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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU A îNMlNAT 
Înalte distincții campionilor mondiali la handbal

Cele două mari acțiuni, CUPA 
TINERETULUI, ediția de vară, 
care a început de cîtăva vreme în 
localitățile tării și CROSUL TINE
RETULUI polarizează, în aceste 
zile de primăvară, atenția tuturor 
celor ce se preocupă de activita
tea sportivă de masă. în rindurile 
care urmează facem loc unor noi 
știri sosite în ultima vreme la re
dacție.

„CUPA TINERETULUI" 
IN JUDEȚUL MUREȘ

în localitățile județului Mureș, a- 
sociațiile sportive au pornit cu în
suflețire la organizarea a nu
meroase întreceri și concursuri care 
figurează în programul ediției de 
vară a Cupei tineretului. Aproape 
3 000 de tineri din localitățile Si
ghișoara. Luduș, Tîrnăveni și Re
ghin s-au întrecut la atletism, bas
chet, mini-fotbal, gimnastică, hand
bal, volei și tir. Aceste competiții 
au fost completate cu interesante 
demonstrații de judo, handbal și 
gimnastică acrobatică, susținute de 
sportivi de performanță din jude
țul nostru.

loan PAUȘ, coresp. județean

ÎNTRECERI DIVERSE Șl LA 
PLOIEȘTI

La Grupul școlar Construcții din 
municipiul Ploiești s-a dat, cu pu

țină vreme în urmă, startul unei 
competiții de handbal contînd pen
tru „Cupa tineretului". Tot cu pri
lejul inaugurării ediției de vară a 
popularei competiții s-a desfășurat 
și un concurs de cros la care au 
participat 150 de elevi. Iată cîști- 
găt<®i : cat. 15—16 ani : Gherghina 
Sima și Ion Rusu ; cat. 16—17 ani : 
Mariana Scărlăteascu și Dumitru 
Dănăilă.

*
Catedra de educație fizică a 

Grupului școlar al Uzinei 1 MaJ 
organizează zilnic, cu sprijinul pro
fesorilor Gheorghe Moise, Petre 
Popescu, Constantin Ncagu și V. 
Columban întreceri la fotbal, hand
bal și tenis de masă, cu partici
parea a 12 echipe, 8 echipe și res
pectiv 40-de elevi.

Florian ALBU, coresp.

CROSURILE IN PRIM PLAN *

Duminică dimineață, pe un tra
seu amenajat în centrul munici
piului Tg. Jiu, s-a desfășurat e- 
tapa pe localitate a Crosului tine
retului. Din cei peste 500 de par-
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Marți la amiază, Ia Palatul Re
publicii, a avut loc solemnitatea 
înmînării de înalte ordine și meda
lii conferite, prin Decret preziden
țial, unor sportivi și activiști pe 
tărîm '.sportiv pentru comportarea 
remarcabilă și ocuparea locului I 
la Campionatul mondial de handbal 
masculin — ediția 1974 —, precum 
și pentru contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea acestui sport și 
la creșterea prestigiului sportului 
românesc pe plan internațional.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
•Mănescu, Emil Drăgănescu, Paul 
Nlculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță.

■, Erau, de asemenea, prezenți 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Emil Bobu, minis- 
£ul de interne, Ion Traian Ștefă- 

escu, prim-secretar al C.C. al 
iU.T.C., ministrul pentru problemele 
(tineretului, Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
Țgeneral-locotenent Marin Dragnea, 
g>rim-vicepreședinte al Consiliului 
(Național pentru Educație Fizică și 
Sport

r Au fost distinși cu:
* „ORDINUL MUNCII" CLASA I 
tovarășii : Ștefan I. Birtalan, Cris
tian P. Gațu, Lucian C. Grigorescu, 
Gheorghe N. Roland Gunesch, Ga- 
vril Emerlc A. Kicsld, Ghiță A. 
Licu, Corneliu P. Penu;

Ordinul „MERITUL SPORTIV" 
CLASA I tovarășii : Adrian G. Cos- 
ma, Ioan P. Kunsz.t Ghermănescu, 
Nicolae S. Nedef, Werner P. Stockl. 
Constantin G. Tudosie, Oprea St. 
Vlase, Radu V. Voina;

„ORDINUL MUNCII" CLASA A 
n-a tovarășul Constantin I. Șerpe ;

Ordinul „MERITUL SPORTIV" 
CLASA A II-A tovarășii : Marin 
Gh. Dan, Alexandru I. Dincă, Cor
neliu D. Oțelca, Gheorghe Gh. Să- 
vescu, Cristian F. Țopescu, Eugen 
Gh. Trofin ;

Ordinul „MERITUL SPORTIV" 
CLASA A III-A tovarășii : Liviu 
O. Bota, Costică N. Căpățînă, Pan- 
tclie P. Cîrligeanu, Alexandru N. 
Ilie, Ștefan I. Orban, Vasile V. Si- 
dea, Irimic Mircea I. Stef ;

Medalia „MERITUL SPORTIV" 
CLASA I tovarășii : Ludovic L. 
Berekmery, Mihai L Cojocaru, Mir
cea I. Grabovschi.

în numele componenUlor repre
zentativei naționale handbal, 
căpitanul echipei, Cristian Gațu, a 
exprimat în cuvinte calde deose
bita onoare și satisfacție de a fi 
primiți și decorați de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Dacă în 
memorabila finală, a spus el, am 
avut emoții, ele nu depășesc ca in
tensitate pe cele de astăzi, cind, 
aici — în fața dumneavoastră — 
dorim să închinăm victoria noastră 
finală și titlurile de campioni ai 
lumii celor trei mari evenimente 
pe care le trăiește anul acesta în
tregul popor român — alegerea

dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Vă asigurăm că — și în viitor — 
nu vom precupeți nimic pentru ca 
tricolorul românesc să se înalțe pe 
cel mai înalt catarg, iar handbalul 
să rămînă unul din cei mai stră
lucitori ambasadori ai României pe 
tărîm sportiv.

Mulțumind din inimă pentru înal
tele distincții, a vorbit apoi spor
tivul Cornel Penu. în lupta pentru 
dobindirea celui de-al patrulea titlu 
mondial, a 6pus el, am fost animați 
de dorința fierbinte de a ne aduce 
prinosul de recunoștință partidului 
și statului nostru pentru minunate
le condiții de viață și pregătire asi
gurate tineretului. Sîntem mindri, 
tovarășe președinte, că am reușit 
să impunem din nou sportul româ
nesc, adueîndu-ne astfel modesta 
noastră contribuție la1 sporirea 
prestigiului sportiv internațional al 
României socialiste.

Primit cu puternice aplauze de cei 
prezenți, a luat cuvîntul președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele adresate de președinte
le Republicii, felicitările și urările 
de noi succese au fost primite cu 
emoție, cu deosebită satisfacție de 
sportivi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut, apoi, cordial 
cu cei decorați.

CUVÎNTUL tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarăși,

Doresc ca, in numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu 
personal, să vă adresez tuturor cele mai calde felicitări pentru victoria strălu
cită pe care ați obținut-o la Berlin, cucerind pentru a patra oară titlul de 
campioni mondiali la handbal.

De asemenea, doresc să vă adresez felicitări cu prilejul inminării acestor 
inalte distincții și ordine ale Republicii Socialiste România.

Acordarea acestor ordine constituie o expresie a aprecierii deosebite pe 
care conducerea de partid și de stat o dă handbalului românesc, componenți- 
lor echipei naționale, care au știut să apere in mod demn culorile naționale 
și să obțină această victorie.

Desigur, in fața handbalului, ca și a celorlalte discipline sportive, stau 
sarcini mari. Sper că exemplu! echipei naționale de handbal va fi urmat și de 
sportivii din celelalte domenii, atît în confruntările din diferitele competiții eu
ropene și mondiale, cit și im pregătirea pentru Olimpiadă. Cred că se va ține 
seama de învățămintele Jocurilor Olimpice de la Munchen și se vor face ase
menea pregătiri incit la Olimpiada viitoare să obținem realmente rezultate pe 
măsura posibilităților și condițiunilor pe care poporul, statul nostru, le creează 
activității sportive. Exemplul handbaliștilor trebuie să însuflețească și să mobi
lizeze și celelalte echipe, pe ceilalți sportivi români — așa cum exemplul pe 
care oamenii muncii din România il dau în înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială trebuie să constituie pentru sportivii patriei noastre 
un îndemn de a-și face fiecare datoria in condițiuni cit mai bune.

In ce privește pe handbaliști, sper să ne aducă și ’un al cincilea titlu de 
campioni mondiali. îi anunț de pe acum că — așa cum se obișnuiește in sport 
— vom ridica ștacheta de la „Ordinul Muncii" Ia Ordinul „23 August". (Aplauze 
puternice).

încă o dată vă felicit și vă urez multe succese în activitatea sportivă, in 
întreaga voastră activitate, multă sănătate și fericire I (Aplauze puternice).

ACTIVITATEA FOTBALISTICA
TREBUIE SA ATINGĂ 

COTE VALORICE SUPERIOARE!
• LUCRĂRILE COMITETULUI F- R. FOTBAL •

Sâptămîna viitoare, la Cluj

TURNEUL
INTERNAȚIONAL

DE BASCHET
„CUPA

4 FEDERAȚIEI"
Tradiționalul turneu internațional 

de baschet masculin „Cupa federa
ției", ajuns la ediția a V-a, se va 
desfășura anul acesta la Cluj, în 
zilele de 12, 13 și 14 aprilie. La 
întreceri, care constituie un util 
prilej de verificare în vederea ma
rilor competiții ale anului, vor lua 
parte reprezentativele României, 
Ungariei, R. F. Germania și redu
tabila echipă I.T.R. Minsk, partici
pantă la prima categorie a campio
natului U.R.S.S.

Federația noastră de specialitate 
a alcătuit următorul program de 
disputare a întîlnirilor:

vineri 12 :
R. F. Germania — I.T.R. Minsk 
România — Ungaria

sîmbătă 13;
Ungaria — R. F. Germania 
România — I.T.R. Minsk 

duminică 14 :
Ungaria — I.T.R. Minsk 
România — R. F. Germania

REPREZENTATIVA MASCULINĂ 
DE VOLEI A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ LA TURNEUL 

DE LA BRATISLAVA
Echipa masculină de volei • 

României a plecat la Bratislava 
pentru a lua parte la un puternic 
turneu internațional, la care vor mai 
fi prezente, printre altele, forma
țiile R. D. Germane, campioană 
mondială, Bulgariei, Ungariei, Ceho
slovaciei. Lotul echipei române, în
soțit de antrenorii Ștefan Roman 
(antrenor federal) și Aurel Drăgan. 
precum și de arbitrul internațional 
Ion Armeanu, cuprinde următorii 
jucători : Wiliam Schreiber, Cornel 
Oros, Laurențiu Dumănoiu, Mircea 
Tutovan, Gyula Bartha, Adrian Ar
buzov. Teofil Chiș, Constantin Stere. 
Stelian Penciulescu, Constantin Chî- 
țigoi, Marian Păușescu și Constan
tin Bădiță

SPORTUL BIRLAKAN ARE MULTE
UISPUNIUILITĂJI

a LOR

MEVALORIf ICATE!
• Larga popularitate a rugby- 
ului • Tradiția multor sporturi 
trebuie mai serios susținută © 
Se simte nevoia unui salt mai 
viguros spre marea performan
ță • Cadrele de specialitate 
pot să-și aducă o contribuție 
mai mare la îmbunătățirea re
zultatelor.

Bîrladul și-a creat o frumoasă 
faimă nu numai prin produsele in
dustriei sale, ci și prin rugby. în 
1956, cînd un grup de practicant! sau 
pasionați ai acestui sport s-au gîn- 
dit să pună bazele unei echipe, ni
meni nu credea că acest gest va 
stîrni atît de largi ecouri intr-un 
oraș fără tradiție. Și, totuși, după 
ce tînăra echipă Constructorul s-a 
înfiripat, adeziunea bîrlădenilor a în
trecut așteptările inițiatorilor, ceea 
ce a făcut ca treptele ierarhiilor să 
fie rapid escaladate și în numai 2—3 
ani formația să pătruridă în primul 
eșalon al țării, în 1958—59. A re
zistat un an în A, s-a reîntors pen
tru încă doi în B, pentru a semna 
apoi o prezentă continuă pină astăzi 
în rîndul elitei. Aici cresc și de aici 
pleacă Ia alte echipe rugbyști va
loroși, aici fotbalul nu este sportul 
numărul 11 în zilele de sflrșit de 
Iarnă, pe care le-am petrecut în 
Inima sportului blrlftdean, ne-am dat 
seama că, din toate punctele de ve
dere, rugbyul deține primul loc. E) 
ill face simțit» zilnic prezența in 
viața sportiv» a orașului. Chiar și 
atunci clnd nu există activitate com- 
petlțional». Zilnic grupe de copii șl 
juniori — fie aparțintnd „Rulmentu
lui", fie Scolii sportive. Grupului șco
lar industrial sau centrelor federației 
— sint oaspetele sălii de sport. Zil
nic vin noi doritori de a practica 
rugbyul pentru a fi testați. Am ur
mărit în cîteva rîndurf. împreună cu 
prim-vicepreședintele Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și sport. 
Petru Oprea, antrenamentele acestora 
și nu am putut să nu remarcăm a- 
ceastă emulație rugbystică puțin co
mună. De la temele de învățare pe 
care instructorul Cornel Bogos Ie 
explica teoretic și practic, cu multă 
pricepere și răbdare, juniorilor de la 
Centrul federației, la lucrul cu hal
terele pentru dezvoltarea forței, sau 
la explicarea unor tehnici mai pre
tențioase cum făcea cu elevii săi de 
Ia Școala sportivă prof. Eugen Coja,

totul se desfășoară sub semnul unui 
interes vădit din partea sportivilor. 
La rugby se asudă din belșug, fără 
șovăire, oricînd, „Pentru tineretul lo
calnic — ne spunea, la unul din an
trenamentele divizionarei A, condu
cătorul acesteia. Viorel Călin — nu 
înseamnă puțin lucru să fii rugbyst. 
Dc altfel, cu însumi am început ca 
fotbalist, dar mi-a plăcut apoi mai 
mult fair-play-ul, sub toate aspectele, 
din rugby. Necazul nostru cel marc 
este că avem mereu echipă „de plu
ton" din cauză că in fiecare an ră- 
mînem fără mulți dintre fruntași, 
care pleacă la școli superioare. De 
aceea sintem întotdeauna echipa cea 
mai tinără din divizie". Am urmărit 
și pregătirile Rulmentului, la care 
alături de antrenor tși aducea con
tribuția și căpitanul echipei. Marin 
Hainea, cel mai vlrstnic jucător (la 
rîndul său instructor la o grup» de 
juniori), exemplu de sirguință și se
riozitate ce trezește admirația și res
pectul mai tinerilor colegi și ale ne- 
lipsiților „începători" care vin cu 
ghiozdane sub braț s»-l vad» pe di
vizionari... Rugbyul este „inima spor
tiv» a orașului. Si aceasta nu este 
doar o simplă impresie...

Zilnic, în orele de antrenament, rugbyștii de la Rulmentul Biriad se pun 
la punct cu pregătirea fizică și tehnică. lată-i la,un astfel de antrena
ment, exersînd procedee de recuperară a ’*“*
margine

SOLU-I BUN, SĂMlNȚA BUNĂ, DAR

cu prof.
de pe terenul de sport. Odată statornicit 
în Biriad, a qpnttauat s» activeze în fo
losul rugbyulul, pregătind copiii dornici 
să practice acest sport în cadrul centru
lui înființat la Casa Pionierilor, L-am 
vizitat la locul său de muncă, seara, 
după încheierea cursurilor, legind o scurtă

Aurelian BREBEANU

— Convorbire
Dintre cel mal stăruitori activiști 

pe tărfmul sportului bîrlădean nu poate 
fi omis, in nici un caz, prof. Sergiu Ar

fire. director adjunct al Grupului școlar 
industrial. Această preocupare extra-pro- 
feslonală a sa (nu are specialitatea în 
domeniul educației fizice) este, de alt
minteri, explicabilă, post rugbyst la Ști
ința șl C.S.M. lași, arbitru de categorie 
republicană, legat prin firele trainice 
ale unei pasiuni constante de -sportul 
bărbătesc", nu putea să-l dea ultărU nirt 
după ce virata l-a obligat să ee retragădupă ea vtrsla l-a

S-a scurs un an de la adoptarea de către Ple
nara C.C. al P.C.R. a unei Hotăiîri de însem
nătate indiscutabilă pentru amplificarea edu- 

cafiei fizice a maselor ți pentru propășirea sportului 
de performanță în tara noastră. Acest document de 
căpătii pentru întreaga mișcare sportivă a dat naștere 
pretutindeni unei vii emulații în rîndul activiștilor, 
tehnicienilor și sportivilor, a avut ca efect pătrunde
rea mai viguroasă a exercițiului fizic în toate cate
goriile de cetățeni, creșterea performanțelor pe pl'an 
intern și internațional.

Ca in toate celelalte orașe, ți in Biriad activita
tea sportivă a cunoscut un moment de relansare, in 
acest răstimp, atit în ceea ce privește sportul de 
masă cit și cel de performanță. Dar ne-am convins 
că acest oraș are mult mai mari disponibilități, care

balonului după repuneri din 
Foto : Ion MIHAICA

• ••

Sergiu Arfire

(Continuare In pag. a 3-a)

se cer materializate. Dacă progresul este evident 
prin comparație cu trecutul, nu același lucru am 
putea spune despre Birladul sportiv așezat vizavi de 
alte orașe de talia sa, mai cu seamă în sfera marii 
performanțe. Exceptind rugbyul, toate celelalte dis
cipline se află la o cotă scăzută față de posibili
tățile umane și de condițiile de care dispune. Bătri- 
nul oraș moldovean beneficiază de un mare număr 
de specialiști, de un tineret viguros, apt pentru sport, 
de mijloace materiale mereu îmbunătățite. Față de 
aceste condiții, apreciem cu părere de rău că rezul
tatele pe care le obțin reprezentanții săi sint încă 
modeste. Se simte, prin urmare, nevoig ridicării spor
tului birlădean la nivelul condițiilor Sale, al exigen
țelor actuale.

Ieri dimineață a avut loc ple
nara Comitetului F. R. Fotbal. La 
ședință au participat membrii Co
mitetului federal, ai Biroului 
F.R.F., conducători de cluburi și 
secții, antrenori, arbitri, activiști 
din domeniul fotbalului, repre
zentanți ai presei centrale și de 
specialitate.

Conducerea C.N.E.F.S. a fost re
prezentată de tov. general-lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședin- 
te al C.N.E.F.S., și Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinei de 
zi, tov. Florea Tănăsescu, secretar 
general al F. R. Fotbal, a pre
zentat darea de seamă asupra ac
tivității forului de specialitate în 
perioada care s-a scurs de la ul
tima reuniune a Comitetului fe
deral.

în continuare au avut loc dis
cuții asupra dării de seamă pre
zentate. Vorbitorii s-au referit atît 
Ia probleme de ordin general, cit 
și la unele privind aspecte ale 
muncii lor, ale sectoarelor pe care 
le reprezentau. Tov. Puiu Rapa- 
port — președintele clubului F.C. 
Argeș — s-a referit la problemele 
privind formulă competițională, 
reprezentarea fotbalului nostru în 
cupele europene, regulamentul de 
transferări, aspecte ale organiză
rii cluburilor de fotbal și a făcut 
o serie de observații autocritice 
referitoare la modul cum clubul 
piteștean a pregătit jucătorii se
lecționați în loturile reprezentative. 
Tov. Ilie Oană, antrenor, a insistat 
asupra principiilor de selecție ale 
reprezentativei, a îmbunătățirii 
muncii cu juniorii și copiii, a pre
gătirii timpurii, arătînd și o serie 
de neajunsuri din munca sa de 
antrenor la Politehnica Iași, pre
cum și unele deficiențe din arbi
trajele Ia prima divizie. Tov. Aram 
Agop, președintele Comisiei jude
țene Constanța, a prezentat o suită 
de propuneri pentru viitoarea ac

tivitate, pe baza proiectelor elabo
rate de conducerea F.R.F. Tov. 
Traian Tomescu, șeful sectorului 
fotbal din cadrul Comitetului mu
nicipal București de educație, fizi
că și sport, s-a oprit asupra unor 
aspecte ale regulamentului de 
transferări, al competiției „Cupa 
speranțelor", autofinanțării clubu
rilor, activității arbitrilor etc. Tov. 
Nicolae Petrescu, președintele Co
legiului central al antrenorilor, a 
abordat subiecte din activitatea 
curentă a colegiului dar și 
unele privind intensificarea pro
cesului de instruire-antrenament. 
Tov. Andrei Rădulescu, pre
ședintele Colegiului central de 
arbitri. a dedicat intervenția 
sa activității acestui sector, 
arătînd o suită de aspecte dar ex- 
primînd și angajamentul colegiului 
de a lupta pentru ferma îmbună
tățire a arbitrajelor. Tov. Const. 
Grigoriu, președintele Comisiei ju
dețene Neamț, a vorbit despre pro
blemele acute ale activității co
misiilor județene. Tov Virgil Eco
nomii, membru al Comitetului fe
deral. a amintit cîteva dintre ma
rile deficiențe care se întîlnesc în 
activitatea fotbalistică, insistînd 
pentru o pregătire metodică, efi
cientă, de un înalt nivel, de ma
ximă perfecționare a eșalonului 
performanței. Tov. Gheorghe Ți- 
gler, de la clubul Metalul Bucu
rești, a prezentat nu numai o suită 
de observații la proiectele de ac
țiuni ale F.R.F. dar a făcut și li
nele propuneri pentru aceste vi
itoare acțiuni, toate izvorînd din 
activitatea clubului unde lucrează. 
Tov. Valentin Stănescu, antreno
rul lotului reprezentativ, a insis
tat asupra obiectivelor echipei na
ționale, a prezentat o situație a 
actualului moment al activității și 
a arătat că, împreună cu colecti
vul de tehnicieni, va face toate e-

(Contlnuare in pag. a 3-a)

In preajma campionatului european

0 VERIFICARE UTILĂ
A RUGBYȘTILOR JUNIORI

Pîni la startul în cea de a VI-a 
ediție a camplonațulul european de 
rugby, rezervat juniorilor, ce se va 
desfășura anul acesta la Heidelberg 
(R. F. Germania), între 11—15 a- 
prllie, au mai rămas doar nou» zile. 
Este, dec!, firesc ea în această pe
rioadă antrenamentele să cunoas
că o cotă maximă, astfel oa echipa 
noastră reprezentativă să se pre
zinte în cee mal bună formă, pen
tru a-Șl putea apăra cu succes ti
tlurile cucerite în 1972, la Roma, 
Și 1973. la București în acest con
text s-a înscris și meciul susținut, 
ieri după-amiază, pe terenul Parcul 
Copilului, în compania divizionarei 
A, Grivița Roșie.

Verificarea a fost utilă din toate 
punctele de vedere (grivițenij soli- 
citîndu-i din plin pe selecționabili), 
ea oferind colectivului de antre
nori posibilitatea de a pune în a- 
plicare diverse scheme tactice și de 

face corecțiile necesare. atunci 
cînd .a fost nevoie. în primul rînd, 
trebuie să reliefăm comportarea 
compartimentului înaintării (notăm 
pe Iancu Jianu, Constantin Răilea- 
nu, Chenan Ebu, Adrian Toma,

Teodorin Tudose, Marian Zafiescu, 
Florică Murariu), care a știut să 
blocheze bine atacurile adverse, 
dînd dovadă de precizie în acțiu
nile inițiate, Mal puțin inspirate 
și percutante s-au dovedit 8 fi li
niile de trei-sferturi, care nu în
totdeauna s-au orientat bine tactic 
în teren. Acest lucru a fost, dese
ori. urmarea și a unor greșeli de 
tehnică individuală (în specia] la 
execuția placajelor), datorate mai 
mult neatenției, decît necunoașterii 
procedeelor. Așa cum se conturează 
echipa (nu ne vom pronunța asupra 
unui XV, deoarece se preconizea
ză multe schimbări în ceea ce pri
vește fixarea jucătorilor pe posturi) 
se pare că rugbyștii lotului de ju
niori dispun de suficiente posibili
tăți pentru a face față unor con
fruntări dificile, așa cum se anunță 
a fi cele din campionat.

Emanuel FANTANEANU

Azi, de la ora 16, pe terenul 
Steaua, Lotul național de seniori 
va întîlni Selecționata divizionară 
a Capitalei.
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M. SLAVIC PRINTRE FRUNTAȘII 
CONCURSULUI DE ÎNOT DE LA MOSCOVA

înotători români, Marian 
Zeno Opritescu șl Eugen 

au participat zilele trecute, 
de cel mai buni înotători 

țări, la cea de a 30-a ediție

Trei 
Slavic, 
Aimer 
alături 
din 12 
a tradiționalului concurs interna
țional dotat cu „Marele premiu al 
ziarului Komsomolskaia Pravda". 
Dintre aceștia, cea mal bună com
portare a avut-o multiplul campi
on și recordman al țării Marian 
Slavic.

într-o companie extrem de se
lectă, înotătorul bucureștean a re
alizat cel mai bun timp din seriile 
probei de 200 m liber cu 1:59,5, 
jar în finală el a fost devansat de 
tei patru componenți ai ștafetei 
U.R.S.S. de 4x200 m, sosind ăl 5-lea 
în 1:59,2 (la o zecime de recordul 
național). Slavic a reușit să șe ca
lifice și î» finala cursei de -400 m 
liber, realizînd 4:17,0 în serii și 
4:18;8 (locul VIII) în întrecerea de
cisivă.

Sub valoarea lor au concurat O- 
prițescu și Aimer. Primul a obți
nut 55,1 în seriile probei 100 m

liber, ca și campionul bulgar Ște
fan Gheorghiev, dar a ratat cali
ficarea în finală după baraj. Ai
mer a fost cronometrat cu 18:01,2— 
1500 m liber, 4:32,4—400 nș liber 
și 2:20,1—200 m delfin, cifre foarte 
slabe.

Printre cele mai bune rezultate 
ale concursului: Enith Brigitha 
(Olanda) 59,6—100 m liber; V. 
Bure (U.R.S.S.) 53,3—100 m liber: 
Liubov Rusanova (U.R.S.S.) 1:16,4— 
100 m bras ; M. Kriukin (URSS) 
66,0—100 m bras ; Aleksandra Me- 
erzon (URSS) 66,5—100 m delfin ; 
V. Sarîghin (URSS) 58,3—100 m 
delfin ; Natalia Popova (URSS) 
4:36,0; Al. Samspnov 
4:07,3—400 m liber; E. 
2:25,4—200 m spate ; L. Dobrosko- 
kin (URSS) 2:13,4—200 m spate; 
N. Popova 5:08,8—400 m mixt;
M. Suharev (URSS) 4:40,1—400 m 
mixt; E. Brigitha 2:09,4—200 m 
liber ; jâ, Samsonov (URSS) 1:56,8;
N. PqjjOva 2:27,9—200 m mixt; 
M. Suharev 2:12,7—200 m mixt.

(URSS) 
Brigitha

GHEORGHE GIRNIȚĂ
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VIITORUL BIATLONULUI, Turneele de baschet au confirmat din nou„

0 CHESTIUNE ACTUALA
DE VORBA CU VICECAMPIONUL LUMII, GHEORGHE GÎRNIȚĂ

JUSTEȚEA ACTUALE!
FORMULE competitionale

ÎN COMUNA OLTENI CRESC CAMPIONI
Ion Albu, directorul liceului, este primul îndrumător

al tineretului spre jocul de oină

Numele comunei Olteni ne-a deve
nit familiar, nu numai prin vrednicia 
gospodarilor ei cooperatori, dar și 
prin echipa de oină, prezentă în 
toata marile competiții republicane, 
în fazele finale, pentru cucerirea 
titlului de campioană a României.

Intr-un popas oricît de scurt făcut 
In această comună, ești îndrumat de 
cei dinții săteni întâlniți în cale, spre 
un obiectiv devenit, de acum, un 
mare „bun obștesc" : spre Liceul de 
cultură generală nr. 1, acolo unde se 
află pepiniera jucătorilor de oină, 
pentru echipa „Viață nouă", vicecam- 
ptoana țării. Dacă întrebi : „Datorită 
cui ?“ — răspunsul ce-1 primești este 
invariabil și nu lipsit de un oarecare 
accent de mîndrie : „Tovarășul pro
fesor Ion Albu, directorul liceului, 
este propagandistul nr. 1, îndrumă
torul tineretului spre acest sport și 
susținătorul său cei mai hotărît".

Pe directorul Ion' Albu nu l-am 
găsit în cancelarie, ci pe terenul de 

.. oină alăturat, supraveghind pregăti
rea riguroasă a elevilor, aflați la ora 
de educație fizică. în mijlocul acesto
ra se aflau și profesorii de specia
litate Mirandi Ionescu și Ianoș pen- 
tru a indica soluțiile cele mai bune 
„la lovit" și „la prins" jucătorilor a-

vanșati și a iniția, totodată, pe cei 
mai mici în tainele cinei.

„Așa purtăm torța acestui sport 
național, de la clasele mai marț — 
V—VIII — pînă la începători din 
clasele I—IV" — ne spune directorul 
Albu, fără a slăbi din priviri evolu
ția unui jucător și întrerupîndu-și 
șirul frazelor spre a corecta, cu 
promptitudine, execuțiile pe care • el 
le dorește cit mai apropiate de per
fecțiune.

— Nu sînteți profesor de educație 
fizică și totuși „predatl" oină ca un 
bun specialist...

— Sint profesor de geografie, deci 
cunosc bine harta pe care înflorește 
cel mai autentic dintre sporturile 
noastre naționale. Am jucat, de alt
fel, oină încă din anul 1946, avind 
ca profesor pe Romeb Jabeleanu din 
Cîmpulung Muscel. Este un lucru bi
necunoscut : învățătorii satelor sînt 
cei ce-au păstrat și cultivat dragostea 
pentru acest sport, pătruns apoi, in 
licee și, acum, în mediul sătesc.

La început, oină „în cinci", apoi 
s-a trecut la oină „în șapte" și cu 
mai multi jucători (pe un singur 
culoar), ajungîndu-se la oină călărea- 
ță și cea prinzătoare.

La Olteni, oină a intrat în viața

oamenilor de toate virstele. Am avui 
in echipa care a participat la cam
pionatul din 1973 nu numai jucători 
tineri, dar și pe părinții lor. Jucătorii 
mai vechi ca Florea Gușă, s-au 
luptat să mențină acest sport în co
muna noastră. Astăzi, din echipa 
care a cucerit locul 2 în Cupa Româ
niei,. fac parte : Marin Georgescu, 
Gh. Stanciu, Alexandru Matei, Călin 
Doinei, Gh. Costache, Marin Voicu- 
lescu, Nieolae Păunică, Gogo Voicu, 
Constantin Rașamac, Gh. Copoianu, 
Cal ița Ion, Gh. Dumitru, Marin Radu 
și Roșu Liviu.

Dina este nu numai un sport a] 
îndemânării, al preciziei și al per
spicacității, dar prezintă și un Înalt 
indice _de spectaculozitate. De aceea 
cred că ar trebui făcut ceva centru 
a aduce mai multă lume în tribune.»-

D. MORARU-SUVNA

Biatlonul românesc își făurise, de 
multă vreme, un renume în arena 
internațională. La el migăliseră În
delung, cu performante meritorii, 
Gyorgy Vilmoș, Constantin Carabei», 
Gieu Cimpoi», Nae Bărbășescu, 
Gheorghe Cercel, Victor Fontana și 
alți schtori-pușcași, virtuoși reprezen
tanți ai generațiilor în succesiune. 
Acestui renume, în arena mondială a 
biatlonului, Gheorghe Girniță, meda
liat eu argint la recentele campionate 
ale lumii de la Minsk, i-a dat stră
lucirea înaltei performanțe. Locul doi 
obținut in condiții extrem de dificile, 
(la limitele superioare ale regulamen
tului) într-o participare numeroasă și 
de elită, de la care n-a absentat pici 
o „stea", se constituie ca un argu
ment convingător că biatlonul romă» 
nesc este capabil de excepționale re
zultate, că poate înfrunta cu șucces 
marile întreceri olimpice și mondiale. 
Era nevoie de această dovadă, pen
tru că mult), poate chiar și unii 
concurentl, începuseră șă se îndoiască 
de destinul acestei probe.

Iată de ce succesul repurtat de 
Girniță ne determină a-i diseca pu
țin componentele.

— Spune-no, Gheorghe Girniță, ce 
„antecedente sportive" ai în familie 7

— Nici unul ! Nici bunicii, nici pă
rinții n-au făcut 
Doar eu și fratele

— Atunci care 
sportivi" ?

— Am început 
«ești (orașul natal) cu prof. Viorel 
Dan de la Școala generală Zărnești, 
apoi la Școala sportivă din Rîșnov 
cu prof. Gheorghe Piștca, unde am 
pășit pe adevăratul drum al perfor
manței și din 1968 la Dinamo Bra
șov unde fac permanente șlefuiri.

— Ești, cum s-ar spune „un vechi" 
Is 24 de ani ?

— Schiul este unul din sporturile 
cu ucenicia cea mai îndelungată...

— Cum ai primit neselecționarea 
in echipa olimpică pentru Sapporo, 
cind valoarea atinsă și rezultatele în
dreptățeau selecția ?

— Șj astăzi regret acest lucru. 
Poate a fost selecția prea timpurie, 
poate inconsecventa selecționerilor, 
care ne anunțaseră că vor pleca cei 
mai în formă în preajma Olimpiadei 
și in realitate s-a avut în vedere 
„punctajul" realizat pînă in decem
brie, poate nevoia de certitudine, de 
nume consacrate a determinat selec
ționarea celor mai vîrstnici. Cred că 
și cu Voicu și cu mine atunci s-a 
săvîrșit o erorare care în parte poate 
fi și explicația 
Sapporo. Acest 
nat enorm..,

— Echipa de 
de Sapporo ?

—- Incontestabil ! Și 
tragere am realizat un mare salt va
loric. Echipa s-a sudat, oamenii s-au

spori, n-au schiat. 
meu, Nieolae.
îți sint „părinții

din 1936, Ia Zăr-

la
ne-a ambițio-

rezultatelor de 
lucru
acum a crescut față

Rafailescu, 
se împacă 
sezoane în

Echipa ds oină „Viață 
Nouă” din comuna 

Olteni

ZI...
Zfimești). Primele ședințe de pregătire .— — ... jq aprilie.

emerit Al.
înaintată, nu 
După cîteva

Ia fond și la

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

VOLEI

LA
« Etapele Județene ale eCupei Româ

niei" au Inaugurat actualul sezon al ac
tivității la oină. întrecerile se vor ter
mina la 20 aprilie, urmînd ca în mal să 
se desfășoare fazele de zonă, iar în pri
ma decadă a lunii iunie, conform tradi
ției, finala.

» Qlnlștiț de la Universitatea Bucu
rești se vor despărți în acest sezon de 
antrenorul Costeî Iancu, un pasionat 
iubitor al sportului nostru național, se 
pare că acesta va trece la conducerea 
echipei campioane. C.P.B.

® Antrenorul I. .Popescu-Buftoa se 
află Sn plină reorganizare cu echipa sa 
Dinamo, . la care figurează în această 
funcție de peste 20 de ani. Printre cei 
care vor apăra îrt anul 1974 cttlorjle a- 
eestei formații se vor număra și cunos
cuta Fundățeanu (Celuloza Călărași). Co- 
paieru II (Viata Nouă Olteni), frații 
Paulescu (Universitatea), Bobeică (Drum 
Nou Radu Negru) și Dragomir (Torpedo

vor avea Ioc la

• Antrenorul 
deși la o vîrstă 
eu inactivitatea. ____ _______...
care a funcționat ca... spectator, reputa
tul tehnician și-a exprimat dorința de 
a pregăti, pentru confruntările din acest 
an. formația studenților bucureșteni, pe 
care a mai antrenat-a cu ani în urmă.

0 Ilie Dacăsi, unul dintre cei mal va
loroși jucători de oină, se va retrțțgp (Jii) 
activitatea competițională. La cei 35 de 
ani ai săi, olnfetiU tipograf se poale 
inîndri cu peste zece prezențe în cam- 
pțonațul național șl ou fagțnțj c§ s-a 
număr,nt printre autorii multiplelor vic
torii al» e.P.B.-ului, echipa 1» care, în 
ultimul timp, a fost și antrenor. Toată 
stima pentru acest adevărat sportiv, pen
tru dăruirea du” care Iile Dacăil a'aparat 
culorile formației sale i

Dumitra NEGREA

SPORTIVII DESPRE ei Înșiși, despre victoriile și înfrîngerile lor
POLO PAVEL MUREȘAN (Rapid):

„DINAMO A
eroii derby-ului
Pdto desfășurat dumi

nică îri Capitală apreciază rețultațul 
întilnirii Dinamo — Rapid (4—3) :

DINU POPESCU (DINAMO) ; „Am 
Ciștigat pentru că am tras mai mult 
și mai bine la poartă. Răducanu a 
avut o „mină de aur" în acest . meci 
și dacă va prinde curaj, pregătin- 
du-se cu toată seriozitatea și in con
tinuare, echipa națională va mai do- 
bîndi un „tunar" de temut, Meciul, 
cred eu, a plăcut spectatorilor. To
tuși consider că ambele echipe pot 
juca și mai bine. Trebuie să ne întă
rim sistemul defensiv, să atacăm pe 
un front cit mai larg, să tragem Ia 
poartă mai des".

PAVEL MUREȘAN (RAPID) : „Di
namo a meritat victoria. Arbitrajul

Doi dintre 
pionatiflui de

VOLEI

MERITAT VICTORIA!“
cam- a fpșț excelent. Echipa noastră a re

simțit abșșnța luj Schervgn, pg pare 
pici imul din" jucătorii de rezervă nu 
a putiit-o Suplini.' Am comis multe

greșeli de apărare, unele chiar foar
te grave. Mă refer la golul marcat 
de D. Popescu, cind apărătorii nu 
au încercat în nici un chip șă-1 in
comodeze 
a contat 
parte pe 
jumătate 
namo !“

pe dinamovist. Aiac'j^ nu 
decît pe Ilie Slăvei și în 
Olac. Or cu un atacant și 
nu poți învinge

Duminică s-a des-fășurat penul
tima etapă în campionatele divi
ziei B. Iată rezultatele comunicate 
de corespondenții noștri D. Diaco- 

C. * _ - -
I.
I.
V.

pe Di-

neseu, 
povici, 
lescu, 
neseu, 
țeanu,
D. Denghel :

Alexa, G. Tamaș, V. Po-
Vlad. I. Pocal, A. Vasi-
Păuș, Șt. Iacob, I. Io- 
Arhire, I. Iancu. C. Ncin-

Gh. Burtea, șț.

MASCULIN : C.S.M.
Aurora Bacău 3—1, 
Iași

Giurgiu și

BOX FLORIAN GHiȚA (Eîecțropuiere

AM ALES CEA MAI BUNĂ TACTICĂ**
am ciștigat „Criteriul 

din anul 1973, la cate- 
am devenit titularul

„După ce 
tineretului" 
goria pană, 
categoriei în lotul de tineret. în 
meciurile internaționale susținute 
cu reprezentativele R. D. Germane 
și Iugoslaviei am obținut victorii.

Craiova)

eforturi.

^PREGĂTIREA BUNĂ Șl DORINJA
„Am cucerit din nou titlul de cam

pioane ale țării, datorită unei pregă
tiri bune efectuate în ajunul turneelor 
finale, precum și mobilizării superioa
re în partidele cele mai dificile, în 
care miza era foarte importantă. în 
aceste condiții, echipa noastră a știut 
să se organizeze mai bine și să aplice 
tațtica cea mai potrivită. Moralul ri
dicat cu care am abordat întîlnirea 
cheie, cu Dinamo, ne-a îngăduit de 
asemenea să respectăm întocmai in
dicațiile primite înainte de joc și în 
timpul său, să depășim momentele 
critice ivite în această autentică fi
nală. Deși avem jucătoare cu stil de 
joc diferit, am izbutit șă ne coordo
năm astfel acțiunile incit să ne com
pletăm reciproc, îhcît fiecare să-și 
aducă o contribuție Ia nivel superior 
Sn cadrul ansamblului. Echipa a de
venit omogenă, un mecanism perfect,

CONSTANTA BĂLĂȘOIU (Rapid)

de a Învinge ne-au adus titlul**

dar cu prețul unor mari 
Slăbeam cite cinci kilograme ca să 
fac categoria. De aceea m-am de
cis să trec la o categorie superioară 
(semiușoară), unde principalul ad
versar era Vergii Sirbu. Știam că 
datorită boxului său derutant îmi 
va fi un partener dificil, motiv 

e- 
cu 
că 
cu

Suceava
Politehnica 

C.S.U. Pitești 3—0, Confec
ția București — Electra București 
0—3, Farul Constanța 
Tulcea 3—2, Locomotiva București 
— Medicina București 3- 
Iul Ploiești 
lia 3—1, <
C.S.U. Brașov 3—:

Delta

1, Petro- 
i — Voința Alba lu- 
Corvinul Hunedoara — 

•2, Electroputere 
Craiova — Exploratorul Caransebeș 
3—0, Foresta Arad — Silvania Șim- 
leul Silvaniei 2—3, Industria sir- 
mei C. Turzii — Alunțina Oradea 
2—3, C.F.R. Cluj — Medicina Ti
mișoara 2—3.

HANDBAL

pus la punct cu migală in ultimii 
ani.

Toate colegele,; mele au luptat cu 
multă ambiție pentru victorie. Eram 
decise să facem totul pentru acest 
titlu și aveam convingerea că nu ne 
poate scăpa".

pentru care la antrenamentele 
fectuate în comun l-am studiat 
mare atenție. Mi-am dat seama 
principala mea armă în lupta 
al wto stingă la ficat. în tneciul 
din finala competiției de la Galați 
n-am făcut altceva decît să aplic 
tactica pe care mi-o stabilisem 
dinainte. Sînt fericit că am reali
zat o victorie clară și că tehniffe- 
nlf fn-ati desemnat drept cel mai 
tehnic boxer al întrecerilor".

FEMININ: Ceahlăul P. Neamț 
— Tomistex. Constanta 3—0, Con
fecția Bijcurlești — Universitatea 
Iași 0—3, Șfiinta Bacău — C.S.U. 
Galați 2—3. Flacăra roșie Bucu
rești — Viitorul București l->-3, 
Drapelul roșu Sibiu — Voința M. 
Cine 1—3, I.G.C.M. Brașov — Vo
ința Craiova 1—3, Voința Brașov — 
Dacia Pitești 3—0, Constructorul 
Arad — C. S. Zalău 3—0, Medicina 
Tg. Mureș — Volp-ț) Oratlea 3—0

CLARA SZÂBO (I.E.F.S.)

DACĂ PIERDEAM, RATAM ORICE ȘANSĂ LA LOCUL 2'*-
BASCHET RUGBY

în ultimul turneu 
baschetbalistele de Ia I.E.F.S. 
obținut două rezultate contradicto
rii : au fost învinse destul de net 
de Rapid și au cîștigat la scor 
derby-ul cu Voința București. Ex
plicații asupra fluctuației în corn-

■.......... . I .......... /

<li vizionar, 
au

„PUTEAM OBȚItiE 0 VICTORIE
Duminică a început o nouă ediție a 

«•campionatului diviziei A de handbal. 
La Bacău, s-a desfășurat una dintre 
cele mai frumoase partide : Știința 
Bacău — Dinarno București (13—14). 
Iată, părerea lui Cornel Penu despre 
acest meci :

„Formația Știința este deosebit de 
puternică și cred că în cealaltă serie 
a. campionatului se putea clasa pe 
unul din primele două locuri. în jo
cul de duminică, băcăuanii ne-au 
„întins" destul de serios, dovedin-

CORNEL PENU (Dinamo)

CLARĂ LA BACĂU**
du-se excelent pregătiți, cu O con
cepție tactică bine stabilită și respec
tată. Dinamo putea obține o victorie 
mai clară, mai concludentă. Coechi
pierii mei s-au pripit în citeva ocazii 
și au ratat, dar să nu uităm că a 
fost vorba de primul meci al cam
pionatului și că, pînă la mult aștep
tatul derby cu Steaua, avem suficient 
timp să ne punem Ia punct. Din echi
pa noastră as vrea să-l remarc pe 
Ilie Cîrlan“. '

portarea I.E.F.S.-ului ne sînt oferite 
de una, dintre cele mai bune ju
cătoare ale echipei.

CLARA SZABO : „în partida cu 
Rapid am acuzat oboseală, deoa
rece antrenorul a folosit în ulti
mele 8 meciuri doar 6 jucătoare, 
în ciuda faptului că pe bancă stau 
rezerve de valoare. în plus, aflîp- 
du-ne în sesiune de examene, am 
fost mult solicitate de pregătirea 
lucrărilor. în întrecerea cu Voința, 
însă, am uitat de toate eforturile 
anterioare și am intrat pa terfen 
hotărîte să cîștigăm. Dacă pier
deam, ratam orice șansă la locul 2. 
Or, 
un _ 
de eșecul în fața Rapidului... Ce 
s-a .' ' ‘ ‘ - —
tabela
pentru I.E.F.S.). Cauza ? Voința de 
a învinge, mobilizarea întregii e- 
chipe pentru atingerea scopului".

SE- 
7—6 ; 
Giur- 
Arhi- 
Tînă-

așa ceva nu doream cu nici 
chip. Mai eram

petrecut, se știe 
electronică

și ambiționate

(n.r.: Ia pauză, 
indica 52—20

Duminică, în etapa a XlV-a a 
Diviziei B de rugby s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
RIA I': Rapid — Olimpia- 
Ș. N. Oltenița — Dunărea 
giu 4—3 ; Constructorul — 
țectura 22—3 ; Politehnica —
rul Petrolist Ploiești 13—13 ; Pe
trochimistul Pitești — A.S.E. 3—0 : 
SERIA A II-A : Chimia II Năvo
dari — Dacia Constanța 28—16 ; 
Constructorul C-ța — I.T.C. 9—3 ; 
Șc. sp. 2 C-ța — Cimentul Medgi
dia 0—69 ; C.F.R. Constanța — Al
batros Eforie Sud 30—6 ; Ideal 
Cernavodă — Voința Constanța 
8—4 ; Portul Constanța — Farul II 
47—0.

(Rezultatele ne-au fost comuni
cate de corespondenții : Gh. Emil, 
O. Guțu, S. Ionescu, G. Tarnaș, P. 
Enache, Nie. Teodorescu, Nace 
Ster, Cornel Popa).

Reamintim că duminică 7 apri
lie sa dispută prima etapă a retu
rului'și în celelalte două serii ple 
diviziei secunde de rugby.

maturizat. Și Fontana, șl Voicu, și 
Vestea și Cristoloveanu, șl eu, 
incă doi, trei.

— Succesul recent nu este cumva 
și efectul unei conjuncturi favorabile, 
determinată de întineririle de echipă 
în spațiul dintre două olimpiade 1

— Nu ! Chiar dacă s-au produs 
Întineriri (ca și in echipa noastră) ele 
nu sînt esențiale, în sensul diminuă
rii forței principalelor echipe. De 
altfel, marile stei? ale biatlonului 
n-au lipsit de la Minsk.

— De ce sîntem azi mai buni : ca
re sini: argumentele succesului ?

— Pregătirea a fost mai bună. Me
todele, mereu noi, altele, o variație 
mare de mijloace și mai ales răb
darea de a așterne o funtiațjo de 
rezistență (alergăm zilnic pe zăpadă 
cîte 45—59 km !). valorificată Ia 
momentul oportun de viteze și in
tensități optime. A fost un an greu 
de experiențe și răspunderi și pentru 
antrenorii Constantin Tiron și Mareei 
Stuparu.

— Pe lîngă d-ta, cu excepția Iul 
Voicu din proba „scilrtă" de biatlon, 
rezultatele celorlalți n-au fost totuși 
prea concludente.

— Aveți dreptate, dar au fost grav 
afectați de gripă, chiar in preajma 
campionatului și Fontana, și Voicu, 
și Veștea. Nu există altă explicație 
pentru o pregătire comună, bună. 
Poale, doar faptul că au grăbit rit
mul, intensitatea efortului, în de
cembrie forțind prematur intrarea in 
formă. Toți insă, pe ansamblu, am 
fost mai buni, mult mai buni in 
această iarnă.

— V-a ajutat 
dobîndită ?

— Trebuie să 
nioă a armelor 
armurierul Gabrian a fost excepțio
nal pentru noi, restituindu-ne 
dorea în noi și în arme. Am 
relaxați, încrezători... și am 
bine.

— Al fost multă vreme bănuit 
de o afecțiune cardiacă, incom
patibilii cu efortul, cu emoțiile cursei.

— Cred că a fost, și controalele 
medicale ca și rezultatul mi-au 
întărit convingerea că periurhațiile 
de ritm cardiac (ca și Ia Gusta» 
Thoeni, poate) sint efectul unei stări 
psihologice, sînt continuarea excesi
vei mele emotivități. A fost o stare 
pe care multă vreme n-am putut-o 
controla, Poale nici acum pe deplin, 
dar oricum abordez problem» pornind 
de la alte date.

— Ce gînduri aveți — d-ța, și echipa 
— pentru ,T. O. de la Innsbruck.

tirul, armele, forma
spun că starea, teh» 
a fost perfectă, că

încre- 
tras 
tras

— Sperăm — și la 
diială și la ștafetă și 
pentru acest lucru, tfn 
— mai ales la ștafetă 
acum mult mai accesibil. Și ar yeni, 
firesc, să încununeze efortul băieților.

Mihai BARA

proba fndivl- 
muneim serios 
loc pe podium 
— mi se pare

Camptonatele republicane de bas
chet au continuat (timp de trei zile 
în sala Floreasca) cu meciurile eta
pelor a 22-a, 23-a și a 24-a. la ele 
luind parte echipele feminine din gru
pa 1—6 și cele masculine din grupa 
7—12. In general, întrecerile au fost 
atractive, echilibrate și viu disputate, 
ele demonstrițid — încă o dată — 
justețea actuale] formule competițio- 
nale, care programează la intervale 
mici întîlnirl repetate între formații 
apropiate ca valoare. Au plăcut mult 
partidele fetelor și, în mod deosebit, 
cele dintre Voința Și Rapid, Rapid și 
I.E.F.S.. Voința și Universitatea Cluj, 
Politehnica și Rapid. în ceea ce pri
vește clasamentele, ele au suferit o 
Singură modificare importantă și anu
me schimbarea locurilor 2 și 3 între 
Voința și I.E.F.S. Avind (deocamdată) 
scor egal (fiecare cite două victorii), 
aceste echipe sînt departajate de co- 
șaverajul direct, net favorabil bas
chetbalistele ds la I.E.F.S. carp au 
acumulat un plup de 18 puncte — 
252—234 — dintre care 15 chiar în 
jocul desfășurat duminică seară, cînd 
au cîștigat cu 81—66.

Referitor la această înțilnire, în
cheiată la o diferență atît de catego
rică, se cuvine să venim cu unele a- 
mănunte. Rezultatul a fost decis în 
prima repriză, putem spune chiar de 
la începutul ei. Deosebit de agresive 
în apărare, coordonate excelent în a- 
tac de Viorie» Balei (ale cărei pase 
au cules deseori aplauze), cu Stefa
nia Giurea imbatabilă sub panouri, 
avind în Clara Szabo, Angelica Tita și 
Diana Mihalic realizatoare de clasă, 
sportivele de la I.E.F.S. au obținut 
în minutul 8 scorul de 23—7. Am cre
zut că la Voința se va produce un 
reviriment, dar nici vorbă de așa 
ceva. Dimpotrivă, paralizate parcă de 
tenacitatea adversarelor lor, echipie
rele Voinței au renunțat la orice îm
potrivire și —drept urmare 
de

«cor cu totul neobișnuit : 52—20 ! în 
repriza secundă, studentele au con
tinuat să domine, dar — treptat — 
au oprit „motoarele", in contrast cu 
cooperatoarele care, trezite din apa
tie, au încercat și ay izbutit să re
ducă proporția înfringerit Indiferent 
de revenirea din repriza secundă» 
comportarea generală a formației Vo
ința (ale cărei performanțe precedente 

. ti atrăseaeră meritate elogii) a fost 
inadmisibil de slabă și sintem con
vinși că ea va face obiectul unei pro
funde analize de către Biroul secției 
de baschet a clubului Voința. în me
ciul respectiv punctele au fost înscri
se de : Szabo 27, Tita 18, Mihalic 15. 
Balai 14, Giurea 3, Pățitea 2. Basara
bia 3 petrpu I.R.F.S.,' respectiv An
dreescu 24, T. Rădulescu 13, Simio- 
nescu 11, L. Rădulescu 10, Ioneț 6. 
Fierlinger 2.

La băieți, vom nota cele trei victo
rii ale I.C.H.F.-ului care și-a găsit 
în sfîrșit cadența, datorită !n exclusi
vitate seriozității eu care se antre
nează in ultima vreme. Cit privește 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
ea vizează acum în mod direct pe 
Voința Timișoara (cea mai amenin
țată), C.S.U. Galați, Politehnica Cluj 
și Politehnica București.

D. STĂNCULESCU

CLASAMENTELE LA Zt

scor indica la fcfirșitul reprizei
tabela

un

FEMININ,
1. Politehnica
2. I.E.F.S.
3. Voința Buc.
4. Răpiri
' „U“ Cluj 

„U“ Timișoara

MAS CUI JN,
I.C.H.F.
Rapid 
Politehnica Cluj 
Folltehrțlca Buc.

5. C.S.U. Galați
o. Voința Tini.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

ILEANA GUGIU, 

COȘGETERĂ DETAȘATĂ

In urma meciurilor disputate la sfirși- 
tul sâptămînil trecute in sala Floreasca. 
niaestra sportului Ileana Gugiu s-a de
tașat ca fruntașă în clasamentul celor 
mal eficiente jucătoare ale diviziei A. 
Remarcăm, de asemenea, ocuparea locu
lui secund de către Rodica Golan, deți
nut anterior de lăltana Ită<lulț;scu. lată 
clasamentul coșgețerelor :

1. Ileana Gugiu (Rapid) 446, 2. Rădica 
Gotdn (Universitatea Timișoara) 426, 3-
Uliana Rădulescu (Voința) 419. 4. Ma- 
riana Andreescu (Voința) 3B2, 5. Angelica 
Tita n.E.F.S.) 3S3. 6. Stizana Szabados 
(Politehnica) 360, 7. GaVrieta Ciocan (Po
litehnica) 358, 3. Ecatcrlna Savu (Poli
tehnica) 35a.

dl

GRUPA X—«
24 M 3 1717—1382 W
21 13 6 1575—1233 43
24 13 8 1684—1412 43
24 13 11 1389—1430 33
21 10 14 1360—1333 34
24 9 15 1433—1604 3»

QBUPA 7—18
24 12 12 3812—1724 3*
24 H 13 384.^-1896 33
24 9 15 We—1744 3.1
24 9 15 1681—1840 33
24 8 16 1671—1855 32
24 G 18 1567—1840 30

însemnări de la finalele campionatelor de greco-romane ale juniorilor

NOILE MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI 
AU SPORIT SPECTACULOZITATEA LUPTELOR

Aproape 300 de luptători juni
ori — de fapt, a JipsH doar unul 
pentru ca cifra să lio rotundă <— 
și-au disputat recent, la Botoșani, 
titlurile de caippioni ai țarii la 
grcco-romane. Cpjnpctiția. finală, 
desfășurată conform ribiilor modi
ficări ale regulamentului interna
țional, s-a buțurat de un remar
cabil succes. Putem spune că apîi- 
cîndu-se mocȘificările adoptate de 
farul internațional luptele vor in
tra în circuitul disciplinelor spor
tive cu largă audiență la masa 
spectatorilor.

Să ne oprim, în continuare, la 
alte aspecte evidențiate de aceste 
finale. Fără a fi favorizați de fap
tul că întrecerile decisive erau 
programate la Botoșani, juniori) 
moldoveni, pentru prima dată de-a 
lungul celor 29 de ediții desfășu
rate pînă în prezent au îhgenun- 
chjaț — nu exagerăm cîțuși de 
puțin — luptători ai unor cluburi 
și asociații sportive din : localități 
cp veche tradiție, ca cei din 
Lugoj,' Timișbara. Arad, Brașov, 
Oradea ș-a. Și trebuie precizat că 
la Rădăuți, Iași sau Botoșani, 
sportul luptelor se practică doar 
de cițiva ani. Cu toate acestea, din 
cele zpee titluri de campioni la 
juniori marț (18—20 de ani) cinci 
au revenit celor de Ia Nicolina 
Tp-și. Șb. §j>, Rădăuți si Șc. §p. 
Botoșani, iar primul loc în clasa
mentul general la juniori mici 
(15—17 ani) a fast ocupat de ră- 
dăuțeni ! Iițță de ce se cuviiț feli
citări antrenorilor Virgil Gherasiîn 
(Șc. sp. Rădăuți), Traian Ardțiea- 
nu (Nicolina Iași) și Petre Ghoțău 
fSc. sp. Potoșani). Printre fiaaUști 
se aflau și luptători care fpc par
te dip lotul olimpic. Majoritatea 
acestora sînt toț moldoveni : Al. 
Botez și T. Lucescu (Nicolina), Șt. 
Rusu (Șc. sp. Rădăuți) și N. Dreș- 
canu (Șc. sp. Botoșani), victorioși 
scontați la categoriile lor.

Desigur, succese notabile au ob
ținut și alți sportivi.' Ne vom re
feri îndeosebi la pgj de la Steaua 
(antrenor Marin Cristea) Metalul

București (Ilig Gheorghe), Șc, sp. 
[irașQvla (V^Joriu Rularea), Biho
reana Marghița (Râul Gijntzi), Pro
gresul București (Vasile Constap- 
tinescu) și de la Petrolul Ploiești 
(Roippiliu Zidyru), Mulți' ‘ dintre 
junioriir^tcestor '.antrenori și ai 
altora s-au prezeptat bine pregă
tiți, avînd' reale 'perspective de a 
intra în eșalonul luptătorilor va
loroși. G. Ihunitriu și P. Bărăgan 
(Metalul Buc,), N. Dumitrachescu 
(Petrolul), I. Alexandru (progresul 
Buc.). I. Nica (Bihorean::»), P. Dicu 
(MRVA Tr. Severin’) și I. Maranda 
(C, S. Tulp.ea) sînt doar cîțlva din
tre aceștia,

Despre finalele de la Boțqșapi 
antrenorul emerit Ion Corneanu 
ne spunea, Ia sfîrșitul lor, că este 
pe deplin mulțumit. „Concurenții 
au finalizat un mare numîr de 
procedee tehnice dintre care mul
te deosebit șpggtgfiplaase. De 
succes s-au bucurat procedeele 
tehnice. executate în lanț, la ca
pătul cărora arbitrii au consemnat 
tușul sau superioritatea tchnțcă. 
în npile condiții de desfășurare a 
întrecerilor toți luptătorii trebuie 
să pună — însă — accent mult 
mai mare pe pregătirea tehnică 
și firictj, .După cum am yă?uț, ne
numărate partide s-au 
înainte de

încheiat 
limită dur nu numai 

tuș șjju descalificare ea pînă 
acum, ei și prin superioritate teh
nică (victorie similară tușului în 
momentul cînd un luptător s-a 
detașat de adversar eu J2 puncte 
tehnice). Iată deci că a fost des
chisă o altă poartă pentru a în
cheia meciurile înaintea ultimului 
gong și totodată învingătorul nu 
Primește nici un punct da pena
lizare".

în sfirșit, arbitrii au fost și ei 
solieitați maj mult. Așa șe explică 
și' unele greșeli ce i-au ' nemulțu
mit pe antrenori și sportivi. Să 
sperăm că pînă la viitoarele com
petiții, ei se vor obișnui cu noile 
prevederi ale regulamentului.

CosCn CHIRîAC

AGENDA ACTIVITĂȚI!
SPORTIVE DE MASĂ

fyrțpțțre din w, n

ticipanți care aii luat startul» st&u 
impus în cele din urmă Livia Co«- 
doiaru (Șc. gan. 6) și I. Pișe (Li
ceul industrial Construcții), la €St- 
15—16 ani; Parmen Popa (Lie. 
economic) și I. George (Liceul pe
dagogic), la cat. 17—19 ani.

Concomitent, pe stadionul orașu
lui, g-a desfășurat și „Crosul cra
vatelor roșii" care s-a bucurat de 
participarea a 200 de pionieri. 
Printre evidențiatj, menționăm pe 
surorile Emilia și Maria Miuiescu 
și pe Florin Butiuc.

M. BĂLQI, coresp. județean

(Grtjp. școlar cooperatist) au fost 
cei care impus pînă acum la 
cele trei manifestări. Pe echjpe, 
victoria a revenit formației Școlii 
generale nr. 2 la fete, iar la băieți, 
întrecerea a fost dominată de aler
gătorii centrului de antrenament 
Viitorul de pe lîngă Școala gene
rală nr. 11.

C. TEODORESCU, coresp. jud.

ZILELE SPORTIVE TURDENE

ALERGAREA — PERMANENTA 
SPORTIVĂ A BUZĂULUI

în ciuda timpului rece, pe aleile 
din Parcul Crîng a avut loc de 
curînd cea de a treia etapă a 
Cupei crosurilor municipale, pe e- 
chipe și individual, competiție care
va desemna în final și pe cîștigă- 
torii Crosului tineretului. Anișoara 
Mogoș (Șc. gen. 2), Dănuț Ghioca 
(Șc. gen. 11), Aurora Ocoliște (Li
ceul Hajdeu), Tom a Bănișor (Șc. 
prof. C.F.R.), Alexandru Gheorghe

Continuîndu-se tradiția organi
zării „Zilelor sportive turdene" și 
a altor manifestări sportive care, 
toate, au marcat începutul festiv 
al ediției de vară a Cupei tinere
tului, pe aleile Parcului din Turda 
și în împrejurimi s-a desfășurat 
Crosul primăverii. Au participat 
293 de sportivi ce s-au întrecut în 
cadrul a trei categorii de vîrstă. 
Organizarea a fost excelentă și a 
contribuit la succesul acțiunii. Iată, 
în încheiere, numele celor ce ș-au 
impus în întreceri : Stela Ene (Șc. 
gen. 6), Iosif Mureșan (Liceul 2), 
l'araschiva Deac (Liceul agricol), 
Mircea Zahan (Liceul agricol) și 
Aurel Grțiza (Lie. Mihai Viteazul.

1. DAN, coresp.

2

IMOT Tradiționalul concurs „Oupa 
Brăilei" desfășurat in piscina brăileas» 
de 25 m s-a încheiat eu succesul repre
zentanților Școlii sportive nr. 1 din lo
calitate, care au totalizat 313 p. Au ur
mat in clasament : Petrolul Ploiești 
238 p, Șc. sp. 2 Brăila 2W P. Steaua 
199 p, Șc. SP- 2 București .138 p, Liceul 
nr. -1 Galați 137 p și Dinamo București 
12S p. cele mai bune rezultate : Florin 
Vasilescu (Brăila) . 1:13.9—MO m liber; 
Irina pănuiescu (PetraluJ) t : 16,3—îoo m 
liber ; Florin Mustață (Brăila) l : 06,8—■ 
100 m liber ; Florala Stănclțifi (Brătla) 
1:16,9—101) m liber : I.aurențiu Taeh« 
(Br) 1 :82,6—100 m dcUta ; I- Pănuiesou 
1 : 25,4—100 m delfin : Fl. Mustață 1 : 
20,9 — 109 m bras ; Viorica Rusa (Galați) 
1 : 30,fi—100 nț bras ; Angela Boroș (Ga
lați) 1:28,3—100 m. delfin,: Fi. Mustață 
i ; 15,9—țm m Wfto ; I. panulescu 1 : 
26,4 — 100 m spate ; Vibrai Picoș (Br) 
1 38,5—100 m bras ; Angela Eodpr (Ga
lați) 1 : 24,9—100 m spate : Fi. Mustață 1 : 
13,4—100 m spate o In Ultimul ctnicurs 
desfășurat la Reșița <25 țn> s-au Înre
gistrat următoarele rezultate : Lavima 
Donia 1 :13,2—iuo rn spate : Porii Grop- 
șan 2 :17,6—200 m spate ț Mariana Marin 
1 :21,4—100 ni delfin ; Inneș Hellebranfl» 
1 :11,4—100 m liber ; Valeriu Buzata

: 46,4 — 200 m delfin,

POLQ Antrenorul Anafol Griuțeseu
a plecat ia Budapesta pentru un sehimh 
de experiență alături dc cei mai buni 
tehnicieni din Ungaria • Prima >«' 
prazontalivă a țării a fost invitată 
șă păftlcipe.' la sfîrșițut lunii mai 
(28—30). in italia, la un turneu ta- 
tcrnațipnal aiătari gp formațiile U.K.S.S., 
Iugoslaviei șl cea a țării gazdă « Afpi- 
țrțți ihțersiățional Cornel Mârcuieseu va 
conduce la sfîrșitul acestei săptămfni 
cele mai importante 'partide turneuiui 
internațional organizat la Budapesta Sn 
cinstea a 20 de ani de la înființarea 
clubului Ferencvarqs © în ultima etapă 
a campionatului municipal rezervat ju- 
ninriiPr ptidi S’-gu' țnreglșțr^ț următoa
rele rezuitate : Dinamo—Șc s'p. 2 ll-dT ; 
Ședlarul - Rapid 7—2 i Progresul — 
Șc. sp. 1 4—4. Clasament : 1. DINAMO 
19 p, 2. Școlarul 8p, 3. Progțe.șțll țp, 4. 
Șc. SP- J 5 J>, 5. Șc. sp. 3 1 p, 6. Rapjd 
I P.

SĂRITURI IN APĂ. Campionii de co* 
pii fii municipiului Bucur^șU UaHurî 
la trambulina ele 3 m) : băieți A : Vie* 
tor Eaștar (Școlarul), băiet; B ; Repius 
SoUsf’in (PWtpsuJ) fetița A : Elen;v
Cîrstică, (Progresul), fetițe B ; Carmen 
Bădescu (Progresul).

BASCHET Turneele de tjaraj pentru 
calificarea în divizia A se vor desfft- 
șur» in zilele do io, ii și 12 mal, în |«c 
de 17, 18 și 19 mal, cum fuseseră pro
gramate i-nțlal. La turnee vor iua pa.te 
echlpe’-e clasate 'pe primul loc in seriile 
diviziei B (4 de băieți, 4 de fele). Pri
mele'dpuj clașitte vor promova în di
vizia A.

o „CUPA MEDIAȘULUI", turneu orga
nizat de C.M.F.F.S. Mediaș, s-a bucurat 
de un real șydgps, Ițezulțate : Univer
sitatea Cluj : 81—70 cu Academia Miile
tara Bucțirești, 70—04 cu Știința Medi (41' 
94—53 cii Școala spoftiyă Mediaș Școa
la sportiva : 55—54 Cli A08afiP>lâ Mili
tară ; Academia Militară : 87—47 cu
Știința. Trofeul a fost ciștigat de bas- 
chetijeUșlii de 14 ypiygrshsțea cluj. 
(ZENO lUȘNpVEANU-cbrasp,).

HAbTERE i»ță primii QigiMl în cam
pionatul individual al municipiului' Bu
curești,' căfe ’s-au ealltlcaț îl) finalele 
CăinpiBnalClor naționale. Cat. muscă : 
Adrian Floleșteauu (Steaua) 170 JȚȘ, cat. 
gogoș : Vașție janim (Steaua) 200 ks, 
cat. pană ; Mihai Vlădcșcu (Progresul) 
185 k'g, cat. ușoară ; Alexandru ÎUs« 
(Steaua) 235 kg, cat. sorolmijlocie : Lută 
Durae (steaua) 312,'3 kg- mijțocig : 
llje Mîr.șu (Jtapid) aiâ kg, cat. șemigroă : 
Vi’oref Dinu (Olimpia) 252,3 kg,, cat. 
grea : Ghcorghs Drăgan (Olimpia) 3J5 
kg., cat .supergrea : Nicolaa £)4ncilă (Ra
pid) 250 kg. Jf) concursul do culturism 
pe prhneia locuri s-a’n clasat Gheorghe 
Crăciu'hesbu (Rapid — cat. pină ta 
1,60 m) și Ștefan Bichiș (Qîinipiă la cal- 
peste 1,60 m),
C’CțlȘM O mare competiție rutieră 
va avea loc la șfîrșitifl aiiSștei șâptă- 
mini. Este vorba de „"Cupa orașelor", 
la startul căj-eiș gg vor alinia cei mal 
buni alergători iupiori din țară. între
cerea ce se va desfășura sîmbi’U șl 
duminică, va fi gâbduită ds ȘPȘSăUa 
București—Flgjeșțț (varianta Buftea). Ca
pitala și-a desemnat 'reprezși)țanțil, în 
urma tiUițiiului concurs. Tâtâ-i : ttonțică 
Simion, Aurel Tănase, Robert Vardohiip, 
Ion Nica, Iile Tofcwa (juniori mari), res
pectiv A. Gutuie, Fi. Gtobriicu șl' D. 
Timiugeriu (juniori II).

HANDBAL întrucît echipa reprezen
tativă de handbal ținereț a țării noas- 
trg va participa, între 1 și 15 aprilie, 
la cea de a Vl-a ediție a .'.Cupei Țări
lor Latine." (Teramo, Italia), federația 
de tipcclalițațe a hotărît inodlilcgrca 
programului jocurilor echipelor de ca
tegoria A și B care dau jucători aces
tei reprezentative. Iată modificările sur
venite : etapa programată în 7 aprilie 
se va desfășura simb.UA ș aprilie. In
dependența Sibiu — Știința Bacău. Di
namo București — A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S.U. Galați — Mlnaur Baia Mare, 
Dinamo Brașov — Universitatea Bucu
rești, Politehnica Timișoara — C.S.M. 
Ri-șlța. Voința București — Caroni Gh. 
Gheorghiu-Dej. Jocul Steaua—Universi
tatea Cluj a fost amînat pentru data 
de 24 aprilie. In etapa de duminică !4 
aprilie se v» desfășura dogr jocul C.ș.m. 
Reșița—Minaur Baia Mare, urmipd că 
jocurile A S.A. Tg. Mureș—Știință Bacău, 
Univ. Cluj—Dinamo București, Indepen
dența Sibiu—Steaua, Universitatea Bu
curești— Politehnica Timișoara, C.S.U. 
Galați — Dinamo Brașov (toata divizia 
A) și Carom — Re’071 Săvtneștt (divizia Bj 
să se desfășoare joi 13 aprilie. Cele
lalte jocuri din divizia B se vor des- 
fâșura după programul inițial, adică 
.duminică h aprilie.

simb.UA
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LOTUL REPREZENTATIV îrâEȘIE PE f.C. CALAU
Reunit luni la amiază la Bucu

rești, lotul reprezentativ a plecat, 
scurt timp după întâlnirea de la 
sediul F.R.F., la Snagov. Acolo, 
după ce dr. Dumitru Tomescu a 
efectuat un control medical a avut 
Ioc o amănunțită analiză a parti
dei cu Franța, de la Paris, în ca- 
• ’ul căreia antrenorii au insistat 
asupra deficiențelor observate de-a 
lungul partidei, discutîndu-se asu
pra mijloacelor pentru eliminarea 
acestor scăderi din jocul formației.

In cimsul dimineții de ieri s-a 
desfășurat un intens antrenament 
fizic-tehnic-tactic. Antrenorii Valen
tin Stănescu și Robert Cosmoc au 
solicitat pe fiecare component al 
Iotului la îndeplinirea, cu maximum 
de conștiinciozitate, a programului 
prevăzut. La prînz, antrenorul

|
principal al lotului, împreună cu 
Mircea Lucesc» și Cornel Dinu, 
membri ai Comitetului federal, au 
participat la reuniunea de lucru a 
comitetului.

După amiază, lotul a plecat cu 
autocarul spre Galați unde a ajuns 
spre seară. Au făcut deplasarea toți 
cei 21 de 
nume :

portari: RADUCANU și JIVAN ; 
fundași : ‘
NESCU. DINU. SAMEȘ,
RIN, DOJRAU, CRISTACIlE, HAJ- 
NAL : mijlocași : BELDEANU,
BROȘOVSCHI. BĂLĂCI : ' atacanți : 
TROI, IORDĂNESCU, D. GEOR
GESCU. DUMITRACHE, NEAGU. 
KUN, MARCU, LUCESCU.

Pentru astăzi dimineață e prevă
zută o nouă ședință de pregătire.

jucători convocați și a-

ANGHET..INT. AN'TO-
FL. VI-

SĂ NE CUNOAȘTEM VIITORH ADVERSARI

CÎTEVA APRECIERI
TEHNICO-TACTICE

ASUPRA ECHIPEI SCOȚIEI
La mijlocul săptămînii trecute, 

miercuri, pe „Waldstadion" din 
Frankfurt pe Main s-a disputat în
tîlnirea amicală de fotbal dintre 
reprezentativele R. F. Germania și 
Scoției, ultima dintre echipe fiind, 
așa cum se știe, parteneră de în
trecere a tricolorilor noștri în gru
pa a iV-a a preliminariilor Cam
pionatului european.

Cum au jucat, așadar, elevii lui 
Willy Ormoond, cei pe care, con
form stabilirii programului (cu o 
zi înainte, la reuniunea comună de 
Ia „Gravenbruch"), fotbaliștii ro
mâni îi vor întâlni — pentru pri
ma oară în istoria fotbalului nos
tru — la 1 iunie anul viitor ?

Dar, mai înainte de a răspunde 
la această întrebare, se cuvine să 
subliniem faptul că în susmimita 
partidă, încheiată cu scorul de 2—1 
în favoarea formației gazdă, selec
ționatei Scoției i-a lipsit o serie 
de titulari (Harvey, Bremner, Lo
rimer etc.), jucătorii lui Leeds Uni
ted, reținuți de antrenorul Don 
Revie pentru meciurile din liga en
gleză. O situație cvasi-obișnuită 
pentru selecționerul Scoției, care, 
.nu o dată, chiar și cu prilejul u- 
nor partide oficiale, s-a văzut ne
voit să se lipsească de vedetele 
lui, de foarte multe karate.

Scurta noastră paranteză fiind 
încheiată, să notăm mal întâi mo
dul în care s-au așezat. în teren 
scoțienii : în poartă, Allan; în a- 
părarea imediată, Stanton — libe- 
ro-ul echipei, Jardine, Buchan, 
Schadîcr; la mijloc, Burns, Hay 
(căpitanul formației), Hutchînsson ; 
în linia întîi, Morgan, Denis Law 
și Dalglish. S-a plecat, așadar de 
la formula 1—1—3—3—3, aplicată, 
însă, destul de elastic în cele două 
momente fundamentale ale jocului.

în situațiile de defensivă, fotba
liștii scoțieni s-au apărat om la 
om în zonă, motiv pentru care (în 
condițiile ofensivei dezlănțuite a 
elevilor Iui Helmuth Schon, cu o 
dinamică amplă variată: schim
barea jocului de pe o parte pe alta, 
folosirea pasei în adîncime, a ^un- 
doi“-urilor, a transmiterilor cu pa
ravan, intercalarea spontană și de
rutantă în linia întîi a jucătorilor 
de la mijloc și din apărarea ime
diată). au trecut, deseori, prin mo
mente de panică, poarta lui Allan 
fiind salvată, miraculos. în cîteva 
rânduri, prin intervenții in extre
mis sau prin ratări incredibile ale 
adversarului. Și așa, însă, în min. 
3S a! jocului, tabela de marcaj in
dica 2—0 în favoarea formației 
gazdă cars realizase des tal de ra
pida ..desprindere" datorită golu
rilor înscrise d? Breitner (din II 
m. Ia un fault în careu comis de

Stanton asupra lui Wimmer) , și 
Grabovschi (șut din plină viteză, 
după un „un-doi“ efectuat cu 
Hdness).

Aflați la acest capitol, momen
tul de apărare, trebuie spus că, în 
sprijinul jucătorilor din ultima li
nie, replierea înaintașilor (singur 
Denis Law a rămas vîrf de IdnCe 
înfipt în coasta defensivei adverse) 
și a mijlocașilor lor s-a efectuat 
destul de operativ, cu grija de a 
forma împreună cu Jardine, Buchan, 
Schadler și Stanton, unghiuri bine 
închise, în funcție de direcția ofen
sivei adverse.

Mai trebuie reținut că stoperul 
de angajament Buchan l-a marcat 
de o asemenea strictețe pe Gerd 
Miiller, îneît golgeterul „El Mun- 
dialului11 a putut să răsufle arare
ori pe parcursul celor 90 de mi
nute. O impresie bună a lăsat-o și 
libero-ul Stanton, clarvăzător șî 
mobil, sudat perfect în intenții și 
acțiuni, îndeosebi cu celălalt 'sto
per. Buchan, pe care la nevoie îl 
suplinește, dublîndu-l perfect.

Și, cum orice prestație este a- 
preciată în funcție și de replica 
adversarului, trebuie spus că și în 
situația de atac naționala Scoției 
a întâmpinat serioase dificultăți, în- 
trucît partenerul ei de întrecere a 
rămas fidel marcajului strict, om 
la om, pe tot terenul. Un marcaj 
sever, aplicat consecvent (chiar 
dacă a fost vorba de un meci a- 
mical, Schiin, ca și Ormoond au 
dorit să tragă maximum de profit 
de pe urma jocului-repetiție pen
tru Weltmeisterechaft). ceea ce a 
stînjenit, vizibil, ofensiva scoțiană. 
Elocvent în acest sens a fost fap
tul că, in 90 de minute. Law. et 
comp, s-au văzut arareori în posi
bilitatea de a șuta 
Mayer (numai de 
care au țintit-o de 
mul șut (min. 79) 
singurul gol al formației oaspete, 
înscris de Dalglish (de la aproxi
mativ 12 m. lateral dreapta, în 
colțul lung), la o minge lucrată de 
neobositul și abilul Hutchînsson, cel 
care împreună cu autorul golului, 
eu Buchan și Stanton au fost oa
menii de bază ai echipei în a- 
ceastă partidă.

★
Să nu uităm, însă, că miercuri, 

. ta Frankfurț pe Main, națiortala 
Scoției 'a evojuat într-un meci cu 
caracter de pregătire și să presu
punem că alții) îi este potențișlțil 
real într-un meci oficial, cu miză, 
cînd beneficiază și de efect)vul 
complet.

Gheorghe NICOLAESCU

la poarta lui 
șapte ori) pe 
două ori. Pri- 
a însemnat și

program :
• ora 
Rapid

Partidele din cadrul etapei a 
XXIII-a a Diviziei A, care vor avea 
loc în Capitală, se vor desfășura 
pe stadionul 33 August după ur
mătorul

15 :
— C.F.R, Cluj și
16.45 :

Bucureștinar(l 9 aprilie, laIN PRELIMINARIILE
BELGRAD0. F. K.STEAUA

num

CAMPIONATUL

internaționale de
confruntării decisive de astăzi de

competiția-
după des-.

Fază dintr-unul din meciurile 
noastră de juniori înaintea

Reprezentativa de juniori a 
României își joacă astăzi — pe 
stadionul „1 Mai" din Pitești — 
ultima ei șansă de a se califica,

APĂRUT Nr. 410

VĂ RECOMANDAM

verificare (eu Turcia, la Slatina) susținute de echipa 
pe stadionul piteștean „1 Mai",

După amiază, cu îneepere de la ora 
16,30, pe stadionul „Dunărea", se va 
desfășura meciul do verificare in 
compania divizionarei B, F. C. 
Galați. Troi și Mareu, care sînt ac
cidentați in urma etapei de dumi
nică din campionat, vor primi sau 
nu, înaintea orei meciului, avizul 
de a participa la partida de veri
ficare. Formația de începere va fi 
stabilită și ea tot astăzi, in funcție 
de starea sănătății selecționaților.

La Galați se anunță un deosebit 
interes pentru jocul lotului repre
zentativ și se contează pe prezența 
a numeroși spectatori la întîlriire.

DUMINICA
CUPLAJ ÎN CAPITALĂ

® ora
Sportul studențesc — Univ.'Cra

iova.

ECHIPELOR
DE TINERET — REZERVE

1. STEA VA 22 14 4 4 41—17 22
2. țjniv. Craiova 22 14 3 5 53—18 31
3. Dinamo 22 11 5 6 19—11. 27
4. Rapid 22 10 5 7 23—21 25
5. F.C. Argeș 22 9 6 7 37—28 21
6. U.T.A. 22 9 5 8 32—24 23
7. F.C. Constanța 22 9 5 8 34—36 23
8. Sport Club Bacău 22 10 3 9 31—34 23
9. „PoU“ Timișoara 32 10 2 10 20—32 22

10. Petrolul 22 9 3 10 32—29 21
11. C.S.M. Reșița 23 7 7 3 34—35 21
12. Steagul roșu 22 8 S 10 23—28 20
13. Sportul studențesc 22 9 2.11 2^—34 20
14. „TI” Cluj 22 7 5 10 29—37 10
15. C.F.R. Cluj 22 8 3 1.1 27—37 19
ÎS. Politehnica Iași 22 7 3 12 23—30 17
17. A.S.A. Tg. Mureș 22 7 2 13 27—35 16
18. Jiul 22 6 1 15 25—38 13

ț
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AST AZI
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PLENARA COMITETULUI F.R. FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

forturile pentru prezentarea unei 
reprezentative capabilă să repre
zinte cu cinste fotbalul nostru. 
Tov. loan Chirilă, ziarist, a pre
zentat o suită de propuneri pen
tru organizarea activității copiilor 
și juniorilor astfel ca Izvorul de 
talente autentice, și mult mai ra
pid afirmate, necesare echipelor 
reprezentative, să fie asigurat.

Luînd cuvîntul, tov. general-It. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședin- 
te al C.N.E.FJS., a făcut o largă 
expunere atît asupra unor aspec
te primordiale ale activității de 
pînă acum a fotbalului nostru, cît 
și în ceea ce privește obiectivele 
sale, țelurile sale, care presupun o 
energică, severă și continuă ac
țiune de creștere calitativă. Vor
bitorul a arătat că într-un termen 
cît mai scurt toate scăderile, toate 
deficiențele manifestate atît în 
munca asociațiilor și cluburilor cît 
și a activului F.R.F. trebuie lichi
date, spre a se porni la înfăptui
rea bogatului plan de măsuri pre
zentat Comitetului federal. S-a in
sistat asupra aspectului educativ al 
vieții fotbalistice, asupra necesită
ții lichidării manifestărilor nesă
nătoase, nesportive, a creării unei 
atmosfere corecte, plăcute, pe sta
dioane. Arățînd că se așteaptă o 
grabnică și puternică ridicare a 
nivelului activității fotbalului, vor
bitorul a menționat că ea se va 
bucura de tot sprijinul conducerii 
C.N.E.F.S.

Pupă ce a amintit de bogatul 
plan de măsuri, tov. Mircea An- 
geleșcu, președintele F.R.F. a ți
nut să sublinieze că trei sînt pro
blemele de mare actualitate spre

care trebuie să se canalizeze e- 
forturile și atenția forului de spe
cialitate : activitatea la copii ți ju
niori (cu precădere a tinerilor de 
la 17—23 ani), exigența față de 
performanța fotbalistică, reorgani
zarea și stabilizarea activității an
trenorilor. Vorbitorul a făcut o 
serie de recomandări, insistînd a- 
supra necesității unui sprijin efi
cient din partea forurilor de re
sort, mai cu seamă în direcția u- 
nei așezări pe noi baze, eficiente 
și metodice, a activității tinerilor 
fotbaliști, chemați să intre în eșa
lonul performanței. S-a mențio
nat că F.R.F. vă acționa cu toată 
fermitatea, exigența și operativi
tatea pentru ducerea la bun sfîrșit 
a obiectivelor din .amplul plan de 
măsuri prezentat Comitetului fe
deral.

♦
La ultimul punct de pe ordinea 

de zi, plenara a făcut cooptări de 
membri în Comitetul federal și în 
Biroul federal.

în urma aoestor cooptări. Biroul 
Federației Române de Fotbal arc 
următoarea componență :

Mircea Angelescu 
general lt. 
aerai maior 
Tudor Vasile, 
lae Popescu, 
vicepreședinți : 
Ion Alexandrescu —- 
nerall; Panțelimon 
Daniel Lăzărescu, Octav Luchide, 
Nicolae Petrescu, Gheorghc Po
pescu, Andrei Radulescu, Mircea 
Sămăreapu, Valentin Stănescu, 
Ștefan Socaciu, Dumitru Tomescu, 
Gheorghe Urich, Radu Urziceanu 
— membri.

președinte;
Stelian Staicu, ge- 
O vid iu Diaconeseu, 
Ion Șiclovan, Nico- 
lon Dumitrescu — 

Florea Tănăsescu, 
secretari ge- 

Găvănescu.

încă o dată, pentru Turneul 
U.E.F.A., singura competiție ofi
cială rezervată juniorilor.

Faza finală a acestei întreceri 
reunea la start, an de an, echipele 
cele mai puternice ale continen
tului. în regulamentul ediției ac
tuale a survenit, însă, o modifi
care, U.E.F.A. hotărînd să califice 
din oficiu, opt reprezentative care 
au ajuns foarte rar, unele chiar 
niciodată, tn turneul final, celelalte 
opt locuri disputîndii-și-le forma
țiile cu veleități, cele mai îndrep
tățite la un loc de frunte în ierar
hia europeană. Aceste echipe sînt 
obligate să-și dispute calificări a- 
prige, extrem de pasionante, cum 
este și cazul dublei partide dintre 
juniorii români și vest-germani, al 
cărei ultim episod se va desfășura, 
azi după amiază, în prezența iubi
torilor fotbalului din Pitești.

Deși are de remontat un handi
cap de un gol, deși adversarul pe 
care-1 întîlnește este unul dintre 
cei mal puternici din Europa — 
echipa antrenată de Widmayer fiind 
alcătuită din jucători rapizi și cu 
o pregătire fizică foarte bună — 
selecționata noastră poate obține 
calificarea numai dacă va lupta 
fără menajamente, așa cum a fă
cut-o la Passau, NUMAI DACĂ VA 
EVOLUA ATENTA IN APĂRARE 
ȘI DECISĂ ÎN FAZELE DE FI
NALIZARE. In ultimele partide pe 
care le-a susținut în a doua ju
mătate a lunii martie, echipa pre
gătită de Constantin Ardeleanu și 
Ion Voinescu a demonstrat că poate 
etala un fotbal de bună calitate, 
mai ales atunci cîntl acțiunile des
fășurate în teren au fost gîndite, 
cînd fiecare jucător, făcînd risipă 
de energie, și-a subordonat efortu
rile interesului generai al echipei.

Meciul de astăzi poale fi defi
nit și ca marele examen de matu
ritate al unei echipe în care vor 
apărea și cîțiva jucători de 17 
ani. dar deosebit de talentați. în- 
tîmplător, tocmai cei mai tineri 
dintre ei vor trebui să... conducă 
jocul echipai în 
fundamentale : 
căuanul Viorel

mijlocașul ofensiv arădean, Mircea 
Leac. Intre mezinii formației va 
pendula, cu experiența lui de ju
cător de Divizia A, căpitanul ju
niorilor „tricolori*1, clujeanul Gheor- 

. ghe Hurloi. Dar, iată cum vor a- 
răta echipele probabile (pentru că 
s-ar mai putea să intervină unele 
modificări de ultimă oră) pentru 
partida de astăzi :

România: DumitrW MORARU 
(Metalul București) — Cfnvu CO- 
TÎGÂ (Progresul Brăila), Marlo 
AGIU (Steaua, u23 August'*), Vio
rel POPA (Sport club Bacău), Cor- 
neliu ELISEI (Sport club Bacău)
— Mircea LEAC (Unirea Arad), 
Gheorghe HURLOI („U“ Cluj), Io
nel AUGUSTIN (Dinamo București)
— Clement ȘURENGHIN (Steaua 
„23 August**), I’etre GROSU (Spor
tul studențesc), Cristian VRIN- 
CEANU (Dinamo București).

Horst DREHER (V.f.B. 
—- Hans Jurgon SA- 

04), Bernd

cele două momente 
în apărare —
Popa, în atac

R.IG. : 
Stuttgart) 
LEWSKI (Schalke 
THIELE (Shalke 04). Bernd FOR- 
STJER (Chio Waldhof Mannheim), 
Richard MAMAJEWSKI (Bayern 
Munchen) — Jurgen DIEFENBACIl 
(Kîkers Offenbach), Helmut NIC
KEL (F. C. Kaiserslautern), Franz 
MICHELBERGER (Bayern Mfln- 
chen) — Karl Del’HAYE (Ale
mannia Aachen), Riidiger A- 
BRAMCZIK (Sh;. 
WOHLFAHRT (S.

Din cele două J-olurl mal fac 
parte următorii jucători : Silviu 
Lung. Ion Ungureanu, Robert Na- 
ghi, Mircea Roșu, Ion Ene, Dragoș 
Culea (România) și A. Schroben- 
tiauser, G. Strack, T. Gotz, F. Toth, 
K. Niedermayer (R. F. Germania).

Meciul va începe la ora 16,30 Și 
va fi condus de arbitrul iugoslav 
N. Mladenovici. în cazul în care 
după 80 de minute de joc scorul 
va fi de 1—0 în favoarea echipei 
noastre (deci scor general, după 
cele 160 de minute, 1—1), califi
carea va fi hotărîtâ în urma exe
cutării unor lovituri de la 11 m.

(Bayern i
Karl Del’HAYE

Aachen), Riidiger
Ițe 04), Mictjael 

V. Tilblngen),

■!

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR
(Urmare din pag. I)

conversație prin care descopeream nu 
numai pl> bțnul atașat vechii pasiuni, ci 
șt pe omul preocupat de soarta sportului 
biriădean în general, de șansele acestuia 
de a atinge cote mai ridicate.

— Deși în ultima vreme observ o oare
care înviorare a activității sportive. în 
urma impulsului pe care documentele <le 
partid |-mi dat jnțregli mLșcăți de edu
cație fizică ș< sport — yero&rcg ințpjșo- 
cyțdrțjl ribgtru — totuși socotesc că în 
Hirtad se lucrează prea puțin în donu" 
hjui performanței, mâi cu seaptji to 
timpul Iernii, cind aproape cinci luni i)u 
s’c' poate vorbi <le 6 activitate serioasă. 
Aceasta șl din cauză Că orașul nu dis
pune de o sală suficient de spațioasă, 
cum au, de pildă, vecinii noștri din Foc
șani și Tecuci, dar și din cauza comodi
tății profesorilor de educație fizică, a sn- 
trenoriior și instructorilor. Iu plus, mi 
se parc că șl organele județene iși cop- 
ceptfpază eforturile mai muit spre Vâs
liți dccit spre Birlad care, deocamdată 
dispune de material uman mult IPȘi t>P- 
gat, de bază materială totuși superioară, 
de specialiști mai numeroși, precum ți 
do o tradiție mai îndelungata. Firește, 
este necesar ca și Vasluiul să-și consoli
deze activitatea sportivă de performanți 
șl să se ilustreze și Ia acest capitol. Dăr 
rțe ce să fie neglijat cel mai mare Oraș 
din județ ?

-- Și nouă nl șo pare că Bîrimlul ațe 
posibilități incă pecxplorate tn domeniul 
performanței. Nu credeți, în acest sens, 
eă în afara rugljyulul — care, după e«e 
ne-am dat seama, atrage numeroși tineri,

■ și alte sporturi ar putea prinde rădă
cini solide aici?

— Intr-adevăr puține orașe, de mări
mea sa. se pot mîtidrl cu aUta eferves
cență pentru nil anumit sport. De aceea. 
firoflt «e ocazie pentru a Igce o paran- 
ez$ și a întreba Federația de rugii? daca 

ar,, cunoștința despre faptul că in țară 
exiști multe centre de copii (numai |a 
noi sittt două) care nu fac altceva deelt 
antrenamente? Poate că ar ti cazul sa 
organizeze și pentru cei mai mici rug- 
byștî unele competiții, fiindcă fără Joc, 
fără materializarea a ceea _ ce fac ,1a 
antrenamente, copiii se plictisesc și cluar 
rțiumță la sport, t . . , „

Și acum să vă răspund la întrebare. 
Cred că Biriadul poate da mai mulți și 
mai valoroși allrli, așa cum a dat uindva 
ua llizini. Nu mă gândesc că ar avea 
șanse să dea rettordmeni și campioni de 
seniori. Căci dinfr-un oraș dn provincie 
ca ai nostru sportivii buni pleacă îna
inte de a aiUPSe seniori, dar I» nivelul 
juniorilor s-ar realiza lucruri frumoase, 
folositoare atletismului nostru, dacă n-ar 
sălășlui Pe aici prea multă inerție, din 
partea specialiștilor. De asemenea, lup
tele greeo-romane ar găsi clilar !;i noi 
I- Grupul școlar Industrial un teren Idea; 
de afirmare. De a:tf •!. gn si început pri
mate acțiuni de selecție.. Cînd eram stu
dent. am văzut un niței de volei în care 
BirladU! învingea lașul I» el acasă. Acum 
nu avem aici deelt echipe de nivelul 
seminerfenrianțel. Cu eforturi nu prea 
nuri arar put?» rclonad» tradiția si m 
acest sport. Sînt și alta discipline care

au mu-lți aflepțl: fotbalul, tenisul dc eunp, 
boxul, handbalul. Impulsionate, oricare 
dintre ele ar da roade bune la niveltil 
performanței, deoarece solul birlAdean 
este fertil...

— Prin ce căi credeți că ar putea O 
împlinite dezideratele care stau £n fața 
sportului de performanța birlădean ?

— Tn primul find, prin redeșteptarea 
pasiunii specialiștilor In sport. Mulți mi 
se par obosiți, poate si din cauza greută
ților constante pe care Îs întîlnesc și pe 
care nu ștju să le depășească. De aseme
nea, printr-o atenție sporită pentru com
petițiile de masă. »nai cu scama iu ca
drul școlilor. Cred că fiecare profesor 
ăr trebui obligat să prezinte în campio
natele municipale cite o reprezentativă 
a școli), estfcl îacît să se lărgească baza 
de masă a performanței. Nu in mică mă
sură poate stimula activitatea sportivă 
amenajarea de baze, chiar mai miei, pen
tru practicarea diverșeior discipline a- 
Sreale <ie copil, Dacă organdy locale ar 
hia astfel de Inițiative, nu mă îndoiesc 
că tinerii, copiii ar fi în stare să scormo
nească Pănțialul cțț miluite goale, știind 
că o fac pentru o bază sportivă a lor. 
Și in oraș se mai găsesc locuri pentru 
amplasarea lor. De neînțeles mi se pare 
faptul că edilii, proiectau ții care au lu
crat la sistematizarea municipiului nos
tru nu s-au giqdit deloc Si la timpul U-

ber al oamenilor și în special af copiilor. 
Se gindesej |n schimb să dezafecteze sta
dionul vechi, măsură prin care, cred Cu, 
nu numai că nu se vor obține rezultatele 
de care vorbeam, ci chiar Ic va diminua 
pe cele existente! Este adevărat că se 
află iu construcție un complex sportiv al 
tiiteretulul. în afara orașului, dar pe a- 
cest» nu se va intra după voie, va fi în
grădită intrarea multora dintre cei care 
doresc să-l folosească. Și, pe urată, nu 
va fi la îndemîna școlarilor ca acela dîn 
oraș. în jurul căruia sînt situate țnajori- 
tatea grupărilor mari de elevi. Blocuri 
se pot construi foarte bine și pe spațiile. 
<lln vecinătatea lui. Eu sper că acela care 
au decjs dezafectarea să-și dea pînă la 
urmă seama de greșeală, de utilitatea 
acestui stadion măcar pentru pregătirea 
propriu-zisă, iar celălalt s< rămîpă In 
principal pentru competiții. Mi se pare o 
necesitate stringentă si construirea unei 
săli la Grupul școlar, care are peste două 
mii de elevi. Sinț copii robuști, eu reale 
posibilități de a face sport de perfor
manță. In plus, aproape toți rămîn. după 
terminarea școlii, în întreprinderile bîr
lădene, ceea ce ar crea perspectiva dez
voltării performanței și la nivelul senio
rilor. Sînt cîteva condiții de care trebuie 
să se țină seamă in acțiunea d 
propulsare a sportului de performant 
blriădean...

SE AȘTEAPTĂ PRIMELE ROADE ALE ȘCOLII SPORTIVE
tn toamna anului 1972, pe lîngă 

Liceul nr. 2 din Bîrlad a luat fi
ință Școala sportivă, care și-a în
ceput activitatea cu o grupă de 
atletism și una de volei. După un 
an. școala ti primit un sediu pro
priu și urmează să devină de sine 
stățătoare spre sfirșitul acestui an. 
In 1973, pe lîngă secțiile existente 
(atletism și volei) au apărut altele 
noi: rugby (cu două grupe; avan
sați, de care se ocupă prof. Eugen 
Cpjă, și începători, cu care lucrea
ză prof. Luchian Ciorici), gimnasti
că (grupa de băieți este pregătită 
de prof. Constantin Berescu, iar 
cea de fete de prof. Marcela Că
lin) și handbal (o grupă condusă de 
prof. Constantin Nedclcu). Atletis
mul are acum trei grupe, două de 

. băieți și una de fete, din care prof. 
Ion Chițaniuc speră să scoată cîți
va juniori valoroși, îndeosebi din 
sprinterul Gh. Dima și din Ilie 
Dorip. alergător de fond. A apărut, ___ __ _____ ____
de asemenea o grupă de începători. r nile, talentiă'\elo 'r ’7estațh^ 
cu care ‘■e ocupă prof. Simion Va- - -
siliu. Voleiul, care este reprezentat 
și în divizia școlară și de juniori 
prin echipa de fete a prof. Ion Du
mitri u, ar putea fi plasat Pe o po-

ziție fruntașă în cadrul Școlii spor
tive, dar trebuie să subliniem nece
sitatea ca profesorii să se preocu
pe mai mult și de problema selec
ției, pentru a crea și individuali
tăți, nu numai echipă. De altfel, 
această ' 
tată cu 
pe roze

După
Dumitru Miță, directorul școlii, vor 
fi adăugate secții noi (baschet și 
tenis), astfel incit, pînâ la sfirșitul 
anului. Școala sportivă va număra 
7 secții pe ramură de sport cu un 
total de 458 de elevi. Am înțeles, 
de asemenea, că în această perioa
dă se desfășoară o amplă acțiune 
de dirijare a elementelor celor mai 
talentate spre performanță. Ne-ar 
place să credem că nu va fi o ac
țiune formală, pentru a obține un 
număr împătrit de sportivi, ci un 
riguros examen de selecție care să 
aibă în vedere calitățile, aptitudi-

în perioada de pauză 
nala, care va interveni 
fășurarea etapei a XXIII-a a Di
viziei A peițțru a face loc turneului' 
din America de Sud al echipei na
ționale. divizionarele A vor sus
ține, firește, jocuri amicale, de 
menținere a formei sportive.

St-eaua, de pildă, va juca marți 
9 aprilie — pe stadionul Ghencea, 
în compania cunoscutei formații de 
club iugoslave, O.F.K, Belgrad,

Meciul va începe la ora 16 și va 
fi condus la centru de arbitrul 
Chevorc' Ghemigean.

în deschidere, de la ora 15, un 
meci de old-boys între echipele 
Steaua și Dinamo. Vor evolua, prin
tre alții, foste glorii ale fotbalului 
nostru, ca Voinescu, Apolzan, 
Bone. Onisie, Jenei. Constanții), 
Cacoveanu (Steaua), Uțu, Nicușor, 
CăLinoiu. Szoțce, Ene II. Nunweiller. 
III și Nunweiller IV (Dinamo).

.

AL REVISTEI

DIN CUPRINSUL 
CĂREIA

• Importante hotârîri luate 
de plenara Comitetului federal 
pentru îmbunătățirea activității 
fotbalistice la toate eșaloanele 
(extrase din planul de măsuri; 
amănunte asupra noii „Com
petiții a speranțelor"; confirma
rea antrenorilor echipelor na
ționale, etc).

• Cuplajul Interbucureșteon 
în comentarii și cifre ; notele 

‘ ’ șl
22

acordate jucătorilor 
lor în etapele 21 și 
viziei A :

• Echipa etapei.... 5'
campionatului la ora

arbitri- 
ale Di-

echipo 
actuală.

• La „Interviul săptâminii*, 
o foste glorie a fotbalului ro
mânesc — portarul timișorean 
PAVI.OVICI ;

• O pagină euprinzind 9 co
mentarii de la cele mai dis
putate partide din Divizia B, 
clasamente, etapele viitoare ;

• Tur de orizont printre ca
lificatele fa C.M. *74.

• Va absenta italia din vi
itoarea ediție a C.CE. ?

• Zogalo a declanșat „Com
pania titlul mondial nr. 4”

• Rubricile permanente: DI
ALOG CU CITITORII, CARNET 
EXTERN, DIN FOTBALUL IN
TERNATIONAL, MAGAZIN EX
TERN, AGENDA TURNEULUI 
JUBILIAR

■

Laurențiu DUMITRESCU

XIII.

aduce 'la cunoștință partici-

Redăm 
programul

PARTICIPANȚILOR — 
PRONOSPORT DE DU- 
7 APRILIE 1974

IN ATENȚIA
CONCURSUL

MINICĂ

concursului Prono-

pentru pronosportiști 
concursului.

roșu — Dinamo 
Arad — Petrolul
— Juvenlus
— Foggia

Programul
sport de duminică 7 aprilie 1974 
cuprinde o serie de meciuri atrac
tive șl interesante, avînd în ve
dere evoluția actuală a echipelor 
înșerise în concur?.

I. F. C. C-ța — C.S.M. Reșița 
II. Rapid — C.F.R. Cluj

„U“ Cluj — Poli. Timișoara
F. C. Argeș — Jiul
Poli. Iași — Steaua
Roma — Lanerossi
Steagul
U. T
Cesena
Genoa
Tnțernazionale — Fiorentina 
Torino —- Bologna
Verona — Milan

observație se cere comple- 
aceea. că nici echipa nu stă 
în seria din care face parte, 
cum ne mărturisea prof.

litatea lor de a deveni mari per
formeri. Și așteptăm cit mai curînd 
primele roade ale școlii sportive 
bîrlădene...

Dotbaliștii bîrlădeni desăvârșesc tehnica driblingului și a săriturii pentru lovitura cu capul prin mijloacele aju
tătoare cele mai adecvate

IN CÎTEVA RÎNDURI
• In municipiul Bîrlad 

activează astăzi cinci gru
pări sportive mai cunos
cute: A.S. Rulmentul (care 
are o echipă de rugby in 
prima divizie a țârii, una 
de fotbal în ..C- și una de 
lupte greco-romane în cam
pionatul de calificare). 
Școala sportivă (cu secții 
de volei fele — tn divizia 
școlară — atletism, hand
bal, rugby, gimnastica și, 
ill perspectivă, baschet șl 
tenis de cîmp). A.S. con
fecția (cu echipă de poDiee 
tn campionatul de califi
care pentru divizia A și cu 
secție de atletism profilată 
Pe cros), A.S Metalul (CU 
secție de popice. în cam
pionatul de calificare pen
tru A, șl de box) șl Știința 
Inyâțămînt (cu echipă mix
tă de șah).

la divizionara A de 
Rulmentul. au pic-

a De
rugby.....................
cat fa alte echipe (iu mai 
puțin de 22 de jucători : 
Bărgâunaș, Postolaehe. 
Cristea. Bucos, Motrescu, 
Florescu, D. Rășcanu, Duță, 
Ionică, Spiratos, Mihalașcu, 
Bădina, Manaz. T'opa. Pas
cal. Necujail. Tăcu. Căldă- 
rgru. D. Rășcanu. Vasiiiu, 
Eftimie. Chirundajan.

• In campionatele jude
țene activează o echipă de 
fotbal (Autobuzul). (; echi
pe de handbal-junior) (bă
ieți și fete), atleți și atlete 
din S licee șl din ' 
generale, popicari.

a Campionatele 
pale de seniori 
disciplinele handbal (5 e- 
cbipe masculine și 4 femi-

5 școli

munici- 
cuprlnd

nine), volei ți echipe mas
culine), popice (fim -T 4f)> 
șah 0 echipe mixte), fot
bal (6). tenis de masă (5). 
La juniori există campio
nate la popice <4 echipe 
masculine și 4 feminine), 
handbal (6). rugby, fotbal, 
atletism, șah, volei și tenis 
de masă (cite 4 echipe). 
Există și campionate muni
cipale rezervate copiilor, la 
atletism, fotbal. handbal, 
șah. volei și tenis de masă.

• în Bîrlad activează 3ti 
de profesori de educație 
fizică, 25 de antrenori ca
lificați și peste lOo de in
structori.

c na marginea orașului 
este tn construcție un com
plex sportiv Chiar In 
centrul Birladuluj se aflâ

stadionul vechi cu teren 
de fotbal, pistă și sectoare 
de atletism, teren bltumi- 
nat pentru volei, baschet 
ți handbal. Tot în centru 
se află șl sala de sport (Cu 
dimensiunile 30X17 m). Li
ceele i și 2 au la rindul 
lor. cite o sală. Cu excep
ția școlii generale nr. 
toate celelalte dispun 
terenuri simple, io . . 
bază spprtivă (Voința) are 
terenuri șle handbal, volei 

baschet, iar Confecția 
terenuri de handbal, volei 
Și o popicărte acoperită cu 
două piste. La Metalul șl 
C.F.R. se mal află cite o 
popicărle (2 șl. respectiv, o 
pistă); A.S. Rulmentul dis
pune de un bazin olimpic 
descoperit (cu trambulină 
de 3 m pentru sărituri) și 
<Jg un teren de volei.

4, 
d<> 

alta

I

Se
punților la concursul Pronosport de 
duminică 7 aprilie 1974 că meciul 
VI. S C. Bacău — A.S.A Tg. Mu
reș se înlocuiește eu meciul Ro
ma — Lancrossi. făeîndu-se și cu
venitele modificări pe afișele și 
fluturașii de concurs.

Cîștigurile concursului PRONO
SPORT din 31 martie 1974

Categoria
ante IOV. a

Categoria a ll-o
43,25 varianta a 3 331

Categoria o Ili-a
609,20 variante a 355

(12 
lei.

(11 
lei.

rezultate)

rezultate)

Rrubrică redactată
LOTO-PRONOSFORT

do



DUPĂ 54 MARI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA LUPTELOR, 
UN PALMARES ANUAL EUROPEAN

HltU ClNGA CONDUCE IA CAT. 52 kg.
După o consultare minuțioasă a 

arhivei Centrului de documentare 
al Federației internaționale de lup
te, care funcționează la Budapesta, 
s-a constatat că . nici un organ al 
F.I.L.A. sau vreo publicație spor
tivă n-a alcătuit încă un palmares 
anual în sportul luptelor, luînd ca 
bază de punctaj campionatele mon
diale, europene, precum și alte mari 
competiții internaționale. De la a- 
ceastă constatare a pornit redacto
rul ziarului „Nepsport", Istvăn Szc- 
4teres, în migăloasa sa muncă de a 
.stabili o ierarhie europeană pe 
2973. în alcătuirea clasamentelor 
pe categorii de greutate (la am
bele stiluri) s-au luat în conside
rație, în primul rînd, campionatele 
șîumii și ale continentului, o serie 
de mari întreceri internaționale, 
■printre care și campionatele inter
naționale ale României, Universiada, 
„Cupa Klippan" (Suedia), memoria
lele „Ivan Podubnîi" (U.R.S.S.), „Ni
kola Petrov" (Bulgaria), „Pvtla- 
sinski" (Polonia), „Cupa Eliberării" 
(Ungaria) și altele. Aceste compe
tiții au fost împărțite în trei cate
gorii A, B și C, după numărul ță
rilor participante la ele.

Interesant este de subliniat că, 
în cursul anului 1973, au avut Ioc 
.34 de mari competiții internațio
nale, la. care Ah luat parte luptă
tori din 24 de țări europene, ceea 
ce a permis includerea în clasa
ment a nu mai puțin de 567 de 
concurenți.

Punctajele s-au acordat sportivi
lor în funcție de locurile ocupate 
în diferite mari competiții. De pil
dă, la C.M. punctajul este echiva
lent cu 20 p locul I, 17 locul II, 15, 
13 etc., la C.E. — 18, 15, 13. 11 etc. 
Pentru locul I la un concurs inter
național din grupa A, câștigătorul 
primește un punctaj echivalent cu 
locul IV de la C.E. ș.a.m.d. ?

în ierarhia ,.73" pe loc de cinste 
figurează sportul luptelor din țara 
noastră : locul 3 pe națiuni la li
bere. 4 la greco-romane și 3 la cele 
două stiluri. La greco-romane, Ia 

52 kg cap de listă este Nicu 
Gingă, campion mondial pe 1973; 
Gh. Berceanu (campion european) 
ocupă locul secund la 48 kg, Va
sile lorga se află pe locul II la cat. 
82 kg — libere. O serie de alți 
luptători români, ca N. Dumitru, 
P. Cearnău, V. Dolipsclji, I. Păun, 
N. Neguț, N. Martinescu, E. Panai- 
te, L. Simon figurează pe locuri 
fruntașe ale clasamentelor respec
tive.

Dar, iată, primele trei locuri la fie
care categorie și punctajul acordat : 
GRECO-ROMANE — cat. 48 kg : 1. 
Zubkov (U.R.S.S.) 52 p.. 2. GHEOR
GHE BERCEANU (ROMANIA), 44 p.,
2. Hristov (Bulgaria) 37 p... 9. C.
Alexandru 19 p : 52 kg : 1. NICU 
GINGA (ROMANIA) 57 p., 2. Micha- 
Jic (Polonia) 43 p., 3. Donesecz (Un
garia) 45 p ; 57 kg : 1. Tralkov (Bul
garia) 53 p„ 2. J. Lipien (Polonia) 
52 p„ 3. Frigid (Iugoslavia) 33 p, 4. 
M. DUMITRU (ROMANIA) 33 p... 7. 
I. BACIU 29 p ; 62 kg : 1. K. Lipien 
(Polonia) 56 p„ 2. Davidi.an (U.R.S.S.) 
43 p„ 3. Kavkaiev (U.R.S.S.) 35 p... 5. 
I. PĂUN 34 p ; 63 kg : 1. Hisamutdi- 
nov (U.R.S.S.) 68 p, 2. Wehling
(R.D.G.) 43 p., 3. Damjanovici (Iugos
lavia) 39 p... 8. E. HUPCA 19 p... 11. 
GH. CIOBOTARU 15 p, 74 kg : 1. 
Kolev (Bulgaria) 63 p., 2. Gopfert 
(R.D.G.) 42 p.. 3. Macha (Cehoslovacia) 
31 p... 6. A. POPA 25 p ; 82 kg : 1. 
Liberman (U.R.S.S.) 55 p., 2. Apders- 
son (Suedia) 41 p., 3. Janota (Ceho
slovacia) 34 p ; 90 kg : 1. Rezanțev 
(U.R.S.S.) 64 p., 2. Nikolov (Bulgaria) 
41 p„ 3. Kwiecinski (Polonia) 33 p... 
5. N. NEGUȚ 26 p : 100 kg : 1. Bal- 
bosin (U.R.S.S.) 67 p.. 2. Goranov
(Bulgaria) 47 p„ 3. Skrzydlewskj (Po
lonia) 29 p... 5. N. MARTINESCU 
26 p ; +100 kg : 1. Tomov (Bulgaria) 
68 p., 2. Morciladze (U.R.S.S.) 44 p.,
3. V. DOLIPSCHI (ROMANIA) 39 p...

Nicu Gingă, campionul lumii la categ. 52 kg (lupte greco-romane) exe- 
cutînd un spectaculos tur de cap

8. R. CODREANU 24 p. CLASAMENT 
PE NAȚIUNI: 1. U.R.S.S. 895 p„ 2. 
Bulgaria 640 p„ 3. Polonia 401 p., 4. 
ROMANIA 390 p„ 5. Ungaria 226 p, 
6. Iugoslavia 216 p.

LIBERE — cat. 48 kg : 1. Isaev 
(Bulgaria) 57 p., 2. Dmitriev (U.R.S.S.) 
56 p., 3, Gadjiev (U.R.S.S.) 33 p...
6. I. ARAPU 21 p., 7. I. VAN- 
GHELICI 19 p... 12. A. NEAGU 12 p. 
52 kg : 1. Alahverdiev (U.R.S.S.) 
56 p„ 2. Alan (Turcia) 31 p.. 3. Hen
rik (Ungaria) 30 p... 6. P. CEARNĂU 
21 p. ; 57 kg : 1. Leonov (Bulgaria) 
45 p„ 2. Jumin (U.R.S.S.) 32 p.. 3. 
Klinga (Ungaria) 27 p... 10. P. CEAR- 
NĂU 15 p (figurează la două catego
rii) : 62 kg : 1. Abdulbekov (U.R.S.S.)

P.. 2. Iankov (Bulgaria) 38 p.. 
Stahr (R.D.G.) 32 p., 4. P. COMAN 
p ; 68 kg : 1. Nasrulaev (U.R.S.S.) 
p., 2. Kocsis (Ungaria) 33 p.. 3. 

Stoikov (Bulgaria) 32 p... 9. P. AN- 
DRONE 15 p: 74 kg: 1. Segcr
(R. F. G.) 48 p., 2. Azuraliev
(U.R.S.S.) 39 p,. 3. Stavrev (Bulgaria) 
33 p... 12—13. EM. CRISTIAN și T. 
PANCA cîte 17 p : 82 kg : 1. Siulin 
(U.R.S.S.) 57 p„ 2. V. IORGA (Ro
mânia) 46 p., 3. Abilov (Bulgaria) 
35 p ; 90 kg : 1. Tediașvili (U.R.S.S.) 
61 p., 2. Stottmeister (R.D.G.) 45 p„ 
3. Surikov (U.R.S.S.) 41 p: 100 kg:
1. Jarigin (U.R.S.S.) 61 p., 2. Guliut- 
kin (U.R.S.S.) 45 p„ 3. Csatări (Un
garia) 43 p... 5. E. Panaite 33 p ; 
+ 100 kg : 1. Angiev (U.R.S.S.) 56 p.,
2. Modebadze (U.R.S.S.) 45 p.. 3.
Baev (Bulgaria) 42 p„ 4. L. SIMON 
41 p... 12. ST. STÎNGU 14 p. CLASA
MENT PE NAȚIUNI : 1. U.R.S.S.
1 238 p.. 2. Bulgaria 533 p„ 3. ROMA
NIA 292 P„ 4. Turcia 242 p.. 5. Un
garia 230 p., 6. Polonia 229 p.

AMBELE STILURI : I. U.R.S.S. 
21.33 p„ 2. Bulgaria 1 173 p.. 3. RO
MANIA 682 p., 4. Polonia 630 p... 5. 
Ungaria 456 p., 6. R. D. Germană 
351 p.

57 
3.
29
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SCHI

GERHARD GRIMMER (R. D. Germană)

Multe decenii la rînd, cei mal buni 
schiori in probele nordice s-au do
vedit a fi sportivii scandinavi și so
vietici. iată însă că acum, unul 
dintre marii campioni ai probelor de 
fond a devenit un sportiv dintr-o 
altă țară. E vorba, despre Gerhard 
Grimmer din R.D. Germană, ale cărui 
performanțe s-au impus în arena in
ternațională.

Născut la 6 aprilie 1943, la Katha- 
rinaberg, ' ' . *
Grimmer s-a stabilit la Oberhof, unde 
a devenit membru al clubului spo-rtlv 
Vorwărts din localitate. Deși a prac
ticat din copilărie schiul, rezultatele 
sale de valoare au apărut destul de 
tîrziu. La C.M. din 1966 ocupă abia 
locul 29 în proba de 15 km, locul 19 
pe 30 km și locul 9 pe 50 km. La 
J.O. 1968 se clasează al 15-lea pe «30 
km, iar la C.M. 1970, cel mai bun 
rezultat din cele trei probe la care 
a concurat este acela de la 50 km 
locul III. La următoarea Olimpiadă, 
cea de la Sapporo, din cauza îmbol
năvirii, nu ia startul decît într-o sin
gură probă, cea de ștafetă, în care 
echipa R.D.G. se clasează pe poziția 
a 6-a.

Anul marii afirmări este 1974. La 31 
de ani, ciți are astăzi Grimmer, cele
brul schior german ocupă următoa
rele locuri la C.M. : devine campion 
mondial la 50 km și în proba d© 
ștafetă, în echipa R.D.G. locul II la 
15 km, și locul 6 la 30 km.

Inginerul economist din Oberhof 
(1,74 m înălțime, 67 kg greutate) a 
cîștigat în perioada 1965—1974 nu mai 
puțin de 
țării.

în Thuringia. Gerhard

NOI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA
COMERCIALIZĂRII TENISULUI
STOCKHOLM, 2 (Agerpres). - 

Grupul de lucru al asociațiilor eu
ropene de tenis, întrunit la Stoc
kholm, a decis să procedeze la or
ganizarea și dezvoltarea sportului 
alb în Europa pentru a face față con
curenței comerciale a organizației a- 
mericane World Team Tennis (WTT). 
La lucrări au participat Philippe 
Chatrier (Franța), Paolo Angeli (Ita
lia) Horst Kloster-Kemper (R.F.G.), 
Mats Hasselquies ' (Suedia). In ca
drul acestei acțiuni. Franța se va o- 
cupa de domeniul tehnic și dezvolta
rea metodelor de antrenament, 
lia își va asuma sarcina coordonării 
turneelor europene rezervate jucă
torilor sub 21 de ani, R. F. .Germa
nia va organiza activitatea jucători
lor care nu pot participa la marile 
concursuri, iar Suedia va ține legătura 
cu federațiile naționale.

între altele. Philippe Chatrier 
președintele forului francez de spe
cialitate — a cerut ca Federația in
ternațională de tenis să-și revizuiașeă 
concepțiile sale actuale pentru a se 
putea opune imixtiunii promotorilor 
particulari.

Totodată, din New York se anunța 
că tenismanul australian John New
combe intenționează să nu mai re
înnoiască participarea sa la' circuitul 
W.C.T. „Joc ite nouă săptămini fără 
întrerupere. Evident, este prea mult... 
Ritmul care ni se impune este epu
izant atît din punct de vedere psihic, 
cit și fizic". — a declarat Newcom-

be, care a suferit o înfrîngere în re
centul turneu de la Atlanta (Geor
gia), în fața americanului Dick 
Stockton. Acesta a câștigat finala. în- 
vingîndu-1 pe cehoslovacul Jiri Hre- 
bec cu 6—2, 6—2.

TURNEUL W.C.T.
• •

DE LA MUNCHEN
nou 
pri- 
Iată

La Miinchen a început un 
turneu de tenis contînd 
ma grupă a circuitului 
rezultatele din turul 
Dent — Nowicki 7—6, 
— Pattison 4—6, 7—5, 6—3 ; McMa
nus — Proisy 4—6, 6—3, 6—4 ;

pentru
W.C.T.
inaugural :

6—3 ; Pilici

Chanfreau — Seegers 6—4, 3—6, 
7—5 ; Dominguez — Fichtel 6—3, 
7—6 ; Orantes — Elschenbroich 
6—4, 7—6, 7—5 ; Van Dillen — 
Drysdale 6—2, 6—3 ; Fibak — Ruf- 
fels 6—3, 0—6, 7—5.

PE GHEAȚA ȘI PE
9

ZAPADA
FINIȘ ÎN 

CUPEI
ÎNTRECERILE 

EUROPEI" LA SCHI
Au luat sfîrșit întrecerile pentru 

„Cupa Europei" la schi feminin. La 
actuala e<jiție a competiției, trofeul 
a revenit schioarei Elena Matous (San 
Marino), care a totalizat 195 puncte. 
Au urmat-o in clasamentul final Con
chita Puig (Spania) — 154 
Vivet-Gros (Franța) — 133 
Chalvin (Franța) — U0 p. 
Totschnig (Austria) — 112

Ultima probă a
de slalom special de la 
(Italia), a fost ciștigată 
Chalvin, cronometrată în 
manșe cu timpul de 90,71
43,64). Pe locurile următoare s-au si
tuat Wilma Qatta (Italia) — 92,07 și 
Elena Matous — 92,26.

TURNEUL DE HOCHEI 
LA PRAGA

DE 1 h 12:50, urmat de norvegianul Pal 
Tyldum — lh 14:32 și canadianul 
Hans Skinstad — 1 h 15:10.

p, Agnes 
p„ Odile 

și Brigite
P-

competiției, cursa 
Caspoggio 
de Odile 

cele două 
(47,07 plus

în cadrul „Cupei F /. R. A."

SPANIA MAROC 220
în cadrul „Cupei F.I.R.A." la 

rugby, selecționata Spaniei a în
vins cu scorul de 22—0 (6—0)

Marocului.echipa
putat la Madrid, 
peste 5 000 de spectatori.

Jocul s-a dis- 
în prezența , a

După debutul sezonului internațional în scrima leminină

O competiție de mare anvergură, 
implicînd o participate largă și 
totodată foarte valoroasă, consti
tuie, fără îndoială, un moment de 
referință în anaiiza situației exis
tente într-o anumită ramură spor- 

..tivă. . O asemenea competiție este, 
pentru scrima feminină, „Trofeul 
Martini" care se desfășoară cu re
gularitate., devenind din anul 1966 
cea mai importanță confruntare in
dividuală a floretistelor din lumea 
întreagă, după J.O. și C.M. Ea des
chide, de fapt, seria mărilor turnee 
feminine în fiecare an fiind pro
gramată în continuarea competiției 
pe echipe de club dotată cu Cupa 
Europei.

Anul acesta. „Trofeul Martini" a 
reunit, pe planșele de lă Palazzo 
dello Sport din Torino, 167 trăgă
toare (numărul înscrierilor ajun
sese aproape la 200). S-a putut 
constata, cu acest prilej, că pe 
lingă delegațiile foarte numeroase 
ale țării gazdă (31 sportive), ale 
Franței, Elveției și Angliei (cite 15 
sportive), au trimis un număr spo
rit de trăgătoare Ungaria (13) și 
Polonia (11). Chiar și țări în care 
scrima feminină abia își caută 
drumul spre afirmarea internațio
nală (Bulgaria, Cehoslovacia, Iu
goslavia, ca și Olanda, Canada sau 
Iran) au avut cîte 6—7 reprezen
tante în întrecerea de la Torino. 
Reiese, clar, că „Trofeul Martini" 
este privit, din ce în ce mai mult, 
ca un excelent prilej de a roda și 
verifica efective largi de floretiste 
și nu numai de afirmare a unor 
individualități aflate în vîrf de for
mă Ia momentul respectiv. Această 
optică a fost adoptată, de altfel, și 
de federația noastră de speciali
tate care, anul trecut, a trimis la 
Torino, două din tinerele noastre 
talentate (Magdalena Bartoș și Au
rora Crișu, prima terminînd chiar 
printre finaliste), iar anul acesta 
pe Bartoș și Viorica Draga (Crișu, 
care fusese înscrisă, n-a putut par
ticipa. aflîndu-se în perioadă de 
refacere după un accident). Păre
rea noastră este că ar trebui să se 
profite mai mult de existența unei

asemenea competiții și de condi
țiile avantajoase oferite de orga
nizatori, iar la viitoarea ediție să 
prezentăm o garnitură augmentată 
cu alte elemente de perspectivă, 
vizate pentru J.O, de la Montreal.

Acest turneu permite sportivelor 
tinere nu numai să urmărească 
modul în care evoluează floretis- 
tele cu o foarte bogată experiență, 
cu palmares deosebit de prestigios, 
dar chiar să se măsoare cu ele. 
Draga, de. exemplu, a întîlnit, de 
două ori. în primele tururi, pe 
cunoscutele trăgătoare Elena Be-

@ Marele turneu a devenit și 
o „școală"
Este 
garnituri 
maestrele planșetei și 
val" @ Elena Belova și-a asi
gurat al doilea trofeu din is
toria competiției

a speranțelor ® 
de dorit să prezentăm 

mai largi ® între 
„noul

Iova și Claudine Josland și dacă 
rezultatele sale au fost modeste, 
aceasta se datorește faptului că 
excesul 
dicat-o
țele pe care le posedă. în schimb, 
Bartoș — cu structură psihică mai. 
solidă și cu experiența unei prea
labile participări — a fost pe 
punctul de a intra din nou în fi
nală. Ea a trecut, de altfel,' prin 
două baraje : în sferturi de finală 
a luptat alături de campioana 
mondială Valentina Nikonova, ce- 
dîndu-i cu 2—4 în primul asalt și 
întrecînd-o cu 4—1 în baraj, ceea 
ce a avut ca urmare eliminarea 
prestigioasei floretiste din compe
tiție și în semifinale, unde a ieșit 
din cursă.

Ceea ce s-a petrecut cu tinerele 
noastre sportive s-a repetat și cu 
altele care, chiar dacă au părăsit 
întrecerea după cîteva tururi, 
și-au îmbogățit, fără îndoială, ex-

de emotivitate a împie- 
să-și valorifice cunoștin-

HANDBALISTELE

ÎN TURNEUL

IUGOSLAVIEI ÎNVINGĂTOARE

DE LA NEUBRANDENBURG

La Praga au continuat întrece
rile turneului internațional de ho
chei pe gheață, la care participă 
echipe din U.R.S.S. și Cehoslova
cia. Torpedo Gorki a 
sooruil de 7

învins cu 
■4 (2—1, 3—2, 2—1) 

formația II. Z. Litvinov, iar forma
țiile Tesla Pardubice 
au terminat la 
(2—0, 1—2. 1—2).

o.

și Dinamo Riga 
egalitate : 4—4

In continuarea 
turneului, Torpedo Gorki a dispus 
de Skoda Plsen cu 3—2 (1—1, 0—0,
2— 1), iar Dinamo Riga a învins pe
Ceske Budejovice cu 4—3 (1—1,
3— 1, 0—1).

PAL TYLDUM ÎNVINS LA 
MONTANA

La Bozeman (Montana) se desfă
șoară întrecerile campionatelor de 

S.U.A., competiție la 
și sportivi din alte 
Proba masculină de 

cîștigată de vest-ger- 
Demel cu timpul de

întrecerile 
schi fond ale 
care participă 
țări ale lumii. 
20 km a fost 
mânui Walter-

TELEVIZIUNEA AMERICANĂ

CONCURS DE SCHI LA 
KLAGENFURT

Proba de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de schi de 
la Klagenfurt a fos_ț cîștigată de Iri- 
gemar 
trat in 
3:11.65.
clasat 
3:13.16.

Stenmark (Suedia), cronome- 
două manșe, cu timpul de 
Pe locurile . următoare s-au 
Josef Pechtl (Austria) — 
Othmar Kirchmaier (Austria) 

— 3:13,36. Rene Arpin (Franța) — 
3:14,50.

„LEII" LONDONEZI 
CiȘTIGĂ

întru-un meci internațional de ho
chei pe . gheață, disputat la Londra, 
echipa „London Lions" a învins cu 
sco.rul.de 10—4 (3—1. 4—0. 3— 3) for
mația suedeză I. K. Djurgaardcn. 
Golurile gazdelor au fost marcate 
de Jakubo (3). McCutcheon (3), Mc 
Cann (2), Anderson și Johnson.

CRITICATĂ LA MONTREAL

Campion al țării sale, o singură 
dată (în 1966), Juhani Șuutarinen a 
așteptat foarte mult plnă ctad a reu
șit să se Impună în arena internațio
nală a blatlonulul : șl-a văzut visu
rile împlinite de abia anul acesta, la 
c.M. de la Minsk, la vlrsta de 31 de 
alpar satisfacția a fost dublă. Ser
gentul din trupele grănicerilor fin
landezi de la imatri se întoarce în 
tară aureolat cu două titluri de cam
pion mondial, la 20 tan șl 10 km in
dividual. Așadar, el a adus două din 
cela trei medalii de aur ale Finlan
dei.Principalele atu-urt ale campionu
lui finlandez stat rezistența ieșită din 
comun la alergarea pa schiuri. ta 
eluda unul fuleu redus (are 1,58 m (0 
înălțime șl o greutate de 58 kg) ex
trem de ridicata viteză de execuție 
șl precizie a tragerilor în poligon. A 
obținut pînă acum, medalia de ar
gint la ștafetă, la J.O. din 1972 șl 
doar locul VI la proba individuală 
de 20 km la C.M. din 1973.

„Practic btatlonul de foarte multă 
vreme — avea să declare noul cam
pion al lumii la una din conferințele 
de presă — și nu mai speram într-o 
realizare, mai ales de asemenea pro
porții. încă nu știu dacă fa vîrsta 
mea voi abandona sportul de perfor
manță îmi permit o glumă ; cele 
două titluri de campion mondial 
mi-au... încurcat socotelile. Dacă nu 
reușeam, acesta era ultimul an 
sport. Acum nu știu, însă, 
fac...u.

BIATLON

(Finlanda)JUHANI SUUT ARINEN

18 titluri de campion

.< c-z+x

BERLIN, 2 (Agerpres). 
neul internațional feminin 
bal de la Neubrandenburg (R. D. 
Germană) ă fost cîștigat de echipa 
Iugoslaviei, deținătoarea titlului 
mondial. Handbalistele iugoslave 
au terminat la egalitate 11—11 
(5—5) cu echipa R. D. Germane în

— Tur- 
de hand-

ultima partidă a competiției. Pe lo
cul trei s-a clasat reprezentativa 
Ungariei, urmată de U.R.S.S., Po
lonia și Cehoslovacia.

Alte rezultate înregistrate în ul
timă zi : Ungaria — Polonia 19—13 
(7—8)'; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
16—7 (11—3).

periența de concurs, ău realizat a- 
cumulări deosebit de utile pentru 
evoluția lor ulterioară. Apropia
tele campionate mondiale de tine
ret vor avea, mai mult ca sigur, 
printre protagoniste pe exponen
tele „boului val" care au luat, la 
Torino, o lecție de înaltă măies
trie sportivă, în compania celor 
mai ilustre florete din lumea 
scrimei.

înioreîndu-ne privirea spre con
curentele care s-au impus în edi
ția din acest an a „Trofeului Mar
tini" trebuie să subliniem, în pri
mul rînd, marele succese al spor
tivei sovietice Elena Belova. Ea 
și-a asigurat de pe acum al doilea 
trofeu definitiv realizînd Un re
cord de prezențe (3) în fruntea 
clasamentelor primelor patru 
cele 5 ediții care alcătuiesc 
ciclu al competiției. Succesul 
n-a fost dobîndit fără emoții, 
ex-câmpioana mondială de 
Viena; Chantal-Demaille i-a smuls 
o victorie, ceea ce a dus la un 
baraj între ea și sportiva sovie
tică. baraj terminat în favoarea 
acesteia din urmă cu 4—2. Este 
interesant de reținut că Demaille 
ar fi putut cîștiga . fără compli
cații turneul dacă n-ar fi pierdut 
un asalt la tînăra poloneză Gra- 
zyna Makowska-Staszak (fostă 
vice-campioană mondială de ti
neret în 1972 si clasată pe locul 5 
în campionatul similar din 197.3), 
o trăgătoare cu un apreciabil ba
gaj de cunoștințe și cu multă ini
țiativă pe planșă. Ea a terminat 
pe locul 5, fiind precedată de flo- 
retistele maghiare Tldiko Bobis (3) 
si Maria Maros (4). despre care 
este cazul să precizăm că nu au 
făcut parte din echipa Ujpesti- 
Dozsa, câștigătoarea Cupei Europei 
și deci au intrat în turneul indi
vidual cu forțele intacte. Tncă un 
detaliu care demonstrează utili
tatea unor garnituri mai mari de 
sportive la competiții de amploare 
și programate în continuare, fără 
nici un răgaz, mai ales pentru 
componentele echipelor care ajung 
la disputele pentru locurile 1—2 
și 3—4 ale Cupei Europei. Acestea 
nu au, de obicei, decît 5—6 ore de 
somn între ultimele confruntări ale 
întrecerii ne echipe si primele a- 
salturi ale „Trofeului Martini".

După cum se vede, nu-i deloc 
gratuit termenul de maraton folo
sit într-o asemenea împrejurare. 
Și, pe planșă, nu se cere numai 
rezistență, ci și o luciditate per
fectă în aprecierea inițiativelor 
adversarului, în construirea pro
priilor tale acțiuni...

Contractul perfectat între Compa
nia americană de televiziune ABC 
și Comitetul de organizarea Jocu
rilor olimpice de vară de Ia Mont
real, pentru transmiterea întreceri
lor olimpice din 1976. în S.U.A., 
comportă unele clauze care, aduc 
prejudicii companiilor din alte țări 
— scrie ziarul „Ea Pressc” din 
Montreal.

Una din clauzele acestui contract 
(în valoare de 25 de milioane de 
dolari) stipulează că sus-citata com
panie deține un monopol-în ceea ce

privește transmisiile, personalul sau ' 
avînd acces nelimitat la locurile de 
concurs. în afară de aceasta. Com
pania A.B.C. are prioritate de ale
gere a locurilor de amplasare â.ca
merelor de luat vederi, Atteasth 
duce la riscul.de a p’une Comițetiil 
de organizare intr-o situație , neplă
cută'față de companiile de televi
ziune din alte țări, care desigur nu 
vor fi de acord eu un tratament 
preferențial acordat lui „American 
Broadcasting Corporation", conchi
de ziarul canadian.

TELEX

căci 
la

13 cicliști cehoslovaci se pregătesc 
intens, la Nymburk, in Boemia 
Centrală, pentru „Cursa Păcii" care 
va debuta la 8 mai, urmînd anul 
acesta itinerarul: Varșovia — Ber
lin — Praga

Foto : C.T.K. — Praga

Pe patinoarul de mare altitudine „Medeo"

Oslo s-a disputat întâlnirea feminina 
gimnastică dintre echipele Norvegiei 

șl R.D. Germane, oaspetele a i terminat 
învingătoare cu scorul de 360.3 
puncte. La individual compus, pe 
loc s-a clasat Hannelore Zinke 
Germană) cu 73 puncte.

_ MO 
primul 
(R. D.

Sebastian BONIFACIU

VASILE COROȘ A REALIZAT
CEL MAI BUN TIMP PE 500 m

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — pe pati
noarul de mare altitudine „Medeo", din 
apropiere de Alma Ata, sportiva sovie
tică Tatiana Averina a realizat în proba 
de 1 550 m timpul de 2:14,0. performanță 
superioară recordului mondial oficial 
deținut de olandeza Stien Kaizer cu 
2:15,8.

în proba de 500 m rezervată concuren- 
țitar de peste hotare, cel mal bun timp 
a fost realizat de românul Vasile Coroș 
— 41,99. L-au urmat In clasament stepa- 
nek (Cehoslovacia) — 42,14, Drzedzit (Po
lonia) — 42,16, Banzradgg (Mongolia) — 
43.62.

La 1 000 m, pe primul Ioc s-a clasat 
Novak (Polonia) — 1:26,4, iar la 3 000 m 
Tend (Mongolia) — 4:44,90, urmat de 
Gheorghe Pop — 4:50,30 — nou record al 
României.

Odată cu ultima poștă sosită luni diminea
ța la Château de Vidy din Lausanne, se
diul Comitetului Internațional Olimpic, 

s-au aflat candidaturile oficiale definitive la 
organizarea Jocurilor Olimpice de vară și de 
iarnă din 1980. Potrivit statutului C.I.O.,_ de
semnarea orașelor-gâzdă trebuie efectuată cu 
8 ani înainte de ținerea Jocurilor. Operația 
electorală va avea loc — potrivit acelulaș sta
tut — cu prilejul sesiunii anuale a C.I.O., con
vocată în 1974 la Viena.

Așadar, la 23 octombrie, vom afla din capi
tala Austriei ce au hotărît prin vot șl prin 
opțiunile lor cel 78 de membri ai C.I.O.

Deocamdată, cunoaștem candidaturile. Pen* 
tru Olimpiada de vară, de mal mult» vreme, 
este anunțată dorința orașului Moscova de a 
invita tineretul sportiv al lumii la întreceri o- 
limpice. O concurență de ultimă oră s-a ivit 
prin anunțul sosit de la Los Angeles. Cele 
două orașe au mai stat față în față, cu pri
lejul sesiunii de la Amsterdam (1970), cînd 
conclavul C.I.O. le-a preferat — pentru anul 
1976 — orașul canadian Montreal. De data a- 
ceasta, capitala sovietică ni se pare net favo
rită. In primul rînd prin temeinica pregătire 
a candidaturii, apoi prin cunoscutele calități 
ale bazelor sportive moscovite și, nu în ultimul 
rînd, pentru capacitatea organizatorică a auto
rităților sportive sovietice. Să nu uităm că, 
numai în ultimul deceniu, Moscova a găzduit 
12 campionate europene și mondiale ! Trecînd 
peste regulile anticipației în acest domeniu,

credem că Moscova va fi (cu cea mai mare 
probabilitate) primul oraș dintr-o țară socialis
tă care va găzdui Jocurile Olimpice.

în bătălia pentru învestitură, orașul Califor
nian are două dezavantaje, care sporesc șansele 
Moscovei. în primul rind, Los Angeles a mai

relief) desfășurarea probelor de schi alpin. 
Consiliul provinciei italiene Trento ar fi vrut 
să preia Jocurile, avînd ca centru stațiunea de 
sporturi de iarnă Madonna de Camplglio (pen
tru schi alpin șl patinaj), iar Valle di Sole șl 

" Non pentru celelalte probe; dar can- 
nu a primit sprijinul necesar.

IntflnnSelecționata de fotbal a Ghanei a ..
la Accra într-un joc de verificare o re
prezentativă studențească din R.F. Ger
mania. Jocul s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (0—0). Oaspeții au deschs sco-rul in 
minutul 50 prin Bergman, iar gazdele 
au egalat prin Austin în minutul 71. Fot
baliștii ghanez! au ratat in minutul 79 
o lovitură de la 11 m.

Echipa vest-gcrmanl rte polo pe ap*. 
Neustadt și-a continuat turneul tn Japo
nia jucînd la Hiroshima cu selecțio
nata țării. Gazdele au terminat înving** 
toare cu scorul de 5—3. In primul joc, 
echipa Japoniei învinsese cu 7—5 forma
ția vest-germană.

■
Ca prilejul concursului de atletism de 
la Corvallis (Oregon), etiopianul Hailu 
Ebba a cîștigat proba de o milă, par- 
curgînd această distanță in S:58,8. Kari- 
karl a terminat învingător In proba de 
IDO yarzi plat In 9,7.

CARUSELUL
CANDIDATURILOR

OLIMPICE...
găzduit Jocurile în 1932, iar în al doilea rînd 
— conform unei legi nescrise a forului olim
pic — rotația continentelor ar impune ca, după 
Montreal, Jocurile să nu revină, la ediția ime
diat următoare, pe pămînt american.

Olimpiada albă a anului 1980 are trei can
didați oficiali și ar fi putut avea chiar mai 
mulți. Localitatea finlandeză Tampere s-a re
tras pentru că nu poate asigura (în lipsă de

Văile di 
didatura _ ...__

Astfel, au rămas în cursa pentru organiza
rea J.O. de lamă 1980 : stațiunea canadiană 
Vancouver-Garibaldi (care a pierdut bătălia si
milară în 1970), localitatea americană Lake 
Placid (oare a mai fost gazda Jocurilor tn 
1932) *1 Chamonix (gazdă franceză a primei 
ediții, din 1924). Primar al orașului Chamonix, 
celebrul alpinist francaz Maurice Herzog a avut 
ldeea de a propune candidatura nu numai a 
orașului său, cl a întregii regiuni Mont-Blane, 
care include șl ansamblul de stațiuni Salnt- 
Gervais, Măgăve, Les Houches, Les Contaml- 
nes și Argentines. Această deseoneentrare, a- 
vantajoasă pe plan administrativ ți financiar, 
ar putea deveni însă un dezavantaj în raport 
cu statutul C.I.O. care cere candidatura unei 
singure localități. Stațiunile de peste Ocean se 
prevalează — după J.O. 1976 de la Innsbruck 
— de regula rotației pe care am evocat-o mai 
sus. Dar sărăcia zestrei lor tehnice (instalații, 
echipament) Ie face, deocamdată, inferioare ca 
valoare pe cîntarul opțiunilor membrilor C.I.O.

Oricum, peste 7 luni curiozitatea noastră va 
fi satisfăcută.

TenimuuMiI mexican Marcelo Lara a câș
tigat turneul Internațional de la Valencia, 
tnvingtadu-I In final* cu 8—1, 5—7. 8—4, 
8—1 pe francezul Franpois Jauffret. Proba 
de dublu s-a încheiat cu victoria cuplu
lui tara (Mexic) — spear (tagoetavta), 
care a dispus tn final» cu 7—8. 7—8 de 
perechea spantout Jimenez — Montanei».

■
Prob» simplei b*rt>»H, din cadrul pri
mului turneu Intemațianat de tenia de la 
Monte Carto a revenit jucătorului belgian 
Patrick Hombergen. învingător eu 8—8. 
2—8. 8—2 tn finala susținută eu suedezul 
Lett Johansson. în finala probei de sim
plu femei, tenlemana franceză Odile de 
Roubln g întrecut-o cu 8—«. 8—8 (aban
don) pe compatrioata sa Gail Chantreau.

Victor BANCIULESCU

In vederea meciului amical pe care echi
pa Angliei 11 va susține miercuri la Lisa
bona, în compania selecționatei Portu
galiei, antrenorul A If Ramsey a selecțio
nat un lot de 16 jucători avînd în frunte 
pe Parkes (portar), Watson, Todd, Sto
rey (fundași), Ball, Peters (mijlocași), 
Channon, Bowles, Macdonald.
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