
PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni, 25 martie 1974, au început lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român.

Lucrările Plenarei au fost deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Plenara a adoptat, in unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. —- Proiectul legii remunerării după cantitatea și ca
litatea muncii ;

2. — Proiectul legii privind sistematizarea teritoriului 
§i a localităților urbane și rurale ;

3. — Proiectul tezelor Comitetului Central pentru cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberârii patriei de sub jugul 
fascist și planul de măsuri pentru întimpinarea acestei 
oniversări ;

4. — Informare cu privire la efectivul, compoziția și

structura organizațiilor interne ale partidului la 31 de
cembrie 1973 ;

5. — Informare cu privire la activitatea organelor de 
partid și de stat privind înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului ;

6. — Desemnarea delegaților Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul Frontului Unității Socialiste ;

7. — Unele probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă ca invitați primii secre

tari ai comitetelor județene de partid, membrii guvernu
lui, conducători ai unor instituții centrale de stat și ob
ștești, adjuncți ai șefilor de secții ale Comitetului Cen
tral, cadre de conducere din presă, —- care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit, dat fiind caracterul 
deosebit de important al problemelor înscrise la ordinea 
de zi, ca in cursul zilei de luni să se studieze docu
mentele, urmînd ca dezbaterile să înceapă în dimineața 
zilei de marți, 26 martie.

LA TELEFON 
ILIE NĂSTASE! 

Citiți interviul in pag. a IV-a

DE MIERCURI, LA CALAȚI ! A V-a EDIȚIE
A „CRITERIULUI TINERETULUI" LA BOX

0 NOUĂ CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ 
A EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI IN JUDEȚUL ILFOV

7 7 7

«—Pe marginea analizei efectuate de Biroul Comitetului județean de partid —
Biroul Comitetului județean Ilfov 

al P.CR. a analizat, cu cîteva zile 
în urmă, modul în care s-a desfă
șurat activitatea sportivă în peri
oada care s-a scurs de la publica
rea Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului.

S-a apreciat, cu acest prilej, fap
tul că în județul Ilfov activitatea 
sportivă, impulsionată puternic de 
importantul document de partid, 
s-a apropiat în mai mare măsură 
de masele de tineri și tinere. La 
acțiunile turistice — drumeții și 
excursii — au participat peste 
80 000 de pionieri, tineri și adulți : 
s-a extins și diversificat practicarea

unor ramuri sportive, au fost ini- 
țiați numeroși copii și tineri în 
tainele înotului; a început să se 
dezvolte gimnastica la locul de 
muncă, un prim experiment cu- 
prinzînd 4 întreprinderi cu circa 
1000 de practicanți; au fost reac
tualizate crosurile populare, anul 
1973 mareînd organizarea a cîtorva 
sute de asemenea acțiuni sportive 
de masă-

Aceste reușite s-au datorat și 
unei mai bune colaborări între or
ganele sportive și cele sindicale, 
unei contribuții mai active a or
ganizațiilor U.T.C. atît din între
prinderi, cît și de la sate. Merită 
a fi evidențiate asociațiile sportive 
Cetatea Giurgiu, I.T.A. București,

Ș.N- Oltenița, Fer om Urzicenl, 
Cinematografia Buftea, unitățile 
cooperativelor de producție din Ur- 
zicenî etc.

Progrese însemnate au fost ob
ținute în domeniul educației fizice 
și sportului școlar, constatîndu-se 
în această privință organizarea mai 
judicioasă a lecțiilor de educație 
fizică, desfășurate anul trecut, in 
majoritatea școlilor ilfovene, în 
aer liber, precum și angrenarea 
ținui număr apreciabil de elevi în 
activități sportive și turistice, în 
competiții de masă. Participarea 
elevilor la campionatele școlare, Ia 
concursurile intitulate sugestiv 
„Nota 10 la atletism" reprezintă 
un pas înainte în consolidarea ac

tivității sportive a tineretului stu
dios. S-au remarcat, sub acest aspect, 
școlile generale nr 2 și 3 din Giurgiu, 
nr. 1 și 3 din Oltenița, nr. 2 din 
Urziceni, liceul nr. 1, liceul eco
nomic și școala profesională de 
construcții din Giurgiu, liceul nr- 
1 din Oltenița, școlile și liceele din 
comunele Brănești, Hotarele, Călu- 
găreni. Dragomirești Vale, Bolin- 
tin Vale, Ciorogîrla, Fundulea ș.a.

In perioada care a trecut de la 
apariția Hotărîrii s-a îmbunătățit 
simțitor și baza materială a spor
tului ilfovean. Au fost amenajate 
80 de baze sportive simple. 15 săli 
de sport în școli, au fost date in 
folosință bazine de inot la Fabri-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

S-a dat startul în crosul rezervat fetelor. Duminică, stadionul Voința 
a fost gazda primitoare a numeroase întreceri sportive de masă 

Foto : Dragoș NEAGU

NUMEROȘI PARTICIPANT! ÎN ÎNTRECERILE SPORTIVE DE MASĂ
Duminică a fost din nou o zi... 

țilină pe stadionul Voința din Capi
tală. Au venit aici aproape 500 de 
tineri din unitățile cooperativelor 
meșteșugărești ca să participe Ia 
concursurile inaugurale ale popularei 
competiții sportive de masă, ediția 
de vară a „Cupei tineretului". Acea
stă frumoasă duminică sportivă a în
ceput, conform unei tradiții a orga
nizatorilor (clubul Voința) cu un cros 
la care au participat voleibaliști, 
handbaliști și popicari. Apoi au înce
put întrecerile preliminare ale primei

etape a competiției, pe grupe spor
tive, fază care se va încheia la 15 
aprilie. Pe patrulaterele cu zgură 
s-au întrecut 14 echipe de volei de 
la cooperativele Tehnometalica (cu 4 
formații), Tricotextil, Muncă și artă, 
Igiena etc. La handbal, au fost pre
zente in prima zi a competiției 10 
formații reprezentînd unitățile Teh
nometalica, Arta încălțămintei. Igiena, 
Metalica și altele.

Este interesant de amintit că în- 
cepind din aceste zile, toate terenu
rile, inclusiv popicăria (cu șase piste)

vor fi puse la dispoziția tinerilor 
sportivi cooperatori care participă la 
concursurile „Cupei tineretului". Zil
nic vor avea loc întreceri, progra
mate de către conducerea clubului 
Voința în colaborare cu conducerile 
grupelor sportive din cooperative.

în încheiere vă prezentăm pe cei 
mai buni alergători care s-au între
cut la cros (800 m fete) și (100 m 
băieți) pe aleile complexului Voin
ța : fete : 1. Maria Căpiță (Igiena), 
2. Georgeia Cristea (Igiena), 3. E- 
caterina Chețu (Marochineri) : BĂ
IEȚI : 1. Marin Savu (Igiena), 2. A- 
lexandru Stan (Arta încălțămintei), 3. 
Ion Goia (Eiectrobobinaj). (T. R.)

TURDA
PIONIERII, PRIETENII 

ALERGĂRILOR DE CROS
In organizarea comisiei sportive 
Consiliului municipal Turda al

„CROSUL BALCANIC" început dl sezon 
PROMIȚĂIOS PENTRU ALERGĂTORII ROMÂNI

a
organizației pionierilor a avut loc 
o reușită întrecere de cros cu par
ticiparea celor 
aproape 300 
mai buni din 
participant! la

Cîștigătorii :
Categoria 6—10 ani, băieți - 

Alexandru Popa (Șc. gen. 2) ; fete 
— Mariana Dordai (Șc. gen. 2).

Categoria 11—14 ani, băieți — 
Adalbert Totar (Șc gen. 9) ; fete — 
Ana Husar (Șc. gen. 9).

I. DAN, prim-vîcepreședinte al 
Consiliului municipal Turda 

pentru educație fizică și sport.

mai mici sportivi, 
de concurenți, cei 

cei aproape 6 000 
etapele precedente.

Florian Ghiță, pe care-l vedeți antrenîndu-se, este unul dintre principalii 
pretendenți la titularizarea în echipa națională la categoria semiușoară

în Sala
Galați se vor reîn- 

pugiliști

începînd de miercuri, 
sporturilor din 
tîlni cei mai buni tineri 
din România, în cadrul competiției 
„Criteriul tineretului". Aflată la 
cea de-a V-a ediție, întrecerea ini
țiată de ziarul „Munca" și organi
zată în colaborare cu F.R. Box, 
C.J.E.F.S. și Consiliul județean 
al Sindicatelor, se va disputa și de 
data aceasta tot la Galați, localitate 
ce s-a dovedit a fi mereu o exce
lentă gazdă a competițiilor pugi- 
listice-

Față de anii trecuți, „Criteriul 
tineretului" din acest an are un 
caracter deosebit, el constituind 
unul dintre principalele momente 
ale selecției pentru campionatele

europene ce vor avea loc, la în
ceputul lunii iunie, la Kiev. Fireș
te, cei mai mulți dintre principa
lii pretendenți la un loc în echipa 
pentru acest important eveniment 
sportiv internațional s-au remar
cat cu prilejul altor competiții in
terne sau internaționale consuma
te pînă acum. Dar, la multe dintre 
cele 11 categorii de greutate exis
tă sportivi de valori sensibil egale 
a căror rivalitate continuă, și nu
mai forma sportivă a candidaților 
la titularizare din aceste ultime 
două luni îi va putea ajuta pe an
trenori să ia o hotărîre. De aseme
nea, „Criteriul tineretului" ne-a o- 
bișnuit cu o serie de apariții sur
prinzătoare, boxeii ta'lentați care

Turneul final al campionatului feminin de volei (locurile 1-6)

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI,

ÎNVINGĂTOARE
CONSTANȚA, 25 (prin telefon), 

în mijlocul unui interes deosebit, 
în Sala sporturilor din localitate 
— în care cu greu se mai putea 
găsi un loc liber 
timul episod al 
cucerirea titlului 
pionatul feminin

Prima partidă a turneului a adus 
față în față echipele bucureștene 
Dinamo și Constructorul- Dinamo- 
vistele, cu un joc mai bine orga
nizat, datorită siguranței mai mari 
la preluare și paselor inspirate pe 
care ridicătoarele le-au servit ata
cului au obținut o victorie 
gorică cu scorul de 3—0 (12, 
Totuși, ele nu au strălucit, 
experiența de concurs mai 
și apărarea la fileu mai 
le-a îngăduit să se impună. 1 
de comportarea din meciul de 
Iași, în care Constructorul

— a început ul- 
disputei pentru 

național în cani
de volei.

IN PRIMA ZI

ZAGREB, 25 (prin telex). La nu
mai 24 de ore după splendidul suc
ces al alergătorilor români la Cro
sul balcanic, impresiile au rămas 
la fel de puternice. Și sîntem con
vinși că toți cei care au fost ’de 
față, care au urmărit șl au trăit 
cele cinci alergări vor purta pentru 
multă vreme imaginea mereu re
petată — îneîntătoare stereotipie — 
a prezenței „in corpore" a atleților 
noștri în rruntea tuturor curselor. 
Așa cum spuneam și în cronica în
trecerilor, ei au dominat cursele de 
o manieră categorică, fără prece
dent la Crosul balcanic, echipele, 
începînd cu junioarele și terminînd 
cu seniorii, lăsînd impresia unor 
mecanisme bine puse la punct.

Ne este foarte plăcut să repetăm 
rezultatele sportivilor noștri : 7 ti
tluri, două Ia individual, prin VIO
RICA NEAGU, în proba junioare
lor, GHEORGHE GHIPU, la tineret, 
și cinci titluri, adică toate, în în
treceri pe echipe obținute de fie
care dată la diferențe foarte mari 
de puncte. Trebuie, de asemenea, să 
notăm că în cele cinci alergări am 
avut cîte doi reprezentanți pe po
dium, reprezentanții noștri cîștigînd 
două treimi din totalul medaliilor 
decernate în probele individuale.

Este inutil șă mai spunem că atle-

ții români au lăsat o impresie deo
sebită. Toți antrenorii echipelor 
participante au felicitat călduros 
delegația noastră, exprimîndu-și în 
termeni elogioși admirația la adre
sa evoluției componenților săi. Do 
asemenea, numeroși ziariști prezenți 
la fața locului nu s-au dovedit de 
loc zgîrciți în aprecierile făcute la 
adresa învingătorilor.

Ziarul „Delo" din Ljubljana își 
începe comentariile pe marginea în

trecerilor de la Velenje pe prima 
pagină, sub un titlu scris cu ver 
zale uriașe : „România a cîștigat 
aproape tot". In articol se spune 
printre altele : „Foarte bine pregă
tiți și cu o ambiție deosebită, spor
tivii români nu au lăsat aproape 
nici o speranță adversarilor". La

Vladimir MORARII

SF. GHEORGHE
ÎN ÎNTRECERE, CEI MAI BUNI 
JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ

Faza județeană din cadrul 
„Cupei tineretului" la tenis de 
masă a avut loc la Zăbala, desem- 
nînd următorii cîștigători:

Categoria 15—19 ani, fete — He- 
lyo Orsolya (Lie. Tg. Secuiesc), 
băieți Laszlo Kovacs (Lie. 2 Sf. 
Gheorghe).

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)

REPORTAJ PE

ANTRENORI ROMÂNI 

ÎN SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ

LA BUDAPESTA
cei mai apreciați antre-Doi dintre .

nori români de scrimă — Mihai Ticu- 
șan de la Tractorul Brașov și Ștefan 
Haukler de la Clubul sportiv Satu 
Mare — vor participa, începînd din 
această eăptămînă, la un schimb de 
experiență cu antrenorii din capitala 
Ungariei. La Budapesta, reprezentan
ții scrimei noastre vor avea prilejul 
să cunoască în amănunt felul cum 
sînt organizate secțiile marilor clu
buri, cum se realizează munca de se
lecție cu copiii și juniorii, modul de 
desfășurare a procesului de instruire 
etc.

Acțiunea se Înscrie pe linia bunelor 
relații de colaborare, care s-au sta
tornicit între federațiile de resort din 
România și Ungaria.

Fierar-betoniștii lucrează intens la realizarea cadrelor de 27 tone, care 
vor susține acoperișul „sălii polivalente" Foto : V. BAGEAC

cate- 
6, 4).
însă 

vastă 
ermetică 

Fată 
s la 

Iași, în care Constructorul _ dă
duse o replică deosebit de hotărîtă, 
de data aceasta jucătoarele lui S. 
Chiriță s-au prezentat mult mai 
slab, comițînd erori în toate com
partimentele. înfrîngerea severă se 
datorează, în primul rînd, plasa
mentului greșit în teren, ceea ce 
a făcut ca voleibalistele de la 
Constructorul să fie surprinse în
totdeauna pe picior greșit. De ase-

menea, blocajul a fost cu regula
ritate tardiv și neomogen, iar atacul 
anemic, date fiind și preluările 
nesigure. Arbitrii Z, Patru și AI. 
Dragomir, ambii din București, au 
condus bine următoarele formații: 
DINAMO : Alexandrina Constanti- 
nescu, Venera Hoffman, Emilia 
Stoian, Petruța Tache, Constanța 
Dinculiță (Maria Dobrogeanul, 
Helga Bogdan: CONSTRUCTORUL: 
Victoria Banciu, Doina Rusu, Da
niela Steriade, Paula Cazangiu, 
Ileana Teodorescu, Narcisa Natea 
(Victoria Drăgan)-

Năvalnic a început ce de-a doua 
partidă a zilei, Penicilina Iași — 
C.S.M. Sibiu. încurajate frenetic de 
un numeros grup de simpatizanți, 
ieșencele au impus jocului un ritm 
alert, căruia sibiencele nu i-au re
zistat. Surprinse de acțiunile în 
viteză ale adversarelor, elevele 
prof. FI. Braicu au cedat la mare 
diferență primul set. în această 
parte, de la C.S.M. doar Marilena 
Milea (excepțională în acest meci) 
a pus probleme sextetului ieșean. 
Sibiencele au izbutit, însă, în setul

nu se făcuseră remarcați pînă la 
întrecerile respective, dar care au 
reușit să răstoarne ierarhiile dina
inte stabilite. Fără a ne depărta 
prea mult în timp, trebuie să a- 
mintim că în luna noiembrie, la 
ultima ediție, Constanlih Bnzdu- 
ceanu (necunoscut pînă atunci) s-a 
instalat cu autoritate în fruntea 
categoriei cocoș, poziție pe care 
n-a mai cedat-o. Asemenea exem
ple ar mai putea continua. Au 
fost extrem de multe cazurile în 
care competiția rezervată tinerilor 
pugiliști a însemnat pentru ei 
poarta de intrare în sportul de 
performanță- Trecînd în revistă 
lista cîștigătorilor in cele patru 
ediții anterioare, descoperim nume 
ca Simion Cuțov, Marian Lazăr, 
Mircea Tone, Sandu l'irîlă, Alexan
dru Turei etc-, boxeri care apoi au 
realizat frumoase performanțe pe 
plan internațional. Desigur, nici 
ediția ce începe miercuri la Ga
lați nu va face excepție. Cei mai 
buni „cădeți" ai boxului roma
nesc se vor strădui să fie selecțio
nați în echipa pentru campionatele 
europene, iar două luni maj tîrziu, 
avem convingerea că vom scrie 
despre succesele lor în competiția 
continentală.

Programul competiției de la Ga
lați este următorul : miercuri și 
joi, de Ia ora 18,30 — semifinalele: 
sîmbătă, ora 18,30 — finala. Cei 
patru participant la fiecare cate
gorie sînt următorii : semimuscă : 
Paul Dragu, Dumitru Negru. Turan 
Rușii, Constantin Cristea ', muscă : 
Niță Robu, Nicolae Stoenescu. Mi
hai Donciu, Constantin Voinescu ; 
cocoș : Constantin Buzduceanu, 
Jenei Vancea, Ionel Gheorghe. Ion 
Căprărescu ; pană : Adrian Turci- 
tu, Titi Tudor, Florin Livădaru, 
Ion Mantu ; semiușoară: Florian 
Ghiță, Vergii Sîrbu, Paul Iancu, 
Nicolae Tolcan ; ușoară; Carol 
Hajnal, Nicolae’ Nichitov, Nicolae 
Nicolaev, Mihai Hozo ; semimijlo- 
cie : Damian Cimpoieșu, Ion Tru- 
ță, Florian Chițescu, Andrei Pleșa; 
mijlocie mică : Costache Ciochină, 
Ștefan Turcuș. Paul Papp, Vasile 
Drăghia ; mijlocie : Nicolae Chipi- 
rog, Grigore Sasu, Aurel Sasu, 
Gheorghe Bucur ; semigrea : Mir
cea Simon, Dumitru Căpățînă, Ște
fan Ștefaniuc, Gheorghe Stafie; 
grea : Constantin Dafinoiu, Gică 
Axente, Dumitru Galeș.

Mihai TRANCA

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

PROGRAMUL DE AZI
Ora 16 :
Penicilina — Dinamo
C.S.M. Sibiu — Rapid
Farul — Constructorul.

Partida Penicilina — Dinamo 
va putea fi urmărită, în trans
misie directă, și pe micul ecran.

„DEALUL PISCULUI11

CEA MAI MARE ZONĂ
DE AGREMENT A CAPITALEI

PRINDE CONTUR
• „Sala polivalenta" o bijuterie arhitectonică • Orășelul 

piilor și parcul de distracții — viitoare puncte de atracție • 
nou ștrand pentru populația Capitalei • Pe șantier —nici o 
de odihnă • „Ceea ce facem, facem pentru noi toți"

Puțini sînt cei care își mai amin
tesc cu exactitate ce a fost cu cîteva 
luni în urmă in zona 
„Dealul Piscului", dar cu greu 
găsi pe cineva care să nu-ți
— cu mîndrie și satisfacție —
aici -se va înălța in scurtă ____
„Sala polivalentă", înconjurată de un 
mare parc de agrement și un 
al copiilor

„Sala polivalentă" va fi o con
strucție modernă care va permite atît 
desfășurarea unor competiții sportive 
de anvergură, cît și a unor manifes
tări culturale și, întruniri publice, 
fiind dotată cu toate instalațiile afe
rente, de la aparatura necesară pen
tru transmisii radiotelevizate pînă la 
încăperi speciale destinate refacerii 
după efort. Dimensiunile sînt impre
sionante : înălțimea totală — 27 m, 
deschiderea — 90 m, înălțimea sălii
— 14 m, capacitatea — 6 000 și 8 000 
de locuri, pe o suprafață desfășurată 
de 30 000 m. p.

cuprinsă pe 
vei 

spună 
că 

vreme
orășel

co- 
Un 
oră

Deocamdată, aici domnește atmos
fera specifică marilor șantiere. Se 
lucrează intens, colectivul de munci
tori,. tehnicieni și ingineri îngăduin- 
du-și puține ore de răgaz. Este și 
normal, deoarece ei s-au angajat să 
încheie lucrările la sală în luna 
iunie. Și timpul, care se scurge im
placabil, nu permite încetinirea rit
mului.

Vizităm șantierul. Ghid ne este 
maestrul sportului, Mircea Ștefănescu, 
fost portar al echipei de polo, parti
cipant la două Olimpiade, acum in
giner șef al lucrării realizate de Cen
trala construcții-montaj, cu sprijinul 
unor mari întreprinderi. „Pentru 
mine — ne spune ing. M. Ștefă-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

UN AL DOILEA 
MECI DE FOTBAL 

BRAZILIA - 
ROMÂNIA ?

Confederația de sporturi 
din Brazilia a propus forului 
nostru de specialitate ca re
prezentativele de fotbal ale 
celor două țări să mai sus
țină o partidă, în afara ce
lei programată la 17 aprilie. 
Această întîlnire ar urma să 
aibă loc la 14 aprilie. F.R.F 
urmează să decidă asupra a- 
cestei propuneri.

Turneul internațional de gimnastică de la Moscova

RODICA SABĂU - PRIMUL LOC LA SĂRITURI
La Palatul sporturilor din Mos

cova, în prezența â peste 8 000 de 
spectatori, s-a desfășurat timp de 
două zile un mare turneu interna
țional de gimnastică, la care au 
participat gimnaste și gimnaști din 
Algeria, Anglia, Bulgaria, Ungă, 
ria, R. D. Germană, Olanda, Ca
nada, R.P.D. Coreeană, Cuba, Po
lonia, România, S.U.A., Franța, 
Finlanda, Cehoslovacia,’ Elveția, Ja
ponia și U.R.S.S. Așa cum era de 
așteptat, întrecerile au fost domi
nate de reprezentanții țării gazdă. 
La individual compus feminin vic
toria a fost repurtată de tînăra de 
15 ani Svetlana Grozdova. care a 
obținut 37,90 p la exercițiile liber 
alese. Ea s-a remarcat îndeosebi 
la bîrnă, aparat Ia oare a fost no
tată cu 9,70. Iată, de altfel, pri. 
mele clasate : Svetlana Grozdova 
37,90, Elena Primak 37,50, Elvira 
Saadi 36,85, Elena Abramova 36,65 
(toate U.R.S.S.), Un remarcabil

succes a înregistrat tînăra gimnas
tă româncă Rodica Sabău, clasată 
pe primul loc la sărituri. Agenția 
TASS, în relatarea sa despre tur
neul de la Moscova, menționează 
că gimnasta româncă este singura 
dintre sportivele străine care a 
urcat pe podium la această edi
ție a competiției. Gimnasta noas
tră a obținut 9,40 în ambele zile 
de concurs, astfel că s-a clasat pe 
primul loc cu 18,80, întrecîndu-le 
pe Grozdova — 18,60, Saadi — 
18,55, Primak — 18,55. In con
cursul masculin, primul loc la in
dividual compus a revenit cunos
cutului sportiv sovietic Viktor Kli
menko cu 56,65, urmat de Paata 
Șamughia (U R.S.S.) 55,50, Wolf
gang Thiiene (R.D.G.) 55,45, Mitsuo 
Tsukahara (Japonia) 55,45, Ruben 
Mikaelian (U.R.S.S.) 54,70.

Astăzi și mîine, la Riga, majo
ritatea concurenților care au evo
luat la Moscova se vor înfrunta 
din nou.

Rodica Sabău, pe covorul de gimnastică Foto : I. MIHAICA
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Prof. JOSE teixiera: „ROMÂNIA ESTE ÎN HANDBAL
CEEA CE E BRAZILIA ÎN

Numărul antrenorilor și specialiș
tilor de peste hotare care vin în 

• țara, noastră pentru a se perfecțio
na în handbal crește pe zi ce tre
ce, în momentul de fată aflîndu-se 
Ia noi trei antrenori argentinieni 
și unul brazilian. Cu acesta din ur
mă am avut prilejul să ți purtăm 
o discuție interesantă.

Este vorba de profesorul Jose Te- 
îxiera, coordonatorul problemelor 
handbalului studențesc din cadrul 
Departamentului de educație fizică 
șl sport, antrenor și profesor de 
educație fizică în statul Guanabara 
(Rio de Janeiro). Iată declarația pe 
care interlocutorul nostru a avut 
amabilitatea să ne-o facă:

„îmi planificasem să vin în Ro
mânia înainte de recent încheiata

AVEȚI JUNIORI DE VALOARE ?
TRIMITEȚI-I LA TRIAL!

'Anunțind tuturor secțiilor din 
țară trialul pentru definitivarea lo
turilor reprezentative de juniori și 
junioare (București, 17—18 aprilie), 
Federația română de handbal a 
menționat în Buletinul informativ 
un lucru puțin obișnuit. Asupra a- 
cestuia vrem să ne oprim. Să ve
dem, insă, ce cuprinde mențiunea : 
„Unitățile sportive care consideră 
că au sportivi juniori susceptibili 
de selecționare în Ioturile repre
zentative sint invitate să trimită 
acești jucători la trial".

Deci federația a deschis (larg) 
porțile loturilor reprezentative și 
oferă (tuturor!) posibilitatea de a 
trimite la selecționare jucătorii pe 
eare-i consideră capabili să facă 
parte din echipele naționale de ju
niori. Și aceasta după ce tehnicie
nii federației au observat în zeci și 
sute de meciuri juniorii, după ce 
au căutat să-i aleagă pe cei mai 
buni! De ce a fost necesară, to
tuși, acea mențiune ?

în primul rînd se admite posi
bilitatea ca jucători buni, de pers
pectivă să nu fi evoluat la valoa
rea lor în momentul cînd erau pre-

HANDBALISTELE DE LA I.E.F.S.
CONTINUĂ SĂ ALERGE

DUPĂ UN TEREN... DE ANTRENAMENT!
Este firesc ca orice echipă să dis

pună de un teren pe care să-și pre
gătească performanțele. Dar iată că 
există o formație și nu una oare
care... lipsită de acest element ab
solut necesar. Iar lucrurile sint cu 
atît mai triste cu cit formația se nu
mește I.E.F.S. București și deține tit
lul de campioană a României 1 Să-i 
dăm. insă ctivîntul antrenorului Ion 
Bota, conducătorul formației :

„Se așteaptă de la noi, ca de Ia 
orice echipă campioană, rezultate 
constaut-bune, performanțe de nivel 
înalt și jucătoare de perspectivă- Dar 
cur.-, putem realiza aceste lucruri dacă 
nu ni se asigură nici teren pentru 

0 NOUĂ CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA MULTILATERALA 
A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI ÎN JUDEȚUL ILFOV

(Urmare din pag. 1)

ca de Ferite Urziceni, in comuna 
Ghimpați, a fost reamenajat bazi
nul de inot al schelei Carte,jani, a 
fost inaugurată baza turistică și 
nautică a BTT de Ia Buftea, au 
fost organizate primele competiții 
pe terenurile de tenis de la I.A.S. 
„39 Decembrie", din Urziceni. 
Giurgiu, de la Autobaza Cățelu etc. 
într-o bună măsură, asemenea rea
lizări poartă amprenta efortului 
maselor de tineri din județ, care 
prin muncă patriotică au îmbo
gățit zestrea sportivă a Ilfovului.

în ciuda acestor plusuri eviden
te, sportul de masă din județ a 
fost, totuși, frînat în dezvoltarea 
sa și mai impetuoasă datorită unor 
slăbiciuni legate de stilul de mun
că al activiștilor sportivi, de lipsa 
de colaborare ce se mai manifestă 
pe alocuri între organele cu res
ponsabilități și cele cu atribuții în 
domeniul sportului- în acest sens 
se cuvine să arătăm că. de pildă, 
gimnastica la locul de muncă este 
organizată în prea puține unități 
cu profil industrial, că marca ma
să a tineretului nu este, încă, cu
prinsă într-o asemenea activitate 
compensatorie, extrem de utilă 
pentru sănătate și producție. Este

CEA MAI MARE ZONĂ DE AGREMENT 
A CAPITALEI PRINDE CONTUR

(Urmare din pag. I)

nescu — faptul că mi s-a Încredințat 
conducerea șantierului are o dublă 
semnificație : ca sportiv și ca spe
cialist. Mă bucur că pot să-mi aduc 
și pe această cale contribuția mea, e 
drept modestă, la ridicarea unui nou 
edificiu destinat sportului ca și unor 
alte manifestări de importantă ma
joră și că, în același, timp, specialis
tul are posibilitatea, împreună cu în
treg colectivul, să utilizeze cele mal 
înaintate metode tehnice, unele _ In 
premieră, toate destinate realizării 
unui ansamblu arhitectonic deosebit".

într-adevăr, soluțiile propuse pre
văd multe premiere inginerești. Una 
dintre ele este realizarea direct pe 
șantier a principalelor structuri de 
beton- O sarcină deosebit de grea, 
pusă în fața colectivului de la
I.C.P.A.B. —Granitul. „Pentru acea
sta — ne-a spus inginerul șef al în
treprinderii. Iulian Andone — am 
mutat o parte din fabrică la locul de 
producție. Noi a trebuit să realizăm 
cadrele care vor susține acoperișul 
sălii și numai o singură bucată cîn- 
tărește 27 de tone. Datorită constru
irii lor aici, ele sint mal ieftine și 
am dat, totodată, posibilitatea ca să 
se grăbească ritmul la alte lucrări".

De altfel, utilitatea unei astfel de 
soluții a fost apreciată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 

ediție a Campionatului mondial, 
așa incit victoria echipei române 
nu a făcut decît să mă bucure că 
am ales țara dumneavoastră pen
tru a mă perfecționa. De altfel, 
trebuie să vă spun că așa cum 
Brazilia reprezintă in fotbal o școa
lă de nivel foarte înalt, România 
este în handbal țara cea mai apre
ciată în lumea întreagă. In perioa
da pe care am petrecut-o aici am 
fost uimit de excelenta organizare 
a federației de specialitate, de 
munca asiduă, desăvîrșită aș spu
ne, pe care profesorii și antreno
rii de handbal o desfășoară cu ele
vii lor, de continuitatea oferită ju
cătorilor din momentul inițierii și 
pînă Ia consacrare.

Am avut prilejul să urmăresc 

zenți observatorii. Apoi, noua ho- 
tărîre vine să înlăture orice dubii 
ar fi existat asupra valorii unor 
juniori selecționați pentru că — și 
trebuie să subliniem în mod spe
cial lucrul acesta — trialul se va 
organiza în fața tuturor membri
lor Biroului federal și ai Colegiu
lui Central do antrenori !

Este cunoscută maniera în care 
— nu o dată — antrenori ai echi
pelor de juniori vorbesc despre 
cooptările în Ioturile reprezenta
tive. întotdeauna există unii care 
..au fost uitați11 sau „trecuți cu ve
derea11, care au elevi „foare buni, 
dar neluați în seamă11, care „știu 
ei cum se fac selecțiile”... De-acum 
nu vor mai putea exista discuții, 
nici îndoieli și nici nemulțumiri! 
în lotul de perspectivă vor fi opriți 
doar cei mai buni, poate chiar cei 
mai buni dintre cei buni, îar ho- 
tărîrea nu va fi luată de unul sau 
de doi antrenori, cl de cei mai 
competenți specialiști ai handba
lului nostru. Or. trebuie să recu
noaștem, inițiativa este excelentă...

antrenament ? Ne pregătim pe uncie 
apucăm, ne rugăm de alt® formații 
(cel mai des de Progresul) pentru 
cît~ o poziție de o oră pe terenul lor, 
ne prezentăm și în rolul de „sparing- 
partneri", facem orice doar-doar 
vom acumula mai multe ore de pre
gătire... Despre jocurile de campionat 
nici nu mai vorbesc ; noi nu am știut 
niciodată ce înseamnă terenul pro
priu, așa că noțiunea de meci acasă 
arc mai mult un caracter simbolic. 
Spun toate aceste lucruri pentru că 
am fost întrebat în ce stadiu de pre
gătire ne aflăm. Răspunsul cred că 
se subînțelege !“...

cazul întreprinderilor Filatura Ol
tenița, Textila Dunăreană etc. Se 
constată că unele cadre de condu
cere din întreprinderi nu acordă 
suficient interes pentru cuprinde
rea salariaților in practicarea unei 
activități continue (Cinematogra
fia Buftea, Fabrica de cărămizi 
Urziceni, fabricile de conserve Va
lea Roșie și Buftea), limitindn-se 
adesea Ia cite o echipă de fotbal, 
cum este cazul la Plătărești, Ra- 
dovanu, Găujani, Crevedia, Adu
nați Copăceni ș.a.

Regretabil este și faptul că în 
perimetrul școlilor și liceelor orga
nizațiile de pionieri și, U.T.C., une
ori și profesorii de specialitate nu 
ajută în suficientă măsură consi
liile asociațiilor sportive în orga
nizarea unor activități permanen
te, în respectarea calendarului 
competițional, în inițierea unor ac
țiuni care să se desfășoare în pe
rioada vacanțelor. Exemple nega
tive oferă în această privință șco
lile generale nr- 1 și 3 din Olteni
ța, cele din Budești, Malu-spart, 
Copăceni, liceul Pedagogic și școa
la profesională din. Oltenița.

Este de reproșat activiștilor spor
tivi din acest județ faptul că în 
dezvoltarea bazei materiale se 
semnalizează cîteodată tărăgănări.

general al partidului, eu prilejul re
centei vizite de lucru pe șantierul 
sălii: „Este bine că aceste prefabri
cate se fac aici. Ele se realizează la 
un preț de cost mult mai redus"-

...Se lucrează intens. Oamenii nu-și 
îngăduie nici un moment de odihnă. 
Printre cele mai bune brigăzi se află 
și cele de betoniști și fierari beto- 
niști, conduse de Nicolae Tihan și 
Ion Neagu. Discutăm -cu cel din urmă, 
„Avem o sarcină de mare răspundere 
și toți băieții din echipă au înțeles 
acest lucru. Așa cum spunea șl to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, ceea 
ce facem aici, facem pentru noi toți, 
pentru binele nostru. Or, fiecare din
tre noi vrea să aibă copii sănătoși, 
să poată să găsească un colt liniștit 
unde să se odihnească după orele de 
muncă. Iar, ceea ce se face aici va 
răspunde tocmai acestor dorințe. Și, 
pentru aceasta, noi ne-am angajat să 
realizăm numai lucrări de înaltă ca
litate".

Pe șantier sint mulți tineri. Ne 
este greu să-i numim pe toți, dar 
printre cei care se remarcă cu deo
sebire se numără dulgherii Anton 
Vanosa și Antal Gherasim, betoniștii 
Ivanpv Condrea și Serghei Mitre, fie- 
rar-betoniștii Ion Stănescu și Ștefan 
Culică, fierarii Ion Mitroi și Gheor- 
ghe Golea.

în ansamblul arhitectonic ce se va 
ridica în această zonă, sala va repre
zenta punctul central, dar un loc de

FOTBAL!“
antrenamente la cel mai înalt ni
vel, să discut cu cei mai buni an
trenori ai dumneavoastră, să învăț 
deci, o sumedenie de lucruri pe 
care handbalul brazilian — aflat 
la început de drum — le va fo
losi la tnaximum. în plus, aș vrea 
să profit de prilejul ce mi se oferă, 
mulțumind și prin intermediul zia

rului tuturor celor care m-au în
conjurat cu prietenie și atenție in 
cursul perioadei petrecute în 
România”.

CORNEL PENU — 
DIN NOU LA GALAȚI!

Reîntorși la cluburile lor pentru 
a-și începe pregătirile în vederea 
noii ediții a diviziei A, handbaliș- 
tii din reprezentativa României, 
campioană mondială, continuă să 
primească numeroase invitații. Pe 
care nu întîrzie să le onoreze...

Cornel Penu, cel mai bun portar 
al „mondialelor11 din R. D. Ger
mană. a fost, invitat la o întîlnire 
cu cadrele didactice și studenții 
Institutului Politehnic din Galați. 
Era vorba, de fapt, de o reîntîlni- 
re, pentru că portarul reprezenta
tivei țării noastre obținuse, cu 
cițiva ani în urmă, diploma de in
giner la acest Institut.

întîlnirea a fost călduroasă, emo
ționantă. îar Penu s-a simțit... ca 
la el acasă. Printre participanții 
la această frumoasă întîlnire s-au 
aflat prof. univ. Iosif Tigri .recto
rul institutului, prorectorul P. Di- 
nache, prof. univ. D. Bogatu, 
prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. Ga
lați. ine. T. Oprică și asist, univ. 
Cezar Nica (fostul coechipier al lui 
Penu).

Sărbătoritului i s-au solicitat o 
sumedenie de autografe și i s-au 
dedicat chiar cîteva... catrene ! Fes
tivitatea s-a încheiat- (clupă trei 
ore !) cu un aplaudat concert de 
muzică ușoară, susținut de orches
tra Casei de cultură a studenților 
din Galați.

T. SIRIOPOL, coresp. județean 

cum este cazul cu lucrările de fi
nisare dc la stadionul din Urzi
ceni Și terenul de sport din parcul 
orașului Oltenița, cu baza a doua 
a asociației sportive Dunărea Giur
giu. în' același timp se constată în 
unele comune rămineri in urmă 
în privința repartizării de către 
consiliile populare și C.A.P.-uri a 
unor terenuri neproductive pentru 
amenajări sportive prin munca 
patriotică a tineretului. Cazuri de 
acest fel le oferă comunele Vidra, 
Tămădău, Obedeni, Buriaș ele.

Cu toate succesele evidențiate, 
așa cum remarca, în cuvîntul său, 
tovarășul Miron OUeanu, secretar 
al C.N-E.F.S., sa manifestă încă 
neajunsuri in popularizarea acțiu
nilor tie masă, în stilul de muncă 
al unor activiști sportivi.

Tn concluziile dezbaterilor din 
Biroul Comitetului județean de par
tid, prezentate de tovarășul Gheor- 
ghe Necula, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., 
s-a apreciat că, fără a se diminua 
realizările obținute, sportul de 
masă nu a pătruns, încă, pînă în 
eșaloanele cele mai mici ale orga
nizațiilor sportive. Nu se practică 
pretutindeni, la nivelul clasei, al 
grupelor de muncă din mediul să
tesc, în ateliere și sectoare, un 

seamă va fi cuprins de viitorul oră
șel al copiilor și marele parc de 
distracții.

Vizitind șantierul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, atrăgea a- 
tenția arhitecților, constructorilor, tu
turor factorilor responsabili : „Nu 
trebuie să luăm din terenul prevăzut 
pentru orășelul copiilor și nici din 
cel pentru parcul de distracții. Tre
buie să ținem cont că nicăieri nu mai 
găsim un loc așa de bun pentru a- 
ceste scopuri. Un oraș de 2 milioane 
de oameni ca Bucureștiul trebuie să 
aibă și un mare parc de distracții : 
să construim aici și un ștrand, pen
tru care să vă laude oamenii, un 
hotel, restaurante. în mod perma
nent, trebuie să ne gîndim la tot 
ce are nevoie omul, să venim în în- 
tîmpinarea necesităților sale de odih
nă și recreare- Să facem în așa fel 
incit ceea ce construim aici, parcul de 
distracții ?> orășelul copiilor să de
vină un centru de atracție pentru în
tregul oraș".

Așadar, Capitala va avea în cu- 
rînd o nouă zonă de agrement, care 
se va alătura celorlalte realizări me
nite să contribuie substanțial la creș
terea nivelului vieții, la satisfacerea 
cerințelor oamenilor, la întărirea să
nătății. Și, cei ce lucrează aici au în
țeles acest lucru și s-au angajat să 
răspundă, în cel mai înalt grad, sar
cinilor ce le revin.

CAMPIONATUL, UN TEST INTERN, 
„K0SICE“, UN EXAMEN INTERNATIONAL 

AL BASCHETBALIȘTILOR
Primul turneu al ultimului tur din 

campionatul republican masculin de 
baschet a clarificat, in mare măsură, 
situația ocupantelor pozițiilor meda
liate. Neînvinsă timp de 2» de etape, 
Dinamo poate fi considerat* campioa
nă a țării (pentru a 12-a oară de 
la existența echipei, pentru a 7-a oară 
consecutiv), deoarece pentru a ceda 
primul loc ar trebui să piardă șase 
din cele șapte meciuri ce le măi are 
de susținut, ceea ce — practic — este 
imposibil. Pe locul secund, Steaua, 
formație cu pretenții la titlu, dar cu 
frâmtntări Interne care-i macină per
manent forțele, credem că, după att- 
tea eșecuri, a venit timpul unei in
tervenții concrete din partea condu
cerii clubului pentru a curma diver
gențele cronice dintre jucători șl an
trenor, devenite de multă vreme pu
blice. Universitatea Timișoara, autoare 
a trei victorii de mare preț (printre 
care cea realizată asupra steliștilor), 
și-a consolidat lociil 3. pe care ar 
merita să-l păstreze pînă la sftrșit, 
atit pentru buna ei comportate gene
rală ,cit și pentru că, de la jumătatea 
întrecerii, a avut de suportat handi
capul absentei lui Cimpeanu (transfe
rat). suplinit cu succes de Weber. 
Locurile 4. 5 șl 6 au rămas la disno- 
ziția echipelor Universitatea Cluj, 
I.E.F.S. șl Farul. -dintre care — insă 
— primele două mai concurează (eu 
șanse) la medalia de bronz. Viitoarele 
turnee (3—5 mai la Cluj și 16—19 mai 
la Constanta) vor hotărî.

La Tg. Mureș s-au întrecut fetele 
din grupa 7—12. Totul s-a petrecut 
normal, mai puțin faptul că doar 
două baschetbaliste de la Voința Tg. 
Mureș au îndeplinit haremurile (ca 
atare. Voința a pierdut trei partide 
cu 2—0), precum și înfringerea echi
pei Crișul Oradea de către Sănătatea 
Satu Mare, ceea ce a permis sătmă- 
reaoelor să le egaleze in clasament 
pe sportivele de la olimpia București 
St să IC creeze șanse de evitare a re- 
tragradăril. Șl tn acest caz. următoa
rele turnee (5—7 aprilie la Satu Marc 
și 18—21 aprilie la Oradea) vor decide.

LOTUL MASCULIN ÎN AJU
NUL PRIMULUI EXAMEN 

AL ANULUI
La începutul acestui an, anunțam 

în coloanele ziarului numele jucăto
rilor vizați de Colegiul central al an
trenorilor să facă parte din lotul republi
can cate va reprezenta România la com
petițiile internaționale din actualul se
zon și din rîndul cărora vor fl aleși 
cei ce vor alcătui echipa partcipantă 
la turneul de calificare pentru cam
pionatul european din anul 1975. De

IN CAMPIONATUL DE POLO
—™  *    I   «■1 ir~w—m

ȘI ACUM, DERBY-UL DINAMO-RAPID!
Ultima etapă a turului intii din 

cadrul campionatului republican de 
polo programează in Capitală mult 
aștep-tatul derby Dinamo—Rapid. Ca 
și la edițiile precedente, cele două 
fruntașe ale clasamentului se pre
zintă in fata confruntării directe — 
prima din acest an — fără să fi cu
noscut înfringerea cu maximum de 
puncte totalizate. Dinamoviștii au 
totuși de partea lor avantajul gola
verajului. care le și conferă, deocam
dată, poziția de lider.

Derby-ul. programat duminică di
mineața (bazinul Floreasca, de la ora 
11) și încredințat spre conducere re
putatului arbitru internațional N. Ni- 
colaescu. este așteptat cu nerăbdare 
in cercurile amatorilor acestui sport 
din mai multe puncte de vedere. 
Deși cele două echipe se află abia la 
prima întîlnire, orice punct in plus 

sport sau mai multe, după gustul 
tineretului, al oamenilor muncii. 
Și în județul Ilfov se semnalează, 
clin păcate, faptul că unii activiști 
sint tentati să dea unor acțiuni un 
caracter festivist, desigur nereco- 
inandabil și ineficient. S-a subli
niat, de asemenea, faptul că spor
tul de masă din județul Ilfov nu 
a ajuns încă să îndrepte drumul 
unor sportivi către activitatea de 
performanță în măsura în caro se 
face simțită această nevoie. Situa
ția este cu atît mai de neînțeles 
cu cit în județ există suficiente 
forțe tehnice, profesori dc speciali
tate în măsură să determine acest 
flux valoric-

Sînt necesare, în același timp, 
noi eforturi în direcția întăririi ba
zei materiale. S-a hotărî t ca luna 
aprilie să fie dedicată amenajării 
bazelor sportive simple, în așa fel 
îneît în fiecare sat sau comună, în 
fiecare școală această problemă a 
bazei materiale să capete o rezol
vare corespunzătoare.

Pentru realizarea unor asemenea 
obiective, important, este ca, în 
spiritul Hotărîriî de partid, cola
borarea dintre toți factorii cu res
ponsabilități și atribuții în dome
niul sportului să devină mai strân
să și mai fructuoasă.

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

Categoria pînă la 30 de ani, fe
te — Klara Rosner (Zăbala), bă- 

Gheorghe BRIOTĂ-coresp.

PITEȘTI :
PRIMELE STARTURI

Ediția de vară a „Cupei tineretu
lui11 promite să aibă o largă au
diență în județul Argeș. Datorită 
măsurilor organizatorice luate din 
timp, în majoritatea asociațiilor 
sportive din școli. întreprinderi și 
instituții, de la sate s-a dat star
tul întrecerilor de atletism, hand
bal șl volei. Frumoase acțiuni — 
în cadrul sectoarelor de exploatare 
Berevoiești, Godenl, Botenl șl Pes- 
căreasa, în școlile generale și li
cee s-au desfășurat întreceri de 
cros și de atletism în general, 
handbal, volei, fotbal și șah cu o 
participare numeroasă, remareîn- 
du-se unitățile sportive de la li
ceele „Zinca Golescu11 șl „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești. „Vlaicu Vo
dă” din Curtea de Argeș și „Dl- 
nicu Golescu11 din Cîmpulung Mus
cel.

în comune, întreceri asemănă
toare au fost organizate în mod 
special la Corbi. Titești, Stîlpeni, 
Aninoasa, Albești de Argeș, Poe- 
nari și multe altele.

Ilie FEȚEANU-coresp. 

atunci, selecțlonabilil — fâclnd part» 
din formațiile divizionare A — au 
susținut, săptămlnâ de sâptămlnâ, 
meciuri in cadrul diviziei A. fiecare 
dintre ele constituind teste utile pen
tru a verifica posibilitățile baschet- 
ballștilor de a reprezenta țara noastră 
la turneele programate în acest an. 
Ultimul examen a avut loc chiar la 
stlrșltul săptâmlnli trecute (cu prile
jul turneului bucureștean al compo
nentelor grupei 1—«), după care an
trenorul principal al lotului. Mihal 
N'edef, a alcătuit următorul lot : Popa, 
Georgescu, Niculeâcu (Dinamo). Tarau, 
Oczelak, Cernat, Ctmpeanu (Steaua). 
Manilla (Universitatea Timișoara), A. 
Molnar, Braboveanu (I.E.F.S.). Sptnu, 
Pașca (Farul Constanța). Așadar. 12 
jucători care vor lua parte (între 2 și 
6 aprilie) la primul mare turneu in
ternațional al anului, tradiționala com
petiție de la Kosice, unde s-au mai 
înscris reprezentativele Cubei. Bulga
riei. cele de seniori șl de juniori ale 
Cehoslovaciei șl o selecționată din 
U.R.S.S.

Din capul locului trebuie să spunem 
că selecția a fost judicioasă, deoarece 
cei 12 baschetbaliști au manifestat în 
mod permanent o bună pregătire, for
mă sportivă ridicată, randament sporit 
in echipeie de club din care tac parte. 
Firește, nu putem omite unele 
scăderi, dar ele sint inerente într-o 
întrecere de lungă durată cum este 
campionatul republican. Misiunea nou
lui lot. a cărui caracteristică este ti
nerețea. va fi Ioane dificilă la Kosicc 
unde participă echipe dc mare va'.CK 
re și cu vastă experiență. Dar avem 
încredere că dorința de afirmare și 
ambiția de a demonstra că merită 
cinstea de a reprezenta România, vor 
suplini handicapul ce-1 vor avea spor
tivii noștri Ia unele capitole, că de 
pildă talie și experiență. în plus, nu 
trebuie uitat faptul că turneul de la 
Kosicc constituie doar un test (care 
implică. Insă, responsabilități pentru o 
comportare onorabilă! și că In urma 
Iu! pot interveni modificări în alcă
tuirea lotului. Iar la „porțile" acestuia 
,.bat" și alți jucători care au dovedit 
constanță șl care se cuvine a fi luați 
în seamă. Ne referim, de pildă, ța 
Crmor, Weber, Minius (Universitatea 
Timișoara), Novac (Dinamo). Zdren- 
ghea, Riihrlng, Roman, Schuller (Uni
versitatea Cluj), Dumitru (Steaua), 
zisu (I.E.F.S.), ea să amintim numai 
de dțiva.

Să așteptăm, însă, „momentul Ko
sice" care să confirme (sau nu) jus
tețea selecționării (pe baza compor
tării din campionat) actualilor com
ponent! al reprezentativei României.

D. STANCULESCU

sau in minus, din start, se poate do
vedi hotăritor pe parcursul între
cerii. Apoi, însuși faptul că in Iotu
rile celor două echipe figurează, cu 
o singură excepție, actualii compo- 
nenți ai lotului reprezentativ reco
mandă cu prisosință iubitorilor spor
tului această partidă, mai întot
deauna pasionantă și plină de nepre
văzut-

Este de dorit însă ca disputa celor 
două fruntașe să se ridice și la un 
nivel corespunzător posibilităților și 
aspirațiilor pe care le vădesc cele 
două candidate la titlu. Și exprimîn- 
du-ne această doleanță ne gîndim, în 
primul rind, că cele două formații au 
rămas datoare publicului în evolu
țiile anterioare. Atît Dinamo cit și 
Rapid au evoluat sub posibilități în 
etapele precedente și dacă totuși ele 
eu repurtat cite 4 victorii, aceasta se 
datorește plusului de experiență, pre
cum și faptului că fiecare dintre ele 
a beneficiat de aportul determinant 
al cite unui jucător (Zamfirescu la 
Dinamo și C. Rusu la Rapid) în ob
ținerea succesului.

Avînd în vedere că partida de 
duminică reprezintă eel mai impor
tant test pentru jucătorii susceptibili 
de a ne reprezenta țara în viitoarele 
confruntări internaționale, păstrăm 
încrederea că in ambele tabere pregă
tirile se vor desfășura săptămîna 
aceasta cu maximă seriozitate pentru 
ca duminică să fim martorii unui a- 
devărat derby.

Feroviarii vor prezenta cu , sigu
ranță cea mai bună echipă pe care 
o pot alinia la această oră și mizea
ză pe sobrietatea Iui Mureșan, luci
ditatea lui C. Rusu și calitățile de 
șuter ale lui I. Slavei. Țâranu, Băje- 
naru. Olac, Schervan, Mustață, Barto
lomeu completează acest lot omogen. 
Dinamoviștii, in schimb, au pro
bleme serioase în alcătuirea echipei. 
Și în etapa de duminică ei nu au 
avut la dispoziție decît 7 jucători 
valizi- D. Popescu, nerestabilit com
plet. n-a intrat în apă. iar mai proas
peții recruți. Mirca și Teodorescu își 
satisfac în continuare stagiul militar. 
Nu ne îndoim însă că echipa din sos. 
Ștefan cel Mare iși va lua toate mă
surile de precauție pentru a se pre
zenta în întîlnirea de duminică la 
nivelul pretențiilor unei formații cam
pioane.

A. VASILIU

CLASAMENT DUPĂ 4 ETAPE

1. Dinamo 4 4 0 0 29—11 8
2. Rapid 4 4 0 0 27—18 8
3. Voința 4 1 1 2 32—27 3
4. Progresul 4 1 1 2 16—19 3
5. Școlarul 4 1 0 3 13—22 2
8. Politehnica 4 0 0 4 12—32 0

TURNU MĂGURELE: 
ÎNTRECERILE ELEVILOR

Aproximativ 2500 de elevi și 
eleve din școlile de toate gradele 
din municipiul Turnu Măgurele au 
participat la un cros organizat de 
C.M.E.F.S. din localitate. Aceste în
treceri, ca șl cele de handbal, găz
duite de terenurile din oraș, au 
marcat deschiderea oficială a edi
ției de vară a „Cupei tineretului11.

Manifestarea sportivă la care am 
asistat a avut un larg ecou atît 
în rîndul elevilor sportivi, cît și 
al spectatorilor prezențl de-a lun
gul traseelor de alergare, în jurul 
frumosului parc central. Printre 
cîștigătorl îl notăm în ordinea 
categoriilor, pe următorii ’ A. Din
ei (Șc. gen 1) și Dafîna Mihai 
(Șc. gen 3), I. Lotrea (Lie. -Agri
col) și Maria Stamen (Lie. indus
trial), I- Cruicu (Lîc. Unirea) și 
Olivia Popa (Lie. Pedagogic).

D. GRUIA-coresp.

TIMIȘOARA: ETAPA JUDE
ȚEANĂ LA TENIS DE MASA

în organizarea Comitetului ju
dețean al U.T.C.. C-J.E.F.S. și Ins
pectoratului școlar au avut loc în 
sala Olimpia din Timișoara între
cerile la tenis de masă contînd

înscrie Niculescu, o speranță a lo
tului de seniori

Foto ; N. DRAGOȘ

ȘEDINȚA OE COMUNICĂRI
Societatea de Medicina Culturii 

Fizice din U.S.S.M., filiala Bucu
rești, organizează miercuri 27 mar
tie 1974. la orele 18, în strada 
Progresului 8, o ședință de comu
nicări pe tema: „Probleme medi
cale ale tirului". Sînt invitați să 
participe medici, antrenori, tehni
cieni, sportivi.

„Cupa Stina de Vale" la schi

UN SUCCES pFcÂReTĂM DORI REPETAT
Pentru prima oară în istoria schiu

lui de performanță, Stîna de Vale a 
fo' gazdă a unui concurs interna
țional de schi, cu caracter dublu, atît 
pentru probe alpine cît și pentru 
probe de fond. De asemenea, această 
stațiune a oferit vastele întinderi 
ale platoului Muncei, aflat la cîteva 
sute de metri mai sus, pentru desfă
șurarea campionatelor naționale de 
mare fond, respectiv 30 km pentru 
seniori și 10 km pentru senioare. 
Disputat la o dată destul de înain
tată, concursul s-a bucurat de con
diții de zăpadă foarte bune, de o or
ganizare entuziastă și competentă a 
grupului de arbitri recrutați dintre 
studenții și cadrele didactice ale 
I. P. Oradea.

Vom începe prin a spune cîteva 
cuvinte despre campionatele națio
nale. respectînd și ordinea de desfă
șurare a întrecerilor ce au avut Ioc 
simbâtă și duminică. Cursa de 10 km 
senioare a fost dramatică. Principala 
favorită, Rodica Clinei (Tractorul 
Brașov), pornită cu numărul 6 din 
start, a ajuns din urmă și a depășit 
adversarele pornite înaintea sa- La 
jumătatea cursei se afla în frunte; 
cu o distantă de minimum 30 de se
cunde asupra principalei sale rivale 
din acel moment. Lucia Barabaș. De 
acum încolo, ofensiva temperaturii, 
ridicată pînă aproape de plus 30 
grade, a muiat brusc zăpada și 
Rodica Clinei, aflată în frunte, a 
trebuit să facă pîrtie pentru întregul 
pluton de concurente care o urma. 
După cițiva kilometri a fost ajunsă 
și depășită de Lucia Barabaș, dar 
situația -s-a repetat și. pentru această 
concurentă, obligată, în continuare, 
să facă pîrtie. Astfel că, în final cîș- 
tigătoare a concursului, după un 
mare efort de voință. a fost Adriana 
Barabaș (Tractorul), care a învins-o 
cu o minimă diferență — de două 
secunde — pe talentata studentă oră- 
deancă, Iuliana Demeter. De altfel, 
aceste două concurente au purtat 
principalul duel pe ultimii kilometri, 
după ce devenise clar că Rodica 
Clinei și Lucia Barabaș au pierdut 
prima șansă.

La băieți, cursa de 30 kilometri a 
fost scena unei înverșunate lupte în
tre campionul de anul trecut, Gheor- 
ghe Voicu (A.S.A. Brașov), și vice- 
campionul balcanic de fond, studen
tul Nicolae Dudu (I.E.F-S.). Ultimul, 
aflat într-o excepțională vervă de 
concurs a condus permanent Încă de 
la primul kilometru, avantajat și de 
o poziție tactică favorabilă, la două 
numere de start după Voicu. Dudu 

pentru faza județeană a „Cupei ti- 
neretulul". La dispute au partici
pat 150 de -tineri șl tinere. Iată 
rezultatele : fete 19—30 ani: 1. 
Amelia Sipetan (Ind. lînii Timi
șoara) ; băieți 19—30 ani : Ion Pal- 
cu (Ceramica Jimbolia) ; fete 15— 
19 ani : Iuliana Orza (Liceul Ec. 
Timișoara) ; băieți 15—19 ani : Ion 
Bogdanovicl (Gr. sc. Electronica) ; 
sate, băieți 19—30 ani: Ion Cojo- 
caru (Carani).

C. CREȚU, coresp.

TREI CROSURI, PE ACELAȘI TEREN, LA ACEEAȘI ORĂ!
Duminică dimineață, Stadionul Tineretului din Capitală a găzduit trei 

importante crosuri, flecare beneficiind de organizatori proprii : Comisii snor- 
tlvâ a Centrului universitar București, Școala sportivă de atletism si C.E F S

1 OR' PINTR-O GREȘITA PLANIFICARE toți tinerii'si tin'e- 
rewL^’r,FJ,?I1UMAR DE PESTE 2C0°. S-AU PREZENTAT PE TEReVitZ JUR 
DE ORA 10 1 De aici, o seamă de încurcături, studenții șl elevii odată echi
pați, au fost obligați să aștepte timp îndelungat, în frig, pînă ’ce organiza
torii celor trei crosuri au căzut de acord, în sfirșit, cine si tind să ia nrtmb 
startul. Din această neinspiratâ „planificare" — alte improvizații ' ’ ' '

Plecările s-au dat din fața tribunei principale, într-un loc foarte în- 
împingeri, 
în rîndu-

startul. Din această neinspiratâ „planificare" — alte Improvizații' 
C-nlt dnt Hir. —s : ■ '

gust, din care concurențil „explodau" pur și simplu Înghesuială’ 
căzături. Situația ne-a surprins neplăcut, cu atît mal mult cu cît, U1 j.uuu- 
rile organizatorilor am recunoscut profesori pe care îl cunoaștem ca avînd o 

experiență în această direcție șl ar fl putut interveni, mutînd locul de 
start în alte puncte de pe stadionul Tineretului, cu mult mal favorabile

® f?s? necesar ca toți trei organizatorii să-și programeze crosu
rile pe „Tineretului" 1 Studenții, de pildă, n-ar fi. putut, oare, concura la baza 
lor sportivă de pe malul lacului Tei. sau chiar pe aleile Institutului agronomic 
plasate... vis-a-vis de Stadionul Tineretului ? Gh. Artln secretar al C E F S 
sectorul 1, ne spunea că dacă, ar fl știut că aleile „tineretului" sînt ocupate 
duminică, într-o asemenet. măsură, în nici un caz el nu ar fi optat pentru 
acest stadion ci și-ar fl condus elevii din sector, pe traseul din spatele Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii", sau, poate. în Parcul Herăstrău Pentru 
astfel de acțiuni sînt, tn București, zeci de locuri adecvate șl poate cu mult 
mai indicate, ca profil, pentru alergările de cros. Este păcat că asemenea' 
acțiuni și intenții bune să fie compromise din greșeli de planflcare ..

Gheorghe ȘTEFANESCU

DUPĂ ETAPA A XlV-a 
IN ÎNTRECERILE 

DIVIZIEI A 
LA POPICE

Cea de a XlV-a etapă a campio
natului Diviziei A la popice disputată 
sîmbătă și duminică ș-a încheiat cu 
victoria favoritelor, excepție făcind 
doar partida din București dintre La- 
romet și Voința Constanța, in care 
punctele puse în joc au revenit con- 
stănțencelor, care și-au consolidat 
astfel poziția a IlI-a în clasamentul 
seriei Sud șl au mari șanse de a 
juca în turneul final. Tot tn etapa 
a XlV-a s-a decis și soarta unora 
dintre codașele seriilor, care practic 
nu mai pot evita retrogradarea- în 
această postură se află aexteturile 
masculine Constructorul București șl 
Victoria Bod (seria Nord) șl Derma- 
gant Tg, Mureș (feminin — seria 
Nord).

FEMININ — seria Sud : 1. Rapid 
București 24 p (16483 p d), 2. Gloria 
București 17 p (16058), 3. Voința Con
stanta 17 p (16030), 4. Laromet Bucu
rești 14 p (15914), 5. Cetatea Giurgiu 
14 p (15595), 6. Voința București 12 p 
(15984), 7. Petrolul Băicoi 12 p
(15773), 8. Metrom Brașov 10 p
(15980), 9. Voința Ploiești 10 p (15951) 
10. Voința Galați 10 p (15790)

Seria Nord : 1. Voința Tg. Mure?
22 p (16204 p d), 2. Voința Cluj 18 p 
(16649), 3. Voința Craiova 18 p (15752), 
4. Voința Oradea 16 p (15867), 5.
C.S.M. Reșița (13 jocuri) 14 p (15909),
6. U. T. Arad 14 p (15851), 7. C.F.R. 
Tg. Mureș 12 p (15072), 8. Hidrome
canica Brașov 10 p (15786), 9. Voința 
Mediaș 8 p (15667), 10. Dermagant Tg. 
Mureș (13 jocuri) 6 p (13584).

MASCULIN — seria Sud : 1.
Constructorul Galați 24 p (36246 p d)<
2. Ralinăria Teleajen Ploiești 18 P
(35415), 3. Gloria București 18 P
(35405), 4. Petrolul Ploiești 16 P
(34561), 5. Flacăra Cîmpina 16 P
(34214), 6. Rapid București 14 P
(35158), 7. Voința București 12 P
(34957), 8. Dacia Ploiești 10 p (33692),
9, Constructorul București 6 p (34216),
10. Victoria Bod 6 p (32608).

Seria Nord : 1 .Voința Cluj (13
jocuri) 20 p (29590 p d), 2. Jiul Pe- 
trila 18 p (34473), 3. C.F-R. Tg. Mure? 
18 p (33753), 4. I. C. Oradea 16 p 
(34123), 5. Minaur Baia Mare 14 p
(34499), 8. Electrica Sibiu 14 p (34006),
7. C.F.R. Timișoara (13 jocuri) 12 p 
(33747), 8. Lemnul Satu Mare 10 p 
(33508), 9. Voința Tg. Mureș 8 p 
(33879), 10. Industria sîrmei Cimpia 
Turzll 8 p (33661).

★
Campionatul se întrerupe din nou 

— din cauza meciurilor internațio
nale cu reprezentativele feminine 
și masculine ale Ungariei, progra
mate sîmbătă și duminică la Buda
pesta — șl vor fi reluate in zilele de 
6—7 aprilie cu etapa a XV-a.

a făcut o cursă remarcabilă, dove
dind tuturor importantul salt de va
loare realizat în acest sezon și marea 
sa putere de concentrare în concur
surile importante. Simbătă, Dudu ar 
fi putut fi cu greu învins de alți 
schiori Români. A fost o zăpadă grea, 
de primăvară, sub o căldură toridă, 
chinuitoare, și numai cu prețul unor 
mari eforturi, 9 din cei 18 schiori 
înscriși au terminat cursa. Tn afara 
învingătorului, cu merite speciale, 
trebuie amintit juniorul F. Forico, 
clasat pe poziția a treia și, în conti
nuare, „valul" de tineret alcătuit din 
Duca, lonctccu și Mocanu, clasați în 
ordine și depășind concurenți cu state 
mai vechi de serviciu în această difi
cilă probă. Voicu a făcut cheltuieli 
de energie enorme dar trebuie să 
spunem cu regret că el nu a mai 
făcut antrenamente 'specifice pe ză
padă de două săptămini, adică de la 
campionatele naționale de biatlon. 
Oricît de talentat ar fi un sportiv, 
oricit de viguros, el nu poate lupta 
în plenitudinea forțelor, atunci cînd 
asociația sportivă de care aparține 
nu îi asigură condițiile de pregătire 
minimale-

Mai trebuie spus că după opinia 
noastră, programarea unui campio
nat național de fond trebuie făcută 
mult mai devreme, în plin sezon, 
adică atunci cînd majoritatea concu- 
renților sînt în formă și cuprinși de 
acea tensiune de concurs favorabilă 
adevăratelor performante.

Tot simbătă și duminică s-au des
fășurat probe alpine și de fond cu 
participarea unor schiori din Polonia 
(la fond) și din Ungaria <la slalom). 
Schiorii polonezi, foarte valoroși, au 
cîștigat atit probele individuale, civ 
și ștafeta de seniori la care s-au pre
zentat. Schiorii români de la A.S.A. 
Brașov, Dinamo Brașov, I.E.F.S- 
București, C.S.O. Sinaia, Șc. sp. Riș- 
nov. Steagul roșu și I. P- Oradea au 
avut prilejul unor întreceri viu dis
putate. cu adversari do cunoscută 
clasă internațională, din care au ciș- 
tigat o frumoasă experiență.

Probele alpine, la startul cărora 
s-a prezentat un număr modest de 
participant!, (18), au fost influențate 
de starea moale a zăpezii, cu toată 
ora foarte matinală de programare a 
startului. In ansamblu, concursul in
ternațional „Cupa Stîna de Vale" a 
însemnat o reușită propagandistică și 
organizatorică pentru sporturile de 
iarnă și, în plus, a introdus in cir
cuitul întrecerilor tradiționale o lo
calitate nouă, cu certe perspective,’ 
Stîna de Vale din munții Bihorului. 
Principalele sale argumente sînt stra
tul gros de zăpadă, chiar la o peri
oadă atit de înaintată, platouri Ideale 
pentru fond șl versanti de „gol" al
pin apțl să devină, cu minime efor
turi, pîrtii foarte bune de slalom 
uriaș șl coborâre. REZULTATE TEH
NICE LA CAMPIONATELE NAȚIO
NALE : 30 km fond 1. NICOLAE
DUDU (I.E.F.S- București) lh58:44,
2. Gh. Voicu (A.S.A.) 2h00:15, 3. F- 
Forico (Dinamo Brașov) 2h00:31 ; 
10 km fete ; 1. ADRIANA BARABAȘ 
(Tractorul Brașov) 41:30, 2. Iuliana 
Demeter (I. P- Oradea) 41:32, 3. Lucia 
Barabaș (Tractorul) 41:50.

Mihai BARA
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ÎNTREBĂRI
Cu întîlnirea de la Paris, re

prezentativa de fotbal a intrat 
în faza propriu-zisă a examene
lor menite să certifice valabili
tatea unei formații remaniate în 
vederea acelei etape marcate de 
importantele confruntări din 
Campionatul Europei, turneul fi
nal olimpic 1976 și prelimina
riile C.M. 1978. Sigur că o echi
pă reprezentativă nu se. poate 
prevala, în aceste acțiuni de ta
tonare, de verificare, în această 
fază a încercărilor de aceleași 
avantaje ca ale unei echipe de 
club ; aparițiile sale oficiale ră- 
mîn valabile pentru palmaresul 
ei peste timp și, dată fiind si
tuația, chiar și caracterul expe
rimental al unei întîlniri amicale 
e limitat. Adică, oricît ți-ai pro
pune să testezi, nu poți trece 
peste marea și obiectiva condiție 
a rezultatului, a asigurării unei 
minime onorabilități de compor
tare. Cu atît mai mult, prin ur
mare, de acum înainte, cînd for
ța și renumele adversarilor ce 
urmează cresc ... în progresie 
geometrică, raportate la ceea ce 
reprezintă astăzi echipa Franței 
și procentul de experiență și ta
tonare în alcătuirea echipei na
ționale trebuie să se reducă. E 
o realitate pe care conducerea 
tehnică a Lotului trebuie să o 
aibă în față în aceste zile cînd 
definitivează lotul pentru expe
diția sud-americană.

încercăm un mic bilanț, pe 
care iubitorii fotbalului îl do
resc — credem — după aceste 
prime săptămîni ale sezonului, 
bilanț dedicat tocmai acestor în
cercări și a prezentării unor solu
ții în vederea partidelor de maxi
mă solicitare ce-i așteaptă pe tri
colori. Există — se pare— o una
nimitate de vederi, acum, după 
întîlnirea de pe stadionul „Parc 
des Prinees", că, deocamdată, 
cîștiguri pentru echipa reprezen
tativă sînt Kun șl Bălăci. Se 
confirmă speranțele puse în Crls- 
tache, destul de exact și sigur de 
el în partida cu echipa Franței, 
dar slăbesc, în schimb, asigură
rile în privința lui Anghelini. 
Vedem, deci, cît de schimbătoa
re sînt unele dintre concluziile 
care — cu puține zile înainte 
apăreau de neatacat. După re® 
nunțarea întrebuințării lui Mar- 
cu, acum și utilizarea lui Troi a- 
pare ca puțin probabilă. Un 
punct nevralgic răimîne și cea 
mai bună soluție a titularului 
postului de mijlocaș de acoperi
re, după cum tot ceea ce a făcut 
Kun pentru echipa națională re
clamă dreptul lui, cel puțin pen
tru actuala perioadă, de a de
veni liderul atacului, dreptul ti
tularului tricoului nr. 9.

Conchizînd, deci, operațiunea 
de .stabilizare a reprezentativei 

ar avea, în clipa de față, urmă
toarele întrebări ?

— poate fi găsită o formulă

MULTE, ZILE PUȚINE...
mai convenabilă pentru rezolva
rea situației fundașilor laterali, 

prin trecerea lui Cristache pe 
partea dreaptă și încercarea lui 
Deleanu pe stingă ? Sau prin lă
sarea lui Cristache, pe stingă și 
apelarea la Sătmăreanu, bine 
notat, ca și Deleanu, în campio
nat 7

— In situația că Dumitru va 
participa la turneul din Brazilia 
și Argentina (lucru care ar tre
bui lămurit în zilele pînă la reu
nirea lotului pentru proiectatul 

joc de miercuri 3 aprilie de la 
Galați) rămîn Iordănescu și Bă
lăci cei mai recomandați parte
neri ai Iui din compartimentul 
median 7 Soluție pentru care în
clinăm,

— nu e cazul ca, alături de 
una dintre extremele de specia
litate (Marcu, Troi, etc.) să apară, 
în afara lui Kun, un vîrf de atac 
forte, tipul jucătorului de pă
trundere cum ar fi — spre 
exemplu — Neagu 7

Sînt întrebările care se pun 
mai urgent, dar ele nu epuizea
ză, se înțelege problema formu
lei definitivate. Pentru că nu 
sînt de neglijat și alte chestiuni 
ca: utilizarea portarului nr. 2 
într-un mod convenabil. astfel 
ca distanța de randament și ex
periență dintre el și Răducanu 
să scadă și să se prevină efec
tele, foarte mari. ale unei even
tuale indisponibilități a goal-ke-

eperului din Giulețti; găsirea 
celui mai convenabil al treilea 
om pentru grupul fundașilor cen
trali fiindcă nu trebuie să ex
cludem posibilitatea ca împreju
rările să dicteze — la un mo
ment dat — folosirea lui Dinu 
în linia mediană; completarea 
nucleului mijlocașilor, în afara 
celor stabilizați astăzi în lot 
(Dumitru, Balacl, Iordănescu, 
Beldeanu) f situație valabilă, a- 
flată intr-un stadiu mult mal 
nevralgic, șl pentru grupul a- 
tacanților.

Vedem că, pe parcursul a cîte- 
va zile, cît mai poate aștepta 
termenul pentru definitivarea 
lotului ,,si»damerican“, trebuie să 
se răspundă Ia un mare număr 
de întrebări. Repetăm opinia, a- 
nume că soluțiile la aceste în
trebări trebuie găsite cu ajutorul 
întregului fond de jucători. A 

renunța, mai cu seamă pentru 
criteriul vîrstei, la elemente care 
pot fi încă utile e o mare gre
șeală, tocmai pentru că, așa cum 
subliniam la început, echipa na
țională nu dă examene la mari 
distanțe, ea se află, la fiecare a- 
parițîe, în fața îndeplinirii obli
gației de rezultat bun și compor
tare meritorie și, deci, trebuie să 
aducă în teren tot ceea ce are 
mai bun în momentul respectiv 
fotbalul din țara al cărui fotbal 
îl reprezintă.

Eftimie IONESCU

REVISTA PRESEI FRANCEZE
Presa franceză de specialitate, 

apărută ieri, se ocupă pe larg, ca 
de obicei, de acest al șaselea meci 
Franța—România, desfășurat, după 
cum se știe, sîmbătă seara pe Paro 
des Prinees. Scrie mult și cu com
petență, apreciind aproape în una
nimitate că această partidă, care 
pentru ambele echipe naționale ar 
fi trebuit să însemne o primăvară 
(anotimpul dătător de speranțe 
unor jucători absenți de la Weltmei- 
sterschaft, dar dornici să se revan
șeze în campionatul european ce 
bate la ușă) a sfîrșit prin a fi „o 
zi închisă de toamnă", nedepășind, 
în ansamblul ei, decît arareori un 
nivel mediu.

Sub semnătura lui Philippe Tour- 
non, care analizează la „microscop" 
meciul sub toate aspectele lui, și 
referindu-se la calitatea jocului, zia
rul L’Equipe scrie următoarele : 
„Dacă se vrea să se plaseze această 
partidă Franța — România într-un 
context general, nu se poate, obiec
tiv vorbind, șă i se acorde prea 
mare valoare. Jocul nostru, ca. de 
altfel, și acela al românilor, rămî- 
ne, în ansamblu, prea „mic", lipsit 
de putere".

Intitulîndu-și „tableta" sa pe mar
ginea jocului „Gentil menuet", Le 
Figaro subliniază: „Francezii și ro

mânii au oferit, în ambianța Iui 
Parc des Prinees un menuet fără 
ca accente wagneriene să dea unei 
amabile reprezentații dimensiunile 
unei veritabile lupte".

L’Humanite își intitulează comen
tariul său : „Mici progrese pentru 
o scurtă victorie", remareînd mai 
ales în privința jocului echipei 
franceze : „A fost aceasta, dect, e- 
chipa Franței dintotdeauna. Aceea 
dotată cu multă voință, dar 
foarte aproape de teamă. Ea se ba
te fără încetare pentru cucerirea 
balonului, dar cînd ea are acest ba
lon ii trimite o dată din două în 
picioarele adversarului".

PROGRAMUL JOCURILOR
DE MIINE DIN CAPITALĂ

Cele două jocuri de mîine din 
Capitală, din cadrul etapei a XXI-a 
a Diviziei A se desfășoară după 
următorul program :

Dinamo — V.T.A., pe stadionul 
Dinamo, de la ora 16 ;

Steaua — A.S. Armata Tg. Mu
reș, pe stadionul „23 August", de 
la ora 19.

In deschidere se vor disputa 
jocurile- formațiilor de tineret-re- 
zerve-

™c A DOUA CONFRUNTARE DIN
SERIA I SERIA A IV-a

POST-SCRIPTUM LA ETAPA A XX-a DIN DIVIZIA B
0 LIUIL CE SrORlIVIlAIE
Se intră în ultimele 10 minute ale 

meciului Metalul Drobeta Tr Severin 
— Șoimii Sibiu. Scorul de 0—0 pare 
să mulțumească ambele echipe. Chiar 
și pe publicul severinean, care nu 
uită că, în prima repriză, sibienii pu
teau marca cel puțin două goluri. 
Ce-i drept, și metalurgiștii au avut, o 
mare ocazie. Dar echipa lor pare mai 
„necoaptă**. Are și motive pentru că 
pe teren sînt TREI jucători de vîrsta 
junioratului ; Boța II, Brihac și noul 
introdus, Ghealdîr. Ultimul dintre ei, 
de abia introdus pe tern, n-a prea 
fost primit cu simpatie de public. Și. 
totuși, el deschide scorul în minutul 
83 ! Galeria explodează de bucurie. 
Aplauze Ia adresa celui hulit, cu cîteva 
clipe înainte...

Mai sînt 30 de secunde din meci. Se 
acordă un corner pentru sibieni. Oas
peții își joacă ultima carte venind 
în număr masiv în careul advers. Spre 
mingea înălțată în fața porții se ri
dică un buchet de 10—12 jucători. 
Șansa surîde lui Flichiș, care lovește, 
el, primul, mingea ce aduce golul 
egalizator. Putea s-o degajeze și un 
severinean. Dar... acesta-i fotbalul. Sta
dionul a amuțit. Fluierul final „dez- 
morețește* pe cîțiva gălăgioși care-și 
readuc aminte că nu l-au dorit pe 
Ghcaldîr. insultă, pe antrenor. Și pe 
arbitru că n-a fluierat sfîrșitul meciu
lui mai devreme (?!). în vestiar, ju
cătorii metalurgiști caută un „țap is- 
pășitor**. Copăceanu — atacantul, arun
că vina pe apărători. Diaconu — apă
rătorul, îi învinuiește pe atacanți. Spi
ritele se liniștesc cînd tov. Radu, din 
conducerea echipei, după ce mulțu-

meșts arbitrilor pentru competență, 
vine să felicite șl pe jucători pentru 
rezultat. Toți amuțesc. De abia acum 
șl-or a dlnd seama că adversarii au 
fost mal aproape de victorie ? Posibil. 
Căci gestul reprezentantului conducerii

„CARTONAȘE GALBENE" PENTRU
PRETINȘI

A fost un meci dramatic, duminică, 
la Tîrgoviște. Și, în primul rind, a 
fost un meci dur și nervos, cu o pri
mă repriză urîtă. Eliminarea lui C. 
Ionescu pentru lovirea adversarului 
(Șutru) cu piciorul, în cap. cînd jo
cul era oprit, avea să avertizeze cele 
două tabere că arbitrul brăilean 
T. Leca nu admite compromisurile. 
Măsura aceea fermă, conjugată cu 
avantajul de un gol luat de echipa 
gazdă, a mai calmat spiritele. Dar ele 
aveau să izbucnească în finalul parti
dei. Atunci, în penultimul minut de 
joc, C.S. Rm. Vilcea a reușit ega- 
larea datorită unei elementare greșeli 
de apărare a celui care fusese pînă 
atunci cel mai bun din teren, funda
șul Ciobanu. în acel minut 89, însă» 
fundașul tîrgoviștean, în loc să acor
de un aut simplu sau un corner, s-a 
complicat, l-a faultat pe Șutru. iar 
la lovitura liberă executată de vîlceni 
patru-cinci jucători localnici, printre 
care și Ciobanu, s-au bîlbîit decisiv. 
Un gol al apărării tîrgoviștene ! Dar 
unii spectatori n-au vrut să admită 
așa ceva ! Mai întîi, și-au dat în „pe
tec** cîțiva din oamenii de ordine. A- 
cei oameni de ordine aveau să-1 „ex
plice** vicepreședintelui clubului vîl- 
cean, D. Dragomir, greșeala de a fi

le-a da* o lecție de sportivitate lor, 
jucătorilor. Iar gălăgioșii din tribune 
— dacă vor citi 
VOT trage șl el

aceste rîndurl — poate 
concluzia de rigoare.

Liviu BOBOCEA

OAMENII DE ORDINE Șl

de rezerve 
terminarea

părâsiț banca 
sale Înainte de 
cu pumnii șl nu prin vorbă 
„Focul" unor spectatori s-a

CÎȚIVA

a echipei 
meciului 

civilizată, 
revărsat,

apoi, asupra arbitrilor. Datorită, însă,

intervenției prompte a orcanelor d« 
miliție, brigada de arbitri a ajun* ci*; 
bine la gară. Cîțiva pătimași n-au re-' 
nunțat, însă, la... urmărire, ei urcln-. 
du-se chiar în tren, ți numai paze 
asigurată șl mal departe a făcut s* 
nu se înregistreze urmări.

Un cuvlnt șl despre echipe din Rmi, 
Vilcea. La al doilea gol primit, a gre-țj 
șit grav Ciobanu, cel de la Rm. Vilcea-1 
Greșeală gravă, repetăm, dar umană)'; 
pentru care apărătorul vîlcean nui 
merita „tratamentul" de la cabine, din’ 
pauză. Spre lauda sa, fundașul vîl
cean Ciobanu ' *
cundă, primul 
seriei a II-a, 
în atac.

a fost, în repriza se- 
om din „ll“-le liderului 
care și-a împins echipa ■

Mircea M. IONESCU

STOP UNEI RIVALITĂȚI DAUNATOARE!
Ce s-a întimplat duminică pe sta

dionul Progresul din Brăila aproape 
că nu poate fi descris. Nici măcar un 
iiim n-ar reda întru totul starea exce
sivă de nervozitate șl brutalitatea apă
rută atît de des în timpul jocului. De 
la primul schimb de mingi, au început 
să... iasă scîntel, talpa și crampoa
nele devenind armă periculoasă, 
dreptată spre tibia adversarului, 
mare a until fault grosolan, 
min. 9, Manea (F.C. Galați) 
părăsească terenul accidentat, 
Intervenției dure a Iul Cotigă 
ta 
ce 
l-a 
pe
Un _________  _______ _____  _____________
corporală a adversarilor, era să-1 rupă 
piciorul Iul Ionică, Iar, in ripostă, 
gâiățeanul Manciu nu înceta cu durl-

era, de fapt, începutul 
avea să urmeze. Ologu 
lovit fără balon, cu 
Morohal, Gheorghiță 
adevărat pericol pentru

In-
Ur- 

chiar din 
avea să 
în urma 
II. Aces- 
„corrldei" 

(Progresul) 
brutalitate, 

(Progresul), 
integritatea

înaintașul dinamovist Pană (in tricou de culoare deschisă), deși înconjurat de adversari, a trimis cu capul balo
nul spre poartă. (Fază din meciul Dinamo Slatina — Ș. N. Oltenița, 2—0) Foto : S. BAKCSY

RETUR-MULT MAI ECHILIBRATĂ
SERIA A Vll-a SERIA A X-a

Toți 
vom i 
gal-’

1
tâțile, faulturile și obstrucțiile, 
trei au fost eliminați. Chiar dacă 
aminti și de cele cinci cartonașe 
bene, de mingile aruncate în fața ad-'s 
versarulul, de antijocul gălățenilor.*) 
nu vom epuiza seria infracțiunilor. .Iar. 
in finalul meciului, spre cabine, unii, 
jucători brălleni au început să-1 in-1 
sulte grosolan pe arbitri.

Rivalitatea aceasta prost lnțeleasăj, 
intre fotbaliștii din Galați șl Brăila,4 
nu poate face decît rău. Brăllenii se' 
plîngeau că așa au fost primiți și ei1' 
la Galați șl, deci, au vrut să nu ră-' 
mină cu. . . polițele neachitate 1 Ne 
miră, însă, că unii jucători tineri —; 
Cotigă II, Sălăjan, Pastia, ------- ' ‘
Dan Radu, ultimii doi venlțl 
find la aceste formații, s-au 
in această dispută incorectă;
fulell, față de care federația 
să ia poziție.

meri —.
ManciUi1 
de cu-ț 
angajat' 
de ră-; 

____  |__trebuie 
să ia poziție. Datorită unor huligani, 
care 11 așteptau pe arbitri, finalul pu- , 
tea fi șl mal rău, dar au interveni* 
cu promptitudine reprezentanți al or
ganelor locale și miliția, a căror po
ziție ferm* se cuvine a fi evidențiat* 
in aceste rlndurl. Jucătorilor celor 
două echipe am vrea să Ie reamintim 
*" * “________"*■" are un

vor con-
că prezențe lor pe stadion 
cu totul alt scop șl că, dac* ______Hnua In aceeași manieră, la servicing" 
lor ie poate renunțe.

Constantin ALEXE
........ -o.

ACTUALITĂȚI

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXI-A A DIVIZIEI A

C.8.M. Reșița — C.F.R. Cluj t C. DI- 
NULESCU, ajutat la linie de N. Pe- 
triceanu și A. Grtgorescu (toți din 
București) ț

„U" Cluj — Rapid I G. BLAU (TimW 
șoara), ajutat de Z. Szecsel (Tg. Mu
reș) șl I. Erdoș (Oradea) ;

F.C. Argeș — Steagul roșu : C, GHE^- 
MIGEAN, ajutat de A. Paraschiv (am
bii din București) șl I. Rus (Tg. Mu
reș) ;

Dinamo — U.T.A. 1 GR. BtRSAN. a- 
jutat de T. Trofln (ambii din Galați) 
șl Tr. Mo arcaș (Brașov) :

Sport Club Bacău — Sportul studen- 
țesc : C. GHIȚA (Brașov), ajutat de 

' T. Leca (Brăila) ți C. Prusac (Boto
șani) ;

Politehnica laș! — Univ, Craiova y 
1.0. ANDERCO (Satu Mare), ajutat de 
, V. Trifu (Bala Mare) șl M. Buze.t 

(București) ț
F.C. Constanta — Politehnica Timi

șoara • R. STTNCAN, alutat de F. Co
loși (ambii din București) șl M. Rotaru. 
(Iași) ;

Jiul — Petrolul ! V. PĂDURE anu.' 
ajutat de Șt. Lazăr șl C. IofclU (toți 
din București) ;

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș • V. TO- 
pan, ajutat de I. Clmpeanu (ambii 
din Cluj) șl Gh. Ispas (Constanta).

TRIAL PENTRU SELECȚIONATA 
DIVIZIEI B

Danubiana Roman — Minerul G, Humorului 1—0 (1—0)
SP. muncitoresc Sv. — C.S. Botoșani 0—1 (0-1)
Nicolina iași — A.S.A. Cîmpulung 1—3 (1-1)
Metalul Rădăuți ~ Cristalul Dorohoi 4—1
Constructorul iași — Foresta Făticeni 1—2 (0—2)
Avîntul Frasin — Minobradul V. Domel 1—0 (0-0)
Victoria PTTR Botoșani — Unirea lași 1—0 (1-0)

(Corespondenți : M. Chiriac, M. Andri ci, V. Diaconescu,
T. Ungureanu, Tr. Tudose, I. Bodnar și V. Teodor).

1. A.S.A, Cîmpulung 16 9 4 3 36—11 22
2. Foresta Fălticeni 16 9 3 4 25—13 21
3. C.S. Botoșani 16 8 5 3 27—19 21
4. Unirea lași 16 7 6 3 13— 8 20
5. Danubiana Roman 16 7 4 5 18—12 18
6. Sp. muncitoresc Suceava 16 6 4 6 13—12 16
7. Minerul G. Humorului 16 7 2 7 11—18 16
8. Cristalul Dorohoi 16 6 3 7 26—23 15
9. Metalul Rădăuți 15 5 5 5 25—23 15

10. Nicolina Iași 16 6 2 8 19—24 14
11. Avîntul Frasin 16 5 4 7 19—26 14
12. Constr. Botoșani 15 6 1 8 20—23 13
13. Minobradul V. Domel 16 6 4 8 17—24 12
14. Victoria PTTR Botoșani 16 4 3 9 17—35 H
15. Constructorul Iași 16 4 2 10 7—22 10

Etapa viitoare — 31 martie : C.S. Botoșani — Constructo
rul lași, Minobradul Vatra Dome! — A.S.A. Cîmpulung, Me
talul Rădăuți — Nicolina Iași, Cristalul Dorohoi — Victoria 
PTTR Botoșani, Sportul muncitoresc Suceava — Minerul Gura 
Humorului, Unirea Iași — Constructorul Botoșani, Avîntul 
Frasin — Foresta Fălticeni, Danubiana Roman stă.

SERIA A ll-a

Viitorul Brăila — Electrica Constanța 1—2 (1—0)
Portul Constanța — Cimentul Medgidia 1—0 (0—0)
Constr. Tulcea — Granitul Babadag 2—1 (1--1)
Rapid Fetești — Dunărea Tulcea 0—0
Tehnornetai Galați — Știința Constanța 1—1 (1--0)
Voința Constanța — Ancora Galați 3-0

(neprezentare)
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia 0—1 (0--0)
Arrubium Măcin — Chimia Brăila 0—7 (0—3)
(meciul s-a disputat la 
dat).

Brăila, terenul din Măcin — suspen-

(Corespondenți : D. Cristache, P. Eiiăche, I. Turșie, V.
Ionescu, St. Constantînescu, E. Petre. :R. Avram și I.

Baltag).
1. Chimia Brăila 17 13 1 3 30— 7 27
2. Marina Mangalia 17 11 4 2 28— 8 26
3. Electrica Constanța 17 9 6 2 28—14 24
4. Portul Constanța 17 11 1 5 30—16 23
5. Dunărea Tulcea 17 9 5 3 24—10 X3
6. Ancora Galați 17 7 5 5 20—15 19
7. Viitorul Brăila 17 8 2 7 27—18 18
8. Cimentul Medgidia 17 8 1 8 20—16 17
9. I.M.U. Medgidia 17 7 2 8 18—17 16

10. Granitul Babadag 17 6 1 10 20—26 13
11. Știința Constanța 17 5 2 10 22—23 12
12. Rapid Fetești 17 3 6 8 19—26 12
13. Tehnornetai Galați 17 4 4 9 19—33 12
14. Voința Constanța 17 3 5 9 15—30 11
15. Constructorul Tulcea 1,7 4 2 11 14—38 10
16. Arrubium Măcin 17 3 3 11 14—51 9

Etapa viitoare : Marina Mangalia — Constructorul Tulcea, 
Ancora Galați — Portul Constanța, Chimia Brăila — Rapid 
Fetești, Cimentul Medgidia — Voința Constanța, Electrica 
Constanța — Tehnornetai Galați, Arrubium Măcin — I.M.U. 
Medgidia, Știința Constanța — Viitorul Brăila, Dunărea Tul
cea — Granitul Babadag.

SERIA A V-a
Bradul Roznov — Textila Buhuși 1—0 (0--0)
Hușana Huși — Locomotiva Adjud 2—0 (0--0)
Trotușul Gh. Gh.-Dej — Oituz Tg. Ocna 2—1 (0—1)
Rulmentul Bîrlad — Constr. Gh. Gh.-Dej 1—0 (1—0)
Letea Bacău — Relonui Săvineștl 0—1 (0--1)
Energia Gh. Gh.-Dej — Cimentul Bicaz 2—0 (0—0)
Foresta Gugești — Minerul Comănești 3—0 (0—0)
Constr. Vaslui — U.R.A. Tecuci 2—1 (2—0)

(Corespondenți : D. Soroceanu , I. Dulhac., Gh, Grunzu,
E. Solomon, A. Stoianovici, G. Gorun, C. Stolan și M. Moga).

1. Relonui Săvineștl 17 9 7 1 38—11 25
2. Trotușul Gh. Dej 17 7 7 3 21—13 21
3. Energia Gh. Dej 17 7 8 4 14—11 20
4. Constr. Gh. Dej 17 7 5 5 21—12 19
5. U.R.A. Tecuci 17 8 1 7 22—18 18
6. Letea Bacău 17 6 B 8 24—16 17
7. Cimentul Blcaz 17 6 7 5 23-18 17
8. Rulmentul Bîrlad 17 4 S g 15—lfi 17
9. Hușana Huși 17 7 a 7 21-^1 17

10. Foresta Gugești 17 6 4 7 23—20 16
11. Minerul Co mân ești 17 7 2 8 21—26 16
12. Bradul Roznov 17 7 2 8 18—30 16
13. Textila Buhușl 17 B B 7 20—15 15
14. Oltuz Tg. Ocna 17 7 1 9 16—25 15
15. Constructorul Vaslui 17 4 c 8 13—27 13
16. Locomotiva Adjud 17 S 4 10 11—34 10

Olimpia Giurgiu 
Laromet București 
Dinamo Slobozia 
Flacăra r. Buc. 
Argeșul Mihăilești 
I.O.R. București 
Voința București 
Triumf București

(Corespondenți

— Șoimii TAROM Buc.
— Sportul ICMA Ciorogîrla
— Tehnornetai București
— Unirea Tricolor Buc.
— Azotul Slobozia
— Electronica București
— T.M. București
— Sirena București 
Burcin, D,

3—1
l 4—0

1—0
1—1
0—2
1—2
1—3
0—0

Matei,

(1-0)
(1-0)
(0-0)
(1-1)
(0-1) 
(0—1) 
(1-1).

I. C.P.
Toader, I. Ion, O, Guțu, Gh. Vlad și N. Stoean).

1. Voința București 17 11 3 3 40—14 25
2. Triumf București 17 10 9 2 34—13 25
3. T.M. București 17 8 7 2 27—13 23
4. Olimpia Giurgiu 17 9 3 5 31—23 21
5. Flacăra roșie București 17 8 5 4 26—19 21
8. Sirena București 17 8 3 4 34-21 19
7. Unirea Tricolor București 17 4 4 4 23—16 17
8. Electronica București 17 4 4 4 18—14 17
9. Tehnornetai București 17 4 4 4 21—24 17

10. I.O.R. București 17 8 4 4 29—20 14
11. Azotul Slobozia 17 6 4 7 21—30 16
12. Șoimii TAROM București 17 4 3 4 28—26 13
13. Laromet București 17 B 9 7 21—26 15
14. Dinamo Slobozia 17 3 9 9 16—39 11
15. Argeșul Mihăilești 17 4 1 12 19—49 9
16. Sportul ICMA Ciorogîrla 17 1 3 13 11—43 5

— Argeșul Mihăi-
Etapa viitoare s Lelea Bacău — Rulmentul Bîrlad, Con

structorul Vaslui — Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej, Bradul Roz- 
nov — Hușana Huși, Oltuz Tg. Ocna — Textila Buhușl, Ci
mentul Blcaz — Foresta Gugești, Locomotiva Adjud — U.R.A. 
Tecuci, Constructorul Gh. Gheorghlu-Dej — Minerul Comă- 
neștl, Relonui Săvineștl — Energia Gh, Gheorghlu-Dej.

Etapa viitoare s Tehnornetai București
Iești, T. M. București — I.O.R. București, Sirena' București
— Laromet București. Șoimii TAROM București — Triumf 
București, Unirea Tricolor București — Dinamo Slobozia, 
Azotul Slobozia — Olimpia Giurgiu, Sportul iCMAClOTOgîrla
— Flacăra roșie București, Voința București — 
București.

Electronlca

SERIA A lll-a SERIA A Vl-a
Luceafărul Focșani — I.R.A. Cîmpina 0—0
Avîntul Mîneciu — Carpați Sinaia 1-0 (0-0)
Petrolul Berea — Comerțul Brăila 2—0 (0-0)
Carpați Nehoiu — Prahova Ploiești 3—1 (2-0)
Portul Brăila — Chimia Brazi 1—0 (1-0)
Poiana Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat 3—0 (l-fl)
Petrolistul Boldești — Unirea Focșani 0—0
Victoria Florești — Chimia Buzău 1-0 (1—«J

(Corespondenți • A. Sirbu, Ghi. Ionescu, M. Irimia, I»
Andrei, D. Cristache, C., Vîrjoghle, N. Dincă și N. Coman).

1. Unirea Focșani 17 10 6 1 39—15 26
2. Poiana Cîmpina 17 9 6 2 32—12 24
<3. I R.A. Cîmpina 17 8 5 4 24—12 21
4. Petrolul Berea 17 10 1 6 27—27 21
5. Olimpia Rm. Sărat 17 8 3 6 25—25 19
6. Luceafărul Focșani 17 6 6 5 29—27 18
7. Carpați Sinaia 17 8 1 8 31—21 17
8. Petrolul Boldești 17 7 3 7 20—18 17
9. Chimia Brazi 17 6 5 6 17—16 17

10. Victoria Florești 17 8 1 8 21—22 17
11. Chimia Buzău 17 6 4 7 19—21 16
12. Prahova Ploiești 17 7 1 9 23—25 15
13. Avîntul Mîneciu 17 6 3 8 18—26 15
14. Portul Brăila 17 4 3 10 9—22 11
15. Comerțul Brăila 17 3 3 11 13—34 9
16. Carpați Nehoiu 17 3 3 11 18—42 9

Cetatea Tr. Măgurele — ARO C.-lung Musctt i—ș a-»)
Vulturii C-lung Muscel — Textilistui Pitești 3—1 (1-0)
ROVA Roșiorii de Vede — Chimia Găești 1—0 i(0-0)
Dada Pitești — Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1-0)
Răsăritul Caracal — Recolta Stoicănești 0-0
Unirea Drăgășanl — Petrolul Tîrgoviște 2—0 (2-0)
Progresul Corabia — Petrolul Videle 4—0 (2—0)
Cimentul Fieni — Automatica Alexandria 1-1 (1-1)

(Corespondenți : D. Gruia, p. Mateoiu, T. Negulescu, M.
Marin, Gh. Donclu, Fl. Denghel, C. Filip),

1. ROVA Roșiorii de Vede 17 10 1 5 27—12 22
2. Automatica Alexandria 17 8 5 4 21—15 21
3. Progresul Corabia 17 9 2 6 29—16 20
4. Răsăritul Caracal 17 8 4 5 26—15 20
5. Chimia Tr. Măgurele 17 7 4 6 24—20 18
6. Petrolul Tîrgoviște 17 7 4 6 18—15 18
7. Chimia Găești 17 7 4 6 22—21 18
8. Dacia Pitești 17 6 5 6 28—21 17
9. Vulturii C-lung Muscel 17 7 3 7 19—22 17

10. Cetatea Tr. Măgurele 17 6 5 6 12—19 17
11. Recolta Stoicănești 17 6 4 7 21—26 16
12. Unirea Drăgășanl 17 5 5 7 18—28 15
13. Textilistui Pitești 17 5 4 8 15—19 14
14. ARO Cîmpulung 17 5 4 8 18—26 14
15. Cimentul Fieni 17 4 6 7 18—27 14
16. Petrolul Videle 17 4 3 10 14—28 11

Etapa viitoare : Petrolistul Boldești — Victoria Florești, 
Comerțul Brăila — Carpați Nehoiu, Olimpia Rm. Sărat — Por
tul Brăila. Chimia Buzău — Chimia Brazi, Carpați Sinaia

Petrolul Berea. Avîntul Mîneciu — Luceafărul Focșani, 
I.R.A Cîmpina — Prahova Ploiești, Unirea Focșani — Poiana 
Cîmpina.

Etapa viitoare : Cimentul Fieni — Răsăritul Caracal, Pe
trolul Tîrgoviște — Automatica Alexandria, Chimia Tr. Mă
gurele — Vulturii Cîmpulung, Textilistui Pitești — Cetatea 
Tr. Măgurele, Unirea Drăgășani — Progresul Corabia, Chimia 
Găești — Recolta Stoicănești. ARO Cîmpulung — Dacia Pi
tești, Petrolul Videle — ROVA Roșiori.

Metalul Topleț — Dunărea Calafat 2—0 (1—0)
C.F.R. Craiova — Cimentul! Tg. Jiu 1—1 (1—1)
Petrolul Țicleni — MEVA Drobeta Tr. Sv. 0—9
C.I.L. Drobeta Tr. Sv. — A.S. Victoria Craiova 1-0 (0-0)
Progresul Strehaia — Steagul roșu Plenița 1-0 (0-0)
F.O.B. Balș — Minerul Lupeni 1—1 (1—0)
Metalurgistul sadu — știința Petroșani 0—2 (0-1)
Victoria Călan — Energia Rovinari 3—2 (2-2)

(Corespondenți : R. Predescu, T. Costin, D. Călinescu, P.
Manafu, V. Bologa, L. Măgureanu, A. Sripnic și A. Gunther).

1. Victoria Călan 17 10 3 4 27—19 23
2. Dunărea Calafat 17 9 4 4 19—11 22
3. Minerul Lupeni 17 8 5 4 26—16 21
4. Progresul Strehaia 17 8 4 5 26—20 20
5. Cimentul Tg. Jiu 17 6 7 4 22—10 19
6. Steagul roșu Plenița 17 9 1 7 25—22 19 *
7. Energia Rovinari 17 6 6 < 5 22—18 18
8. MEVA Drobeta Tr, Sev. 17 7 4 6 17—17 18
9. C.F.R. Craiova 17 7 4 6 22—26 18

10. Știința Petroșani 17 8 0 9 28—21 16
11. F.O.B. Balș 17 7 2 8 26—22 16
12. CIL Drobeta Tr. Sev. 17 6 3 8 16—31 15
13. A.s. Victoria Craiova 17 5 4 8 19—19 14
14. Metalurgistul Sadu 17 5 4 8 17—23 14
15. Metalul Topleț 17 6 1 10 22—36 13
16. Petrolul Țicleni 17 2 2 13 9—32 6

Măgura Simle-ul SU — Topitorul Baia Mare 0—0
Gloria Baia Mare — C.S. Zalău C—1 (0-0)
Victoria Zalău — Bihoreana Marghita 1—0 (1-0)
Oașul Negrești — Voința Cărei 1—0 (0-0)
Someșul Satu Mare — Bradul Vișeu 0—1 (0-1)
Minerul Băița — Rapid Jibou 2—0 (1—0)
Minerul Suncuiuș — Minerul Baia Sprie 1—1 (0-0)
C.I.L. sighetu Mar. — Minerul B. Borșa 3—0 t0—0)

(Corespondenți : T. Topan, L., Chira, M. Bonțoiu, Gh.
Preda, Z. Kovacs, V. Miclea, L. Groza și V. Mlhall),

1. Minerul Baia Sprie 17 11 4 2 32— 7 26
2. C. S. Zalău 17 8 6 3 21— 9 22
3. Someșul Satu Mare 17 9 3 5 32—17 21
4. CIL Sighetu Marmației 17 9 3 5 28—20 21
5. Bihoreana Marghita 17 7 6 4 35—19 20
6. Minerul Baia Borșa 17 7 2 8 25—23 16
7. Oașul Negrești 17 6 4 7 24—24 16

,8, Topitorul Baia Mare 17 5 6 6 21—21 18
9. Voința Cărei 17 ' 6 4 7 23—24 16

10. Bradul Vișett 17 7 2 8 20—24 16
11. Rapid Jibou 17 5 5 7 23—28 15
12. Minerul Băița 17 5 5 7 17—36 15
13. Minerul Suncuiuș 17. 5 4 8 20—29 14
14. Gloria Baia Mare . 17 3 7 7.. 19—26 13
15. victoria Zalău 17 5 3 9 26—38 13
16. Măgura Simleul Silvaniei 17 4 4 9 15—36 12

în vederea definitivării lotului Di-, 
viziei B. care urmează să susțină 
mai multe partide amicale internațio
nale, va avea loc «stăzi după amia
ză un trial pe stadionul Republicii, 
din Capitală. ,

Partida, în care vor fi opuse două 
echipe formate din jucători din cele 
trei serii ale diviziei secunde, va 
începe la ora 16.

DE LA COMISIA CENTRALĂ 
DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINA

Etapa viitoare : A.S. Victoria Craiova — Progresul Stre- 
haia, Steagul roșu Plenița — Petrolul Țicleni, Știința Petro
șani — Victoria Călan, MEVA Drobeta Tr. Severin — F.O.B. 
Balș, Cimentul Tg. Jiu — C.I.L. Drobeta Tr. Severin, Energia 
Rovinari — Metalurgistul Sadu, Minerul Lupeni — Dunărea 
Calafat, Metalul Topleț — C.F.R. Craiova.

SERIA A Vlll-a

Etapa viitoare : Bradul Vișeu — Oașul Negrești, Topito
rul Baia Mare — Bihoreana Marghita, C.I.L. Sighet — Gloria 
Baia Mare, Minerul Baia Sprie — Victoria Zalău, C.S. Zalău 
— Minerul Borșa. Minerul Suncuiuș — Someșul Satu Mare, 
Rapid Jibou — Voința Cărei, Minerul Băița — Măgura 
Simleu.

SERIA A Xl-a

se aduce la cunoștință că ședința 
Comisiei centrale de competiții și dis
ciplină, pentru Divizia B și juniori re
publicani, va avea loc joi 28 martie 
la sediul F.R.F. în loc de miercuri, 
cum era fixată Inițial, modificare cau
zată de desfășurarea. In aceeași zi, a 
etapei a XXI-a a Diviziei A.

DE LA COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

Colegiul central al antrenorilor rea
mintește tehnicienilor echipelor de 
Divizia A, B și de tineret, că sînt 
obligați să trimită, lunar, pe adresa 
F.R.F., normele de control ale for
mațiilor pe care le pregătesc. Necon- 
formarea va atrage, după sine, sanc
țiuni.

— Gloria Arad
— Minerul Moldova Nouă
— A.S. Bocșa
— Electromotor Tim.
— Furnirul Deta
— Minerul Telluc
— Unirea Tomnatic
— Constructorul Arad

Metalul Oțelu Roșii 
Dacia Orăștie 
Minerul Ghelar 
Strungul Arad 
C.F.R. Caransebeș 
Unirea Sînnicolaul M 
Progresul Timișoara 
C.F.R. Simeria

(Corespondenți : R. Zeno, 
leanu M. Mutașcu, T. Vieriu,

1. Minerul Moldova Nou*
2. Dacia Orăștie
3. Unirea Sînnicolaul Mare
4. C.F.R. Simeria
5. Minerul Ghelar
6. A.S. Bocșa
7. Unirea Tomnatic
8. Metalul Oțelu Roșu 
». Constructorul Arad

10. Minerul Telluc
11. Electromotor Tlmlșoar»
12. Progresul Timișoara
13. Strungul Arad
14. C.F.R. Caransebeș 
ÎS. Furnirul Deta
16. Gloria Arad

4—0 (2—0)
1—0 (0—0)
0—0
3—1 (0—0)
2—1 (0—1)
3—1 (1—1)
1—0 (0—0)
2—0 (0—0)

B. Crețu, FI. Oprița, L. De- 
St. Marton șl M. Munteanu).

17 10 2 S 26—14 22
17 10 2 B 25—15 22
17 9 3 5 30—21 21
17 8 4 5 31—22 20
17 8 3 6 29—20 19
17 7 8 6 18—17 19
17 8 2 7 15—19 18
17 7 3 7 35—29 17
17 7 3 7 25—30 17
17 7 2 1 29—19 16
17 8 8 8 26—21 15
17 7 1 9 28—31 15
17 7 1 9 19—27 15
17 4 8 8 12—23 13
17 B 9 10 12—36 12
17 3 B 9 12—28 11

Etapa viitoare t C.F.R. Caransebeș — Progresul Timi
șoara, Gloria Arad — C.F.R. Simeria, Minerul Moldova Nouă 
— Strungul Arad, Unirea Sinnloolaul Mare — Metalul Oțelu 
Roșu, Constructorul Arad — Unirea Tomnatic, Dacia Orăștie 
—Furnirul Deta, Minerul Telluc — Minerul Ghelar, Electro
motor Timișoara — A.S. Bocșa.

SERIA A IX-a

Gherla — Soda Ocna Mureș, Minerul Bihor — Unirea Dej, 
Arieșul Cîmpia Turzii — Constructorul Alba Tulia, Crișana 
Sebiș — Aurul Brad, Dermata Cluj — Metalul Aiud, Minaur 
Ziatna — Someșul Beclean, Unirea Alba Iulia — Tehnofrig 
Cluj.

Aurul Brad — Metalul Aiud 5-6 (3-0)
Tehnofrig Cluj Arieșul C. Turzii 3—6 (2—0)
Cimentul Turda — Unirea Alba Iulia 3—6 (2-0)
C.I.L. Gherla — Unirea Dej 2—5 (1—2)
Soda Ocna Mureș Minaur Ziatna 2—6 (1—0)
Crișana Sebiș Minerul Bihor 1—6 (1-6)
Constr. Alba Iulia — Dermata Cluj 1-6 (1-0)
Someșul Beclean — Recolta Salonta 1—6 (0-6)

(Corespondenți : M. Susan. E. Fehervarl. P Lazăr, D.
Vatau, A. Verdeș, C. Brad, I. Filipescu Și G. Platon).

1. Unirea Dej 17 12 2 3 47—15 26
2. Metalul Aiud 17 9 4 4 35—12 22
3. Aurul Brad 17 11 0 8 36—20 22
4. Cimentul Turda 17 9 2 6 25—15 20
5. Crișana Sebiș 17 7 5 5 20—16 19
6. Minerul Bihor 17 8 2 7 21—25 18
7. Soda Ocna Mureș 17 8 2 7 27—33 18
8. Constr. Alba Iulia 17 7 3 7 21—23 17
9. Recolta Salonta 17 6 4 7 14—14 16

10. Tehnofrig Cluj 17 7 1 9 21—24 15
11. Minaur Ziatna 17 7 1 9 14—18 15
12. CIL Gherla 17 6 2 9 27—37 14
13. Unirea Alba Iulia 17 6 2 9 16—28 14
14. Dermata Cluj 17 5 3 9 14—17 13
15. Arieșul Cîmpia Turzii 17 5 3 9 13—28 13
16. Someșul Beclean 17 3 4 10 15—41 10

Etapa viitoare : Recolta Salonta — Cimentul Turda, 1C.I.L.

Unirea Sf. Gheorghe — Mureșul Toplița 4—0 (1—0)
A.S. Miercurea Ciuc — C.S. Oltul Sf. Gheorghe 0-1 (0--0)
Minerul Rodna — Minerul Bălan 1—0 (0—0)
Forestierul Tg. Sec. — Lacul Ursu Sovata 2—0 (I-7O)
Unirea Cristuru Sec. — Viitorul Tg. . Mureș 1—1 (0--1)
Chimica Tîmăvenl — Hebe Singeorz Băi 5—0 (2—0)
Viitorul Gheorghlenl — Fo-resta Bistrița 0—1 (0—0)
Avîntul Reghin — Carpați Covasna 1—1 (0—1)

(Corespondenți: Gh. Briotă, V. Pașeanu, Gh. Balint, L«
Bucs, V. Lorintzi, I. Ducan, Cs. Malnasi și C. Ținea).

1. C.S. Oltul Sf. Gheorghe H 13 2 2 49—17 28
2. Chimica Tîmăvenl 17 11 B 1 46—16 27
S. Viitorul Gheorghlenl 17 8 B 4 33—21 21
4. A.S. Miercurea Cluc 17 8 B 4 25—14 21
5. Forestierul Tg. Secuiesc 17 8 3 6 36—19 19
6. Avîntul Reghin 17 8 8 6 26—20 19
7. Unirea Sf. Gheorghe 17 8 8 7 38—18 18
8. Carpați Covasna 17 5 8 6 18—20 16
9. Foresta Bistrița 17 6 4 7 22—27 16

10. Viitorul Tg. Mureș 17 6 4 7 27—33 16
11. Minerul Rodna 17 7 1 9 28—41 15
12. Minerul Bălan 17 B 4 8 22—20 14
13. Unirea Cristuru Secuiesc 17 B 8 9 23—36 13
14. Lacul Ursu Sovata 17 B 1 11 23—38 11
15. Mureșul Topllța 17 3 B 9 17—41 11
16. Hebe Singeorz Băl 17 3 1 13 10—56 7

Etapa viitoare t Viitorul Gheorghletil — A.S. M. Cluc, Mu
reșul Topllța — Lacul Ursu Sovata, Foresta Bistrița — Car
pați Covasna, Unirea Cristur — Hebe SIngeorz Băl, Chimica 
Tîmăvenl — Minerul Botina, Viitorul Tg. Mureș — Forestie
rul Tg. Secuiesc, Avîntul Reghin — Unirea Sf. Gheorghe, 
C.S. Oltul Sf. Gheorghe — Minerul Bălan.

C.F.R. sighișoara 
Chimistul Rm. Vîloat 
C.S.U. Bnașov 
Textila Sebeș 
Carpați Mîrșa 
Metalul Copșa Mică
Precizia Săcele 
Vitrometan Mediaș

(Corespondenți : 
L&daru, V. Belciug,

SERIA A Xll-a

I. Turjan, P. Giornolu, C. Chiriac, D. 
M. Fallciu, G. Lorac șl Z. Rîșnoveanu).

— Oltul Rm. Vîlcea 0—0
— I.C.I.M. Brașov 1—3 (1—0)
— Torpedo Zărnești 1—1 (0-0)
— Textila Cisnădle 2—1 (0—0)
— U.P.A. Sibiu 2—1 (1—6)
— C.I.L. Blaj 2—0 (1—0)
— Lotrul Brezoi 2—1 (0—1)
— Chimia Orașul Victoria 2-0 (1—0)

1. I.C.I.M. Brașov
2. Chimia Or. Victoria
3. C.S.U. Brașov
4. C.F.R. Sighișoara
5. Textila Cisnădle
6. Chimistul Rm. Vilcea
7. Precizia Săcele
8. C.I.L. Blaj
9. Textila Sebeș

10. Torpedo Zămeștt
11. Metalul Copșa Mic*
12. Vitrometan Mediaș
13. Lotrul Brezoi
14. U.P.A. Sibiu
15. Carpați Mîrșa
16. Oltul Rm. Vilcea

17 9 3 5 26—11 21
17 7 6 4 17—13 20
17 9 1 7 25—18 19
17 8 3 6 24—17 19
17 8 2 7 23—21 18
17 7 4 6 18—17 18
17 7 4 6 13—17 18
17 8 1 8 24—22 17
17 8 1 8 22—22 17
17 6 4 7 14—11 16
17 7 2 8 16—19 16
17 7 2 8 18—21 16
17 8 0 9 17—22 16
17 5 6 6 14—22 16
17 5 3 9 22—33 13
17 5 2 10 14—21 12

Etapa viitoare : Chimia Victoria — C.S.U. Brașov, oltul 
Rm. Vîlcea — Precizia Săcele, Vitrometan Mediaș — Metalul 
Copșa Mică, Torpedo Zărnești — Chimistul Rm. Vîlcea, 
I.C.I.M. Brașov — C.F.R. Sighișoara, Textila Sebeș — Carpați 
Mîrșa, C.I.L. Blaj — U.P.A. Sibiu, Lctrul Brezoi — Textila 
Cisnădie,

10T0-PR0N0SP0RȚ

AZI ARE LOC
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 26 MARTIE 1974

• Tragerea excepțională Loto 
are loc astăzi, la București, în 
«ala Clubului Finanțe-Băncl din 
strada Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18,15.

• După tragere va rula filmul 
artistic „Misiunea secretă a ma
iorului Cook", producție a stu
diourilor americane.

• Panoul cu rezultatele trage
rii va fi transmis la televiziune 
în cursul serii.

• Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă în ziua de 
30 martie 1974, ora 13, în ora
șele reședință de județ și pînă 
vineri 29 martie 1974, la ora 13, 
în celelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor se va 
efectua vineri 5 aprilie 1974.

Toți câștigătorii de autoturis
me și excursii vor fi înștiințați 
în scris asupra datei ridicării 
autoturismelor și datei de orga
nizare a excursiilor.

• Tragerea Pronoexpres de 
mîine va fi transmisă din stu
dioul de televiziune cu începeri 
de la ora 19,10.
ciștigurile tragerii pronoex

pres DIN 20 MARTIE 1974

EXTRAGEREA I • Cat. a 2-a : 2,05
variante a 43.142 lei ; a 3-a : 4,75 a
18.620 lei ; a 4-a : 34,20 a 2.586 lei ; a 
5-a : 141,35 a 626 lei ; a 6-a : 4334.20 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 88.442 lei.
EXTRAGEREA a n-a : Cat. A : 2 

variante 10% a 100.000 lei ; B : 10.50 a 
9.220 lei ; C : 41,35 a 2.341 lei : D : 2559,50 
a 60 lei; E : 133,90 a 200 lei ; F : 
3148.35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 54.579 lei,
Ciștigurile de 100.000 lei de la ca

tegoria A, au revenit participanților : 
BOBU VICTOR din Bacău și STAN 
VASILE din Galați.



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA B

LUPTĂ STRlNSĂ PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE
• Românii» intilneșle aslă-seara R.F. Germania

25 (prin telefon).

7
merit de a respinge pre- 
puternică a iugoslavilor,

Ljubljana, f 
în „vedeta" cuplajului hocheistic 
de duminică seara, din sala Tivoli, 
s-a desfășurat partida România — 
Iugoslavia, foarte importantă pen
tru ambele echipe, dornibe să se 
mențină în prima jumătate a cla
samentului, ceea ce le-ar putea 
.permite, eventual, ea în conjunc
tura de mare incertitudine ce ca
racterizează actuala ediție a gru
pei B să ocupe un bun loc final.

Iubitorii de sport din România 
au avut prilejul să ascule la radio, 
aproape de miezul nopții, relata-

rile din fața porții noastre, totul 
a decurs ' _ ~
cu care am început partida, a res
pins și a blocat totul. Apoi, odată 
cu trecerea timpului, echipa 
mână începe să atace. în min. 16, 
o excelentă acțiune purtată 
Bașa și Gheorghiu îi permite ul
timului sâ deschidă scorul: 1—0. 
Finalul reprizei îi găsește pe iugo
slavi, timp de 2 minute, cu trei 
oameni pe gheață, dar formația 
noastră nu profită de acest avan
taj, care putea fi decisiv chiar 
pentru soarta partidei. Repriza se
cundă începe în nota de dominare

după program. Dumitraș,

ro-

de

marele 
siunea 
menținînd moralul echipei. în min. 
54, formația noastră egalează : Gh. 
Huțanu atrage apărarea adversă, 
îi pasează perfect lui Pană, care 
înscrie din apropiere. Deci : 3—3.

Ultima parte a meciului se ca
racterizează printr-un joc foarte 
nervos, în consecință imprecis și 
confuz. De altfel, ambele echipe 
par mulțumite de rezultat. Arbitrii 
Reznikov (U.R.S.S.) și Hamquist 
(Suedia) au condus foarte bine.

In deschidere, echipa R. F. Ger
mania a învins foarte greu Aus
tria cu 4—2 (1—0, 0—2, 3—0), după 
ce a fost condusă 45 de minute.

■ - ■

in turneul de la Olof

GHIȚESCI
A REMIZAT

LA TELEFON IL1E NĂSTASE!CL OSTOICI
ÎNAINTEA UNUI NOU START

corec-
este 

punc-
Cîte 

a fi

ASUL TENISULUI ROMÂNESC
MADRID. 25 (Agerpres). — Par

tida centrală din runda a 7-a a 
turneului internațional de șah de 
la Olot (Spania), disputată între 
maestrul internațional român The
odor Ghițescu (cu piesele negre) 
și marele maestru iugoslav Pedrag 
Ostoici, s-a încheiat remiză la mu
tarea a 21-a. Același rezultat a 
fost consemnat și în partidele 
Lombardy — Quinteros și Pomar 
— Bellon. Bartrina a cîștigat la 
Martz, iar Martin l-a învins pe 
Iskov. în cele două partide între
rupte în runda anterioară s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Quinteros — Bellon 1—0 ; Lombar
dy — Cuadras 1—0.

în clasament conduc Ostoici (Iu
goslavia) și Quinteros (Argentina) 
cu cîte 5 puncte, urmați de Ghi
țescu (România), Bellon (Spania) 
și Lombardy (S.U.A.) 4‘/2 puncte, 
Adorjan (Ungaria) — 4 (1) puncte.

Pe campionul nostru și lider al 
primei grupe din circuitul W.C.T. 
îl așteptasem, săptămînă trecută, 
la o posibilă escală în patrie. Ni 
l-a adus mai aproape doar firul te
lefonului, de la actualul său „car
tier general1, la Rotterdam. în 
marele port olandez, Ilie Năstase 
se pregătește pentru un nou start 
în serialul de turnee indoor și des
pre toate cele legate de acest su
biect îi dăm cuvîntul ;

— N-am mai venit pe acasă, 
pentru a scurta drumurile. Mă duc 
direct la turneu, unde mă așteaptă 
o luptă grea. Aveam neapărată 
nevoie de o săptămînă de odihnă 
totală, de un „respira" înaintea 
noilor starturi, decisive pentru ca
lificarea în finala indoor-nlni mon-

dial. Mai sint patru turnee, dar eu 
joc numai în trei, oprindu-mă după 
Monte Carlo. Deci, trebuie să-mi 
asigur neapărat punctajul necesar 
accesului printre „primii 8". Este 
debutul meu în W.C.T. și vreau 
să-l onorez cu un rezultat bun.

— Dar, intervenim cu o 
tură, de pe acum rezultatul 
excepțional. Ai cel mai înalt 
taj din toate cele trei serii, 
puncte mai trebuie, pentru 
sigur ?...

— Eu cred că vreo 60—70.

Austriacul Platzer are o bunfi ocazie de a înscrie, dar 
România — Austria 10—1

portarul nostru Dumitraș rezolvă situația. Aspect din meciul
Telefoto : AGERPRES

SAHISTELE NOASTRE LA
Reprezentativa feminină de șah 

a României participă în această

PATINATORII ROMANI

AU EVOLUAT LA SOFIA
So- 
in- 
la 
și

TURNEUL HEXAGONAL

rea ultimelor minute ale acestui 
joc foarte agitat, cu răsturnări 
spectaculoase de situații și înche
iat cu un echitabil rezultat de ega- 
litate (3—3). De altfel, din 1964 în
coace, întîlnirile dintre hocheiștii 
români și iugoslavi, în seria se
cundă a C.M.. au prilejuit jocuri 
foarte strînse. Rezultatul de egali- 

a fost consemnat de 4 ori 
în 1964 și 1066, 4—4 în 1969, 
în 1973), de trei ori au cîș- 
jucătorii români (5—3 în 

4—3 în 1970 și 3—2 în 1972) 
dată cei iugoslavi (9—5 în 
la J.O. de la Grenoble).

reprezentativei ro-

tate 
(5—5 
2_ o
tigat
1967, 
Si o
1968,

Apreciind că formația iugoslavă 
va încerca de la început să obți
nă avantaj și în acest stop va 
ataca dezlănțuit, susținută de o 
galerie frenetică, tehnicienii echipei 
noastre au stabilit ca tactică, pen
tru primele 10 minute, temporiza
rea jocului, fragmentarea lui, spre 
a-i scoate din ritm pe adversari. 
Echipa s-a achitat bine de această 
misiune și chiar dacă majoritatea 
angajamentelor s-au făcut în cercu-

puternică a 
mâne, care are cîteva ocazii rare 
de a majora scorul. Gh. Huțanu îl 
pune de două ori pe Bandaș în si
tuație 
Knez, 
tează. 
scapă 
dar Tureanu luftează șutul decisiv. 
Ieșiți cu bine din acest veritabil 
clinei, iugoslavii revin în atac -și, 
în min. 37. Rudi Hiti driblează 
toată apărarea noastră, egalînd : 
1—1. Egalitatea se menține doar 
un minut, pînă cînd Varga mar
chează, printr-un șut fulgerător de 
la semidistanță : 2—1.

De la acest scor a început re
priza a treia. Tensiunea nervoasă 
își pusese amprenta pe evoluția 

, ambelor echipe. Din păcate, că
derea s-a produs în formația noas
tră. De-a lungul a numai trei mi
nute ea comite două grave greșeli 
de apărare, de care profită Gorazd 
Hiti șl scorul devine favorabil 
gazdelor: 2—3. Dumitraș cere să 
fie schimbat și Netedu ii ia locul 
în poartă. Acesta din urmă are

de a fi singur cu 
însă colegul său de
Apoi, 3 jucători 

contra unui singur

portarul 
linie ra- 

români 
iugoslav,

Au înscris Kuhnacke, Philipp, 
Funk și Hofnerr pentru învingă
tori. respectiv, Schwitzer și Holler. 

CLASAMENTUL
3
3
3 

'3
3
3
3
3

1. R.F. Germania
S.U.A.

3. Olanda
4. România
5. Iugoslavia
6. Japonia
7. Norvegia
8. Austria 
Clasamentul este

tabele de luni.

S.U.A. — i

6
6
4
3
3
2
0

. _ 0
întocmit fără rezul-

ÎNCEPUT DE SEZON
(Urmare din pag. I)

fel, ziarul „Sportske Novosti" din 
Zagreb face aprecieri măgulitoare 
la adresa valorij reprezentanților 
noștri, remareînd faptul că echipe
le României au izbutit să obțină o 
performanță absolută.

Comentatorii posturilor de radio 
și televiziune din Ljubljana, care 
au transmis în direct întreaga des
fășurare a întrecerilor, au avut la 
riadul lor cuvinte foarte frumoase 
la adresa reprezentanților României. 
Am văzut în reluare proba de 6 000 
in a tineretului, în .care Gheorghe 
Ghipu face o fantastică cursă de ur
mărire a lui Stevan Vulovici. Iugo
slavul are la un moment dat 
mărat 
dreptul 
lui — 
tatorul 
este un atlet de superciasă, șj că

nu- 
în timp ce ei treceau în 
aceleiași porțiuni a traseu- 
15 secunde avans. Comen- 

televiziunii a spus că Ghipu

PROMIȚĂTOR PENTRU
numai el credea, probabil, că mai 
poate cîștiga această cursă.

Spuneam, într-o avancronică a 
celei de a XlX-a ediții a Crosului 
balcanic, că așteptăm de la cei 
desemnați să ne reprezinte In Ve
lenje o comportare frumoasă, la ni
velul prestigiului pe care alergă
torii români și l-au cîștigat în anii 
trecuți. Trebuie să mărturisim că 
rezultatele Pe care le-au obținut în
trec așteptările. Echipa a fost foarte 
bine pusă la punct pentru această 
întrecere. Baza succesului a fo=t 
pusă, după părerea noastră, la Băi
le Felix, unde scurta perioadă de 
pregătire în comun a fost excelent 
folosită. Colectivul de antrenori de 
la loturile de semifond și fond, 
coordonat de antrenorul federal Ni- 
colae Mărășescu, a reușit să imprime 
activității un climat de muncă, se
riozitate și disciplină, care și-au. 
arătat cu prisosință roadele.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE PENTATLON MODERN LA FONTAINEBLEAU

PARIS, 25 (prin telefon). — La 
complexul sportiv de la Fontaine
bleau a început duminică un impor
tant concurs internațional de penta
tlon modern, care reunește nouă se
lecționate : FtF.G. I, R.F-G. II. An
glia, Ungaria, Spania, Italia. Româ
nia, Franța I și Franța II. întrecerea 
a fost inaugurată prin disputarea pro
bei de scrimă, dominată de sportivii 
Bergmann (RJF.G.) și Gaudry (Fran- , 
ța), clasați pe primele două locuri cu 
cite I 000 p. I-au urmat Meda (Italia) 
si Blank (Ungaria), ambii cu cîte 
960 p. Dintre sportivii români, cel mai 
bine s-au clasat Dumitru Spîrlea și 
Constantin Călina, ambii pe locul 8 
cu cite 876 p- In cursul dimineții de

luni s-a desfășurat proba de tir, cîș
tigată de Kancsal (Ungaria) cu 1 088 p. 
Călina și Blank — pe locul secund cu, 
1 044 p. Spîrlea s-a clasat al 10-lea 
(912 p), iar Albert Covaci, din echi
pa României, pe locul 15, cu 846 p, 
în aceeași zi, după-amiază, s-a des
fășurat proba de înot, în care engle
zul Mumford a obținut un timp ex
cepțional : 3:15,8 — 1 308 p. Covaci 
s-a clasat pe locul 4 — 3:26.5 — 
1 220 p. iar Francisc Rolik, cel de al 
4-lea concurent,, român, pe locul 7 cu 
3:35,0 — 1 152 p. După trei probe, 
conduce Blank cu 3105 p. Spîrlea se 
află pe locul 7 cu 2 908 p. Pe echipe : 
1. Ungaria 9183 p ; 2. România
8 547 p ; 3. Franța I 8 544 p.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE VOLEI
(Vrmare din pag. 1)

al doilea, să tempereze elanul vo
leibalistelor de la Penicilina și, în 
contextul unui joc ceva mai mode
rat, întîlnirea și-a schimbat radi
cal aspectul. C.S.M. e preluat chiar 
inițiativa șl, printr-o combativitate 
sporită a întregului sextet, a resta
bilit egalitatea. Dar, Penicilina a 
abordat setul următor cu același 
avînt, a impus un ritm susținut, 
s-a concentrat la fiecare fază și, 
din nou, șl-a adăugat o victorie 
de set, de asemenea, categorică. 
Jocul a devenit cu adevărat echi
librat în cea de a patra parte a 
întîlnirii, caracterizată și prin cîte
va importante răsturnări de situa
ție. Formația . sibiană a marcat 
primele 3 puncte, a fost egalată la 
4, și — a creat, apoi, un nou a- 
vantaj (6—4), pe care l-a cedat 
(6—8) și, iarăși, s-a distanțat dato
rită, în special, spectaculoaselor șl 
eflcacelor acțiuni ale aceleiași Ma- 
rilena Milea, care a cucerit asis
tența, pînă atunci în proporție ma
joritară de partea Penicilinei. La 
12—8 pentru C.S.M. se aștepta o 
nouă egalitate pe tabela de mar
caj și un meci de 5 seturi. For
mația lui N. Roibescu a infirmat

însă așteptările, luptînd cu înver
șunare pentru fiecare minge, și a 
reușit 7 puncte consecutiv, cu care 
și-a adjudecat setul șl partida cu 
3—1 (3, —8, 2, 12). Cuplul con- 
•tănțean S. Popescu — C. Muțat a 
condus bine următoarele echipe : 
PENICILINA — Adriana Bobeanu 
(Mlhaela Tănase), Carolina Haturi, 
Ana Chlrlțescu, Aurelia Ichim, Crle- 
tlna Popa, Nadia Sava (Georgeta 
Popescu); C.S.M. — Marinele Ml- 
lea, Mariana Cloțean, Margareta 
Vaslu (Doina Gheciov), Elena Cot- 
fas (Marcela Motronea), Marcela 
Pripiș, Heidrunn Schunn.

în ultima partidă a zilei au 
luat echipele Rapid și Farul 
stanța. Meciul a început în 
de dominare a giuleștencelor, 
au cîștigat destul de detașat v 
mul set. Accidentarea, în cel de-al 
doilea, a jucătoarei rapidiste Con
stanța Bălășoiu a dat posibilitate 
constănțencelor să se impună și să 
echilibreze situația. Pentru scurt 
timp însă, deoarece campioanele 
și-au revenit, luînd avantaj. Și în 
continuare lupta a fost echilibrată, 
cele două formații forțînd victoria. 
Scor: 3—1 (8, —7, 7, 12) 
Rapid. Au arbitrat bine O. Dră- 
gan (Timișoara) — Gh. Ferariu 
(Brașov).

evo- 
Con- 
nota 
care 
pri-

pentru

3 0 0 17— 7
3
2
1
1
1
0
0

o 
o 
i
1 
o
0 
o

0 17— 7
1 19—13
1 18—11
1 13—11
2 13—18
3 7—19
3 6—24

OLANDA 7-4
(2—0, 5—2, 0—2)
încheiat luni seară, a 
confruntare dură, în 
de peste ocean au condus

Meciul, 
loc la o 
hocheiștii . .... ____ ___ ______
în permanentă și nu au forțat decît 
atunci cînd adversarii lor încercau cu 
insistență să echilibreze scorul. Reali
zatorii : Polich (3), Simons, Palazzari, 
Krieger și Schneider pentru învingă
tori, respectiv De Her, Hunting, Dc- 
cloe și Mc. Donald-

în programul de marți figurea
ză următoarele meciuri: Japonia — 
Austria și R. F. Germania — Ro
mânia.

dat 
care

V oieri u CHIOSE

ALERGĂTORII ROMÂNI
V»

Succesul de la Velenje este îm
bucurător nu numai prin valoarea 
în sine a victoriei și maniera în 
care a fost obținut, ci, în primul 
rînd, am putea spune, prin perspec
tiva viitorului. Sîntem convinși că 
apropiatul sezon în aer liber ne va 
aduce din partea alergătorilor și a- 
lergătoarelor de semifond și fond 
mai multe satisfacții decît în sezoa- 
nele trecute. Sîntem convinși, tri
umful de la Velenje nu e decît un 
început.

SOFIA, 25 (Agerpres). — La 
fia s-a desfășurat un concurs 
ternațional de patinaj artistic, 
care au participat sportivi 
sportive din mai multe țări, prin
tre care șl România.

Proba individuală feminină a 
fost cîștigată de Stephi Knoll (R. D. 
Germană) — 174,30 puncte, ur
mată de Galina Taireva (U.R.S.S.) 
— 163,19 puncte, Ludmila Plaja- 
rova (Bulgaria) — 146,34 puncte și 
Cornelia Picu (România) — 144,79 
puncte.

Proba masculină a revenit spor
tivului sovietic Ghiorghi Starkov — 
174,85 puncte, secundat de Michael 
Glaubitz (R. D. Germană) — 174,68 
puncte. Concurentul român Mircea 
Ion s-a situat pe locul cinci, cu 
155,08 puncte

SABR1RII SOVIETICI VICTORIOȘI
Competiția internațională de sa

bie pe echipe, desfășurată la Var
șovia, S-a înclieiat cu victoria se
lecționatei U.R.S.S., care a totali
zat 6 victorii. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Unga
riei “ — "
loniei II — 3 v, 
R. F. Germania — 1 
0 v.

Ultimele 
U.R.S.S. - 
nia I — 
— Italia I 
Germania 
lia 13—3 ; 
Ungaria — Bulgaria 13—3.

5 v, Poloniei I — 4 v, Po-
Bulgariei 2 v, 
v șl Italiei —

! rezultate
— Ungaria 
Italia 11—; 
9-7;

i înregistrate: 
11—5 ; Polo-

•5 ; Polonia II 
Polonia I — R.F.

11— 5; U.R.S.S. — Ita- 
Bulgaria — Italia 11—5 ;

PUTTEMANS ÎNVINGE PE SHORTER
Tradiționalul concurs internațio

nal de cros de la Milano a fost 
cîștigat în acest an de atletul bel
gian Emile Puttemans, cronome
trat pe distanța de 9 000 m cu 
timpul de 31:08,6. Pe locul secund 
s-a clasat americanul Frank Snor
ter — 31:19,04, urmat la rîndul 
său de englezul Brendan Foster 
— 31:34,08 și italianul Franco Â- 
rese — 31:44,08. Finlandezul Lasse 
Virren a sosit al 7-lea — 32:30,02.

săptămînă la tradiționalul turneu 
hexagonal pe echipe, organizat de 
federația iugoslavă de specialitate, 
întrecerile au loc la Vrnjacka Ban
ja și reunesc, de asemenea, echi
pele U.RSS, Bulgariei, Ungari
ei, Polonei și Iugoslaviei. In echi
pa română evoluează Elisabeta Po- 
lihroniade, Gertrude Baumstarck, 
Margareta Teodoreseu și Margare
ta Mureșan.

CUPA ALEKO" LA SCHI ALPIN
Proba 

aș, din 
curs internațional de schi dotat cu 
„Cupa Aleko", a fost cîștigată de 
elvețianul 
metrat în 
de 2:20,96, 
s-au situat 
— 2:21,07 
slovacia) - 
francez Henri Brechu, unul 
tre favoriții probei, a abandonat 
în manșa a doua. Cursa s-a dis
putat pe o pîrtie în lungime de 
1 160 m cu o diferență de nivel de 
305 m.

In proba similară feminină, pe 
primul loc s-a clasat schioara ceho
slovacă Ilona Pismanova — 1:16,68, 
urmată de compatrioata sa Radka 
Svadova — 1:17,62 și poloneza Ja- 
nica Jaros — 1:17,78. Sportiva ro
mâncă Daniela Munteanu a ocu
pat locul 10, cu timpul de 1:23,09.

La întreceri participă schioare și 
schiori din 10 țări.

masculină de slalom uri- 
cadrul tradiționalului con-

Daniel Felder, crono- 
două manșe cu timpul 
Pe locurile următoare 
Sașko Dikov (Bulgaria) 

și Jan Hezko (Ceho- 
- 2:21,20. Concurentul 

din

Înaintea meciului
FOREMAN - NORTON
Astă seară, pe ringul arenei din 

capitala venezueleană Caracas, care 
poate adăposti peste 13.000 de spec
tatori, campionul mondial de box 
la categoria grea, americanul de 
culoare George Forman își va pu
ne centura în joc în fața șalange- 
rului său oficia] Ken Norton. Este 
pentru a doua oară cînd Foreman 
acceptă să lupte pentru titlu (anul 
trecut el l-a învins prin k.o. 
rundul 3 pe Joe King Roman).

In meciul de astă seară, Foreman 
pornește favorit cu o cotă de 3—1. 
Tehnicienii apreciază însă că Nor
ton are de partea sa avantajul u- 
nei viteze mai mari în execuția 
loviturilor și un „punch'1 remar
cabil.

în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
eu prilejul 
desfășurat 
înotătoare 
stabilit un ____ ___ T___ ______ „____ __
proba de 200 m spate, cu performanța 
de 2:21,13. Vechiul record era de 
2:21,66 și aparținea sportivei maghiar» 
Andrea Gyarmati.

unui concurs de natație 
la Magdeburg, cunoscuta 

Ulrlke Tauber (B.D.G.) a 
nou record european to

Campionatul european de hochei pe 
gheață pentru juniori (Grupa A) a 
continuat în localitatea elvețiană He- 
risau cu disputarea partidei dintre se
lecționatele Suediei șl Poloniei, 
cheiștii suedezi ...
tori cu scorul 
9-1).

mal bună performanță mondială a se
zonului, în aer liber, in proba de 
săritură în lungime, cu rezultatul de 
8,27 m. Campionul olimpic al probei, 
Randy Williams (S.U.A.), a ocupat lo
cul trei, cu 7,85 m. Sprinterul jamaican 
Don Quarrie a cîștigat cursa de 100 y 
cu timpul de 9,5. iar americanul Casey 
Carrigan a terminat învingător la pră
jină cu 5.36 m.

Ho-
au terminat învingă- 

de 15—3 (2—0, 4—2,

desfășurat meciul returLa Belgrad s-a _;A_:
dintre echipa locală Radnlcki și for
mația Spartak Kiev, contînd pentru
semifinalele Cupei campionilor euro
peni la handbal feminin. Jucătoarele 
sovietice au cîștigat cu scorul de 14—12 
(8—6). învingătoare , și în prima par
tidă (scor 14—8). ecliipa Spartak Kiev 
s-a calificat în- finala 
care o va 
Leipzig.

«K .1.
La New York au continuat 
rile competiției internaționale 
dotate cu „Trofeul Martini44, 
spadă a fost cîștigată de 
Giovanni Franco Mochl. cu 
mat în turneul final de Hans Wiesel- 
grun (Suedia) — 3 v. Marcello Berti- 
netti (Italia) — 3 v. Risto Hurne (Fin
landa) — 2 v, Csaba Fenyvesi (Unga
ria) și Stephăne Wolinetz (Franța) 
— lv.

tntrece- 
dc scrimă 
Proba de 

italianul 
4 v. ur-

Finala actualei ediții a Cupei mondiale 
la hochei pe iarba pentru echipele 
feminine se va disputa între selecțio
natele Olandei și Argentinei. în parti
da pentru locurile 3—4 se vor întîlni 
formațiile R. F. Germania și Indiei, 
în semifinalele competiției, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Olanda 
— R. F. Germania 1—0 ; Argentina — 
India 1-0.
■
Continuindu-și turneul în S.U.A., echi
pa reprezentativă de lupte libere a 
U.R.S.S. a evoluat la Long Beach (Ca
lifornia), în compania unei selecționate 
americane. Sportivii sovietici au obți
nut victoria cu scorul de 18—2. Săptă- 
mîna trecută, la New York, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 16—4 reprezenta
tiva S.U.A.

disputa cu
competiției pe 
formația S.C

In cadrul 
atletism 
americanul

international de
(California),

concursului
de la Irvine
Jerry Proctor a realizat cea

In localitatea cehoslovacă Nitra 
desfășurat o nouă întîlnire 
între selecționatele secunde 
pe gheață ale Cehoslovaciei 
De data aceasta, victoria 
gazdelor cu scorul de 5—3 
1—1). în meciul, anterior. .< 
Liptovski Mikulas, hocheiștii 
au cîștigat cu scorui de 3—1.

s-a
: amicală

de hochei 
și U.R.S.S. 
a revenit 

(1-1, 3-1, 
disputat la 

sovietici

Proba feminină de slalom special 
cadrul concursului international 
schi de la Arosa (Elveția) a lost 
tigată de sportiva austriacă 
I.ukasser, cronometrată în cele 
mance mi fimnnl rin (1Q RR

din 
de 

ciș- 
Imgard 

două 
manșe cu timpul de 99,86. Ca urmare, 
situația în clasamentul individual fe
minin ai Cupei Europei se prezintă
astfel : 1. Elena Matous (San Marino)
— 186 p ; 2. Conchita Puig (Spania) — 
169 p : 3. Agn^s Vivet-Gros (Franța)
— 129 p.

CEL MAI BUN DINTRE NOI
Povestea lui Eric Lund este tris

tă și stranie. La 17 ani, cînd se 
pregătea să treacă pragul univer
sității, acestui tînăr american de 
clasă mijlocie îi fu pusă în față 
pecetea unui destin implacabil : 
bolnav de leucemie. Nimic, sau 
șanse Infinit de mici, puteau 
schimba epilogul prematur al u- 
nei existențe pînă atunci senine. 
Fusese un școlar dotat, in ace
lași timp pasionat al sportului. 
Poate că această din urmă tră
sătură avea să modifice ceva din 
cursul tragic al vieții sale, din- 
du-i totodată un sens deosebit.

Eric, după o foarte scurtă pe
rioadă de depresiune, hotărî să 
lupte cu boala folosind armele 
pe care știa să le stăpînească 
cel mai bine. Adică, să-și conti
nue studiile, ca și cînd nimic nu 
s-ar fi întimplat, dar — mai ales 
— să nu abandoneze activitatea 
sportivă.

— Știi, nu se moare de leuce
mie, mărturisea el mamei sale Do
ris Herold Lund (iar însemnările 
acesteia au apărut mai tîrziu în 
presa periodică americană și în 
ediții separate, constituind un a- 
devărat „best-seller”). Ceva anu
me trebuie sâ cedeze in orga-

riism. Inima, sau rinichii. Dacă a< 
un corp bine antrenat, el va re
zista mai mult...

Rezistență care putea să dureze 
cîteva luni doar, sau ani. La Eric, 
lupta s-a prelungit pe distanța a 
șase ani. Aproape un record. Tra
tamentele pe care le făcea la e- 
tajul VIII al lui Memorial Hospital

COMENTARIUL SĂPTĂMlNII

din New York, alternau cu febri
lă muncă la ebrsuri, antrenamen
te asidue pe terenul de sport. Fu 
repede promovat în echipa de 
baschet a universității și deveni o 
adevărată vedetă. Sărbătorit de 
colegi și profesori.

„II vedeam citeodată diminețile, 
în vacanță, alergînd ore in șir pe 
plajă, alături de alți băieți — 
avea să scrie mama sa în filele 
jurnalului ei. Ce-I deosebea de 
ceilalți I Nimic, poate. Afară de 
acel morb, ascuns undeva in vine 
și viscere, gata să izbucnească 
din clipă in clipă".

Avea
20 pînă 
gare. 
cînd veni timpul, în plimbare la 
pas. Eric ceda treptat, în lupta 
inegală pe care o ducea cu ma
ladia nemiloasă. Apoi au fost, de
finitiv, patul de spital, transfuzi
ile fără de sfîrșlt. Colegii de școa
lă, cel din echipa de baschet, 
veniră tn grupuri ca să-șl ofere 
slngele pentru prietenul lor ne
prețuit, „cel mai bun dintre noi" 
— cum II numeau. A rezistat mal 
mult decît s-ar fi putut crede.

Privind pe geamul luminat de 
soarele ultimei sale primăveri, a 
spus o dată :

— Să alergi I... Să alergi kilo
metri întregi, ce bine era...

In fond, moartea Iul Eric Lund 
n-o fost decît amînată de robus
tețea corpului său. Ceea ce a reu
șit el, pe deplin, este altceva : să 
demonstreze valoarea cîtorva din 
calitățile cele mai nobile ale fi
inței omenești. „Exercițiu, ținută, 
ambiție" — lată care era me- 
mento-ul său de fiecare zi.

in programul său zilnic 
la 25 kilometri de aler- 

Acestea s-au transformat,

Radu VOIA

Deci, 
încă o victorie, sau măcar o fi
nală. Dar ele se pot face și „din 
bucăți". Ca să fin sincer, mi-a fost 
teamă, după accidentul suferit la 
prima apariție, Ia Lakeway — Te
xas, că-mi voi compromite șansele. 
Totuși, mi-am revenit și îată-mă 
destul de bine plasat, cu două 
turnee cîștigate.

— Și cine vor fi „cei 8“ ?
— La jumătatea circuitului, este 

încă prea devreme să faci presu
puneri. Dar dacă finala de Ia Dal
las ar fi fost mîine, lista ar arăta 
astfel : Năstase, Okker. Newcombe, 
Smith, Metreveli, Kodes, Ashe și 
Borg. Nu știu de ce. tutușî am im
presia că finalișiii vor fi chiar a- 
ccștia. Mă bazez in pronostic și pe 
faptul că, de pe acum, s-au creat 
decalaje de puncte între cei din 
frunte și urmăritorii lor. Mai rămîn 
însă în discuție, desigur, Gorman 
sau chiar Laver, deși acesta 
urmă are handicap mare.

— Iar, la Dallas ?...
— Acolo, chiar e greu să

pronosticuri. învingător va fi acela
.<* maximă,

să fiu

din

faci

care va „prinde" forma 
Bineînțeles, aș vrea ca eu 
acela...

— Cum au fost întîlnirile 
chiul rival, Tom Okker ?

— O dată m-a învins, la 
Io, ultima oară eu am fost 
tor, în finala de Ia Washington, 
în plus, mai am o victorie asupra 
lui, în afara Circuitului, în 
„ghinionist" Lake way.

acest an și— Deci 2—1 fh

cu ve-

Toron- 
ciștigă-

acei

7--9

A

ca scor general. „Complexul 
Okker" începe să dispară...,

— Parcă așa- Să mai vedem șl 
cum va fi în a doua jumătate, care 
începe chiar pe terenul lui... 
Okker, în Olanda.

— Cu cine joci în primul tur ?
— Cu australianul Allan Stone. 

Pare simplu pentru început, dar 
trebuie să știi că în W.C.T- orice 
partidă e grea, cit o finală.

— O ultimă întrebare : în Ame
rica, te-ai mai întâlnit cu ceilalți 
băieți ai noștri 7

— Am și jucat cu Ionel Sântei 
în dublu, la Hampton. Am trecut 
un tur, apoi am pierdut în al doi
lea. L-am văzut și pe Toma Ovici, 
jucind la simplu. Nu mi s-a părut 
prea bine acomodat cu terenul de 
plastic și racheta metalică. Sper ca 
pe zgură treaba să să meargă mai 
bine. A fost singurul meu con
tact cu colegii mei din echipa re
prezentativă a țării, ei fiind 
celălalt circuit, pai aici

în 
cu 

W.C.T.-nl. Am jucat acolo ca invi
tat, într-o săptămînă de pauză.

— Acum, cînd ne vedem ?
— Posibil după Monte Carlo, 

mai sigur după Dallas..-

MAI RAMAS
DE JUCAT.

Grupa I
(roșie)

Grupa a ni-a
(verde)

Grupa a n-a
(albastră)

25— 31.IH Rotteroam Atlanta Palm Desert
1—7.IV MUnchen Cleveland
8—14.IV Monte Carlo Chicago Tokio
15—21 .IV Johannesburg Charlotte Houston
22—28.IV

Finalele competiției
St. Louis Denver

2—5.V de dublu, la 
de simplu, ]a

Montreal
8—12.V Finalele competiției Dallas

Rd. V.

PE TERENURILE DE TENIS
TUCSON. — Turneul s-a înche

iat cu victoria lui John Newcombe, 
care l-a întrecut în finală cu 6—3, 
7—6 pe Arthur Ashe. Succesul 
lui Newcombe, a fost decis în spe
cial #de forța și precizia lovituri
lor sale de serviciu, din 
realizat 13 „ași“.

Jean King, Rosemary Casals cu. 
plul Olga Morozova, Julie Held, 
man 6—3, 6—4.

care a

jucăto-
1-a în-

JACKSON. — In finală 
rul american Alex Mayer 
vins cu 7—6, 7—5 pe vest-ger- 
manul Karl Meiler.

AKRON. — Succes scontat al 
campioanei americane Billie Jean 
Khing, învingătoare cu 6—3, 7—5 
în finala susținută 
compatrioatei sale 
Richey. A fost a 
obținută de Billie 
cadrul actualului circuit feminin al 
S.U.A. în finala de dublu: Billie

în compania 
Nancy Gunter- 
patra victorie 
Jean King în

MADRID. — Semifinalele: Edi
son Mandafino (Brazilia) — Juan 
Muntanola (Spania) 6—3, 5—7, 
6—3, 7—6; Ray Seegers (R.S.A.) 
— Matei Rampulov (Bulgaria) 6—3, 
3—6, 6—4, 6—1.

ZURICH. — După două zile de 
întreceri, în meciul de tenis din
tre echipele Elveției și Austriei, 
în cadrul zonei europene a „Cupei 
Davis", scorul este favorabil cu 
2—1 sportivilor austrieci Partida 
de dublu a fost cîștigată de pere
chea austriacă Hans Kary — Peter 
Pokorny, care a dispus cu 7—5, 
6—4, 6—4 de cuplul Petr Kan- 
deral — Michel Burgener.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
F. C. Porto — Academica 1—0 ; Mon- ' 
tijo — Olhanense 1—0 ; C.U.F. — 
Barreirense 2—0 ; Faren-se — Vitoria 
Setubal 0—2 ; Oriental — Boavista 
3- -0 ; Belenenses — Leixoes 4—3.

Clasament : 1. Sporting Lisabona — 
42 p ; 2. Benfica Lisabona — 38 p ; 3.

BULGARIA (etapa a 23-a) : Levski 
Spartak Sofia — Akademik Sofia 1—2 ; 
(Levski •— fără trei titulari a fost 
condusă cu 0—2) Etar- Tîmovb — Mi- 
nior Pernik 2—0 ; Spartak Pleven — 
Spartak Varna 3—1 ; Pirin Blagoev- 
grad — Lokomotiv Plovdiv 2—1 ; 
Iantra Gabrovo — Beroe Stara Za- 
gora 2—0 ; Ț.S-K.A. Septemvrisko 
Sname Sofia — Slavia Sofia 0—0.

Clasament : 1. Levski Spartak So- 
* 34 p ; 3.fia 40 p ; 2. T.S.K.A. 

Etar Tîrnovo — 27 p-
CEHOSLOVACIA (etapa 

Spartak Trnava — Banik 
2—2 ; Sparta Praga — 
Brno 0—0 ; A. C. Nitra - 
Praga 3—1 ; Sklo Union Teplice — 
Slavia Praga 2—1 ; Lokomotiv Kosice
— Z.V.L. Jilina 1—2 ; Tatran Pre- 
șov — Skoda Plsen 0—0 ; Slovan 
Bratislava — Inter Bratislava 3—0 ; 
Bohemians Praga — V.S.S. Kosice 
1—1.

Clasamnet: 1. Slovan Bratislava — 
25 p ; 2. Banik Ostrava — 25 p ; 3- 
Dukla Praga — 24 p.

ELVEȚIA : s-au disputat numai 
trei partide Încheiate cu următoarele 
rezultate : Winterthur — Lugano
1—3 ; Chenois — Chiasso 4—0 ; 
Gall — Chaux de Fonds 2—0.

Clasament : 1. F. C. Zilrieh — 27 
(din 16 jocuri) ; 2. Neuchatel 
(din 15 meciuri) ; 3. 
(din 15 meciuri).

OLANDA (etapa 
Eindhoven — Ajax 
F. C. Utrecht — 
1—0 ; Haarlem —• ______
Feyenoord Rotterdam — Țelstar 1—0 ; 
N.A.C. Breda — F. C. den Haag 1—1 ț 
Twente Enschede — Roda Kerkrade 
1—0 ; N.E.C. Nijmegen — F.C. Gro
ningen 3—0 ; F. C. Amsterdam — Go 
Ahead Deventer 3—0.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam
— 44 p ; 2. Feyenoord Rotterdam — 
44 p ; 3. Twente Enschede — 44 p.

PORTUGALIA (etapa a 25-a) : 
Beira Mar — Benfica Lisabona 1—1 
Guimaraes — Sporting Lisabona 0—1 ț

F. C. Porto — 33 
SPANIA (etapa

Saragossa 2—1 ;
0—0 ; Granada — 
tellon — Atletico

P. 
a 27-a) 
Murcia 
Oviedo 
Madrid

: Gijon — 
— Malaga 
3—0 ; Cas- 
1—1 ; Real

a 19-a) :
Ostrava 

Zbrojovka 
— Dukla

St.

21
Lausanne — 20

p 
p 
p

* 37-») : P.S.V. 
Amsterdam 3—1 ; 

M.V.V. Maastricht 
Graafschap 6—3;

iXLICJllCv xrlGLtl IVI A A , XVCdU

Madrid — Valencia 2—1 ; Real So- 
ciedad — Las Palmas 0—0 ; Espanol
Barcelona — Elche 1—1 ; Celta Vigo
— Santander 1—0 ; Atletico Bilbao — 
C. F. Barcelona 0—0.

Clasai -.ent : 1. C. F. Barcelona — 
41 p ; 2. Atletico Madrid — 32 p ; 3. 
Saragossa — 32 p.

GRECIA (etapa a 24-a) : Panathi- 
naikos — Aris 3—1 ; Apollon — 
Serrai 3—0 ; Heraklls — Olympiakos 
Pireu 0—0 ; Ethnikos — P.A.O.K. 
0—0 ; Kalamarla — A.E.K. 1—0 ; Ka- 
vala — Olympiakos Nicosia 2—1; La- 
rrtsa — Fostir 1—0 ; Olympiakos Vo
ios — Panionios 1—0 ; Panahalki — 
Aegaleo 3—2.

Clasament: 1. Olympiakos Pireu
— 42 p ; 2. Panathlnaikos — 38 
3. Arts — 36 p .

BELGIA (etap* » 25-a) : S. 
Lierse — Antwerp 1—1 ; Berchem 
Beveren 0—0 ; F. C. Brugej — F. _ 
Malines B—2 ; F. C? Liăge — Ander- 
lecht 3—1; Berlngen — Cetele Bru
ges 0—0 ; Racing White Molenbeek — 
Dlest 8—0 ; Beerschot — Waregem 
1—1; St. Trond — Standard Liige 
1—0.

Clasament: 1. Anderlech — 36 p ;
2. Racing White Molenbeek — 33 p ;
3. Antwerp — 32 p. (un joc mai

p ;
K.
C-

3. Antwerp — 32 p. 
puțin disputat).

★
La Esch sur Alzette, în prezența a 

circa 5 000 de spectatori, s-a disputat 
întîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre reprezentativa Luxem
burgului și selecționata secundă a 
Franței. Fotbaliștii francezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 (2—0)

ALCĂTUIREA PROGRAMULUI REPREZENTATIVEI NOASTRE

DE FOTBAL ÎN „CAMPIONATUL EUROPEI"
Astăzi, la Frankfurt pe Main, 

are loc reunirea reprezentanților fe
derațiilor de fotbal ale României, 
Spaniei, Scoției și Danemarcei, pen
tru alcătuirea programului grupei a

IV-a din preliminariile „Campiona
tului Europei". F.R.F este reprezen
tată de tov. Ion Dumitrescu, vice
președinte al forului nostru de 
specialitate.
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