
ÎNTREGUL POPOR SALUTĂ CO ENTUZIASM
PE CEL MAI lllllll FIO Al SĂU, 
PRIMUL PREȘEDINEE Al ROMÂNIEI 
Pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUSESCU sosesc din toate 
colțurile țării telegrame de felicitare, mesaje pline de căldură

Eveniment de o profundă semnificație șl de impor
tanță istorică în viața politică a țării, investirea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — cel mai iubit 
fiu al națiunii npasțre, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale — cu înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România dovedește încre
derea și stima pe care milioanele de oameni ai 
acestui pămînt, întregul popor o poartă celui de 
care se leagă cele mai remarcabile realizări în zidi
rea societății socialiste multilateral .dezvoltate pe 
pămîntul românesc.

Emoția și entuziasmul care au cuprins fiecare 
inimă de pe întinsul patriei la aflarea veștii cu o 
atît de înaltă rezonanță, se desprind și din nu
meroasele telegrame, din mesajele pline de căldură 
pe care colectivele de oameni ai muncii, comitetele 
județene, municipale șl orășenești de partid le-au 
trimis pe adresa Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Mîndră că în fruntea partidului și 
statului se află un asemenea eminent conducător 
care i-a adus un prestigiu atît de înalt în întreaga 
lume, națiunea noastră socialistă este hotărîtă să 
muncească cu și mai multă abnegație pentru ridi
carea patriei iubite pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Ideile generoase și pătrunse de o înaltă principia
litate marxistă ale președintelui Republicii Socialiste 
România, munca sa neobosită pusă în slujba țării 
și a poporului, constituie garanția deplină că înfăp
tuirile viitoare vor fi și mai mari.

Calitatea conferită tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU prin voința întregului popor ne face 
și mai încrezători în progresul rapid și multilateral 
al patriei noastre, ne oferă certitudinea că România 
va deveni o țară mai bogată, mai frumoasă și mai 
puternică.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
întregul activ al mișcării de educa

ție fizică ți sport, toți sportivii 
patriei vă adresează, iubite to
varășe secretar general al Partidului 
Comunist Român, cele mai calde 
urări de sănătate, viață lungă 
și putere de muncă cu prilejul alegerii 
Dumneavoastră in cea mai înaltă 
funcție a statului nostru, aceea 
de PREȘEDINTE AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA.

împreună cu intregul popor, sîntem 
mindri și fericiți de această alegere, 
care încununează întreaga Dumnea

inscriindu-se ca un moment istoric prin actul învestiturii 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție 

de președinte al Republicii Socialiste România 

SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
ȘI-'A CONTINUAT LUCRĂRILE

Vineri dimineața, au fost reluate 
lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, sesiune care 
se inscrie ca un moment istoric fn 
viata tării și a întregului popor prin 
actul învestiturii secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, în 
înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost salutat de deputati, la sosirea 
sa in sala de ședințe, cu vii și în
delungi aplauze. Ecoul zilei memo
rabile în care secretarul general al 
partidului a fost proclamat președin
te al Republicii Socialiste România 
se regăsește din nou în atmosfera de 
mare entuziasm, în simțămintele de 
dragoste și prețuire cu care a fost 
întîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de deputății și invitații la sesiunea 
Marii Adunări Naționale.

în logiile oficiale au luat loc, de 
asemenea, tovarășii : Emil Bodnaraș, 
Manca Mănescu. Maxim Berghîanti. 
Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară. 
Una Ciobanii, Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan, Emil Drăgăncscu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană. Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, Vir
gil Trofin. Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu. 
Ștefan Voitec.

Sint de fată membrii supleant) al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și secretari ai C.C. a! P.C.R.

Ia lucrări participă numeroși invi
tați — membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, oameni ai mun
cii. personalități ale vieții științifice 
și culturale, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Miron Constantinescu. 
președintele Marii Adunări Naționale.

în conformitate cu ordinea de zi. 
Marea Adunare Națională a continu
at dezbaterile pe marginea unor im
portante proiecte de legi cu privire 
Ia perfecționarea activității în dome
nii de mare însemnătate pentru ac
celerarea progresului economic și so
cial al tării noastre, în vederea adop
tării acestor acte normative.

Ca și în prima zi a sesiunii, dez
baterile s-au desfășurat sub semnul 
Istoricului act al alegerii secretarului 
general al partidului în Înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România. Intr-o deplină uni
tate de gîndire șl simțire, cei ce au 
urcat la tribună au exprimat în cu
vinte calde, pornite din inimă, ma
rea bucurie patriotică de a fl consa
crat prin votul Marii Adunări Națio
nale voința unanimă a tării — ale
gerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ca președinte al Repu
blicii Socialisle România.

Votul entuziast al Marii Adunări 
Naționale a fost însuși votul țării, al 
tuturor fiilor acestui pămînt. al fău
ritorilor socialismului biruitor pentru 
care primul Președinte al Republicii 
noastre reprezintă întruchiparea celor 
mai înalte virtuți ale poporului.

Revenindu-le cinstea de a dezbate, 
în marele forum al țării, proiec
tele de legi supuse Marii Adunări 
Naționale, denutații care au luat 
cuvîntul au folosit această împre
jurare pentru a exprima astăzi, în 
consens cu cei prezenți Ia sesiune, 
în consensul tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționali
tate. al întregului popor, deosebi
ta satisfacție dc a fi participat la 
momentul solemn, de istorică semni
ficație. al alegerii secretarului gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, ca întîiul președinte al 
Republicii. Reprezentanții națiunii au 
relevat cu legitimă mîndrie persona
litatea strălucită a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, viata și ac
tivitatea sa de militant revoluționar, 
contribuția sa Imensă la ctitorirea u- 
neî societăți noi. socialiste, a unul 
snirit novator în întreaga noastră via
tă socială, politică, economică, de pro
motor al ideilor de pace și colabora
re cu toate țările — calități nepieri
toare ale conducătorului partidului șl 
statului nostru, adine încrustate In 
conștiința poporului român.

voastră activitate revoluționară, patri
otismul fierbinte care vă animă, ener
gia, capacitatea și hotărirea care vă 
caracterizează, puse in slujba poporu
lui și partidului nostru, pentru înflori
rea scumpei noastre patrii.

Folosim acest prilej spre a vă asi
gura încă o dată de întreaga noastră 
dragoste și recunoștință, angajindu-ne 
să depunem toate eforturile pentru

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Asemenea tuturor cetățenilor tării, 
ei au dat glas simtămintelor de adin
ei mulțumire de a fi fost martori Ia 
jurămintul solemn al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. ca președin
te al Republicii Socialiste România, 
jurămint care reprezintă o pagină vie 
de simțire patriotică, in tradiția no
bilului legămint făcut cu istoria de 
marii fii ai patriei.

în cuvîntul lor, deputății au sub
liniat cu profundă satisfacție că ale
gerea secretarului general al parti
dului in funcția de președinte al tă
rii răspunde dorinței fierbinți a în
tregii noastre națiuni, mîndră de a 
avea în fruntea sa. pe drumul edi
ficării socialismului și comunismului 
în România, pe cel mai iubit fiu al 
poporului, care, de mai bine de pa
tru decenii slujește cu abnegație și 
exemplară dăruire cauza progresului 
și prosperității patriei, a libertății ei. 
cauza socialismului și comunismului. 
Tn aceiași timp ei au salutat în per
soana tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU pe conducătorul de par
tid și de stat, a cărui activitate a 
fost închinată in aceeași măsură 
intăririi colaborării cu statele socia
liste. cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente, cu toa
te statele, fără deosebire de orîndui- 
re socială, care s-a afirmat în viata 
internațională ca un militant de sea
mă pentru cauza socialismului și pă
cii. înțelegerii, cooperării șl prieteniei 
între popoare, ca unui din marii arti
zani ai făuririi unei lumi mai drepte 
$i mai bune.

De la înalta tribună ei au expri
mat bucuria că statul român are un 
președinte pe măsura timpului nos
tru, de prefaceri înnoitoare, dc dina
mism fără precedent, și au urat din 
inimă celui mai iubit fiu al țării să
nătate și putere de muncă, spre bi
nele societății socialiste, al minuna
tului nostru popor.

★
Primul document supus dezbaterii 

în ședința de dimineață — proiectul 
de îege privind atribuțiile și răspun
derile comitetelor oamenilor muncii, 
directorilor, inginerilor-șefi, contabili
lor șefi, șefilor de ferme șl ale ce
lorlalte cadre tehnice și economice 
din unitățile agricole de stat, precum 
și ale organelor de conducere colec
tivă și directorilor din trusturile ju
dețene de întreprinderi agricole de 
stat.

Atît expunerea de motive, prezen
tată, din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, de deputatul Barbu Popescu, 
raportul Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură și Comisiei juridice ale 
M.A.N.. înfățișat de deputatul Mircea 
Ion Oprean, cit și intervențiile de
putation Mihai Telescu. Szabo Ente
ric, Stela Urania Alexandrescu au 
subliniat că. în condițiile actualei 
etape în care se află procesul com
plex de edificare a societății socia 
liste multilateral dezvoltate în tara 
noastră — etapă caracterizată prin- 
tr-o continuă ridicare calitativă a 
activității în toate domeniile —. sar
cini tot mai mari revin agriculturii 
de stat, care trebuie să devină un 
model de organizare si eficientă eco
nomică. Tn context, s-a relevat nece
sitatea reglementării prin lege a atri
buțiilor si mai ales a răspunderilor 
organelor de conducere colectivă a 
unităților, precum si ale tuturor ca
drelor de conducere și specialiștilor 
care lucrează în acest important sec
tor al agriculturii.

Cu această convingere. Marea Adu
nare Națională a adoptat legea, cu 
unele amendamente propuse în timpul 
discuțiilor, pe articole.

In continuarea lucrărilor, deputatul 
Nicolae Tăbircă, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
Consiliilor Populare, a supus atenției 
Marii Adunări Naționale, din însăr
cinarea Consiliului de Miniștri, Pro
iectul legii privind principalele atri
buții ale consiliilor populare în do
meniul agriculturii. Raportul comisi
ilor permanente ale M-A.N., care au 
avizat proiectul, a fost prezentat de 
deputatul Dumitru Balalîa. președin
tele Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat-

Susținerea proiectului de lege a 
pornit de la necesitatea demonstrată 
de viață că dezvoltarea agriculturii 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin, reprezentind cu cinste și 
demnitate culorile patriei in întrecerile 
internaționale, spre gloria sportivă a 
Republicii Socialiste România, al că
rei eonducâtor iubit și stimat sinteți și 
de numele căruia sint legate toate 
realizările poporului nostru, atît pe 
plan intern, cit și pe plan inter
național.

noastre socialiste implică serioase o- 
bligații din partea tuturor factorilor 
care trebuie să contribuie la sporirea 
producției agricole și eficienței sale, 
la perfecționarea continuă a acestui 
sector de bază al economiei naționale, 
tn acest sens, sarcini deosebite revin 
consiliilor populare și comitetelor lor 
executive, care răspund de întreaga 
activitate economico-socială de pe te
ritoriul lor. Prin proiectul de lege su
pus dezbaterii s-a urmărit — avin- 
du-se în vedere prevederile legii de 
organizare și perfecționare a consi
liilor populare — crearea cadrului ju
ridic adecvat pentru, transpunerea în 
viată a orientărilor și sarcinilor indi
cate de conducerea partidului, în 
scopul realizării vastului program de 
creștere a producției agricole vegetale 
și animale.

însușindu-și prevederile proiectu
lui, în acest spirit au luat _ cuvîntul 
deputății Andrei Cervencovici, Fătu 
Șocariceanu și Iohan Schuster.

După dezbaterea pe articole; pro
iectul de lege respectiv a fost apro
bat în unanimitate, cu unele amen
damente, de Marea Adunare Națio
nală.

S-a trecut apoi la un alt punct de 
pe ordinea de zi — examinarea pro
iectului de lege cu privire la realiza
rea. exploatarea. întreținerea și finan
țarea amenajărilor de irigații și a 
celorlalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri. deputatul Angelo Mieuleseu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a prezentat expu
nerea de motive. Proiectul, de lege 
susținut este consacrat unor proble
me de importanță deosebită pentru 
folosirea întregii suprafețe agricole și 
mărirea potențialului ei de producție 
prin conservarea solului, executarea 
în ritm susținut a lucrărilor de com
batere a excedentului de umiditate, 
a inundațiilor, a eroziunii solului, de 
ameliorare a săraturilor și de amen
dare: a solurilor acide.

Ținînd seama de aceste sarcini, de 
importanta deosebită a îndeplinirii 
lor pentru agricultura tării noastre, 
a fost necesară stabilirea prin lege a 
unor norme și măsuri care să con
ducă Ia îmbunătățirea condițiilor de 
folosire a pămîntului — avuție națio
nală a țării și principalul mijloc de 
producție în agricultură.

Raportul Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură și al Comisiei ju
ridice a fost prezentat de deputatul 
Marin Vasile. iar la dezbateri au luat 
parte deputății Vasile Vîlcu. Dumitru 
Dumitru. Marin Argint-

Marea Adunare Națională a exa
minat pe articole acest act normativ 
și l-a votat în unanimitate, conferin- 
du-i putere de lege.

în partea finală a ședinței de di
mineață, Marea Adunare Națională 
a ascultat expunerea tovarășului Flo
rin Iorgulescu, președintele Consiliu
lui Național al Apelor, asupra pro
iectului legii apelor, proiect care a 
fost examinat în ședința Comitetului 
executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din de
cembrie 1973. îmbunătățit potrivit in
dicațiilor date și supus dezbaterii în 
cadrul comisiilor permanente ale Ma
rii Adunări Naționale-

Concluziile Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură. Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația de 
stat și Comisiei juridice ale M.A.N. 
au fost sintetizate în raportul prezen
tat de deputata Alexandra Ștefă- 
neseu.

Subliniind însemnătatea acestui do
cument, deputății Ion Dincă, Vasile 
Bclizan, Dumitru Afronie au relevat 
in cadrul dezbaterilor că proiectul de 
lege creează cadrul juridic necesar 
aplicării politicii partidului și statu
lui în acest domeniu pentru asigura
rea protecției și valorificării ratio
nale a bogățiilor naturale pe care o 
reprezintă apele tării.

în cadrul discuției pe articole au 
fost propuse unele amendamente. în 
legătură cu aceasta, președintele Re
publicii a propus ca în lege să se 
prevadă că Ministerul Industriei Chi
mice poartă răspunderea pentru orga
nizarea unitară a cercetării și aplica
rea măsurilor privind epurarea ape

Simbătă și duminică

NUMEROASE ÎNTRECERI 

SPORTIVE DE MASĂ 

PENTRU STUDENȚII 

BUCUREȘTENI

Simbătă și duminică, cîteva mii 
de studenți și studente din centrul 
universitar București, se vor în
trece in numeroase concursuri de 
masa. Majoritatea se vor desfășura 
în cadrul popularei competiții ..Cu
pa tineretului". Astfel, sîmbătă de 
la ora 14,30, în sala de sport a 
Institutului de arhitectură va avea 
loc etapa pe centru universitar la 
gimnastică modernă. De la ora 16,00. 
în sala I.E.F.S., în cadrul aceleiași 
etape, se vor întrece cele mai bune 
specialiste în gimnastică sportivă.

Duminică, de la ora 12,00, la ba
zinul „23 August" își vor disputa 
întîietatea înotătorii studenți ; iar 
de la ora 9,00, la Baza sportivă de 
la lacul Tei, va avea Ioc un con
curs de canotaj popular. La pădu
rea Pustnicul, de Ia ora 9,00. o altă 
întrecere sportivă — etapa pe cen
tru la orientare turistică.

în fine în jurul noii clădiri a In
stitutului Politehnic, de la ora 10.00 
vor fi prezenți cîteva mij de stu
denți și studente ce, se vor întrece 
în cadru] „Crosului tineretului".

lor, propunere care a fost adoptată 
de forul legislativ al țării.

Cu aceste amendamente, legea a 
fost votată în unanimitate de Marea 
Adunare Națională.

în ședința de după-amiază, Marea 
Adunare Națională a luat în dezba
tere Proiectul de lege, privind contro
lul .financiar preventiv- .

In expunerea de motive, prezentată 
din însărcinarea Consiliului de Stat 
de către tovarășul Gheorghe Rădu
lescu. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Curții Superi
oare de Control Financiar, a fost sub
liniat faptul că. proiectul de lege, 
prin prevederile sale, contribuie la 
realizarea uneia dintre sarcinile im
portante stabilite de partid, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, personal, de 
a ridica pe o treaptă superioară con
trolul in toate domeniile, pentru ca 
acesta să devină un factor important 
în făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România-

Raportul comisiilor permanente e- 
conomico-financiară și juridică ale 
M.A.N. a fost prezentat de deputatul 
Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
permanente economico-financiare.

Atît in raport, cit și in alocuțiunile 
deputaților Tudor Ermil Bălătică și 
Mircea Simovici, a fost relevat fap
tul că. față de reglementările actuale, 
recentele prevederi dau un conținut 
nou, calitativ superior, controlului fi
nanciar preventiv, prin aceea că. în 
viitor, obiectul verificării prealabile 
il va constitui nu numai legalitatea 
operațiunilor patrimoniale, ci și ne
cesitatea. oportunitatea și economici
tatea. acestora. Totodată s-a subliniat 
că noul act normativ duce la prein- 
tîmpinarea neregulilor, abaterilor și 
risipei de fonduri materiale și bănești.

După examinarea pe articole a 
proiectului. Marea Adunare Națio
nală i-a acordat. în unanimitate — 
cu unele amendamente propuse — 
putere de lege.

Tn continuarea lucrărilor, deputății 
au trecut la discutarea Proiectului de 
lege privind rechizițiile, înscris, de 
asemenea, pe ordinea de zi.

Proiectul de lege a fost susținut, 
din însărcinarea Consiliului de Miniș
tri, de generalul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, care a 
expus prevederile documentului ce re
glementează, intr-un cadru adecvat, 
unitar, corespunzător structurii eco
nomice și social-politice a statului 
nostru, modalitățile de rechizitie și 
chemările de persoane fizice pentru 
prestările de servicii la dispoziția 
Ministerului Apărării Naționale și 
Ministerului de interne. în cazul pro
clamării stării de necesitate, la decla
rarea mobilizării, ori a stării de 
război.

în Raportul comisiilor permanente 
pentru problemele de apărare și ju
ridică ale M.A.N-, prezentat de depu
tatul Ion Dincă, președintele Comi
siei permanente pentru problemele de 
apărare, s-a subliniat că prevederile 
proiectului servesc necesitățile supe
rioare ale apărării Republicii Socia
liste România, ordinii publice și se
curității statului, salvgardării intere
selor supreme ale națiunii, sarcini 
primordiale ale statului nostru socia
list. ale întregului popor-

Apreciind importanta noilor preve
deri. care stabilesc intr-un mod uni
tar obligațiile și răspunderile orga
nelor de stat, organizațiilor socialiste 
de stat, organizațiilor cooperatiste și 
obștești, precum și ale cetățenilor cu 
privire la rechiziții și prestările de 
servicii. Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate legea.

Ședința a luat sfîrșit cu adoptarea 
de către deputați. la propunerea Bi
roului Marii Adunări Naționale ca 
Proiectul de lege privind remunera
rea după cantitatea și calitatea mun
cii, Proiectul de lege privind sistema
tizarea teritoriului și localităților ur
bane și rurale, precum și proiectele 
de legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat, incluse pe ordinea de zi. să 
fie supuse dezbaterii în cadrul unor 
viitoare ședințe plenare a căror dată 
va fi stabilită ulterior, urmînd ca do
cumentele respective să fie examinate 
pînă atunci de comisiile permanente 
ale forului legislativ suprem al țării.

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

AZI, PARTIDA DINAMO-RAPID
VA DECIDE CÎSTIGĂTOAREA TITLULUI

CONSTANȚA, 29 (prin telefon). Pe
nultima etapă a turneului final feminin 
de volei, găzduit de sala sporturilor din 
localitate, a fost agitată datorită, in 
special, ripostei hotărîte pe care echipa C.S.M. Sibiu a dat-o liderei clasamentu
lui, Dinamo.

Dinamovistele au fost puse la grea încercare de garnitura sibiană, care s-a 
străduit să ofere antrenorului ei. prof. 
Florin Braicu o victorie de marcă cu prilejul aniversării zilei sale de naștere- 
Și, într-adevăr, C.S.M. a început parti
da cu elan, ceea ce a făcut ca în primul set scorul să-i fie favorabil cu 6—1, 
7—3. 13—8. La această ultimă situație, 
unele erori comise în atac de sibience, 
precum și randamentul mai bun al a- 
părării Ia fileu dinamoviste, au făcut 
ca bucureștencele să cîștige un set la care nu mai sperau. După . schimbarea 
terenului, tot C.S.M. este cea care se 
lansează, realizînd cinci puncte con

Deși încadrat de doi gălățeni, Troacă (in tricou alb) va reuși să 
inscrie un nou coș. Fază din meciul Politehnica București — C.S.U. Ga
lați. Foto: S. BACKSY

în campionatul feminin de baschet

RAPID-I.E.F.S. 72-65J
Ieri, în sala F’ioreasca au avut 

loc primele meciuri din cadrul tu
rului trei al campionatelor repu
blicane de baschet, feminin (grupa 
1—6) și masculin (grupa 7—12). 
Iată rezultatele și cîteva amănunte 
de la desfășurarea acestor întîlniri.

FEMININ (grupa 1—6)

RAPID — I.E.F.S. 72—65 (38—33). 
în ziua în care a împlinit 48 de ani, 
antrenorul emerit Sigismund Ferencz 
a primit un frumos ca<ou din partea, 
elevelor sale, prin comportarea lor 
exemplară, ca putere de luptă și 
respectarea disciplinei tactirte. Fero
viarele au învins după o întrecere 
pe care au dominat-o permanent. 
I.E.F.S. — o deziluzie, a evoluat ca 
o corabie surprinsă de furtună. Au 
marcat : Racoviță 21. Gugiu 17. Su- 
liman 14. Bosco 10, Vasilescu 8. Csi- 
kos 2 pentru Rapid, respectiv Tita 18. 
Giurea 15, Szabo 12, Mihaiic 7. Ba- 
lai 7, Pantea 4, Bassarabia 3. Au ar
bitrat bine N. Iliescu și E. Nico- 
lescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNIVER- 
SITATEA CLUJ 71—70 (36—33), Bra
vo clujencelor pentru frumoasa lor 
comportare. Ele au fost la un pas de 
victorie : de la 66—71, cînd mai erau 
30 de secunde de joc. Universitatea 
a ajuns la 70—71 și a ratat o arun
care de Ia semidistantă înaintea flu
ierului final. Baschetbalistele de la 
Voința și-au subapreciat adversarele 
și acest lucru putea să le coste suc

MÎINE, RUNDA NR. XXII IN DIVIZIA A LA FOTBAL

VA FI UN MOMENT FAVORABIL LIDERULUI ?
Pe o vreme care promite să fie 

favorabilă, echipele de prima divi
zie atacă, astăzi, al cincilea examen 
al returului. Jocuri care nu numai 
prin situația clasamentului dar și 
prin dispoziția arătată, miercuri, d ? 
unele combatante, combinată cu aș
teptata dorință de revanșă a celor 
„corigente’' acum trei zile promit 
spectacole interesante.

Bucureștiul găzduiește primul cu
plaj al reprezentantelor sale, din ac- 
tualul sezon ceea ce poate oferi ori 
ce rezultat în partidele de pe sta 
dionul „23 August", știută fiind a 
nularea oricăror calcule în aseme
nea împrejurări. în afară de Di
namo și Steaua, angajate in acest 
cuplaj al partidelor tuturor po 
sibilităților celelalte fruntașe ale 
clasamentului sînt în deplasare (F C 
Constanța, F.C. Argeș, U.T.A.) 
Doar liderul va evolua pe terer 
propriu. Posibilități, deci, ca distan 
ța sa să fie și mai mare, duminică 
seara.. Dar... șj acestea sînt to' 
calcule ale hîrtiei care trăiesc în 

secutiv. Este, însă, ajunsă și depășită 
curînd, ca urmare a lipsei de inspirație 
și a ineficacității în atac, dovedită de 
trăgătoarele sale principale, păzite a- 
tent de blocajul advers. Este rîndul 
dinamovistelor să acumuleze 10 puncte, deci, să conducă cu 10—5. scor de la 
care coordonatoarea Marcela Pripiș 
distribuie mai des pase trăgătoarelor 
secunde, care sint găsite în poziții bune 
pentru atac. Handicapul este astfel 
recuperat și C.S.M. se desprinde în final, 
ega’ind situația la seturi : 1—1. După un început echilibrat. în următorul, cînd 
ambele echipe fac eforturi vizibile pen
tru a se desprinde, Dinamo izbutește în cele din urmă detașarea. în setul pa
tru, sibiencele forțează restabilirea e- galității și. din nou, conduc (4—0), ce
dează pentru moment inițiativa (6—9), pentru ca aooi să revină și să-și reali
zeze obiectivul într-un final de tensiu
ne. Eforturile mari depuse pentru recu- 

cesul. Au marcat : L. Rădulescu 17. 
Fierlinger 10, Andreescu 4. Stancu 
11, Simionescu. 12, Ionaș 6, T. Rădu
lescu 11 pentru Voința, respectiv 
Anca 16, Szekely 14, Moraru 11, La- 
zăr 3, Perde 2, Portic 15, E. Bartoș 
9. Au arbitrat bine S. Filoti și D. 
Oprea.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 91—68 
(48—31).

MASCULIN (grupa 7—12)
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

C.S.U. GALAȚI 73—65 (36—27).
Deși nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit, această partidă a 
plăcut datorită evoluției scorului. 
Se poate spune că victoria bucu- 
reștenilor a fost determinată, în 
primul rînd de eficacitatea sporită 
manifestată de Szeil (a marcat mai 
mult de jumătate din punctele e- 
chipei sale), dar și de avantajul 
luat de Politehnica în prima re
priză. mai precis între min. 6 și 
13, cînd de la 8—8, jucătorii ei au 
obținut 28—10. Acest avantaj s-a 
dovedit hotărîtor, cu toate că în 
min. 33, C.S.U. Galați s-a apro
piat la două puncte (55—57). însă 
în continuare nu a mai avut re
surse să realizeze mai mult. Au 
înscris: Szeil 39, Șerbănescu 4, 
Dudescu 5, Molin 11, Troacă 6,

(Continuare în pag. a 4-a)

fotbal numai spre a fi dezmințite. 
Cu sau fără surprize, important e să 
avem o etapă de valoare, cu jocuri

CLASAMENTUL LA ZI
1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 21 13 4 4 43—23 30
2. Dinamo 21 10 5 6 30—22 25
3. F. C. Constanța 21 10 4 7 35—25 24
4. Steaua 21 9 5 7 27—20 23
5. F. C. Argeș 21 10 3 8 32—32 23
6. U.T.A. 21 10 3 8 23—24 23
7. Steagul roșu 21 9 4 8 24—18 22
8. C.S.M. Reșița 21 7 8 6 29—25 22
9. A.S.A. Tg. Mures 21 9 4 8 27—33 22

10. „U” Cluj 21 8 5 8 18—17 21
11. Jiul 21 8 4 9 26—24 20
12. Politehnica Timisoarr 21 6 8 7 22—24 20
13. Sportul studențesc 21 8 3 10 28—26 19
14. Rapid 21 6 6 9 19—26 18
15. Petrolul 21 6 5 10 13—27 17
16. C.F.R. Cluj 21 6 5 10 21—35 17
17. S. C. Bacău 21 6 4 11 21—31 16
18. Politehnica lași 21 7 2 12 22—33 16

perarea handicapului s-au făcut sim
țite în setul decisiv pe care Dinamo ii 
cîștigă cu oarecare ușurință. obținînd 
și victoria in meci cu 3—2 (13, —12, 8.—15, 6). Au evoluat următoarele for
mații : DINAMO — Venera Hofman. E- 
milia Stoian. Margareta șorban (Petru- ta Tache). Constanța Dinculiță (Maria Dobrogeanul. Helga Bogdan (Alexandri
na Constantinescu): C.S.M — Heidrunn 
Schunn, Marinela Milea. Marcela Pripiș, 
Marcela Motronea (Liliana Cotfas). Mar
gareta Vasiu (Doina Gheciov), Mariana Cloțean (Maria Rujai. Arbitrii. Z. Patru (București) și S. Popescu (Constanța), 
s-au achitat corespunzător de o grea misiune, cele cîtevr. grețeli comise ne- 
Influențînd rezultatul.După cum începuse cea de a doua par
tidă. Rapid — Constructorul, se părea 
că vom asista din nou ia o înttlnire echilibrată și disputată. De altfel, giu- 
leștencele au fost deseori conduse în primul set (1—4. 6—10. 7—11). dar, pină 
la urmă, au izbutit să-și impună su
perioritatea, dată de experiența mai vastă a componentelor sextetului.

PROGRAMUL DE AZI

la orele 16 :
Dinamo — Iîapid Constructorul — Penicilina 
Farul — C.S.M. Sibiu
Partida Dinamo — Rapid ya tutca fi urmărită, în transmisie 

llrectă și pe micul ecran.

Deși. în continuare, tinerele echipiere 
ale Constructorului au încercat să o- 
pună o rezistență sporită, ele hu.au iz
butit, pentru că rapidistele nu au fost 
dispuse să cedeze nici un set spre a nu-și diminua șansele la titlu in intilnt- 
rea directă cu Dinamo Scor, 3—0 <12. G, 
4) pentru Rapid. Cuplul Al. Dragomir 
(București) — C. Mușat (Constanța) a 
condus foarte bine următoarele for
mații : RAPID — Florida Fugigi (Cristina Băltărețu), Constanța Băiășoiu. Eu
genia Rebac. Martha Sz.ekeli. elena 
Crișan, Ruxandra Vraniță; CONSTRUC
TORUL — Peana Teodorescu. Elena Pisică. Victoria Banciu. Doina Rusu 
(Narcisa Natea), Daniela Sterîade, Paula 
Cazangiu.

Așadar. în urma rezultatelor înregistrate in această etapă Dinamo și Rapid 
își vor disputa titlul in întîlnirea directă programată pentru simbătă. Deocamdată Dinamo are 17 p (setaveraj 
26:13). în timp ce Rapid 16 p (24:13). ceea ce presupune o luptă deosebită pentru 
fiecare set.In ultimul meci al zilei. Penicilina Iași 
— Farul 2-3 (13, 11, —10, —11, —6).

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA-coresp. județean

PREGĂTIREA MECIURILOR
CU BRAZILIA Șl ARGENTINA, 

ÎN DISCUȚIA BIROULUI 
F. R. FOTBAL

Aseară a avut loc o ședință a Bi
roului federal, in care s-au discutat 
probleme legate de compoziția lotu
lui reprezentativ A și de pregătirile 
sale în vederea celor două apropiate 
meciuri din America de Sud (17 apri
lie cu Brazilia și 22 aprilie cu Argen
tina).

Cu acest prilej, antrenorul Valen
tin Stănescu a informat asupra in
tențiilor sale in privința lotului pe 
care-1 va convoca, iar membrii Birou
lui au făcut unele sugestii- Bineîn
țeles, în structura sa de bază, lotul 
este cel cunoscut, cu Răducanu. Jivan, 
Dinu, Antonescu, Sameș, Cristache, 
Hajnal, Beldeanu, Bălăci, Troi. Ior- 
dănescu, Dumitra-he, Kun, Marcu, 
etc- Au existat propuneri de convo
care și a altor jucători ca Neagu, 
®udu Georgescu pentru compartimen
tul atacului. Mulțescu pentru mijlocul 
terenului, Dobrău pentru linia de 
fund și alții. Lotul definitiv de 19 
jucători n-a fost însă fixat, dat fiind 
că unii jucători susceptibili de a fi 
convocați. vor mai putea fi urmăriți 
in meciurile de duminică, fiind vi
zați in special unii care vor evolua 
în cuplajul interbucureștean.

Selectionabilii se vor reuni luni la 
orele 11 la F.R.F. urmind ca miercuri 
3 aprilie să susțină un joc de verifi
care la Galati cu Fotbal Club din lo
calitate. după care vor reveni la clu
buri. Anoi. luni 8 aprilie jucătorii 
vor fi din nou reuniți pentru pregă
tirile directe în vederea turneului 
sud-american.

Citiți în pagina a 3-a, 
avancronicile celor nouă 
meciuri a!e celei de a 
XXII-a etape a Diviziei A 
de fotbal

de la care spectatorii să plece cu 
promisiunea de a revent la proxi
ma ocazie...
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MllNE ÎNCEPE 0 NOUĂ EDIJIE
A DIVIZIEI A

începînd 'de miine. cele mai bune 
24 formații (12 feminine șf 12 mas
culine) ale handbalului nostru se 
eliniază_ la startul unei noi ediții 
a diviziei A, o ediție comprimată, 
care se va încheia în ziua de 2 Iu
nie. Sistemul de desfășurare a aces
tui campionat este cunoscut (forr 
mațiile sînt împărțite pe două se
rii a cîte 6 echipe, vor juca tur-re- 
tur, primele două clasate din fie
care serie participînd la turneul fi
nal pentru locurile 1—4, iar ocu
pantele pozițiilor 5—6 luptînd pen
tru evitarea retrogradării în turne
ul locurilor 9—12). Pregătirile tutu
ror divizionarelor A s-au încheiat 
și toată lumea este gata de start!

Ce ne poate aduce acest campio
nat ? în primul rînd ne gîndim la 
Un nivel valoric superior 
precedente, nivel pretins și 
lucitele rezultate obținute 
prezentativele țării noastre 
pionatele mondiale din R. 
mană și Iugoslavia. Apoi, se aș
teaptă cu deosebit interes evoluția 
jucătorilor tineri, promovați în ntl- 
Biăr mare în loturile echipelor din

DE HANDBAL!
PENTRU BASCHETBALIST! PROBELE DE CONTROL-DE MARE UTILITATE Finalele campionatelor republicane

de lupte greco-romane la juniori

ediției 
de stră- 
de re

ia Cam- 
D. Ger-

primul eșalon. în sfîrșit, se așteaptă 
și din partea cavalerilor fluierului 
un sezon bun, în care arbitrajele să 
contribuie și ele la deplina reușită 
a meciurilor. Noile hotărîri ale fe
derației de specialitate — pe 
care le publicăm astăzi — 
sînt de natură să stimuleze parti
dele spectaculoase, spiritul de spor
tivitate al echipelor, antrenorilor șl 
publicului. Și subliniem acest lu
cru pentru că numai printr-o ati
tudine corectă, fair-play, a tutu
ror factorilor amintiți, campionatul 
poate atinge cotele înaite pe care 
Ie dorim.

Ne vom reîntîlni, deci, pe terenu
rile noastre cu campionii mondiali 
de la Berlin, cu medaliatele cu ar
gint la Belgrad, iar lucrul acesta 
ne face să retrăim emoționantele 
momente ale campionatelor mon
diale, așțeptînd meciuri palpitante, 
frumoase, la nivelul prestigiului 
handbalului românesc. Fără îndoia
lă, toate echipele doresc același lu
cru ,așa incit acum, înaintea pri
mului fluier, le urăm tuturor de
plin succes !

Mult discutatele probe obligatorii de 
control au fost trecute și de fetele din grupa 1—6 șl de băieții din grupa 7—12. Violența cu care a fost respinsă obligativitatea trecerii normelor s-a dovedit 
nejustifieată. De fapt, totul a fost tn 
sprijinul antrenorilor, care și-au văzut elevii pregătlndu-se cu mal multă conștiinciozitate dedt orlcînd, pentru că — 
oricum — nimănui nu i-ar fi convenit să nu mal joace în divizia A. Firesc, au existat și restanțlerl. Dar, mult prea 
puțini și doar unul mai cunoscut : Cornelia Petrie de la I.E.F.S. Au fost chiar șl unele încurcături la înregistrarea per
formanțelor (altfel nu se explică locul I ocupat do Marta Balogh la viteză), pen
tru care ne-ar place să credem că arbitrii invitați (dar absenți) au remușcări. 
Dar, să nu se uite că acesta a fost doar 
un debut din care avem convingerea că s-au tras Învățămintele necesare și de 
aceea credem că în toamnă echipele se 
vor prezenta mal bine puse la punct (deoarece normele vor fî mal preten
țioase și timpul de pregătire mai îndelungat), iar colegiile de antrenori și 
arbitru vor colabora pentru a asigura 
o organizare optimă trecerii normelor 
de control, acțiune a cărei utilitate a 
fost demonstrată cu prisosință de des
fășurarea primei el ediții.

Predescu (Politehnica), Nanu 12; COM
BINATA CELOR 5 PROBE. 1. VRannyi 
72 p. 2. Dobosl 63. 3. L Rădulescu 80, 4—6. E. Farkas, Golan, Sarchlzlan S3 p.

MASCULIN GRUPA 7—12 I PRECIZIE ; 
1. Dikai (ICHF) 12 p, 2. Antonlu (ICHF) 
10, 3—5. Predulea (Rapid), stănescu (Rapid) , Pascaru (Voința) 9; INDEM1NARE: 
1-3. Vlntilă (Rapid), S. Vidican (Politehnica Cluj). Olosutean (Politehhnica 
Cluj) 18 p. 4. Viciu (Voința) 16; DE
TENTA : 1—2. s. Vldlcan. A. Diaconu (Politehnica Cluj) îl p, 3. Tănăsescu 
(Politehnica București) 10 p, 4. L. Mo-

raru (Politehnica Cluj) 19; VITEZA : 
1—2. Cr. Popescu (Rapid). Barna (Politehnica Cluj) 26 p, 3—11. ‘Mătușei (ICHF), 
Moraru, Diaconu (Politehnica Cluj). Du- descu (Politehnica București), Kxizbal 
(Politehnica București), Pătru. Mltescu. Anton. Pricop (toți C.S.U. Galați) 24 ; 
REZISTENTA : 1—4. Vlntilă, Bulancea, Luncescu (toți Rapid), Tănăsescu 14 p. 
5—8. Lăpușan (Politehnica Cluj), Magoș 
(C.S.U. Galați), Cr. Popescu. Viciu 12 1 
COMBINATA CELOR 5 PROBE > 1—2.Cr. Popescu ți A. Diaconu 74 p, 3. S. Vldlcan 72, 4. Viciu 69, 5. Vlntilă 67. 6. 
Luncescu 66, 7—8. Predulea șl Barna 63.

DIVIZIA B LA BASCHET,

După disputarea întrecerilor turului ai 
diviziei B la baschettreilea, clasamentele 

se prezintă astfel:
MASCULIN

SEȘIA I

CLASAMENTE

IN ZIUA A DOUA, 
NUMEROASE PARTIDE ÎNCHEIATE

ÎNAINTE DE LIMITĂ

A

CAMPIONII MONDIALI -
Conținuta d să dea curs numeroaselor invitații primite, component)! reprezenta, 

tive; masculine de handbal a țării noa- ștre, care au cucerit recent cel de-al 
patrulea titlu de campioni mondiali, s-au aflat ieri dimineață în mijlocul elevilor 
și cadrelor didactice din sectorul VI. Organizată de Cercul pedagogic al profeso
rilor de educație fizică din sectorul VI 
.(din inițiativa profesoarei-metodist Mioa
pa Troliu, director adjunct la Șc. sp. 3) 
ta colaborare cu Școala sportivă 3, în- lilnirea a fost deosebit de emoționantă, 
Jucătorii șl antrenorul emerit Nicolae

APLAUDAȚI DIN NOU...
Nedef primind multe buchete de flori multe felicitări. De asemenea, au 
l!re,.7' campionilor mondiali“'din' partea 
mă, reprezentând un hanbalist, confec
ționate prin metaloplastie de pasionalul 
antrenor, Gheorghe lonescu). Numeroa- 

întrebări Cristian
Kicsid, 
firește,

___ șt multe felicitări. De asemenea, au fost 
oferite frumoase cadouri — drept amintire — campionilor mondiali din partea 
Școlii sportive 3 (mici statuete din ara
mă, reprezentând un hanbalist, confec
ționate prin_ mețaloplastie de pasionalul 
selor șl (uneori)* indiscretelor 
le-au răspuns cu multă plăcere 
Gațu, Ștefan Birtaian. Gabriel 
Radu Voina, Adrian Costua 
antrenorul Nicolae Nedef.

FEMININ GRUPA 1—6 : PRECIZIE IN 
ARUNCĂRILE LA COȘ : 1—2. E. Farkaș 
(„U“ Cluj) și Constantinescu (,,U“ Timi
soara) 14 p. 3—5. ’ —" 'Ferne („U" Cluj), 
ra) 12 p, 6—7. F. nica) și Vilannyi („U‘ 
INDEMÎNARE : 1.
Cluj) 22 p 2—4. _ , . ,Bosco (Rapid). Sarchlzlan („U“ Timișoa
ra) 20 p; DETENTA : 1. Gugiu (Rapid) 
24 p. 2. L. Rădulescu 22, 3. Doboș! 20, 4. Villanyi 13, 5 Vasilescu (Rapid) 16, 6—7. Bolovan (Voința) șl Savu (Voința) 
14; VITEZA : 1. Balogh („U“ Timișoara) 
22 P, 2—3. Vilannyi Vasie (Rapid) 20, 4. Racoviță (Rapid) 16; REZISTENȚA : 
1. Simionescu (Votata) 20 p, 2. Babare (Politehnica) 14. 3—9. T. Rădulescu (Vo
ința). L. Rădulescu, Fierlingar (Voința), 
Schuller („U“ Cluj), Savu (Politehnica),

Covaci („U“ Cluj), 
Goian („U" Tiraișoa- 
Friedlander (Politeh- Timișoara) 19 p; 
Floarea Anca („U“ Ciocan (Politehnica).

Și-

A FOST CONSTITUIT COLEGIUL
DIVIZIONARELORREPREZENTANȚILOR

I O mai veche inițiativă a Federației 
române de handbal a prins viață zi
lele trecute cînd, cu puțin înaintea 
(debutului noii ediții 
reprezentanții tuturor 
țară care au echipe în 
eu fost invitați la o 
Capitală. Ideea este,

A
găsi vreo

1. Med. Tg. Mureș
2. Crișul Oradea
3. Voința Zalâu4. Sănătatea S. M.5. Mureșul Tg. Mureș
6. Unirea Dej

SERIA ll-a
1. Univ. Brașov2_. Uniyerșiț, Craiova
3. Olimpia Sibiu
4. U.M. Timișoara5. Știința Mediaș
6. Constructorul Arad
SERIA m-a

1. Politehnica Iași
2. C.S.M. Iași
3. Știința Ploiești
4. Electrica Fieril
5. Armata Bacău6. Voința Tulcea

15 15 0 1391—1027 30
15 11 4 1169—1007 2515 9 6 1170—1085 24
15 5 16 954—1069 20
15 4 11 1110—1210 19
15 1 14 897—1293 15

15 12 3 1270— 917 2715 ii 4 1Q83— 960 26
15 8 7 1125—1182 23
15 5 10 801—1009 20
15 5 10 1011—1078 20
15 4 11 1063—1207 19

15 15 0 1380— 894 30
15 8 7 1120—1147 23
15 6 9 1121—1128 21
15 6 9 1098—1246 21
15 6 9 1138—1113 21
15 4 11 962—1291 19

FEMININ

DUPĂ TREI TURURI

SERIA IV-a

1, Voința Buc. 21 18 3 1563—1278 392. Armata Buc. 21 17 4 1468—1214 38
3. Progresul Buc. 21 12 9 1421—1541 33
4. I.E.F.S. II 21 11 10 1375—1192 31
5. Mine Energ. Buc. 21 9 13 1373—1446 30
6. Arhitectura Buc. 21 8 13 1586—1573 29
7. P.T.T. 21 7 14 1443—1648 28
8. Universit. Buc. 21 2 19 1343—1680 23

înaintea campionatelor naționale de înot

Regulamentele mai au nevoie de modificări!

SERIA I
1. Inst. Ped. Tg. Mureș; 12 11 1 715—521 232. Metalul Salon ta 12 10 2 776—587 22
3. Știința Medias 12 5 7 599—681 17
4. Știința Sf. Gh. 12 3 9 580—682 15
5. Voința Oradea 12 1 11 515—714 13

SERÎA n-a
1. Constructorul Arad 12 10 2 863—549 22
2. Voința Brașov 12 10 2 785—632 22
C. Med. Timișoara 12 6 6 €16—707 18
4. Universit. Craiova 12 2 10 559—765 14
5. Rapid Deva 12 2 10 598—768 14

SERIA in-a

1. C.S.U. Galați 15 15 0 1213—fiM 30
2. Tomisțex Constanța 15 10 5 922—691 25
3. Moldova Iași 15 7 8 665—892 22
4. Constructorul Galați 15 7 8 678—744 22
5. Sănăt. Ploiești 15 6 9 550—737 21
6. Confecția Focșani 15 0 15 347—712 9

SERIA IV-a

I. Arhitectura Buc. 15 12 3 943—614 27
2. Progresul Buc. 15 12 3 897—647 27
3. I.E.F.S. II 15 12 3 879—600 27

Universit. Buc. 15 4 11 509—713 19
5. Med. Buc. 15 3 12 576—838 18
6. P.T.T. Buc. 15 2 13 458—850 17

BOTOȘANI, 29 (prin telefon). — 
Campionatul republican de lupte 
greco-romane pentru juniori (mici și 
mari), început joi în Sala spor
turilor din localitate, a continuat vi
neri. Atît în reuniunea de diminea
ță, cit și în cea de după amiază — 
încheiată seara tîrziu — s-au dispu
tat pe cele trei saltele de concurs 
numeroase partide decisive 
mult rivnitele tricouri de 
ai țării. Dar, la nici o categorie 
greutate favoriții n-au reușit 
să se desprindă de adversarii 
re emit pretenții la locuri 
și astfel, abia confruntările 
de sîmbătă, vor desemna pe 
clasați.

întrecerile din cea de a doua zi, 
au prilejuit dispute deosebit de apri
ge, de apreciat nivel tehnic. Explica
bil, deoarece noile modificări ale 
regulamentului internațional — apli
cate pentru prima oară la aceste fi
nale — prevăd, printre altele, victo
ria asemănătoare tușului atunci cînd 
un concurent s-a distanțat la 12 
puncte tehnice și desființarea deci
ziei de egalitate. Iată de cs, nume
roase partide din această zi au luat 
sfîrșit înainte de limită, la unele ca
tegorii înregistrindu-se astfel de de
cizii pe toată linia de-a. lungul unui 
întreg tur. De pildă, toate meciurile 
juniorilor mari de la categoriile 43, 
52, și 74 kg din turul III, cat. 90 kg 
și +100 kg — turul II s-au încheiat 
cu victorii prin tuș sau superioritate 
la puncte.

Ială și citeva rezultate mai semni
ficative din meciurile juniorilor mari : 
cat. 48 kg — P. Bărăgan (Metalul 
Buc.), b.t. V. Iancio (Brașov), 52 kg 
— C. lonescu (Steaua) b.t. I. Cotea- 
nu (Rapid Buc.), 57 kg — Gh. Du-

pentru 
campioni 

de 
încă 

lor, ca- 
fruntașe 

finale, 
primii

mitriu (Metalul Buc.) b.t. I, Schmidț 
(Lugoj), 62 kg — C. Arcadia (Progre
sul Buc.) b.t. A. Buduna (Pitești), 
74 kg — N. Vlad (Constanta) b.t. V. 
Plotic (Botoșani), 82 kg — St. Amor- 
țoaie (Botoșani) b super. T. Rizea 
(Arad), V. Prențiu (Steaua) b.ț. C. 
Miu (Slatina), 90 kg — P. Dlcu (Tg. 
Secuiesc) b.t. I. Kiss (Satu Mare), 
100 kg — G. Pop (Oradea) b.t. I. Va- 
sile (Dinamo Buc.) + 100 kg. — P. 
Pintea (Rapid Buc.) b.t. M. Buzatji 
(Timișoara).

întrecerile se încheie sîmbătă ia 
prînz.

Costin CHIRIAC

TRIAL PENTRU
C. E. DE JUNIORI 

LA POPICE

a diviziei A, 
secțiilor din 
primul eșalon 
consfătuire în 

, fără îndoială, 
binevenită, iar ca dovadă că a fost 
apreciată stă faptul că 23 din cele 
24 de divizionare A și-au trimis re- 
prezentanții la București. A lipsit, 
totuși, cineva —. un delegat din par
tea Universității Timișoara — și ori-

cit am căuta nu putem ___
scuză pentru această absență, NEMO- 
TIVATĂ Și NEJUSTIFICATĂ, care 
vorbește de la sine despre dezintere
sul arătat de clubul și secția respec
tivă față de preocupările federației.

— s-a dovedit deosebit
iar la capătul celor 4 
au fost abordate mul- 
ale fruntașelor hand- 
ale noului campionat 

—- toată lumea a fost 
asemenea întîlniri să

HOTĂRÎRI
ALE F.R. HANDBAL
In dorința de a crea o atmos

feră de deplină sportivitate în 
incinta terenului de joc (inclusiv 
pe banca rezervelor) șl pentru a 
dezvolta spiritul de inițiativă si 
personalitatea jucătorilor to tim
pul partidelor oficiale, F. R. 
Handbal a hotărît, în ședința Co
mitetului federal, o serie de mă
suri pe care le vom prezenta în 
rindurile următoare :

1. La jocurile oficiale, pe banca 
rezervelor au dreptul să ia loo 
maximum 9 persoane din partea 
fiecărei echipe înscrise pe foaia 
de arbitraj (5 jucători de schimb 
in echipamentul adecvat, 1—2 an
trenori, un medic șl un conducător — delegat — al formației);

2. Persoanele oficiale ale unei 
echipe care iau loc pe banca re
zervelor vor avea dreptul să conducă formația in timpul jocului 
numai In condițiile următoare ■

a. să nu transmită jucătorilor 
indicații cu ton ridicat, atît celor 
din teren, cît șl celor da pe 
bancă;

— să nu circule pe marginea te
renului de joc ;

— să nu dea indicații pe ton 
ridicat, chiar dacă se află în tri
bună (ca urmare a unei sancțiuni 
discipjinare).

b. să cheme jucătorii la banca 
rezervelor pentru schimbare ;

— să cheme jucătorii la mar
ginea terenului, îrj dreptul băncii 
rezervelor, și să le dea indicații 
tehnico-tactioe pe un ton adec
vat.

Nerespectarca prevederilor de 
mai sus va Ii asimilată drept 
„comportare nesportivă pe banca 
rezervelor" și se va sancționa 
după cum urmează ;

— avertisment ;
— descalificare (sancțiune disciplinară carș atrage obligativi

tatea părăsirii băncii rezervelor 
Șl a incintei terenului).Aceste sancțiuni pot fi comple
tate cu dictarea unei aruncări li
bere Împotriva echipei tn culpă, 
cu excepția situațiilor în care 
este necesară aplicarea legii a- 
vantajulul sau ctod jocul s-a în
trerupt dinainte, cazuri cînd r®_ 
luarea se va face prin aruncarea 
corespunzătoare faptului care a dus la întrerupere.

Destinate, așa cum spuneam, 
instaurării unei atmosfere da de
plină sportivitate pe terenurile 
noastre de handbal, măsurile de 
mal sus se impun studiate temei
nic de toate comisiile teritoriale 
și de secțiile de handbal, arbitrii 
delegați luind măsuri grabnice 
de punere în practică a lor la toate meciurile

Incepînd de la 1 martie a.c. au intrat in vigoare noile precizări 
făcute de Federația internațională 
de Handbal la cîteva puncte din 
regulamentul de joc.1. Prin fault grosolan se înțe
lege'orice abatere în care un ju
cător periclitează, în mod inten
ționat, integritatea corporală a 
adversarului. In conformitate cu 
prevederile articolului 6. un fault grosolan comis în propria jumă
tate de teren se sancționează cu 
aruncare de la 7 m, iar jucătorul 
în cauză este eliminat din teren, cliiar fără avertisment prealabil, 
pa baza articolului 17.2. Un jucător eliminat pe 2 sau pe 5 minute pentru o abatere, va 
fi eliminat întotdeauna pe 5 mi
nute în caz de recidivă pentru 
același tip de abatere (cu excepția situațiilor care impun elimi
narea definitivă);Distingem următoarele tipuri de 
abateri : a) abatere în comporta
rea față de adversar (faulturi de orice fel)b) nerespeetarea dis
tantei de 3 m inclusiv împiedica
rea contraatacului prin alte mijloace decit faultul (îndepărtarea 
mingii de la locul de executare, 
lovirea mingii din mina celui care lansează contraatacul, reținerea 
■ningi! de către jucătorii echipei 
iare a comis abaterea); c) aba- 
:eri disciplinare in comportarea 
țață de arbitri, public, adversari, 
coechipieri.3. Dacă un jucător al echipei în 
apărare comite o abatere pentru 
rare ar trebui să fie eliminat temporar sau definitiv șt din con
siderente legate de aplicarea legii avantajului arbitrul nu întrerupe 
focul, cavalerul fluierului va ri
dica un braț, cu pumnul închis (ca la avertisment), iar cu brațul 
celălalt va indica jucătorul vinovat. In acest mod se atrage aten
ția jucătorului respectiv și publi
cului că, la prima întrerupere de 
foc, cel' care a comis abaterea va fi eliminat. Eliminarea se dictea
ză, așa cum am spus, ța prima 
Întrerupere (gol. ieșirea mingii în afara liniilor de margine, arun
care liberă sau de la 7 m), iar incul se va relua cu o aruncare corespunzătoare cauzei care a dus 
la întreruperea partidei. Dacă 
echipa care a comis abaterea intră în posesia mingii, arbitrul va 
fluiera imediat, va elimina jucă
torul vinovat de abaterea semna
lată Și Va relua meciul cu o arun
care liberă în favoarea echipei care ințrase în posesia mingii. 
Bineînțeles că în condițiile în care desfășurarea jocului permite dictarea unei eliminări fără întreru
perea întilnlrii. acest lucru este 
regulamentar.

Consfătuirea 
de interesantă, 
ore — în care 
tipie probleme 
balului nostru, 
și ale secțiilor 
de acord ca 
aibă loc periodic, întrucît oferă exce
lente prilejuri de rezolvare a unor 
probleme curente, și chiar a eventua
lelor litigii. Este de subliniat faptul 
că printre delegații la consfătuire 
s-au aflat nu numai conducătorii 
echipelor, ci și președinți de secții, 
președinți de asociații și de cluburi. 
Reprezentanții Biroului federal pre- 
zenți la această consfătuire — loan 
Kunst- Ghermănescu, președintele 
F.R.H., Lucian Grigorescu — secretar 
general al F.R.H., general maior Du
mitru Șerban și dr. Gheorghe Săves- 
cu — au propus participanților for
marea unui „Colegiu al reprezentan
ților divizionarelor A”, propunere pri
mită cu deosebit interes și aprobată 
în unanimitate.

Cu același prilej s-a fixat și data 
următoarei consfătuiri : 15 Iunie. în- 
tîlnlrea va avea loc la Baia Mare (ca 
urmare a invitației clubului Minaur) 
Biroul federal urmlnd să 
normele de funcționare a 
ganism și planul tematic 
melor care se vor discuta 
nile colegiului.

stabilească 
acestui or
al proble- 
in reuniu-

Luna aprilie — luna marilor 
competiții cu caracter intern ale 
sezonului. Prima întrecere de am
ploare este rezervată celor mai ti
neri înotători. între 9 și 11 aprilie, 
La Mamaia este programat campio
natul național pe echipe al copii
lor, competiție aflată la cea de a 
doua ediție.

în program sînt cuprinse 34 de 
probe ce se vor desfășura în serii 
contracronometru. Fiecare sportiv 
are dreptul de a participa 
doar în cursele categoriei sale de 
vîrstă (A, B sau C). Secțiile pot 
înscrie cite un înotător (sau o șta
fetă) la fiecare probă a categoriei 
respective. Numărul limită de în
scrieri pentru fiecare club este de 
35 de sportivi.

La finele competiției se va decer
na titlul de campioană republicană 
pe echipe. Vor fi alcătuite de ase
menea clasamente separate pentru 
fiecare grupă de vîrstă, la băieți 
și fete. în sfîrșit, vor fi sta
biliți și campionii pe probe ai 
fiecărei categorii de vîrstă.

O săptămînă mai tîrziu, la Cluj, 
se vor desfășura campionatele re
publicane în bazin acoperit. Ini
țial, întrecerile urmau să aibă loc 
între 21 și 24 aprilie, dar printr-o 
recentă hotărîre a biroului federal, 
concursul seniorilor a fost devan
sat cu trei zile și prima reuniune 
se va desfășura în dimineața zilei 
de 18 aprilie.

Cîteva spicuiri din regulament : 
participarea Ia campionat este con
diționată de obținerea unor ha
remuri (61,0—100 m liber bărbați, 
1:17,0—100 m bras bărbați, 5:40,0 
—400 m liber femei, 1:09,0—100 
m delfin bărbați, 1:21,0—100 ni
delfin femei). Din păcate însă a- 
ceste cifre sînt cu totul nesemnifi
cative chiar pentru nivelul de dez
voltare a înotului românesc și ca 
atare prea puțin stimulative. Pro
bele se vor desfășura — exceptînd 
cursele de 800 m, 1500 m liber și 
ștafetele — în serii eliminatorii și 
finale, iar la fiecare dintre între
cerile respective care vor aduna 
mai mult de 14 concurenți se va 
organiza și finala a doua. în legă
tură cu acest punct al regulamen
tului — CLASAMENTUL PROBEI 
SE STABILEȘTE PE BAZA RE
ZULTATELOR DIN AMBELE FI
NALE — ne exprimăm însă și o 
serioasă nedumerire : cum este po
sibil ca un sportiv care nu s-a ca
lificat pentru prima finală să poa
tă ajunge totuși pc podiumul de 
premiere și chiar campion. Teore
tic și chiar practic, acest lucru este 
posibil conform regulamentului în 
vigoare!... Credem că un studiu 
mai atent al acestuia ar duce cu 
siguranță la evitarea unor situații 
care ar știrbi 
competiții.

Pregătirile pentru campionatele 
europene de juniori au început. 
Sîmbătă și duminică va avea loa 
un concurs de verificare a stadiu
lui pregătirilor efectuate de cei 
vizați a reprezenta țara noastră la 
competiția continentală, rezervată 
tinerilor popicari. Au fost invitate 
20 de fete și 12 băieți, remarcați 
în campionatul divizionar.

întrecerile se vor desfășura tur- 
retur pe arenele Voința (masculin) 
și Constructorul (feminin) din Ca
pitală. Se joacă la probele clasice 
de 100 bile fete și 200 bile băieți. 
Primul schimb va intra pe pistă 
sîmbătă la ora 10, iar manșa a 
doua va începe duminică la ora li.

prestigiul acestei

Adrian VASILIU

Din viața secțiilor de moto

1 O ;

HANDBAL

„CAMPIONATUL SE
După cum se știe, miine debutează o nouă ediție a campionatului republican 

de handbal, divizia A. In legătură cu acest veritabil eveniment, am solicitat 
antrenorului CORNEL OȚELEA, condu
cătorul echipei campioane, Steaua, citeva

CORNEL OȚELEA (Steaua)

ANUNȚĂ DIFICIL'
opinii. Iată ce ne-a declarat interlocutorul nostru :

„Noua formulă de desfășurare a campionatului creează un interes mărit față 
de edițiile trecute, cu atît mal mult cu

BASCHET București):

Un sfat competent: antrenorul Paul 
sudor, Dumitru Petruse, care și-a pus 
sist, cum șă-și pregătească mai bine 
pionatului republican

Deși are o vechime apreciabilă, 
secția moto a asociației sportive Tor
pedo Zărnești s-a făcut cunoscută 
în ultimii ani, datorită frumoasei 
comportări a tinerilor și vîrstnicilor 
de aci în cadrul raliului motoretelor 
românești. Din toamna anului 1972, 
de cînd a venit la conducerea teh
nică a secției inimosul antrenor Paul 
Miilner. reprezentanții întreprinderii 
„6 Martie" din Zărnești se remarcau 
și în alte genuri de întreceri, pio-

er (drecupta) ti arată tmarului 
ând să devină un bun motocro-

Miilner (dre(y)ta) îi arată tinărului 
în gî

mașina pentru prima etapă a cam- 
Foto : Matei NEAGU — Zărnești

nierul Ernest Miilner devenind cam
pion republican de motocros la pro
ba rezervată motoretelor „Mobra".

în așteptarea apropiatului sezon, 
consiliul asociației sportive Torpedo 
Zărnești (președinte ing. Nicolae 
Dumitru) 4 luat măsuri de natură 
să impulsioneze activitatea motoci- 
clistă din uzina și orașul respectiv. 
Biroul secției a fost completat cu oa
meni cu tragere de inimă pentru 
această muncă, în fruntea lui aflin-

du-se acum contabilul șef al uzinei, 
Ion Suraru. Inventarul secției s-a 
îmbogățit cu motorete, piese de 
schimb, motoare pentru motocros, e- 
chipament si alte obiecte strict nece
sare pregătirii temeinice a alergăto
rilor și mașinilor pentru concursuri. 
Mecanicul secției — Pompiliu Mitar- 
că va fi ajutat, în orele de răgaz, 
de strungari, sudori și alți pasionați 
ai sportului cu motor la buna între
ținere a motocicletelor. S-a ales un 
nou traseu de motocros pentru an
trenamente și concursuri pe Dealul 
Breghina, utilat cu aparațura cores
punzătoare, mai puțin startul meca
nic care va fi confecționat în scurt 
timp. în sfîrșit, sportivii șe vor mu
ta în cursul acestui an în casă nouă, 
o clădire situată tn incinta stadionu
lui uimind a fi reamenajată conform 
cerințelor actuale.

Ceea ce ne-a impresionat in mod 
deosebit a fost infuzia de tineret pro
dusă în această
Paul Miilner
22 de sportivi 
începători. îi 
tînărul sudor 
tricianul Ion
Ernest Miilner
oare se pregătesc cu conștiinciozitate 
în vederea startului in campionatul 
de motocros.

Se știe că motociclismul românesc 
duce o acută lipsă de alergători frun
tași și ar fi foarte bine ca exemplul 
conducerii asociației sportive Torpe
do Zărnești, care se preocupă în
deaproape de creșterea cadrelor de 
nădejde, să fie urmat de celelalte 
cluburi și asociații cu secții de per
formanță din tara noastră.

Traian IOANITESCU

secție. Antrenorul 
lucrează în prezent cu 
legitimați și o serie de 
inspiră multă încredere 
Dumitru Petruse, elec- 
Popa, precum și elevii 

și Alexandru lies,

„SPECTATORII VOR ASISTA
In sala Floreasca se desfășoară meciurile primului turneu al ultimului tur 

al campionatelor republicane de baschet. Ia care iau parte echipele feminine din 
grupa 1—6 și cele masculine din grupa 7—12. Obișnuitul comentariu este făcut, de astă-dată de antrenorul fruntașei 
clasamentului :

GRIGORE COSTESCU (Politehnica
LA ÎNTÎLNIRI

nai. în sfîrșit, profit 
a sublinia caracterul . .. turneu pentru sportivele vizate să faeă 
parte din reprezentativa României. M-ar bucura să văd toate jucătoarele evolutnd. 
la cel mai înalt nivel, dorind să se im
pună în fața antrenorilor lotului4*

DINAMICE"
de ocazie pentru de test al acestui

cît competiția celor mal bune formații din țară începe la scurt timp după suc
cesul reprezentativei noastre la C.M. din R.D. Germană. După părerea mea me
ciurile se vor ridica la un bun nivel 
tehnic și vor reuși să atingă uneori chiar cele mai înalte cote ale exigenței. 
Majoritatea formațiilor pornesc la luptÂ cu loturi puternice, omogene, alcătuite din jucători cu experiență capipetițio- 
nală. Alături de aceștia vor apărea și handbaliști tineri, în care se pun marl speranțe și de la carș se așteaptă con
firmări. Cred că seria I. unde va îuca și Steaua, este cea mâi puternică și mal 
echilibrată. Formațiile Dinamo Bucu
rești. Universitatea Cluj și Independența Sibiu reprezintă adversari redutabili.' 
parteneri de întrecere valoroși, capabili să dea o replică extrem de puternică. 
Același lucru este valabil și pentru proaspetele promovate, Știința Bacău și 
A.S.A. Tg. Mureș, ultima dintre ele fiind 
adversara noastră din partida de debut. Handbaliștii de la Steaua sînt animați cte dorința de a păstra titlul de campioni ai 
țării și vor căuta, în consecință, să lupte 
din toate puterile pentru a atinge în final obiectivul propus. Precizez, Insă* 
campionatul se anunță dificil t“

GRIGORE COSTESCU (POLITEHNICA 
BUCUREȘTI) : „Turneul este deosebit de important pentru . pol, deoarece vom în- 
tîlnl echipe valoroase, pe care va trebui 
să le întrecem pentru a ne reali?.! obiectivul propus, adică păstrarea titlului. 
Este adevărat că avem un avans de 
două puncte față de Voința șl I.E.F.S., dar nu uităm că vom mal juca de cite 
două ori cu fiecare dintre aceste echipe și că... și ele doresc să cîștlgc campionatul. Din această dispută, sînt convins 
că vor avea de clștigat tn primul rînd 
spectatorii, care Vor ' asista la meciuri dinamice, așa cum au oferit do multe 
ori baschetbalistele noastre în cursul 
acestui bogat sezon intern șl lnternapo-

POLO C
„CINE VA 
PUTIN VA

)

RUGBY GHEORGHE MAHOIE (Glorii)
„SlNTEM HOTARlII SA OBȚINEM UN REZULTAT RUN" 

a clasamentului. Iată deci că, cel 
țin sub aspectul mizei, meciul cț«R miine de pe stadionul Gloria se anunță foarte disputat. Băieții mei știu cS 
Farul este un „XV" puternic, practicant al unui rugby modern. De aceea; 
ne-am pregătit cu toată seriozitatea; 
în această săptămînă pentru a ne pre-K zenta cît mai onorabil, hotărîțl de 
da totul pentru un rezultat bun. Per-f. 
sonal, sînt convins că va fi și 
meci frumos, deschis"

GHEORGHE MANOLE (Gloria): „Du
minică, campionatul programează pentru ndl un meci foarte greu, cu Farul, 
în care victoria este mal mult decit 
necesară ambelor formații. Desigur, din considerente diferite. Echipa pe care 
o antrenez are nevoie de cele trei 
puncte pentru â putea spera în con
tinuare 'la menținerea în primul eșalon al rugby-ulul nostru. Constănțenil 
— pentru a-șl duce mai departe asal
tul de primăvară asupra primei poziții

VASILIU (Rapid)
CREȘI MAI 
CÎȘTIGA!"

de Ia ora 11, piscinaMiine dimineață, de Ia ora 11, piscina 
acoperită Floreasca va găzdui derby-ul campionatului republican de polo, par
tidă ce opune singurele formații neînvinse pînă la această oră, DINAMO 
BUCUREȘTI, actuala deținătoare a ’1" țiului și RAPID BUCUREȘTI. Iată șl opi
niile celor doi antrenori Înaintea primei 
confruntări directe ale celor două formații fruntașe t

CONSTANTIN VASILIU (RAPID) I ^F, drept, echipa noastră nu a strălucit în 
partidele anterioare. Dar ca șl în alți 
ani, sînt convins că ea se va regăsi total în partida cu Dinamo. Am reușit 
să-l recuperăm pe llie Slăvei (a avut o 
ușoară conjuctivită) și Nicolae Olac (bolnav), astfel că vom alinia duminică 
cea mai bună formație. In ultimele zile 
am antrenat mal1 mult situațiile de „om 
tn plus", deoarece am ratat destul de mult în actualul campionat. Aș dori să 
fie un joc corect in limitele unei 
plane sportivități. Cine va greși 
puțin va cîștiga !...".

ANATOl GRINȚESCU (DINAMO): prezentăm la acest meci țn condiții__
tre cele mal dificile, fără trei jucători 
din lot (Teodorescu, Mirea. Pop) și cu 
Dinu Popescu care nu a intrat în apă de aproape două săptămînl, Fiecare ju
cător este însă conștient de Importanța 
unui start bun, de faptul că șl de acest 
meci depinde selecționarea in lotul reprezentativ. Un dublu stimulent care va 
trezi ambițiile jucătorilor noștri șl le va aduce aminte, în plus, că sînt campioni, 
sper că voiri asista la o partidă plă
cută, Iar cine va juca mai bine — să cîștlge I"

t,Ne dln-

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA IN MUNCA ASOCIAȚIILOR SPORTIVE DINAMO
La sfirșitul șăptămînil trecute a 

avut loc în București o consfătuire a 
președinților și membrilor consiliilor 
de conducere ale asociațiilor și clu
burilor sportive Dinamo din întreaga 
țară.

Lucrările consfătuirii au SCO'S 
evidență modul în 
sportive Dinamo au 
în fapt sarcinile ce 
tărirea Plenarei C.C. 
bruarie-martie anul 
rea îmbunătățirii și 
acțivității sportive de masă.

Din darea de seamă, ca și 
discuțiile' care au urmat, a reieșit 
că pentru Îndeplinirea prevederilor 
Hotărîrii de partid, șșgciațiile Dj- 
namo au elaborat programe de acti
vitate orientate spre extinderea și 
intensificarea acțiunilor la ramurile 
și probele cu caracter tehnico-apli
cativ, îndeosebi tir, judo, înot, schi, 
lupte și spre diversificarea formelor 
simple de mișcare, larg accesibile și 
desfășurate în aer liber, prin care 
să se asigure o activitate permanentă 
cu toți membrii asociațiilor sportive. 
Pe această linie, multe cjintre asocia
țiile sportive Dinamo au inițiat 
marșuri, crosuri, concursuri de pa
trule, combinate cu exerciții de tra
gere și orientare în teren. Tot în 
rîndul acțiunilor încununate de succes 
se înscriu și crosurile tineretului or
ganizate de către asociația Dinamo 
Bâneasa, ca și de către asociațiile 
Dinamo din orașele Brașov, Galați, 
Tg. Mureș, Slobozia .și Constanța.

A fost apreciată reluarea Dinamo- 
viadelor, încadrate în „Cupa Tinere
tului" întreceri sportive de masă cu

" tradiție. Dinamoviadele de cros, judo, 
în această pe- 

interesul mem- 
militarilor în 

influențînd po-
în 

care asociațiile 
reușit să traducă 
decurg din Ho- 
al P C.R- din fe- 
trecut, în vede- 

impulsionării

din

tir și schi desfășurate 
rioadă au amplificat 
brilor asociațiilor și 
termen pentru sport, 
zitiv procesul de inițiere și pregă
tire a tineretului în disciplinele spor
tive amintite. în această privință, 
un exemplu este edificator. La Di- 
namoviada de cros au fost angrenați 
peste 12 500 de tineri, în timp ce la 
Dinamoviada de tir, în etapele pe 
grupe și cercuri sportive, a fost cu
prinsă îp întreceri marea majoritate 
a membrilor asociațiilor sportive.

„Pentru ca Dinamoviadele să influ
ențeze in și mai mare măsură pro
movarea sportului de masă — a su
bliniat in darea de șeamă, tovarășul 
general-locotenent Alexandru Dă
nescu, adjunct al ministrului de in
terne — acestea se vor desfășura în 
viitor pe baza unui program anual, 
la un număr sporit de ramuri, avîn- 
du-se in vedere atît sporturile teh- 
nico-aplicative, cit și cele prevăzute 
în regulamentul concursului republi
can de masă „Cupa tineretului"- Tn 
acest scop s-au elaborat indicații 
organizatorice și s-a întocmit un 
regulament privind modul de desfă
șurare a Dinamoviadelor și sarcinile 
ce revin asociațiilor pentru participa
rea Ia aceste competiții."

O contribuție importantă la angre
narea salariaților ministerului în 
practicarea sportului a avut-o și con
tinuă să o aibă campionatul asocia
ției, organizat pe grupe și cercuri 
sportive la atletism, fotbal, volei, tir, 
înot, judo, șah și tenis de masă, pe 
baza căruia se desemnează sportivii

și echipele fruntașe pe asociații, pre
cum. și campionii pe unitate la dife
rite ramuri sportive. Pentru buna 
organizare și desfășurare a campio
natelor ș-au făcut remarcate asocia
țiile Dinamo Sibiu, Păltiniș Ciuc, Iași, 
Deva, Galați, Victoria și Tiinari din 
București, care, pe lingă faptul că 
au mobilizat un număr mare de par- 
ticipanți, au reușit să eșaloneze în
trecerile sportive pe o perioadă de 
timp mai îndelungată și la mai multe 
ramuri sportive.

O inițiativă bună reliefată cu pri
lejul consfătuirii, a fost aceea a aso
ciațiilor Dinamo care au organizat 
întîlniri sportive bilaterale, atît pe 
plan local, cit și la nivel interjude- 
țean. Merite in realizarea 
menea acțiuni revin cu

organizarea 
de masă în 
numai sala- 
membrii lor

unor ase- 
deosebire 

asociațiilor Dinamo Piatra Neamț și 
organizatDinarrio Suceava, care au 

întreceri la volei, fotbal, șah și tenis 
de masă. La riridul lor. asociațiile 
Dinamo din Alba Iulia, Vrancea, 
Vaslui. Tirgoviște, Iași au organizat 
întreceri la diferite discipline, 
echipe ale asociațiilor sportive 
localitate.

„Succesele obținute pe linia inten
sificării activității sportive <|e masă 
in organizațiile și unitățile ministe
rului au fost determinate — s-a mai 
subliniat in darea de seamă prezen
tată — de sprijinul direct și cres- 
cind pe care comandanții ii acordă 
consiliilor de conducere ale asocia
țiilor, de preocuparea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru asigurarea unui contat de 
răspundere în rezolvarea probleme
lor educației fizice și sportului,

cu 
din

pentru desfășurarea unei largi și te
meinice activități politico-organizato- 
rice, in vederea îndeplinirii integrale, 
la un nivel superior, a măsurilor sta
bilite pe această linie".

Din darea de seamă, ca și din dis
cuțiile care au urmat, au reieșit, însă, 
și o serie de lipsuri care se cer grab
nic lichidate. S-a vorbit despre ne
cesitatea unei mai mari preocupări 
pentru programarea și 
concursurilor sportive 
care să fie angrenați nu 
riații ministerului, ci și
de familie ; despre accentul care tre
buie pus pe tir, înot, lupte, judo etc., 
discipline cu un pronunțat caracter 
tehnico-aplicativ care, deocamdată, 
sînt încă insuficient practicate de 
către șalariații ministerului și pentru 
a căror impulsionare, planul dc mă
suri prevede o seamă de acțiuni-

Cu prilejul consfătuirii, tovarășul 
Emil Ghibu, secretar al C N.E F.S., a 
ținuț in fața r.unieroasei asistențe o 
interesantă prelegere privind necesi
tatea imperioasă a mișcării, a prac
ticării sportului, cu largile lor impli
cații în activitatea sportivă de masă, 
școlară și de performanță. De ase
menea, au fost ascultate cu interes 
pledoariile pentru înot și atletism 
susținute de către profesorii Carol 
Corcek și Alexandru Stocnescu.

în încheiere, tovarășul general-lo- 
cptenent Alexandru Dănescu a apre
ciat modul în care s-au desfășurat 
lucrările consfătuirii și a trasat sar
cinile corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea rezultatelor.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

AZI ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR 
LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MIINE

17

Programul concursului Pronosport de 
duminică, 31 martie 1974, : . ’■ '
meciuri din campionatul nostru 
fotbal divizia A italian.

Redăm pentru 
mul concursului,.

eupșlnde
__ ' . : de 

șl din campionatul 
pronosportlștt progra-

f*]
Se adu.ee Ia cunoștință parUclpanțllor la concursul Pronosport din 7 aprilie 

1974 că meciul VI, S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș, se înlocuiește cu meciul 
Roma — Lanerossl, făctadu-se șl cuve
nitele modificări pe afișele și fluturașll 
din ’

I. Rapid — Steaua
n. Sp. studențesc — Dtaamo

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 
Roll Timișoara — Poli. Iași 
Univ. Craiova — „U“ Cluj 
Petrolut — C.S.M. Reșița 
St. roșu — F.C. Constanța 
Jiul — U.T. Arad
C.F.R. Cluj

X. Florentina
XI. inter — 

xil. Juventus
XIII. Roma —

ni. 
IV.
V. 

VI.
VII. 

vin.
IX.

concurs,

s.C. Bacău 
Milan 

Bologna
— Torino 

Lazio

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 1.154.940 lei.
Extragerea I s 32 83 37 71 33 7 57 81 65
Extragerea a ll-a : 31 28 18 16 70 72 6 55 82.

29 MARTIE 1974 ;

Plata cîștîgurilor de Ia această tragere se va face astfel : în Capitală (ie
8 aprilie pînă la 29 mai 1974 ; In țară de la 10 aprilie pînă Ia 29 matla

1974, inclusiv.

SiMBÂTĂ
ATLETISM. Sala „23 August", ora 

16.30: „Cupa Școlarul" la toate cate
goriile de juniori și copii.

BASCHET. Sala Floreasca. de la ora 12.30 : C.S.U. Galati — Rapid
(m). Politehnica Cluj — I.C.H.F. (m), 
Voința Timișoara — Politehnica București (m), „U“ Timișoara — I.E.F.S. (f). „U“ Cluj — Politehnica 
București (f). Rapid — Voința (f), 
(meciuri în cadrul campionatelor republicane).

FOTBAL. Stadionul Giulești. de la ora 14.30: Rapid — Luceafăivl (fe
minin); ora 16: Rapid — Steaua (ti- 
neret-rezerve): stadionul Politehnica, 
ora 16: Sportul studențesc — Dinamo (tineret-rezerve).

RUGBY, 
ora 16.30: 
tura.

VOLEI :____________
Spartac — Progresul (B , __
Inst. pedagogic, ora 13: Universitatea 
— C.P.B. (15, f): s -la Giulești, ora 17: 
Confecția Medicina

Stadionul Constructorul, 
Constructorul — Arhitec-

Sala Flacăra roșie, ora 17:
" ’ ---  '3 ’ f j; sala

— Electra, Locomotiva 
(B, m).

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August", ora 

9.39: „Cupa Școlarul" la toate cate
goriile de juniori și copii.

BASCHET. Sala Floreasca. de la ora 8.30; Politehnica Cluj — Voința Ti
mișoara (m). ,.U“ Cluj — „U“ Timi
șoara (t). I.C.H.F. — C.S.U. Galați 
(m); de la ora 16: Rapid — Politehnica București (m), Politehnica — 
Rapid (f). Voința București — I.E.F.S.

(f) (meciuri tn cadrul campionatelor republicane).
CICLISM. Șoseaua București — plo

iești, (varianta Buftea), ora 9.30 : 
„Cupa municipiului București*.

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 16: Rapid — Steaua: ora X745: 
Sportul Studențesc — Dinamo (Divi
zia A); terenul Autobuzul, Autobuzul — Nitramohia' 
(Div. B); terenul Laromet, 
Tehnometal — Argeșul (Div. C); terenul

ora 11 : Făgăraș 
ora HI Mihăilești 

--- -—_., ora 11:T.M.B. — I.O.R. (Div. c) ; terenul Si
rena, ora 11 : Sirena — Laromet (Div. 
C); -------- - ------ - ' '11 : 
C): rea 
C); . , .Electronica (Div. C).

terenul Steaua (Gheneea), 
Șpimii Tarom — Triumf 
terenul Olimpia, ora 11.30 : Uril- 
Tricolor — Dinamo Slobozia (Div. 
terenul Voinfa. ora 11 : Vqința —-

ora 
(Div,

GIMNASTICA. Sala Dinamo, de la ora 9 : ..Cupa Triumf" rezervată gim- 
naștilor de cat. a IIT-a și a IV-a ; 
sala tineretului, de la Ora 9: „Cupa 
Triumf" rezervată gimnastelor de a Ill-a și a IV-a.

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
tl : Dinamo — Rapid (Div. A).

RUGBY. Stadionul Steaua, ora
Steaua — Rulmentul ; stad onul Glo
ria, o-ra 9.30; Dinamo — CS.M. Sibiu. 
ara 11 : Gloria — Farul (meciuri de piv. A); stadionul Ciulești, ora 10 : 
Rapid — ș.N. Oltenița : stadionul 
Aeronautica, ora 11 : Aeronautica — Oțelul: stadionul Tineretului (IV). 
ora 12,30 : Politehnica — Tînărul pe
trolist (meciuri în cadrul div. B).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora 19, 
Confecția — Universitatea Iași (B. f).

cat.

ora

îl :

*****
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IMPERATIVUL ETAPEI

RESPECTA CA SA FII RESPECTAT!
De atîtea ori, la acest colț al imperativelor pe care le ridică 

fiecare etapă a competițiilor fotbalului nostru, s-a discutat despre 
o lege fără de care a concepe întrecerea sportivă însemnează a-i 
nega însăși rațiunea: legea corectitudinii în luptă, a respectării 
coechipierului și adversarului, a arbitrului și publicului. Condiția 
aceasta primordială a disputei din arenă • — din nefericire -- tot 
mal des uitată, In focul unei lupte care abandonează, de multa ori, 
scopul ei pentru unele mult mai mici, imediate ți trecătoare, con
damnabile adeseori; e acea luptă oarbă pentru victoria din jocul 
respectiv, pentru smulgerea, prin orice mijloace, a deciziei.

Iată, din cele cîteva meciuri Importante desfășurate în trecuta 
etapă a Diviziei B, ați aflat că în eșalonul secund adeseori fotbalul 
e înlocuit cu o „compoziție” de discipline care numai sportiv® nu 
pot fi numite devreme ce apelează la pumni șl faulturi, la intimi
dări și amenințări etc, etc. In această pagină veți afla că numai 
pentru primele două etape ale Diviziei C au fost dictate 58 de 
etape suspendare. Ce cifră ar urma să înregistrăm, mergînd așa, 
la terminarea returului ? Nici Divizia A nu se poate lăuda, deși 
știm că altele sînt obligațiile ei, cadrul ei, așteptările de la ea. 
Am înregistrat o oarecare ameliorare a modului cum echipele înțe
leg să abordeze fotbalul de angajament, asta e drept; însă gestu
rile inutile și urîte, ieșirile nervoase regretabile, în fine o atitudine 
care vădește lipsa de respect, de care aminteam se semnalează 
mai departe. Din nefericire aici arbitrii lașă lucrurile în voia lor, 
nedîndu-și seama că astfel pornește răul, din îngăduință și indul
gentă. Mai departe, spiritul de arbitraj al multor „cavaleri ai flu
ierului" de la noi admite încălcarea atitudinii corecte, de respect 
a multora 'dintre fotbaliștii noștri care șe văd cu regularitate 
înfrînți în această comportare a lor de miopia conducătorilor întîl- 
nirilor. In vreme ce autorii molestării corectitudinii rid în barbă, 
ei fiind cei în cîștig de cauză.

Numai respectînd pe cei cu care, sub ordinele cărora, sau în 
fața cărora lupți vei fi totdeauna și tu respectat. Cînd acest lanț 
al unor obligații așa de lăudabile va fi înfăptuit, numai atunci 
disputa își va atinge menirea. Iată imperativul sub care sperăm să 
se desfășoare a cincea apariție de primăvară a fruntașelor fotba
lului nostru. O apariție care reprezintă atit, nu numai pentru confi
gurația luptei generale ci, sub raportul Diviziei A, ți pentru desem
narea unui lot reprezentativ care să prezinte încredere înaintea 
aparițiilor de Ia Sao Paulo ți Buenos Aires.

Eftimie IONESCU

DIVIZIA A

ETAPA A XXII-a

PRIMUL CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN 
AL SEZONULUI, ÎN CENTRUL ATENȚIEI

I
UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971 — 72 : 0—1 și 0—2 ; 1972 — 
73 : 3—0 și 2—1 ; în tur : 1—0.

Miercuri seară, după meciul de la 
Iași, liderul s-a inters la Craiova pe 
calea aerului. Joi, a avut loc un an
trenament de recuperare, urmat de 
baie și masaj. Vineri, două ședințe 
de pregătire, dimineață și după-amia
ză, azi un nou antrenament, după 
care antrenorul O. Cernăianu se va 
decide asupra formației. După toa
te probabilitățile ea va fi aceeași din 
meciul cu Politehnica Iași. Există 
un singur semn de întrebare, titula-

SP. STUDENȚESC

„U“ CLUJ (10)

ruj postului de fundaș stingă : Ber- 
neanu, ușor accidentat, acuză dureri. 
Se speră totuși în recuperarea lui. Da
că nu va putea juca, va fi folosit 
Velea. „U" Cluj s-a antrenat joi iar 
vineri dimineață a plecat cu autoca
rul spre Craiova, făcînd „escală" de-o 
noapte la Motelul „Cozia" și șîmbă- 
tă continuîndu-și drumul spre „Ceta
tea Băniei". O singură noutate. Este 
posibilă reintrarea lui Matei in 
compartimentul defensiv.

ARBITRUL PARTIDEI : M. Rotaru 
(Iași).

(13)-DINAMO (2)

PETROLUL (15)-C.S.M. REȘIȚA (8)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972 — 1973 : 1—0 și l—l ; 1973 
— 1974 : 1—5.

Petroliștii ploieșteni — s-au re
întors în cursul zilei de joi, din- 
tr-o obositoare deplasare cu autobu
zul, de la Petroșani și 
grijă a antrenorilor M. Dridea și A. 
Marosi a fost repunerea echipei în
tr-o dispoziție fizică bună, prin an
trenamente intense și eu conținut 
tactic. în ce privește „ll“-le ce va fi

principala

anunță ca sigură 
_____  ... ___ a lui Zamfir. 

C.S.M. se găsește de ieri la Ploiești, 
unde a și efectuat un antrenament 
de acomodare și condiție fizică. Re- 
șițenil nu anunță pici o modificare 
față de formația din etapa preceden
tă și speră într-o comportare și un

aliniat duminică se 
reintrarea în atac

tă și speri într-o comportare si 
rezultat bun.

ARBITRUL PARTIDEI : Ion 
(Tg. Mureș).

Rus

ST. ROȘU (7) - F.C CONSTANTA (3)

CARTONAȘELE GALBENE Șl OPTICA ARBITRILOR
N-am putea spune că, îndrep- 

tîndu-ne în această săptămînă spre 
foile de arbitraj și spre rapoartele 
observatorilor federali, am căutat 
amănunte și păreri ale trimișilor 
Federației despre anumite meciuri. 
Ca și în etapa precedentă, parti
dele au avut o desfășurare nor
mală, fără probleme deosebite le
gate de disciplina jucătorilor, de 
atitudinea spectatorilor sau de 
prestațiile „cavalerilor fluierului"- 
Un asemenea bilanț — chiar dacă 
se referă numai la 1—2 etape, nu 
poate decît să ne bucure.

Și. totuși, etapa n-a trecut fără 
să lase urme, nu numai în clasa
ment. în jocul de la Pitești, dintre 
F.C. Argeș și Steagul roșu, Dobrin 
și Glțeanu — după cum scrie con
ducătorul partidei, Chevoro Gjie- 
migean — au trebuit să fie aver
tizați cu cartonașul galben, pentru 
proteste la deciziile arbitrului. Si 
iată că, în felul acesta, ambii ju
cători piteșteni și-au îndeplinit 
nedorita normă care le aduee 
sancțiunea suspendării pe o etapă.

Pornind de la Dobrin, poate că 
este cazul să mai ridicăm o dată 
problema cartonașelor galbene, a 
opticii arbitrilor, a folosirii aver
tismentelor în favoarea tuturor 
aspectelor disciplinare ale jocului, 
a echității. în afara terenului de 
.joc, într-o vreme, poate că Dobrin 
n-a fost un bun exemplu. în teren, 
însă, acest jucător talentat și-a 
văzut aproape întotdeauna de joc, 
în ciuda faptului că unii adver
sari, mult inferiori din punct de 
vedere tehnic, au căuiat alte căi 
de a opri acțiunile lui Dobrin, 
faultîndu-1, lovindu-1,/ încercînd în 
felul acesta să-l timoreze, să-l de 
termine să se „astîmnere". Și alți 
înaintași, fără îndoială, s-ar putea 
plînge de aceeași stare de lucruri- 
Cu toate acestea — fără q apela la 
o evidentă riguroasă — nu jucăto
rii brutali (cei mai mari dușmani 
ai fotbalului) sînt cei penalizați în 
primul rînd de arbitri, ci cei care 
se Dlîng de jocul periculos al aces
tora.

Referindu-ne strict la meciul de

la Pitești, trebuie să arătăm că a- 
cesta a fost cel mai,.. lung meci 
al etapei. El a durat 93 de minute, 
arbitrul trebuind să prelungească 
cu TREI MINUTE repriza a doua, 
pentru a recupera tragerile de timp 
ale echipei Steagul roșu. Partida a 
fost, marcată și de prezența ino
portună a unui penalty In favoa
rea gazdelor. Obsetvatoral federal. 
Fl. Dumitrescu, spunînd 
trajul a fosț, în general, 
preciază, însă, la fel ca 
carul nostru, că lovitura 
metrj 
ță«.

La Iași, observator federal a fost 
antrenorul emerit Coloman Braun- 
Bogdan, El consideră că Politeh
nica a jucat destul de bine în 
cîmp, dar n-a £vut luciditatea ne- 
ceșară în fazele de finalizare. în 
același timp, el remarcă eficacita
tea contraatacului craiovean, ba
zat, în primul rînd, pe viteșșg lui 
Mărcii șî Țarălungă. Arbitrului, 
Otto Anderco, ti este acordată 
nota 8. el ducînd Ia buri șfîrșit un 
meci dificil. în condițiile unor gre
șeli ale arbitrului la tușă M. Bu
ze» (cea mal gravă ți mai eviden
tă dintre ele. „nesemnalizarea unei 
poziții de ofsaid a Iul Lupul eseu, 
din caro lașul a fost la un pas 
a înscrie").

Și la alte Jocuri, observatorii 
derail nu prea sînt satisfăcuți 
comportarea tusie-rilor, printre 
ceștia numărîndu^se și cei de 
Cluj : Z. Szecsei șl T, Erdos, 
schimb, arbitrul de centr-u, G. Blau, 
este notat cu 10.

Bune aprecieri la adresa Jocului 
practicat de Dinamo, întîlnini în 
raportul lui N< Petrescu, evoluția 
bucureștenilor fiind, însă, înlesni
tă do comnortarea neașteptat de 
slabă a U.T.A-ei.

In final, o informație Dentru an
trenori; diferitelor loturi t C. Dră- 
gușin îi acordă nota 9 Ini Pislaru, 
de la A S.A. Tg. Mureș- Și nu este 
prima oară cînd este remarcat a- 
cest jucător...

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972 — 73 : 3-0 și 3—3 ; 1973 — 
74 : 3—0.

După meciul de miercuri, de la 
Bacău, unde — așa cum ne-a confir
mat Liviu Colceriu, metodist la clu
bul Sportul studențesc — au făcut, 
in ciuda infringerii suferite, un joc 
foarte bun, fotbaliștii din Splai s-au 
antrenat zilnic, iar azi după-amiază 
Yor asista (pe stadionul Politehnica, 
ora 16) la partida dintre echipele de 
tineret, care o precede pe aceea de 
mîine, dintre primele formații. In 
oonfruntarea cu Dingmo, antrenorul

Angelo Nieuleseu va folosi, se pare, 
același ,,unsprezece" din etapa prece- 

»dentă. Dinamoviștii s-au antrenat ieri 
dimineață pe stadionul „23 August", 
iar azi vor face același lucru la 
Șăftiea, unde ș-au retras înaintea me
ciului cu Sportul studențesc. Mircea 
Marian s-a refăcut după accidentul 
suferit, dar vu juca deocamdată in 
echipa de tineret, gșțe foarte proba
bil ca și Dinamo să alinieze miine a- 
ceeași forrriațiș care a învins 
miercuri.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Li- 
tnona (Buc.).

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971 — 72 : 3—0, 0—2 ; 1972 — 
73 : 5—0, 1—1 ; 1973 — 74 : 9—1.

întorși acasă după succesul de la 
Pitești, jucătorii brașoveni, ne spu
nea antrenorul secund Al. Meszaroș, 
și-au continuat pregătirile, zilnic, cu 
multă seriozitate. N. Proca a lucrat 
eu echipa joi. vineri și o va face și 
azi. în lot nu sînt indisponibilități.

deci. Steagul roșu va alinia echipa 
de Ja Pitești. Constănțenii au efec
tuat joi și vineri două antrenamente 
și au avut o ședință de analiză a 
meciului cu „Poli" Timișoara, în 
care a fost apreciată ca necorespun
zătoare evoluția formației. Caraman 
e accidentat.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Cursaru 
(Ploiești).

POLI. TIMIȘOARA (12) - POLI. IAȘI (18)

RAPID (14)-STEAUA (4)

că arbi- 
bun» »- 
șj eroni- 
de la 11 

„a fost acordată cu ușiirin-

ds

fe- 
de. 
a- 
la 
în

Jack BERARII!

1971 -
1—1 și

ÎNTÎLNIRI ANTERIOARE ; 
72 : 2—1 $î 1—2, 1972 — 73 : 
0—0, 1973 — 74 : 2—3.

Giuleștenii, reintorși joi dimineață 
de la Cluj, efectuat ieri un an
trenament, ta care a participat și 
Grigoraș, căruia i-a expirat suspen
darea datorată celor trei cartonașe 
însumate. Antrenorul Ion Urechealu 
îl va titulariza pe Grigoraș, răraînîhd 
ca pîpă ta ora jpcului cu Steaua să 
decidă cine va îmbrăca tricoul cu nr. 
4 : Iordan sau Niță. Bartales va fi 
folosit, ca și în meciul de ta Cluj,

pe extrpma stingă. Dumiiriu II va 
rămine, probabil, din nou în tribu
nă... La antrenamentele de joi și vi
neri ale Stelei aii )uat parte și Sa- 
meș și Pantea, absenți din echipă 
miercuri, in partid» cu A. S. Armata 
Tg. Mureș. Prezența lor în ,,ll“-le 
care va începe intilnirea de miine cu 
Rapid este dată ca fiind foarte 
babilă. Sigură este reintrarea 
Iun Ion.

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1965 — 1966 : 0—3 și 3—1 ; 1966 
— 1967 : 1—1 și 1—4 ; 1973 — 1971 : 
0-1.

Cele două echipe studențești se 
prezintă la startul confruntărilor cu 
stări de spirit diferite. De o parte 
bănățenii, bucuroși și cu . moralul 
bun după două deplasări în care, 
n-au cunoscut înfrîngerea și au adus 
de fiecare dată cîte un punct ; de 
cealaltă, formația din Iași, întrecută 
miercuri pe teren propriu de liderul 
campionatului. Cu toate astea, așa 
cum am fost informați ieri diminea
ță de vicepreședintele clubului ie-

șean, M. Birzan, elevii lui Ilie Oaaă 
se vor prezenta la Timișoara cu mo
ralul nezdruncinat după meciul pier
dut la domiciliu. S-ar putea ca în 
orașul de pe Bega, în formație să re
apară Marțea, refăcut după gripa ca
re l-a ținut pe tușă în partida eu 
,,U‘‘ Craiova, Timișorenii, imediat 
după sosirea de la Constanța, au și 
făcut un antrenament, altul vineri și 
încă unul, în cursul dimineții de azi. 
Egalii lui F. C. Constanța anunță 
formația neschimbată.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
șaride (București).

Maau-
iI

C.F.R. CLUJ (16)

pro- 
lui

A.S.A. TG. MUREȘ (9)-F.C. ARGEȘ (5)

înaintea etapei de miine (a XXII-a) 
vă prezentăm cîteva aspecte, de or
din statistic, desprinse din desfășu
rarea intilnirilor rundei de miercuri, .

• în cele nouă partide ale etapei 
a XXI-a s-au înscris 24 de goluri, 
înregistrindu-se cu acest prilej cea 
rțiai mică diferență, de la începutul 
campionatului, intre golurile marcate 
de gazde (13) ți cele ale oaspeților 
(11). Pină In prezent, a-au Înscris 
465 de goluri l 337 gazdele, iar 128 
oaspeții.

• Golul cu nr. 450 a fost opera 
Iul Surdan, In mln. 43 al partidei 
F. C. Constanța — Politehnica 
Timișoara. Pe lingă această perfor
mantă, mijlocașul timișorean este 
singurul jucător care a reușit să în
scrie 3 goluri în această etapă. Cite 
2 goluri au marcat : Țarălungă, Du- 
niitraclje și Dudu Georgescu,

• Obținînd, în deplasare, victoria 
la un gol diferență. Universitatea 
Craiova este singura ecliipă care are 
la ora actuală golaveraj pozitiv iu 
meciurile susținute pe terenuri 
străine, 19—18.

• Este pentru prima oară în ac
tualul campionat cind oaspeții au 
realizat «același număr de puncte ca 
și echipele care au evoluat pe teren 
propriu : 9. Vechiul record era de
ținut de etapa a XV-a, ciad forma
țiile oaspe acumulaseră 8 puncte. Din 
cele 189 de partide disputate. 128 
au revenit gazdelor, 41 s-au încheiat 
te egalitate, iar în 20 victoria a fost 
de partea oaspeților.

• Jucătorii de la C.F.R. Cluj a.i 
obținut primul lor punct în deplasa
re, din actualul campionat,

• în această etapă s-au acordat 2 
lovituri de la 11 m (ambele în fa
voarea gazdelor), care au fost trans
formate de Jerean și Dudu Geor
gescu.

• 33 la sută din cei 9 jucători 
(Cuîda. Soșu, Sinăuceanu, Roșea, Do
brin. C. Olteana, Incze, Nieuleseu, 
Sucdan) care au văzut cartonașul ari- 
bep miercuri, vor fi suspendați au
tomat o etapă. Este vorba ds Dobrin 
(l-a primit pc: al 4-lea), Sinăuceanu 
(al 3-lea) și C. Ol(eanu (al 3-lea).

• Cei nouă arbitri, care au con
dus partidele acestei etape, au pri
mit, din partea cronicarilor ziarului 
noștru, 42 de stele (la fel ca în etana 
precedentă și la o... stea de recordul 
.campionatului — 43 — înregistrat 'în 
etgpa a XVI-a) : 6 au primit cîte 
cinci stele, iar 3 cîte patru.

• La partidele etanei de miercuri 
au asistat aproximativ 108 000 de 
spectatori. Cei mai mulți — 20 000 — 
au fost prezențț în tribunele stadio
nului Dinamo, la meciul Dinamo 
U.T.A., iar cei -mai putini — 2 000 — 
au urmărit întilnirea Jiul — Petrolul.

• Clasamentul orașelor, pe bșzri.
mediei de ^spectatori (cifră aproxinn.- 
tivă), după 21 de etape are în partea 
lui superioară, următoarea 
J. CRAIOVA 29 000 ; 2.
19 RM : 3. București 14 600 : 
ța 14 500 ; 5. Arad 13 990 etc.

• Situația in „Trofeul Petscho»- 
prezintă 
2. Cra-

Ar.id și Constanța
6. București

ordine :
Timișoara

4. Resi-

schi'’, după 21 de etape, se 
astfel : I. TIMIȘOARA 9,89 ; 
ipya
9,36 ;
9,21 :

ARBITRUL ÎNTÎLNIRII : K. 
migean (București).

S.C. BACĂU (17)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971 — 1972 : 1-0 și 1—4 î 197? 
— 1973 : 1—0 și 1—1 ; 1973 — 1974 : 
1-3.

S. C. Bacău a... spart gheața, cîș- 
tigînd primul meci din retur, pără
sind ultimul loc al clasamentului și 
intrînd, asțfel, în plutonul celor ce 
luptă pentru supraviețuire, în tiprp mulate). Un post... vacant, cel 
ce formația clujeană s-a întors cu '
un prețios punct din Valea Domanu- 
lui. Meciul de miine se va juca pe 
Stadionul „Municipal" și, deși se vor 
alia față-ti față două echipe fără

JIUL (11)

Ghe- J

liniște, nutrim speranța că disputa 
dintre ele nu va depăși limitele fair- 
play-ului. C.F.R.-ul nu are indisponi
bilități in lot. în schimb, antrenorul 
băcăuan C. Rădulescu nu-i va putea 
utiliza pe Butan și Volmer, acciden
tali, și Sinăuceanu (suspendat o e- 
tapă pentru cele trei cartonașe acu-

■ ■ : ” . ' i de
fundaș dreapta, in formația băcăua
nă.

ÎNTÎLNIRI ANTERIOARE : 1971—
72 : 3—0 și 0—1, 1972 — 73 ; 4—3 și 
0—3, 1973 — 71 : 2—1.

înaintea antrenamentului de ieri, 
fotbaliștii din Tg. Mureș au 
parte la ședința de analiză a meciu
lui cu Steaua. înaintașii au fost cri
ticați pentru superficialitatea și ușu
rința cu care au tratat excelentele o- 
cazii de gol din fața buturilor blieu- 
reștene. Comportarea echipei în jocul 
de miercuri a fost apreciată, în an
samblu, ca bună. Pentru partida de

luat

mîine, cu F. c. 
nu-t care
Steaua.

F- O. Argeș a ___
fără Diibrln șl Olteana, care au acu
mulat trei cartonașe galbene și, în 
consecință, sint suspendați, automat, 
o etapă. Linia ofensivă a piteștenilor 
va fi alcătuită din Troî. Radu. Roșu 
si Jerean,

Argeș, va fi mențl- 
a „remizat" cu

plceat La Tg. Mures

ARBITRUL ÎNTÎLNIRII : T. Lcca 
(Brăila).

9,50 ; 3—4.
5. Ploiești 9,30 ; _______

7. Reșița 9,18 ; «. Cluj 9.09 : ’f). 
Pitești 9,00 ; 10. Iași 8.90 ; 11. Brașov 
8.R0 : 12. .Petroșani 8,63 ; 13. Bacău 
6,45 ; 14. Tg. Mureș 8,10.

Astăzi, la Baia Mare

MINERUL - C.F.R. TIMIȘOARA
F.R.F. a aprobat ca partida Minerul Baia Maro — G.F.K, Timișoara, din etapa a XXI-a a campionatului Diviziei b _ 

seria a Hl-a. să se dispute simbătă. Meciul va Începe la ora I«.

ARBITRUL PARTIDEI : Ales, l’îr- 
vu (București).

UT.A. (6)

ÎNTÎLNIRI ANTERIOARE : 1971 - 
72 : 1—1 și 1—4, 1972 — 73 : 5—1 și 
4—2. 1973 — 74: 0—1.

Antrenorul Traian Ivânescti a con
dus joi și vineri ședințe de pregătire 
cu caracter tehnico-tactic și fizic. La 
primul au participat jucătorii care nu 
au fost folosiți în partida de 
miercuri, cu Petrolul, iar la cel de al 
doilea întregul lot. Nu vor fi opera
te Înlocuiri în „ll“-le întrebuințat in 
jocul ultimei etape.

Dupâ meciul cu Dinamo, fotbaliștii 
de la U.T.A. au plecat a doua zi, pe 
calea aerului, la Arad. Joi a fost zi 
de repaus și recuperare. Ieri texti- 
liștii au fost supuși unui antrena- 
nrent intens, la care a participat și 
Broșovschi. a cărui reintrare în for
mație este dată ca certă. Este posi
bilă și folosirea lui Sima în partida 
de la Petroșani.

ARBITRUL ÎNTÎLNIRII : Nieolae 
Petriceanu (București).

ȘCOALA SPORTIVA NR. 2
O PEPINIERA A PERFORMANȚEI

nu mai puțin de 6 dintre foștii ei e- 
levi au reprezentat România la ulti
ma ediție a J. 0„ cea jubiliara de ta 
Miinehen. Numele acestor sportivi de 
elită — handbalistul Cfișțian Gațu, 
gimnațtii Constantin Petrescu și Mir
cea Gheorghiu, poîoiștul Bogdan Mi- 
hăilescu șt voleibalistul Marian Sta- 
rnate.

Numelor consemnate mai sus le a- 
lăturăm altele, de iești sportivi ai 
școlii care au fost prezenți, de ase
menea, în loțurilg țării poastre ta di
ferite ediții ale unor campionate mon
diale (Mircea Lucescu ta fotbal, Titus 
Moldovan ta handbal. Carmen Buca- 
ciuc, Cristina Sima și Rodica. Pintea 
ta gimnastică modernă, Doru Turea- 
nu, Nieolae Fodorea, Vasile Morar și 
Eugen Țonc ta hochei) sau eurppgne 
(Ileana Gugiu la baschet, Venera Za- 
hșrescu, Eva Klein și Elen» Pandrea 
ta volei) sau se află prezenți în prim- 
pianul performanței (Strimbeanu, San
du Mircea, Cică — fotbal, Ciiițigoi. 
Bădiță — volei, Drâgănițâ, Elisâbeta 
Ionescu, Nicnlina lordacfte, Maria 
Popa — handbal, Doina Mitricică — 
patinaj, Cioarec și Achim — rugby).

De-a lungul ctior 15 ani de acțivi
tale, colectivul de antrenori și profe
sori aparținînd Școlii ‘ sportive nr. 2 
a reușit să asigure clasificarea spor
tivă unui număr du 13 859 de tineri 
și tinere- Dintre aceștia trei sînt 
maeștri emeriți ai. sportului (Mircea 
Lucescu, Cristian Gațu și Țitus Mol
dovan), 24 maeștri ai sportului, 348 
posedă categoria I de clasificare, 
1 775 categoria a II-a, 2.403 categoria 
a III-a, 9 320 activează la nivelul ju
niorilor și copiilor.

Merită a fi notate și alte cifre cu 
o semnificație deosebita- Astfel, din 
cei 1 938 de sportivi care au activat 
în cadrul șcplii și ulterior au fost 
transferați în diverse cluburi de per
formanță, un număr <Je 83.9 au foșt 
selecționați in loturile reprezentative 
de copii, juniori tineret sau seniori, 
în acelgși timp, 120 fac parte din e- 
chipe divizionare A și B l.a jocuri 
sportive, alți 176 activează ta spor
turi individuale, în primul eșalon al 
performanței.

în fine, o altă notație interesantă, 
care reflectă munca rodnică a colec
tivului de specialiști ai școlii : 466 de 
locuri I ta campionatele școlilor spor
tive, 315 titluri de ciștigători ai unor 
concursuri republicane, 468 titluri de 
campioni naționali, dintre care 19 ob-

înființată in anul 1959, într-o pe
rioadă in care mase largi de tineri din 
școli de toate gradele manifestau un 
impresionant interes pentru perfor
manță, Școala sportivă nr. 2 — aido
ma celorlalte înființate mai înainte in 
Capitală și în țară — s-a identificat 
încă din start cu o pepinieră de ta
lente, capabilă să asigure unor forma
ții divizionare de club, sau chiar unor 
loturi de juniori, tineret și seniori 
cadrele de schimb necesare. Ceea ce 
a favorizat fluxul spre calitate a aces
tei unități de învățămînt a fost înain
te de toate alegerea inspirată a antre
norilor și profesorilor de specialitate, 
in foarte multe cazuri tehnicieni cu o 
bogată activitate competițională și 
pedagogică, oameni în stare să asigure 
formarea și cizelarea unor copii și ti
neri, în colaborare 
școala de bază, cu organizațiile de 
pionieri și U.T-C. și, firește cu fami
lia. Succesele înregistrate de colecti
vul Școlii sportive nr. 2 în anii care 
s-au scurs de la înființare poartă vi
zibil amprenta acestei

PRIN „ATELIERELE"
PESTE 50 000 DE 

ELEVI I

nemijlocită cu

colaborări.

SCOLII
COPII Șl

Cifra se referă la munca de selec
ție. Conducerea școlii, colectivul ca
drelor didactice au apreciat de ta în
ceput faptul că fără o muncă de țjie- 
re desfășurată în adîncime, această 
unitate sportivă nu își va putea în
deplini menirea, de a aduce în prim- 
planul activității sportive, de a pre
găti pentru sportul de performantă 
cît mai multe și mai viguroase ele
mente.

Selecția, ca atare, a însemnat ore 
nenumărate peste cele ale procesului 
propriu-zis de instruire, efectuate de 
antrenorii și profesorii Școlii sportive 
nr. 2, în special în instituțiile de în- 
vățămînt din zona de sud a Capita
lei, în școli generale, licee și școli 
profesionale. A efectua asemenea ore 
suplimentare însemna, în primul rînd, 
a asista la lecțiile de educație fizică, 
pe colegii și colegele de la școlile vi
zitate. de a depișta elevii cu aptitu
dini în sport, de a discuta cu profe- 
sorii-diriginti, cu directorii de școli 
despre posibilitatea ca o parte dintre 
elevii școlii respective să urmeze, în 
paralel, in orele lor libere, și o pre
gătire specială în domeniul sportiv.

N-a fost <> operație simplă. în gnîi 
de inceput ai Școlii sporțive nr. 2 
exista pe alocuri un fenomen de re
zistență ta ideea de sport in afara 
școlii de bază, firește nejustificat, 
consecință a unui conservatorism ma
nifestat de unele cadre didactice de 
cultură generală și chiar de educație 
fizică. A fost necesară multă răbdare 
și mai ales tact din partea antrenori
lor și profesorilor încadrați ta Școala 
sportivă nr- 2 (aici s-a detașat, în 
primul rind, calitatea lor de peda
gogi 1) pentru ca activitatea unui e- 
lev, paralel. în două unități de învă- 
țămînt să fie bine înțeleasă și in ul
timă instanță sprijinită, încurajată 
chiar cu toată convingerea, așa cum 
au făcut-o. de pildă, conducerile li
ceului „Mihai Viteazul" și școlilor gen- 
50. 51, 46, pentru a folosi doar ci- 
teva exemple.

A depista elevii din școlile de baz.ă 
nu însemna decit o primă treaptă a 
selecției. Cealaltă treaptă, cea mai 
importantă, avea să continue in școa
la sportivă, in cadrul „atelierelor” că
tre care au fost îndrumați copiii și 
elevii, după preferințe și mai ales 
după aptitudini. O treaptă la fel de 
dificilă ea și prima in care intra in 
joc și calitatea de pedagogi d aaire" 
norilor și profesorilor și cea de teh
nicieni. Trebuia procedat cu multă 
grijă, PH multă răbdare pentru a pro
mova în secții elemente cil adevărat 
de p.erșpectivă, copii și elevi care să 
merite efortul unui "proces de instru
ire îndelungat, de cel puțin 4—5 ani 
în cazul jocurilor sportive, de 5—6 ani 
în atletism, gimnastică. natație sau 
tenis. Operația dc selecție a continuat 
și după promovarea în secții, perio
dic, prin trecere^ unor haremuri, cu 
o încărcătură de efort diferita de 1a 
etapă ta etapă. .

Acest proces explică de ce, >n la 
ani, prin secțiile Școlii sportive nr. 2 
au trecut mai bine de 50 000 de elevi 
și eleve dip Capitală, dintre care doar 
o treime a ajuns, piuă la urmă, să 
activeze în această umh«e de invă- 
țăniint, să încheie un ciclu de pre
gătire sportivă și sâ obțină o clasifi
care-
DE LA OPERAȚIA DE SELECȚIE 

LA... J.O. I

Școala sportivă nr. 2 are toate drep
turile să se mîndrească cu faptul că

DISCIPLINA ESTE OBLIGATORIE Șl IN DIVIZIA C!
PENTRU ABATERILE DIN PRIMELE DOUĂ ÎNTÎLNIRI ALE RE

TURULUI — 58 ETAPE DE SUSPENDARE
Se pare că Divizia C nu se dezminte 

din păcate nici în acest, sezon, in pri
vința ieșirilor nesportive in timpul jocurilor. N-au trecut deeît două etape de 
la reluarea campionatului, și, iată, co
misia de competiții și disciplină a fede
rației — cea care are tn sarcină numai acest al treilea eșalon — a trebuit să se 
întrunească de tot atițea ori și a avut 
mult de lucru. După cele două ccnirun- 
tări din retur, acest „tribunal" fotbalis
tic a fost nevoit să sancționeze jucători! 
certați cu disciplina cu nu mai puțin de 53 de etape de suspendări, să dicteze 
numeroase avertismente, să reprogra- 
meze jocuri, să dea meciuri pierdute 
eu 0—3, etc.Subscriem la constatarea făcută țn șe-

dința de joi seara de către președintei^ 
coinlsiei, tovarășul Petre Mlhiescu : „I.a 
echipele de eouduceriie nu se preocupă do munca educativă a jucătorilor, 
continuă numărul mare de acte de in
disciplină". Iată 'cîteva din cazurile judecate la ultima reuniune a «miisaci :

Rapid Fetești folosește în meciul cu 
Dunărea Tulcea un jucător cu fals în 
legliiiiișție (anul nașterii lui Dățiuț M»- hâikl. 1955. a fost „odrectat", de nu se 
știe de către cine (!). în pentru a figura în formație ca junior). TulcenU, depunind contestația tîrziu. nu au avut 
cîștig de cauză, scorul a rămas cel de 
pe teren, o—0. dar fotbalistul care n-a... observat, falsul în carnetul său a fost 
suspendat pe trei etape. Jue&tori> F W»

Reprezentanții Școlii sportive nr. 2 din București s-au făcut remarcați nu numai in activitatea sportivă deșfășu-
• ’ ■ ‘ ■ - ■■■■-.>-----................................ i-.m ---- n, zt- j-------4-v DllF-Utt meci
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rată pe plan intern, ci, paralel, și in cea internațională. iqtăi pe i'oleibafiștir școlii (in dreapta), 
tradițional, cu colegii lor de la școala -similară din Praga...

ținute în întreceri alături de sportivi 
seniori.

ANTRENORII SI PROFESORII, 
ACEȘTI OAMENI MINUNAȚI, 

DAR PREA ADESEA ANONIMI...
Prin secțiile Școlii sportive nr. 2 

s-au perindat nu numai foarte multi 
copii și tineri, cum am amintit, ci și 
cadre tehnice de specialitate; Unii, 
spre satisfacția ior, au rămas în școa
lă. încă de la înființare, aducînd an 
de an, printr-o muncă stăruitoare, o 
contribuție efectivă la • consolidarea 
prestigiului școlii. Numele lor merită 
a fi menționat : Constantin Popesc», 
antrenor emerit la handbal și direc
tor al școlii. Ecaterina Popescu (ca- 
iac-canoe), Aurelia Bunea (gimnas
tică). Petre Sacerdoțeanu (gimnastică 
sportivă). Dorotheea Ionescu (hand
bal și schi), Claudia Bădescu și Poni- 
piliu Shpion (handbal), Gheorghe Cob- 
zuc (tenis de cimp) și Nieolae Humă 
(volei).

De-a lungul anilor Școala sportivă 
nr. 2 s-a bucurat și de aportul mul
tor altor antrenori și profesori ferm 
atașați de colectiv, care n-au pregetat

să muncească sîrguincios pentru fai
ma culorilor școlii, dovedind un spirit 
dn dăruire exemplar. Dintre acești 
antrenori și profesori, minunați, foar
te adesea anonimi simțim nevoia să-i 
amintim pe Romulus Spirescu (fost 
Director-adjunct și antrenor de hand
bal), Geta Pitică (tenis de masă). A- 
lexandru Sehmaltzer (natație). Maria
na Lpccscu (rugby), Ștefan Ilărgâlaș 
(gimnastică). Nieolae Gliga (hochei și 
patinaj). Radu Dumitru (sporturi nau
tice). Mihai Krăileanu (judo). Con
stantin Dinescu (baschet). Și lista ar 
putea continua cu multe alte nume...
PĂRINȚII, CÎT MAI APROAPE 

DE ȘCOALA !
Prezența multor părinți în activi

tatea Școlii sportive nr, 2 reprezintă 
o altă realitate palpabilă. De la pri
mul comitet de părinți condus eu 
multă pasiune de tovarășul Vasile 
Constanlinescu și cel actual, care are 
ca președinte pe ing. Nieolae Noapteș. 
n-am întîlnit decit oameni devotați 
trup și suflet școlii, gata oricînd să 
rezolve multe din nevoile unui colec
tiv care număra la un moment dat 
aproape 3 000 de elevi și cadre didac-

tice, nevoi legate de baza materială, 
de echipament, de relațiile cu alte 
unități sportive

Sprijinului comitetelor de părinți 
i ș-a alăturat cel al Comitetului de 
partid al sectorului 3, al Consiliului 
popular și al inspectoratului școlar 
din același sector, al Consiliului Mu
nicipal pentru Educația Fizică și 
Sport și al Inspectoratului școlar al 
Capitalei. In toate ocaziile, colectivul 
Scolii sportive nr. 2 a avut, din par
tea instituții ior susamintite, porți des
chise, o largă înțelegere. Era în aceas
tă atitudine o recunoaștere a meritelor 
colectivului școlii, o prețuire pentru 
calitatea muncii, pentru spiritul de 
abnegație și de dăruire al elevilor și 
profesorilor.

★
Școala sportivă nr- 2 din Capitală 

intră în cel de-al 16-lea an de exis
tență. Să-i urâm niulți ani, rodnici 
în rezultate, in creșterea de perfor
meri pentru mișcarea noastră „sporti
va.' Și dacă la J. O. de la Munchen, 
această unitgte, a avut 6 dintre foștii 
ei elevi, la J. O. de la Montreal îi 
dorim cel puțin de două ori pe atit..

Tiberiu STAMA

(Victoria C4!an) Șf. Agiu (Energ-., Hoviiiar;) ș-șu lovit reciproc și s-au î,les Mi 2. «specUv. 3 etape de ..odijin.4 - 
Wțată. )JJ fel s-su comportat și tinerii jucĂlorl pucip-Bștenl G. Ghița (Flaps: a 
roșie) și Al. Micu (Unirea Tricolori si 
el a» fost sancționați eu cite douăAu .[ost eiieva cazuri de insultare a ar- 
liitrilar și pi-olesto rept-Uue la decizi-'....- 
acestora. PenU-u asemenea infracțiuni au rost șgiicpimați ai. l»»uc (Minerii! Baia 
Borșa) — J alapc. I. Mik-ps (Meta'.ul 
(.'opșa Mică! — 4 etape, ca să aminii-n 
doar pe doi dintre recalcitranți; rundei din 24 niariie.

Continuă ignorarea, de către unii a-:- trenori. s regulamentului competiției- 
Altfel, la C.F.R. Slmeria n-ar fi fost treeuți pe foaia de arbitraj cinci jucă
tori. în loc de patru, care au depășii: vtrsta de 26 ani. Firește, Constructorul 
Arad, care a contestat. înaintea tnecor- -’ itoului. această încălcare a regulamen
tului, a avut cțștig de cauză din partea comisiei, trtj-egistrfnd acum 3—0. in loc 
de 0—2. cum 6-a încheiat partida ns 
teren. Tot în această șgdjntă a comisiei 
s-a decis ca neprezentareă formației An
cora GaUti, in meciul de la Constanța, 
eu Voința, consemnată de către arbitrul 
intilplrii să se anuleze. Meciul ae'va 're- juca U 18 aprjlie.

Se impune ea. antrenor i și popducerile echipelor să se ocupe mult mal serios 
de problema educării jucătorilor. F.R.F. e»te fvnu urna cita c4 orice abatere -a 
o sanciinnt-zți cu maximă severitate, nu 
putem (terii să salutăni o asemenea ați- iudtne. Numai prin exigență și severi 
late față de actele de nesportivitafe. 
dublate de preocuparea asociațiilor eu echipe în Div. C, se vș realiza o scă
dere a manifestărilor nesănătoase, a atitudinilor incorecte, a călcării dispozi
țiilor regulamentare.

T. RABȘAN

ARBITRII MECIURILOR

ETAPEI A XXI-a

A DIVIZIEI B
iSEHIA

• Metalul Mija — 
Diiîulescu (București) ncștl — Ceahlăul P. 
ganu (București) • C.S.M.'Suceava — S.C. Tulcea : T. Cîmneanu (Ciut) « F.C. Galați — Stlinta Bacău : c. Ghită (Bra
șov) 4» Victoria Roman — C.S.U. Ga
lați : V. pumitriu (Oltenița) » celuloza 
Călărași — Metalul Plooeni: Gr. An«re- 
luță (București) • otelul Galati — Pr o
gresul Brăila: Gh. Ponovlcl (Bucureștii: 
• Viitorul Vaslui — C.F.R. Pașcani ■ fr.' Moare.Ss (Brașov) » Carainianiil Bușteni 

— Constructorul Gaiati: â. Ghigea (Bacău).

Gloria Buzău: d 
« Petrolul Moi- 
Neamț: M. Han

SERIA A II-A

• Autobuzul București — Nttramonia, 
Făgăraș: FI. Anuțescu (Pitești) • Mine-? 
rut Mbtru — Ga;: metan Medias: M. dftit’i (București) • Flacăra gforeni — Me- 
teom Brașov : V. Murgășan (București>'5
• Caroati Brasov — Dunărea Glureiu - Em. Călbăjos (Clui) • Tractorul Bra- ■ 
sov — Dlnamo Slatina: T. Gabos (Cluj)'• C.S. Km. Vîlcea — Electropute’-'.'. 
Craiova: V. Roșu (București) • s. NJ 
Oltenița — Progresul București: V. Gri- 
KoresT.i (Craiova) • Șoimii sibiu — C.S. Tirgoviste • I. Kosuth (Buzău: • 
Metalul Drobet» Tr. Severin — Metalul București: V. Topan (•Cluj).

SERIA A IH A
• Minerul Baia Mare — C.F.R. Tim - 

șoara : C. Prusac (Botoșani) « Con i- nul Hunedoara — CMirhoia Oradea : V. 
CjMltcu (Crftlpya) Minerul_Caynic —
• U.M. Timișoara — Vulturii 
Luaoi : N. Mogoroașe (Crșlova) Textila Odortiet — Unirea Arad: i. 
riță (ploiești) • Victoria Caret — 
ria Bistriț»: T. Andrei (Sibiu) « Bihor — Olimpia Satu Mare : N. nea (Bîrîșd) « Mureșul Deva — stemei C. TurzTi; V. CSoc (Mediaș) 
Mineriți Anina — Arieșul Turda : Nasuțo (Ren. Vlloea).

Metalurgistul Oiigtr : i. Soos (Tg. Mures»'
• U.M. Timisoara — Vulturii' Textila---- - .. ---- ... . 9

(Pii- 
Gto- F.C.' Rai- 
Ind.-

*Fr.



LUCRĂRILE 
CONGRESULUI JUBILIAR

de 
în-

nanciar. Trofeul A.I.P.S. a fost de
cernat Asociației presei sportive 
iugoslave, pentru excelenta organi
zare a serviciilor de presă la cam
pionatele mondiale și europene 
desfășurate în Iugoslavia, în cursul 
anului 1973. Au fost distribuite di
plome și ___
sportivi cu îndelungată activitate. 
Trei membri ai Asociației presei 
sportive din România au primit 
de asemenea distincții : Petre Ga- 
tu, (post-mortem) — ziarul „Spor-

— comenta
și Andrei

medalii unor ziariști

VALERIA - GARDURILE, EU
INTERVIU „DIN MERS" CU META ANTENEN

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI - GRUPA 8

AZI, ÎN ULTIMA ZI,

Farticipanții la Congresul ju
biliar — 50 de ani de existență a 
Asociației internaționale a presei 
sportive — au ascultat, în conti
nuarea lucrărilor, raportul Comite
tului de . organizare a Jocurilor O- 
limpice de la Montreal, din 1976, 
prezentat de Simon St. Picrrc, di
rector, și Michel Labrosse. șef de 
presă, privind activitatea de presă, 
radio și televiziune Ia viitoarea 
Olimpiadă de vară, care va primi, 
pe lîngă sportivi, un număr 
aproape 5 000 de ziariști din 
treaga lume.

Apoi, Vitali Smirnov, vicepre
ședintele Comitetului unional de 

'cultură fizică și sport al U.R.S.S., 
a arătat cuprinzătoarele avantaje 
pe care le prezintă Moscova pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice din 
anul 1980, înfățișate sugestiv de 
filmul „Moscova vă așteaptă !“. A 
luat de asemenea cuvîntul Oscar 
State, secretarul general al Adu
nării generale a federațiilor inter
naționale. care a arătat adeziunea 
A.G.F.I. la generalizarea recunoaș
terii legitimațiilor A.I.P.S. de către 
federațiile sportive internaționale 
?i cele naționale. A mai fost ex
pus stadiul pregătirilor pentru 
Jocurile Asiatice (Teheran, 1974), 
campionatele europene de atletism 
(Roma 1974), campionatele mondiale 
de ciclism (Montreal, 1974), Jocu
rile Mediteraneene (Alger, 1975).

Congresul a aprobat cu majorita
te de voturi raportul secretariatului 
general al AI.P.S. și raportul fi-

tul“, Ion Ghițulescu 
tor la Radiodifuziune 
Antal — „Elore".

Canada și Mexicul 
candidaturile pentru 
celui de-al 39-lea 
A.I-P.S., în 1975.

Au început lucrările Comisiilor 
pe secții continentale. Din cauza 
numărului mare al țărilor afiliate 
la A.I.P.S., 71 (asociația din Ca
merun a fost acceptată ulterior ca 
membră) și al creșterii numărului 
de ziariști sportivi afiliați, S.U.A. 
cu 10000 de gazetari de speciali
tate (inclusiv cei de radio și tele
viziune), iar Brazilia, cu asociația 
recent unificată pe întreaga țară, 
în jur de 7—8000, s-a hotărît și 
înființarea secției continentale eu
ropene, pe 
pînă acum, 

. asiatică și
europeană cuprinde 29 de țări și 
își va desfășura lucrările sîmbătă, 
într-o reuniune specială.

și-au depus 
organizarea 

Congres al

lîngă cele existente 
africană, americană, 

sud-americană. Secția

Organizatorii campionatelor eu
ropene de atletism indoor de la 
Gbteborg nu și-au respectat una 
din promisiuni : facilitarea unor 
interviuri cu atleții laureați ime
diat după festivitățile de premie
re. Poate și pentru faptul că pro
gramul fiind foarte dens, urcarea 
pe podium se făcea in grabă, în
tre două probe. Și, mai ales, cînd 
era vorba de finale, cine dintre 
gazetarii aflați la masa presei din 
sala Scandinavium era dispus să 
sacrifice o asemenea dispută pen
tru un ipotetic interviu ?

Festivitatea de premiere pentru 
proba feminină de săritură în lun
gime a avut loc în timpul desfă
șurării săriturii în înălțime. Am 
văzut-o pe Valeria Ștefănescu cu 
cîtă greutate s-a desprins de locul 
său din tribuna concurenților, de 
unde urmărea alături de ceilalți 
reprezentanți ai noștri care nu 
concurau atunci, evoluția Corne
liei Popa și a Virginiei loan- Și, 
în ciuda faptului că plănuisenî să 
solicităm un dialog Meta Antenen 
— Valeria Ștefănescu, între două 
vechi și reputate rivale, nu ne-am 
putut hotărî să pierdem cîteva 
minute din acerba și spectaculoa
sa întrecere peste ștachetă.

Din fericire, însă, întîmplarea 
ne-a scos-o în cale pe simpatica 
și fotogenica atletă din Țara Can
toanelor, cea care s-a făcut cu
noscută pe bătrînul continent a- 
tît prin performanțele ei în atle
tism (garduri, lungime și penta
tlon), cit și prin grația cu care a 
jucat rolul Fortunei, efectuînd la 
Zurich, acum patru ani, tragerile 
la sorți pentru trecuta ediție a 
Campionatului european de... fot
bal. Ajungînd în stația tramvaiu
lui 5, cel care făcea legătura în
tre sala Scandinavium și Hotel Eu
ropa, unde erau cazate loturile par
ticipante, o vedem pe campioana 
continentală la săritura în lungi
me consultînd orarul tramvaiului, 
afișat în stație. „Cîte minute mai 
avem de așteptat ?“ — o între
băm, fără nici o ezitare. Zîmbind, 
de parcă ne-am fi cunoscut de 
cînd lumea, ne răspunde cu ama
bilitate, după ce-și consultă cea
sul : „Opt !“. „Suficient pentru un 
interviu ?“ „Depinde de ' dv. Ori
cum, mai avem la dispoziție și 
cele zece minute de drum pînă la 
hotel" —

Așadar,
replică Meta Antenen. 
un interviu din mers.
cit s-a 

terenul

criîeriul mhuiui u box ASTĂ SEARĂ - FINALELE!

văzut la Scan- 
acoperit vă pri- 
bronz la 60 m 
la lungime, am- 
excelente :

GALAȚI, 29 (prin telefon). Re
venind la cea de a doua semifi
nală a „Criteriului tineretului", 
disputată la Brăila, ne simțim da
tori să informăm pe cititorii noș
tri despre modul în care s-au des
fășurat cîteva dintre partidele ce 
au desemnat finaliștii la catego
riile pană, semiușoară, mijlocie 
mică și semigrea.

Destul de dificilă 
cina selecționerilor 
zențative de tineret 
asupra unuia dintre 
zenți la categoria pană. Cei doi în
vingători, ploieșteanul Titi Tudor 
și craioveanul Adrian Turcitu nu 
s-au remarcat printr-un box clar, 
eficace și nici prin calități deose
bite. Trecerea lui Florian Ghiță Ia 
categoria semiușoară a creat, prin
tre „pene", un gol deocamdată 
greu de acoperit. Totodată, pre
zența lui Ghiță în rîndul boxerilor 
de 60 kg pune serios sub semnul 
întrebării posibilitatea titularizării, 
în continuare, a lui Virgil Sîrbu, 
cîștigătorul ediției trecute. In par
tida cu craioveanul Paul Iancu, 
pe care a cîștigat-o cu dificultate, 
Sîrbu a lăsat să se vadă multe 
dintre slăbiciunile sale. Trebuie 
s-o spunem cu regret că el nu îm
plinește încă. în totalitate, speran
țele ce s-au pus în el încă din anii 
junioratului.

Situație asemănătoare cu cea de 
la categoria pană întîlnim și în 
rindurîle pugiliștîlor de 71 kg. Și 
aici privirile și speranțele antre
norilor fug de la un boxer la al
tul, în căutarea unui titular. Dar 
nici Paul Papp și nici Costache 
Ciochină, deși învingători în parti
dele cu Vasile Drăghia și, respec
tiv, Ștefan Turcuș, nu au arătat 
prea mare lucru.

La semigrea, Mircea Simon își 
domină cu autoritate adversarii fn 
meciul cu Dumitru Căpățînă am 
constatat d'.n nou că el nu are par
tener de întrecere cu care să se 
înfrunte în adevăratul înțeles al 
cuvintului. Ultimul său rival abia

se anunță sar- 
echipei repre- 
de a se stabili 
candidații pre-

a așteptat o lovitură mai clară 
pentru a simula imposibilitatea de 
a mai continua lupta.

în reuniunea de la Brăila au 
evoluat și 3 tineri de la Ceahlăul 
Piatra Neamț. O constatare îm
bucurătoare la adresa acestei foarte 
puțin cunoscute secții de box. Ele
vii antrenorului Ion Hau (în spe
cial Mihai Donciu și Nicolae Dol- 
can) au demonstrat frumoase cu
noștințe de tehnică pugilistică im- 
punîndu-se atenției în ciuda înfrîn- 
gerilor 
versari

CEI

- ------------------ - -----■
care craioveanul Florian Ghiță va 
încerca să dovedească faptul că 
stilul său sobru de luptă este mai 
eficace decît... jongleriile lui Vir
gil Sîrbu. Desigur, aceste două me
ciuri nu epuizează seria partide
lor interesante în care entuziasmul 
tinereții și dorința de afirmare vor 
furniza dispute spectaculoase, pe 
placul publicului gălățean.

— După 
dinavium, 
ește : medalia de 
garduri și de aur 
bele cu rezultate
sec. și 6,69 m. Poate exista 
preferință între sală și aer 
în marea performanță 1

PRIMUL (ONCERS 
D£ TENIS 

IN AED LIBER
Primul concurs în aer liber al sezo

nului de tenis va începe astăzi, pe te
renurile de bitum ale clubului „Cute
zătorii" al Palatului pionierilor. Este 
vorba de o întîlnire pe echipe, intre 
o selecționată a elubului gazdă și o 
reprezentativă a Capitalei- Fiecare 
echipă este formată din cîte 16 jucă
tori (10 băieți și 6 fete).

După cum ne-a informat profesorul 
Enrico Modiano, reprezentativa „Cu
tezătorilor" va fi formată din E. Pa
nă, S. Zancu, S. Popescu, A. Popescu, 
O, Popovici, A. Mîrza, L. Vlădescu, 
E. Crauciuc, D- Dumitru, S. Vlădescu, 
precum și Lucia Romanov, Maria Ro
manov, Cristina Boboc, Cosniina Po
pescu, Ana Voinea si Daniela Predicu.

Din reprezentativa Capitalei, de 
pregătirea căreia se ocupă profesorii 
antrenori Dumitru Viziru, Aurel Se- 
gărceanu, Vasile Serester și Ecaterina 
Roșianu, vor face parte, printre alții, 
A- Dirzu. P. Iovănescu (ambii Pro
gresul), I. Cioelov (Steaua), D. Bu
cătarii (T.C.B.), FI. Segărceanu (Dina
mo), Elena Popescu (Dinamo) și alții.

Meciurile vor avea loc simbătă Și 
duminică, de Ia ora 8.

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

Dragnea 8 pentru Politehnica, res
pectiv Magoș 16, D. Martinescu 2, 
Baltag 4, Răileanu 1, R. Marti
nescu 19, Tudose 2, Moraru 21. Au 
arbitrat bine A. Atanaseseu și A. 
Caraman.

I.C.H.F. — VOINȚA TIMIȘOA
RA 65—71 (43—36). Surprinzător, 
baschetbaliștii de Ia I.C.H.F. au 
obținut totuși greu victoria, timi
șorenii opunîndu-le o replică des
tul de dîrză. Au marcat; Anto
nescu 8, Dikay 14, Bulat 8, An- 
dreescu 2, FI. Niculescu 3, Mălușel 
10, Tiidosi 4, Anastasiu 22, Cîm- 
peanu 14 pentru I.C.H.F.. respec
tiv Chirluță 2, lancea 9, JViciu 25, 
Ondercovîci ", “ . '
Spătariu 4. Csordași 8. Au arbi
trat bine I. Petruțiu și I. Szabo.

5, Lup 14, Pascar 4,

RAPID — POLITEHNICA CLUJ
83—74 (41—34). Foarte bine au în
ceput tinerii baschetbaliști clujeni

suferite în fața unor ad- 
deocamdată superiori.
22 IN FATA ULTIMULUI 

EXAMEN

seară ringul gălățean va 
finalele acestei competiții, 
de candidați la un loc în 
pentru Campionatele euro-

Astă 
găzdui 
Cei 22 
echipa 
pene de tineret se află acum în 
fața ultimului examen al ediției a 
V-a a „Criteriului tineretului". Din 
rîndul celor 11 partide, cîteva sînt 
așteptate cu interes deosebit. Ne 
referim în special la disputa din
tre Niță Robu și Nicolae Stoe- 
nescu. Robu are o sarcină destul 
de dificilă în eforturile sale de 
a-și apăra locul deținut pînă în 
prezent în lotul național. Stoenescu 
aduce în ring o bună tehnică de 
luptă și o alonjă impresionantă 
pentru categoria muscă. O altă par
tidă așteptată cu nerăbdare este 
cea de la categoria semiușoară în

Mihai TRANCĂ 
Petre HENȚ

PROGRAMUL FINALELOR

Paul Dragu (Steaua) — Turan 
Rușit (Voința Constanța), NițăRobu 
(B. C. Brăila) — Nicolae Stoenes- 
cu (B. C. Galați), Constantin Buz- 
duceanu (C.S.M. Craiova) — Ionel 
Gheorghe (B. C. Brăila), Titi Tu
dor (Rafinorul Ploiești) — Adrian 
Turcitu (CSM Craiova), Virgil Sîr
bu (Dinamo Brașov) — Florian 
Ghiță (Electroputere), Carol Hajnal 
(Metalul Salonta) — Mihai Hozu 
(U. M. Timișoara), Damian Cimpo- 
ieșu (Dinamo Brașov) — Ion Truță 
(Viitorul București), Paul Papp 
(C. S. Baia Mare) — Costache Cio
chină (B. C. Brăila), Aurel Stana 
(C.F.R. Timișoara) — Grigore Sasu 
(Metalul Suceava), Mircea Simon 
(Dinamo București) — Ion Ștefa- 
niuc (C.S.M. Cluj), Costică Dafi- 
noiu (B. C. Brăila) — Gică Axente 
(Dunărea Galați).

— Nu cred — ne răspunde 
ta elvețiană. Am ajuns la conclu
zia că atletismul va deveni foarte 
curind un sport fără anotimp, di
ferența dintre întrecerile indoor 
și cele în aer liber tinzînd să nu 
mai fie una specifică, ca de pildă 
între handbalul în 11 și cel în 
7. Marea performanță cere o pre
gătire continuă, iar pregătirea, la 
rîndul ei, cere confruntări deschi
se, concursuri cu public. Atletis
mul pe teren acoperit nu mai e 
un antract între două sezoane- Di
ferența între un atlet și altul va 
consta în distribuția 
furilor de formă. în 
obiectivele urmărite, 
aici, la Gbteborg, a 
confruntare a celor 
joritate — se vor reîntîlni în sep
tembrie la campionatele "europene 
de la Roma. Și multe dintre re
zultate n-au fost inferioare celor 
obținute în aer liber. Nu „sera" e

8,19 
vreo 
liber

>

atle-

LJUBLJANA, 29 (prin telefon). Joi, 
în ziua liberă, echipele participante 
la grupa B a C.M. de hochei, tehni
cienii și ziariștii care urmăresc com
petiția au fost invitați să facă o 
excursie la Postojna- Aflată cam la 
50 km de Ljubljana, această veche 
așezare slovenă și-a cucerit o celebri
tate mondială, datorită peșterii care 
se ramifică dedesubtul ei, constituind 
unul dintre cele mai splendide mo
numente naturale din lume. Un tren 
electric subteran ne-a purtat cale de 
vreo 6 km, coborîndu-ne la o adînci- 
me de 150 m, unde am fost martorii 
unei lumi de poveste. De-a lungul a 
milioane și milioane de ani. apa a 
săpat galerii fabuloase intr-un munte 
de calcar, sculptind coloane și gru
puri statuare magnifice. Poate că nici 
o mină omenească n-ar fi putut mo-' 
dela cea ce natura a lucrat cu exem
plară migală sub pământul Postojnei. 
Aici, într-o „împărăție a tăcerii", au 
fost uitate pentru o clipă toate 
necazurile sau bucuriile acestui cam
pionat..-

Dar, ziua liberă a trecut repede și 
vineri dimineață, Ia ora 10, hocheiștii 
austrieci și 
tradițional 
Tivoli, prin 
luînd astfel

conducă cu 1—0. Din păcate pentru 
ei. în continuare s-au angajat într-un 
joc de contraatacuri, convenabil nipo
nilor, care de altfel au și fructificat 
de '
Au 
tru

patru ori din asemenea situații, 
înscris : Iwamoto (3), Hikigi pen- 
învingători, respectiv Setheren

S.U.A. — ROMÂNIA
5—1 (4—0, 1—1, C—0)

MARIANA SIMIONESCU
IN... VACANȚA LA BUCUREȘTI

Venirea în București a Marianei 
Simionescu a fost, intr-un fel, o... 
aterizare forțată !. Plecase în plină 
iarnă din țară, prin luna ianuarie, ar 
fi trebuit să revină pe la sfîrșitul lui 
aprilie, în tot acest timp urmînd a lua 
parte la un lung șir de 
tenis în S.U.A. și apoi pe 
diteranei. O criză renală 
prelungită a obligat-o să 
sperăm pentru puțin timp, arena te
nisului.

„Credeam că voi scăpa numai cu 
tratamentul făcut în spitalul din Tux- 
ton, unde am stat internată aproape 
două săptămîni — ne-a spus Mariana 
Simionescu in timpul unei scurte vi
zite ce ne-a făcut-o la redacție. E- 
ram sigură eă m-am însănătoșit, dar 
după cîteva zile crizele au revenit. în 
timpul spitalizării, Ilie Năstase m-a 
ajutat foarte mult, iar cînd a trebuit 
să plece, se interesa aproape in fie
care zi, la telefon, de starea sănătății 
melc".

Știam unele dintre rezultatele ■me
ciurilor susținute de jucătoarea noas
tră fruntașă în S.U.A., mai ales cele 
ale confruntărilor de la St. Myers și 
Winter Heaven (Florida). Știam, de 
asemenea, că în întîlnirea cu Laura 
Dupont (S.U.A.), Mariana Simionescu 
a fost foarte aproape de a se califica 
pentru o confruntare cu americanca 
Chris Evert. „în setul decisiv cu Lau
ra Dupont am avut. Ia un moment 
dat. 4—3 și 30—15 dar n-am reușit 
să-mi mențin avantajul și am pier
dut : 7—5, 2—G, 4—6. Dacă cîștigam 
meciul acesta o intilneam pe Chris 
Evert..."

Am insistat să aflăm și alte de
talii ale meciurilor susținute de Ma
riana. Dar a refuzat să ne mai vor
bească numai despre ea. Am reținut 
momentele ei de modestie — tră
sătură de caracter ce o caracterizea-

DE BASCHET

cei olandezi s-au salutat 
pe gheața patinoarului 

scurte bătăi de crose, re- 
firul întrecerii.

OLANDA — AUSTRIA 3—3 
(1—3, 0—0, 2—0)

turnee de 
coasta Me- 
violentă și 
părăsească,

această întîlnire, ei reușind să im
prime jocului un ritm rapid, 
în primele minute i-a cam inco
modat pe bueureșteni, scorul fiind 
favorabil echipei Politehnica, care 

•9. Din 
sur-

care

în mih. 6 conducea cu 18- 
acest moment, feroviarii își 
prind adversarii cu o tactică in
teligentă : alternarea acțiunilor po
ziționale cu contraatacurile (fina
lizate în special de Cr. Popescu și 
Vlădescu), care își dovedește din 
plin eficiența : în min. 11, Rapid 
avea un avantaj de 13 puncte 
(31—18, deci cinci minute clujenii 
n-au marcat nici un punct!). A- 
ceastă perioadă a constituit, de 
altfel, momentul decisiv al întîl- 
nirii. Au marcat: Florea 2, Vin- 
tilă 4, Stănescu 8, Simulescu 10, Cr, 
Popescu 22, Predulea 8, Vlădescu 
27 pentru Rapid, respectiv Crăciun 
6, Oloșutean 2, Roman 12, S. Vi- 
dican 10. Diaconu 4, Moraru 6, A. 
Vidican 6, Barna 14, Voicu 14. Au 
arbitrat foarte bine C. Negulescu 
și I. Dinescu. (A. VASILESCU).

cauza, ci pregătirea. Cea mai bu
nă săritură a mea în aer liber 
măsoară doar cu 3 cm mai mult 
decît cea obținută aici, la Scandi
navium.

— Ce părere aveți despre ve
chea dv. adversară, Valeria Bufa- 
nu-Ștefănescu ?

diferită a vîr- 
funcție și de 
Ați văzut că 
jost o amplă 
care— în ma-

— Este o atletă de clasă, ori- 
cînd capabilă, în ultimii ani, de 
rezultate mari. La Milnchen și la 
Rotterdam, — a fost ea mai bu
nă, la Gbteborg — eu. Poate, la 
Roma terminăm la egalitate: Va
leria — gardurile și eu — lungi
mea. Să vedem ce vor zice, însă, 
și celelalte adversare: Ehrhardt, 
Rabsztyn, Fiedler, Schalfeld, Ny- 
grynova, ca să le amintesc doar 
pe cele cu care ne-am întîlnit, a- 
cum, in sală".

Paul SLAVESCU

Meciul de deschidere al reuniunii 
de vineri avea importanță pentru am
bele echipe. Olandezii vizau, în ambi
ția lor, locul trei in clasamentul fi
nal al turneului, iar austriecii făcu
seră un calcul, extrem de optimist, 
potrivit căruia în cazul a două vic
torii consecutive — și in funcție și 
de alte rezultate ale candidatilor la 
retrogradare — ar fi putut rămîne in 
grupa B. Nouă ne convenea un suc
ces austriac, ce ar fi scos din cursa 
pentru treapta a treia a podiumului 
o candidată periculoasă cum este 
formația olandeză. Respectînd parcă 
o tradiție, stabilită în acest campio
nat, austriecii au început excelent 
întîlnirea, făcînd o primă repriză care 
îi profila învingători siguri. Partene
rii lor de joc, conduși în min. 18 cu 
3—0 !, au pornit însă în cursa pentru 
reducerea handicapului- Și ei au rea
lizat un prim gol la sfîrșitul celei 
dinții reprize, dar după aceea 26 de 
minute tabela de marcaj a rămas ne
schimbată. Era evident, totuși, că re
sursele fizice ale echipei austriece se 
epuizaseră picătură cu picătură. 
Această situație a permis rapizilor și 
vigufoșilor olandezi să egaleze spre 
sfîrșitul partidei. Au marcat : De 
Ileer. Burger, Koopmans (Olanda), 
Zahradnicek, Voves, Russ (Austria)-

Orice formație poate avea mo
mente foarte slabe, de derută de
fensivă, dar rar se întîmplă ca ele 
să aibă loc chiar de la începutul 
unei întîlniri, cînd resursele fizice 
și psihice sînt intacte. Din păcate, 
selecționata noastră a constituit o 
astfel de excepție, ea primind în
tr-un interval de 7 minute (1,0—17) 
nu mai puțin de 4 goluri ! Toate 
acestea din cauza unor asemenea 
gafe de apărare îneît portarului 
Netedu nu i se poate aduce aproa
pe nici un reproș. Oricum, însă, so- 
cotindu-1 marcat de acest șoc, 
conducerea tehnică a echipei, l-a 
înlocuit cu Dumitraș, fostul portar 
titular achitîndu-se excelent în 
continuare de sarcina primită. Ur
mătoarele 40 de minute au fost 
echilibrate, hocheiștii români a- 
vînd chiar mai îndelungate perioa
de de dominare, dar ratînd în a- 
ceeași măsură, singurul lor punct 
fiind înscris în min. 37. Au mar
cat : Palazzari (2), Sertich, Krieger, 
Lilyholm, pentru echipa america
nă, respectiv, Gh. Huțanu,

CLASAMENTUL.

1. S.U.A.
R. F. Germania 
Iugoslavia 
Japonia
Olanda
România
Norvegia

8. Austria

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
0
1
1
1
1

t 
s
3
3
5
5

fără

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

$tiind că în caz de victorie ar fi 
avut șanse să se salveze de la retro
gradare, scandinavii au acționat ofen
siv, reușind timp de 26 de minute să

COMENTARIILE PRESEI FRANCEZE

BASCHETBALISTELE DE LA POLITEHNICA AU LÂSAT
O BUNĂ IMPRESIE LA CLERMONT-FERRAND

22—19
26—28
29—23
26—23
13—31
12—37

12
10

6
6
5
5
1
1

Clasamentul este alcătuit___...
tul ultimului meci, de vineri seară, 
Germania — Iugoslavia.

rezulta-
R.F.

Azi, pe programul ultimei zile :
— Japonia, Austria — 

Olanda 
R. F. Germania.

România
Norvegia, Iugoslavia 
S.U.A.

Voleriu CHIOSE

ză, de altfel — precum și declarația 
ce ne-a făcut-o : «Nu vreau să pun 
cele citeva eșecuri pe seama îmbol
năvirii".

Despre cine credeți că ne-a vorbit, 
apoi ? Firește, despre buna ei prie
tenă, tovarășă de lungi călătorii și 
rivală permanentă pe terenul de 
sport : Virginia Ruzici. „Cînd Virgi a 
cîștigat meciul cu olandeza Betty 
Stove (n.n. 6—3, 7—5), o victorie de 
răsunet, după părerea mea, am plîns 
de bucurie. Seara, după meci, am 
vorbit la telefon și mai mult de o 
oră am discutat numai despre aceas
ta. De altfel, timp de 5 săptămîni, cit 
am rămas despărțită de Virgi, i-am 
simțit mult lipsa și cred eă și ea pe 
a mea, astfel că aproape în fiecare zi 
ne chemam reciproc Ia telefon. Iar 
cînd ne-am reîntîlnit, am stat Ia tai
fas de la 8 seara Ia 3 dimineață".

A fost frumoasă și plăcută con
versația cu Mariana Simionescu. 
Ne-a oferit multe detalii despre ju
cătoarele americance, despre legătu
rile de prietenie ce le-a strîns cu 
Betty Stove, cu Francoise Durr. „Durr 
are un cățeluș, Top-Spin îl cheamă 
cu care vine la toate turneele. Bi
neînțeles că plătește pentru el și bi
let de avion. Drept răsplată. 
Spin îi... aduce rachetele pe 
de joc".

Pe ce suprafețe s-a jucat 
mingi ? Dacă s-a întîlnit cu 
tenismani români prezenți la 
în S.U.A. ? — au fost, tot atîtea 
trebări cărora Mariana Simionescu a 
trebuit să le răspundă la rugămintea 
noastră : „Tot timpul am jucat nu
mai cu mingi galbene, Spalding, Sna- 
wer, Wilson, pe suprafețe de ciment, 
pe carpetă, precum și pe o suprafa
ță mai moale, ca zgura. Cu Ovici și 
Sântei m-am întîlnit la Baltimore și 
am rămas două zile împreună. An
trenamentele făcute cu ei mi-au fost 
folositoare".

Top — 
terenul

cu ce 
ceilalți 
turnee 

în-

Ion GAVRILESCU

infirma re- 
Capitală (75 
C.U.C.) și a 
finala com-

în fața a peste 4 500 de .spec
tatori, Politehnica București a sus
ținut returul partidei sale’ cu 
C.U.C., la Clermont-. Ferrand, în 
semifinala C C.E.

Baschetbalistele de la Politehni • 
ca au abordat întîlnirea cu o pu
ternică dorință de a 
zultatul înregistrat în 
—71 în favoarea lui 
obține calificarea în
petiției. Partida a fost extrem de 
spectaculoasă, cu 
turnări de scor 
(minutul 17 scor : 
procentaje bune la aruncările 
coș ;ț ari cri din acțiune : 
tehnica 48 la sută și C.U.C. 45 la 
sută, aruncări libere : Politehnica 
71 la sută si C.U C. 75 la sută.

Jocul a fost' de un bun nivel 
tehnic, apreciat de publicul specta
tor prin vii aplauze. De altminteri, 
la părăsirea terenului de către 
echipă noastră, peste 1 000 de spec
tatori au tinut să ovaționeze fru
moasa ei comportare.

A doua zi, în ziarele din Paris

numeroase ras- 
în prima repriză 

33—32) $i cu 
la

Poli-

și Clermont-Ferrand, au apărut co
mentarii elogioase privind 
țîa echipei Politehnica. Iată 
dintre ele :

„MONTAGNE" publică o 
rație a antrenorului echipei 
nale a Franței, Joe Jauney : 
mi-a plăcut la acest meci ? Ele
ganța româncelor, adresa lor de la 
semi-distanță, modul de participa
re a tuturor jucătoarelor care au 
evoluat pe teren și în general se 
poate spune că ele au jucat foarte 
bine. Este cea mai bună echipă de 
club pe care ani vâzut-o în ulti
mul sezon. (N-A. — Și au evoluat 
S.K. Lodz. Maritza Plovdiv și Sla
via Praga). Dar, inferioare, ea ta
lie, ele nu au putut să cîștige".

„L’EQUIPE" scrie printre altele: 
„Unii cred că C.U.C. ar fi putut 
face mai mult- Dar trebuie tinut 
cont eă victoria asupra unei foar
te bune echipe din București este 
maj mult decît prețioasă, deoarece 
adversarelor nu le-au lipsit decît 
rezervele pentru a putea pretinde 
un loc in finală".

evolu-' 
cîteva

decla
ri ați o-

„Ce

„FRANCE SOIR" scrie : „Ieri, 
brio-nl l-au dat româncele. Vivaci
tatea campioanelor României și 
dexteritatea lor de la semi-distanță 
au făcut să tremure echipa france
ză. Rapiditatea în circulația balo
nului, arma de bază a clermontoa- 
zelor, a aparținut de astă dată ad
versarelor" ■

Și, în șfîrșit, „MONTAGNE" tra
ge concluzii în numărul din 2:2 
martie : „Ce tehnică individuală 
la aceste românce, ce circulație a 
balonului, ce 
atacuri și ce 
din acțiune ! 
cătoare, ele 
vîrsța medie
pretendentă autorizată de a dispu
ta anul viitor finala „Cupei cam
pionilor europeni".

MARION WEBER (R.D.G.) 
ÎNVINGĂTOARE în concursul 

„PRIETENIA * LA PATINAJ ARTISTIC
La Katowice, a avut loc tradiționalul 

concurs al tinerelor speranțe ale patinajului artistic, dotat cu trofeul „Priete- 
nia“, competiție la care pot participa 
sportivi și sportive în vîrstă de pină la 
16 ani. La întreceri au fost prezente $i 
trei patinatoare românce : Doina Mitri- cică.. Silvana Suciu și Gabriela Voica. 
Fosta campioană a țării. Doina Mitrl- 
cică, s-a situat în clasamentul figurilor obligatorii pe un onorabil loc n (din ai 
de concurente), în final. însă, * ' ‘ “unor ratări la figurile libere, ea rît în clasamentul generaj pînă 16.

Competiția feminină, care s-a __la un înalt nivel tehnic, a fost cîștigată, 
la fete, de Marlon Weber (R.D. Germană), 170,6 puncte, urmată de Grazine 
Dudele (Polonia) — 157,92 p. Brigitte 
Suesz (R.D. Germană) — 156,18 p. Re
prezentantele noastre au fost astfel clasate ; Doina Mitrieîcă cu 134.85 p — lo
cul 16: Silvana Suciu cu 123.63 p. — locâl 
19 și Gabriela Voica cu 125,36 p — loeul 
20.

Concurenții din R.D. Germană au o- 
cupat primele două locuri în întrecerea masculină : B. Wunderlich — 119,20. p și M. lAebers — 116.58 p. Al treilea s-a 
clasat M. Soska (Cehoslovacia) —116,45 
p.

datorită 
a cobo- ja locul
ridicat

PATINATORI ROMANI

UN NOU SUCCES
AL GIMNASTEI

RIGA. 29 (prin telefon). Timp de trei 
zile, în’Palatul sporturlror din Riga, s-a desfășurat un mare concurs internatio
nal de gimnastică la care au luat parte 
sportivi din U.R.S.S.. S.U.A., Cehoslova
cia. România. Ungaria, Franța. Japonia, 
Cuba, R.D. Germană etc. Ca și Ia Moscova, un frumos succes a repurtat, în 
finala Pe aparate, maestra româncă RO- dica Sabău, care a terminat învingătoare la sărituri cu 18,55 p, înaintea a trei gim-

INTERNAȚIONAL 
RODICA SABĂU 
naște sovietice (Lidia Gorbik, Neli Kim 
și Galina Parșințeva). La toate celelalte 
aparate victox'ia a revenit gimnastelor sovietice.

în Circuitul W.C.T

ASHE L-A ÎNVINS

0 NOUA VICTORIE
A ȘAHISTELOR NOASTRE

BELGRAD 29 (Agerpres). — Turneul 
Internațional feminin de șah pe echipe 
a continuat la Vrnjaeka Banja cu în- tilnirile rundei a treia. Reprezentativa 
României a învins cu scorul de 2'12—l’h 
Pe cea a Bulgariei. Echipa Ungariei a 
dispus cu 4—0 de Polonia.In clasament conduce echipa Româ
niei eu 9V3 puncte, urmată de Un t ria 
— 7V2 p, B'ulgaria 5 p. Iugoslavia și Po
lonia cu cite 1 punct. Selecționatele Ungariei, Bulgariei și Iugoslaviei au o 
rundă mai puțin jucată. In meciul din 
prima rundă, după consumarea între
ruptelor, echipa României a învins cu 
scorul de S'h—'h echipa Poloniei.

PE KODES
In sferturi de fl- cu 5—6. Jan

PALM DESERT.
nală, Arthur Ashe a cîștigat 6—3. 6—4 în fața cehoslovacului __
Kodes, iar Roscoe Tanner (S.U.A.) l-a 
eliminat cu 7—6, 6—3 pe Harold Solomon (S.U.A.).

ATLANTA. — In optimile de finală : Metreveli — Davidson 6—3. 6—4; Hre- 
bec — Comejo 3—6, 6—3. 7—5; Newcombe
— Pasarell 1—6. 7—6. 6—4; Stockton — 
Graebner 6—1. 6—7, 6—1.

ROTTERDAM. — H. J. Pohmann l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe Allan Stone, iar 
Manuel Orantes a dispus cu 6—4, 3—6, 6—3 de Tony Roche. In alte partide : 
Pitici — Van DiUen 7—6. 6—3; Gorman
— Ruffels 6—4. 6—2; Okker — Goven 
6—0, 3—6, 6—1; Drysdale — Hewitt 6—1, 
6—3; Riessen — Pattison 6—3, 5—7, 6—3.

rapiditate în contra- 
precizie la aruncările 
întărite cu 2—3 ju- 

vor deveni, cu toată 
nu prea scăzută, o

LA ALMA-ATA

Valentin ALBULESCU

Un grup de patinatori de viteză, 
compus din V. Coroș, Gh. Pop și 
V. Sotirescu a părăsit Capitala cu 
destinația Alma—Ata, unde va par
ticipa la un concurs international, 
programat pe pistă artificială în 
zilele de 30 și 31 martie. Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antrenorul 
E. Ulrich.

TELEX • TELEX • TELEX •
Cursa cicliști Internațională „Cupa Ga
brovo", la care au participat cei mai buni rutieri, din România și Bulgaria, a fost cîștigată de românul Vasile Selejan.
Turneul internațional feminin de bas
chet de ’ ~ '
victoria _________ ,terminat neînvinsă competiția. în 
mul meci, baschetbalistele maghiare au 
întrecut cu scorul de 63—51 (24—22) for
mația Braziliei. într-un alt joc, echipa Canadei a dispus cu 67—54 (29—24) de 
reprezentativa secundă a Braziliei. în continuare se desfășoară un turneu în 
localitatea Recife. în primul meci, se
lecționata Ungariei a învins cu scorul de ‘ 49—47 (27—18) echipa R.P. Chineze.

Ia Sao Paulo s-a încheiat cu selecționatei Ungariei, care a uită-

La Kingston în meciul amical de fotbal

dintre echipele statului Jamaica și Uru- guayului, oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Morena (2) și Alvares.
în localitatea elvețiană. Herisau au continuat meciurile Campionatului european 
de hochei pe gheață (grupa A) pentru 
echipele de juniori. Selecționata Finlan
dei a Întrecut cu scorul de 9—2 (5—0. 0—0. 4—2) echipa Poloniei. Suedia a sur
clasat cu 21—1 (4—0, 6—1, 11—0) echipa 
Elveției. în clasament, pe primul loc se 
află, la egalitate, echipele U.R.S.S. și Suediei, cu cîte 6 puncte, urmate de 
Cehoslovacia Și Finlanda, cu cîte i P, Polonia șl Elveția — Op.
Selecționata de fotbal a Poloniei, 
se pregătește pentru turneul final

care 
al

tn timp ce campionul „greilor", George Foreman, își savurează fulgeră- 
toarea victorie asupra lui Ken Norton, obținută la Caracas, viitorul său 
adversar, Cassius Clay — fotografiat aci în fotoliile de ring ale meciu
lui — declară că „...Foreman este un boxer mediocru. îl voi învinge prin 
k.o. 1“ Meciul Foreman — Clay este programat pentru 30 septembrie, 
la Kinshasa, capitala Republicii Zair Telefoto : A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX
C.M., a susținut la Varșovia un meci de verificare în compania . echipei vest- 
germane Fortuna Dilsseldorf. Jocul s-a 
încheiat la egalitate ; 1—1 (1—0). au 
marcat Szarmach (min. 40) pentru gazde 
Și "Budde (73) pentru oaspeți.

Tn 
de 
m __  . ____ __
(U.R.S.S.), cu timpul de 4:07,3. La fe
minin. pe primul loc s-a clasat Natalia Popova (U.R.S.S.) în 4:36,0. olandeza Brigitte Enith a terminat învingătoare 
Ja 200 m spate cu 2:25,4. La 400 m mixt 
feminin, Natalia Popova, a stabilit un 
nou record unional, cu 5:08,8. iar la 
masculin, victoria a revenit lui M. Suha- 
riev (U.R.S.S.) — 4:40,1.

ultima zi a concursului de natație 
la Moscova, proba masculină de 400 liber a fost cîștigată de A. Samsonov

După patru etape, în Turul ciclist . al Cataloniei pe primul loc în clasament 
continuă să se mențină olandezul Bal
— 22 h 16:07, urmat de Merckx (Belgia)— 22 h 20:16 și Casas (Spania) — 
22 h 20:26. Olandezul Zoe^melk se află 
pe locul 4, cu 22 h 20:34. în etapa contra- cronometru individual. (16 km), spaniolul 
Casas a ocupat primul loc cu 18:5Î). 
Merckx s-a clasat pe locul doi, cu 19:02.

Suedezul Ingemar Stenmar.. „ obținut 
cea de-a treia victorie consecutivă in cadrul ..Cunei Europei*1 la schi- cîșttoînd 
proba de slalom uriaș de la Caspoggio (Italia), in 2:36,75. L-au urmat cehoslova
cul Miroslav Sochor — 2:37,19, vest-ger- manul Max Rieger — 2:37.25 și elveția
nul Weniar Mattle — 2:37-27.
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