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DE DEZVOLTARE A SPORTULUI DE MASA
Ne despart numai două săptă- 

mîni de data includerii în patri
moniul sportului de masă a unui 
nou instrument de atragere a ce
tățenilor spre practicarea sistema
tică și continuă a exercițiilor fi
zice. Este vorba de introducerea 
Complexului polisportiv „Sport și 
sănătate", ca urmare a uneia din 
cele mai importante prevederi ale 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului.

Față de locul ce-i revine aces
tuia în ansamblul sportului de 
masă — mijloc principal de pre
gătire și valorificare multilaterală 
a capacității fizice pe plan social 
— în intervalul rămas, factorii cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului trebuie să dove
dească o responsabilitate crescîndă. 
cu atît mai mult cu cît ne aflăm 
în fața unei acțiuni concepută pe 
plan național.

Este necesar, în primul rînd, să 
se evidențieze scopurile pe care le 
urmărește complexul „Sport și să
nătate". în acest sens, consiliile 
județene, cluburile și asociațiile 
sportive, catedrele de educație fi
zică și sport, împreună cu ceilalți 
factori cu atribuții în mișcarea 
sportivă pot programa susținerea 
unor referate și discuții cu spor
tivii, elevii, studenții și oamenii 
muncii cuprinși în raza lor de ac
țiune. De asemenea, se impune ca, - 
sub forme diferite (la. „colțuri

sportive", avizierele catedrelor, se
diile cluburilor, la bazele sportive 
etc.) să fie afișate probele și nor
mele complexului, pe grupe de 
vîrstă și sex, adueîndu-se astfel la 
cunoștință conținutul »i condițiile 
de trecere a acestora.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată instruirii profesorilor de 
educație fizică și tehnicienilor 
privind metodologia pregătirii par
ticipanților și a evidenței rezulta
telor obținute de aceștia pe par
curs. Cu această ocazie se va pune 
un accent deosebit pe faptul că 
trecerea probelor va fi eșalonată 
pe cicluri de cîte trei ani succe
sivi. ceea ce, fără îndoială, impune 
o pregătire fizică temeinică reali
zată prin activitate continuă și nu 
numai printr-o participare spora
dică, de campanie, la unele con
cursuri.

Dacă la această înțelegere se 
adaugă și faptul că ciclurile de 
pregătire se succed începînd de la 
virsta de 6—7 ani și pînă la peste 
31 ani, rezultă că la baza comple
xului stă ideea continuității prac
ticării exercițiilor fizice, singura 
în măsură să asigure o pregătire 
temeinică, cu reale implicații asu
pra gradului de sănătate, a capa
cității de muncă, a bunei stări fi
zice a cetățenilor.

Priyind organizarea concretă a 
pregătirii participanților, ținîndu-se 
seama de existența celor două ca
tegorii de probe — obligatorii și 
la alegere — cadrele de speciali-
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tate au îndatorirea de a lua toate 
măsurile pentru asigurarea bazei 
materiale necesare instruirii și tre
cerii probelor. în același timp, vor 
trebui să acorde atenția cuvenită 
și cunoașterii preferințelor partici
panților pentru probele la alegere, 
întrucît la nivelul acelorași clase, 
ani de studii, întreprinderi și insti
tuții, opțiunile subiecților pot fi 
variate și acest fapt nu poate fi 
ignorat nici în privința asigurării 
bazei materiale și nici a metodolo
giei pregătirii.

O altă idee asupra căreia dorini 
este aceea a eficienței 

„Sport și sănătate", 
spus, a elementelor de 
vor sta la baza apre-

să insistăm 
complexului 
mai concret 
referință ce 
cierii efectelor lui. Dacă aprecierea 
valorii sale s-ar reduce — așa cum 
s-a făcut 
anterioare 
numărului 
în această 
făptui ideile ce au 
conceperii actualului complex.

Principalele elemente de refe
rință care trebuie luate în consi
derare pentru aprecierea eficien
ței complexului vor consta în îm
bunătățirea, în fiecare ciclu de

prof, univ. ION ȘICLOVAN
rector al I-E.F.S., președintele 

Comisiei ele organizare a Comple
xului „Sport și sănătate"

la nivelul complexelor 
— numai la mărimea 
de participant! atrași 
activitate, nu s-ar . în- 

stat la baza

la Constanța a fost progra- 
ultimul turneu final, cu vic- 
formației Rapid București, 

rămîne astfel, pentru a treia 
consecutiv, în
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posesia titlu-

de forță — 
Martha Sze- 
care știu să 
puternice cu 
sprijinite de

de maestrul
Davila Plocon

La incheierea campionatului feminin de volei

Cea da a 24-a ediție a carnpio 
natului feminin de volei s-a înche
iat la sfîrșitul săptămînii trecute, 
cînd 
mat 
toria 
care 
oară 
lui.

Echipa antrenată 
emerit al sportului 
a rezistat cu succes asaltului ce
lorlalte pretendente, îndeosebi Di
namo și Penicilina Iași, realizînd 
o victorie meritată.

Deși cu un efectiv redus, for
mația giuleșteană a fost beneficia
ra unui sextet mult mai omogen 
și cu mai mare putere de luptă, 
animat de dorința victoriei finale-(Continuare în pag. a 2-a)

S-a dat startul categoriei peste 19 
dețul Bihor.

ani băieți, din cadrul etapei județene a Crosului tineretului, din ju- 
Foto : A. SOMOGYI — Oradea

CANOTAJ STUDENȚESC

Bit® i 8

1 41

Duminică a avut loc primul con
curs de canotaj organizat de comisia 
pe centrul universitar București. în
trecerea, desfășurată în cadrul „Cu
pei tineretului", s-a desfășurat pe la
cul Tei, la Baza sportivă a studen
ților. Competiția a fost deosebit de a- 
tractivă și a constat dintr-o cursă de 
canoe 10+1. Au participat echipaje 
de la mai multe institute și facultăți 
bucureștene, însumînd peste 150 de 
sportivi. De reținut faptul că au fost 
prezenți pentru prima dată la acest 
gen de întreceri reprezentanții stu
denților de la Academia de Studii E- 
conomice și de la Institutul agronomic 
„Nicolae Băleescu".

Disputa a fost deosebit de strînsă 
și a dat cîștig de cauză echipajului 
Facultății de geografie, care a între
cut, la finiș, ambarcațiunea Institu
tului Politehnic.

Clasamentul final : 1. Facultatea de 
geografie 1:25,0. 2. Institutul Politeh
nic 1:25,9. 3 Universitatea 1:26,8, 4- 
Academia de Studii Economice 1:30,0, 
5 Institutul agronomic „Nicolae Băl
eescu" 1:33,0.

Componentele sale au dovedit, ală
turi de experiență competițională, 
frumoase calități în ceea ce pri
vește temperamentul de concurs, 
capabile să depășească momentele 
dificile, impuse de partidele cu mi
ză ale turneelor finale. Cu o co
ordonatoare de joc de mare intui
ție și luciditate — Eugenia Rcbac 
și cîteva trăgătoare 
Constanța Bălășoiu, 
keli, Florica Fugigi, 
alterneze atacurile 
cele poziționale, bine 
celelalte jucătoare. Ruxandra Vra
niță, Elena Crișan, Cristina Băltă- 
rețu, Rapid și-a păstrat titlul de 
cea mai bună echipă a voleiului 
nostru feminin. Fără îndoială, o 
contribuție însemnată la acest 
succes, a adus-o antrenorul Davi
la Plocon, care a asigurat o bună 
pregătire echipei și, de asemenea, 
a condus-o cu mult tact de pe 
margine.

în competiție cu Rapid. Dinamo, 
care a dovedit în campionat o va
loare apropiată, a pierdut totuși 
prilejul de a- urca în fruntea ie
rarhiei, în principal datorită unui 
scăzut moral de concurs în partida 
cheie.

Analizînd prin primsa turneelor 
finale comportarea divizionarelor 
A în această ediție, trebuie să pre
cizăm, din capul locului, că nu a 
fost la înălțimea precedentelor, la 
aceasta concurînd și sistemul com- 
petițional neinspirat, care și-a 
pus amprenta asupra pregătirilor, 
evoluțiilor și interesului 
campionat. Din păcate, în 
trei ediții se constată o 
care trebuie să constituie 
nai de alarmă pentru secțiile de 
înaltă performantă și pentru fede
rație. Această scădere s-a reflectat 
și în întîlnirile internaționale sus
ținute de formațiile noastre de 
club. în principalele competiții 
continentale. Cupa campionilor eu
ropeni și Cupa Cupelor. Ni se pa-

față de 
ultimele 

involuție 
un sem-

ETAPA JUDEȚEANĂ LA TENIS 
DE MASA

Recent s-au desfășurat în stațiunea 
balneo-climaterică Pucioasa întrece
rile etapei județene la tenis de masă. 
Au fost prezenți învingătorii, etapelor 
preliminare din județul Dîmbovița.

După dispuie interesante, pe primele 
locuri s-au clasat (pe categorii de 
vîrstă) următorii : Mariana Iordache 
și Mihai Dincă (ambii din comuna 
Răcari), Maria Predescu (corn. Bel- 
ciugateie) și Ion Voicu (corn. Malu 
cu Flori).

Mișu AVANU

PIONIERII SPORTIVI Al 
DEJULUI

In toate școlile municipiului Dej 
au avut loc întreceri sportive de 
masă care au marcat debutul ediției 
de vară a Cupei tineretului. Ca ur
mare a unei bune activități de pro
pagandă și «rganizare, s-au prezentat 
Ia startul întrecerilor peste 3 000 de 
pionieri și școlari angrenați în fazele 
pe școală la cros, șah și tir cu arme 
cu aer comprimat. A urmat întrece-

Componentele echipei campioane Rapid, la cîteva momente după cucerirea 
titlului: de la stingă la dreapta ■ 
ședințele clubului), Davila Plocon 
Bendiu (sus); Constanța Bălășoiu, 

ginia Stamatopol, Cristina

— Elena Crișan, Florin Jipa (vicepre- 
(antrenor), Eugenia Rebac, dr. Petre 

Ruxandra Vraniță, Ileana Sabău, Vir- 
Băltărețu, Martha Szekeli (jos)

re că nivelul valoric descendent al 
campionatului feminin se datorea
ză mai degrabă pregătirii insufi
ciente a echipelor, atît din punct 
de vedere calitativ, cît și cantita
tiv. decît lipsei de elemente dotate 
pentru volei. Acest fapt a fost 
ilustrat de diversele etape de des
fășurare a campionatului. în pri
ma parte, cu meciuri săptămînale, 
am asistat la întîlniri de slab ni
vel, pentru ca la primele turnee 
finale (Iași și Rnv Vîlcea), în care 
valorile grupelor au fost mai apro
piate, și unde a intervenit lupta 
pentru titlu și pentru evitarea re
trogradării, echipele să manifeste

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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PENTRU

POLOIȘTII ROMANI

rea județeană la cros. între cci 202 
ciștigători ai etapelor inițiale. Aii câș
tigat : Carmen Sima (Lie Andrei Mu- 
reșanu. Dej), Doina Sigartău (Șc. gen. 
nr. 4 Dej), Domnița Medan (Lie. 2 
Dej), Adrian Xacob (Șc. gen. 3 Dej) 
Adrian Bot (Șc. gen. 4 Dej) și Mircea 
Giurgiu (Lie. A. Mureșanu).

Regretabilă prezența redusă a ele
mentului feminin.

Teodor COSTIN

CROSUL CETĂȚII 
SIGHIȘOARA SI ALTE 

COMPETIȚII,,,

C. CÎMPEANU

CAMPIONII DIN DOLJ

mai buni jucători 
jucătoare de tenis

La Craiova, cei 
și cele mai bune 
de masă din județul Dolj și-au dis
putat intîietatea în etapa județeană. 
După întreceri viu disputate, au ob
ținut dreptul de a participa la faza 
finală următorii sportivi : Dorel Du- 
mitrașcu (Chimia), Petre Boghianu 
(I.T.A-) și Petre Bică (Calafat).

...de volei, hajidbal și atletism au 
constituit un început de bun augur 
pentru ediția de vară a „Cupei tine
retului". Crosiștii Carmen Nițu, Sorin 
Dumitrescu, Margareta Meșter, Mir
cea Dan, Virginia Roncea și Constan
tin Olteanu au cîștigat locurile I, iar

(Continuare în pag. a 2-a)

LOTUL DE BASCHET-SENIORI
JOACA LA KOSICE

reprezentativ de baschet 
în Cehoslovacia, la Kosi- 
participă, de astăzi pînă 
la un turneu internațio-

Lotul 
a plecat 
ce. unde 
sîmbătă, 

"nai, alături de selecționatele Cubei,
R.S.S. Letone, Bulgariei și Ceho
slovaciei (de seniori și de juniori). 
Au făcut deplasarea : Popa, Geor
gescu, Niculescu (Dinamo), Tarău, 
Oczelak, Cernat, Cîmpeanu (Steaua),

A. Molnar, Braboveanu (I.E.F.S.), 
Mănăilă (Universitatea Timișoara), 
Spînu, Pașca (Farul).
principal: Mihaî Nedef, 
secund: Petrică Vasiliu, 
dr. Tudor Minescu.

Echipa României va juca — în 
ordine — cu : Cuba, R.S-S. Letonă, 
Cehoslovacia — juniori, Cehoslova- 

seniori și Bulgaria.

Antrenor 
antrenor 

medic :

Biroul F. R. Natație a definiti
vat calendarul internațional al pri
mei noastre reprezentative de polo 
pentru luna mai. Jucătorii români 
vor evolua luna viitoare în trei 
turnee internaționale organizate în 
Bulgaria, Olanda și Italia.

în vederea acestor întreceri a 
fost alcătuit și lotul reprezentativ, 
care cuprinde la această oră 17 
jucători : Șerban Huber (Dinamo), 
Pavel Mure.șan (Rapid), Cornel 
țilă (Dinamo) și Florin Slavei 
pid) — portari. Dinu Popescu 
namo), Gheorghe Zamfirescu 
namo), Cornel Rusu (Rapid), Adri
an Schervan (Rapid) Adrian Nas- 
tasiu (Dinamo), Hie Slavei (Ra
pid), Gruia Novac (Dinamo), luliu 
Olac (Rapid), Liviu Răducanu (Di
namo), Ion Popa (Dinamo), Claudiu 
Rusu (Voința Cluj), Dan Frîncu 
(I.E.F.S.) și Viorel Rus (Dinamo).

Jucătorii se vor reuni pentru pri
mul antrenament în ziua de 5 
aprilie (ora 11) la bazinul Floreâs- 
ca din Capitală.

Fră- 
(Ra- 
(Di- 
(Di-

în etapa a 22-a a Diviziei Ar la fotbal

DIN BUȘTENI UN MIC ORAȘ DE MUNTE Meciuri dîrz disputate
ISI MĂREȘTE PERIMETRUL SPORTIV

Cine trece prin Bușteni nu poa
te să nu observe implanturile de 
urbanistică modernă apărute în ul
timii ani în peisajul acestei așe
zări. Au răsărit blocuri zvelte, au . 
fost' ridicate școli, au fost moder
nizate drumuri, au apărut parcuri 
și spații verzi, iar terenurile de 
joacă și sport fac bucuria copiilor 
și tinerilor din Bușteni.

— Pe vremea cînd existau 7—
8 000 de. locuitori — ne explica pri
marul orașului, tovarășul Marin 
Miiitaru — ne consideram o pri
mărie liniștită, deoarece dotarea o- 
ra.șului cu strictul necesar era su
ficientă. în prezent, cînd populația 
a crescut la peste 12 000 de suflete, 
trebuie să pornim fără ezitare la

muncă pentru satisfacerea actuale
lor cerințe.

Primarul orașului ne-a vorbit de 
construcția unor noi edificii, des
pre extinderea ariei industriale, 
despre necesitatea unor amenajări 
sportive, despre o serie de proiec
te care vor defini și mai clar vi
itorul oraș. 11 ascultam pe tova
rășul Marin Miiitaru și simțeam 
din cuvintele sale nu numai cer
titudinile celui investit cu respon
sabilități, ci și preocuparea pentru 
ca cetățenii de diverse vîrste și 
profesii să se bucure de bineface
rile practicării sporturilor prefera
te. Primarul orașului ne-a explicat, 
cu pasiune, că prin împrejurimi 
sînt locuri pitorești care ar putea 
fi redate tinerilor și vîrstnicilorz 
pentru a se relaxa în orele de ră-

In împrejurimile orașului Bușteni există locuri

r -

In împrejurimile orașului Bușteni există locuri unde amatorii de schi gă
sesc, pe lingă peisaje de basm, văi acoperite cu zăpadă pînă primăvara 

tîrziu. în fotografie : Valea Albă într-o zi însorită.
Foto : Victor ZBARCEA — Bușteni
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gaz. Apoi, ne-a spus că cei care 
vor să schieze sau să practice să- 
niușui au încă foarte puține pîrtii 
la dispoziție. Această situație a 
constituit, «în cursul lunii decem
brie, obiectivul unei dezbateri a 
comitetului executiv al Consiliului 
popular orășenesc. Cu acest prilej, 
primăria a hotărît să amplifice re
țeaua de baze sportive 
activității de agrement și 
ior de iarnă.

Pentru ca acțiunea să 
sub cele mai bune auspicii, 
considerat necesar să se apeleze la 
aportul unor cadre de specialitate. 
Astfel, la invitația Consiliului popu
lar au răspuns cu promptitudine 
reprezentanți ai Ministerului turis
mului, Federației române de schi 
și bob. Institutului de proiectări 
din Brașov și alte cadre autoriza
te. Discuțiile fructuoase., și sugesti
ile invitaților s-au concretizat în
tr-un plan, a cărui realizare se va 
urmări punct cu punct. Mai întîi 
a fost... atacată pîrtia de schi Ca- 
raimanul, cafe va fi reamenajată 
în așa fel îneît să aibă punctul de 
sosire în... centrul orașului, aceas
tă bază sportivă de iarnă, unică în 
felul ei în țară, urmînd a fi do
tată cu instalație de nocturnă șl te- 
lescaun. S-au mai trasat cinci 
pîrtii ușoare, de promenadă, la 
dispoziția amatorilor de plimbări 
pe schiuri.

în planul de sistematizare a ora
șului, zona

destinate 
sporturi-

înceapă
s-a

Palanca, aflată la nu-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

dar nivelul lor telinico-tactic
lasă încă de dorit

Zbuciumată viață a avut, per 
total, acest al 22-lea „rund", con
sumat duminică în Divizia A. A- 
ceastă etapă care abia ea ne-a in
trodus de-a bjnelea în focul luptei 
returului și- care a văzut, în ma
rea majoritate a cazurilor, meciuri 
dîrz disputate pe di'eptunghiul te
renurilor și, consecință directă, zeci 
de mii de suporteri greu încercați 
pînă la ultimul fluier de arbitru.

Folosind o expresie , proprie atle
tismului, se poate spune că o bună 
parte din jocuri au prilejuit pa
sionante curse ..cap la cap", unul 
dintre competitori desprinzîndu-se 
cu greu, în final, în apropierea fi
rului alb de la sosire ; cum a fost 
Ia Brașov, unde Anghelini a în
scris punctul victorios în penulti
mul minut al partidei, cum a fost 
la Ploiești și Craiova, unde Pisau 
(min. 85) și, respectiv, Marcu (min. 
88) au făcut să explodeze tribu
nele. La Craiova, de pildă, supor
terii «liderului au suferit mult, pînă 
la golul egalizator poate și Cer
năianu s-a temut să nu aibă 
cumva, soarta... colegului Don Rc- 
vie, antrenorul lui Leeds, echipa 
care, cu o zi înainte, risipise, în 
liga engleză, și ultima, fărîmă de 
avantaj din cele zece puncte avans, 
la un moment dat, al disputei cu 
Liverpool. în sfîrșlt, insuccesul lui 
A. S. Armata Tg. Mureș (0—2 cu 
F. C. Argeș) și semleșecul lui Jiul 
(2—2, cu U.T.A., datorită unui gol 
înscris în min. 89 !) întregesc și

Ratare incredibilă la 
poarta lui Coman ! Nea- 
gu e la mică distanță 
de balon și de gol, dar 
portarul formației Stea
ua va interveni inspi
rat și salvator. Secven
ță din prima partidă a 
cuplajului inter-bucu- 
reștean.

Foto : Paul ROMOȘAN

muV imaginea de etapă ex-mai
trem de încordată pentru echipele 
gazdă. •1

★
Emoții, așadar, în tribune, jocuri 

de mare suspans aproape pe toate 
terenurile dar, în genere, calitatea 
disputelor nu s-a ridicat la nive
lul dorit: nici în orașul liderului, 
la Craiova, unde, mai ales cînd 
sînt conduși pe tabelă, elevii lui 
Cernăianu dovedesc o dăunătoare 
stare de surescitare (poate așa se 
explică ți ratarea penaltyului de 
către Oblemenco, altfel un bun tin

taș și cînd încearcă poarta de la 
30 m...) ; nici la Brașov unde, sub 
aspectul tetinico-tactic, atît Steagul 
roșu cit și F. C. Constanța 
mis numeroase erori ; nici 
Mureș, unde — ni se spune 
întreaga formație gazdă un 
jucător (BSloni) a evoluat 
nică la valoarea lui.

Urmînd la doar trei zile distantă 
după precedenta etapă, am fost 
tentați să explicăm nivelul mai 
scăzut al jocurilor printr-o even
tuală stare de oboseală. Pînă tn 
clipa în care am aflat că, totuși,

au co
la Tg. 
— din 
singur 
dumi-

Duminică 7 aprilie va avea loc In Capitală

DESCHIDEREA SEZONULUI DE CICLOTURISM
Comisia de specialitate a 

piului București ne anunță că 
derea oficială a sezonului de 
rism va avea loe duminică 7 
cînd se va face o excursie 
goșoaia.

Adunarea participanților lingă are
na de hipism (str. Știrbei Vodă colț

munici- 
descbi- 
ciclotu- 
aprilie, 
la Mo-

cu calea Plevnei) la ora 9, urmînd ca 
startul'să se dea intr-un cadru festiv, 
la ora 10. din fata Consiliului Popular 
al Municipiului București.

Sînt invitați să participe la această 
acțiune de .inaugurare a sezonului de 
excursii pe bicicletă toți amatorii de 
cicloturism din Capitală.

în cele mai multe dintre partide 
ambele comb'atante s-au angajat 
fără menajamente la efort.

Și atunci ? Cum stăm cu cele
lalte acumulări, cele de ordin teh- 
nico-tactic ?

Chiar și de acolo de unde ne aș
teptam la mai mult, respectiv de la

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag, a 3-a)

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
Mîine, selecfionabHii evoluează la Galafi

Ieri Ia amiază s-a reunit la București lotul repre
zentativ de fotbal. El efectuează ultima pregătire 
comună înaintea turneului în Brazilia și Argentina. 
Cei 21 de jucători convocați la București sînt:

RADUCANU, JIVAN (portari),
ANGHELINI, ANTONESCU, DINU, SAMEȘ, FL. 

MARIN, DOBRAU, CRISTACHE, HAJNAL (fundași)
BELDEANU,' BROȘOVSCHI, BĂLĂCI (mijlocași), 
TROT, IORDANESCU, D GEORGESCU. DUMITRA- 

CHE, NEAGU, KUN, MARCU, LUCESCU (atacanți).

Ieri s-a făcut o analiză a meciului
Astăzi are 10c un intens antrenament 
tactic iar după amiază întregul lot se _____ t___
Ia Galați. Mîine, în orașul de la Dunăre, lotul va 
întîlni într-un meci de omogenizare — începind de 
la ora 16.30 — formația din Divizia B, F. C. Galați. 
Seara, selecționații vor pleca la cluburile lor.

Următoarea convocare a lotului, cea pentru depla-, 
sarea în Brazilia șî Argentina, e prevăzută pentru 
luni, 8 aprilie.

cu Franța, 
f izic-tehnic- 
va deplasa
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„CRITERIUL TINERETULUI" LA BOX După turneul inaugural in campionatul de polo

0 competiție care cîștigă tot mai multă autoritate
• Noi centre pe harta pugilistică a țării e ...și absențe regretabile • Un examen 

util pentru lotul de tineret
VIZEAZA DIN NOU CUCERIREA

DINAMO Șl RAPID AU ONORAT PRIMUL DERBY

Debutind cu modestie in urmă cu 
cinci ani, „Criteriul tineretului", com
petiție rezervată tinerilor puglliști, a 
ajuns ca la această a V-a ediție, în
cheiată slmbătă seara la Galați, să se 
bucure de un interes major, In pre
zent întrecerile reprezentînd exame
nul de selecție al sportivilor care ne 
vor reprezenta la campionatele euro
pene de tineret de la Kiev. Cu puține 
excepții , pe ringul gălățean și pe cel 
din Brăila au fost prezenți cei mai 
buni boxeri care nu au depășit încă 
vîrsta de 20 de ani. Cu acest prilej 
am avut posibilitatea să trecem în 
revistă întregul potential al „speran
țelor" boxului românesc.

De la început trebuie să spunem 
că, fată de celelalte, această ediție 
s-a ridicat la un nivel tehnic mai ri
dicat (aprecierea privește numai o 
parte dintre combatanți). Dintre com
petitori. au făcut o bună propagandă 
sportului cu mănuși Florian Ghiță 
(Electroputere Craiova), Carol Hajnal 
(Metalul Salonta), Niță Robu (Box 
Club Brăila), Constantin Buzduceami 
(C.SJvî. Craiova), Nicolae Stoenescu 
(Box Club Galați), Simon Mircea (DL 
namo București), Paul Dragu (Stea
ua), Costică Dafinoiu (Box Club Bră
ila), sportivi care au evoluat și în fi
nale- De asemenea, se cuvine să-i re
marcăm și pe alți tineri pugiliști care 
s-au dovedit elemente dotate, de pers
pectivă. ca Mihai Donciu și Nicolae 
Dolean (Ceahlăul Piatra Neamț), e- 
levi ai tînărului antrenor 
care au lăsat spectatorilor 
frumoasă impresie. Donciu, 
piu, a fost la un pas de 
una dintre marile surprize 
petiției — eliminarea lui Nită Robu, 
titularul echipei naționale de tineret 
la categoria muscă. în această grupă 
îi mai putem include pe Jenei Vancea 
(Dinamo București), Iancu Paul 
(C.S.M. Craiova). Grigore Sasu (Me
talul Suceava) și Paul Papp (C. S. 
Baia Mare).

Simpla lectură a celor evldentiați 
mai sus scoate în relief faptul că u- 
nele centre pugilistioe au fost foarte 
bine reprezentate la această ediție a 
„Criteriuliii tineretului", altele mai 
puțin și unele în mod necorespunză
tor. Dacă Brăila și Galațiul ne obiș
nuiseră să fie mereu în rîndul prin
cipalelor furnizoare de elemente ta
lentate pentru boxul de performanță, 
Ia această ediție constatăm, ca o sur
priză plăcută, că lor li s-au adăugat 
și alte localități : Craiova, Brașov, 
Piatra Neamț și Suceava. Un salt 
deosebit l-au făcut sportivii craioveni, 
care, la această ediție, ocupînd de 
trei ori locul întii, au egalat perfor
manța brăilenilor. O constatare sur
prinzătoare este absenta reprezentan-

Ion Hău, 
o foarte 
de exem- 
a realiza 
ale oom-

HANDBAfl

Brăileanul Niță Robu (dreapta) îl surprinde cu un croșeu de stingă pe 
Nicolae Stoenescu (Box Club Galați), jpe care, în final, l-a învins prin 
abandon în ultima repriză.
ților de valoare din centre cu 
tradiție în boxul nostru : orașele 
Reșița, Constanța și Cîmpulung 
cel, care în ultimii ani n-au mai dat 
sportului cu mănuși elemente de va
loare.

Cu o atenție deosebită i-am urmă
rit pe componenții lotului national de 
tineret, care au beneficiat de un pro
gram de pregătire diferit de cel al 
majorității concurenților- Din rîndul 
selecționabililor pentru „europenele" 
de la Kiev într-un evident progres 
s-au prezentat Florian Ghită (semi- 
ușoară), Carol Hajna] (ușoară) și Cos
tică Dafinoiu (grea). în nota lor o- 
bișnuită au evoluat Constantin Buz- 
duceanu (cocoș). Simon Mircea (semi
grea) și Niță Robu (muscă). Necon
vingătoare au fost comportările _lul 
Florian Livădaru 
bu (semi ușoară), 
(semimijlocie) și 
(semimuscă), care 
gresele așteptate, 
ații de la un meci la altul. De altfel, 
iată care este părerea lui Constantin 
Ciucă, unul dintre antrenorii lotului 
national de tineret : „Băieții noștri 
sînt foarte bine pregătiți din punct 
de , vedere fizic. Cu părere de rău

mare 
Cluj, 
Mus-

(pană), Vergii Sîr- 
. Damian Cimpoieșu 
chiar Paul Dragu 
nu au realizat pro- 
evoluînd cu fluctu-

HO-

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

maj mult interes șl să dovedească 
existența unor resurse nevalorifi
cate pînă atunci. Este adevărat că 
în momentul respectiv toate for
mațiile erau interesate să acumu
leze cît mai multe puncte, pentru 
a ocupa locuri bune în clasamen
tul final. Dar la următoarele tur
nee, cînd lucrurile s-au mai limpe
zit, au fost puține partidele de 
nivel satisfăcător. Atît- echipele ca
re își asiguraseră poziții liniștitoa
re în ierarhia codașelor, cît și cele 
care pierduseră șansa de a lupta 
pentru titlu în confruntarea frun
tașelor nu au mai insistat asupra 
pregătirii și, firește, s-au compor
tat mult sub posibilități și sub ce
rințele diviziei.

Dacă ne-am referi la turneul 
pentru locurile 1—6 am observa că, 
spre deosebire de întrecerea de la 
Iași, unde echipele s-au prezentat 
mult mai bine sub aspectul pregă
tirii fizice (ceea ce lc-a îngăduit 
evoluții bune, în jocuri maraton), 
la recenta competiție, găzduită de 
Sala sporturilor din Constanța, re
zistenta de concurs a fost elemen
tul cel mai deficitar. Toate echL 
pele au fost inconstante de la o zi 
Ia alta. Nu numai cele care renun
țaseră la lupta pentru primele trei 
locuri, ci și cele ce-și disputau 
titlul: Rapid, Dinamo și, pînă la 
o vreme, Penicilina. Ne vedem în
că o dată obligați să atragem aten
ția că numai o bună și permanentă 
pregătire fizică 
joc exprimarea 
nico-tactice.

Din punct de 
voleibalistele primului nostru eșa
lon au arătat că stăpînesc o serie 
de procedee. însă într-o gamă re- 
strînsă, ceea ce a condiționat și 
utilizarea unor acțiuni tactice ste- 
reotipe. Echipele care au beneficiat 
de jucătoare cu experiență au fost 
și cele care au etalat o gamă mai 
variată de 
se explică 
Dinamo au 
întrecerea, 
furnizat mari surprize.

Reduse ca număr au 
schemele tactice utilizate de echi
pe. Rar am văzut atacuri din pase 
„întinse" pe fileu, combinații pe 
centru cu atacuri din pase în ur
care, atacuri în cruce, în apărare, 
s-a observat o oarecare rigiditate 
în aplicarea tacticii cu centrul doi 
retras sau avansat.

poate asigura în 
elementelor teh-

vedere pur tehnic,

procedee tehnice. Așa 
și faptul că 
dominat pînă

iar C.S.M.

Rapid și 
la urmă 
Sibiu a

fost și

Un aspect care nu ni se pare 
lipsit de importanță este acela al 
prezenței în turneul codașelor a 
tuturor celor 5 formații studen
țești din Divizia A. Cu atît mai 
mult, cu cît în componența aces
tora se află aproape jumătate din 
jucătoarele lotului national de se
nioare. Privită sub acest aspect și 
avînd în vedere faptul că multe 
din „speranțele" voleiului nostru 
feminin se îndreaptă, prin forța 
împrejurărilor, către aceste echipe, 
situația devine alarmantă- Iar în
trebarea : pot oare cluburile uni
versitare să contribuie Ia creșterea 
performanțelor voleibalistice ? se 
pune cu și mai multă stringență.

Volumul scăzut de lucru la echi
pele de divizia A (după informa
țiile culese rezultă că numărul. 
orelor de antrenament nu se ridică 
nici la jumătate din cel necesar 
pentru marea performanță !) se re
flectă și în lipsa de omogenitate 
a sextetelor de bază și, mai preg
nant, atunci cînd în acestea sînt 
introduse si jucătoare de rezervă, 
în legătură cu rezervele, să men
ționăm și faptul că multe dintre 
echipe dispun de loturi restrânse, 
în această situație se află Rapid 
(cu doar 9 sportive, dintre care 7 
sînt folosite) și Dinamo, echipe 
re urmează să ne reprezinte, 
nou, 
club.

Pe 
notat 
constante, ale 
Eugenia Rebac, 
iu, Marta 
Vraniță (Rapid), 
Alexandrina Constantinescu, Vene
ra Hoffmann, Constanța Dincsilită 
(Dinamo), Aurelia Ichim, 
Hatură. Ana Chiritescu 
na). Marinela Milea, 
Schunn. Marcela Pripiș (C.S.M. Si
biu), Victoria Banciu, Daniela Ste- 
riacle, Paula Cazangiu (Construc
torul), Gabriela Popa. Loreta Su- 
dacevschi, Angela Moroianu. Maria 
Matei (Medicina), Liliana Pașca 
(Univ. Craiova), Doina Bbtezan, 
Margareta Bako (I.EF.S.), Elena 
Țopa, Elisabeta Silaghi (Univ. Ti
mișoara). Mariana Petrescu, Car
men Ionescu („U“ Cluj).

Remarcabile strădaniile comisiilor 
județene de 
Vîlcea, 
asigura 
finale.
prestate 
fășurare a întîlnirilor.

Foto : Dumitru ALDEA — Galați 
am constatat însă și de data aceasta 
că mulți dintre ei, în dorința de a 
obține victoria, neglijează apărarea, 
recepționînd lovituri evitabile. Mai a- 
vcm încă multe de făcut in ceea ce 
privește apărarea, dar mă îngrijorea
ză faptul că unii dintre selectionabili 
sînt refractari la exercițiile ce trebuie 
repetate extrem dc mult pentru a 
forma deprinderile necesare- Timpul 
care ne-a mai rămas pînă Ia cam
pionatele europene este, cred eu, su
ficient pentru a rezolva și această 
problemă".

La sfîrșitul celor trei reuniuni ale 
„Criteriului tineretului" am constatat 
cu satisfacție că grupul de arbitri de
legat la această competiție și-a făcut 
cu conștiinciozitate datoria. La cele 30 
de meciuri din semifinale și finale ei 
au ales de fiecare dată cea mai bună 
decizie, contribuind prin aceasta la 
promovarea celor mai buni boxeri. 
Delegatul general, Eugen Lazăr a 
condus următoarea brigadă de arbi
tri. care merită a fi evidențiată : M. 
Voiculescu (Craiova). A- Rișat (Con
stanța). I. Ștefan (Galați). I. Dumitru 
(Galați), M. Tașulea (Ploiești), Gh. 
Albu (Brăila). C. Tucă (Galați), M- 
Mușat (Brăila) și V. Kcvorchian 
(Galați).

în încheiere, trebuie să scoatem In 
evidentă eforturile organizatorilor — 
ziarul „MUNCA", F. R. Box și orga
nele sportive locale — care au asigu
rat condiții optime de desfășurare 
celei de a V-a ediții a „Criteriului 
tineretului", competiție care de la an 
la an cîștigă tot mai multă autoritate 
tn calendarul întrecerilor pugilistlce 
românești-

Mihai TRANCA 
Petra HENȚ

FINAL IN PRIMUL
CONCURS DE TENIS

AL SEZONULUI

UN MIC
(Urmare din pag. I)

mai 5—600 m de șoseaua națio
nală, va fi transformată în bază 
turistică. Vechile clădiri de lemn 
în stil montan de aici vor deve
ni — cu sprijinul O.J.T. Prahova
— cabane primitoare pentru vizi
tatori. Aceștia vor beneficia în zi
lele călduroase de un complex din 
„dreptunghiuri” ele tenis, baschet, 
volei și handbal, iar în anotimpul 
rece vor avea la dispoziție un pa
tinoar natural și o pantă pentru 
inițierea în schi. în zona Palanca 
se va afla stația telecabinei (în 
construcție), care — în prima eta
pă — va transporta excursioniști 
pînă Ia Babele, iar în final va a- 
junge la Cabana Peștera, unde va 
face legătura cu telecabina de pe 
ruta Cabana Peștera — Cota 2000
— Sinaia O soluție bună s-a gă
sit pentru amenajarea poienii de 
la intrarea în Valea Cerbului, unde 
va apărea în cursul acestui an un 
camping cu spații pentru amplasa
rea corturilor, vetre de foc etc. în

în competițiile europene

parcursul 
evoluțiile

an
din 
de

amcampionatului 
bune, dar nu și 

cîtorva jucătoare: 
Constanța Bălășo- 

Szekeiy și Ruxandra 
Emilia Stoian,

Carolina 
(Penicili- 
Heidrunn

volei din Iași, Rm. 
Constanța șl Sibiu de a 

condiții optime 
De asemenea, 
au contribuit la

turneelor 
arbitrajele 
buna des-

ORAȘ DE
sfîrșit, s-au definitivat schițele 
traseelor turistice și pîrtiilor de 
schi pe culmile opuse masivului 
Bucegi, în zona Zamora, pînă în 
prezent nevalorificată, despre care 
specialiștii au afirmat că este idea
lă pentru diferite forme de schi 
(agrement, competiții).

Chiar dacă proiectele menționate 
nu par deosebit de spectaculoase, 
ele sînt pilduitoare pentru ambițiile 
citadine și sportive ale celor din 
Bușteni Cum vor prinde viață a- 
ceste objective ?

— Sămînta a fost aruncată — 
ne spunea primarul — ...în solul 
stîncos al Caraimanului. Au și a- 
părut primele roade. S-a defrișai 
prin muncă patriotică aproape 60 
la sută din partea finală a tra
seului. Unele lucrări la celelalte 
amenajări sportive se vor efectua 
sub conducerea organizației U.T.C.. 
devenind șantiere ale tineretului. 
De asemenea, cei peste 2 000 de 
elevi au simțit și ei nevoia să-și 
aducă contribuția în orele libere. 
Grosul lucrărilor il vor executa vo-

CUPEI TARILOR LATINE"
Ediția a Vl-a are loc la Teramo [Italia] între 8 și 14 aprilie

Pe aleile parcului sportiv Pro
gresul din strada Dr. Staicovici pot 
fi întîlniți — de cîteva zile — hand
baliștii generației de mîine, ur
mașii campionilor mondiali, com
ponent! i reprezentativei de tineret 
a României, Lotul de tineret se 
pregătește pentru o nouă ediție a 
„Cupei Țărilor Latine", programată 
să 6e desfășoare la începutul lunii 
aprilie în Italia (Teramo).

Patrulaterul de bitum îi pri
mește zilnic la antrenamente și 
este singurul martor al plonjoane- 
lor temerare, al zecilor de minute 
de alergare, al miilor de șuturi. 
Antrenorul emerit Eugen Trofin, 
abia venit la cîrma reprezentativei 
știe un singur lucru : că handbalul 
cere muncă, și transpirație, și dă
ruire, și pasiune, și curaj și încă
multe altele...

Se muncește mult. Nimeni nu-și 
permite momente de relaxare. An
trenorul Trofin este recunoscut 
pentru severitatea sa, pentru pre
tențiile mari (dar justificate) pe 
care le are de la jucători. Și toată 
lumea știe că lotul este lărgit, că 
pînă la urmă vor rămîne doar cei 
mai buni și vor juca doar cei mai 
buni dintre cei buni !

Privim antrenamentul în liniște, 
urmărind cu interes fiecare țesă
tură de pase, fiecare „suveică", 
fiecare schemă. Abia trecuți de anii 
junioratului, băieții ne surprind 
prin maturitatea lor, prin tehnica 
individuală, prin rapiditatea în ac
țiuni, prin vigoarea și forța șutu-

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA 
EVOLUEAZĂ LA BUDAPESTA 

în cursul zilei de mîine, echipa 
noastră campioană de handbal 
masculin, Steaua, va pleca în Un
garia pentru a participa la un 
turneu organizat în cinstea aniver
sării cunoscutului club budapestan 
Honved.

Sub conducerea antrenorilor 
Cornel Oțelea și Otto Telman vor 
face deplasarea, printre alții, Cris • 
tian Gain, Ștefan Birtalau, Ale
xandru Dincă, Ștefan Orban, Radu 
Voina și Constantin Tudosle.

rilor. Cele două ore planificate se 
scurg (pentru noi !) uimitor de re
pede. Handbaliștii sînt, însă, măr
eați de efortul intens pe care l-au 
depus. Ne apropiem de antrenorul 
Eugen Trofin, rugîndu-1 6ă ne răs
pundă la cîteva întrebări :

— Sînteți mulțumit de Iotul pe 
care-1 aveți Ia dispoziție pentru a- 
ceastă a Vl-a ediție a „Cupei Ță
rilor Latine" ?

— Acum sînt mulțumit dar de 
la primul antrenament și pînă azi 
a trebuit să muncim serios pentru 
omogenizare, pentru stabilirea cît 
mai precisă a rolului fiecărui ju
cător în angrenajul echipei. Com
petiția din Italia ne obligă să ne 
gîndim la un singur obiectiv — 
locul I — așa că nu ne putem 
permite nici un fel de menaja
ment, Cine nu va rezista va ră
mîne acasă...

— Ce jucători puteți să remar
cați după perioada de pregătire 
scursă ? '

— Numărul celor care merită 
laude este destul de mare. îi voi 
aminti pe Ștefan Deacu, Sorin Bai- 
can, Dumitru lenea, Marian Vasi- 
lache, Victor Neagu, Ion Tase, Ion 
Vărgălui, Carol Szabo, Cezar Dră- 
găniță și Mircea Grabovschi,

— Pregătiți acest lot numai pen
tru „Cupa Țărilor Latine" ?

— Firește că nu ! Orientarea fe- 
. derației de specialitate este de a 
crește cît mai repede jucători de 
valoare, capabili să asigure un nou 
schimb al actualei generații de aur 
E vorba, deci, despre o echipă de 
perspectivă, din rîndul căreia vor 
fi aleși și componenții reprezenta
tivei universitare pentru Campio
natul mondial studențesc de anul 
viitor.

— Care dintre partenerii 
„Cupa Țărilor Latine" vi se 
mai puternici ?

— în mod special trebuie
marcate echipele Spaniei și Franței, 
care dispun de jucători rapizi, mo
bili, percutanți. Dar toate forma
țiile participante vor căuta să dea 
echipei noastre o replică dîrză, în 
primul rînd pentru că reprezen
tăm .țara care dețjne. titlul de cam- 
pioafiă a lumii și, în. al doilea rînd 
pentru că formația României a cu
cerit pînă acum toate edițiile „Cu
pei Țărilor Latine" la care a par
ticipat.

Cu partidele desfășurate dumi
nică s-a încheiat primul tur al 
campionatului republican de polo 
(seria I), cele șase echipe partici
pante urmînd a intra într-o scurtă 
vacanță, pentru a relua cu forțe 
proaspete pregătirea în aer li
ber. tnvlngîndu-și la limită eterna 
rivală Dinsmo București s-a des
prins de „7“-le feroviar și pînă la 
26 iunie — cînd este programat 
turneul de 5 zile din Capitală (a! 
doilea tui-) — ea se va bucura de 
onorurile poziției de lider.

Firește, continuă să fie comen
tat înverșunatul derby consumat 
duminică dimineața, la Floreasca. 
înaintea partidei, antrenorul eme
rit Constantin Vasiliu își exprima 
părerea că va cîștiga echipa care 
va greși mai puțin în acest joc. 
Reluînd filmul acestei interesante 
partide, plină de neprevăzut de la 
primul și pînă la ultimul fluier al 
arbitrului, vom1 recunoaște juste
țea celor exprimate de cunoscutul 
tehnician feroviar.

Cele două echipe au abordat în
trecerea cu foarte mare prudență, 
chiar dacă aceasta avea să dău
neze în parte spectacolului spor
tiv. E drept, erorile de ordin teh
nic sau tactic au fost mai puține 
la număr ca altă dată. Dar atunci 
cînd o echipă (sau cealaltă) a gre
șit, adversara ei nu a 'pierdut o- 
cazia de a replica decisiv. Rapid 
a beneficiat de trei situații de 
„om în plus", ultima chiar în 
finalul întrecerii, dar nu a reușit 
să profite; Dinamo, în schimb, a 
concretizat una din cele două faze 
de superioritate. Și dacă vom face 
raportul greșelilor în apărare, 
campionii vor ieși în avantaj. Doar 
în două situații (la 2—0 și 3—2), 
dinamoviștii au schimbat greșit în 
defensivă, primind tot atîtea goluri. 
Rapidiștii au comis însă mai multe 
erori de plasament, nu au blocat 
la timp, dînd posibilitate adversa
rilor să șuteze cu succes chiar din 
poziții mal dificile.

învingătorii și-au impus superio-

rltatea tehnică cu precădere în mo
mentele cînd au atacat pe un front 
mai larg, evitind înghesuiala din 
fafa porții. V. Rus a renunțat să 
mai stea imobil în centru (și bine 
a făcut!) ; în schimb, Nastasiu și 
D. Popescu s-au găsit uneori pe 
acest post (!) și de fiecare dată 
jocul echipei lor a devenit confuz. 
Merite deosebite în obținerea vic
toriei revin lui Huber, aflat în zi 
bună, tînărului Răducanu, în vervă 
și care a reușit să-și valorifice (în 

într-un
— Z.iffl- 
așteaptă 
situațiile 
jucători

sfîrșit) forța loviturilor 
meci decisiv. Foarte util 
firescu dar de la el se 
un aport mai mare și în 
de concretizare. Ceilalți 
s-au dovedit inegali, uneori chiar 
de la o fază la alta.

Rapid a păcătuit, în plus, prin- 
tr-o defectuoasă orientare tactică. 
Deși are în componența sa poloiști 
cu multă experiență, echipa nu reu
șește să-și valorifice o serie de 
atu-uri pe de o parte datorită u- 
nel greșite așezări în teren, iar pe 
de altă parte, prin lipsa de inspi
rație cu care antrenorul alcătuiește 
formația în reprize decisive. Și în 
meciul de duminică, un jucător de 
calibru ca C. Rusu și-a găsit greu 
locul și poziția favorită (mai ales 
la „om în plus"), iar atacantii per- 
cutanți (Slavei, Băjenaru, Olac) 
s-au aflat prea rar în situații clare 
de gol.

Relevînd comportarea meritorie 
a cîtorva poloiști din lotul repre
zentativ (Huber, Zamfirescu, C. 
Rusii, Răducanu. I. Slăvci), vom 
aminti că la reușita derby-ului de 
duminică a contribuit în bună mă
sură și arbitrajul 
N. Nicolaescu.

excelent al lui

A. VASILfU

din 
par

re-

Horia ALEXANDRESCU

Clasamentul
Iui tur :
1. DINAMO
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul
5. Școlarul
6. Politehnica

la sfîrșitul primu-
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ln prima etapă a Diviziei de lupte libere

C.S. TIRGOVISTE, SIEAUA SI SHAGUl ROȘU BRAȘOV-^
PRINCIPALS

A început campionatul Diviziei 
A la lupte. Primele au intrat în 
competiție echipele de libere. Și în 
acest an în competiție activează 27 
de formații, împărțite în trei serii.

Iată rezultatele etapei inaugu
rale :

PERFORM
stăntenii au întrecut pe luptătorii 
de la Montorul Pitești cu 28—12. 
Dunărea — Montoriil 32—8. (?.

Timp de două zile, pe terenurile 
de bitum ale clubului „Cutezătorii" 
6-a disputat o întîlnire amicală în
tre o echipă a gazdelor și o selecțio
nată a Bucurcștiului. Pentru începu
tul de sezon în aer liber, dar mai a- 
les pentru atmosfera de întrecere, a- 
tît de necesară celor mai tineri ju
cători, competiția și-a atins pe deplin 
scopul. în schimb, privite sub aspec
tul calității. întîlniriîe nu s-au ridicat' 
Ia nivelul așteptat și dorit de antreno
rii celor două formații- Firește, au 
făcut excepție cîteva meciuri, în 
timpul cărora am putut constata buna 
pregătire a unor tenjsmani- Printre 
acestea putem include confruntările 
dintre E. Pană — A. Dîrzu ; S. Po
pescu — H. Hanganu etc. D. Bucătarii 
(T.C.B.) a înregistrat o remarcabilă 
acumulare de cunoștințe, „explozia” 
de tenis eficace demonstrată în întîl- 
nirea cu A. Mîrza fiind edificatoare 
în acest sens-

întîlnirea s-a încheiat cu rezulta
tul de 11—3 în favoarea selecționatei 
Bucurcștiului-

Duminică s-au reluat . întrecerile 
diviziei B la handbal. în prima 
etapă a returului s-au înregistrat 
următoarele rezultate: FEMININ, 
Seria I : Progresul . București — 
Voința Iași 20—12 (8—5), Știința 
Bacău — Tomistex Constanța 
10—9 (6—6), C.S.U. Construcții - 
Constructorul 19—9 (8—2), Gloria 
Buzău — Vulturul Ploiești 8—11 
(4—5), Voința București — Voința 
Craiova 13—9 (6—7) ; Seria a Il-a : 
Univ. Cluj 
16—7 
Mare 
(8—4), Voința Sighișoara — Teba 
Arad 17—15 (6—7). Sparta Media" 
— C.I.L. Drobeta Tr. Severin 19—7 
(10—2) ; MASCULIN, Seria I : Ra
finăria Teleajen 
vinești 27—20
țul Constanța • 
19—14 (8—4).

Univ. Craiova — Metalul C. Mică 
16—9 (7—6), Banatul Timișoara — 
Constructorul Oradea 22—16 (9—6).

Corespondenți: C. Harea, C.
Creții, N. Drăgănoiu, L. Deleanu, 
I. Lazăr, Gh. Grtinzu, P. Enaehe, 
A. Cristea, R. Zamfir, I. Turjan, 
T. Tohătan, M, Huzoni, D. Soare, 
S. Neniță, N, Stoean.

SERIA I
IAȘI. — Luptătorii de la Nico- 

lina, cu toate că au prezentat nu
mai opt concurenți (doi au lipsit 
motivat) au obținut trei puncte 
prețioase: 20—16 cu Progresul 
Brăila șî 18—18 cu Petrolul Plo
iești, Progresul — Petrolul 24—12. 
(D. DIACONESCU — eoresp.).

CRAIOVA. — Formația oaspete, ' 
C. S. Tîrgoviște, a dominat reuniu
nea : 21—19 cu Dinamo București 
și 25—15 cu Șc. sp. Olimpia Cra
iova. Olimpia a disnus de Dinamo 
cu 25—15. St. GURGUI — eoresp.).

CONSTANȚA. — Hidrotehnica 
Constanța — Dunărea Galați 16—16 
(interesant că toate partidele s-au 
încheiat cu victorii la tuș). Con-

Guban Timișoara 
(9—3), Constructorul Baia 
- Nitramonia Făgăraș 12—13

— Relon Să- 
(14—9), Comer- 
- C. S. Pitești 
Rapid București

— Voința București 13—22 (5— 
11), Carom — C.S.U, 
32—9 (13—6),

Suceava 
Agronomia Iași — 

Știința Bacău 6—0; Seria a Il-a : 
Nitramonia Făgăraș — Tractorul 
Brașov II—19 (6—9), Gloria Arad 
— Știința Petroșani 17—9 (7—3),

ALERGĂRI FĂRĂ SURPRIZE ÎN ÎNTRECEREA
RUTIERILOR BUCURESTENI>

Soarele nu s-a văzut deloc duminică, 
a bătut un vint rece, tăios. Rutierii din 
Capitală și-au disputat. în aceste condi
ții. pe șoseaua Bueureștl — Ploiești (va
rianta Buftea), etapa a Il-a din „Cupa 
Municipiului". Pentru unii dintre ei — 
pentru juniori — competiția a constituit 
șl un ultim criteriu de selecție in vede
rea participării la „Cupa orașelor-. ce 
va avea loc la finele acestei săptămlni.

Alergările au fost „cuminți-, 
prize. La juniori mici, * ' ' 
Florian Globnieu îșfc..

Andrei 
împart

fără sur- 
Gutuie, șl 
victoriile;

O notă In minus — de aecastă dată — 
organizatorilor, pentru neanunțarea uni
forms a orei de stan.

Cupa a revenit Școlii sportive nr. 1, 
care a colecționat tot ce ș-a putut pînă 
acum. Felicitări !

REZULTATE TEHNICE: biciclete de 
turism (IO km — 17 <x>ncurenți); 1. M. 
MUȘAT (Șc. sp. î) 24:07. 2. L. Bănica 
(Șc. sp. 1) 24:10. 3. M. Stoica (Șc. sp. 1) 
25:10; biciclete de semicurse (20 km — 
23 concurențl): 1. D. BUMBAC (Șc. sp. 
1). 2. Gh. preda (Șc. sp. 1). 3. V. Muteș

Dunărea — Montorul' 3 
ENACHE — corCSpA.

SERIA A IJ-A
TIMIȘOARA. — 3Măua 

ambele întîlniri la scor : 
U. M. Timișoara și 30—10 ... _ 
Timișoara. în derby-ul.local, dintre 
C.F.R. și U.M.T., .scorul a fost e- 
gal. 20—20 (I. ENE — eoresp.).

LUGOJ. — Localnicii, compo
nenții echipei Vulturii Textila, i-au 
învins pe reșițeni cu 27,5—12,5, iar 
pe bucureșteni cu 16—13. Progre
sul București — C.S.M. Reșița 
31—7. (C. OLARU — eoresp.).

(Reuniunea de Ia Oradea s-a 
minat pentru 21 aprilie).

SERIA A III-A
SATU MARE. — Reuniune 

bun nivel tehnic, cu meciuri ... 
disputate. C. S. Satu Mare cu Ra
pid București 16—16. cu C.S.M. 
Cluj 15,5—12,5. Rapid cu C.S.M. 
28,5—7,5. (Z. KOVACS — eoresp.).

BRAȘOV. — Orașul nostru a 
găzduit două întilniri. în prima. 
Dinamo din localitate a dispus de 
Mureșul Tg. Mureș cu 34—6 șl a 
terminat la egalitate. 16—Iii cu 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc. Lem
narul — Mureșul 25—11. îp cea 
de-a doua întîlnire. Steagul roșu 
Brașov a învins cu 30,5—5,5 pe 
C. S. Oltul Sf. Gheorghe și cu 
38—2 pe Comerțul Tg. Mureș. Ol
tul — Comerțul 20,5—19,5. (E. BOG
DAN — eoresp.).

a cîștigat
35—5 cu 
cu C.F.R.

a-

de 
viu

1). 2. Gh. preda (Sc. sp. 1), 3. V.

n

LOTO-PRONOSPORT
I. Gv.

COMPLEXUI POLISPORTIV „SPORT Șl SANATATE
(Urmare din pag. 1}

organi

se des- 
cuprlu- 

s portițe

pregătire, a indicilor morfologici 
și funcționali, a calităților motrice 
(viteză, forță, rezistență, îndemîna- 
re), a scăderii numărului de îm
bolnăviri a celor cuprinși în aceas
tă activitate, precum și valorile 
educaționale cultivate în rîndul lor. 
Cu alte cuvinte, paralel cu atrage
rea unui număr cit maj larg de 
tineri și oameni ai muneii, perio
dic, pe baza unor date obiective 
recoltate in urma unui sistematic 
control medico-pedagogic să se c- 
videntieze efectele reale 
ticării mijloacelor complexului a- 
supra stării de sănătate, a nivelu
lui la care se practică unele ramuri 
de sport, a obișnuinței și capacită
ții de practicare independentă a

ale prac-

MUNTE
Iimtar brațe calificate, zidari, tîtn- 
piari, fierari, betonițti sau electri
cieni de la fabrica de hîrtie. Să 
știți că fabrica de hîrtie se con
fundă într-un fel cu orașul, iar 
orașul cu fabrica, pentru că aproa
pe 80 la sută din cetățenii urbei 
noastre lucrează aci sau sînt legați 
prin diferite grade de rudenie cu 
salariații fabricii Iar chestiunile de 
interes obștesc constituie o preocu
pare generală, ele interested deopo. 
trivă pe tineri, ca și pe vîrstnici.

Drept mărturie a hărniciei gos
podarilor din Bușteni stau cele pa
tru premii obținute de ei în ulti
mii ani în întrecerea republicană 
pentru înfrumusețarea orașelor. 
Ceea ce ne îndreptățește să credem 
că nenumărații cetățeni de la 
„poarta" Bucegilor, cum i se spu
ne acestei localități montane, vor 
fi nu numai martori, ci și părtași 
activi la realizarea noilor amena
jări sportive pentru el și turiștii 
ce o vizitează în toate anotimpu
rile.

exercițiilor fizice în scopuri igie
nice, compensatorii, recreative.

Fără îndoială, această înțelegere 
și, totodată, îndatorire a factorilor 
cu atribuții in mișcarea sportivă 
implică organizarea și urmărirea 
riguroasă a realizării conținutului 
complexului și a efectelor scon
tate.

începe astfel o nouă și impor
tantă acțiune de aplicare în prac
tică a prețioasei orientări stabilite 
de partid prin Hotărîrea din 1973 
și, fără îndoială, sarcina noastră, 
a tuturor celor cu răspundere în 
acest domeniu, este aceea de a în
deplini la nivelul cerințelor acest 
obiectiv, să facem din Complexul 
polisportiv „Sport și sănătate" cu 
adevărat un mijloc eficient de a- 
preciere a gradului de pregătire 
fizică a populației și de cuprindere 
a maselor în practicarea organiza
tă a exercițiilor fizice și sportului, în 
vederea dezvoltării fizice armonioase, 
a menținerii sănătății, a creșterii 
capacității de muncă și a petrece
rii în mod util și plăcut a timpului 
liber, potrivit cu vîrsta, particula
ritățile de sex, posibilitățile fizice 
și dorințele participantilor.

«5

Costel
care o

Cîrje (dreapta) conduce, Mai 
va trece primul

cîștlgat primul. De menționat că 
start.

acum a 
el a mers contracronometru din 
cu o medie orară de 33,3 km.

La juniori I. Romică S union arată, cu 
această nouă victorie, că e pus pe fapte 
mari. Să-l vedem în întrecerea de sîm- 
bătă și dumitiică, cînd va fl, neîndoios, 
purtătorul principal al speranțelor ci
cliștilor bueureșteni.

100 de kilometri a măsurat traseul se
niorilor. S-a rulat liniștit un timp, vlnt-ul 
a lost prielnic spre Ploiești. Lingă Buf
tea — plutonul se rupe. La punctul de 
întoarcere distanța se mărise. Pe drum, 
din plutonul fruntaș mal rămtn elțlva 
alergători, care se adaugă grupului se
cund. Sosirea e strinsă. Primul trece 
Costel Cirje, mai atent șl insistent in 
final.

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

Melania Imre s-a dovedit a fi o au
tentică speranță a atletismului din o-

rașul nostru. La toate aceste întreceri 
au luat startul aproximativ 2 700 de 
elevi și eleve din școlile de toate 
gradele din Sighișoara.

Ion TURCV
CROSUL TINERETULUI

în multe dintre localitățile țării 
sfîrșitul săptămânii trecute a fost mar
cat de numeroase întreceri in cadrul 
Crosului tineretului. Iată cîteva a- 
mănunte transmise de corespondenții 
noștri :

ORADEA. în organizarea Comite
tului județean al U.T.C. și C.J-E.F.S. 
Bihor, pe aleile parcului Nicolae Băl- 
cescu și pe străzile învecinate, peste 
300 de tineri și tinere s-au întrecut în 
cadrul etapei județene. întrecerile au 
fost foarte disputate, iar locurile I au 
revenit următorilor sportivi: cat- 15—16

ani : Ghizela Mona (Lie. 4 Oradea) 
și Șt. Ilari (Șc. gen. 10 Oradea) ; cat. 
17—19 ani ; Erina Tarșani (Llc. 4 O- 
radea) și V- Pantea (Lie- Pedagogic 
Oradea) ; cat. peste 19 ani : Leontina 
Strungaru (Șc. .Tehnică postliceală O- 
radea) și Al. Pop (Grupul școlar mi
ner Oradea). (Ilie GHIȘA).

CARANSEBEȘ. Pe artera princi
pală din centrul orașului, peste 1000 
de tineri din școlile și întreprinderile 
din jud. Caraș Severin s-au aliniat 
la startul întrecerilor. Iată cîștigăto- 
rii, în ordinea categoriilor; Ștefani»

e puțin pînă la linia de sosire, pe 
Foto : Drago? NEAGU

(Voința) — toți 40 :ia; juniori miei (30 km 
— 18 concurent!): 1. A. GUTUIE (Șc. sp. 
1) 54:34, 2. FI. Globnicn (Șc. sp. 2), 3 V. 
Căpitan (Șc. sp. 2) — ambii 54:55; juniori 
mari (50 km — 30 de concurențl): 1. HO- 
MI CA SIMION (Șc. sp. 1) 1 1122:47, 2. I. 
Dumltriu (Șc. sp. 1), 3. A. Tănase (Stea
ua), 4. FI. Marin (Dinamo), 5. I. Nlca 
(Olimpia). 6. B. Vardohllp (Voința) — 
toți în același timp cu învingătorul; se
niori (îoo km — 42 de concurențl): 
COSTEL CÎRJE (Dinamo) 2 h 31:45. 2.
Valentin Iile (Dinamo). 3. Marin loniță 
(Dinamo), 4. Ștefan Ene (Steaua), 5. Vir
gil Mircea (Olimpia). 6. George Hlanu 
(Dinamo), 7. ion Coama (Dinamo) — 
toți 2h 31:46.

1.

G. RAEȚCHI

Cotovschi (Șc- gen- 2 Caransebeș) și 
Ion Pavclescu (Șc. sp. Reșița). Dorina 
Sumălan (C.S.M. Reșița) și Ion Bă- 
lcanu (Șc. sp. Reșița) ; Mariana 
Păulcscu (C.S.M. Reșița) și Petre Hău- 
lică (Șc. sp. Reșița). Silvia Rățoi (Lie- 
2 Caransebeș) și Gheorghe Gheorghe 
(Șc- sp. Caransebeș), I. Moldoveanu 
(A.S. Caransebeș). (Nicolae MAG
DA)

BRĂILA. Precedate de o festivitate 
care a cuprins defilarea participan
tilor, întrecerile din cadrul CrosiQul 
tineretului — faza municipală — s-au 
disputat pe un traseu amenajat în 
centrul orașului- Maria Mantia și Te
odor Avram, Anișoara Croitorn si 
George Hie, Florica Turcu și Nicolae 
Peiroveanu au ocupat locurile I în 
cadrul celor treî categorii de vîrstă 
Cu același prilej s-a mai disputat și 
Crosul pionierilor. In care s-au re
marcat Marioara Turcu, Nicolae Giur- 
tu. Aurelia Gheorghe și Adrian Sgir- 
citu. (N. COSTIN).

CB TREBUIE SA ȘTIM DESPRE 
CONCURSURILE PRONOSPORT

• Concursurile Pronosport se 
rează, de regulă, săptftmlnal.

6» Fiecare concurs Pronosport 
fȘsoară pe baza unul program 
zind 13 meciuri.
• La sistemul dc pronosticuri ... 

Pronosport poate participa oricine, prin 
depunerea' <îe buletine completate cu 
una sau mai multa variante.
• Depunerea buletinelor s« tace ta 

unitățile de vînzarc proprii șl manda
tare. autorizate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport.
• înainte de depunerea buletinului, 

participantul este obligat să completeze, 
cu litere mari de tipar, cu cerneală, pe 
verso talonului l. numele șl prenumele 
(lără prescurtări), localitatea. strada, 
numărul, blocul, scara, etajul, aparta
mentul șl județul.
• Completarea variantelor ’ pe un bu

letin Pronosport cti protVosttcurtle alese 
se face cu simbolurile 4.1“. „X" șl „2“ 
pentru flecare meci rse Înscrie „1” dacă 
participantul consideră că meciul va ft 
ctștigat de echipa gazdă; „4“ în cazul 
dnd consideră că va Cîștiga echipa oas
pete șl „X‘‘ dacă participantul consideră 
că va fl meci egal).
• Taxa de participare la Pronosport 

este de 3 Iei varianta întreagă. Se ponte 
participa șl cu o taxă de 
fracționată, proporțională cu 
centuală jucată.

• Depunerea buletinelor se 
în ziua de sîmbătă seară în 
tară.

■ După ora de închidere a ____  ...—
țlonate mal sus. este interzisă depunerea 
sl primirea buletinelor Pronosport pen
tru concursul respectiv, precum șl vîn- 
zarea de buletine gata completate.

» Atribuirea ctștlgurllor se face pe treî 
categorii variabile. în sensul că prima 
categorie de cîștigurl o constituie aceea 
earn are cel mai mare număr de pro
nosticuri exacte Ta concursul respectiv, 
celelalte 2 categorii urmînd In ordine 
cu cîte un pronostic exact în minus.
• Valoarea maximă a unui premiu la 

Pronosport este de 100 000 lei, iar va
loarea minimă este de 20 Tel.

Alte amănunte găsiți în regulamentul 
nrivind organizarea șl administrarea sis
temului de Pronosticuri sportive Ptopo- 
sport ne care îl puteri consulta in toate 
agențiile Loto-Pronosport.

CI.ȘTTGURR.K TRAGERII PRONOEXPRF.s 
DIN 27 MARTIE Î974

Extragerea I: cat. 1 : î variante 
a 77 604 lei ; cat. 2 : 1,75 a 38152 
cat. 3 : 17,80 a 3 ?5i lei ; cat. 4 : 
a 1 261 lei ; cat. 5 : 97,60 a 634 lei ; 
6 : 4 161,33 a

Extragerea 
IOV» a 37 158 
lei ; cat. C : 
2 434.35 a 6o lei ; cat. E : 159.85 a 300 lei; 
cat. F : 3 343,80 a 40 Iei.

Clștlgurile de 77 604 lei de la categoria 
1 Jucate 25*/» au fost obținute de De- 
metrescu Vasile din București și Gheor
ghe Florea din Craiova,

participare 
cota pro

face pînă
Întreaga 

zile! men-

25'-» 
let : 
52.93 
cat.

w lei.
a n-a : cat. A : 3 variante 
Iei ; cat. B : 9.10 a 6 252

61,95 a 920 let ; cat. D ■
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ETAPEI PRECEDENTE

ALȚII N-AU RĂBDAREUNII CONTRAATACĂ,

URMĂRILE...
Este aproape miraculos cuni o 

formație (F. C. Argeș) bătută aca
să cu patru zile în urmă, după un 
joe slab, poate să se metamorfo
zeze subit și să învingă în depla
sare o veritabilă performeră a e- 
tapei precedente (A.S.A. realizase 
un 1—1 meritoriu în compania 
Stelei, la București). După părerea 
noastră, doi factori au determinat 
decalajul favorabil echipei piteș- 
tene. Primul ar fi viziunea diame
tral opusă a celor două echipe a- 
supra întîlnirii lor directe. Celă
lalt, suflul proaspăt, tonic, adus în 
teren de tinerii Nedelcu și Din, 
descinși în arenă cu toate speran
țele, ambițiile și stimulul interior 
pe care le poate acumula pe banca 
rezervelor un fotbalist tînăr, 
simțul exact al valorii proprii.

CU

.£
------------- ..

1.: V- V \ € .1

Se pare că înfrîngerea din Tri- 
vale, de care vorbeam, a biciuit 
orgoliul ceior de la F. C. Argeș. 
Doar folosirea în mod exemplar 
a scurtului răgaz dintre etape și 
o disciplinare fără fisuri în nu
mele tacticii preconizate pot ex
plica capacitatea de luptă a echi
pei învingătoare, ordonarea perfec
tă a ansamblului ei în numele u- 
nei apărări agresive (în sensul bun 
al cuvântului), rampă de lansare 
a unor contraatacuri iuți și precise 
ea un bisturiu în mîinile unui spe
cialist. în ce-i privește pe funda
șii centrali menționați, cuplu inso
lit în argeșean, ei au jucat
cu o dăruire rară, cu maximă con
centrare, mareîndu-și în zonă cu 
forță șl pricepere nebănuite ad
versarii direcți. (I. C.).

jururi, m&i puțin dominate de miza 
competițională. Cum însă această 
miză compeiițională nu va înceta 
să acționeze decît după ultimul 
minut al campionatului, este lim
pede eă și tînăra formație a Pe
trolului trebuie să se obișnuiască 
a juca numai în astfel de condiții,

specifice durității întrecerii, 
dent, un lucru nu chiar așa 
realizabil în practică. Dar posibil 
totuși, atunci cînd există încredere 
in forțele proprii, calm, puțină răb
dare și. mai ales, sprjjin moral din 
partea 
chipei.

adevărat) lor suporteri 
(W. I.).

DE CE NOTA 4?
Jiul — U.T.A.,
Petroșani, au

Spectatorii meciului 
disputat duminică la 
avut o atitudine nesportivă, inad
misibilă, față de echipa vizitatoare 
și față de arbitri. Aproape fiecare 
intervenție a textiliștilor a fost 
dezaprobată prin fluierături și hui
duieli, singurele modalități de ma
nifestare ale unor spectatori păti
mași și subiectivi. La rîndul lor, 
arbitrii au fost deseori fluierați 
pentru decizii absolut juste dictate 
împotriva gazdelor. Spectatorii au 
mers pînâ acolo (împinși de subiec
tivism sau de... necunoașterea re
gulamentului ?) îneît au reclamat 
ofsaid la golul doi al U.T.A.-ei. In
tr-adevăr, atunci cînd a pornit în 
cursă spre poarta Jiului, Kun nu 
avea în față decît un singur ad
versar : pe portarul Ion Gabriel. 
Dar atacantul arădean nu se afla 
în ofsaid, din moment ce a pri
mii mingea în proprla-i jumătate

de teren, în 
Ioc. Au fost 
sonor foarte 
viturl de la 
dări și Intervenții corecte, regu
lamentare, ale fundașilor oaspeți. 
Nici una din loviturile incriminate 
nu putea fi acordată, nici măcar 
caa acuzată de conducerea asocia
ției Jiul care, la terminarea me
ciului, era nemulțumită de arbi
traj. în faza 
a fost faultat, 
fracțiunea s-a 
țin un metru 
de pedeapsă.
însă- și a căzut în careu, dar ar
bitrul I’ctrieeanu nu B-a lăsat în
șelat. Revenind la spectatori, vom 
preciza că nota 4 pe care au pri
mit-o Ia „Trofeul Petschovschi", se 
datorează comportării nesportive 
din timpul desfășurării meciului 
după terminarea Iui. (D. V.).

semicercul dc U mij- 
solicitate, pe un fond 
Zgomotos, vreo 7 lo
ll m (!), la depose-

respectivă, Mulțescu 
e adevărat, dar in- 
petrecut cu cel pu- 
în afara suprafeței 

Mulțescu a plonjat,

Și

DE VJNĂ-I NUMAI OBSESIA VICTORIEI! I
a obținut o 
meritată dar

în acest retur „U“ Cluj este una 
dintre puținele formații care ne-au 
demonstrat că se simt mult mai 
în largul lor în jocurile din depla
sare. Și în etapa de duminică, la 
Craiova, universitarii clujeni au 
fost foarte aproape de ..marea sur
priză", victorie în fața liderului, 
ceea ce ar fi însemnat prima În-, 
ftîngere din acest campionat la 
Craiova a formației antrenate de 
C. Ccrnăianu. Spunem foarte a- 
proape, întrucît mai erau numai 
opt minute de joc și tabela de 
marcaj arăta 2—1 în favoarea oas
peților 1

Factorii determinanțl ai bunei 
comportări a clujenilor se pot ex
plica simplu: apărare sobră, un 
dublaj sincron în funcție de direc
ția frontului de atac al adversari
lor ; o linie de trei mijlocași (Anca. 
Fanea, Mureșan) elastică, respecttnd 
în egală măsură sarcinile duble de

joc. sprijin în apărare, prin alter
nanță și apariție oportună în pri
ma linie, ca și rampă de lansare 
a contraatacurilor, duse la bun 
sfi'rșit de cei trei jucători avan
sați, Coca, Uifălcanu și Barbu. Prin 
pase simple și dese schimbări de 
locuri, aceștia au surprins în cîteva 
rînduri pe fundașii craioveni puși 
în inferioritate numerică datorită 
deselor ieșiri din dispozitiv ale lui 
Deselnicu, .plecat în față, în scopul 
revi tali zării propriei linii de atac.

în schimb, în cealaltă tabără, a 
craiovenilor, terenul propriu a 
semnat diminuarea valorii de 
samblu a formației, handicap 
flactat prm lipsa de răbdare a 
catarilor de a elabora fiecare 
țiune ofensivă, ceea ce, i-ar fi a- 
jutat să străpungă mai devreme 
șl fără emoții reduta' oaspeților. 
(G. N.).

Duel pentru balon intre Pescaru (tricou în dungi) și Nistor, urmăriți de 
către Olteanu, Cadar, Mihu și Mateescu. Fază din partida Steagul roșu — 

F. C. Constanța.
Foto : V. BAGEAO COMITETULUI FEDERAL

NU NUMAI IEȘENII...3

în- 
an- 
re- 
ju- 
ao

Juniofii români și vest-germani din nou față In fațăMÎ1NE, LA PITEȘTI, SE VA DECIDE
A.CALIFICAREA IN TURNEUL U.E.F.A.

Astăzi, dus la ora 9, la se
diul F/iR.F, va avea loc .ple
nara 'comitetului federal, în 
care se va prezenta un ra- 
por< <n®rinzînd activitatea 
desfășkirțată de Ia ultima ple
nară. Tbtodată se va adopta 
un Wlafn de măsuri privind 
activitatea viitoare a fotba
lului, "nostru.

.1. I.I—.HW! » ............... . . ................ .....

Duminică Petrolul 
victorie incontestabil 
mult mai greu decît o așteptau 
poate suporterii săi. Și, spunînd a- 
cest lucru, avem în vedere nu a- 
cca lipsă de șansă, invocată de re
gulă în asemenea situații, cînd 
gazdele domină insistent, își creează 
numeroase ocazii de gol dar min
gea refuză ca să intre în plasă. De 
astă dată, în cazul Petrolului, nu 
a fost practic, vorba de așa ceva. 
Este foarte adevărat că ploieștenii 
au avut în cea mai mare parte a 
timpului inițiativa, clar în disputa 
pentru rezultat frecvența acțiunilor 
de atac realmente periculoase a 
fost redusă. Intr-atît de redusă, 
îneît uneori — privind și la mo
dul de așezare al jucătorilor 
teren, cu trei mijlocași acasă 
aveai impresia că Petrolul și 
C.S.M. evolua în deplasare.

Cum se explică reținerea aceasta, 
teama chiar, de a forța rezultatul

în

nu

căpe teren propriu ? Fără îndoială 
obsesia victoriei, a luptei pentru 
puncte care-i stăpînește în prezent 
pe elevii antrenorilor M. Dridea și 
A. Marosi îi împiedică să practice 
un fotbal de calitate, așa cum sînt 
capabili să o facă în alte fmpre-

Fierbinte a lost meciul de la Ti
mișoara ! Neașteptat de fierbinte, 
și cu toate că pe gazon Se confrun
tau două echipe-surori, cele două 
Politehnici din fotbalul nostru, spi
ritele au fost foarte încinse. Desi
gur, motivul l-a constituit stilul de 
joc al formației din Iași care, așa 
cum spuneam și în cronica jocului, 
a încercat să facă totul pentru a 
menține scorul alb. Și a reușit mul
tă vreme să-și depășească... nor
ma propusă datorită golului înscris 
de Marica.

Credem însă că spiritele ar fi pu
tut fi liniștite încă din prima parte 
a întilnirij dacă arbitrul Chiriac 
Manușaride, din București, ar fi 
fost mai energic, ar fi reprimat din 
fașă acele încercări de întîrziere a 
jocului care au devenit specialitatea 
jucătorilor lui Iii© Oană și dacă

fi sancționat și acele intrări du- 
ale timișorenilor, cum au fost 

cele ale Iui Bungău și Păltinișan a- 
supra Iui -
loviți fără 
sesia lor! 
a dorit să

’ lucru reușit în cele din urmă —- 
cei sancționați au fost numai ieșe
nii. în plus, eliminarea lui Marica 
a contribuit decisiv Ia crearea 
superiorității (în primul rind nu
merice și apoi de joc) de partea 
timișorenilor. Pentru că aceștia nu 
au marcat golurile lor decît după 
ce Marica a părăsit terenul. Pro
babil că numai enervarea, iritarea, 
l-au făcut pe C. Manușaride să nu 
vadă poziția de ofsaid clar în care 
se afla Bojin, autorul egalării sco« 

/ rulai. (M. T.).

ar 
re

Roinilă 1 și Lupulescu, 
ca balonul să fie în po
lar atunci cînd arbitrul 
facă liniște pc gazon —

Doar o zi ne mai desparte de 
mult așteptata partidă retur dintre 
juniorii români și vest-germani, din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. Mîine, pe stadionul „l 
Mai" din Pitești, cele două repre
zentative se vor afla din nou față 
în față pentru a-și disputa și ulti
mele 80 de minute ale dublului 
lor meci. Fără îndoială, cîștigînd 
cu 1—0 Ia Passau, oaspeții se a- 
flă cu un pas înaintea juniorilor 
noștri pe drumul aceste! atît de 
rîvnite calificări dar handicapul 
nu ni se pare a fi irecuperabil, cu 
atît mal mult cu cît în primul 
meci echipa noastră a jucat de la 
egal la egal cu puternicul ei adver
sar, deinonstrind că are suficiente 
resurse fizice, tehnice ți psihice 
pentru a înclina balanța calificării 
în favoarea ei.

Duminică, echipa noastră a jucat 
cu formația de juniori a clubului 
F. C. Argeș și a cîțtigat cu 2—0, 
prin golurile marcate de Leac și

Radu II, A fost ultima partidă de 
verificare înaintea returului cu 
R. F. Germania. Dr. Marcel Geor
gescu face eforturi serioase pentru 
recuperarea extremelor Vrînceanu 
și Roșu, prunul accidentat în me
ciul cu Turcia, de la Slatina, al 
doilea resirnțindu-se după un trau
matism mai vechi.

Juniorii vest-germani au sosit 
ieri după-amiază pe Aeroportul in
ternațional Otopeni, de unde și-au 
continuat drumul spre Pitești cu 
autocarul. Nu lipsește nici unul 
din titularii echipei, printre aceș
tia aflîndu-se portarul. Dreher, a- 
părătoril Salewski, Thiele, Mania- 
jewski, mijlocașii Nickel și Michel- 
berger, atacanțil Del Haye, Abramc- 
zik, Wohlfarth.

Meciul va începe la ora 16,30 
(în deschidere F. C. Argeș — Me
talul București) și va fi condus 
de arbitrul iugoslav N. Mladenovici, 
ajutat la tușe de bucureștenjî C. 
Petre» și A. Miinieh. (L. ».).

După fetapa a XVIII-a in Divizia C Q

SERIA 1

MECIURI
DÎRZ

DISPUTATE
(Urmare din pag. I)

primul cuplaj interbucureștean al 
sezonului de primăvară, am primit 
prea puțin, întrucît „deschiderea" 
a avut o singură echipă (Rapid), 
iar partida-vedetă, doar o repriză 
(a doua) mai bună, la nivelul pro
tagonistelor.

Ce se întîmplă la Steaua, for
mație al cărei start de sezon pă
rea atît de promițător ? Duminică 
ea ni s-a părut iritată în teren, 
s-a descumpănit ușor după primul 
gol primit. Iritată, mai ales com- 
parîndu-i prestația cu aceea a Ra
pidului, o echipă care, după un 
șovăielnic început de stagiune, s-a 
regăsit pe „23 August", onorindu-și 
victoria printr-o comportare fru
moasă. Ei, antrenorii cei mai discu
tați în preajma returului, Ure
cheata și Beliztra, au cules de astă 
dată cele mai multe și cele mai 
bine meritate aplauze...

r
în condițiile în care calitatea 

partidelor (obiectivul nr. 1, cel 
prin care divizionarele A trebuie, 
în ultimă analiză, să se autodefi
nească, Iasă de dorit, chiar și după 
acest al cincilea rund de la star
tul sezonului), nici lucrările de se
lecție înaintea turneului sud-ame- 
rican nu sînt o treabă ușoară. Au 
fost unele propuneri de includere 
în lot a lui Sătmăreanu dar fun
dașul stelist n-a convins; au 
fost voci care au pledat, de ase
menea, pentru reintroducerea lui 
Dobrin (care în ultima vreme se 
autorecuză de la echipa națională), 
dar formația lui pierde la Pitești 
cu el în teren și cîștigă în depla
sare, în lipsa lui— ,d

Și, totuși, timpul nu așteaptă;" 
botul reprezentativ, din care destui 
nu au corespuns la Paris, a trebuit 
să fie alcătuit ieri dimineață. Ră- 
mîne ca etapa următoare, premer
gătoare startului peste Ocean, să 
definească și „U“-le pentru primul 
meci, cel cu Brazilia, actuala cam
pioană a lumii.

MECIURI INTERNATIONALE
ÎN CAPITALĂ

Astăzi, de la ora 10, pe terenul 
• Flacăra roșie, echipa suedeză 
FINSPAA-G A.LK. va întîlnî for
mația CALCULATORUL. Joi, tot 
de la ora 16. fotbaliștii suedezi vor 
evolua pe terenul Electronica în 

(.compania formației cu.același nume.

MIERCURI RAPID 
ARTA GRAFICĂ

partidei de dumini-
Cluj, din cadrul eta-

în vederea 
că, cu CF.R. 
pei a XXII T-a a Diviziei A, for
mația Rapid va susține miercuri 
dup6-<ftniază un meci de pregătire 
cu echipa „Arta grafică". Partida 
va avea loc pe terenul Flacăra ro
șie, cui începere de la ora 16.

singură schimbare de lider: Minerul Lupeni ia locul Victoriei Călan (seria a VlI-a)
SERIA A iV-a SERIA A Vll-a SERIA A X-a

ii
C.S. Botoșani
Borna V. Domei
Cristalul Darohoi
Sp. muncit. Suceava 
Unirea Iași
Avîntul Frasin
Ketalui Rădăuți

— Constructorul lași
— A.S.A, Cîmpulung
— Viet. P.T.T.R. Botoșani
— Man. Gura Humorului
— Constructorul Botoșani 5—0
— Foresta Fălticeni
— Nicotină Iași

5—fl 
1—Z 
0—l 
1—1

1—1
3—1

(0-0)
(0-0)
(0—0)
(0-1)
(0—0)
(0—0)

— Constructorul Tu.l-ce,a
— Portul Constanța
— Rapid Fetești
— Voința Constanța
— Tehnometal Galați
— I.M.U. Medgidia
— Viitorul Brăila
— Granitul Babadag

T. Ungureanu, n. Chiriluș, I. Mandache,(Corespondenți:
I. Corduban, V. Dlaconescn, I, Bodnar șl V. Teodor)

1. A.S.A. Cîmpulung 17 10 4 3 38—12 34
2. C.S. Botoșani 17 9 5 3 29—19 23
3. Foresta Fălticeni 17 9 4 4 26—14 22
4. Unirea Iași “ 17 « 6 8 18— 8 22
5. Danubiana Roman 16 7 4 5 18—12 18
6. Metalul Rădăuți 16 fi 5 5 28—24 17
7. Sp. muncit. Suceava 37 6 5 6 14—13 17
«.Minerul Gura Humorului 17 7 3 7 12—19 17
9.Cristalul Dorohoi 17 6 8 d 26—24 15

10.,Avîntul Frasin .17 5 ■ 5 7 20—27 15
UiNlcollna Iași 17 2 9 20—27 14
12. Con s irii ctoru 1 Botoșan 1 16 f. 1 20—21! 13
13. Victoria PTTR Botoșani 17 5 3 9 18—35 13
14. Dorna Vatra Dornel 17 4 4 9 18—2G 12
15. Constructorul lași 17 4 2 11 7—24 10

Etapa viitoare — 7 aprilie : Minerul Gura Humorului
Dorna Vatra Bornei, Cristalul Dor-ohoi — Avîntul Frasin, Con- 
^tractorul Botoșani — Sportul muncitoresc Suceava, Unirea 
Ia# — Constructorul lași. Victoria PTTR Botoșani — ''
Botoșani, A.S.A. Cîmpulung — Danubiana Roman, Foresta 
.................. Rădăuți, Nicotină iași stă.

Marina Mangalia
Ancora Galați
Chimia Brăila
Cimentul Medgidia
Electrica Constanța
Arrubium Măcin 
știința Constanța 
Dunărea Tulcea

(Corespondenți: I. Cioboată, V, Ștelăncscu,
Avram, N. Teodorescu, ~ -

1. Chimia Brăila
3. Marina Mangalia
3. Electrica Constanța
4. Dunărea Tulcea
5. Portul Constanța
6. Ancora Galați
7. Viitorul Brăila
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10. Granitul Babadag
11. știința Constanța
12. Rapid Fetești
13. Tehnometal Galați
14. Constructorul Tulcea
15. Voința Co-nstanța
16. Arrubium Măcln

N. Stere

1
4
6
5
1
5
2
1
2
1
2
6 ;
4
2
5
3

L 
și M.

3
2
2
3
6
4
7
8
8 

IX
11

9 •
10
12
10
12

Etapa viitoare: Tehnometal Galați — Cimentul

c. s.__
FȘMceui — Metalul

SERIA A ll-a

Avei, Șt. Ghimpe, I. Ilic, Gh. Gorun și D. Nemțeanu)

Lelea Bacău — Rulmentul Bîrlad 1-1 <1-1)
Construct. Vaslui - Trot. Gh. Gh.-Dej 2—0 (1—0)
Bradul Koznov — Hitșana Fta-51 3—1 (2—1)
Oituz Tg. Ocna — Textila Buhuși 2—0 (1—0)
Cimentul Bicaz — Foresta Gugești 3—1 (1—0)
Lotomotiva Adj ud — U.R.A. Tecuci 0—0
Const. Gh. Gh.-Dej — Minerul Comănești 2-10 (2—0)
Relonul Săvinești —.Energ. Gh. Gh.-Dej 1—0 (0-0)

(Corespondenți: L lancu, M. Horea, D. Soroceanu, A.

1. lelonul Săvineștl 18 10 7 1 39—11 27
2. Constructorul Gh. Dej 18 8 5 5 23—12 21
3. Trotușul Gh. Dej 18 7 7 4 21—15 21
4. Energia Gh. Dej 18 7 6 5 14—12 20
3. Cimentul Bicaz 18 6 7 5 26—19 19
6. U.R.A. Tecuci 18 8 3 7 22—18 1.9
7. letea Bacău 13 6 6 6 25—16 18
8. Rulmentul Bîriad 18 6 6 6 16—16 18
9. Bradul Roznov 18 8 2 8 21—31 18

10. Oituz Tg. Ocna 16 8 1 9 18—25 17
11. Hușana Huși 13 . 7 3 8 22—34 17
12. Joresta Gugești 18 6 4 3 24—23 16
13. Minerul Comănești 18 2 9 21—28 16
11. Textila Buhuși 18 5 5 8 20—17 15
35. Constructorul Vaslui 18 5 5 8 15—27 15
16. locomotiva Adj ud 18 3 5 10 11—34 11

Etapa viitoare: Energia Gh. Gheorghiu-De) — Bradul Roz- 
nov, Hitșana Huși — Oituz Tg. Ocna. Rulmentul Bîrlad — 
Constructorul Vaslui. Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Trotușul Gh. GIieorgliiu-Dej, Minerul Comfmețti — Locomo; 
ttva Adjud, Foresta Gugeștl — Lelea Bacău, U.R.A. Tecuci 
— Rtlcmul SSvtneșH. Textila Buhușl — Cimentul Bicaz.

Petrolistul Boldești 
Comerțul Brăila 
Oîlmp. Hm. Sărat 
Chimia Buzău 
Cartați Sinaia 
Avîntul Mîneciu 
I.R.A. Clmpina 
Unire» Focșani

SERIA A lll-a

— Victoria Ttorești
— Carpați Nehoiu
— Portul Brăila
— Chimia Brazi
— Petrolul Berea
— Luceafărul Focșani
— Prahova Ploiești
— Poiana Cîmpina

4—0 (i—0)
2—0 (1—0)
1—0 (0—0)
2-1 (1—1)
3—1) (I—0)
3—0 (0—0)
3— 0 (2—0)
4- 2 (1—1)

(Corespondenți: N. Dincă, T. Enache. T. Budescu, t. Stă* 
Feldman. Gh. lonescu. K Stroe si V. Manotiu).nescu, V.

1. Unirea Focșani
2. Poiana Clmplna
3. I.H.A. Cîmpina
4. Olimpia Km. Sărat
5. Petrolul Berea
6. Carpați Sinaia
7. Petrolistul Boldești
8. Victoria Florești
9. Chimia Buzău

10. Luceafărul Focșani
11. Chimia Brazi
12. Avîntul Minodu
13. Prahova Ploiești
14. Portul Brăila
15. Comerțul Brăila
16. Carpați Nehoiu

18 11 6 1 43—17 28
18 9 6 3 34—16 24
18 9 5 4 27—12 23
18 9 3 fi 26—25 21
18 10 1 7 27—30 21
18 9 1 8 34—21 19
18 8 3 7 24—18 19
18 9 1 fi 24—22 19
18 7 4 7 21—22 18
18 6 6 6 29—30 .18
18 6 5 7 18—16 17
18 7 3 8 21—26 17
18 7 1 10 23—28 15
18 4 3 11 9—23 11
13 4 3 .11 15—34 11
18 3 3 13 18—44 9

Etapa viitoare; Poiana Cîmpina — Carpați Nehoiu, Chimia 
Brazi — Petrolistul Boldești, Luceafărul Focșani — Petrolul 
Berea, Carpați Sinaia — Portul Brăila. Victoria Horești — 
Avîntul Mîneciu, Prahova Ploiești — Unirea Focșani, Chimia 
Buzău — Olimpia Hm. Sărat. Comerțul Brăila — I.R.A- 
Cîmpina.

2—1
3— 2
1—0
4— 0
1—0
0—3
1—2
3—1

(i-i)
(2-1) 
(0—0) 
(0-0) 
(0-0) 
£0-3) 
(0-0) 
CI—1)

Baltag. 11. 
Topolschi)

31— 7 2.9
30— 9 28
29—14 26
27—11 25
32— 19 23
23— 14 21
29—19 20
24— 16 19
21—17 18
21—29 13
23—25 12
19—27 12
19—34 12
15—40 10
12—34 9
14—54 9

A.S. victoria Craiova 
Steagul roșu. Plenița 
știința Petroșani 
MEVA Drobeta Tr.
Cimentul Tg. .Tiu 
F.nergLa Tlovinarl
Minerul Lupeni
Metalul Topleț

(Corespondenți : . 
M. Focșan, B. Manole,

1. Minerul Lupeni
2. Victoria Călan
3. Dunărea Calafat
4. Cimentul Tg. Jiu
5. Steagul roșu Plenlța 
U. Energia Rovinarl
7. Progresul Strehaia
8. MEVA Drobeta Tr.
9. știința Petroșani

10. C.F.R. Craiova
11. F.O.B. Balș
12. A.S. Victoria Craiov*
13. Metalul Topleț
14. C.I.L. . Drobeta Tr. Sev.
15. Metalurgistul Sadu
16. Petrolul Ticleml

— Progresul Strehala
— Petrolul Vicleni
— Victoria Călan

Sev— f.o.b. iBalș
— CIL Drobeta Tr. sev.
— Metalurgistul Sadu
— Dunărea Calafat
— C.F.R. Craiova

T, Stcfănescu, j. Julea, 
N. ~ - -

sev.

Gherguș, C.

18
18
18
13
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Ion

(i-D
(8-0)
(0—0)

9
10

9

10
7
8
7
9
7
7
0
7
6
5
2

5
3
4
7
1
6
4
5
0
4
3
4
1
3
4
2

2—« (l—<))
1—0 (1—0)
2—1 (1—6)
2—1 (2—1)

I. Coteicu, 
și B. prețlescu).

4
5
5
4
7
5

ș
9
7
8
8

10
9
t>

14

28— 17
27—20
20—13
2-1—10
31—22
23—18
37—23
17—17
29— 21
23— 28
20—22
22—20
24— 37
16— 33
17— 24
9-38

23
23

Bradul Vișeu
Topitorul Baiu Miare ......... ...........................
CIL Sighetu Marmațiej.— Gloria Bala Mare 
Minerul Baia Sprie
C.S. Zalău
Minerul Suneuiuș

Rapid Jibou
Minerul Haita

(Corespondenți: , ___ ______________ __
inuța, M. Bonfoiu. L. Grozca. Fr. Kulcsar și

2
3

!— Oașul Negrești
— Bihoreana Harghita

— Vlctorl0“’zâlău”’
— Minerul Baia Borșa
— Someșul satu Mare
— Voința Canei
— Măgura Slmleul Sllv.

(1-0)
(0—1) 
(0-0) 
(0-0) 
10—8)

(1-0) 
(2—0>

A. Glillexau, L. Chtra. V. xMlhaU, Al. »o- 
.r. «... ... | Miclea).

..... .......... . ... . . . Medgidia,
Rapid Fetești — Constructorul Tulcea, Viitorul Brăila — A’’- 
rubium Mftcin. Știința Constanța — Portul Constanța, Granitul 
Babadag — Ancora Galați, Electrica Constanța 
Constanța, Dunărea Tulcea — Marina Mangalia, 
gidia — Chimia Brăila.

SERIA A V-a

I.M.U.
Vomta 

. Med-

Tehnometal București — Argeșul Mihăileșți 0-0
T. M. Bu curești — I.O.R. București 2—1 (1-0)
Sirena București — I.arpmet București 0—0
Șoimii TAROM Buc. — Triumf București 1-2 (1-2)
Unirea Tricolor Buc,. — Dinamo Slobozia 1—0 (0—0)
Azotul Slobozia — Olimpia Gi ursi u 2—0 (1—0)
Sp. I.C.M.A. Ciorogîrla — Flacăra roșie Buc‘: 1-1 (1-1)
Volnja București — Electr oni ca Bu c u re ști 1-0 (0—0)

(Corespondenți: D. Denghel o. Guțn , D. Daniel, N.
TokaceK, N. Stocan, I. Matei. I*. Angliei și Gh . Vlad).

1. Voința Buciweșți 18 12 3 3 41—14 27
2. Triumf .București 18 11 5 2 36—14 27
3. T.M. București 18 9 7 2 29—14 25
4. Flacăra roșie București 18 8 6 4 27—20 22
5. Olimpia Giurgiu 18 9 3 6 31—25 21
6. Sirena București 18 8 4 6 34—21 2U
7. Unirea Tricolor București 18 5 9 4 26—16 19
6. Tehnometal București 18 6 6 6 21—24 18
9. Azotul Slobozia J8 7 4 7 23—30 16

10. Electronlea București 16 « 5 7 18—17 17
11. I.O.R. București 18 5 6 7. 21—22 1.6
12. Laromet București 18 5 6 7 21—26 16
13. Șoimii TAROM București 13 6 3 9 29—28 15.
14. Dinamo Slobozia 18 3 5 10 16—40 11
15. Argeșul Mihăllești 18 4 2 12 19—49 16
16. sportul Ciorogîrla 13 1 4 13 12—44 6

Fjapa viitoare : Azotul Slobozia — T.M. București, sirena 
București — Sportul Ciorogirla. Electronica București — Șoi
mii TAROM București, Laromet București — Dinamo Slo
bozia, Flacăra roșie București — I.O.R. București. Unirea Tri
color București — Voința București. Triumf București — Teh- 
nometal. București, Argeșul Mihăilești — Olimpia Giurgiu.

SERIA A VI-a

Cimentul Fienl — Răsăritul Caracal
Petrolul Tirgoviște — Automatica Alexandria
Chim. Tr. Măgurelă — Vuit. C-lung. Muscel
Textilistul Pitești — Cetatea Tr. Măgurele
Unirea Drăgășanl — Progresul Corabia
Chimia Găeștl — Recolta StolcȘnvșli
AHO Cîtnpulung Muscel — Dacia Pitești .
Petrolul videle — ROVA Roșiorii de Vede

2—1 (0—1)
1—1 (0—0)
4— 2 (1—0)
5— 0 (1—0)
2—1 (1—1)
2—2 (1—(II
2—0 (2—0)
0—0

(Corespondenți : G- Donclu, M. Avanu. G. Gruia. A. M<>- 
mete, F. DenglieJ, S. Frățilescu, D. Radulescu și V. Pancti)

1. ROVA Roșiorii de Vede
2. Automatica Alexandria
3. Progresul Corabia
4. Răsăritul Caracal
5. Chimia Tr. Măgurele
6. Petrolul TlrgovlȘte
7. Chimia Găești
8. Dacia Pitești
9. Vuit. Cîmpulung Muscel

10. Recolta Stoicăneștl
11. Unirea Drăcășani
12. Cetatea Tr. Măgurele
13. Textlllstul Pitești
11. ARO Cîmpulung
15. Cimentul Hem
16. Petrolul Videle

18 10 3 5 27—12 23
18 8 6 4 22—16 22
18 9 2 7 30—18 26
18 8 4 b' 27—17 20
18 6 4 28-22 20
18 7 $ 6 19—16 19
18 7 5 6 24—23 19
13 6 5 7 28—23 17
18 7 3 8 21—26 17
18 « 5 7 23—28 37
18 6 5 7 20—29 17
18 6 5 7 12—24 17
18 6 4 8 20—19 16
18 6 4 8 20—26 16
18 6 6 7 20—28 16
18 4 4 10 14—28 12

Etapa viitoare: Petrolul Videle — Chimia Tr. Măgurele. 
ROVA Roșiori — Cimentul Pierii, Răsăritul Caracal — Pe
trolul Tirgoviște. Vulturii Cîmpulung — Chimia G.îeștl, Ce
tatea Tr. Măgurele — Dacia Pitești, Texttlislul Pitești — ARO 
Cîmpulung, Recolta Stolcănești — unirea Drăgășahi,1 Pro
gresul Corabia — Automatica Alexandria.

Dro-
____ ___ ________,________ _ ___ ___ ,____ ______ Sadu. 
Energia Rovinari — steagul roșu Plenița, Știința Petroșani 
— Metalul Topleț. A.S. Victoria Craiova — C.F.R. Craiova, 
Dunărea Calafat — F.O.B. Balș, Progresul Strehaia — Vic
toria Călan, Cimentul Tg. Jiu — Petrolul Tlclcni.

Etapa viitoare : MEVA Drobeta
bota Tr. Severin, Minerul 7

Tr. Severin 
Lupeni — Metalurgistul

SERIA A VIII-o

Progresul Timișoara 
C.F.R. Slmoriă

C.F.R. Caransebeș
Gloria Arad ______ _________
Minerul Moldova Nouă— Strungul Arad 
Unirea Sinnicolaul Mare .................... -. .
Constructorul Arad 
Dacia Orășele 
Minerul Teliue 
Electromotor Timișoara — A.S. Bocșa

— Metalul Oțeiu Roșu
— Unirea Tomnatic
— Furnirul Deta
— Minerul Gheiar

C.I.L,

i—a (o-o,
3— 0 (0—0)
4— 1 (0—I)
4—1 12—0)
1— 1 (I-1)
2_o (l—B)
2— 1 (1—1)
O—0

(Corespondenți : M. Mutașcu, L. Delcanu, P. Slraan- 
dan, T. Vieru, St. lacob. B. Creții, Ii Vladislav și șt. 
Marton).

1. Minerul Moldova Noua
2. Dacia Orășție
3. Unirea Sinnicolaul Mare
4. A. S. Bocșa
5. constructorul Arad
6. Minerul Gheiar
7. Unirea Tomnatic
8. Minerul Telhlc
9. C.F.R. Simeri.a

10. Metalul Oțetu Roșu
11. Electromotor Timișoara
12. Progresul Timișoara
13. C.F.R. Caransebeș
14. Strungul Arad
15. Gloria Arad
16. Furnirul Deta

18 11 2 S 80—15 *24
18 11 2 5 27—15 24
13 10 3 5 34—2* 23
13 7 6 5 18—17 20
18 8 4 6 29—29 20
18 8 3 7 30—22 19
18 8 3 7 16—20 19
18 8 2 8 31—20 18
13 7 4 7 29—28 18
13 7 3 8 36—33 17
18 fi 4 8 26—21 16
18 7 1 16 28-32 15
13 5 5 8 13—23 16
18 7 1 10 20—31 15
18 4 5 9 15—23 13
18 5 2 11 12—38 12

Etapa Viitoare : C.F.R. Simetria — Minerul Gheiar, Lnis-ea 
Tomnatic — Unirea Slnnieblaul Mare, Electromotor Timi
șoara — Gloria Arad. Minerul Teliue — C.F.R. Caransebeș. 
Metalul Oțele Roșu — Dacia Orăștie, A.S. Bocșa — progrȚaul 
Timișoara, Strungul Arad — Constructorul Arad, furnirul 
Deta — Minerul Moldova Nouă.

SERIA A IX-a

Recolta Salonta — Cimentul Turda 1-0
CIL Gherla — Soda Ocna Mureș 3—9
Minerul Bihor ~ unirea Dej
Arteșul Cîmrta Tu-rzli— Constructorul Alba Mia 1—0
Crisana Sebiș — Aurul Brad 1—2
Dermata Cluj — Metalul Aiud «—o
Minaur Zlatna — Someșul Beclean 1—«
Unirea Alba Itilia — Telmofrlg Ciul 3—9

(0-0) 
(1—0) 
ți-9) 
(li—(I) 
(1-D

(0-9) 
(0—0)

(Corespondenți: Gh. Cotrău. A. Sabo, îrt. Donitțian, Și. 
Giurgiu, C. Brad. E. Fehervari. N. HM șan și I. FlHpeacu).

unirea Dej — Crișana Sebiș, Someșul Beele» — Dermata 
Cluj. Recolta salonta — Minerul Bihor, CfmatM Turda — 
Soda Ocna Mureș, Metalul Alud — Constructorul Alba Mda.

I. Unirea Dej 18 12 8 ♦ 47—1« 20
2. Aurul Brad 18 12 0 6 33—21 24
3. Metalul Aiud 18 9 5 4 35—12 23
4. Cimentul Turda 18 9 2 7 26—16 20

• 5. Minerul BIhpr 18 9 2 7 22—25 30
6. Crlțfana sebiș 18 7 5 6 21-18 L9
7. Recolta»Salonta 18 7 4 7 15—14 16
B. Soda Ocna Mureș 18 6 2 8 27—36 18
9. Minaur Zlatna 18 8 1 9 15—13 17

10. constr. Alba lulia 18 7 3 3 21—24 17
11. CIL Gherla 18 7 2 9 30—37 16
12. Unirea Alba Iulie 13 7 2 fi 19—28 16
13. Tehnofrig Cluj 13 7 1 10 21—27 1Ș
14. Arieșul Cîmpia Turaii 13 fi 3 y 14—28 15
15. Dermata Cluj 18 5 4 9 14—17 .14
16. Someșul Beclean 18 3 4 11 15—42 10

Etapa viitoare S Unirea Alba lulls ~ Arieșui C. TUTZii,

Aurul Brad — Minaur Zlatna, Tehnofrig Cluj — CIL Gherla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
li. Minerul Baia Borșa

10. Topltorul Bala Mare
11. Voința Cărei
12. Oașul Negrești
13. Minerul Suncuiuș
14. VictorUi Zalfiu
15. Gloria Baia Mire
16. MAgura Șimleul Silvaniei

Etapa viitoare: Bihoreana
Jibou — Măgura ȘLinleu. C.S. Zalău — Topi ierul Bala Mare. 
Gloria Bala Mare — Minerul Sunouluș. Oașul Negrești — 
toria Zalău, Voința Cărei — Minerul Bălța. Someșul 
Mare — Minerul Baia Sprie, Minerul Borșa —

Minerul Baia Sprie
C.s. Zalău
C.I.L. Sighetu Marmațiet 
Bihoreana Marghita 
Someșul Satu Marc 
Bradul Vișeu
Rapicl Jibou
Minerul Bălța

it
II

III
I)
9
8 
« 
(i
7
5
6
6
li
5
3
4

5
6
3
6
4

5
2
6
4
4
5
4

4

4
5
8
7
7
B
7 
« 
«
B
9
8

10

33— 8 
22— 9 
30—20 
3G—UI 
32—17
22— 24 
27-28 
IV—37 
25—24 
21—22
23— 28
24— 26 
20- -29 
27—3» 
19—28 
16—39

•17 
24 
23
•rl

Margliita — C.I.L. Sighct, Rapid

SERIA A Xl-a

Mureșul Toplița
Foresta Bistrița
Unirea Cristuru Secuiesc 
Chimica Tîmăveni 
Viitorul Tg. Mureș 
Avîntul Reghin
c.s. Oltul Sf. Gh.
Vlllorui Gheorgbienî

Vic- 
Satu 

Bradul Vlșeu.

— Lacul Ursu Sovata
— Carpați Covasna
■— Hebe Sîngeorz Băi
— Minerul Rochia
— Forest. Tg. Secuiesc
— Unirea Sf. Gheorghe
— Minerul Bălan
— A.S. Miercurea Cine

3—0 (.1—0)
3-0 (2—0)
2—0 (1—0)
2—0 (1—01
3—0 (2—0)
1—3 (1—0)
3—0 (0—0)
3—2 (2—0)

(Corespondenți: V. Coșarcă, I. Toma, V. Lorlntzi, I. Ducan, 
A. Szabo, C. Ținea, Gh. Briotă ți Cs. Malnasi).

1. C.S. Oltul Sf. Gheorghe
2. Chimica TîmSveni
3. Viitorul Gheorghienl
i. A.S. Miercurea Ciuc
5. Unirea Șf. Gheorghe
6. Forestierul Tg. Secuiesc
7. Avîntul Reghin
8. Foresta Bistrița
9. Viitorul Tg. Mureș

10. C'ai păți Covasna
11. Unirea Cristuru Secuiesc
12. Minerul Rod:: a
13. Minerul Bălan
14. Mureșul Toplița
15. Lacul Ursu Sovata
16. Bebe Sîngeorz Băi

18 14 2 2 52-17 30
18 12 5 1 42—16 29
18 9 5 4 36—23 23
18 8 5 5 27—17 U
.13 9 2 7 41—10 20
18 8 5 7 36—22 19
18 8 3 7 27—23 19
18 7 4 7 25—27 18
13 7 4 7 30—33 10
13 5 6 7 18—23 Ifi
18 6 3 9 25—3b 15
18 7 1 1(1 28—43 15
1.3 5 4 9 22—2.3 14
1« 4 5 9 20—41 13
18 5 1 12 23—41 11
18 3 1 14 10—58 7

Etapa viitoare: Minerul Bălan — Viitorul Tg. Mureș, Fo
rests Bistrița — Forestierul Tg. Secuiesc. Unirea Sf. Gheorghe 
— Chimica Timăveni, Mureșul Toplița — Minerul Rodi>«. 
A.S.M. Cluc. — Avîntul Reghin. Hebe Sîngeorz. Băi — C.s. 
Oltul Sf. Gbeonghe, tacul Ursu Sovata — Unirea Cristur, 
Carpați Covasna — Viitorul Gheorghienl.

SERIA A Xll-a

Chimia Orașul Victoria — C.S.U. 1Srașav 1—0 (0—0)
Oltul R.rn. Vilcea 
Vltrometan Mediaș

— Precizia
— Metalul

S Stele 
Copșa Mică

U—0
2—0 (1—V)

Torpedo Zămești
I.C.I.M. Brașov

— Chimistul Rm. Vjicea
— C.F.R. Sichișoara

0—0
1—0 (1 —~0)

Textila Sebeș 
CIL Blaj 
Lotrul Brezol

— Carpați Mirsa
— U.P.A. Sibiu
— Textila cisaădie

0—0
3—2
1—0

(2-1)
(0-4))

(Corespondenți: Gh. Mutei. P. Giomoiu. z. Kișnoveanu.
Chirlae. G. Lorac, ». Lădaru, M. Munteanu și I. Zidarul.

i. I.C.I.M. Brașov 18 10 3 5 27—11 23
2. Chimia Or. Victoria 18 8 6 4 10—13 «2
:t. C.S.U. Brașov 18, 9 1 8 25—19 19
4. C.F.R. Sighișoara 18 8 3 7 24—J 3 19
5. CIL Blaj J8 9 1 8 27—24 19
6. Chimistul Jîm. Vîlcea 18 7 5 « 18—1.7 19
7. Precizia Săceie 18 7 5 6 13—17 19
6. Textila Cisnădie 18 8 2 8 23—22 18
9. Textila Sebeș 18 ‘8 2 8 22—22 18

10. Vltromelan Mediaș 1« 8 2 8 20—21 18
11. Lotrul Brezei 18 9 0 9 18—22 18
12. Torpedo Zărncști 18 6 5 7 14—11 17
13. Metalul Copșa Mică 18 7 2 9 16—21 1K
14. U.P.A. Sibiu Io 5 6 7 16—25 16
15. Carpați Mirsa 18 5 4 9 22—33 1<
16. Oltul Rm. Vilcea 13 5 3 10 14—21 13

Etapa viitoare: Torpedo zămești — Lotrul Brezoi. U.P.A 
Sibiu — C.S.U, Brașov, Chimistul Rm. Vilcea — Chimia Or. 
Victoria, T.C.I.M. Brașov — Oltul Rm. Vocea. Textila Clsnă- 
die — Vitrometan Mediaș, Precizia Săceie — Cil. Blal. C-F.H 
Sighișoara — Textila Sebeș. Metalul Copșa Mică — Carpal- 
Mtrșa.
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LA APROPIATELE C. E. DE TENIS DE MASĂ

SPORTIVII NOȘTRI POT ASPIRA
LA POZIȚII ONORABILE

INTILNIRI INTRE TENISMANIIOKKER IN URMĂRIREAOpiniile antrenorilor Ella Constantinescu și Ion Pop
în lumea tenisului de masă a 

devenit o tradiție faptul ca, la în
ceputul primăverii, cei mai buni 
jucători din lume sau numai din 
Europa să se reunească în întrece
rile pentru titlurile de campioni 
mondiali și continentali. Cum a- 
ceste campionate se desfășoară, al
ternativ, o dată la doi ani și deoa
rece anul trecut a fost organizată 
competiția supremă, acum sînt pro
gramate campionatele europene. 
După ce federația iugoslavă de spe
cialitate s-a dovedit o amfitrioană 
foarte primitoare, achitîndu-se cu 
brio de organizarea „mondialelor** 
din 1973 (la Sarajevo), tot ei îi 
revine și misiunea de a găzdui cea 
de a 9-a ediție a campionatelor 
Europei, între 6 și 13 aprilie, la 
Novi Sad.

Așadar, peste cîteva zile, în cu
noscutul oraș iugoslav cele mai 
bune „palete" de pe continentul 
nostru vor lua stai'tul pentru cuce
rirea celor șapte titluri puse în 
joc : echipe fete și băieți, simplu 
fete și băieți, dublu feminin, du
blu masculin și dublu mixt. Pre
gătirile participanților s-au înche
iat, iar la ora actuală sportivii își 
tac bagajele pentru a se îndrepta 
spre locul de concurs. Cei șapte 
reprezentanți ai României (Maria 
Alexandru, Eleonora Vlaicov, Mag
dalena Lesai, Șerban Doboși, Teo
dor Gheorghe, Dorin Giurgiucă, Ion 
Panait) și-au terminat și ei antre
namentele, urmînd ca astă-seară 
să plece cu trenul Ia Novi Sad.

Ce s-ar putea spune despre in
struirea' generală a jucătoarelor și 
jucătorilor noștri, mai ales de ul
tima perioadă, efectuată la Buzău 
(cîteva zile a fost prezentă și ceho
slovaca Grofova — partenera de 
dublu a lui Alexandru), sub în
drumarea antrenorilor Ella Con
stantinescu și Ion Pop ?

în primul rînd, evoluția Măriei 
Alexandru 
pează nădejdile 
românesc și la 
de amploare — 
pioana. noastră 
fiind și succesele ei de la cam
pionatele internaționale ale R. F. 
Germania și Angliei, dinaintea e- 
tapei buzoiene. în al doilea rînd, 
coechipierele Măriei, ca și băieții, 
nu au vădit o dispoziție prea bună.

cea care întruchi- 
tenisului de masă 
această competiție 

a arătat-o pe căm
in formă, dovadă

lifică „primii 8“ 
din fiecare grupă, 
tori cu punctajele

LUI NĂSTASE!

MARIA ALEXANDRU

MONDIAL W.C.T.
va face

S-a încheiat o săptămînă de sur
prize în Circuitul mondial al turne
elor internaționale de tenis „indoor", 
în care o serie întreagă de favoriți — 
în frunte cu Năstase, Smith și Borg — 
au suferit înfrîngeri timpurii. Ca re
zultat, distanțele dintre fruntași s-au 
micșorat sensibil. Tom Okker s-a a- 
propiat jientru prima dată la mai pu
țin de 75 puncte (cit se acordă pen
tru o victorie) de Ilie Năstase. Cam
pionul nostril pare totuși ferit încă 
de emoții în ce privește calificarea 
pentru finala de la Dallas, unde și 
un loc doi în grupă, sau chiar trei, 
ar fi suficiente. Reamintim că se ca- 

(cîte doi fruntași 
plus alți doi jucă- 
cele mai bune).

Luptă foarte strînsă în grupa „ver
de", unde Rod Laver reintră în joc 
cu victoria sa de la Palm Desert. 
Aci, doar Ashe pare sigur de califi
care. Cu greu se menține în primul 
eșalon Ion Țiriac, pe baza unei sin
gure partide câștigate, la campionul 
japonez Jun Kawimazumi.

Primele două grupe continuă între
cerea în această săptămînă. „Roșii" 
sînt Ia Miinchen și este de sperat că 
Năstase va încerca o nouă revanșă 
în fața lui Okker, cu care este egal 
în numărul de victorii, cîte două fie
care. La Cleveland sînt găzduiți „al
baștrii", conduși de John Newcombe, 
marcat și ol de înfrîngere la ultima 
apariție-

ROMÂNIEI SI R.P. CHINEZE
PEKIN, 1 (Agerpres). — 

ționata de tenis (tineret) a 
niei își continuă turnetfl în R. P. 
Chineză. De la sosire, oaspeții au 
susținut mai multe întîlniri amicale 
la Pekin și Șanhai. Jucătorii ro
mâni au învins cu același scor 
(5—4) selecționata orașului Șanhai și 
o combinată locală, pierzînd cu 
3—6 întîlnirea cu reprezentativa 
R. P. Chineze.

Jucătoarele românce au susținut, 
de asemenea, trei întîlniri, cîști-

Selec- 
Româ-

gînd una în fața formației orașu
lui Șanhai (4—3). Ele au fost în
vinse de selecționata R. P. Chineza 
(3—4) și de o selecționată a pro
vinciei (2—5).

In timpul șederii lor la Șanhai, 
membrii echipei de tenis (tineret) 
a României au fost înconjurați cu 
multă căldură de oficialitățile spor
tive ale orașului. In afara meciu
rilor publice, sportivii români și 
chinezi au participat la mai multe 
antrenamente comune.

10 LUPTĂTORI ROMÂNI
LA „TURNEUL ELIBERĂRII " DE LA BUDAPESTA

Tocmai de aceea membrii întregu
lui lot (inclusiv deci și Alexandru) 
au fost supuși în acest din urmă 
interval la o pregătire intensă, in- 
sistîndu-se pe refacerea automati
zării. S-au jucat multe seturi, s-au 
efectuat diverse teme tactice și 
exerciții complexe, iar pregătirea 
fizică s-a făcut prin lecții speciale, 
în plus, au avut loc și două con
cursuri de verificare și selecție cînd. 
surprinzător, cadeții lotului — Ligia 
Lupu și Marin Firănescu — nu au 
dat totuși satisfacție, ceea ce a 
impus antrenorilor înlocuirea lor.

„Pentru Novi Sad sper ca startul 
să fie luat în condiții normale, ne-a 
declarat antrenoarea emerită Ella 
Constantinescu. în ultimele săptă- 
mîni am încercat să îmbinăm un 
regim de odihnă cu un antrena
ment adecvat- Maria Alexandru a 
muncit foarte serios din decembrie. 
Deși ea se resimte oarecum din 
cauza eforturilor făeute, normal, e- 
voluția ei ne face însă să nu fim 
lipsiți de realism dacă apreciem că 
Maria - jucînd la valoarea re
cunoscută — poate să atace locu
rile fruntașe Ia toate probele Ia 
care participă. Subliniez aceasta 
cu toate că, de pildă. Ia echipe fete 
și băieți, sorții nu ne-au fost prea 
favorabili. Dacă toți vor reuși să 
se autodepășească, atunci nu sînt

exprimat 
a adău-

imposibile niște poziții mai mult 
decit onorabile. Ne gîndim să folo
sim întregul efectiv care 
deplasarea".

Opinii asemănătoare a 
și antrenorul Ion Pop. El
gat: „Există o febră corespunză
toare de start, pe care am dori 
s-o dezvoltăm cît mai stimulativ și 
aceasta nu este nici ultima și nici 
cea mai ușoară sarcină a noastră. 
Am vrut să-i includem în formații 
și pe campionii de juniori ai țării, 
dar saltul lor calitativ este prea 
mic pentru a fi utili echipelor".

GRUPA 1 (ROȘIE)

SIMPLU: 1. Năstase 392 p; 2. Okker 325 p; 3. Gorman 252 p; 4. Drysdale 192 
p; 5. Pilici 18ț p; 6. Roche 105 p; 7. Riessen 104 p; 8. Alexander 102 p; 9. Orantes 
92 p; 10. Dominguez 84. „

DUBLU: 1. Okker — Riessen 230 p; 2. Alexander — Dent 215 p: 3. Hewitt — 
McMillan 200 p... 7. Năstase — Barthes 130 p.

GRUPA 2 (ALBASTRA)

SIMPLU: 1. Newcombe 302 p; 2. Smith 225 p; 3. Metrev-eli 202 p; 4. Stockton 
132 p; 5. Hrebec 129 p; 6. Case 110 p; 7. Ramirez 97 p; 8. Gottfried 74 p; 9. Cor
nejo 67 p; 10. Masters 61 p. _ __ .

DUBLU: 1. Newcombe — Davidson 240 p; 2. Smith — Lutz 180 p; 3. Masters — 
Case 170 p.

începînd de azi și pînă vineri, 
Ia Budapesta se va disputa un tur
neu internațional de lupte greco- 
romane și libere — „Turneul Elibe
rării". La concursul organizat de 
federația de specialitate din Unga
ria vor fi prezenți și sportivi' ro
mâni, la ambele stiluri.

ORAȘELE CANDIDATE
J

Luni la prînz au plecat spre lo
cul de disputare a competiției 
luptătorii Constantin Alexandru, 
Nicu Gingă, Ion Dulică, Ștefan 
Rusu, Gheorghe Ciobotaru (la sti
lul greco-romane) și Ion Arapu, 
Petroniu Androne, Petre Coman, 
Stelian Morcov și Ladislau Șimon 
(la libere). Sportivii români sînt 
însoțiți de antrenorul emerit Ion 
Corneanu și Vascul Popovici.

DUPĂ TRIALUL JUNIORILOR
PENTRU C.E.
După trialul tinerilor popicari 

vizați pentru campionatele euro
pene de juniori & poate afirma, 
că selecționabilii — fără nici o 
excepție — șu datoria să depună 
eforturi mult sporite în procesul 
de instruire, dacă vor să ridice 
nivelul rezultatelor.

DE POPICE

Desigur, apropiatele campionate 
europene se anunță extrem de di
ficile. Dar cînd a fost ușoară o 
asemenea competiție ? în consecință 
și pregătirile celor vizați să concu
reze la titluri s-au situat la cote 
superioare pe toate planurile. La 
feț s-a procedat și cu sportivii noș
tri. Fără îndoială cele mai bune 
posibilități de a ajunge în primul 
eșalon al campionatelor le are, din 
nou, excelenta jucătoare Maria A- 
lexandru. Potențialul ei depinde 
însă nu numai de talentul, forța 
și dîrzenia pe care le va etala, ci 
și de eforturile conjugate ale tu
turor coechipierilor. Ne gîndim la 
atmosfera propice, la întreaga am
bianță care trebuie create. Și con
dițiile favorabile de concurs pot fi 
realizate pe deplin în contextul li
nei comportări generale bune, cînd 
fiecare sportiv își va pune în va
loare, cu eficiență maximă, acu
mulările efectuate, cînd fiecare va 
lupta pentru autodenășire. Este 
ceea ce se așteaptă din partea tu
turor celor șapte reprezentanți ai 
României. Atunci și accesul spre 
marea performanță apare îndrep
tățit.

GRUPA 3 (VERDE)

SIMPLU: 1. Ashe 335 p; 2. Kodes 280 p; 3. Borg 260 p; 4. Laver 225 pi 5. Cox 
187 p; 6. Taylor 137 p: 7. Panatta 130 p; 8. Tanner 117 p; 9. Dibbs 115 p; 10.

'dublu: 1. Bengtson — Borg 220 p; 2. Ashe — Tanner 170 p; 3- Țiriac — 

Panjju sînt incluse rezultatele probei de dublu de la Palm Desert (gr. 3). care 

nu ne-au fost transmise.

ÎN FINALELE TURNEELOR DE TENIS

OFICIAL LA J.O. DIN 1980
(Agerpres). — Ora- 

au fost 
oficiale

Jocurile 
trei sta- 
Vancou- 
Chamo-

ÎNOTĂTORII NOȘTRI
LA PRAGA

Maria Cernat (U.T. Arad). — o au
tentică speranță

Foto : N. DRAGOȘ
Printre carențele manifestate cel 

mai evident — în triatul amintit — 
atît la fete, cît și la băieți, a fost 
imprecizia în manșele „izolate". 
S-au irosit bile prețioase pentru 
rezolvarea diferitelor figuri. De a- 
semenea foarte rar au fost do-

borîte dintr-o singură lovitură 
două popice alăturate. Ceda ce a 
nemulțumit a fost jocul la „sin
guratice". unde s-au tras nepermis 
de multe bile în... gol, chiar și de 
către principalii animatori ai în
trecerii. Horia Ardae (Petrolul Plo
iești) a avut în ultima evoluție 13 
„bile goale", Florian Ghiță (Rul
mentul Brașov) — 9, Ana Nisto- 
ran (Voința Galați) — 8. Gyongyi 
Szucs (Voința Oradea) — 5, O- 
limpia Poștăvariu (Hidromecanica 
Brașov) — 5, ca să dăm numai cî
teva exemple, au trecut pe lingă 
rezultate de valoare internațională 
din cauza impreciziei în manșele 
„izolate”. Au fost sportivi care, în 
cele două jocuri, au pe foile de 
concurs peste 20 de lovituri ra
tate. Prin urmare, antrenorii echi
pelor divizionare care au elemente 
selecționate în loturile republica
ne de. juniori trebuie să pună ac
cent pe corectarea mișcărilor gre
șite ale elevilor lor în lansarea 
bilei.

Nu putem încheia, fără a aminti. 
— măcar în treacăt — de încă o 
deficiență comună fetelor și băie
ților : insuficienta pregătire fizică, 
cauzată de numărul mic de antre
namente sau ponderea redusă a e- 
xercițiilor de natură să asigure 
sportivilor același ritm de la pri
ma și pînă la ultima lovitură. Ju
niorii au nevoie de o condiție fi
zică cu care să facă față eforturi
lor impuse de concursurile-mara- 
ton, cum sînt, de exemplu, cam
pionatele europene.

Constantin COMARNiSCHI

ROTTERDAM. — Tenismanul olan
dez Tom Okker a terminat învingă
tor. în finală, el l-a întrecut în trei 
seturi : 4—6, 7—6, 6—1 pe americanul 
Tom: Gorman. în finala probei de 
dublu, cuplul Bob Hewitt — Frew 
McMillan (R.S.A-) a învins cu 6—3, 
4—6, 6—3 perechea Ilie Năstase (Ro
mânia) — Pierre Barthes (Franța).

PALM DESERT. — Turneul a fost 
cîștigat de asul australian Rod Laver, 
care l-a învins în finală cu 6—4. 6—2 
pe americanul Roscoe Tanner. în se
mifinale, Rod Laver îl eliminase cu 
6—7. 7—6, 6—2 pe Arthur Ashe.

TEMPE. — Turneul din cadrul Cir
cuitului ULSTA, s-a încheiat cu vic
toria americanului 
care 
6—2 
traj. 
lor", 
6—4,

naționale feminine* de tenis „indoor" 
ale S.U.A. au «uat sfirșit cu succesul 
cunoscutei jucătoare Billie Jean King, 
învingătoare cu 6—4, 3—6, 6—2 în fi
nala susținută cu Chris Evert. în par
tida pentru locurile 3—4 (s-a dispu
tat un singur set), Rosemary Casals 
(S.U.A.) a dispus cu 8—6 de tenis-, 
mana olandeză Betty Stove-

LAUSANNE, 1 
șele Moscova și Los Angeles 
recunoscute drept candidate 
la organizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1980. Pentru 
Olimpice de iarnă candidează 
țiuni : Lake Placid (S.U.A.). 
ver — Garibaldi (Canada) și
nix — regiunea Montblanc (Franța). 
Știrea a fost anunțată de secretaria
tul Comitetului Internațional Olimpic. 
Desemnarea orașelor ce vor găzdui 
J. O. din anul 1980 se va face în ziua 
de 23 octombrie, cu prilejul sesiunii 
C.I.O. programată acesta la
Viena.

PRAGA, 1 (Agerpres). — In ziua 
doua a concursului internațional 

de înot de la Praga, proba mascu
lină de 400 m mixt a fost cîștigată 
de Dobroshcke (R. D. Germană) cu 
timpul de 4:52,6. înotătorul, român 
Dietmar Weterneck a ocunat locui 
patru, fiind cronometrat în 4:59.2.

învingătoare în proba de 200 m 
delfin, Anca Groza (România) s-a 
clasat pe locul trei în proba de 
100 m delfin, cu rezultatul de 1:03,6. 
în cursa masculină de 100 m spate, 
sportivul român Adrian TIcrvath 
s-a situat pe locul trei cu timpul 
de 1:02,9. .. . ,,

a

Tr. ANDRONACHE

Jimmy Connors, 
l-a întrecut în finală cu 6—1, 

pe jucătorul indian Vijay Amri- 
în finala concursului „veterani- 
Pancho Gonzales a dispus cu 

7—6 de Pancho Segura.
NEW YORK. — Campionatele inter

A LUAT SFlRSIT TURNEUL DE SAH DE LA VRNJACKA BANJA
BELGRAD, 1 (Agerpres)- — S-a 

încheiat turneul internațional fe
minin de. șah. pe. echipe de lâ 
Vrnjacka Banja. Prjmul loc a fost 
ocupat de reprezentativa Unga
riei, cu li1.'; p. Locul secund a 
revenit, la un punct diferență 
(IV,'2 p), echipei României. Au . ur
mat în clasament : 3. Bulgaria 9

P. 4. Iugoslavia 4»/» p, 5. Polonia 
2’j p, întîlnirea din ultima rundă 
dintre echipele României și Unga
riei s-a terminat la egalitate (2—2), 
în cele două partide întrerupte 
(Polihroniade—Ivanka si Teodores- 
cu—Porubski) fiind consemnată re
miza. Tot în ultima rundă, Bul
garia a întrecut Iugoslavia cu 
3—1.

RECORDURI PE PISTA DE GHEATA

DE LA ALMA ATA
MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 

cadrul concursului internațional 
patinaj viteză de la Alina Ata, 
sportivul sovietic Iuri Kondakov a 
stabilit un nou record unional în 
proba de 5 000 m cu performanța 
de 7:15,95. Concurenții 
Gheorghe Pop și Victor 
s-au situat pe locurile 28 
respectiv 30 (8:55,74).

în cursa de 500 m, 
sprinterilor, victoria a revenit pa
tinatorului sovietic Evgheni Kuli
kov — 38,48, secundat de compa
triotul său Vladimir Kașei — 33,70. 
Clasat,pe locul 17, sportivul român 
Vasile Coroș a stabilit un nou re-

In 
de

români
Sotirescu
(8:45,43),

rezervată

ACOLO 0N3E SE INSINUEAZĂ PROFITUL
Se intîmplă în lumea 

sportului lucruri care al
tădată ar fi părut In
credibile. lată. Fondistul 
belgian Emiel Puttemans, 
medalie olimpică de ar
gint în proba de 10 000 
m de la Miinchen, refu
ză cererea federației bel
giene, de care aparține, 
de a participa — în e- 
chipa țârii sole — la 
„Crosul națiunilor* de la 
Monza (un fel de cam
pionat mondial de cros) 
și este suspendat pe 10 
zile. Cu toate acestea, 
ignorlnd sancțiunea, a 
doua xl după competiția 
ratatâ, el bate — la Pa
ris •— recordul mondial 
de sold tn proba de 
3 000 m șl pretinde — 
cu puternicul suport al 
performanței — că a re
nunțat la cros pentru că 
este tn plină pregătire 
pentru sezonul de pistă. 
Ceea ce tnsă nu l-a îm
piedicat, câleînd din nou 
interdicția pronunțată de 
federația belgiană, să 
participe, cîteva zile mai 
tirziu, la...
Vittore di 
— unde 
campionul 
maraton, 
Frank Shorter...

Seria aceasta de Inca
lificabile acte de indis-

un cros, la 
Oiona (Italia) 
l-a învins pe 

olimpic de 
americanul

cord național cu timpul de 42,83. 
Iuri Kondakov a terminat învin

gător și în proba de 1 500 m în 
care a fost cronometrat cu 2:01,63. 
Victor Sotirescu a ocupat locul 29, 
cu 2:15,49.

CURSA DECISA
4'

ciplină —: pe care nici 
o performanță nu le 
poate scuza — a deter
minat federația de 
Bruxelles să dicteze 
suspendare drastică 
la orice participare 
ternațională pînă Io 
iulie 1974. Sancțiunea îl 

Emiel 
avea 

nu spu- 
cîtevo 
(Fran-

va ustura pe 
Puttemans, care 
proiectate (ca să 
nem contractate) 
starturi la Vittel

la
o 

de 
in- 
31

cu circul american 
atletism profesionist, 
pă campionatele europe
ne de la

Referitor 
cotidianul 
Sports" 
ttemans 
dat, dar 
nimănui 
facă din el un martir. 
Cine se așează cu bună- 
știință în afara legii, a- 
cela trebuie să suporte

de 
du-

Roma.
la acest caz, 
belgian „Leș 
scrie : „Fu-

a fost suspen
se nu-i treacă 
prin minte să

COMENTARIUL SĂPTĂMlNII

ța), în Seandinavla, le 
Koblenz (R.F.O.) «te. 
Dar șl mai necăjit tre
buie »ă fie managerul 
său, Marcel Mouton, 
care a fost suspendat pe 

șviață. (Cu această oca
zie aflăm — deși nu 
înțelegem la ce le folo
sește — că atlețil ama
tori au pe ici pe colo 
și cîte un.,
Vestea aceasta ar 
bui mal curind pusă în 
legătură cu intenția de
clarată a lui Puttemans 
de a semna un contract

manager I).
tre-

și consecințele. Aceste 
cuvinte slnt valabile ți 
pentru atlețil celebri.de- 

recordurl
pentru otleți 
ținălorl de 
mondiale**.

Alt 
este 
zis a 
tevo 
bună 
de baschet din Franța, 
dominînd net clasamen
tul diviziei naționale. 
Tocmai în ziua cind e- 
chipa din Berck trebuia 
să susțină șansele Fran-

caz. A.
— «au
fost pînă acum et- 
zile — cea mai 
echipă masculină

S. Berck 
mal bine

ței in semifinalele Cupei 
campionilor europeni, u- 
nul dintre jucători, cu
noscut pentru actele sale 
de indisciplină, emite 
pretenții bănești, ame- 
nințind că altfel nu va 
juca și se va transfera la 
alt club. Sever în ținuta 
sa morală, clubul din 
Bșrck îl suspendă. Alți 
patru jucători tineri fac 
un act gratuit de solida
ritate și sabotează astfel 
echipa care rămine pe 
teren cu 5 oameni, în 
loc de 10, Criza e gravă 
pentru clubul campion ai 
Franței, Dar nu e lipsit 
de semnificație faptul 
că, tn aceeași perioadă, 
și-a făcut apariția tn lo
calitatea Berck, deloc In- 
tîmplător, promotorul bas
chetului profesionist pe 
teritoriul francez, Mar
cel Leclerc.,.

Pentru cele două ca
zuri pomenite, numitorul 
comun e banul. Pînă și 
ziarul parizian „l’Equipe" 
nu se poate abține să nu 
deplîngă, pentru lumea 
sportului, situațiile de a- 
cest fel sau „acolo unde 
se insinuează profitul..." 
— cum zice Jacques 
Marchand.

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATE DE FOTBAL
IN ULTIMUL TUR

Emerson •Fitti-

JOHANNESBURG, 1 (Agerpres).
— Cea de-a treia probă pentru 
campionatul mondial de automobi
lism (formula I). desfășurată pe 
circuitul de la Johannesburg, a fost 
cîștigată de pilotul argentinian Car
los Reutemann, care, la volanul u- 
nei mașini .,Brabham", a realizat o 
medie orară de 187,070 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat france
zul Jean Pierre Beltoise („B.R.M.") 
și englezul Mike Hailwood („McLa
ren"). Brazilianul
paldi („McLaren"), unul dintre fa- 
voriții cursei, s-a situat pe locul 
șapte. Austriacul Niki Lauda, pe 
Ferrari, conducea pînă în ultimul 
tur, cînd a trebuit să abandoneze 
din cauza unor defecțiuni mecanice.

în clasamentul general al cam
pionatului mondial rezervat pilo- 
ților de forrrmja I, conduce Clay 
Regazzoni (Elveția) cu 10 puncte, 
urmat de Dennis Hulme (Noua 
Zeelandă), Emerson Fittipaldi, Car
los Reutemann și Mike Hailwood
— toți cu cîte 9 puncte.

R.D. GERMANA. Cu două etape 
înainte de terminarea campionatu
lui, lupta pentru titlu este extrem 
de pasionantă. Patru echipe can
didează încă pentru locul 1 : F.C. 
Magdeburg si Dynamo au cîte 3 
de puncte, F.C. Carl Zeiss Jena — 
34 p și Vorvvărts-Fraukfurt Oder
— 33 p- în etapa a 24-a. Jena a 
fost învinsă de Magdeburg pe te
ren prooriu cu 2—1. Dynamo Dres- 
da a cîștigat cu 3—9 cu Lokomo
tive la Leipzig, iar Vorwărt.s a în
vins pe Energie, la Cottbus, cu 
3—1 ț Astfel, după 5 ani și jurpă- 
tate (în 
acasă).
primul eșec pe teren Dropriu. Mii- 
ne are loc un alt derby : 
Dresda—F.C. Magdeburg.

CEHOSLOVACIA (etapa
— Slavia Praga—Slovan 
va 5—1 : V S.S. Kosice - 
Tmava 1 —0 : 
Sparta Praga 1
— Bohemians Praga 
Ostrava —. AC Nitra 
Jilina — Sklo Union 
Dukla Praga—Tatra n 
Skoda PIsen 
1—1.

Clasament : 1. Banik Ostrava — 
27 p ; 2. Dukla Praga — 26 p ; 3- 
Slovan Bratislava — 25 p.

PORTUGALIA (etapa a 26-a).
— în derbyul campionatului : 
Sporting Lisabona — Benfica Li
sabona 3—5 ; Olhanense — F.C. 
Porto 2—1 : Barreirense — Mon- 
tijo 1—1 ; Vitoria Setubal—C.U.F. 
2—0 ; Boavista—Farense 1—0 ; Lel- 
xoes—Oriental 1—3 ; Belenenses —

76 de meciuri neînvinsă 
formația din Jena sute'ră

Dynamo

a 30-a). 
Bratisla- 
- Spartak 

Inter Bratislava —
—0 : Zbrojovka Brno 

2—o : Banii:'- 
4—0 : Z.V L.

Teplice 2—1: 
Preșov 1 —0 :

Lokomotiv Kosice

Beira Mar 4—1 ; Academica—Gui
maraes 2—1.

Clasament: 1. Sporting — 42 p;
2. Benfica — 40 p ; 3. Vitoria Se- 
tubal — 39 p.

SPANIA (etapa a 28-a). — C-F. 
Barcelona—Saragossa 2—0 : Mala
ga—Atletico Bilbao 1—0 ; Ovideo— 
Murcia 0—1 ; Atletico Madrid- 
Granada 2—1 ; Valencia — Cas
teion 3—0 ; Las Palmas — Real 
Madrid 1—0 : Elche—Real Socie- 
zlad 1—2 ; Celta Vigo—Gijon 1—0.

Clasament : 1- C.F. Barcelona— 
43 p ; 2. Atletico Madrid — 34 p:
3. Malaga — 33 p.

OLANDA (etapa a 28-a). — Go 
Ahead Deventer—Ajax Amsterdam 
2—2 ; MW Maastricht—PSV Eind
hoven 4—3 ; Graafschap — FC 
Utrecht 3—0 ; Telstar—Az ’67 Alk- 
maar 3—0 ; Sparta Rotterdam —

Haarlem 1—0 : Haag -
Feyenocrd Rotterdafri 0—2 : Roda 
Kerkrode — Nac Breda 0—0 : FC 
Groningen -NFC Twente Enschede 
1—2 ; FC Amsterdam—Nec Nijme
gen 5—0.

Clasament : 1. Feycnoord Rotter
dam — 46 p : 2. EC Twente — 
46 p ; 3- Ajax Amsterdam — 
45, P.

GRECIA (etapa a -25-a). — Pa- 
nathinaikos — Apollon 1—0 : Pa- 
nionios—AEK 1—2 ; Fostir—Pana- 
liaiki 1—1 : Aega'eo—Kavala 1—0; 
Olympiakos Pireu—Ethnikos 2—1 ; 
Aris—Heraklis 1—0; PACK—Kala- 
maria 5—0 ; Serrai—Larissa 2—1 ; 
Olympiakos Nicosia — Olympiakos 
Voios 2—0.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu 
— 44 p ; 2. Panathinaikos — 40 
P ; 3. Aris — 38 p.

LA RIO DE JANEIRO BRAZILIA - MEXIC 1-1
DE JANEIRORIO

— Echipa Braziliei a 
meciurilor de verificare în vederea 
participări; la turneul final al 
campionatului mondial, jucînd la 
Rio de Janeiro cu selecționata 
Mexicului. Partida, care a fost ur
mărită de peste 80 000 de specta
tori, s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0—0). Gazdele au deschis scorul 
în minutul 51, cînd Jairzinho, du
pă o cursă spectaculoasă, a înscris 
imparabll. Cinci minute mal tlr- 
zlu, fotbaliștii mexicani au obiinut

1 (Agerpres)' 
început seria

TELEX • TELEX • TELEX « TELEX • TELEX
La Hiroshima a continuat concursul de 
natațle eu participarea unor Înotători 
din R.D.O. în toate finalele disputate 
tn ziua a doua de concurs, victoria * 
revenit oaspeților, Roland Matthes a cîs- 
tigat prob» do 190 m spate cu perfor
manța d« 59.4, secundat de Kelgo Na- 
kabe — 1:03,6. în cursa de 200 m liber, 
pe primul loc s-a clasat Roger Pyttel — 
2:01.2. iar Hartmut FlSckner a cîștigat 
proba de 200 m fluture eu 2:10,3. tn în
trecerile feminine, cel mai bun rezultat 
a fost realizat de recordmana mondială 
Andrea HUbner, învingătoare în proba de 
200 m mixt cu timpul de 2:24,9.
■
Cu prilejul unui concurs atletic desfășu
rat la Dallas (Texas), sprin'terul ameri
can Chris Garpenborg a cîștigat proba 
de 100 yarzl plat cu excelentul timp de 
9,1. Performanța lui Garpenborg, care 
egalează recordul mondial al probei, nu 
a putut fl însă omologată deoarece în
vingătorul a beneficiat de vînt favora
bil (mai mult de-U m pe secundă). Re-

eent. Garpenborg * fost cronometrat pe 
dlJtanț» de too m tn 15,2, In cursa de 335 
yarzl garduri, William Blessing a stabl- tu .... ---------- ...------- ... -----------
de

un r.ou record național cu timpul 
31,1.

In
de _____ _ ____ __________  _
nească a întrecut cu scorul de — . 
(29—26) reprezentativa Poloniei. Intr-un 
alt joc, selecționata secundă a Cehoslova
ciei a dispus eu scorul de 66—63 (29—39) 
de formația similară a Poloniei.■
Prima etapă a raliului Internațional auto
mobilistic „Firestone" a fost cîștigată de 
vest-germanul Walter Borhi, care concu
rează pe o mașină „Opel Ascona". Tra
seul acestei competiții, care se desfă
șoară în cadrul campionatului european 
de raliuri, este în lungime de 1 600 km.

cadrul turneului feminin de baschet 
la Zakopane, echipa R.S.S. Moldove- 

82—51

Campionul mondial de motociclism la 
clasa 500 cmc., englezul Phil Bead, a ter
minat învingător în două curse disputate

In cadrul concursului international de la 
Rleclone (ItaMa). Phil Read, ear* a con
curat pe o mașină „M.V. Agusta", i-»' 
clasat pe locul fntll la clasa JSo cmc cu 
o medie orară de 136,918 km. în Întrece
rea rezervată motocicletelor de Ia clas» 
500 cmc. Phil Read a parcurs 80,224 km 
in 35:14,1, cu o medie orară de 137,605 km.
S3
Cea de-a 5S-a ediție a tradiționalei curse 
cicliste „Turul Flandrei" s-a Încheiat 
tn localitatea belgiană Meerbeke cu vic
toria rutierului olandez Kees Bal, crono
metrat pe distanța de 256 km cu timpul 
de GhlO. La 19 secunde de clștigător a 
sostt un pluton de 9 cicliști In care se 
aflau, printre alții, belgienii Frans Ver- 
beck. Walter Godefrot. Eddy Merckx și 
olandezul Gerb Karstens. In urma aces
tor rezultate, în clasamentul „Trofeului 
Super Prestige—Pernod", pe primul loc 
se află Joop Zoetemelk (Olanda) cu 105 
p. urmat de Eddy Merckx (Betgta) — 70 
p.. Kees Bal (Olanda) și Felice Gimondi 
(Italia) — 60 p.

egalarea : la o lovitură' de -colț 
executată de Galindo balonul a 
fost reluat cu capul în plasă de 
Manzo. în continuare, inițiativa a 
aparținut tot oaspeților, acțiunile 
lor ofensive punîndu-1 la grea în
cercare pe portarul Leao. care a 
apărat magistral. în ultimele mi
nute ale partidei campionii mon
diali au forțat victoria, dar atacu
rile lor dezlînate au fost respinse 
cu ușurință de apărarea formației 
mexicane.

Formațiile 3 BRAZILIA : Leao, 
L. Pereira, Alfredo, Ze Maria, 
Carbone (Levlnha), Marco Antonio, 
Jairzinho, Paulo Cesar, Mlrandin- 
ha (Enneas). Ademir de Guia. R|. 
vellno j MEXIC : Puente — Tru- 
jlll, Pena, Ramos, Galindo, Gonza
lez, Valdez, Manzo, Borja, Torre, 
Horacio (Lopez).

ALTE MECIURI
• Pe stadionul „Sporting Club" din 

Kuweit a luat sfirșit cel de-al 3-lea tur
neu internațional de fotbal. In finală. 

.-. selecționata Kuweit a Învins cu 4—0 e- 
chipa Arabiel Saudite ciștiglnd pentru a 
treia oară consecutiv trofeul. Pe locul 
trei s-a clasat formația statului (Jatar. 
tn anul 1976, turneul se va desfășura în 
Q'atar.

La Kosice, în preliminariile Turneu. 
U.E.F.A.: Cehoslovacia — U.R.S.S. 
(0—0).

La Port au Prince: Haiti — Uruguay
l

tu?

1-0

e 
O—O.
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