
încheierea lucrărilor 
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Miercuri 27 martie 1974

Statutului 
de con- 
coordo- 
Plenara

dă pu-

In zilele de 25 și 26 martie 1974, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a avut loc Plenara C.C. al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat ca invitați primii 
secretari ai comitetelor județene de partid, membrii gu
vernului, conducători ai unor instituții centrale de stat 
și obștești, adjuncți ai șefilor de secții ale Comitetului 
Central, cadre de conducere din presă — care nu sint 
membri ai C.C. al P.C.R.

în legătură cu problemele înscrise la ordinea de zi, 
Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat hotăriri corespun
zătoare.

1. — In vederea aplicării consecvente a
P.C.R., eliminării unor paralelisme intre organele 
ducere ale partidului și creșterii operativității și 
nării efective a activității de partid și de stat, 
a stabilit unele modificări la Statut.

Hotărirea în legătură cu aceste modificări se 
blicității separat.

2. — in cadrul plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat citire unei scrisori din partea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer în care solicită, din motive de sănă
tate și datorită virstei, să fie eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri.

In legătură cu această scrisoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o scurtă cuvintare.

Exprimindu-și deplinul acord cu înaltele aprecieri ale 
secretarului general al partidului la adresa activității 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, plenara a aprobat in 
unanimitate cererea președintelui Consiliului de Miniștri 
de a fi eliberat din această funcție.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a adresat apoi 
plenarei,

3. — Plenara C.C. al P.C.R. a recomandat Marii Adu
nări Naționale sâ aleagă pe tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., in 
funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.

In legătură cu aceasta, plenara a recomandat Marii 
Adunări Naționale eliberarea tovarășului Manea Mâ- 
nescu din funcția de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării.

4. — Plenara a ales pe tovarășul llie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ca secre
tar al Comitetului Central și a recomandat numirea sa 
ca președinte al Consiliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și Sociale.

în legătură cu aceasta, Plenara a recomandat Marii 
Adunări Naționale eliberarea tovarășului llie Verdeț din 
funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

5- “ Plenara a fost de acord cu cererea tovarășului 
Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., de a fi eliberat din funcția de președinte al 
Marii Adunări Naționale, și de a fi'trecut în altă mun
că. Plenara a recomandat Marii Adunări Naționale eli
berarea sa din funcția de președinte al Marii Adunări 
Naționale și alegerea sa ca vicepreședinte al Consiliu- 
h'i de Stat.

In legătură cu aceasta, plenara a hotărit să propună 
Marii Adunări Naționale alegerea tovarășului Miron 
Constantinescu, membru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., ca președinte al Marii 
Adunări Naționale, urmind să fie eliberat din funcțiile 
de vicepreședinte al Consiliului de Stat și de președinte 
al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

6. — Plenara a hotărit să recomande Marii Adunări 
Naționale eliberarea tovarășului Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru 
al comerțului interior, în legătură cu trecerea sa in 
muncă de partid.

7. — Totodată, Plenara C.C. al P.C.R, a hotărit să re
comande Marii Adunări Naționale următoarele :

— alegerea tovarășului Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ca președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării și, în legătură cu aceasta, eliberarea 
sa din funcția da ministru al transporturilor și teleco
municațiilor ;

— alegerea tovarășului Janos Fazelcas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. ' 
Consiliului de Miniștri, ca

al P.C.R., vicepreședinte al 
ministru al comerțului interior; 

alegerea tovarășului Gheorghe Oprea, membru al 
în funcția de vicepreședinte al Consiliu-C.C. al P.C.R., 

lui de Miniștri ;

— alegerea tovarășului Traian Dudaș ca ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor și, in legătură cu 
aceasta, eliberarea sa din funcția de ministru-secretar 
de stat ;

— eliberarea tovarășului Ion Crăciun din funcția 
ministru al industriei ușoare, din motive de sănătate ;

— alegerea tovarășului Gheorghe Cazan ca ministru 
al industriei ușoare, și, in legătură cu aceasta, elibe
rarea sa din funcția de ministru-secretar de stat;

In legătură cu aceste hotăriri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe tovarășii desemnați pentru noile 
funcții și le-a urat succes in activitatea lor.

Tovarășul Manea Mănescu a mulțumit plenarei Comi
tetului Central, secretarului general al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru desemnarea sa în- 
tr-una din principalele funcții ale activității de partid 
și de stat.

8. — Comitetul Executiv a supus plenarei C.C. al 
P.C.R. propunerile privind unele modificări la Constitu
ția Republicii Socialiste România, care să fie înaintate 
apoi spre legiferare Marii Adunări Naționale.

Propunerile au fost prezentate plenarei de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat în unanimitate pro
punerile privind instituirea funcției de președinte al Re
publicii Socialiste România — cu menținerea Consiliu
lui de Stat — și atribuțiile ce-i revin șefului statului ro
mân pe plan intern și în relațiile internaționale ale țării.

Aprobind propunerile privind unele modificări la Con
stituția Republicii Socialiste România, Plenara C.C, al 
P.C.R. a hotărit ca ele sâ fie transformate în proiect 
de lege care să fie supus Marii Adunări Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit in unani
mitate să propună Marii Adunări Naționale 
alegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
ca președinte al Republicii Socialiste România.

10. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat proiectul legii 
remunerării după cantitatea și calitatea muncii și a ho
tărit să fie înaintată spre dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

11. — Totodată, plenara a aprobat proiectul Legii 
privind sistematizarea teritoriului și a localităților ur
bane și rurale, hotărînd ca ea să fie supusă dezbaterii 
publice.

12. — Plenara Comitetului Central a aprobat tezele 
pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și planul de măsuri pentru intimpi- 
narea acestei aniversări.

13. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat în unanimi
tate informările cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizațiilor partidului la 31 decembrie 1973 
și cu privire la activitatea organelor de partid și de 
stat privind înfăptuirea politicii de cadre a partidului.

14. — în unanimitate, plenara a aprobat propunerile 
de delegați ai Partidului Comunist Român pentru Con
gresul Frontului Unității Socialiste.

La dezbaterile din cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. au 
luat cuvintul tovarășii : Vasile Vilcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C R. ; Andrei Cervencovici, 
prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R. ; 
Petre Dănică, prim-secretar “. __
Vîlcea al P.C.R. ; Constantin Pîrvulescu, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a partidului ; Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări a Marii Adunări Naționale, 
Vasile Potop, prim-secretar al Comitetului județean lași 
al P.C.R., Eleonora Nilcă, director al întreprinderii tex
tile Cisnădie, județul Sibiu, Gheorghe Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., Adal
bert Crișan, prim-secretar al Comitetului județean Bis- 
trița-Năsăud al P.C.R. ; Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului județean Bacău al P.C.R. ; Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și ape
lor, Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Fază din ultimul joc Dinamo — U.T.A. disputat în Capitală și cîștigat, 
atunci, de bucureșteni. Dumitrache (în tricou închis) în fața porții ară- 

dene, cum își doresc suporterii dinamoviștilor să-l vadă și astăzi
Foto : Dragbș NEAGU

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI 
IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

„ , - — _ • j
al Comitetului județean

FRANKFURT PE MAIN 26 (prin telefon). Ieri, la hotelul Graben- 
bruch în apropiere de Frankfurt pe Main, a avut loc alcătuirea progra
mului grupei a IV-a din preliminariile campionatului european de fot
bal. în urma consfătuirii care a avut loc între reprezentanții federațiilor 
de fotbal din România, Spania, Scoția și Danemarca, a fost definitivat 
următorul program.

In 1974, echipa României va susține un singur meci: la 13 octom
brie, cu Danemarca, la Copenhaga. In 1975, programul echipei noastre 
este următorul: 17 aprilie, Spania — România; 11 mai: România — 
Danemarca; 1 iunie: România — Scoția, 16 noiembrie: România — 
Spania ; 17 decembrie : Scoția — România.

Celelalte meciuri din grupă. 1974. 25 septembrie : Danemarca — Spa
nia ; 20 noiembrie : Scoția — Spania. 1975. 5 februarie: Spania — Sco
ția ; 3 septembrie : Danemarca — Scoția ; 12 octombrie: Spania — Da
nemarca ; 29 octombrie : Scoția — Danemarca.

In C.E. de tineret: la 12 octombrie 1974: România — Danemarca, 
în 1975, la 10 mai : Danemarca — 
România ; la 31 mai: România — 
Scoția și la 16 decembrie: Scoția 
— România.Citiți in pag. a 3-a

„UNIVERSITATEA
SI SPORTUL*5

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

C.S.M. SIBIU A PRODUS

Divizia A la fotbal, astăzi etapa a XXI-a

MULTE PARTIDE-CHEIE
In a patra apariție

DE PRIMĂVARĂ
Am ajuns la a XXI-a etapă a Diviziei A. E a patra apariție de pri

măvară a primelor formații ale fotbalului nostru și prima rundă progra
mată sezonul acesta într-o miercuri. E momentul în care formula, așa de 
instabilă, a Iotului nostru reprezentativ așteaptă sugestii și confirmări 
spre a ajunge la o definitivare pe care termenele, așa de apropiate, ale 
partidelor echipei reprezentative o 
roluri ale etapei de astăzi.

Programul cuprinde întîlniri 
protagonistele întrecerii față 
față: cu dueluri între formații 
la etajele superioare ale clasamen
tului și cele aflate Ia subsolul său ; 
și, în sfîrșit, partide dintre vecine 
de loc în actuala ierarhie. Deși e 
greu de spus care ar fi marile „so
liste" ale etapei, vrem să atragem 
atenția asupra disputelor de la 
Iași, unde rezultatul va influența 
decisiv soarta polilor clasamentu
lui, de la București (Dinamo — 
U.T.A.), joc cu implicații importan
te pentru plutonul fruntaș, precum 
și întîlnirile de la Petroșani, Ba
cău și Reșița cu pondere în tenta
tivele de rezolvare ale complicatei 
ecuații numită retrogradarea.

Ora de începere a etapei: 16. 
Face excepție întîlnirea Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș, programată la 
ora 19.

Iată, acum, scurte avancronici 
ale celor nouă jocuri.

cu 
în 
de

C.S.M. REȘIȚA—C.F.R. CLUJ. 
Gazdele știu prea bine că ferovia
rii clujeni vor face totul pentru un 
rezultat favorabil, pentru a pără
si zona retrogradării. Reșițenii, însă, 
mai știu că C.F.R. Cluj este echipa 
cu cea mai penetrabilă apărare. în 
campionatul trecut, clujenii au cîș
tigat cu 2—0 la Reșița, dar atunci' 
gazdele nu aveau experiența primei 
divizii. Antrenorul Reinhardt speră 
să alinieze formația care â învins 
în ultima etapă pe F. C, Argeș. De 
cealaltă parte, dr. C. Rădulescti 
speră să remedieze carențele, mai 
ales din atac, manifestate în ami-

impun. E,

caluj <Je
(0—1 cu

credem, unul din marile

duminică, de la Tg. Mureș. 
A. S. Armata).

„U” CLUJ —RAPID. După truc* 
tuosul „turneu" de la Iași și Bucu-1 
rești, de unde au revenit cu trei 
puncte mari, studenții și-au reluat 
pregătirile, acasă, cu și mai multă 
tragere de inimă. După amicalul 'de 
săptămîna trecută, „U“ și-a conti
nuat antrenamentele, iar formația 
probabilă va fi cea aliniată în me
ciul cu Sportul studențesc. După 
cum se știe, sîmbătă, Rapid a în
vins cu 3—0 echipa studenților 
bucureșteni, manifestînd o bună dis
poziție. Rapidiștii s-au antrenat 
luni în Giulești, iar seara au ple
cat, cu trenul la Cluj. Din lotul 
echipei lipsește Grigoraș, stispen-' 
dat.

..........   ..t ......--------------------------------- -

(Continuare în pag. & 3-a}
uniunii

CLASAMENTUL 
ETAPEI DE

ÎNAINTEA 
ASTĂZI

1.
2.
3.
4.
5.
6. steaua
7. C.S.M. Reșița
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. steagul roșu

10. „U" Cluj
11. sportul stud.
12. Jiul
13. Timișoara
14. Rapid
15. Petrolul
16. politehnica Iași
17. C.F.R. Cluj
18. Sport Club Bacău

UNTV, CRAIOVA 
F.c. Constanța 
Dinamo
U.T.A
F.C. Argeș

20 12 4
20 10 3
28 9 5
20 10 3
20 10 3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4 39—se •»
7 32—22 23
6 26—21 23
7 22—20 23
7 31—30 23»
7 26—19 22 ‘
6 29—25 21'
8 26—32 2t

28
2B
ÎS
15 
n 
li 
1«
16

9 4
7 7
9 3
8 4
8 4
5 3
8 3
6 7
6 5
6 4 10 18-27
7 2 11 19—29
c 4 io st—as :>

29 5 4 11 20—31 14

ACTIVITATE INTENSĂ PE TOATE 
BAZELE SPORTIVE

într-un decor de primăvară, la 
Hunedoara a avut loc, duminică, 
deschiderea festivă a ediției de 
vară a „Cupei tineretului". Cîteva 
mii de tineri și tinere au fost pre- 
zenți la defilarea din centrul ora
șului după care, pe toate bazele 
sportive din municipiu, au avut loc 
întreceri de fotbal, volei, handbal, 
gimnastică, popice și atletism.

în zona poștei, peste 1 500 de e- 
Jevi au luat parte la „Crosul pri
măverii".

Ioan VLAD — coresp.

străzile acestei localități cu par
ticiparea a peste 600 de tineri și 
tinere dintre care unii veniți din 
Reșița. Iată cîștigătorii celor 
cinci categorii de vîrstă: Maria
na Burdulea și Mladin Andros. 
ciuc, Valeria Popescu și Ion 
Ivaci, Rodica Pătruică și Istvan 
Olban, Paraschiva Butaru și 
Frigyes Faltichka.

Doru GLĂVAN — 
coresp. județean

SURPRIZA
CONSTANȚA, 26 (prin telefon), 

în sala sporturilor din localitate a 
continuat turneul final al campio
natului feminin de volei (locurile

PROGRAMUL DE AZI

FAZA JUDEȚEANĂ LA TENIS 
DE MASĂ

<le 
„Cu- 

tineretului" s-a desfășurat în 
și Grupului școlar* 

din municipiul Tg.

Faza județeană Ia tenis 
masă a ediției de vară a 
pei 
sălile U.T.C. 
construcții
Mureș, cu participarea a 60 de 
concurenți. V---- 1.1
Baba, Catalina Radar, Clara Gali 
și Iosif Naghi au fost trecute în 
fruntea clasamentelor, diatorită

Numele lui Ștefan

fruntea clasamentelor, 
unor bune comportări.

, C. ALBU -

CROSUL ORAȘULUI

coresp,
BOCȘA

Ediția a XXI-a a „Crosului ora
șului Bocșa" s-a desfășurat pe

AZI, PE TERENUL OLIMPIA

UN INTERESANT
CUPLAJ RUGBYSTIC
LOTURILE NAȚIONALE DE JUNIORI 
SI SENIORI VOR iNTÎLNI PE DINAMO

Șl OLIMPIA

Azi. de la ora 16, amatorii de 
rugby din Capitală vor putea să 
asiste, pe terenul Olimpia, la un 
interesant cuplaj, în care vor evo
lua Lotul național de seniori și 
Lotul național de juniori, în com
pania echipelor Dinamo și, res
pectiv, Olimpia. După cum se 
știe, la 14 aprilie, în cadrul „Cu
pei Națiunilor F.I.R.A.", la Bucu
rești, va avea loc meciul cu re
prezentativa Poloniei, în timp ce 
tinerii rugbyști vor evolua la Hei
delberg (R.F. Germania), între 11 
și 16 aprilie, în campionatul euro
pean, partidele de azi constituind 
teste importante pentru selecțio- 
nabilii noștri. în XV-le seniorilor 
vor juca, printre alții, Durbac, Ni- 
colescu, Mateescu. Marica, Posto- 
lache, Ciornei, în timp ce din e- 
chipa de juniorii nu vor lipsi 
Chenan Ebu, Iancu Jianu, Teodo- 
rin Tudose, George Milcă.

ETAPEI
cît mai bună în ierarhia

BUCUREȘTENll ȘI-AU DE
SEMNAT CAMPIONII LA 

TENIS DE MASĂ
în sala de sport a Grupului șco

lar Construcții s-a desfășurat du
minică faza municipală a popu-

(Continuare in pag. a 2-a)

De la ora 16 :
Constructorul — C.S.M. 
Dinamo — Farul 
Rapid — Penicilina

1—6). Etapa a programat 
tide de mare importanță, 
tru formațiile care erau 
în disputa pentru titlul
cît și pentru cele care țintesc o

Sibiu

trei par- 
atît pen- 
angajate 
național.

12-14 aprilie, la „Floreasca"

Campionatele internaționale
de gimnastică ale României

Cea mai importantă competiție de 
gimnastică a anului programată în 
tara noastră va avea loc peste puțin 
timp : este vorba de ediția a XVII-a 
a Campionatelor internaționale 
„Gheorghe Moceanu" ale țării noas
tre care urmează a se desfășura în 
București în zilele de 12—14 aprilie. 
Gazda acestei mari întreceri va fi 
sala Floreasca.

Ca și în anii precedents concursul 
nostru internațional a stîrnit un inte
res major în Europa, fapt confirmat 
de înscrierile primite pină acum la 
federația de specialitate. Și-au anun
țat prezenta gimnaste și gimnaști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., 
R. F. Germania, Italia, Iugoslavia. 
Firește, țara noastră va fi reprezen
tată de un număr mare de sportivi, 
prilej cu care vor fi 
întrecere de ridicată 
nenții 
pentru 
Varna.

Spre 
internaționale programate în această 
perioadă. Campionatele internaționale 
ale României prevăd atît exerciții li
ber alese cît și programul impus pen
tru apropiatele campionate mondiale 
Un motiv în plus, deci, să așteptăm 
cu interes cea de-a XVII-a ediție a 
competiției noastre internaționale, 
cînd vom avea prilejul să vedem la

loturilor care 
Campionatele

deosebire de

verificați într-o 
valoare compo

se pregătesc 
mondiale de la

alte concursuri

suprave- 
antreno-

Nicolae 
Alina 

își conti- 
intensita-

Sub 
gherea 
rului 
Covaci, 
Goreac 
nuă cu
te programul de 
pregătire în ve
derea Campiona
telor mondiale 
de la Varna. Pri
ma verificare pu
blică — campio
natele internațio
nale ale țării 
noastre — va con
stitui un bun pri
lej de a urmări 
nivelul atins 
medaliata cu 
gint și bronz 
la europene

de 
ar
de

clasare 
finală.

Fără 
etapei, 
săli arhipline (peste 2 500 de spec
tatori) a opus două dintre frunta
șele clasamentului, Dinamo și Pe
nicilina Iași,

începutul " partidei dintre cele 
două pretendente la primul loc a 
fost furtunos. Ca de obicei, ele
vele antrenorului N. Koibescu au 
pornit într-un ritm alert, încuraja
te frenetic de cei circa o sută de

îndoială, partida centrală a 
desfășurată în fața unei

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA — coresp. județean

(Continuare in pag. a 4-a)

I

lucru numeroși 
pe continentul 
mele ce figurează pe listele de parti
cipare, reținem. între altele, pe cele 
ale Kristine! Medveczki, Matulai 
Zsuzsa, Molnar Istvan (Ungaria), Ște
fan Zoev, Gheno Radev (Bulgaria), 
Miroslav Kezunovici (Iugoslavia), 
Irena Abel (R. D. Germană).

Vineri, 12 aprilie, urmează a fi pre
zentate exercițiile impuse, sîmbătă 13 
— cele, liber alese, iar duminică vor 
avea loc finalele pe aparate.

gimnaști talentați de 
european. Dintre nu-

SLAVIC, ALMER 
CONCUREAZĂ

Trei înotători români, Marian 
Slavic, Zeno Oprițescu și Eugen Ai
mer concurează începînd de astăzi, 
alături de cei mai buni sportivi din

la
Constantin Stanciu

Cornel Hoduț (stingă) a evoluat foarte bine 
finală pe

Ploiești și a cucerit locul 1 la categoria ușoară, invingind in
Foto : C. BEREȘTEANU

După

de la

competiția pugilistică

Timișoara și Ploiești „TURNEUL PRIMĂVERII kk

Sl-A CiSTIGAT DREPTUL LA TRADIȚIE
7 7

Turneul pe categorii de greutate 
a primit anul acesta un nume și 
socotim că rebotezarea competiției 
a fost de bun augur. Este adevărat 
că la „Turneul primăverii" nu au 
participat, de astă dată, majorita
tea titularilor echipei naționale și 
cu toate acestea, la Timișoara și 
Ploiești, am avut ocazia să tre
cem în revistă aproape tot ceea ce 
are mai bun boxul nostru, cu gîn- 
dul la perspectivă. .

SATISFACȚII LA CATEGORIILE MICI
în acest sens’, prima concluzie 

pozitivă este aceea care privește 
categoriile mai mici, excelent do
tate. Am auzit chiar o părere.— și 
o împărtășim —• potrivit căreia bo
xul românesc ar fi capabil, la ora 
actuală, să alinieze concomitent 
4—5 formații redutabile, dacă 
cestea ar putea fi 
tele primelor 5—6 
tr-adevăr, micuții 
dat cele mai mari 
dinca categoriei
Cozma, 2- Ganea, 3. Boboc, 4. Tr. 
Boșcu spune îndeajuns și dacă am 
adăuga cvartetul de la muscă: 
Dinu — Băiatu — Cerchia — Mus-

tafa (fără a mai vorbi de compo- 
nenții lotului: Gruiescu și Ibra
him) ar însemna să ne repetăm. 
Situația este aproape similară și 
la categoriile cocoș, pană, semi- 
ușoară sau ușoară.

Din păcate, nu se poate spune 
același lucru despre categoriile 
mari. La acestea, dimpotrivă, ca
racteristica principală este penu
ria de elemente de valoare. Ce să 
spui, de pildă, despre categoria 
mijlocie. în a cărei semifinală 
ajung patru sportivi cu prea pu
ține cunoștințe pugilistice și care 
nu ne dau, deocamdată, garanția 
că vom avea un demn urmaș al 
lui Alee Năstac ? în ring, P. Tăna- 
se, M. îagăru, FI. Bobi, C. Iancu; 
ba chiar și I- Mioc, se prezintă

7
prea modest, pentru a putea con
sidera categoria lor lipsită de 
griji. Situația nu este alta la ca
tegoria mijlocie mică, în care Al. 
Tîrboi, V. Filip, T. Nicolae sau N. 
Blaj nu pot încă aspira la nivelul 
unui boxer de categorie interna
țională.'

ARIA LARGĂ A ÎNVINGĂTORILOR
Semnificativ la această competi

ție ni s-a părut numărul mare de 
boxeri doritori a participa, în asa 
fel îneît federația a fost obligată 
să opereze o triere (inevitabil ar
bitrară) pentru a facilita sarcina 
organizatorilor, dar respingînd în

(Continuare tn pag. a 2-a)

a- 
reduse ia limi- 
categorii. în- 
boxerj ne-au 
satisfacții. Or- 

semimuscă: 1.

ȘI OPRITESCU
LA MOSCOVA
17 țări, la tradiționala competiție 
internațională dotată cu „Marele 
premiu al ziarului Komsomolskaia 
Pravda". întrecerile au loc în ba
zinul T.S.Ș.A. (50 jn) din Moscova.

Astă-seară, de îa ora 18, in sala sporturilor din Galați

START IM „CRITfRIUL
Astă-seară. de la ora 18, în Sala 

sporturilor din Galați se ' va da 
startul în cea ’de-a V-a ediție a 
competiției pugilistice rezervate ti
nerilor boxeri „Criteriul tineretu
lui". întrecerea inițiată de ziarul 
MUNCA, în colaborare cu F. R. 
Box și organele locale gălățene, re
unește în jurul ringului pe cei 
mal buni patru boxeri la fiecare 
categorie, angajați în lupta pentru 
titularizarea în echipa reprezenta
tivă a țării ce va participa la cam
pionatele europene de la Kiev. Fi
rește, din partea „cadeților" bo
xului românesc se așteaptă dispute

TINERETULUI" IA BOX
frumoase, spectaculoase, fiecare din* 
tre ei străduindu-se să facă o im
presie cît mai plăcută selecțio
nerilor.

Competiția tinerilor pugiliști se 
bucură de o frumoasă tradiție, iubi
torii sportului cu mănuși din mare
le port dunărean acordîndu-i Un in
teres deosebit. Chiar dacă pe afișul 
celor trei reuniuni nu vor figura 
decît nume ce abia au început să 
se afirme, spectatorii gălățeni își a- 
mintesc de frumusețea disputelor 
între acești aspiranți la performan
ța sportivă, fapt ce explică cererea 
mare de bilete. '•
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DUPĂ ETAPA A lî-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE SCRIMĂ

iN LUPTA CU... ANONIMATULMUȘCHETARII

îăți (cum 
reușit să 
Ifără nici 
p’aton din 
(Mențiuni, 
^cluburilor 
jC.S. Satu

desăvîr- 
lăsat de 
serviciul 
felcer a 
speciali- 

fi 
fi

! Cea de a 2-a etapă a diviziei A 
)de scrimă a consemnat grija pen
tru munca de Instruire a multor 
formații masculine, evident din do
rința lor de a se menține în pri
mul eșalon al mușchetarilor 
noștri. O mențiune specială meri
tă echipele clubului Steaua, care 

condițiile unor indisponibili- 
a fost cazul Ia sabie) au 
se detașeze, să încheie 
o înfrîngere marele ma
sala Armatei din Cluj, 
de asemenea, echipelor 
I.E.F.S., Politehnica Iași, 
Mare și Politehnica Ti- 

jnișoara. cu bune comportări în 
multe întîlniri-

Dacă în ceea ce privește partici
parea la divizie alte aspecte deo
sebite nu sînt de semnalat (cu ex
cepția. poate, • celor legate de 
greutățile prin care trec secțiile în 
materie de lame și echipament 
sportiv) în schimb, cu referire la 
organizarea etapei ar fi de făcut 
unele notații speciale.

N-am înțeles, de pildă, de ce o 
competiție de anvergura diviziei A 
nu s-a bucurat de o sală cores
punzătoare. în sala Armatei nimic 
n-a pledat pentru o ambianță adec
vată unul concurs republican. 
«Planșele au absentat cu 
^ire, luminozitatea sălii a 
dorit, ca și curățenia sau 
de asistentă medicală (un 
<inut locul Unui medic de 
ștate...). Evident că lucrurile ar 
arătat cu totul altfel, dacă ar 
existat mai multă preocupare din 
partea C-S.M. Cluj, în calitatea sa 
jde organizatoare, în lipsa unei co
misii județene de scrimă. (Județul 
jiîeavînd secții decît în municipiu, 
o astfel de comisie practic nu 
poate fi fondată). Numai că antre
norii de la C.S.M. Cluj, ocupați 
direct de propriile echipe, n-au 
reușit să rezolve și celelalte aspec
te legate de calitatea loi- de gazde, 
gîornind de la reguli elementare de 
organizare- Pe plan propagandistic, 
de asemenea, competiția s-a făcut 
remarcată printr-un... anonimat 
complet. Nici un afiș în întregul 
oraș ; S-ar fi impus ca conduce • 
rea clubului C.S.M. Cluj să ajute 
mai mult antrenorii de scrimă în 
organizarea etapei, la fel ca și fe
derația de resort, care știa desi
gur situația de la Cluj. N-am înțe
les de asemenea cum antrenorii 
direct angajați în competiție 
sînt ajutați de colegii lor de 
alte cluburi- Un caz concret.: an- 
frenorul Tiberiu Bartoș de la Me
dicina, care s-a rezumat doar la o 
.prezență fizică...

nu
Ia

școlar s-a 
activitatea 
mod nor

școlară se 
noastră, 

școlile 
eXistă 

fi men-

ACUM, ACTIVITATEA SE DES
FĂȘOARĂ NORMAL

în articolul „Acalmie nefirească 
într-o zi de duminică", ziarul nostru 
semnala insuficienta activitate desfă
șurată la Liceul nr. 1 și Se. gen. nr. 
21 din Ploiești, deși cele două unități 
școlare dispun de condițiile materiale 
necesare.

Din răspunsul primit din partea 
Inspectoratului școlar județean, sub 
semnătura tov. prof. Nor» Costcseu, 
inspector general, sînlem informați 
eă : „Lipsurile semnalate au fost a- 
nalizate cu cadrele de specialitate 
din școlile respective, stabilindu-se 
măsuri concrete de înlăturare a as
pectelor negative. Din controlul efec
tuat de către Inspectoratul 
constatat că în prezent 
sportivă se desfășoară în 
mai".

Cum mișcarea sportivă 
află permanent în atenția 
,t om căuta să mai vizităm 
ploieștene, convinși fiind că 
multe aspecte ce merită a 
lionate.

MARCAJE..; Șl MARCAJE
:: Un amplu răspuns, Ia articolul 
K,Dezvoltarea turismului de masă ne- 
'vesită o atenție sporită pentru mar
cajele din munți", ne-a trimis Consi
liul Național al Organizației pionie
rilor (semnat de tov. vicepreședinte 
Elena Foparad-Mantho).

După o largă prezentare a preocu
părilor pionierilor din aproape toate 
-județele tării pentru realizarea unor 
marcaje turistice montane, în răspuns 
se precizează măsurile luate pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate.

Firește că : „Pentru realizarea a- 
cestor măsuri este necesar ca F.R.T.A., 
ca organ tehnic, să aibă o hartă a 
tuturor masivelor muntoase cu rtiar- 

' ca jele existente și starea lor pentru 
a putea coordona eficient o acțiune 
care în mod cert va lua o mare am
ploare" și că : „este necesar ca toate 
consiliile populare, care au nevoie pe 
teritoriul lor de 
pună materialele 
iia echipajelor 
Țoferă sprijinul_ _______  ___
De acord cu aceste sugestii.

k De asemenea ne raliem criticilor 
aduse pentru „slaba preocupare 

' care o manifestă față de această 
Țțiune Ministerului Turismului 
rare nu a binevoit să răspundă 
.pînă acum la semnalele noastre 
tice). consiliile populare și 
F.R.T.A.".

„In numele celor aproape un mi
lion de pionieri, care sirăbat cărările 
patriei, cerem să se respecte, cu mai 
multă responsabilitate, prevederile

marcaje turistice, să 
necesare la dispozi- 
pioniereșii, care îsi 
în această direcție".

pe 
ac
tor, 
nici 
cri- 

chiar

După competiția pugilistică de la Timișoara și Ploiești
(Vrmare din pag. 1) * li

același timp o seamă de candidați 
care au rămas cu credința că nu
li s-a dat posibilitatea să se afir
me. Iată de ce, considerăm că fe
derația, împreună cu comisiile ju- 
'dețene de box, ar trebui să caute 
mijloacele de a da satisfacție celor 

'■„rămași acasă", organizînd pentru 
ei o nouă competiție, similară cu 
cele de la Ploiești și Timișoara, 
care s-au bucurat de foarte bune 
condiții de desfășurare.

Afluxul de concurent! la „Tur
neul primăverii" dovedește o creș
tere a nivelului general al boxu
lui pe *plan local- Progresul pe a- 
ceastă linie nu poate fi mai bine 
dovedit decît prin parcurgerea lis
tei cîștigătorilor la cele 11 catego
rii, din care reiese că ei aparțin 
de !! cluburi și asociații sportive 
diferite din 5 localități de ne în
tinsul țării : Dinamo (3), Steaua,

etapa a 11-a
Cornel Marin (Steaua) — în dreapta — unul din sabrerii cu o 'frumoasă 

evoluție în

Sînt slăbiciuni mai vechi care 
își mențin actualitatea. Sînt nea
junsuri care îndepărtează spectato
rii de sala de scrimă. Federația 
are obligația de a analiza aspec-' 
tele semnalate mai sus și de a lua 
măsurile ce se impun. Fiindcă ori
ce alt oraș din tară cu o oarecare 
tradiție în scrimă ar fi putut orga
niza mai bine etapa. Ca să nu mai 
amintim decît de Iași, care ne-a 
demonstrat. cu prilejul „Trofeului 
Sani.elli" că merită, în ceea ce pri
vește încredințarea unor competi
ții de anvergură, mult mai multă 
încredere ca pînă acum.-.

Din păcate, nici întrecerea echi
pelor feminine de floretă care a 
rămas să se desfășoare in Capitală 
nu a beneficiat nici ea de condi
țiile ce s-ar fi cuvenit Deși, ini
țial s-a vorbit despre sala Pro
gresul. cele șase echipe feminine 
au trebuit să evolueze în minus
cula sală de scrimă a clubului 
I.E.F.S.. într-un spațiu rectangular 
modest, aflat sub tribuna I a 
Stadionului Republicii. Știm că sala 
de scrimă a București ului se află 
încă în renovare dar acest sport

5=1 IM r

H.C.M. nr. 140 din 19fi9, pentru a se 
asigura securitatea drumețiilor mon
tane, precum și valorificarea turisti
că a multor zone, astăzi necunoscute, 
datorită, lipsei marcajelor".

Un apel la care ar trebui să răs
pundă cu maximum de promptitudine 
toți factorii cu atribuții in acest do
meniu.
„POST-SCRIPTUM LA O SE

VERA ÎNFRÎNGERf"
1*1 vremea respectivă, ziarul nostru 
analizat comportarea echipei femi- 

' ‘ ~ în c.C.E.,

însă, fondul articolului, 
(purtind semnăturile prof.
M. Epuran, președintele

« 
nine de handbal I.E.F.S. 
arătind și cauzele obiective care au 
concurat la acest insucces, dar șl 
criticînd aspru modul cum a înțeles 
să-și apere șansele, slaba pregătire 
morală, manifestindu-și nemulțumirea 
pentru dezinteresul cu care s-au pre
zentat jucătoarele, în special la me
ciul retur.

Ocolind, 
răspunsul 
univ. dr. 
clubului, prof. R. Spirescu, vicepre
ședinte, conf. univ. E. Jianu, șef sec
ție, și șef lucrări I. Bota, antrenor) 
caută să eludeze adevărul, avînd drept 
paravan înșiruirea acelorași aspecte 
obiective, pe care, repetăm, ziarul 
nostru le-a semnalat si le-a avut in 
vedere in analizele efectuate.

Deși se afirmă că „cele relatate sînt 
in mare măsură (sic !) juste", aștep
tam din partea clubului un răspuns 
mai plin de reponsabililale și, cît 
de cit. autocritic.

RĂSPUNS LA LAUDE, CU 
MASURI CONCRETE!

De obicei, primim răspunsuri 
semnalele critice. Iată, însă, că 
sp. Timișoara (director, prof. 
Cerghi) a ținut să ne mulțumească 
pentru laudele din articolul : „Rea
lități care obligă !“ Totuși, conștient 
că, pe lingă succesele obținute — în 
cele aproape două decenii de activi
tate — de către sportivii școlii, 
există și rezerve nevalorificate 
măsura posibilităților, colectivul 
cadre didactice ne precizează măsu
rile luate (nr. cită diferență de optică 
între cele citite în răspunsul primit 
de la I.E.F.S. ți cel de față) pentru 
,.a organiza procesul de instruire ast
fel incit la terminarea acestei clape 
școlare, elevii să primească o pre
gătire. care să le permită o bună 
integrare într-o activitate socială și 
sportivă".

Nouă nu ne rămîne, decît să înre
gistrăm cu satisfacție promisiunile și 
să încercăm a vizita cît mai des 
școala timișoreană.

Rubrică redactată de 
Emanuel FANTĂNEANU

La 
Șc. 
Al.

mai 
pe 
de

Progresul, Rapid (toate din Bucu
rești), C.S.M. Cluj, U.M. Timișoara, 
Farul Constanța, Nicolina Iași și 
Muscelul-Cîmpulung. Firește că 
surprinde lipsa din această înși
ruire a cluburilor pugilistice du
nărene și în special a celui din Ga
lați, dar să nu uităm că, de pildă, 
în cele 6 finale de la Timișoara, au 
fost prezenți 5 din elevii 
Mihai !

lui Petre

DE N-AR FI PUNCTELE NEGRE...
ne -a o£e-Bogata paradă pe care 

rit-o competiția de la Timișoara și 
Ploiești, ne-a perniis, în același 
timp, să remarcăm cîțiva dintre 
tinerii boxeri în care putem pune 
nădejde și a căror evoluție trebuie 
urmărită cu toată atenția de către 
specialiști. în această categorie se 
află Teodor Dinu, Mihai Ploicștea- 
nu, Ion Vladimir, Cornel Ifoduț. 
Ion Fuictt si Mircea Simon. Trăsă
tura de unire pentru acești tineri

Foto : Anton ULMAMEI

olimpic ar merita, credem, ceva 
mai multă atenție din partea foru
rilor sportive centrale și locale...

CUPA TINERETU LUI“
(Urmare din pag. 1)

larei competiți „Cupa tineretului" 
la tenis de masă. Au participat 
43 de sportivi. întrecerile propriu- 
zise s-au derulat sitem elimina
toriu, Iar finalele (reunind 3 ca
lificați), sistem turneu. Iată ocu- 
panții primelor trei locuri : FETE :
1. Filofteia Miculescu (Lie. 15). 2. 
Rodica Sandu (Lie. dr. „Petru Gro
za"), 3. Camelia Chircii (Lie. pe
dagogie)' ; BĂIEȚI : 1. Romulus 
Miskolkzy (Grup școlar poligrafic),
2. Eugen Andreescu (Lie. 15), 3.
Stelian Chibuc (Lie. „Aurel Vlai- 
cu“)- în cel mai interesant meci, 
R. Miskolkzy l-a întrecut în 
seturi pe E. Andreescu.

Vom menționa în final și un as
pect mai puțin plăcut Ia adresa 
C.M.E.F.S. București : arbitrii de
semnați de acest for nu s-au pre
zentat la competiție, fiind înlo- 
cuiți cu elevi ai Grupului școlar 
Construcții care, spre cinstea lor, 
și-au făcut din plin datoria.

tiTi

D. DENGHEL — coresp.

CONCURS DE DEBUT 
LA GIMNASTICĂ

Primul concurs de gimnastică 
organizat in Capitală. în cadrul

REZULTATELE
DIN DIVIZIA B

RUGBY
In Divizia B de RUGBY întrecerile au 

continual cu partidele etapei a H-a a re
turului. Iată rezultatele:

Tinărul petrolist Ploieștl-Aeronautica 
București 11-4; Arhitectura București 
— Politehnica București 7 — 9: Olimpia 
București *— Petrochimistul Pitești 3-0; 
Constructorul București — S. N. Olteni
ța 7 — 0 (in min. 15, echipa S. N. O. 
s-a retras de pe teren, motivînd că ar
bitrul o dezavantajează prin deciziile 
sale); Oțelul București — A. S. E. Bucu
rești 0 — 24: C. F. R. Constanța — I. T. 
Constanța 10 — 3; Farul II Constanța — 
Dacia Constanța 28—17: Constructorul
Constanța — Șc. sp. 2 Constanța S2 — 4; 
Albatros Eforie Sud — Voința Constanța 
3—6.

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri: C. HARFA, N. TO- 
KACEK. N. STOEAN, O. GUȚU. C. POPA, 
G. TAMAȘ, N. TEODORESCU, N. 
ENACHE.

VOLEI
In Divizia B de volei s-au desfășurat 

partidele etapei a Ill-a a turului al IV- 
lea. iată rezultatele:

MASCULIN. Voința Alba Iulla — Ex
ploratorul Caransebeș 3—1: Medicina
București — Electra București 2—3; Lo
comotiva București — Farul Constanța 
3—1: Foresta Arad — Ind. sirmei C. 
Turtii 3—2; Relonul Săvinești — C.S.M. 
Suceava 1—3: Silvania S. Silvaniei — 
Medicina Timișoara 3—1; Alumina Oradea
— C.F.R. Cluj 3—0; Aurora Bacău — 
Politehnica Iași 3—2; Petrolul Ploiești
— Cbirvinul Hunedoara 3—1;

FEMININ. Tomistex Constanța — 
C.S.U. Galați 0—3; Drapelul roșu Sibiu
— I.G.C.M. Brașov 3—0: Constructorul 
Arad — Medicina Tg. Mureș 3—0; Uni
versitatea Iași — Știința Bacău 3—0; Vo
ința Craiova — Voința Brașov 3—1; Ceah
lăul P. Neamț — Confecția București 
3—1; Voința Oradea — Medicina Timi
șoara 0—3; C.S. Zalău — Corvinul Deva 
1—3;

Rezultatele ne-au fost transmise de co
respondenții noștri: I. FILIPESCU, G. 
ROSNER. R. GEORGE, L. DELEANU, D. 
NEMȚEANU. T. POPA. GH. LORINCZ, 
I. IANCU, A. VASILESCU, S. NACE. L 
IONESCU, TR. TUDOSE, ȘT. GURGUI, 
M. BONȚOIU.

ambi- 
lehnice 

cxce-

pugiliști este nu numai talentul 
lor, ci și seriozitatea in pregătire, 
înalta capacitate de luptă, 
ția în ring, cunoștințele 
variate și la unii dintre ei
lentele paimarese internaționale-

Din păcate, „Turneul primăverii* 
a fost pătat și de cîteva acte crase 
de indisciplină, care ar trebui sanc
ționate cu toată severitatea. Nu e 
o plăcere să afli că. în timpul 
competiției, Victor Zilberman, Ion 
Oyorffî și Sanda Mihalcea își pierd 
nopțile la bar. se eschivează de la 
luptă sau desconsideră întrecerea. 
Nu e plăcut Să auzi 
Lazăr a refuzat să se 
turneu sau că Aurel 
bolnav, e făcut inutil 
pînă la Timișoara.-.

Făcînd abstracție 
„puncte negre", considerăm 
„Turneul primăverii" 
dreptul la tradiție în 
boxului roijjApeșc.

că Marian 
prezinte la 
Mihai, deși 

deplasarea

de aceste 
că 

și-â cîștigat 
calendarul

DUPĂ CAMPIONATELE NATIONALE ALE JUNIORILOR

SPRE SFÎRȘIT DE SEZON...
d

• Ion Cavași: 6 titluri Intr-un an

• A mai trecut un an fără „Cupa României44

După o prezență chinuită, chiar 
ți pe munți, iama se pregătește să 
ne părăsească definitiv. Cîteva 
„depozite" de zăpadă, pe fundul 
văilor, la adăpostul stîncilor a- 
mintesc (încă) despre episodica sa 
trecere. Sezonul se apropie de sfîr
șit, iar în privința calendarului 
competițional, în cea mai mare 
parte epuizat, se așteaptă sugestii 
și înnoiri pentru iarna viitoare. Se 
vorbește de mult despre „Cupa 
României", competiție cu caracter 
intern, cuprinzînd mai mult£ curse 
din aceeași disciplină și care prin 
adiționarea de puncte ar desemna 
pe cei mai valoroși schiori ai ier
nii. Coloanele ziarului nostru au 
publicat — cu doi ani în urmă — 
propuneri concrete în acest sens și 
un eventual regulament al acestei 
posibile întreceri, întrevăzînd, după 
exemplul „Cupei mondiale" o în
viorare și o cointeresare de per
manentă participare și pentru indi
vidualități și pentru cluburi și a- 
sociații. t Totul a rămas literă scrisă. 
S-a discutat — pasager — în cole
giul de antrenori, în biroul federal, 
soluția a fost salutată, i s-au găsit 

nivel.
elevele claselor 
cu exerciții la 
artistic), după

La dispute
I—IV 

sol 
care 
nu-

ediției de vară a „Cupei tinere
tului", s-a desfășurat duminică la 
Liceul nr. 10 „Zoia Kosmodemian
skaia". Competiție reușită din toa
te punctele de vedere : 92 de par
ticipante, ambianță plăcută, entu
ziastă, ropote de aplauze, evoluții 
de un înalt 
au participat 
și V—VIII 
(acrobatic și 
tinerele gimnaste au oferit 
meroșilor spectatori (profesori, pă
rinți și colege) reușite demonstra
ții de gimnastică de ansamblu.

Un merit deosebit în organiza
rea acestui concurs de gimnastică 
revine profesoarei Maria Stăpî- 
noiu. în clasamentul pe clase, pri
mele locuri au 
la 
cl.

fost ocupate de : 
— 1. cl. IV A. 2. 
A. Clasele V—VIII 
2. cl. VI A, 3- cl.

I—IV.1 1.
2. Aneta 
Jipa (IV 
V—VIII: 

Ofelia 
Mariana

V

clasele I—IV 
II A, 3. cl. I 
1. cl. VII A,
B. Individual, clasele

Mihaela Druțu (IV A), 
Frîncu (IV A), 3. Crina 
B). Individual, clasele 
1—2. Claudia Nicolae și 
Costăneanu (VII A), 3.
Bogatu (VIII A).

SERIA I
ETAPA I (31 martie) : Știința Bacău — Dinamo București, 

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, Universitatea Cluj — indepen
dența Sibiu ;

ETAPA A Ii-a (7 aprilie) : Independența Sibiu — Știința 
Bacău, steaua — Universitatea Cluj, Dinamo București — 
A.S.A. Tg. Mureș ;

ETAPA A ni-a (14 aprilie) ; A.S.A. Tg. Mureș — Știința 
Bacău, Universitatea Cluj — Dinamo București, Independența 
Sibiu — Steaua ;

ETAPA A IV-a (21 aprilie) : Știința Bacău — Steaua, Di
namo București — Independența Sibiu, A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj ;

ETAPA A V-a (28 aprilie) : Universitatea Cluj — Știința 
Bacău, Independența Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș, Steaua — 
Dinămo București ;

Mureș, Steaua —

Și 
la

a 
și-a

A mai rămas puțin timp pînă la 
începerea noii ediții a campiona
tului republican, divizia A, așa că 
pregătirile au revenit la ordinea 
zilei.

în dorința de a oferi cititorilor 
noștri cîteva amănunte legate de 
noutățile apărute în loturile divi
zionarelor A masculine și de sta
diul de antrenament al acestora, 
am cules date de la antrenori 
cluburi, de la federație și de 
sportivi.

STEAUA, actuala deținătoare 
titlului campioană a țării, 
mărit lotul cu doi jucători tineri, 
ale căror nume au, însă, o mare 
rezonanță în handbalul intern si 
internațional. Este vorba de Radu 
Voina și Constantin Tudosie, foștii 
„universitari" (Voina — la Bucu
rești, Tudosie — la Cluj) care 
vin să consolideze rîndurile echipei 
camipoane, alături de Birtalan, 
Kicsid, Gațu, Stockl, Dincă. Or
ban — coechipierii lor din forma
ția campioană mondială. împreună 
cu antrenorul Cornel Oțelea și cu 
Goran, Coasă, Marinescu, Drăgă- 
niță, Munteanu și tinerii Enea și 
Nioulescu, proaspeții campioni ai 
lumii s-au deplasat la Predeal, 
pentru o perioadă de pregătire, în 
care scopul principal este omoge
nizarea echipei. Obiectivul handba- 
liștilor militari în apropiatul cam
pionat este păstrarea titlului și 
pentru realiJiarea lui toată lumea 
este decisă să facă totul-

DINAMO BUCUREȘTI, veșnica 
Si puternica adversară a „steliști- 
lor“, și-a întărit și ea rîndurile, 
„achiziționîndu-i“ pe Adrian Cos- 
ma (de fapt, reîntors la echipa în 
care a făcut primii pași), Mircea 
Ștef, Ilie Cirlan șl tinărul Ștefan 
Deacu. Echipa antrenorului emerit 
Oprea Vlase, din care trebuie să-i 
mai remarcăm pe Cornel Penu, 
Ghiță Licit, Dan Marin, Liviu Bo
ta și Mircea Grabovschi, poate — 
în această nouă formulă — să emită 
pretenții la titlu, lucru pe care, 
fără îndoială, îl va face. Se anun
ță, deci, un pasionant duel Steaua 
— Dinamo...

„Plutonul" celor trei „bucu- 
reștene" care animă în ultimii ani 
campionatul primului eșalon se 
încheie cu Universitatea- Antreno
rul emerit Eugen Trofin se află 
(a cita oară ?!) în situația de a 
porni la luptă cu un lot tînăr, lip
sit de nume sonore si de o expe
riență competițională suficientă. 
Totuși, universitarii bucureșteni 
sînt opti:nîș;i, așteptînd cu nerăb
dare primele partide. Este de rețl- 

a

merite... pentru a fi uitată și prea 
ușor abandonată. O repunem acum 
în discuție, fiind convinși de ex
trema sa utilitate la toate nivelele 
competiționale ale schiului alpin. 
Dar să revenim...

Iarna este pe sfîrșite. Cluburile 
se pregătesc de bilanț. Schiorii și 
ei încep să privească la ceea ce au 
obținut pe planul performanței 
sportive, vizînd distanțele care îi 
mai despart de așii incontestabili 
ai pîrtiilor. Pentru schiorii alpini, 
acum cînd și campionatele junio
rilor s-au încheiat am putea vorbi 
de cîteva concluzii și revelații.

Iarna aceasta a evidențiat un ta
lent ieșit din comun, loan Cavași. 
Pentru această opinie pledează cele 
șase titluri de campion național 
cîștigate în acest sezon (toate cele 
patru ale juniorilor, plus încă două 
la categoria seniorilor), maturitatea 
tehnică dobîndită, responsabilitățile 
asumate în întrecerea directă cu 
cei mai buni schiori ai țării Cristea, 
Brenci, Văideanu, Munteanu etc.

La 18 ani, cu o experiență in
comparabil mai redusă, Cavași este 
egalul lor avînd reale perspective

O DESCHIDERE FESTIVĂ... 
FĂRĂ PARTICIPANT! I

Se preconizase ca, Ia stadionul 
Filaturii române de bumbac, să 
se desfășoare duminică dimineața, 
deschiderea ediției de vară a Cu
pei tineretului, cu participarea 
tinerilor salariați de pe Platforma 
industrială „23 August" (sectorul 
3 al Capitalei). Dar, odată ajunși 
la terenurile ce trebuiau să găz
duiască întrecerile, nu mică ne-a 
fost surpriza de a constata că din 
cele 35 de asociații sportive din 
sector, au fost prezenți doar re
prezentanții a 3 (trei !) ase
menea unități : F.R.B., Filatura
de lină pieptănată și F.C.M.E... De 
altfel, însuși prim-vicepreședintele 
C.E.F.S. al sectorului III, I. Zdrin- 
că, ne-a informat că în mai toate 
cazurile acțiunilor inițiate, asocia
țiile sportive din sector nu răs
pund așa cum se cuvine< Printre 
acestea se numără : Electroapara- 
iaj. Frigul, Panificația Titan, Pos- 
tăvăria română, Antrefrigul etc. 
Ne întrebăm și noi cu ce altceva 
se ocupă consiliile de conducere 
ale acestor asociații sportive ?

Octavian GUȚU

Programul turului

turneul de pregă-nut faptul că în 
tire întreprins recent în R. F. Ger
mania, bucureștenii n-au pierdut 
nici o partidă (din 6!), Cîștigînd 5 
și înregistrînd un „egal". Punctele 
forte ale bucureștenilor se anunță 
a fi conducătorul de joc — Vftr- 
găluî, portarul Vasilache, precum 
și jucătorii Szabo, T. Gabriel, Bai
can, Tîrniceru, Bocan și Roșit.

MINAUR BAIA MARE, echipa 
surpriză din campionatul trecut, 
cîștigătoarea merituoasă a „Cupei 
de toamnă", este poate cea mai 
nerăbdătoare să se alinieze la star
tul întrecerilor republicane- Antre
norul Lascăr Pană și elevii săi 
(printre care figurează- acum și ex- 
dinamovistul bucureștean 
sînt .animați de dorința

Motoc)
— apri-

LOTURILE CELOR 12 FORMAȚII DIVIZIONARE

roșu-albastru.
sportiv

STEAUA București
LOTUL : Alexandru Dincă, Ștefan Or

ban și Nicolae Munteanu (portari) — 
Cristian Gațu, Gavril Kicsid, Ștefan Bir- 
talan, Werner Stockl, Teodor Coasă, 
Gheorghe Goran, Mihai Marirjesciu, Radu 
Voina, Constantin Tudosie, Cezar Dră- 
găniță, Dumitru lenea, Comeliu Nicu- 
lescu.

Antrenori : Cornel Oțelea și Otto Tel
man.

Căpitanul echipei : Cristian Gațu.
Culorile ; -----
Terenul : Steaua (Complexul 

Ghencea) — bitum.
DINAMO București ,

LOTUL : Comeliu Pemu șl Ioslf Tamaș 
(portari) — Dan Marin, Ghiță Licu, Ti- 
bus Moldovan, Petre Papp, Valentin Sa- 
inungi, Mircea Stef, Ilie Cîrlan, Liviu 
Bota, Mihai Filipescu, Iosif Willisch, Ște
fan Deacu, Ion Naghi, Mircea Grabov- 
schi.

Antrenor ; Oprea Vlase.
Căpitanul echipei : Corneliu Penu.
Culorile : alb-roșu.
Terenul : Dinamo (șos. Ștefan cel Mare 

7—9) — bitum.
UNIVERSITATEA București

LOTUL î Virgil Tale, Constantin Ban
ei u și Marian Vasilache (portari) — Ion 
Vărgălui. Carol Szabo, Sorin Baican, 
Traian Gabriel, Adrian Mintiei, Sorin 
Voicu, Adrian Udrea. Marian Belciug, 
Emilian Man, Dan Stanciu, Tudosie Sa- 
venco, Laurențiu Roșu, Nicoiăe Marin, 
Mihai Drăghici, Venu Tîrniceru și Mihai 
Bocan,

Antrenor : Eugen Trofin.
Căpitanul echipei : Laurențiu Roșu, 
Culorile : alb-albastru.
Terenul : Steaua.

MINAUR Baia Mare
LOTUL ; loan Negovan. Adrian Iancu 

(portari) — Constantin Panțiru. Gheor- 
ghe Răzor, Mihai Revl, Dan Alboaica. 
Petru Avramescu, loan Palko, Iile Ro
taru. Virgil Motoc, Radu Ignăteseu, Ion 
Bentze.

Antrenor : Lascăr Pană.
Căpitanul echipei : Constantin Panțiru.
Culorile : alb-negru-verde.
Terenul 

bitum. 
Minaur (str. Feresțrău 1)

de a urca rapid și sigur treptele 
unei măiestrii și unei recunoscute 
valori internaționale. Păstrîndu-și 
seriozitatea și puterea de muncă, 
pus în condiții de pregătire, care 
să valorifice realele sale calități, 
Cavași este capabil să fie alături 
de Cristea, să preia și să ducă mai 
departe și mai sus o ștafetă de 
prestigiu pentru schiul alpin.

Rezultatele ne obligă să amintim 
și alte talente : Aurelia Nițu, Doina 
lrățilă, Csaba Portik, Leonard Fră- 
țilă, Annemarie Werhazi, Katalin 
Csiser, Aurel Albert, Alexandru 
Taus și alții, din categoria junio
rilor mici. Ei reprezintă schimbul 
de mîine al actualilor campioni ai 
seniorilor, schiori cu vizibile apti
tudini. Sîntern convinși că afirma
rea lor plenară, că angajarea lor 
pe drumul marilor performanțe de
pinde de pregătirea și de nivelul 
cerințelor. Din păcate — și iarăși 
ne repetăm — concursurile pentru 
copii și juniori (ca și pregătirea) 
sînt prea ușoare, prea scurte, pe 
pante reduse ca înclinație, cu nu
măr mic de porți. Așa se face că 
mulți, foarte mulți dintre juniori, 
ajung nepregătiți la vîrsta senio- 
ratulul cînd întîmpinînd dificultă
țile mai apropiate de litera regu
lamentului, se pierd, nu se reali
zează. Așa se face că, însăși la 
vîrsta junioratului, puși în com
petiții internaționale, ei nu dau sa
tisfacțiile de câre, în realitate, sînt 
capabili.

Juniorii nu cer menajamente. Ei 
vor să muncească. Vor să triumfe. 
Antrenorii ezitînd să le ofere can
titatea de efort pe care sînt dis
puși s-o cheltuiască și mai ales fe- 
rindu-i de așa zise dificultăți (vi
teză, număr mare de porți, gheață, 
intensitate etc.) în realitate le în- 
tîrzie o posibilă devenire. Trebuie 
lucrat mai mult și mai curajos cu 
juniorii. Exemplul Cavași, care în 
fond repetă altele anterioare (Cris- 
toloveanu. Tăbăraș, Gohn) este prea 
evident pentru a fi trecut cu ve
derea.

Mihai BÂRĂ

B

CONCURSUL NAȚIONAL DE SCHI
AL ȘCOLILOR SPORTIVE

de coborîre 
republican 

nu s-a mai

Proba 
cursului 
sportive 
lipsei de zăpadă. In 
gamzatorii au decis 
o întrecere de slalom special în două 
manșe. Iată rezultatele înregistrate: SE
NIORI: 1. Constantin Boncu (Brașovia) 
62.7, 2. Sorin Adăscăliței (L.E.S. Predeal) 
63,0. 3. Mircea Bologa (Reșița) 66.1; SE
NIOARE; 1. Cristina Ene (L.E.S.) 77,0,
2. Eleha Macedonschi (Sinaia) 85,2, 3. 
Catalin Castei (M. Ciuc) 89,2; JUNIORI 
— 1. Csaba Portic (L.E.S.) 61,1, 2. Dan 
Frățila ~ • ------ - ~ - •
(L.E.S.) 
MQller 

70,1, 3.

din cadrul con- 
de schi al școlilor 
disputat din cauza 
aceste condiții, or
gă se procedeze la

(Brașovia) 62.6. 3. Ladisiau Szabo 
62,8; JUNIOARE: 1. Dagmar 

(L.E.S.) 68,6, 2. Eva Mezel (L.E.S.) 
Angela Manolo (L.E.S.) 71,9.

I. CODLEANU, coresp.

SERIA A ll-a
ETAPA I : Minaur Baia Mare — Politehnica Timișoara, 

C.S.M. Reșița — Dinamo Brașov, Universitatea București — 
C.S.U. Galați ;

ETAPA A n-a : C.S.U. Galați — Minaur Baia Mare. Di
namo Brașov — Universitatea București, Politehnica Timi
șoara — C.S.M. Reșița ;

ETAPA A IH-a : C.S.M. Reșița — Minaur Baia Mare, Uni
versitatea București — Politehnica Timișoara, C.S.U. Galați 
— Dinamo Brașov ;

ETAPA A IV-a : Minaur Baia Mare — Dinatno Brașov, 
Politehnica Timișoara — C.S.U. Galați, C.S.M. Reșița — Uni
versitatea București ;

etapa A V-a : Universitatea București ■— Minaur Baia 
Mare, C.S.U. Galați — C.S.M. Reșița, Dinamo Brașov — Poli
tehnica Timișoara.

— U.S.M. Reșița, Dinamo Brașov — Poli-

gă ! — de a dovedi în continuare 
că reprezintă o forță în handbalul 
intern și că pot concura cu șanse 
certe la un loc pe podiumul de 
premiere. în numeroasele partide 
amicale susținute în ultimul timp, 
băimărenii s-au prezentat bine, 
manifestînd vervă și poftă de joc.

Amintind că sl celelalte patru 
formații din plutonul „vechilor" 
divizionare A — Universitatea 
Cluj, Politehnica Timișoara, Dina
mo Brașov și Independența Sibiu 
se pregătesc cu seriozitate, ultima 
cucerind zilele trecute 
Doljului", să trecem la 
movate.

C.S.U. Galați (fostă
Galați) se prezintă la start cu un 
lot tînăr, destul de omogen, în

„Trofeul 
noile pro-

Politehnica

echipei : Paul Stuparu. 
alb-negru.

41)

UNIVERSITATEA Cluj
LOTUL : Gheorghe Keil și Nicolae Sla- 

vitz (portari) — Paul Stuparu, Popa Se- 
viștean. loan Chircu. Eugen Sajgo, Iosif 
Oros, loan Burger. Nicolae Linca, loan. 
Buruc, Gheorghe Dima, Mircea Bucă,- 
Vaier Bal.

Antrenor : Romeo Sotiriu.
Căpitanul
Culorile : _____ ___
Terenul : Universitatea (bd. Lenin 

— zgură.
POLITEHNICA Timișoara

LOTUL : Mircea Birăescu, Franz De- 
mian, Ioan Covăsînțan și Octavian O- 
mescu (portari) — Roland Gunnesch, 
Cristian Dieter, Eugen Ivan, Florin Uo- 
mănescu. Victor Tîmpu, Doru Oprescu, 
Adrian Diliță, Cornel Jude, Erhardt Bon- 
ferdt. Octavian Cereceanu, Simion Be- 
cea, Octavian Schragner, Simion Teacoiu, 
Oscar Diepert.

Antrenor : Constantin Jude.
Căpitanul
Culorile :
Terenul : Politehnica (bd. Pîrvan) 

bitum.

echipei : Roland Gunnesch. 
alb-violet.

» INDEPENDENTA Sibiu
LOTUL : Oswald Meltzer. Rudolf Klu- 

bitscko, Viorel Dabîca și Herman Speck 
(portari) — Olimpiu Savu, Ortwin. Sch
midt. Gert Stentzel. Gunter Speck, dor
rs el Irom, Norbert Kaunert. Dieter Roth, 
Gheorghe Sirbu, Virgil Oanâ, Nicolae 
Săgășan, Rolf Sch-naeb, Nicolae Manta, 
Rudolf Fleischer.

Antrenor : Gheorghe Bădeanu.
Căpitanul echipei : Ortwin Schmidt.
Culorile • roșu-albastru.
Terenul : “

— zgură.
Lueeafărul (str. Hornhauser)

DINAMO Brașov
Ion Bogolea șl ion Rauh 

■ Nicolae. Messmer, Erwin 
Folosea,

LOTUL :
(portari) - ______ _______
Schmidt, Crișan Luțaș. Traian
Ion Chicomhan. ion Nedici, Vasile Cîm- 
peanu, Dan Hotnog, Dumitru Dinea, 
Norbert Kroner, Ion Nicolescu.

Antrenor : ion Donca.
Căpitanul echipei : Ion Bogolea.

Culorile : alb-roșu.
Terenul : Dinamo (parcul Dinamo) — 

bitum.

Nr. 7721

POLO A fost alcătuit lotul echipei 
naționale de juniori care va participa la 
un turneu internațional între 10 Șl 14 
aprilie, la Sofia, alături de formațiile 
Ungariei, Cehoslovaciei, Poloniei și Bul
gariei. Acesta cuprinde pe D. Spînu, V. 
Crupenschl, L. Olpretean. L. SebOk, C. 
Gyarfas, I. Lbrlncz, D. Nicolau, F. Tău- 
reci, L. Sztlcs, G. Tanțău. L. Bone, R. 
Arabaglu, I. Fejer șl Iile Gheorghe. Toți 
acești jucători vor fi reuniți în Capi
tală pe data de 1 aprilie.

ÎNOT La ultimul concurs desfă
șurat in bazinul „23 August" (50 m) din 
Capitală s-au înregistrat următoarele re
zultate G. Sovago 5:19,5—400 m liber 
(f); A. Adam 4:35,0—400 m liber (m); 
E. Hempel 2:38,6—200 m bras (m); D. 
Baranyal 2:48,0—200 m spate (î); M. Va- 
sillade 2:44,6—200 m delfin (f); T. Fur- 
tunescu 2:29,5—200 m delfin (m); E. 
Hempel 5 : 26,5—400 m mixt; G. Sovago 
1:07,9—100 m liber; A. Adam 2:08,4—200 
m liber ; O. Resler 1:15,2—100 m bras 
(m); V. Vlăseeanu 1:18,1—100 m spate 
(f); R. Vrînceanu 1:11,0—100 m spate 
(m); M. VasiUade 1:13,0—100 m delfin; 
T. Furtuneseu 1:04,7—100 m delfin; E. 
Hempel 2:32,8—200 m mixt. • ÎN CON
CURSUL desfășurat la Reșița (bazin de 
25 m), Dietmar Wetterneck a parcurs 
400 m mixt în 4 -.50,2. Alte rezultate : 
Dorn Gropsan 2:25.3—200 m mixt; Lavl- 
nia Donla 2:35,7—200 m spate; Judith 
Hunyadi 1:19,9—100 m spate.

POPICE La Arad, pe arenă neutră.’ 
s-a disputat partida restanță din turul 
campionatului Diviziei A dintre echipele 
feminine C.S.M. Reșița șl Derrnagant 
Tg. Mureș. Reșițenoele, cu o formație 
mai omogenă, au cîștigat cu scorul de 
2147—2087 p.d. Rezultatele au fost, în 
general mediocre, nici o jucătoare n-a 
reușit să depășească 400 p.d. Cele mal 
eficace concurente au fost Eugenia Hol- 
lesch (386), Gertrude Apro (377) de la 
C.S.M.. respectiv, Apollonia Gidro (376), 
de la Dermagant.

BASCHET Fruntașele campionatelor 
municipiului București, categoria Onoa
re ; masculin seria I : 1. Automatica, 2, 
Uremoas, 3. Turism ; seria a n-a : 1. 
Politehnica, 2. Medicina, 3. Construcții; 
feminin : 1. Progresul, 2. Constructorul,
3. A.S.E.

TIR „Cupa primăverii", prima com
petiție de amploare a anului la arme 
cu glonț șl la talere, programată inițial 
pentru sfîrșltul acestei săptămînl. s-a 
amînat pentru zilele de 7—9 aprilie. în
trecerile vor avea loc în București, pe 
poligonul Tunari.

HANDBAL Pe terenul din Parcul 
Progresul s-au desfășurat, timp de două 
zile, întrecerile turneului feminin orga
nizat de clubul Progresul și dotat cu 
..Cupa Primăverii". La startul competi
ției s-au aliniat formațiile i.e.f.s., Rapid 
București. Progresul și C.S.U. Construc
ții. In clasamentul final, primul loc a 
fost ocupat de formația studentelor de 
la I.E.F.S., care au cucerit astfel trofeul 
pus în ioc • ÎNTRECERILE DIN CA
DRUL „CUPEI VOINȚA" ia masculin, la 
care au participat echipele Voința, Re
colta. Electromagnetica și Metalul — 
toate din București — au desemnat 
drept ciștlgătoare formația clubului or
ganizator • VINERI, StMBATĂ, ȘI DU
MINICA, terenul Textila din Buhuși a 
găzduit o nouă ediție a „Cupei Primă
verii" (a VI» a), la care au participat 
echipele feminine Rulmentul Brașov, 
Universitatea Iași, Textila Buhuși și Vo
ința Iași. Pe primul ioc s-a clasat —- 
neînvinsă — formația Textila Buhuși, 
urmată. în ordine, de Rulmentul, Uni
versitatea și Voința « UN ALT TUR
NEU — MASCULIN — s-a desfășurat la 
Bacău, unde „Cupa Municipiului" a fost 
cucerită de formația Știința din locali
tate (4 p), urmată în clasament de ca
rom Gh. Ghedrghiu-Dej, C.S.U. Galați șl 
Dinamo Brașov.

care punctele de rezistență sînt 
cele două extreme — Neagn . și 
Hornea. Antrenorul Cezar Nica — 
fost internațional de la Dinamo 
București — speră ca împreună cu 
echipa sa să reușească o figură 
frumoasă în actualul campionat-

Tot cu numele schimbat revine 
în primul eșalon și o altă cunoș
tință mai veche a iubitorilor de 
handbal ; Sport Club Bacău. Fu- 
zionînd cu divizionara B Știința 
Bacău și preluînd denumirea aces
teia, formația băcăuană s-a întă
rit serios (vom aminti doar de 
Cervenca, Odae, Tase, Constanti- 
nescu) beneficiind, în plus, și de o 
conducere tehnică experimentată, 
formată din antrenorii M. Pintca 
și P. Curelaru, primul dintre cei 
doț plecînd de la Carom.

în sfîrșit, A.S.A, Tg- Mureș (an
trenor 
C.S.M.
Iochman) sînt celelalte două proas
pete divizionare A care speră sâ 
se mențină cît mai mult în eșalo
nul de frunte al handbalului nos
tru. Fără discuție, lucrul acesta 
este posibil, dar atît pentru ele, 
cît si' pentru celelalte formații (cu 
două-trei excepții) campionatul se 
anunță aspru, plin de dificultăți și 
de adversari foarte puternici. în- 
trucît, să nu uităm, e vorba de di
vizia A !

ludovic Berckmeri) și 
Reșița (antrenor Dieter

Horia ALEXANDRESCU

A.S.A. Tg. Mureș
LOTUL : loan Fiilop șl Vasile 

(portari) — Iosif Feher, Mircea 
Nicolae Mașca. Nicolae Cerbu, 
Turcanu, Neculai Voinea, loan 
Sorin Vintilescu, loan Nagy, Iosif Boroș, 
Alexandru Bucioacă și Horia Sămșu- 
deanu.

Antrenor : Ludovic Bcrekmeri.
Căpitanul 

cioacă.
Culorile ;
Terenul :

— zgură.

Cocea 
Cioară, 
Anton 

Baizat,

echipei : Alexandru Bu-

roșu-albastru.
„23 August" (Parcul sportiv)

C.S.U. Galați
LOTUL ' Mihai Băutu. Gheorghiță Pă- 

trașcu șl Ștefan Mărgărit (portari) — 
Gheorghe Văduva, Mihai Pădure, Con
stantin Hornea. Victor Neagu, Constan
tin Codrea, Cătălin Jula, Constantin Spă- 
taru. Adrian Bera. Petrlcă Andrei Ion, 
Paul Matei, Costieă Ionescu.

Antrenor : Cezar Nica.
Căpitanul echipei : Gheorghe Văduva.
Culorile : alb-albastru.
Terenul : Inst, pedagogic (str. Mihai 

Bravu) — bitum.
ȘTIINȚA Bacău

LOTUL : Eric Berza, Marin Postolea șl 
Gheorghe loan (portari) — Cla.udiu Cer
venca, Dieter Laub. Dumitru Serpe, Ion 
Tase, Constantin Odae. Stefan Cochină. 
Alexandru Ettene. Cristian Gheorghevici. 
Alexandru Pecber, Nicolae Vaaîlea. va
lentin Preotu, Petru Botin, Ion Gerb.art 
Gheorghe Pasztor.

Antrenori : Mihal Pintca șl Petre Cu
relaru.

Căpitanul eehinei : CTaudiu Cervenca.
Culorile ; alb-albastru.
Terenul : Sport Club (Parcul Libertă

ții) — zgură.
C.S.M. Reșița

LOTUL : Nicolae Vermeșan. Friederich 
FisCher și Ion Codresin (portari) — Hel
muth Krubl, William Seliena. Ion Ană- 
deanu, Franclsc Cozma. Mihal Rotko. 
Petru Bosioc, Iacob Reichel. Mircea Se
rafin, Ștefan Raicu. Ila Ciuculescu. Goru 
Strec, Mircea Constantin, Rudolf FBlker.

Antrenor : Dieter Iochman.
Căpitanul echipei : Helmuth KrubL 
Culorile : roșu-negru.
Terenul : Valea Domanulul (ștr. Do

rianului i) — bitum.



AL XX-LEA CONGRES MONDIAL
DE MEDICINA SPORTIVA

TRIALUL
SELECȚIONATEI

DIVIZIEI B
La Melbourne — Australia a avut 

Ioc de curind cel de-al XX-lea Con
gres mondial de medicină sportivă. 
Organizat de Asociația australiană de 
specialitate și desfășurată sub egida 
Federației internaționale de medicină 
sportivă, acest congres care are loc 
o dată la patru ani a reunit un număr 
de 481 delegați din 31 de țări mem
bre ale acestei federații. Cele 126 lu
crări de specialitate, au fost pre
zentate simultan în trei amfiteatre, 
lucrările fiind grupate pe diverse te
matici, sub forma unor simpozioane, 
după cum urmează :

SIMPOZIONUL Ii Aspecte psihologice 
Me sportului do performanță — 10 lu- 
,'crări. Tematica abordată s-a referit la 
personalitatea sportivului de performan
tă, hipnoza în sport, test de anxietate 
ș.a. Cele mal multe lucrări au fost pre
zentate de delegați din Australia, Ca
nada, India.

SIMPOZIONUL H: Funcția cardio-res- 
piratorie șt performanța — 19 lucrări. Au 
fost prezentate metode, tehnici șl aspec
te ale Investigației cardio-respiratorîl la 
sportivi. Lucrări interesante au fost ex
puse de P. Astralul (Suedia), N. Jones 
și Shephard (Canada), Venerano (Italia).

SIMPOZIONUL III: Nutriția șl meta
bolismul in competiție și performanță. 
Cele 8 lucrări au abordat probleme ale 
Vitamlnizării, electroliților, metabolism 
energetic, dietetică (Suedia, Danemarca, 
Japonia, Filipine, Italia).

SIMPOZIONUL IV: Exercițiul fizic in 
bolile cardio-vasculare, prevenție și re
cuperare. Cele 19 lucrări au prezentat 
aspecte legate de recuperarea bolnavilor 
cardio-vascularl, recuperarea bolnavilor 
suferinzi de infarct miocardic, fumatul 
și bolile cardio-vasculare, tehnici șl 
exerciții de gimnastică pentru cardio — 
și coronaropatil (S.U.A., Canada, Aus
tralia).

SIMPOZIONUL V: Biomecanica șl pre
gătirea sportivă a cuprins un număr da 
II comunicări. Dintre lucrările deosebite 
cităm pe cele referitoare la aspectele 
elasticității musculare în diverse disci
pline sportive (Italia, Australia), precum 
și o lucrare deosebită privind studiul cu 
ajutorul computerului, a biomecanicil 
lanaliză și modelate) în sportul de per
formanță (Ariel — S.U.A.).

SIMPOZIONUL VI: Efectele altitudinii 
asupra rezistenței și performanței a în
sumat un număr de 9 lucrări. S-au pre
zentat cercetări ale efectului lucrului la 
altitudine (realizate la 3 100 m), în spe
cial asupra probelor de fond (S.U.A.*, 
Australia, Italia).

SIMPOZIONUL VII! Sportul șl copilă
ria a cuprins un număr de 7 lucrări. 
Cele mai interesante cercetări în acest 
domeniu au fost prezentate de Japonia 
(prof. L. Hlrata) șl Australia.

SIMPOZIONUL VIII: Traumatologie
sportivă. Cele 26 lucrări prezentate s-au 
referit la probleme de clinica și terape
utica unor traumatisme ce survin in 
timpul practicării sportului de perfor
manță. Au fost prezentate aspecte de 
traumatologie specifice atletismului, fot
balului, boxului, tehnici operatorii pen
tru Instabilități articulare, metod® de 
nrtroscopie în traumatismele genunchiu
lui, probleme de fizioterapie.

Au mal fost prezentate, fără a fl or
ganizate în simpozioane, lucrări de fizi
ologie sportivă, farmacologie, higienă și 
organizarea asistenței medico-sportive.

La sfîrșitul prezentării lucrărilor 
fiecărui simpozion acestea au fost 
(supuse discuțiilor și au fost trase 
concluzii.

ÎN PARÎNG-0 MODERNĂ BAZĂ DIDACTICĂ REALIZATĂ ggg

PRIN MUNCA PATRIOTICA A STUDENȚILOR I.E.F.S.
în programa de învățămînt a 

Institutului de Educație Fizică și 
Sport sînt prevăzute, în afara altor 
obiecte de studiu, și cursuri de 
schi. Pentru cei mai dotați, pentru 
cei ce practică schiul de perfor
manțe (alpine, foiid), din anul III 
există o specializare, care pregăteș
te antrenori și profesori pentru a- 
ceastă îndrăgită ramură sportivă.

Cu ani în urmă, în fiecare sezon, 
catedra de schi a organizat cursu
rile în diferite stațiuni, 
eforturi și cheltuieli, cu 
rate greutăți. în dorința 
toate aceste neplăceri și 
un grup de specialiști 
condus de conf. univ. Virgil Ten- 
clorescu, prorector al institutului 
și șeful catedrei de schi a început 
investigarea unor masive muntoase 
pentru construirea unei baze di
dactice speciale. După multe cău
tări, s-a ajuns la concluzia că locul 
cel mai indicat s-ar afla în masi
vul Paring...

cu multe 
nenumă- 

de a evita 
neajunsuri 
ai I.E F.S.

MUNCA PATRIOTICA 
A STUDENȚILOR

In Paring se poate schia o mare 
parte din an. Zăpadă se menține 
pînă în luna mai- Aici există — 
la 1700 m altitudine — doar o ba
racă. De la Petroșani, pînă Ia ca
bana Rusii aflată la 800 m altitu
dine sînt 10 km de drum de mun
te. iar de aici pînă sus se află un 

'i funicular de materiale... Cam aces
tea au fost concluziile celor ce au 
făcut investigațiile. S-a hotărît să 
se ia legătura cu forurile locale, 
să se obțină aprobările necesare .și, 
prin munca patriotică a studenților 
și cadrelor didactice, să se înceapă 
construcția „Bazei didactice a 
I.E.F.S-** din Paring.

Startul a fost dat. Imediat după 
sesiunile de examene grupuri de 
studenți și studente luau drumul 
Parîngului... Era vară, cald. Tre
buiau trasate drumuri de acces, 
dizlocată stînca și doborîți copaci-

„REACTIVULC{
I ... PROVOACĂ „EXPERIENȚA"!

In dorința reînnodărll frumoaselor tra
diții ale întîlnlrllor sportive dintre ca
drele universitare Și studenți, la Facul
tatea de farmacie a IMF Cluj a reînceput 
„meciul” între cei de la catedră și cel 
din bănci, inițiativă datorată asistenților 
universitari Paul Marcu — apreciatul 
fundaș al team-ului de fotbal „U” din 
epoca ’58—’68 și «oria Demian, pivotul 
echipei de baschet Universitatea Cluj.

Meciul, dintre echipele denumite su
gestiv „Experiența" (care Include, bine
înțeles. cadrele) și „Reactivul" (formația 
studenților) cuprinde întreceri de volei, 
șah, tenis de masă, tenis de cîmp, fot-

Din partea României au fost pre
zentate patru lucrări efectuate de dr. 
N. Stănescu In colaborare cu V. Ili
escu, I. Drăgan, prof, 
și dr. C. Ionescu care 
cu viu Interes.

Dintre problemele 
dezbătute și aprobate 
rea următorului Congres mondial de 
medicină sportivă (al XXI-Iea) in 
Brazilia 1978, următoarea ședință a 
Consiliului delegaților naționali va 
avea loc cu ocazia Jocurilor Olimpice 
din Canada 1976 ; organizarea unei 
conferințe regionale de medicină spor
tivă — Teheran 1978. Dintre proble
mele profesionale dezbătute, aprobate 
și care urmează a fi trimise ca in 
dicatii diferitelor organisme (Comite
tul internațional olimpic. Organizația 
mondială a sănătății ș.a.) mențio
năm : Factorii de risc ai sportului de 
performanță la copii, rolul sportului 
si educației fizice in prevenirea, ame
liorarea și recuperarea unor boli car- 
dio-vascuiare, dismetabolice și dege
nerative ce survin la populație, în 
contextul patologiei supracivilizațiel, 
rolul biomecanicii în activitatea și 
traumatologia sportivă, efectele nega
tive ale administrării hormonilor a- 
nabolizanți, interzicerea folosirii lor 
si mijloace de depistare antidoping. 
De asemenea, s-a recomandat Comi
siei științifice a F.I.M.S., de a-și o- 
rienta cu precădere studiile spre me
tode 
boli, 
rată 
foști 
fizică și alte grupuri de populație.

Atit lucrările românești prezentate 
olt șl intervențiile avute tn cadrul 
celor două adunări au fost deosebit 
de apreciate, demonstrînd renumele 
de care se bucură medicina sportivă 
românească pe plan mondial.

în afara concluziilor tehnice des
prinse în urma dezbaterilor avute în 
cele 8 simpozioane tematice, s-au 
formulat și următoarele aspecte de 
orientare generală a medicinii spor
tive :

de prevenire și tratare a unor 
prin studii lineare de lungă du- 
asupra unor grupuri mari de 
sportivi și profesori de educație

— Rolul crescînd al medicinii spor
tive și a cercetării medico-sportive 
în recuperarea medicală și în special 
in patologia generală :

— Rolul redus al metodelor de te- 
Ietransmisie, preferîndu-se examene 
mai riguroase de laborator;

— Creșterea substanțială a preocu
părilor de biomecanica sportivă :

— Scăderea preocupărilor pentru 
alimentație și psihologia sportivă ;

— Dezvoltarea apreciabilă a preo
cupărilor legării medicinii sportive în 
egală măsură și de patologia gene
rală cu toate aspectele de prevenire, 
ameliorare și recuperare în unele boii 
degenerative sau dismetabolice 
precădere cardio-vasculare) ;

— Rolul medicinii sportive în pro
tecția copilului ce face sport ;

(cu

— Importanța medicinii sportive în 
sportul de masă, în activitatea re
creativă și în special în aspectele 
sănătate a populației.

dr. NICOLAE STĂNESCU 
doctor în științe medicale Centrul 

medicină sportivă

de

de

încet, încet a fost deschisă calea 
de acces la „cabană11. Au început 
să fie aduse materiale de con
strucții, toate cele necesare pentru 
ceea ce urma să fie realizat. Oda
tă cu ridicarea noii baze didactice 
au fost marcate viitoarele pîrtii 
de schi. Chiar din acel an 1960 
— au început, aci, să se desfășoare 
și cursurile de schi. între un curs 
sau seminar, între o lecție practi
că și una teoretică, studenții și 
studentele munceau necontenit la 
realizarea visului lor. Multe serii 
de absolvenți au transpirat din 
greu, vara și iarna, pentru a rea
liza ceea ce se vede azi în Paring.

„BAZA DIDACTICA A I.E.F.S."

După multe ezitări, reporterul 
răspuns invitației da a vedea 
fața locului ceea ce s-a realizat 
cîțiva ani buni de muncă susți
nută, de nenumărate eforturi- 

în apropierea cabanei Rusu

a 
la 
în

. _ a
fost amplasată stația noului tele- 
scaun. în 20 de minute, agățați de 
„sîrmă“ (cum spun localnicii) a- 
iungi comod, fără efort, sus Ia 
1700 m altitudine, Lînaă stația ter
minus privirea ne-a fost atrasă de 
o impunătoare clădire Cu mai mul
te etaje. La intrare, o tăbliță mi
nusculă : „Baza Didactică a 
I.E.F.S.**. Vizităm construcția și nu 
ne vine să credem- Sală de cursuri.

VERIFICARE ÎN MESERIA DE DASCĂLI
Timp de o lună, cei 51 de stu- 

denți ai anului III de Ia Facultatea 
clujeană de educație fizică au e- 
fectuat o practică continuă la ca
tedrele de specialitate ale școlilor 
generale din satele județului Cluj 
— stagiu care a reprezentat atît o 
verificare în viitoarea meserie de 
dascăli, cit și o acomodare cu me
diul sătesc, acolo unde cei mai

bal, baschet și urmează să-și stabilească 
scorul Ilnal prin adițiune de puncte, o 
victorie reprezentînd un punct la acti
vul echipei câștigătoare. în momentul de 
față scorul este de 2—0 pentru „Expe
riența", victorioasă cu 3—0 în partida 
de volei și cu IO1/» Ia 9*/« în reuniunea 
de șah. Se mizează, însă, pe o puter
nică revenire a „Reactivului", formația 
susținută frenetic de toți cei care speră 
să-și vadă, măcar o dată, magiștrii în 
încurcătură ! Deși e greu de conceput 
că se poate trece, în meciul de fotbal, 
de „stîlpul" Marcu, sau se poate înscrie, 
la baschet, peste gigantul Demian, Dar,

dr. A. Demeter 
au fost primite

organizatorice 
cităm : stabili-

(Urmare din pag. 1)

F.C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU. 
Sîmbătă, în Capitală, F. C. Argeș a 
susținut un joc amical cu Dinamo, 
pe care l-a pierdut cu 3—4. în con
tinuare au avut loc antrenamente 
zilnice, inclusiv ieri dimineață, pe 
stadionul din Trivale. Vlad și Ol- 
teanu, ușor accidentați, au fost re
cuperați, ața că antrenorul Coidum 
va avea 
„U”-le de 
mație care 
ciul de la 
nu-1 va putea folosi pe Mateescu, 
în continuare indisponibil. Docto
rul L. Taus face eforturi să-i însă
nătoșească pe Șerbănoiu și Gher- 
gheli, ambii suferinzi de gripă.

DINAMO — V. T. A. Un meci aș
teptat cu mare interes. Dinamo n-a 
pierdut în retur și nu a primit gol, 
deși a jucat la Constanța și Tg. Mu
reș. Dar nici U.T.A. n-a rămas mal 
prejos. Formația arădeană se află 
într-o formă excelentă. Nu a mai 
pierdut de opt etape, mai precis de 
la jocuj cu Rapid, la București (3 
noiembrie), realizînd de atunci o 
suită de șase victorii și două remi
ze .cu un golaveraj excelent: 10—1. 
Dinamoviștii știu toate aceste lu
cruri și s-au pregătit cu atenție, la 
Săftica. Din echipă va lipsi doar 
Gojgaru. Textiliștii au mari difi
cultăți în alcătuirea echipei ; Domi- 
de, Axente și Sima fiind acciden
tați, iar Broșovschi, unul din pilo
nii de bază, suspendat din ca
uza cartonașelor galbene. Meciul 
va avea loc pe stadionul Dinamo 
(ora 16).

posibilitatea să alinieze 
bază adică aceeași for- 
a fost folosită în me- 
Reșița. Steagul roșu

ȘEDINȚA DE ASEAM A BIROULUI F.R. FOTBAL
5

Plenara Comitetului federal va avea loc marți 2 aprilie

cu 
de 
în

Aseară a avut loc ședința Biroului 
federal al F.R. Fotbal, în cadrul că
reia, la primul punct înscris pe ordi
nea de zi, a fost analizată compor
tarea echipei naționale în meciul 
Franța și s-au discutat propuneri 
îmbunătățire a activității lotului 
vederea viitoarelor sale acțiuni.

Cu același prilej, a fost stabilită 
și plenara Comitetului federal, care 
se va tine în ziua de marți, 2 aprilie, 
ora 9.

Alte hotărîri:
• a fost declinată propunerea fe

derației braziliene pentru un al doi
lea joc, la Rio de Janeiro, așa incit 
în turneul respectiv se vor disputa 
doar meciurile de la Sao Paulo (17 

sală de sport, sufragerie, bucătă
rie, sală de festivități, camere cu 
cite 4 locuri, magazie de schiuri, 
de echipament, uscătorie de bo
canci, de îmbrăcăminte, încăpere 
de ceruit și montăt schiuri, inst-a 
lății sanitare, apă curentă caldă ș> 
rece etc.

La evidentele noastre semne de 
admirație, amfitrionii ne-au măr 
turisit că mai au, încă, de muncit 
dar că în scurtă vreme vor fi ter
minate lucrările de finisare și a- 
tunci vor putea respira ușurați.

în apropierea CABANEI, care 
acum poate purta această denu
mire, excelente pîrtii de schi, tra
sate și amenajate de studenții 
I.E.F.S. Din vîrful Parîngul Mare 
(2518 m) se poate coborî, pe mai 
multe variante, pe trasee de sla
lom uriaș, special și coborire pe 
aproape 4000 m lungime. în apro
pierea pîrtiilor, TREI teleschiulri 
aduc competitorii și cursanții, în 
cîteva minute, în vîrful muntelui. 
Totul comod, civilizat, plăcut- Dar 
pînă s-a ajuns aici cite eforturi, 
cită sudoare, cite sacrificii 
tea sutelor de absolvenți, 
tea actualilor studenți ai
Pentru tot ceea ce s-a realizat în 
Paring adresăm sincere felicitări 
„constructorilor1*, cadrelor didacti
ce. forurilor locale, care au spri
jinit si înțeles doleanțele specialiș
tilor și studenților de la I.E.F.S.

din par- 
din nar-

I.E.F.S.

mulți vor merge să profeseze în- 
cepînd din septembrie ’74.

Prezența viitorilor dascăli în șco
lile din mediul rural a însemnat 
totodată un sprijin dat acestor u- 
nități de către facultatea clujeană 
de specialitate, sprijin care s-a fă
cut simțit mai ales 
că nu există cadre 
disciplina „educație

acolo unde 
specializate 
fizică".

in
ia

ar

a-

cu atît mal Valoroasă și mei savurată 
fi victoria studenților !

Dincolo de aspectul antrenant — și 
nuizant — al duelului, trebuie însă subli. 
nlate două aspecte : 1) preocuparea ca
drelor universitate de a atrage. în ac
țiuni sportive continue și Variate, stu
denții facultății statornicintlu-le astfel 
dragostea pentru această activitate, pa
siune cil care ei vor famine întreaga 
viață ; 2) dorința ,,magistrilor” de a ri
dica barierele dintre ei și discipoli, ofe
rind astfel cîmp liber unei mai profunde 
cunoașteri și unei mai largi colaborări.

S. C.BACAU — SPORTUL STU
DENȚESC. „Lanterna" și-a pus 
multe speranțe în acest joc. mai ales 
după remiza obținută în ultima e- 
tapă, la Ploiești. Sîmbătă, echipa 
antrenată de C. Rădulescu și N. 
Vătafu a susținut un amical cu for
mația de tineret de care a dispus cu 
4—0. Hrițcu este accidentat, dar 
Dembrovschi și ceilalți speră ca 
Sport Club să nu mai fie diseară 
echipa cu cele mai puține victorii 
în acest campionat. Studenții au 
susținut sîmbătă un amical în Ciu
lești cu Rapid, pe care l-au pier
dut (0—3). Marea problemă a antre
norilor Angelo Niculescu și Ion 
Voica este finalizarea deficitară 
sîmbătă.

POLITEHNICA IAȘI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA. Un meci aș
teptat cu mult interes și emoții în 
ambele tabere. Cu gîndul la punc
tele atît de necesare ior, ieșenii au 
susținut antrenamente intense, iar 
duminică șj un amical la Roman, 
cu echipa Victoria, pe care au în
vins-o cu 2—0, prin golurile înscri
se de Lupulescu și Simionaș. în 
privința formației, antrenorul Ilie 
Oană are o singură problemă • Ma- 
rica, gripat. Liderul a plecat asea
ră cu avionul la Iași cu intenția de 
a reuși un joc bun și un rezultat 
favorabil. Studenții craioveni s-au 
antrenat în familie, duminică sus- 
ținînd cu formația de tineret un joc- 
școală cu scop tehnic-tactic.

F. C. CONSTANȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA. Constănțenii au 
susținut duminică un joc-școală cu 
formația de tineret-rezerve, în 
care s-a urmărit îmbunătățirea ac
tivității compartimentului ofensiv, 

aprilie, cu Brazilia) și cel de la 22 
aprilie cu Argentina.

® s-a răspuns favorabil invitației 
federației din Zair ca echipa noastră 
de tineret (sub 23 de ani) să susțină 
două jocuri cu reprezentativa tării, 
calificată la C.M., în zilele de 20 și 
22 aprilie.

• s-a hotărît ca, dată fiind com
portarea generală bună a jucătorului 
Iordănescu (Steaua), meritele sale în 
activitatea echipei naționale, să 
ridice suspendarea pe o etapă, 
decurgea din cumularea a trei 
tonașe galbene.

• s-au luat măsuri pentru 
desfășurare a plenarei 
federal de săptămîna viitoare.

i se 
care 
car-

buna
Comitetului
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Plrtiile din Paring au oferit 
excelente condiții de întrecere 
participanților la Campionatele 
republicane universitare de schi. 
Iată-l pe studentul Horst Hambric 
(I.E.F.S.), ■ - ~ - '
coborire, 
care a efectuat multe ore de mun
că voluntară pentru ca ea să se 
prezinte în excelente condiții pen
tru

cîștigătorul probei de 
evoluînd pe pirtia la

concurs.
Foto : BellafiCSIZMADIA

I.E.F.S.

DIVIZIA STUDENȚEASCĂ
DE ATLETISM

UrmărinJ o cit mai intimă apro
piere a studențimii clujene de a- 
tletism, catedrele de educație^ fizi
că ale institutelor de învățămînt 
superior au căzut de acord asupra 
unei competiții care 6ă invite la 
start cit mai mulți universitari : 
divizia studențească de atletism — 
adresată sportivilor neclasificați.

Programată în patru etape (două 
în aer liber și două în sală), divi
zia studențească a inclus probe de 
largă accesibilitate : viteză, lun
gime. greutate și cros, ce au fost 
abordate de sute de concurenți, 
cîțiva dintre ei detașîndu-se prin 
rezultate ce i-au recomandat pen
tru secțiile de performanță ale clu
burilor sportive universitare.

Odată cu consumarea ultimei eta
pe — desfășurată zilele trecute în 
hala de atletism și pe aleile par
cului sportiv de pe malul Someșu
lui — â fost întocmit și clasamen
tul general al ediției ’73—’74, în 
fruntea căruia se află Medicina cu 
un total de 360.5 puncte (dintre ca
re fetele au realizat 258 p). Pe locu
rile următoare : Agronomia — 340
p, Universitatea — 261,5 p, Poli
tehnica — 84 p, Conservatorul — 
40 P.

Rubrică realizată de:
Nușa DEMiAN și Paul lOVAN 

cu mărirea frecvenței șuturilor la 
poartă. Scor: 3—1, prin golurile 
marcate de Negoescu, Mărcules- 
cu și Vigu. Toți jucătorii sînt apți 
de joc. „Poli1* s-a deplasat dumi
nică la Arad, pentru amicalul cu 
U.T.A., întîlnire încheiată la ega
litate, 0—0. Luni a avut loc un an
trenament la Timișoara, iar marți 
studenții s-au deplasat cu avionul 
la Constanța. Două incertitudini: 
Bungău — întindere musculară ți 
Mehedințu — rezecție dentară.

JIUL — PETROLUL. Ocupantele 
locurilor 12 și 15, față în față. Meci 
din zona fierbinte a clasamentului, 
spre oare, după un tur foarte bun, 
minerii... au coborît în mod ne
așteptat. Jiul s-a antrenat la Petro
șani, dispunînd de întregul său lot. 
De la Ploiești ni s-a comunicat că 
nici la Petrolul nu sînt indisponi
bilități. In această perioadă. Dridea 
și Maroși au preferat meciurile în

CARENȚELE DE FINALIZARE PERSISTA
IN JOCUL REPREZENTATIVEI OE JUNIORI

reprezentativa R. F.

în șiragul partidelor-test în ve
derea celei de la 3 aprilie, de la 
Pitești, cu
Germania, juniorii României au în- 
tîlnit duminică, la Slatina, forma
ția Turciei Nu credem că mai este 
nevoie să ne referim încă o dată 
asupra partidei, ci mai degrabă 
asupra elementelor pe care credem 
că le-au relevat aceste 80 de mi
nute în compania unei echipe deja 
calificate pentru turneul final, din 
Suedia, al reprezentativelor de ju
niori.

Din capul locului a ieșit în evi
dență diferența de gabarit, cu re
percusiunile ei firești, cum ar fi 
diferența de forță dintre jucătorii 
români și cei turci, favorabilă oas
peților. Din acest punct de vedere 
partida a fost utilă, obișnuindu-i 
pe tinerii noștri fotbaliști să joa
ce și împotriva unor echipe mai 
puternice, mai... arțăgoase, cum a 
fost aceea a 
reușească un rezultat bun, 
înfîrgerea din primul meci, 
ce nu s-a întîmplat. Numai 
cea de a doua victorie în 
oaspeților a 
m (un fault 
mijlocașului 
cîndu-se nici 
ocazii de gol 
tri și le-au creat. Și cu aceasta a- 
jungem la una din marile defici
ențe ale echipei, aceea a lipsei de 
finalizare. Este adevărat, la Sla- 

- tina, „ll“-le nostru junior nu a 
putut alinia cei mai buni jucă-

Turciei, dornică să 
după 
Ceea 

că 
fața 

fost obținută din 11 
clar în careu asupra 
Augustin), nefructifi- 
una din numeroasele 
pe care juniorii noș-

AZI A APĂRUT
NUMĂRUL 409 AL REVISTEI

din sumarul căruia vă recomandăm
• Ample comentarii asupra meciului Franța — România (conside

rații tehnico-tactice, comportarea și notele jucătorilor, înregistrări cifrice 
interpretate, revista presei franceze etc.).

® La „Interviul săptămînii" : Jenei de fa Steagul roșu, Jucătorul 
care a realizat recent 300 de meciuri în Divizia A,

• O pagină tehnică referitoare la concluziile primelor 3 etape ale 
returului.

© „Zile pline" pentru echipa națională de juniori, angajată în 
liminariile U.E.F.A.

® Considerații asupra etapelor de azi și 
viziei A.

® Cum au jucat în etapa de duminică 
zioncre B.

® Pagina Turneului final al Campionatului
• Reportaje și știri din fotbalul internațional.
® Magazin extern.
© Rubricile obișnuite: Sublinieri, Dialog cu cititorii, Carnet extern, 

Campionatele în Europa, Agenda turneului jubiliar al C. M,

de duminică ale

juniorii echipelor

mondial.

pre-

Di-

divi

Turneul internațional de lupte greco-romane de

DOAR UN SINGUR

la 
in-

la 
fi- 

cîte

Zilele trecute, s-a încheiat un 
mare turneu internațional de 
lupte greco-romane, organizat, la 
Pleven, de federația de speciali
tate din R.P. Bulgaria. La între
ceri au luat parte sportivi din 12 
țări, unele dintre ele (U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia, Ungaria, Iu
goslavia și România) situate me
reu în rîndul fruntașelor în cla
samentele neoficiale întocmite 
sfîrșitul marilor concursuri 
temaționale.

în asemenea condiții, cînd 
fiecare categorie de greutate 
gurau pe foile de concurs 
15—16 Sportivi (U.R.S.S. a parti
cipat cu două echipe, iar țara 
gazdă a înscris un lot masiv de 
concurenți), mulți dintre ei de 
certă valoare internațională, re
prezentanții tării noastre au avut 
o misiune dintre cele mai grele,

Trecînd peste dificultatea con
cursului (în fond, la campiona
tele europene sau mondiale nu
mărul concurenților este și mâi 
mare, iar valoarea lor la fel de 
ridicată), trebuie să facem apre
cierea că/ data aceasta, cei 
nouă luptători români nu și-au 
făcut pe deplin datoria, n-au e- 
voluat la nivelul prestigiului in
ternațional de care se bucură 
luptele din țara noastră. Deși în 
rîndul delegației noastre figurau 
luptători cu o frumoasă carte de 
vizită, ca Nicolae Martinescu, 
Victor Dolipschi, Ion Faun ș.a., 
de la care se așteaptă rezultate 
pe măsura posibilităților lor. a- 
ceștia (și nu numai ei) au avut 
comportări nesemnificative, 
eliminați după primele 
trei tururi.

Dintre reprezentanții 
mai bună performanță 
nut-o Eugen Hupcă (68 
s-a clasat pe locul 3. El l-a în
trecut la puncte pe Lozev (Bulg.), 
a terminat la egalitate cu ma-

fiind 
două sau

noștri cea 
a obțl- 
kg), caro

familie. încercînd să remedieze din 
lipsurile semnalate în partida cu 
S. C. Bacău. Ploieștenii au plecat la 
Petroșani luni la amiază, cu auto
carul.

STEAUA —A. S. A. TG. 
Antrenorul C. Teașcă are

MUREȘ.
_____probleme 

în alcătuirea formației, mai mulți 
jucători fiind indisponibili: Dumi
tru este bolnav, Pantea are glezna 
în ghips, Coma-n — mîna, iar 
Ion Ion este suspendat. Bucu- 
reștenii s-au antrenat zilnic 
cu efectivul descompletat. Este pro
babilă folosirea lui Haidu în poartă, 
a lui Smarandache ca fundaș cen
tral, urmînd ca linia de atac să ai
bă următoarea alcătuire ; ~ 
cu, Răducanu, Năstase, 
A.S.A. se află de ieri în 
Antrenorul R. Catană va 
teren formația -Standard Se antici
pează un meci echilibrat. în noc
turna de pe „23 August”, (ora 19 — 
lovitura de începere).

Iordănes-
Tătaru*

Capitală, 
trimite în

torl, unii dintre ei fiind acciden
tați, alții plecați la cluburi. Dar 
chiar și în aceste condiții, ți- 
nînd seama de stadiul avan
sat de pregătire al tuturor, de nu
meroasele stagii de antrenament 
sau de talentul celor mai mulți, 
a crea de-a lungul întregii partide 
numai 36 de acțiuni de atac și a 
expedia, numai 16 șuturi la poartă, 
considerăm că este destul de puțin 
pentru un meci pe teren propriu. 
(Nu am notat decît acele acțiuni 
mai închegate, doar pe acelea care 
cu adevărat puteau reprezenta — 
în germen — un pericol pentru 
buturile adverse).

De condiție fizică nu se pot plîn- 
ge fotbaliștii noștri. Făcînd afirma
ția ne bazăm pe faptul că ritmul 
din repriza a doua a fost mult mai 
ridicat decît cel din primele 40 
de minute, fazele au fost uneori 
mai rapide, pasele mai precise iar 
șuturile mai bine direcționate 
în prima jumătate a partidei.

Desigur, e greu să se mai 
modificări structurale de lot 
de concepție de joc, acum 
partida-cheie a reprezentativei 
noastre este atît de aproape. Sin
gura problemă care cu adevărat 
se ridică în fața antrenorilor Ar- 
deleanu șl Voinescu este aceea a 
găsirii unui înlocuitor pentru Bă
lăci, pînă acum una din piesele de 
bază ale echipei. După toate pro
babilitățile, tricoul lui va fi îmbră
cat fie de Augustin, fie de Naghi. 
Amîndoi au fost prezenți duminî- 

decît

facă 
sau 

cînd

ghiarul Kiss, i-a învins prin tuș 
pe Mohamed (Iran) și Spetcek 
(Ceh.) dar a pierdut la puncte 
partida cu Ceter (Ung.).

Dintre ceilalți opt sportivi ro
mâni merită subliniate evoluțiile 
lui Ștefan Rusu (62 kg) șl Marin 
Dumitru (57 kg). Ultimul, după 
trei victorii consecutive (b.p. 
Fruguici — Iug. ; b. tuș Wojce 
kowskî — Pol. ; b. tuș Kolev — 
Bulg) a fost descalificat în mod 
nejustificat în partida cu ma
ghiarul Molnar, decizie care l-a 
situat pe locul 4 în clasamentul 
final al categoriei sale. De ase
menea, juniorul Șt. Rusu a în
ceput neașteptat de bine con
cursul și, după trei tururi nu a- 
vea nici un punct de penalizare. 
Printre învinșii săi (înainte de
limită) se numără și bulgarul 
Bobotciev. Dar, lipsa de expe
riență l-a făcut să greșească în
meciul cu Schrăder (R.D.G.) și să
piardă prin tuș, în ultima repri 
ză, atunci cînd avea avantaj la 
puncte. Această eroare a fă- /
—-

LOTO-PRONOSPORT
ÎN ANTENȚIA PARTICIPANTELOR 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 26 MARTIE 1974

• Depunerea tuturor biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă sîmbătă 30 mar
tie 1974, ora 13. In orașele reședință de 
județ și pînă în ziua de vineri 29 martie 
1974, ora 13 tn celelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor se va face 
vineri 5 aprilie 1974.

• Toți cîștigători! de autoturisme la 
această tragere vor fi anunțați în scris 
tn legătură cu data cînd trebuie să se 
prezinte pentru a ridica autoturismele 
cîștigate.

• Cîșttgătorll de excursii vor fl înști
ințați prin scrisori asupra datei cînd se 
,itL jează exC’rsia. _ 

acțiune utilă a constituit-o trialul; 
desfășurat ieri după amiază pe stadionul 
Republicii din Capitală, pentru alcătui
rea selecționatei Diviziei B. Cele două 
echipe — „galbenii" și „roșii" — for
mate din jucători din cele trei serii, au 
oferit, în special In repriza secundă, un 
joc frumos, cu multe acțiuni la ambele 
porți. Partida s-a Încheiat cu un scor 
favorabil „galbenilor" : 4—0 (2—0).

In prima repriză, jocul a fost echilt-i 
braț, desfășurat perioade îndelungate la 
mijlocul terenului dar cu multe inexac
tități comise de componența echipelor.' 
„Galbenii", mal incisivi, au reușit să 
concretizeze două acțiuni ofensive, prin 
Donose (mln. 20) șl Tonta (min. 37); 
După pauză, ritmul a crescut, s-a com
binat mal mult șl totodată mai precis,' 
fazele frumoase au abundat la cele 
două porți. Tonul l-au dat „galbenii”/ 
care numai Intr-un minut (51), au ex
pediat balonul de trei ori în bară (Târ
lea, Donose și Radu) ! In această pe
rioadă, „roșii” au avut și ei posibilita
tea să înscrie, însă Petrescu, de Ia 8 m.' 
a trimis mingea . în brațele portarului 
Bathori I. în continuare, jucătorii ta 
tricouri galbene și-au mărit avantajul, 
prin Toma (min. 70) șl Țuriea (mln. 83), 
în timp ce adversarii lor au ratat un 
11 m prin Petrescu (mln. 73).

GALBENII : Bathori I — Clncâ (min. 
46 : Ploscaru), Ene, Corendea, Lepădatu 
— V. Petre, Donose — Șutru, Turlea, 
Toma, Radu.

ROȘII : Albu (mln. 46: Oană) — Pan- 
telimon, Condurache. Sebe (min. 46 : 

Bedea — 
Gherlne»

telimon, Condurache. Sebe 
Mleriuț), Vîță — Adami, 
Enache (mln. 46 : Apostol), 
Paraschivescu, Petrescu.

Pompiliu VINTILA

meciul

că în teren. Cu toate că nu a jucat 
întreaga partidă. Augustin ni s-a 
părut cel mai dotat pentru 
lua locul și rolul lui Bălăci.

Așadar, azi, la Pitești, 
cu Brazilia; peste cîteva zile tot 
la Pitești, j 
R.F.G. Se va 
exanienul cel 
juniorii noștri 
teriălizeze pe 
bilitățile lor, 
trec realizările

a pre-

partida decisivă cu 
i putea trece cu bine 

mare numai dacă 
vor putea să-și ma- 
teren, în joc, posi- 
posibilități care în
de pînă acum.
Mircea TUDORAN

ROMANIA - BRAZILIA (JUNIORI),
AZI LA PITEȘTI

Pe stadionul plteștean „t Mii”, în des
chiderea unui cuplaj fotbalistic de mare 
atraetivitate, se vor întîlni, astăzi, se
lecționatele de juniori ale României și 
Braziliei. Meciul acesta constituie pentru 
tinerii noștri jucători o ultimă verificare 
a posibilităților lor — în compania unul 
adversar de certă valoare — înaintea re
turului partidei cu R.F. Germania, care 
va vea loc pe același stadion, miercurea 
viitoare.

Meciul România — Brazilia este pro
gramat la ora 14,15, în continuare dls- 
putîndu-se partida de Divizia A, dintre 
F.C. Argeș șl Steagul roșu.

ROMÂNIA (JUNIORI II)- 
TURCIA (JUNIORI) 1-1 (1-0)
Ieri a avut loc la Rm. Vilcea, r. ul 

amical dintre selecționatele de juniori 
ale României (echipa de perspectivă) și 
Turciei. A fost un joc interesant, cu 
faze de poartă și două goluri frumoase 
marcate de Vaczi (min 22) șl, respectiv, 
Vehbi (min. 75). De menționat că tinerii 
noștri fotbaliști au ratat două lovituri 
de pedeapsă. Foarte bine s-a comportat 
fundașul central V^d. (D. Roșianu — 
coresp. jud.).

Azi, pe stadionul Steaua 
STEAUA — A.S.A. TG. MU

REȘ (tineret)
Inttlnlrea formațiilor de tineret Steaua 

— A.S.A. Tg. Mureș, se va disputa azi 
pe stadionul din șoseaua Ghencea, cu 
începere de la ora 10 și nu pe stadionul 
„23 August”, așa cum fusese stabilit 
inițial.

Duminica, pe stadionul 
„23 August" 

CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN
Duminică, meciurile Rapid — Steaua și 

Sportul studențesc — Dinamo, din ca
drul etapei a XXII-a a Diviziei A. se 
vor desfășura în cuplaj, pe stadionul 
„23 August", cu începere de la ora 16. 
Ordinea de desfășurare se va stabili 
ulterior, în funcție de locurile ocupate 
în clasament după consumarea etapei 
a XXi-a.

la Pleven (Bulgaria)

LOC 3?
cut cu Rusu să se claseze doar 
pe locul 5.

Re-latînd succint evoluția aces
tor trei sportivi am epuizat a- 
precierile favorabile ce se pot 
face în privința participării lup
tătorilor români la turneul in
ternațional de la Pleven. Ceil Iți 

(Ion Păun, 
Zoltan Szi- 

Adrian 
și Victor Dolipschi j 

sub posibilități 
rezultate slabe, 

pe 
De- 

care ne desparte 
confruntare inter- 
CAMPIONATELE 
la madrid — 

suficient pentru

concurenți ai noștri 
Gheorghe Ciobotaru, 
Ialî, Nicolae Martînescu, 
Savlovschi < ‘ 
s-au comportat 
și au obținut _______
menite să-j pună pe gînduri 
antrenorii care-i pregătesc, 
sigur, timpul 
de prima mare 
națională — 
EUROPENE DE 
(19 iunie) este 
remedierea lipsurilor ce mai per
sistă în pregătirea sportivilor 
noștri fruntași, iar tehnicienii noș
tri — au dovedit-o de atîtea 
ori — vor ști să-i aducă pe lup
tători la forma lor maximă.

Mihai TRANCA

2 247 392 lei.

61
52
16

NUMERELE EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN

1974
Fond general de cîștiguri : ___ ___ ___

Extragerea I : 64 25 63 24 29 16 82 90 ; 
extragerea a Il-a : 86 56 75 44 34 ~
84 ; extragerfia a IlI-a : 74 73 37 
58 1 76 ; extragerea a IV-a : 55 
4 84 ; extragerea a V-a : 10 8 
69 ; extragerea a Vl-a : 49 76 70

Plata cîștigurilor va începe in 
de la 9 aprilie pînă la 26 mal ; 
de la 12 aprilie pînă la 26 mai 
clusiv.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 24 MARTIE 1974 :

Categoria 1 (13 rezultate) ; 4 variante 
10% a 25 197 lei ; categoria a Il-a (12 re
zultate) : 3 variante 25% a 5 831 lei : 41 
variante 10% a 1 332 lei ; categoria a nl-a 
(11 rezultate) 79,75 variante a 2128 lei.

TRAGEREA
26 MARTIE

69 78
6 45

64 81
89 60
26 35. 

Capitală 
în țară, 
1974 in-



C.O.R. LA 60 DE ANI
P

otrivit documentelor oficiale, Comitetul Olimpic Român a 
instituit, acum 60 de ani, în primăvara anului 1914, „cu scopul de 
a pregăti ți asigura participarea atleților români la Jocurile Olim
pice ale Olimpiadelor moderne, reînviate din inițiativa ți stăruința 
veneratului și merituosului animator francez, baronul Pierre de 
Coubertin". Afilierea C.O.R. la C.I.O. a fost consideratâ în acea 

epocă drept o „Intrare formalâ in marea mișcare a sportismulul univer
sal", In orice caz, la luarea acestei hotârîrl nu trebuie neglijată Influ
ența pe care Coubertin a exercitat-o fără tndoialâ asupra cercurilor 
culte din România. Părintele olimplsmului modern era legat indisolubil 
de mica insulă de latinitate din Răsărit printr-una din acțiunile inițiate 
de el : întemeierea, în 1906, a Ligii de prietenie și apropiere Franța — 
România.

Comitetul Olimpic Român, constituit la 27 martie 1914, a fost ofi
cial recunoscut cu prilejul celei de a 16-a sesiuni, de la Paris, a Comi
tetului Internațional Olimpic, care tocmai aniversa 20 de ani de la înfi
ințare (1894—1914). Acest prim comitet olimpic românesc și-a inaugurat 
activitatea căutând, în colaborare cu Federația Societăților de Sport din 
România (F.S.S.R.), „să coordoneze practica sporturilor de la noi cu nor
mele prescrise de amatorismul strict care era principiul de bază al Jocu
rilor Olimpice și să stăruie pentru reglementarea tuturor concursurilor 
sportive în acest sens".

Sărăcia activității sportive din România acelor ani nu permitea 
firește o largă participare la Jocurile Olimpice. Sînt de reținut trei pre
zențe interbelice : prima în 1924, la Paris (cu fotbaliști, rugbyști, tenis- 
mani și trăgători), apoi în 1928, la Amsterdam (cu atleți și scrimeri) și 
în 1936, la Berlin (cu reprezentanți la 7 ramuri sportive). Concomitent, 
sportivi români (boberi, schiori, patinatori) iau parte la Jocurile Olimpice 
de iarnă în anii 1928, 1932 și 1936. Bilanțul acestor participări este 
modest : medalia de bronz a rugbyștilor (1924) și cea de argint a călă
rețului Henri Rang (1936).

Abia după eliberarea patriei noastre, sportul românesc o putut să 
pășească în ritmul Jocurilor Olimpice. Comitetul Olimpic Român se 
poate mîndri acum cu o bogată activitate, materializată în diseminarea 
idealurilor olimpice in rindurile tineretului, pregătirea candidaților olim
pici la nivelul cerințelor mondiale, contribuții de seamă la propășirea 
olimpismului și la instaurarea unui spirit de largă cooperare intre C.I.O., 
C.N.O. și federațiile internaționale, un aport substanțial la definirea no
țiunilor olimpice etc. Nu în ultimul rînd ar trebui să subliniem bilanțul 
foarte pozitiv al perioadei olimpice 1952—1972, care a adus României 
70 de medalii olimpice, la o mare varietate de sporturi (la Munchen, 
de pildă, C.O.R. a prezentat sportivi la 14 discipline). Pe panoplia de 
onoare a sportului românesc există astăzi 18 medalii olimpice de aur I

La cei 60 de ani ai săi, Comitetul Olimpic Român poate nădăjdui 
la frumoase perspective, concomitent cu dezvoltarea impetuoasă a spor
tului românesc.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA

ASTĂZI, MECIUL ROMANIA NORVEGIA

CONGRESUL JUBILIAR AL A.I.P.S

LJUBLJANA, 26 (prin telefon). 
La mijlocul desfășurării sale, gru
pa B a campionatului mondial de 
hochei nu și-a destăinuit decît 
foarte puține din secrete. După 14 
jocuri este 
anume că, 
echilibrat, două formații 
ale S.U.A. și R. F. Germania — 
au manifestat un plus de valoare 
și de experiență, care le-a permis 
să depășească momentele dificile 
inerente unei întreceri de aseme
nea tensiune. La polul opus s-ar 
afla (după părerea specialiștilor) 
Austria, care n-a obținut pînă a- 
cum nici un punct, dar a reușit să 
țină în șah, aproape un meci în
treg. echipa vest-germană.

Cinci reprezentative, însă, sînt de 
forțe sensibil apropiate și furni
zează în întâlnirile dintre ele par
tide pasionante, deschise oricărui 
rezultat. La această oră, de pildă, 
selecționata Norvegiei, penultima 
în clasament, are șanse teoretice 
să ocupe chiar locul trei, după 
cum echipele aflate în prima ju
mătate a clasamentului nu sînt 
încă scutite de emoțiile retrogra
dării. Iată, așadar, o conjunctură 
care promite un final de campio
nat foarte interesant, palpitant.

IUGOSLAVIA — NORVEGIA
4—4 (0—1, 2—2, 2—1)

clar un singur lucru și 
în acest turneu foarte 

cele

TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ A RELIEFAT

Ultimul joc al reuniunii de luni 
seară s-a caracterizat printr-o luptă 
de mare încleștare. După ce por
tarul iugoslav Knez (foarte bun și 
în acest meci) a rezolvat cu suc
ces cîteva situații dificile, în ulti
mul minut al reprizei, norvegienii 
au deschis scorul. în prima parte 
a treimii secunde ei l-au și ma
jorat, apoi au avut cîteva acțiuni 
deosebit de periculoase, lăsînd im
presia că se vor distanța în mod 
decisiv. Dar. în plină dominare a 
nordicilor, iugoslavii au redus din 
handicap, redînd „pulsul" galeriei 
lor care amuțise. Pînă la pauza a 
doua, echipele mai fac cîte un 
schimb de goluri și ultima parte 
a partidei începe de la scorul de 
3—2 în favoarea scandinavilor. Ei 
se află foarte aproape de victorie, 
conducînd cu 4—2 în min. 44, însă 
hocheiștii iugoslavi au mai avut re
surse să recupereze. Astfel, două 
acțiuni ale faimosului cuplu al fra
ților Hiti, favorizate — e drept — 
de deconectarea prematură a por
tarului norvegian Solberg, le-au 
permis gazdelor să smulgă acest 
rezultat de egalitate, care compli
că și mai mult lupta la mijlocul 
clasamentului. Au marcat : R. Hiti, 
G. Hiti, Petac, Poljansek pentru 
gazde, respectiv Mikkelsen, V. 
Johansen, M. Johansen și Skar.

briecilor (3—2), iar egalitatea a 
fost restabilită la începutul ultimei 
reprize. Scorul de 3—3 s-a menți
nut multă vreme, dar echipa aus
triacă. dădea spre sfirșit vădite 
semne de oboseală. Totuși, dato
rită unei bune organizări a apără
rii, ea ar fi putut realiza un pre
țios meci egal, dar a avut neșansa 
de a primi un gol chiar in ultima 
secundă a meciului » Au înscris: 
Itoh, Higiki, Tomozaki, Wakaba- 
yashi pentru învingători, respectiv 
Schwitzcr (2) și Voves.

Ziua de miercuri programează 
o etapă completă, principalele 
jocuri fiind cele de după amiază : 
România—Norvegia și Iugoslavia— 
Japonia. Dimineața se dispută par
tidele S.U.A.—Austria și R-F. Ger
mania—Olanda.

★
La ora închiderii ediției. în me

ciul R. F, Germania — România, 
scorul era de 2—1. Hocheiștii vest- 
germani au exercitat o presiune 
puternică în prima repriză cînd au 
și înscris (min. 20), în numai 20 de 
secunde, prin Schloder și Philipp 
în min. 35, Pană a redus din han
dicap.

Valeriu CHIOSE

GRAVE DEFICIENTE ÎN PREGĂTIREA JAPONIA — AUSTRIA
4—3 (1—1, 1—2, 2—0)

ȘAHIȘTILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

a po- 
unora 
astfel 
poată
acest 
vn-a

Apropierea datei la care se va în
cepe la Nisa (6 iunie) Campionatul 
mondial de șah pentru echipele mas
culine (Olimpiada a XXI-a) impune, 
firesc, intensificarea pregătirilor pe 
toate planurile, a tuturor jucătorilor 
susceptibili de a fi selecționați în 
reprezentativa noastră națională. In 
acest cadru s-a înscris și Turneul in
ternațional de șah, încheiat zilele 
trecute la București- Cu acest prilej, 
urma să se facă și o verificare 
tențialului actual de joc al 
dintre maeștrii selecționabili, 
îneît formula viitoarei echipe să 
fi conturată cit mai precis.

Evoluția șahiștilor români la 
turneu de forță medie (cat. a
in sistemul clasificărilor ELO) a fost 
însă decepționantă, poate chiar neli
niștitoare. Pentru că nici unul dintre 
jucătorii pe care se conta mai mult 
•— Ciocâltea, Ghizdavu și Partoș ~ț 
r.u a arătat o formă sportivă sigură, 
suficient de înaltă ca să poată face 
țață cu succes rigorilor unei compe
tiții atît de dure, cum va fi cu 
ranță Olimpiada din Franța, 
mult, Ghizdavu și Partoș s-au 
portat surprinzător de slab în 
nirile directe cu oaspeții (primui 3 
puncte din 9 posibile și al doilea nu
mai l'/s). din rîndurile cărora doar 
Westerinen (Finlanda) și Popov 
(Bulgaria) au șanse să fie selecționați 
în echipele lor naționale. Singura sa
tisfacție pe care ne-a oferit-o turneul 
a fost evoluția valoroasă a maestru
lui Mihail Subă căruia, înaintea pri
mei runde, îi acordam mai puțin cre
dit eonsiderînd că lipsa sa de expe
riență internațională și emoțiile de
butului într-o asemenea competiție ii 
vor afecta jocul, în ciuda talentului 
său incontestabil. Si totuși. Subă s-a 
clasat cel mai bine dintre toți jucă
torii români, obținînd în același timp 
și o primă notă de maestru interna
țional ( !). Vaisman și Stanciu au 
cut și bune și rele, dovedind o 
constantă aproape de necrezut.

Paradoxal, principalele carențe 
jocul prestat de reprezentanții noștri

sigu-
Mai 

com- 
întîl-

fă- 
in-

in

Marți au început la Torremoli- 
nos, lingă localitatea spaniolă Ma
laga, lucrările celui de al 38-lea 
Congres al Asociației internaționa
le a presei sportive (A.I.P.S.), ma
nifestare jubiliară prilejuită de cea 
de a 50-a aniversare a acestei or
ganizații.

Cu o zj înainte, a avut loc la 
Palatul Congreselor din localitatea 
de pe litoralul mării Mediterane 
inaugurarea solemnă, în prezența 
unor înalte personalități spaniole 
și ale vieții sportive internaționa
le. Cu acest prilej au fost înmî- 
nate trofee A.I.P.S. celor mai valoroși 
performeri sportivi ai anului 1973, 
prezenți în sală: Jackie Slewart 
(Marea Britanie) — automobilism, 
Kornelia Ender (R.D.G.) — înot, 
Aleksandr Ragulin — pentru re
prezentativa de hochei pe gheață 
a UR.S.S., Renale Stecber (R.D.G.) 
— un premiu special pentru 
cordurile sale atletice.

La acest Congres jubiliar 
■prezente delegații din 55 de 
de pe glob, dintre care Cuba,
pru și S.U.A-, au fost afiliate cu 
acest prilej. In acest fel, numărul 
țărilor afiliate la A I.P.S. se ridică 
la 70. Asociația presei sportive de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor din

re-

sînt 
tărj 
Ci-

România este reprezentată la Con
gres de către o delegație condusă 
de Aurel Neagu, redactorul-șef al 
ziarului „Sportul-', membru în Co
mitetul executiv al A.I.P.S.

Marți a avut loc prima ședință 
de lucru a Congresului, cu prile
jul căreia au luat cuvlntul Antonio 
Samaranch (Spania), membru al 
C-I.O., reprezentând pe lordul Kil- 
lanin, președintele C.I.O-; Roger 
Bannister, fost recordman mondial 
de atletism, parlamentar britanic; 
Stanley Rous, președintele F.I.F.A.; 
Bertl Neumann,^ șeful de presă al 
Comisiei de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Innsbruck 
din 1976 ; Rene Courte, șeful de 
presă al F.I-F.A. ; Monique Ber- 
Jioux, director în C.I.O. etc.

Președintele A.I.P.S-, Frank Tay
lor (Anglia) și secretarul general 
al asociației, Bobby Naidoo (An
glia) au prezentat rapoartele anu
ale de activitate. Au urmat discu
ții.

Lucrările Congresului continuă.

Boxeri români in Mongolia
Șapte boxeri români vor partici

pa la turneul internațional de la Ulan 
Bator. Vor evolua în'capital a R. P 
Mongole în perioada 4—7 aprilie : 
Petre Ganea (B. C. Galați), Teodor 
Dinu (Dinamo 
(B. C. Galați), 
(B. C. Galați), 
viei (Dinamo 
(B. C. Galați) 
(Steaua).

Buc.), Ion Sulă 
Nicolae Butiseacă 

Constantin Ștefano- 
Buc.), Ilie Tîrîlă 
și Ștefan Florea

CIRCUITUL W.C.L 
A FOST RELUAT

SMITH Șl PANATTA - ELIMINAȚI î
Competiția internațională de te

nis pentru Circuitul W.C.T. _ pro
gramează în această săptămînă 
concursuri pentru toate cele trei 
grupe.

în turneul de la Atlanta (Geor* 
gia), rezervat tenismanilor din gru
pa a II-a, tânărul jucător englez 
Buster Mottram a reușit să-l eli
mine cu 6—2, 6—4 pe asul ameri
can Stan Smith, principalul favorit; 
Alte rezultate : Metreveli (U.R.S.S.) 
— Fillol (Chile) 4—6, 6—4, 6—3 ; 
Franulovici (Iugoslavia) — Jovano- 
vici (Iugoslavia) 6—2, 6—2 : # Phi
llips Moore (Australia) — Rar-irez 
(Mexic) 6—2, 6—3.

La Palm Desert (California), în 
grupa a III-a, „veteranul" ameri
can Dennis Ralston î-a întrecut cu 
7—6, 7—5 pe italianul Adriano Pa- 
natta, în tâmp ce cehoslovacul Jan 
Kodes a dispus cu 6—4. 6—2 de 
compatriotul său Vladimir Zednik. 
Alte rezultate: Cox (Anglia) — 
Munoz (Spania) 6—2, 6—2, Bat- 
trick (Anglia) — Rahim (Pakistan) 
2—6, 6—1, 6—0; Bengtsson (Sue
dia) — Moore (R.S.A.) 7—6. 6—2 ; 
Kreiss (S.U.A.) — Dibley (Austra
lia) 6—3, 4—6, 6—1.

La Rotterdam, în cadrul grupei 
I, s-au înregistrat următoarele re
zultate : Roche (Australia) — Do
minguez (Franța) 6—3, 4—6, 6—1 } 
Pohmann (R. F. G.) — Fok (Olan
da) 6—4, 6—3.

LA OLOT TH. GHIȚESCU SE MENȚINE 
IN LUPTA PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE1Acest meci de marți seară a 

confirmat atmosfera de mare ten
siune și dc aspră luptă în care se 
desfășoară întrecerile. Formația 
Austriei, care nu era cotată cu 
șanse autentice, în urma a trei 
înfrîngeri consecutive — a opus o 
neașteptată rezistență rapizilor ju
cători niponi, ratând însă victoria, 
iar în final chiar rezultatul de e- 
galitate pe care l-ar fi meritat fără 
îndoială- în acest fel, echipa lui 
Puschning nu va mai putea evita 
ultimul Ioc în clasament. Japone
zii au condus cu 1—0 și 2—1, apoi 
avantajul a trecut de partea aus-

trina și Cuadras (ambii
— 2 p.

în î-unda a 8-a, Ghițescu (cu pie
sele albe) l-a învins în 28 __
țări pe Martin, Ostoici l-a învins 
pe Bellon, Adorjan pe Quinteros, 
Martz pe Cuadras, iar Bartrina pe 
Iskov. A fost consemnată remiza în 
partida Lombardy — Pomar. Par
tida dintre Adorjan și Cuadras, în
treruptă în runda anterioară, a fost 
ciștigată de șahistul maghiar.

în runda a 9-a. Ghițescu îl va 
întâlni pe Bartrina.

MADRID, 26 (Agerpres). — Cu 
trei runde înainte de încheierea 
turneului internațional de șah de 
Ia Olot (Spania), în fruntea clasa
mentului se află Pedrag Ostoici 
(Iugoslavia) și Andras Adorjan (Un
garia) cu cîte 6 puncte fiecare. 
Maestrul internațional român The
odor Ghițescu ocupă locul trei cu 
5'/î puncte, fiind urmat de Quinte
ros (Argentina) și 
(S.U.A.) — 5 p, Bellon (Spania) — 
4‘/2 p, Martz (S.U.A.) — 3°/« p, Po- 
mar, Martin (ambii Spania) — 3 p, 
Iskov (Danemarca) — 2‘/a p, Bar-

Spania)

de mu-

Lombardy

Corespondențe speciale

ECHIPELE CALIFICATE

CONTINUA PREGĂTIRILEIȘI
și duminică sînt programate o serie de meciuri amicale inter-

CEHOSLOVACIA

La Frankfurt

cazuri, după 
ore de joc, 
pe table po- 
promitătoare.

TURNEUL FINAL AL C.M

pentru SPORTUL

La Dresda: R.D. GERMANĂ

Astăzi
țări în cadrul cărora evoluează citeva echipe calificate în turneul final 
al C.M.

Iată ultimele informații, privind cele mai importante meciuri.

! 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 u f2 fi 14 /5 îofal
1 ȚăȘKOVSK! ! U.RS.S. X X X 1 % 1 X 1 i X 1 1 l 1 u
2 KURAJIȚA IUC0SLAVIA X X 0 1 1 i X t î 1 1 1 X toȚl
3 WESTfRINtN F/NLANOA 72 X 0 i 1 0 X X 0 i 1 1 1 1 9
4 VDG7 ROG 71 X 1 î 7i 0 7i 0 X X X X 1 1 8
5 SUBĂ ROMÂNIA 0 1 0 0 Vi l 0 l 1 l 1 X 0 t 8
I6 FARAGO UNGARIA X 0 0 X X X 7i 0 1 1 X 1 1 1 8
7 C/OCÂLTFA ROMÂNIA 0 0 1 1 0 LX 7i 1 X X X X X 1 i/z

I8 POPOV BULGARIA /2 0 X X 1 XX X 0 X X X X 1 7
9 VAISMAN ROMÂNIA 0 X X 1 0 1 0 7i X 0 X X 1. 6/1 j
IO STANCIU ROMÂNIA 0 0 t X 0 0 X 1 X X X X 0 1 6 1
11 RODRIGUFZ CUBA X 0. 0 X 0 0 X X X 7i 1 X X 5^
12 GHIZDAVU ROMÂNIA 0 0 0 X Q X X X 1 7i D 11 X X SA
« PLACPFTKA CFUOSLOi'AFlA 0 0 0 X X 0 X X X 7i X 0 1 1 5A
14 PARTOȘ ROMÂNIA 0 0 0 0 1 0 X X X i X X 0 X 5
.15 MACIFJEWSKI POLONIA 0 X 0 0 0 0 0 0 a 0 X X 0 X ?

nu constau în ceea ce numim în mod 
obișnuit pregătirea teoretică. Este 
adevărat, șl în acest domeniu au ieșit 
la iveală unele minusuri : insuficien
ta întindere sau varietate a reperto
riului propriu de deschideri. Totuși, 
la acest capitol maeștrii români nu 
s-au arătat cu nimic inferiori oaspe
ților- In ceea ce privește însă jocul 
de mijloc și mai ales finalurile, ma
eștrii străini au arătat superioritate 
evidentă. $i nu numai tehnică, ci mâi 
ales din punct de vedere moral-voli- 
tiv: calm, tenacitate și ambiție de 
a continua jocul pînă la completa 
epuizare a oricărei posibilități de 
apărare sau de ciștig. La toate aces
tea am putea adăuga și rezistenta 
fizică, factor care a lipsit reprezen
tanților noștri ceea ce a avut conse
cințe de-a dreptul nefaste. Intr-ade
văr, în extrem de rare 
primele două sau trei 
șahiștii români au avut 
ziții mai mult decît

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 7)

turiști ieșeni și de numeroșii sim- 
patizanți constănțeni, realizînd o 
suită de puncte. Ieșencele au con
dus cu 6—1, 11—4 și 13—5, luptând 
eu ardoare pentru fiecare minge. 
Cînd toată lumea credea că setul 
va reveni fără nici un dubiu for
mației ieșene, dinamovistele au o 
puternică și frumoasă revenire, își 
organizează excelent jocul la fileu, 
acoperă judicios întreaga suprafață 
a terenului, blochează cu prompti
tudine acțiunile de atac ale ad
versarelor și echilibrează situația. 
Astfel, ele reduc un handicap ce 
părea insurmontabil și încheie vic
torioase setul: 15—13. Cea de a 
doua parte a întâlnirii se desfă
șoară sub semnul echilibrului, dar 
la un moment dat Dinamo slăbeș
te ușor atenția, dînd posibilitate 
adversarelor să se detașeze în fi
nal La scorul de 1—1, incertitu
dinea domnea încă asupra rezul
tatului final. Totuși, Dinamo, bine 
condusă de pe margine de maes- 
tra emerită a sportului, antrenoa- 
rea Doina Ivănescu, acționează le
gat, atent și eficace, dominînd de 
la un capăt la altul setul al trei
lea, pe care îl cîștigă preluînd con
ducerea.

Cel mai spectaculos și mai dis
putat avea să fie . setul următor. 
După ce Dinamo a realizat o serie 
de puncte, prin care s-a detașat 
serios de adversara sa (9—2), Pe
nicilina a făcut un ultim efort de 
a recupera acest handicap. Volei
balistele ieșence au reușit chiar să 
restabilească egalitatea (10—10) și 
apoi să preia conducerea (14—10). 
Galeria ieșeană, entuziasmată de 
această răsturnare de scor își în
curajează echipa, in speranța unei 
victorii în set și în posibilitatea 
cîștigării meciului. Totuși, jucătoa
rele bucureștence nu au renunțat 

- la Inotă, au insistat la fiecare fază, 
an făcut eforturi admirabile în 
toate compartimentele. izbutind 
să-și întreacă pînă la urmă parte
nerele de întrecere în prelungiri.

Meciul s-a ridicat Ia un nivel 
spectacular apreciabil, întrunind 
sufragiile specialiștilor prezenți și 
ale publicului spectator. Victoria 
dinamovistelor, cu 3—1 (13, —11,

5, 15), este rezultatul unei maturi
tăți în joc, al experienței de con
curs mai vaste dovedite de această 
echipă. Arbitrii C. Mușat (Con
stanța) și O. Drăgan (Timișoara) 
au condus excelent următoarele 
formații: DINAMO — Venera
Hofman, Emilia Stoian, Petruța 

‘Tache (Margareta Șorban), Con
stanța Dinculiță (Maria Dobrogea- 
nu), Helga Bogdan, Alexandrina 
Constantinescu ; PENICILINA : A- 
driana Bobeanu (Georgeta Tănase), 
Carolina Hatură (Florentina Ițu), 
Ana Chirițescu, Aurelia Ichim, 
Cristina Popa, Nadia 
haela Tănase).

în fața sibiencelor, : 
pid, campioana țării, 
ma șansă. Publicul 
ținut în permanentă 
acest al doilea joc, a 
mare surpriză, poate cea mai mare 
a turneului final. C.S.M. Sibiu a 
învins cu 3—1 (13. —5, 9, 13), du
pă un meci în care formația prof. 
Florin Braicu s-a întrecut pe sine, 
încă de la început. C-S.M. și-a 
arătat intențiile de a da o replică 
puternică giuleștencelor, ceea ce 
avea să se reflecte în echilibrul 
inițial și, apoi, în superioritatea si
biencelor. După ce au preluat ini
țiativa, de la jumătatea setului I, 
voleibalistele din Sibiu au încheiat 
victorioase. Rapidul și-a revenit o 
scurtă perioadă de timp, marcată 
de adjudecarea detașată a setului 
următor, însă în continuare nu a 
mai putut stăvili acțiunile decise 
ale adversarelor, dorința lor de 
victorie. Se poate spune că între
gul sextet sibian, eu mențiuni spe
ciale pentru Heidrun Schunn și 
Marinela Milea, a făcut o partidă 
excelentă. Arbitrii : Ai. Dragomir 
(București) și S. 
stanța), au condus 
mațiile ; C.S.M- — 
siu (Maria Ruja), 
nea (Doina Gheciov),
Pripiș, Heidrun Schunn, Marinela 
Milea, Mariana Cloțean 1 RAPID
— Florica Fugigi, Constanța Bălă- 
șoiu. Eugenia Rebac, Martha Sze- 
keli, Elena Crișan (Cristina Băltă- 
rețu), Ruxandra Vraniță.

In ultimul meci al zilei ♦ Farul
— Constructorul 3—1 (10, —12. 6, 8).

Aurelia 
Brumă (Mi-

Ra- 
pri-

formația 
deținea 
constănțean, 
tensiune de 

. asistat la o

Popescu (Con- 
foarte bine for- 
Margareta Va- 

Marcela Motro- 
Marcela

Oboseala și-a sous însă repede cu- 
vîntul, au început să apară inexacti
tăți, apoi chiar greșeli grave, care au 
dus de cele mai multe ori la răstur
narea totală a situației. Consecințe la 
fel de negative a avut și insuficienta 
capacitate a șahiștilor noștri de a 
conduce jocul în finalul partidelor, 
acolo unde se cere precizie maximă, 
unde fiecare tempo irosit zadarnic nu 
mai poate fi recuperat.

Lipsurile amintite mai sus nu sînt 
cunoscute doar de ieri, de alaltăieri. 
Ele au fost pe larg dezbătute și după 
încheierea ultimului campionat euro
pean pe echipe și după Balcaniada 
de șah de la Poiana Brașov, în toam
na anului trecut. S-au făcut recoman
dări, s-au prevăzut acțiuni concrete 
in planurile de măsuri, dar F.R. Șah 
nu a urmărit cu fermitate aplicarea 
hotăririlor luate- Practic, pregătirea 
teoretică și antrenamentul propriu-zis 
al lotului republican masculin sint 
lăsate pe seama conștiinciozității sau 
interesului fiecărui jucător în parte. 
Prea puține sint reuniunile comune cu 
■scopul unor dzebateri teoretice sau 
pentru disputarea partidelor de antre
nament, în condiții asemănătoare ace
lora ce se întilnesc în competițiile 
adevărate. F.R. Șah tolerează neper- 
mis de mult cazurile în care jucătorii 
noștri fruntași, în fazele superioare 
ale concursurilor interne, își acordă 
reciproc cîte o jumătate de punct 
după 12—15 mutări, poate 20, sub 
pretextul apariției pe tablă a așa-zi- 
selor poziții egale. Refuzul de a con
tinua jocul în asemenea situații, de 
a face „eforturi" pentru a găsi soluții 
de modificare a echilibrului survenit, 
în sfirșit, : 
tine atenția 
eași forță 
cinci ore 
se plătește 
adversari dîrjl, 
decizia cu orice preț, 
văzut și acum la recent încheiatul 
turneu internațional de la București.

Toate acestea sînt deficiente destul 
de grave, dar care pot fi corectate în 
bună măsură pînă la începerea com
petiției din Franța, dacă se va munci 
cu stăruință și dăruire, așa cum o 
fac mulți reprezentanți ai sportului 
românesc.

refuzul de a-și 
concentrată cu 
de-a lungul 

de joc regulamentare 
scump în întâlnirile cu 

hotăriți să obțină 
așa cum am

men- 
ace- 

celor

Tiberiu RADULESCU
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BERLIN, 26 (prin telefon). — Pri
ma selecționată a R.D. Germane își 
continuă pregătirile pentru C-M. în
tr-un ritm foarte ridicat. Lotul de 30 
de jucători alcătuit de Buschner se 
reunește la mijlocul fiecărei săptă- 
mini, susținînd fie un antrenament 
obișnuit, fie un meci de verificare. 
De la începutul anului, acest program, 
riguros adoptat de Buschner a fost 
respectat cu toată strictețea și iată că, 
deși ne aflăm abia la sfîrșitul lunii 
martie, echipa reprezentativă a R-D. 
Germane a susținut pînă acum trei 
meciuri inter-țări și alte verificări 
(4—0 cu Tunisia, 3—1 cu Algeria și 
1—0 cu Belgia).

Miercuri, urmează la Dresda, me
ciul nr. 4 al anului cu Cehoslovacia, 
un nou test important în vederea de
finitivării lotului celor 22 pentru 
„mondiale". Pe bună dreptate, unii 
specialiști se întreabă dacă activita
tea intensă la care sînt supuși jucă
torii nu va avea repercusiuni asupra 
formei acestora tocmai în turneul fi
nal, cu atât mai mult cu cit, în 
de aceste pregătiri, majoritatea 
ponenților Iotului (selecționați 
echipele F.C. Magdeburg, F.C.
Zeiss Jena și Dynamo Dresda) sint 
solicitați și in meciurile de cam
pionat.

Doi dintre foștii titulari ai riațio- 
nalei, Kreische și Dorner și-au reluat 
activitatea, în schimb accidentarea 
lui Peter Ducke provoacă griji antre
norului Buschner. Deocamdată, în 
locul lui Ducke a fost selecționat

Matoul de la Lokomotive Leipzig, li
derul golgeterilor din campionatul 
R.D. Germane.

Echipa Cehoslovaciei va fi desigur 
un adversar dificil pentru elevii lui 
Buschner. Ea va confirma însă mai 
bine stadiul actual al pregătirilor, 
precum și problemele pe care le are 
de rezolvat antrenorul echipei repre
zentative.

HORST FRIEDEMANN
„Deutsches Sportecho“-Berlin

Două celebrități, H. J. Dorner 
(stingă) și Gerd Miiller, s-au întâl
nit în întrecere directă, cu prile
jul meciului Dynamo Dresda — 
Bayern Miinchen (3—4), în optimi

le de finală ale C.C.E.
Foto : KEYSTONE

La Zalaegerszeg: UNGARIA BULGARIA

R. F. G, SCOȚIA

afară 
com- 

din 
Cari

BUDAPESTA, 26 (prin telefon). — 
Meciul amical dintre reprezentati
vele Ungariei și Bulgariei se va des
fășura duminică, la Zalaegerszeg. 
Faptul că un joc internațional inter- 
țări dintre primele reprezentative 
este programat într-un oraș din pro
vincie, constituie un eveniment deo
sebit, deoarece, în ultimii 26 de ani, 
asemenea partide s-au organizat 
numai la Budapesta. Ultima partidă 
jucată de reprezentativa Ungariei în 
provincie a avut loc la Debrețin, în 
1948, cînd fobtaliștii maghiari au în
tâlnit pe cei polonezi. Iată că în noua 
orientare a federației de specialitate 
își face loc tendința ca meciurile in- 
ter-țări dintre primele reprezentative 
să fie programate și în provincie.

Selecționata Ungariei apare în acest 
an pentru a doua oară pe teren. In 
urmă cu citeva săptămini ea a întîl-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Bratislava s-a disputat primul meci 
dintre echipa locală Ruda Hvezda și 
formația V.F.L. Gummersbach, contînd 
pentru semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 16—15 
(8—6). Cei mai buni jucători de pe teren 
au fost Westebbe (Gummersbach) șl 
Peka (Ruda Hvezda). care au înscris 7 
goluri fiecare.

Peste 10 000 de spectatori au urmărit la 
Stockholm meciul de hochei dintre echi
pa U.R.S.S. și o selecționată a cluburi
lor din prima ligă a campionatului sue
dez. Hocheiștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 11—1 (3—0, 6—1, 
2—0).■
In localitatea elvețiană Herisau au con
tinuat întrecerile campionatului euro
pean de hochei (grupa A), rezervat 
echipelor de juniori. selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 12—3 (5—1, 3—1, 
4—1) formația Finlandei, iar Suedia a 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
11—2 (3—2, 5—0. 3—0) in fața Cehoslova
ciei. După disputarea a două etape, con
duc neînvinse echipele Suediei și 
U.R.S.S. — 4 p, urmate de formațiile 
Cehoslovaciei și Finlandei — 2 p, Elve
ției șl Poloniei — Op.

Concursul de sabie de Ia Varșovia a fost 
cîștigat de scrimerul sovietic Viktor 
Sidlak, cu 4 victorii, urmat de Jerzy

Pawlowski (Polonia) — 3 v, Eduard Vi
nokurov (U.R.S.S.) — 2 V (20—20). Vik
tor Bajenov (U.R.S.S.) — 2 v (21—22); 
Vladimir Nazlimov (U.R.S.S.) — 2 v 
(17—22) șl Im're GedSvari ’ ’
2 v (16—21). La întreceri 
101 sportivi.

(Ungaria) — 
au participat

internaționalăA luat sfirșit competiția
de scrimă „Trofeul Martini", desfășurată 
la New York. Proba feminină de floretă 
a fost ciștigată de scrimera franceză 
Brigitte Dumont-Gapais, care a totalizat
4 victorii. Pe locurile următoare : Ildiko 
Bobis (Ungaria), K. Rackzova (Ceho
slovacia), Consolată Collino (Italia) — 
cîts 3 v. în proba de sabie. Italianul 
Michele Maffei a terminat neînvins tur
neul final, realizînd 7 victorii. L-au 
urmat sportivii maghiari Peter Marot —
5 v șl Tomas Kovacs — 4 v.

Meciul de tenis dintre echipele Elveției 
șl Austriei, desfășurat la ZUrich in 
cadrul zonei europene a „Cupei Davis",, 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 în favoa
rea jucătorilor austrieci. In ultimele 
două partide, elvețianul Petr Kanderal 
l-a învins cu 8—6, 7—5, 6—3 pe Hans 
Kary, Iar austriacul Peter Pokorny a 
dispus cu 6—3, 6—4, 6—0 de Michel Bur
gener.

Cursa automobl'istică de * ore, desfășu
rată pe circuitul de la Le Mans, s-a în
cheiat cu victoria sportivului francez

Guy Chasseuil. Cunoscuțil piloți fran
cezi Jean plerre Beltoise și Jean Pierre 
Jarler au abandonat in prima manșă din 
cauza unor defecțiuni tehnice. In manșa 
a doua, Henri Pescarolo (Franța) a rea
lizat. Ia volanul unei ■„Matra Simca“, o 
medie orară de 270,570 km.

„Raliul T.A.P.", prima probă a campio
natului mondial al raliurilor, s-a în
cheiat la Lisabona eu victoria echipaju
lui italian Rafaelle Plnto — Arnado 
Bernacchini („Fiat") — 6 h 26:15. Pe 
locurile următoare : Paganelli — Russo 
(Italia) pe „Flat" — 6 h 30:12, Markku — 
Kivimaki (Finlanda) pe „Fiat" 6 h 37:22 
și Andersson — Hertz (Suedia) 
„Toyoto" -r- 6 h 40:54. Dintre cele 119 
chlpaje care au luat startul, numai 40 
reușit să termine cursa.

pe 
e- 
au

Concursul internațional de schi de 
Arosa (Elveția), din cadrul '
ropei". a continuat cu disputarea 
probe masculine de slalom special, cîș- 
tigată de suedezul Ingemar Stenmark, 
cronometrat în 86,31 (43,70 plus 42,61). 
„Cupa Aleko" la schi s-a încheiat, pe 
muntele Vitoșa (Bulgaria), cu desfășu
rarea probei masculine de slalom spe
cial, ciștigată de cehoslovacul Bohumil 
Zeman. învingătorul a realizat în două 
manșe timpul de 103,48 și a fost urmat 
de Sașko Dikov (Bulgaria) — 103,59 și 
Jan Hesko (Cehoslovacia) — 103,85. Cursa 
s-a disputat pe o plrtie în lungime de 
420 m cu o diferență de nivel de 175 m.

Ia
.Cupei Eu- 

unel

nit echipa de tineret a R.D. Germane, 
pe care a întrecut-o cu 1—0 (autorul 
golului — Bene).

Acum, echipa lui Iilovszkj este 
pusă în fața unul examen mai dificil: 
meciul cu fotbaliștii bulgari, calificați 
în turneul final al C.M. Totuși, antre
norul maghiar a anunțat că intențio
nează să-și întinerească formația 
pentru viitorul campionat european și 
în acest scop va introduce în forma
ție trei debutanți, dar nu va renunța 
nici la cei cu vechi state de serviciu, 
ca Bene, Fazekaș, Zambo, Kii, Szent- 
mihăiy ș.a.

Reprezentativa Bulgariei, sub con
ducerea antrenorului Hristo Mlade- 
nov, susține cel de al treilea test din 
acest an. După victoriile obținute în 
Cipru și Kuweit, misiunea bulgarilor 
este mal grea. Din lot fac parte ma
joritatea jucătorilor cunoscut!, ca 
Bonev, Penev, Denev, A. Mihailov. 
Dimitrov, Kolev. Iată, de altfel, lotul : 
Goranov, Stankov (portari) ; Zafirov, 
Aladjov, Velicikov, Penev, Ivkov, 
Bancev (fundași) ; B. Kolev, Bonev, 
Stoianov (mijlocași) ; Voinov. Mila- 
nov, A. Mihailov, Denev și Dimitrov 
(înaintași).

LASZLO NISZKACS
„Nepsport" — Budapesta

FRANKFURT PE MAIN, 26 
telefon). Pe „Waldstadion" din 
litate — același pe care se va 
gura turneul final al C.M. — miercuri 
seară se întilnesc două dintre finalis
te : R-F. Germania și Scoția.

Pentru Helmut Schon, alcătuirea 
formației nu constituie o problemă. 
El s-a fixat asupra unor jucători de 
bază, operînd, ici-colo, cite o schim
bare. Pentru moment, există doar 
două indisponibilități, care par a fi 
trecătoare : Neizer se plinge de o 
durere la picior și Grabowski este 
răcit. Dar iată, 11-Ie cu care vest- 
germanii vor începe meciul : Maier — 
Vogts, Schwarzenbeck, Bekenbauer, 
Breitner, lioness, Wimmer, Netzer, 
Grabowski, Miiller, Herzog.

Dacă, după cum se vede, antreno
rul vest-german nu are prea multe 
probleme de rezolvat, în schimb, 
selecționerul scoțian Willy Ormond 
se află in fața unor situații dificile. 
Echipa Leeds United; care are mai 
mulți internaționali scoțieni in for
mație, nu a fost de acord ca jucătorii 
ei să fie cedați pentru acest test na
ționalei Scoției. Motivul : Leeds a 
pierdut marele avans pe care l-a 
avut și este acum pe punctul să 
cedeze locul I lui F.C. Liverpool, 
aflat la 4 p de lider, dar cu două 
jocuri mai puțin susținute.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Ujgorod, în cadrul prelimina

riilor turneului UEFA, s-au întâlnit 
selecționatele de juniori ale U.R S.S. 
și Poloniei. Meciul s-a încheiat Ia 
egalitate : 0—0.

• Echipa reprezentativă de fotbal 
a U.R.S.S. a susținut la Soci un meci 
de verificare în compania formației 
Spartak Moscova. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 0—0. Iată formația ali
niată de reprezentativa sovietică : 
Rudakov (Pilgui) — Bukicvski, Hur- 
țilava, Matvienko, Olșanski, Zapaza- 
nian, Maciaidze, Iștoian, Staruhin. 
Zaharov (Fedoțov), Kipiani.

• Antrenorul iugoslav Blagoe VI- 
dinici, care pregătește de mai multă 
vreme echipa Zairului, calificată în 
turneul final al C.M., a declarat că 
in Africa jocul cu balonul rotund a 
făcut mari progrese în ultimii 4 ani. 
Comentând recenta finală a Cupei

(prin 
loca- 
inau-

Africii, în care Zairul a învins cu 
2—0 formația Zambiei, antrenorul iu
goslav a arătat că nivelul tehnic a 
fost bun și că în scurt tâmp standar
dul fotbalului african va putea egala 
pe cel din Europa.

• Meciurile tur ale semifinalelor 
„Cupei Elveției" s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Neuchatel — 
Grasshoppers 0—0 ; Sion — Lausanne 
0—0.

• în campionatul Turciei (etapa a 
22-a) s-au înregistrat rezultatele : 
Vefa — Mersin 0—1; Galatasaray — 
Samsunsport 2—0; AnkaragUcu — 
Besiktas 1—0; Altay — Giresunsport 
1—1; Eskisehir — Adanasport 1—1; 
Bolusport — Kayseri-sport 2—0 ; Bur- 
sasport — Fenerbahce 1—1. în cla
sament : 1. Fenerbahce — 30 p ; 2. 
Bolusport — 29 p ; 3. Galatasaray — 
28 p.
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