
de 

se

se- 
ju- 
an- 
află 
tară 
uni-

sl

DE

Iui,
pe

care au avut-o cluburile și antrenorii 
lor la alcătuirea lotului reprezenta
tiv al României care, la Berlin, a 
cucerit o strălucitoare victorie. Și, în
deosebi, n-am vrut să se piardă în 
anonimat descoperitorii talentelor 
care au compus echipa țării. Poate că 
modestului nostru omagiu i se va 
adăuga șj. răsplata binemeritată a fo
rului de specialitate.

Din tabelul alăturat, se desprinde 
clar că 8 din cei 16 membri ai ac
tualei echipe campioane a lumii pro
vin din școlile sportive care, în a- 
cest fel, se dovedesc a fi și pentru 
handbal (ca și pentru alte discipline 
sportive) adevărate mine 
lecționati și pregătiți în 
ratoare, unde profesori 
reolați de titluri sau 
laude muncesc cu rîvnă 
descopere micile boabe_ ___ ____ ,
tinerii sportivi și-au făcut, apoi, uce
nicia în cluburi sportive universitare. 
Alături — sau, poate, chiar mai îna
inte — de felicitările adresate ma
rilor cluburi Steaua și Dinamo, se 
cuvine să subliniem activitatea ex-

de aur. Se- 
aceste labo- 
rareori au- 

copleșiți de 
și migală să 
de diamant, 

i. uce-

acesta fiind motivul pentru care fo
rul de specialitate i-a acordat cin
stea de a fi locul de întrecere 
alergătorilor din Balcani.

Sportivii țării gazdă se 
Velenje de două săptămîni. 
avut loc crosul de selecție^ 
'de peste hotare — din ~ 
Grecia, Turcia și România — au 
sosit vineri. Reprezentanții noștri 
au fost cazați la Celje, oraș aflat 
la 25 km. Deși la capătul unei că
lătorii cu trenul lungi și destul de 
obositoare, după numai două ore 
de la sosire ei se Și găseau pe tras- 
seu. la antrenamentul de 
tere și acomodare.

Fiindcă a venit vorba 
trebuie să spunem că el 
rut dificil — chiar periculos ! — 
și aceasta nu pentru că ar prezenta 
diferențe mari de nivel (este destul 
de plat), ci datorită faptului că cu
prinde multe porțiuni cu pietriș, pe 
alocuri asfalt și are două întoarceri 
în ac de păr chiar la marginea unui 
lac, care nu pot fi abordate cu 
viteză mare. In plus, pe o mare 
parte din lungimea sa, traseul este 
foarte îngust, depășirile fiind aproa
pe imposibile.

Să sperăm că băieții și fetele 
noastre vor reuși să dezlege pro
blemele — ce pot deveni o armă 
tactică! — pe care le va ridica te
renul în timpul concursului. Pentru

al

la
a

află 
cînd 
Atleții 

Bulgaria,

recunoaș-

de traseu, 
ne-a apă-

FLORIN GHEORGHIU
OPEN-ULUI

NEW YORK, 23 (prin telefon). — 
Timp de o săptămînă s-a desfășu
rat în localitatea Las Vegas (statul 
Nevada), un mare turneu interna
țional „open" de șah, la care au 
luat parte 215 jucători din America 
și Europa. S-a jucat după „siste
mul elvețian", pe distanța a 8 
runde. Primele trei 
samentului au fost 
litate, de șahiștii 
guier, Weinstein și 
7 puncte. Marele

cla- 
ega- 
Bis- 
cite

locuri ale 
ocupate, la 
americani 

Chelejo, cu 
maestru român 

Florin Gheorghiu s-a clasat cel mai 
bine dintre concurenții europeni, 
împărțind locurile 4—5 cu campio
nul „open" al S.U.A., Graefe. 
Amîndoi au totalizat 6'A puncte, 
în ultima rundă, Fi. Gheorghiu a

CEA DE-A 3-a 
„MASA ROTUNDA- 

IN PROBLEMELE
FOTBALULUI

MONTE CARLO (Agerpres). — 
Cea de-a 3-a „Masă rotundă" în 
problemele fotbalului, se va ține 
anul viitor în luna martie. La dez
bateri vor fi invitați circa 100 de 
antrenori, jucători, președinți de 
federații naționale de fotbal, arbi
tri, ziariști din Europa, Asia, Afri
ca și America Latină.

Temele principale ale acestei 
manifestări de la Monte Carlo vor fi: 
structura și locul în societatea con
temporană a marilor cluburi de 
fotbal ; condiția socială a jucătoru
lui de fotbal ; metode pentru a 
combate jocul negativ și violența, 
care se manifestă tot mai des în 
fotbalul contemporan.

Organizarea celei de-a 3-a „Mese 
rotunde" a fost încredințată preșe
dintelui U.E.F.Ă., Artemio Franchi 
(Italia), care va fi asistat de preșe
dintele federației franceze, Fernand 
Sastre, și de ziaristul Jacques 
Ferran.

★
Intr-un meci amical disputat la 

Hamburg, echipa Vest-germană 
Hamburger S. V. a învins cu scorul 
de 4—3 (1—1) formația suedeză 
Landskrona.

Prof. Mihai Cojocaru, cercetător la Centrul de Cercetări Științifice șt 
Documentare al C.N.E.F.S., a adus o importantă contribuție la pregătirea 
echipei de handbal a României. Lucrările sale, de o înaltă ținută, riguros 
științifice, nu permis antrenorilor Nicolae Nedef și Oprea Vlase 

teze procesul instructiv-educativ.

trem de importantă, sprijinul efectiv 
și permanent pe care Ministerul Edu
cației și Invățămîntului il dă — prin 
unitățile sale — mișcării sportive de

să orien-

din țara 
și un în-

o și mai 
rii“ s-au

bună cunoaștere „tricolo- 
antrenat și sîmbătâ dimi

neața, studiind în amănunt fiecare 
metru.

Sîmbătă, în cursul dimineții au 
avut loc Congresul Balcanic ți șe
dința tehnică a concursului, prilej 
cu care am făcut cunoștință cu 
ta completă a înscrierilor.

Din echipa Iugoslaviei, mai 
temicâ se pare. crt vricînd și 
triad ambiții deosebite nu vor 
si celebrii Vera Nikoiici și Dane 
Korica, ca și revelația junioarelor 
de anul trecut, Liliana Susnjar. 
Reprezentativa Bulgariei are în frun
te pe recenta campioană europea
nă și recordmană mondială de sală 
în proba de 1 500 m, Tonka 
va, a cărei participare a fost 
țață în ultimul moment.

D.*r așa cum arătam cu 
zile în urmă și formația noastră este 
foarte bine pregătită, în ansamblu 
ea părîndu-ne cea mai omogenă 
dintre participante, motiv pentru 
care așteptăm cu optimism rezulta
te bune, la înălțimea reputației pe 
care alergătorii români au cucerit-o 
în cele 18 ediții anterioare ale Cro
sului Balcanic.

Așadar, peste puțină vreme se 
va da startul. Timpul este frumos, 
e foarte cald...

lis-

pu- 
nu- 
lip-

Petro-
anun-

cîieva

Vladimir MORARII

PRINTRE FRUNTAȘII

AMERICAN
remizat cu Bisguier, într-o partidă 
decisivă pentru primele locuri. Șa- 
histul român a terminat neînvins 
turneul, cîștigînd 5 partide șj fă- 
cînd 3 remize.

LUCRĂRILE
REUNIUNII

A. I P. S
MADRID, 23 (Agerpres).—• 

La Malaga, se desfășoară în 
prezent lucrările comitetului 
executiv al Asociației inter
naționale a Presei Sportive 
(A.I.P.S.). lucrările vor du
ra timp de trei zile și sînt 
conduse de Frank Taylor, 
președintele acestui for-

masă și de performanță 
noastră. Un sincer bravo 
demn la menținerea și amplificarea 
sprijinului acordat sportului.

Primul club Primul antrenor Clubul unde 
s-a format Clubul actual

Cornel Penii Șc. sportivă Buzău C. Căpățînă C.S.U. Galați Dinamo *)
Alex. Dincă Știința București E Pădureanu Rapid Steaua *)
Ștefan Orban Șc. sportivă Odorhei D. Szabo U. București Steaua
Cristian Gațu Șc. sportivă nr. 2 Fr. Spier U. București Steaua
Radu Voina Voința Sighișoara L. Albu U. București Steaua
Constantin Tudosie Șc. sp Craiova G. Burcea U. Cluj Steaua
Gavril Kicsid Șc. sportivă Brașov C. Bîrleanu U. București Steaua
Roland Gunnesch Voința Sighișoara Gh. Buiuc Politehnica Politehnica Tmș*)
Werner Stockl Sc. sportivă Reșița 11. Iochman Steaua Steaua
Mircea Grabovschi Șc. sp. Sighișoara V. Spătarii Voința Sighișoa: Dinamo
Mircea Ștef Șc. sp. Tg. Mures L. Berekmery U. București Dinamo
Liviu Bota Lie. nr. 2 Brașov I. Doncă Dinamo Bv. Dinamo
Dan Marin Tînărul Dinamovist Alex. Ilie Dinamo Dinamo
Ghiță Licu Tînârul Dinamovist Alex. Ilie Dinamo Dinamo
Adrian Cosma Tînărul Dinamovist Alex. Ilie U. București Dinamo
Ștefan Birtalan Lie. nr. 1 Jibou V. Buda Minaur B. Mare Steaua

*) Antrenorii cluburilor Dinamo, Steaua și Politehnica Timișoara sînt Oprea Vlase, Cornel Oțelea și
— respectiv — Constantin Jude.

La Tampere s-a disputat 
doilea meci amical dintre reprezenta
tivele de hochei pe gheață ale Finlan
dei șl U.R.S.S. Partida s-a Încheiat la 
egalitate : 4—4 (1—2, 2—2, 1—0).■In localitatea elvețiană Herisau au În
ceput întrecerile Campionatului euro
pean de hochei pe gheață pentru juni
ori (grupa A). In meciul inaugural, 
selecționata Finlandei a învins cu sco
rul de 6—4 (2—1, 2—2, 2—1), echipa El
veției. La această competiție, mai par
ticipă echipele U.R.S.S., deținătoarea 
trofeului, Suediei, Cehoslovaciei și 
Poloniei.
La Arosa (Elveția), s-a disputat un con
curs Internațional de schi contînd pen
tru „Cupa Europei" (feminin). Proba 
de slalom uriaș a fost cîștlgată de 
Odille Chalvin (Franța), cu timpul de 
1:23. Pe locurile următoare s-au clasat 
Irmgard Lukasser (Austria) — 1:23,60 
și Brigitte Schroll (Austria) —• 1:24,37. 
■La Oklahoma (S.U.A.), Intr-un concurs 
internațional de atletism pe teren aco
perit, kenianul Ben Jipcho a obținut 
un frumos succes clasîndu-se pe pri
mul loc în proba de o milă cu timpul 
de 4:02,7. Jipcho a cîștigat în acest se
zon toate cursele Ia care a participat. 
Proba de 60 
americanului 
în 6,8.■In prima zl 
echipe, care ...... ..
selecționata Ungariei a întrecut cu 11—5 
formația R. F. Germania. Alte rezul
tate : Polonia I — Polonia H 11—3 ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 14—2 ; R. F. Ger
mania — italia 10—6 ; polonia n — 
Bulgaria 9—7 ; Ungaria — Italia 11—3.

yarzi garduri a 
Rod Milburn

a competiției 
se desfășoară

revenit 
cronometrat

de sabie pe la Varșovia,

In cadrul campionatelor de natațle ale 
Franței, care au loc la Bordeaux, 
Rousseau a cîștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 1:55,01. Alte_ rezul
tate : 100 m. bras 
1:07,1 ; 200 m liber feminin 
Berger 2:08,72.

Bernard Combet
— Guylaine

tenis de la
Ashe l-a

în cadrul turneului de 
Tucson (Arizona), Arthur 
învins pe Rod Laver cu 7—6, 1—6, 6—4. 
John Newcombe a cîștigat eu 6—2, 7—5 
în fața lui Brian Gottfried. în alte 
partide din „sferturi" : Okker — Lutz 
(S.U.A.) 6—3, 7—5, Smith — Drysdale 
2—6, 7—5, 6—2. în semifinale se întîl- 
nesc : Newcombe — Smith și Ashe — 
Okker.■Rezultate înregistrate în turneul de 
tenis de Ia Salt Lake City : Connors 
(S.U.A.) — Velasco (Columbia) 6—4, 
6—4 ; Bohmstedt (S.U.A.) — Crookenden (Noua Zeelandă) 6—1, 6—3.

Continuă turneul feminin de tenis de 
Ia Akron (Ohio), o mare surpriză a 
furnizat jucătoarea sovietică Olga Mo
rozova care a învins-o cu 3—6. 6—2, 6—2 
pe americana Rosemary Casals. în 
semifinală, Morozova o va întîlnl pe 
Billy Jean King, care a eliminat-o cu
6— 3, 7—5 pe Julie Heldman. tn cea de-a 
doua semifinală se vor întîlnl Nancy 
Gunter șl Pam Teeguarden. Prima a 
cîștigat cu 1—6, 6—3, 7—6 Ia cehoslovaca 
Navratilova, iar a doua a dispus cu
7— 3, 6—2 de Sharon Walsh.■
în cadrul antrenamentelor pentru „Ma
rele premiu automobilistic al Africii de 
Sud", cunoscutul pilot american Peter 
Revson s-a accidentat mortal. La o 
turnantă mașina sa, suferind o defec
țiune tehnică, a luat foc. Cu toate efor- 

mal putut 
vîrstă

turile depuse, pilotul n-a _
fl salvat. Peter Revson era în de 35 de ani. Fratele său mai mare, 
Doug Revson șl-a pierdut și el viată 
ca pilot. în cadrul unei competiții automobilistice desfășurate, in 1970 în O- 
landa.

NU CEREȚI SUVENIRURI!

Pe adresa comitetului de organizare 
al C. M„ la Frankfurt pe Main, sosesc 
zilnic mit de scrisori din toate colțurile 
lum,1i. Cel care deschide plicurile știe 
de acum și conținutul lor. Nu este 
vorba de cereri de bilete, de acreditări sau rezervări de camere de hotel, ci 
de embleme, fanioane, insigne și mas
cotele C. M. „Tip și Tap", pe care 
colecționarii le solicită, evident In mod 
gratuit. Un tinăr din Malta a cerut un 
tricou, altul din Argentina o insignă a C. M. etc. Firește, scrisorile șl cererile 
rămin fără răspuns. Motivul e simplu, 
■așa cum a declarat un purtător de cu- 
vînt al comitetului de organizare : 
„Dacă am satisface toate aceste capricii, 
ar trebui să avem un serviciu de co
menzi șl o sumă apreciabilă. Pe scurt : 
nu avem 
ceară..."

echipa aflată In deplasare, cea a stu
denților din Pecs, se califica pentru 
etapa următoare. Conducerea formației 
studențești n-a vrut Insă să profite de 
această clauză a regulamentului șl a 
cerut rejucarea partidei. In al doilea 
joc. studenții au fost învinși și elimi
nați din „Cupă“. Gestul lor însă a fost 
apreciat ca atare de comisia care a 
acordat premiile pentru fair-play.

Șl TOTUȘI, FELE SE PREGĂTEȘTE...

Intr-adevăr, Pele a început pregătirile 
în vederea turneului final al „mondialelor- de fotbal. Dar, cu toate insisten
țele numeroșilor săi admiratori, cele
brul atacant brazilian nu are deloc in
tenția să mai apară pe gazon. El se

O

suveniruri și nici să nu ni se

TRIPLA ANIVERSARE
antrenorul echipei R. D. Ger-Recent, . . .. __mane, Georg Buschner a fost sărbăto

rit pentru mai multe aniversări. Ele 
sînt legate de unele succese ale echipei 
reprezentative, înregistrate sub condu
cerea sa. Astfel, pină acum, Buschner 
a condus echipa națională In 40 de 
meciuri, succesul cu Belgia însemnlnd 
cel de al 25-lea joc cîștigat și a 10-a 
victorie consecutivă. Antrenorul belgian 
Raymond Goethals a remarcat jocul 
bun al echipei R. D. Germane, care 
în turneul final al C. M. va fi capa
bilă de multe surprize. ..Grație unei 
pregătiri atletice admirabile si a valorii 
unor jucători ca Vogel, echipa R. D. 
Germane va fl un adversar dificil pen
tru oricare reprezentativă" — a spus Goethals.

MICROINTERVIU CU LUBANSKI
Se știe că tn meciul cu Anglia, des

fășurat anul trecut la Varșovia, celebrul 
atacant polonez Lubanskl a suferit o 
gravă fractură la picior. După mal 
multe operații ș! o pauză de aproape 
un an. recent, complet restabilit, Lu
banskl șl-a reluat antrenamentele. Zilele 
trecute el a apărut. în cadrul 
simpozion, la Palatul pionierilor __
Katowice, unde a răspuns unor între
bări. din care' reproducem pe cele importante.

— Care este dorința dv. cea mare 7
— Să joc în turneul final, șibine. ------ ---------

unui 
din
mai
mai

încăGrație contribuției mele, echipa 
Poloniei să se afirme în continuare, ca 
și în turneul olimpic și tn preliminariile C. M.

— Care a fost clipa cea mai fericită 
și cea mai nefericită din viața dv 7

— Atunci cînd la Miinchen am primit 
medaliile de aur. Zilele nefericite au 
fost mai multe, așa cum au întotdeauna 
fotbaliștii... Dar sper ca ele să fie de 
acum înainte cît mai puține...

— Vă gînditi de pe acum la retra
gerea din activitatea competitionaiă 1

— Da șl nu. Totul deDinde de felul 
cum voi juca după accidentul suferit.

— Care sînt cei mai valoroși fotba
liști europeni după părerea dv 7

— Tată ordinea : Cruyff, Beckenbauer, Netzer. Geaici.
— Cine va cîștiga campionatul mondial 7
— După 

nia, care 
priu. 
poate fi dezis... mai bine să nu facem 
pronosticuri.

calculul hîrtiei. R. F. Germa- 
beneficiază de terenul pro- 

Dar, cum în fotbal orice calcul

O ECHIPA FAIR-PLAY
Dintre cele patru premii pentru fair- 

play. acordate sportivilor din Ungaria 
pe 1973, unul a revenit echipei studen
țești de fotbal E.A.C. din orașul Fees. 
De ce a primit înalta distincție de 
sportivitate această formație care ac
tivează în campionatul județean 7 Ju- 
cînd, în deplasare, un meci în „Cupa 
Ungariei", pe un teren în jurul căruia 
se aflau terenuri de handbal pe care 
se disputau concomitent meciuri, fot
baliștii celor două formații erau deran
jați mereu de fluierul arbitrilor de 
handbal. La începutul reprizei a doua, 
la scorul de 0—9, arbitrul a decis opri
rea jocului. Conform regulamentului,

pregătește, în schimb, pentru rolul de 
comentator al uneia din cele mai Im
portante societăți de televiziune din 
Brazilia. Iată-1 tn fotografia noastră 
efectuind un ...antrenament de dicțiune 
și vorbire liberă într-o cabină de emi
siune.

Este interesant de știu că alte două 
companii de televiziune din Brazilia au 
recurs la serviciile altor iluștri cornpo- 
nenți ai echipei ce a cucerit ultimul 
campionat mondial : Gerson și Tostao. Se ‘ ' ’ ' - - ...... - ■
fel 
Șl

spune, chiar, că ei se dovedesc la 
de buni in fața microfoanelor, ca 

pe terenul de joc...
BILETE DE INTRARE FALSE

Cu prilejul meciului de baraj dintre 
Iugoslavia și Spania, disputat pe „Waid- 
stadion- din Frankfurt pe Main (R. F. 
Germania) controlorii de la intrare au 
descoperit că unele bilete, care serhă„ 
nau aproape perfect cu cele veritabile, 
erau totuși falsificate. Falsificatorii au 
pus în circulație peste 5 000 de ase
menea bilete, dintre care unele aii 
ajuns să se vîndă la prețul de 50 db 
m.ărci bucata la bursa neagră.

Față de cele intimplatg, autoritățile 
vest-germane au luat măsuri șt mai 
riguroase pentru a preîntîmpina falsifi
cările de bilete ce s-ar putea produce 

meciurile cele mai Importante din 
apropiatului turneu final al 

de fotbal.
la cadrul 
C. M.

SE
UN JUCĂTOR 

ADRESEAZĂ TRIBUNALULUI

In ultimele șase săptămîni. echipele 
engleze Newcastle și Birmingham, s-au 
întîlnit de nu mai puțin de șase ori 
în diferite competiții. întîlnirlle lor 
s-au remarcat printr-o duritate din ce 
în ce mai accentuată. Astfel, jucătorul 
Tony Want de la Birmingham ■ s-a 
decis să-1 dea în judecată pe Jim Simth 
de la Newcastle care, în cursul ultimei 
întilniri. l-a acidentat grav. Want are 
o dublă fractură a piciorului și nu v;a 
mal putea juca în actualul sezon.

Intenția lui Want a trezit vii comen
tarii în Anglia, deoarece ar fi pentru 
prima oară în istoria fotbalului brita
nic, cînd un jucător aocidentat se adre
sează tribunalului.
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