
IERI, ÎN MECI DE VERIFICARE

L O TUL REPREZENTA TIV DE FO TBAL
F. C. GALA ȚI 1-0

In

coresp.

PROLtTAM DIN TOATg 'tâRIU', VNITI-vtt

(1-0)

ANUL XXX

S. VLAD

1 300

ALE FOTBALULUI NOSTRUPROBLEME

ȘAHIȘTII ROMANULUI

JUNIORILOR. UNA DIN MARILE

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA" $1 SPORT

4 PAGINI 30 BANI Joi 4 aprilie 1974

VILCEA: CTȘTIGĂTORII FAZEI 
JUDEȚENE A „CUPEI 

TINERETULUI” LA TENIS DE 
MASĂ

150 de tineri sportivi din șco
lile generale, liceele, întreprin
derile, , instituțiile, cooperativele 
meșteșugărești și din mediul ru
ral ale județului Vîlcea s.au în
trecut în cadrul etapei județene 
a „Cupei tineretului", ediția de 
iama, la tenis de masă. întrece
rile au avut loc concomitent la 9 
mese, în sala de sport a Liceu
lui „N. Bălcescu" din orașul 
Rîmnicu Vîlcea. Cîștigătorii aces
tui adevărat festival al tenisului 
de masă județean au fost urmă
torii : Șerban loan (Șc. gen. 2 
Drăgășani), Nicotină Ceaușescu 
(Șc. gen. 2 Brezoi), Ion Ceaușes
cu (Liceul Băile Govora), Ana 
Gheorghe (Lie. Vasile Roaită, 
Rm. Vîlcea), Emil Chirclu (com. 
Voineasa): Daniela Dincă (corn. 
Pietroasa), Ion Biteanu (Proiec
tantul Rm. Vîlcea). Ioana Dumi
trescu (Vîlceana Rm. Vîlcea). A- 
drian Stan (Voința Rm. Vîlcea) 
și Geta Manacof (Voința Brezoi). 

Nicolas FOP — coresp.

în organizarea C.M.E.F.S., în 
Colaborare cu Consiliul munici- 
p: 1 ai pionierilor din Roman s-a 
desfășurat întrecerea dă șah la 
care au participat 40 de băieți 
și fete, cei mai buni șahiști din 
școlile municipiului. Adriana Ur- 
săchel (Șc. gen. 1) și Ovidiu 
Gherasim (Șc. gen. 8) s-au deta
șat în învingători

George GROAPA-coresp.

CROSURILE HUNEDORENE
în municipiul nostru, pe sta

dionul Corvinul, peste 400 de 
tineri din» întreprinderi ți insti
tuții au luat startul în 
„Crosului tineretului", 
19—30 de ani. Pe primele locuri 
s.au clasat Ecaterina Pleșca 
(Institutul de subingineri) 
Francisc Voicec (Fabrica de 
locală).

cadrul 
categoria

Și 
Ind.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA C.N.E.F.S
Gh. BURLEA, coresp.

Ieri, la sediul C.N.E.F.S. a 
avut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia au fost expuse 
principalele probleme privind 
activitatea sportivă de masă re
ieșite din planurile de măsuri 
De 1974 ale C.N.E.F.S. și celor
lalte organizații cu atribuții în 
domeniul activității de educație 
fizică și sport.

Tovarășul Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S.. i-a infor
mat pe cei prezenți asupra di
recțiilor către care vor fi ca
nalizate acțiunile prevăzute pen
tru perioada imediat următoare. 
Astfel, în centrul atenției or
ganelor și organizațiilor . sporti
ve se află întrecerile ediției de 
vară a marii competiții cu ca
racter republican, „Cupa tine
retului”, precum și finalele de

In concursul de la BerlinCAMELIA HOȚESCU (14 ani) 2:50,1 - UN EXCELENTRECORD NATIONAL DE SENIOARE LA 200 M BRAS!
Una dintre cele mai talentate 

înotătoare ale „noului val", plo- 
ieșteanca Camelia Hoțescu (antre
nor _ Viorel Vasiliu) continuă să 
confirme progresul înregistrat în 
ultima vreme. Luînd startul în ca
drul unui concurs internațional 
desfășurat la Berlin (alături de cei 
mai buni înotători din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Polonia, Iugoslavia, 
R. D. Germană — născuți în 1959 
și mai tineri), C. Hoțescu a făcut 
o cursă foarte bună de 200 m bras. 
Ea a pornit în întrecere cu 1:24,3 
după primele două lungimi și a 
terminat pe locul doi (a cîștigat 
Ute Przybilski — R. D. Germană, 
în 2.48,9), cu timpul de 2:50,1. Ci
fra este superioară cu 3.2 sec ve
chiului record național de junioa
re și senioare stabilit de Anca 
Georgescu la 7 august 1971. In pro
ba de 100 m bras, ploieșteanca a 
sosit a treia, în 1:21,5.

Comportări meritorii au avut și 
tinerii orădenl Horațiu Neagrău 
(13 ani), care a stabilit un nou re
cord de copil la 1500 m liber cu 
18:28,1 — locul VIII șl a realizat 
4:37,7 (rp.) la 400 m llber-locul 
XII, șl Adalbert Birinl, cu noi re
corduri personale la 200 m mixt 
eu 2:29,3 (locul IV) șl 200 m delfin 
cu 2:29,0 (locul IX). Mai slab a 
concurat Minola Vasiliade; 2:47,8 
la 200 m delfin (locul 13) șl 1:13,1 
la 100 m delfin (locul 8).

Duminică, la baza hipică din Calea Plevnei

START IN „CUPA PRIMĂVERII" LA PENTATLON MODERN
Activitatea internă de pentatlon 

modern este inaugurată și în acest 
an, ca de obicei de altfel, de 
„Cupa primăverii". întrecerea este 
programată de-a lungul a patru 
zile, probele de tir și înot urmînd 
a se desfășura într-o singură zi.

Au urmat întrecerile crosului 
„Memorialul Gheorghe Băleanu", 
Ia care s-au aliniat aproximativ 
3 000 de elevi din școlile generale 
precum șl din licee.
Dora (Hunedoara), 
Iancu (Reșița),

Gabriela
Gabriela 

O. Tămășescu 
(Hunedoara) și Șt. Sistos (Bucu
rești) s-au numărat printre câș
tigători.

LA ARAD, CROSUL CELOR 
DE ELEVI

avut loc, 
pe malul Mureșu-

Duminică a 
traseu înscris 
lui, etapa a doua a Crosului ti
neretului, la care și-au disputat 
întâietatea 1300 de elevi din șco
lile municipiului Arad. Iată cîți- 
va dintre cîștigători : Fete: Cl. 
V-a Maria Tronca (șc. gen. 4), 
cl. VII-a Doina Pitorca (lie. 4), 
anul I Elena Pundia (șc. comer
cială), anul III Lenuța Bulzan 
(lie. agricol), anul IV Marta La- 
zăr (lie. 3). Băieți: cl. V-a Ste- 
lian Noghin (șc. gen. 19), cl. Vl-a 
Șt. Cheptenoiu (șc. gen. 9), cl. 
VIII-a Mihai Cendo (șc. gen. 5), 
anul II Mihai Petcuț (lie. indus
trial). anul IV V. Nilă (lie. 
dustrial).

DEMONSTRAȚIE 
DE GIMNASTICA LA INSTITUTUL 

ARHITECTURĂDE
Sala de 

arhitectură 
pitală s-a 
toare pentru cele peste 100 de 
participante la concursul studen
țesc de gimnastică modernă, între
cere care a marcat deschiderea e- 
tapei de vară a „Cupei tineretu
lui", La concurs au fost prezente 
formații de cîte 16 gimnaste, re- 
prezentînd 6 facultăți din Centrul 
universitar București: Universita
te, Politehnică, Arhitectură, A.S.E., 
Medicină și Inst. Construcții.

în fața comisiei de arbitraj 
(Georgeta Magda, Ilie Alexandru, 
Liliana Ilica și Ioana Surdu) au 
evoluat — pe un reușit fond mu
zical — studente fără clasificare

sport a Institutului de 
„Ion Mincu" din Ca- 

dovedit a fi neîncăpă-

tenis de masă ale ediției de 
iarnă, ce se vor desfășura sîm- 
bătă și duminică, la Ploiești. De 
asemenea, încă în această săp- 
tămînă vor începe concursurile 
din cadrul complexului poli
sportiv „Sport și sănătate". Ele 
se vor desfășura, în mod expe
rimental, sub auspiciile cîtorva 
asociații sportive, urmînd să' fie 
generalizate de-a lungul aces
tui an în întreaga țară. O altă 
mare acțiune este „Crosul ti
neretului", ale cărui finale pe 
țară vor avea loc în Capitală, 
la data de 2 mai. „Amicii dru
meției", „înotul pentru toți", 
gimnastica la locul de muncă 
fac obiectul atenției Consiliului 
Național și celorlalte organiza
ții cu atribuții, constituind im
portante forme și mijloace pen

Ploleștsanea Camelia Hoțescu (14 ani) este noua recordmană a țării In 
proba de 200 m bras

Alta rezultate de valoare ale 
concursului: Jutta Engelmann
(R.D.G.) 2:29,9—200 m spate ; G.

Startul este prevăzut pentru du
minică dimineața, la baza hipică 
din Calea Plevnei, cînd va avea 
loc proba de călărie. Participă cei 
mai buni pentatloniști din întrea
ga țară.

vele Școlii sanitare

în aer liber capătă oOdată cu venirea primăverii, activitățile de mișcare 
pondere din ce in ce mai mare atît în rîndul tineretului angrenat in uni
tățile de învățământ, cît și printre salariații întreprinderilor și instituțiilor. 
Iată un aspect de la repriza de gimnastică de înviorare susținută de ele- 

....... din București.
Foto : Ion MIHAipA

La reușita întrecerii și-au adus 
contribuția și cadrele didactice de 
la A.S.E. (maestra emerită a spor
tului Sonia Iovan) și de la Insti
tutul de Construcții (prof. Virginia 
Nicolae)

Rezultate ansamblu impus cu 
cercuri : 1. Inst. Politehnic — 9,50 
p ; 2—3. A.S.E. și Inst. Arhitectură
— 9,40 p ; ansamblu liber fără o- 
biecte : I—2. A.S.E. și Inst. Politeh
nic — 9,55 p ; 3. Inst. Arhitectură
— 9,30 p. Clasament general: 1. 
Inst. Politehnic — 9,50 p ; 2—3. 
A.S.E. și Inst Arhitectură — 
9,40 p.

sportivă, dar care au arătat multă 
grație și virtuozitate, ceea ce de
monstrează aprecierea de care se 
bucură gimnastica modernă în rîn- 
dul tinerelor. Deși de la start au 
lipsit studentele de la I.E.F.S. „în
trecerea a fost reușită — ne spu
nea profesoara Gineta Stoenescu, 
președinta comisiei de gimnastică 
modernă a Centrului
București — și a arătat că, alese 
cu grijă și bine învățate, exerciți
ile de gimnastică pot atrage un 
număr mare de studente".

universitar

tru atragerea populației, a în
tregului tineret în practicarea 
exercițiilor fizice.

în această perioadă se desfă
șoară adunările de dări de sea
mă și alegeri în asociații și clu
buri sportive, urmînd să aibă 
loc, în continuare, conferințele 
orășenești, municipale și jude
țene ale organizațiilor sportive.

Numeroase acțiuni sportive, 
concursuri și competiții, activi
tăți recreative și de agrement, 
îmbinate cu cele cultural-artis- 
tice vor marca marile eveni
mente politice ale acestui an, 
cea de a XXX-a aniversare a 
Eliberării și al XI-lca Congres 
al P.C.R.

In încheiere, tov. Miron Ol
teanu a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

Arnicke (R.D.G.) 1:13,1—100 m
bras ; Anette Flebig (R.D.G.) 2:34,5- 
200 m delfin ; R. Mehlhase (R.D.G.) 
1:03,5—100 m delfin ; Heike Walla 
(R.D.G.) 2:14,6—200 m liber; D. 
Macek (Cehoslovacia) 4:25,5—400 m 
liber; R. Mehlase 2:24,3—200 m 
mixt; Ester Lazar (Ungaria) 4:49,7- 
400 m liber ; R. Blenklein (R.D.G.) 
17:28,0—1500 m liber ; Jaroslava 
Pavlickova (Cehoslovacia) 61,1— 
100 m liber; Marta Wysocka (Po
lonia) 1:19,0—100 m bras; I. Kott 
(R.D.G.) 2:19,5—200 m delfin ; Bir
git Treiber (R.D.G.) 1:10,0—100 m 
spate ; G. Arnicke (R.D.G.) 2:38,4— 
200 m bras; Angela Fuchs 1:10,8— 
100 m delfin.

DUPĂ ,XRHSRIUL TINERETULUI'

și C Da'inoiu au realizat
Cu prilejul celei de-a V-a ediții 

a competiției pugilistice rezervată 
celor mai buni tineri boxeri din 
țara noastră — „Criteriul tineretu
lui" — am putut vedea pe par
cursul a trei reuniuni, disputate pe 
ringurile din Galați și Brăila, în
treg potențialul juvenil de care dis
pune la ora aceasta sportul cu mă
nuși din România. Cum în acest 
an echipa națională de tineret se 
va alinia la startul competiției con
tinentale de la Kiev, la începutul 
lunii iunie, „Criteriul tineretului" a 
constituit și un prilej .de selecție. 
Acum, cu două luni înainte de cam
pionatele europene, considerăm uti
lă o trecere în revistă a întregului 
Iot de tineret și. de asemenea, ex
primarea unor 
la posibilitatea 
mâții capabile 
cum se cuvine 
ringul din Kiev.

aprecieri referitoare 
alcătuirii unei for- 
să reprezinte așa 
boxul românesc pe

RUGBYSTII AU SUSȚINUT UN NOU TEST
RUBRICĂ

DE TURISM9

de-al 
anu-

Cu zece zile înaintea celui 
doilea examen internațional al 
lui (meciul cu Polonia), lotul nostru 
reprezentativ de rugby a evoluat ieri, 
în Ghencea, în compania unei destul 
de puternice selecționate divizionare 
bucureștene. Vom consemna, mai 
întii, o surpriză neplăcută : clubul 
Farul a... uitat să-și trimită selecțio- 
nabilii (cu excepția lui Motrescu) ! 
Dacă în cazul lui Bucoș și Florescu 
există motive întemeiate, in schimb 
absența celorlalți trei — Marica, 
Dumitru, Mușat — nu are nici o 
scuză. Cum nu e prima „intîmplare" 
de acest gen, nu vor întirzla, sperăm, 
măsurile severe. Despre meciul pro- 
priu-zls, nu vom avea prea multe 
cuvinte de laudă. S-a alergat bine in 
prima repriză, au fost realizate in 
total nouă Încercări, ne-au plăcut 
Constantin — in evident progres —, 
Nlca, Ianusevicl, a reușit să atragă 
atenția asupra sa Țurlea. Dar, înain
tarea lotului nu a părut prea sigură, 
s-au făcut, de asemenea, numeroase 
placaje defectuoase. în prima repri
ză, Încercările lui Cons'^ntin și Mo
trescu aduc un minim ăl/antaj lotu
lui : 8—4 (pentru selecționată a mar
cat Xoniță). După pauză, „tricolorii" 
înscriu din nou (Cioarec), par să se 
desprindă, dar Țurlea și Pintea (în
cercări transformate ds Corneliu și 
Radu Ionescu) aduc un nesperat a- 
vantaj 
mează, 
de trei 
profită.
rul Ia
(transformă Durbac) și, respectiv. Io- 
niță. Deci, scor final : 24—20 în fa
voarea lotului, care a avut urmă-

selecționatei : ÎS—12. Ur- 
insă, o eroare gravă pe linia 
sferturi (min. 73), lanusevici 
egalează, Durbac ridică sco- 

18—18. Mai punctează Nica

GALAȚI, 3 (prin telefon), 
fața a peste 20 000 de spectatori, 
lotul reprezentativ de fotbal al ță
rii, care se pregătește în vederea 
apropiatului turneu în America de 
Sud, a întîlnit astăzi (n.r. ieri) for
mația divizionară B, F. C. Galați, 
în fața căreia a cîștigat, la capă
tul unei dispute interesante și pre
sărată cu multe momente de fot
bal bun, cu scorul de 1—0. Cu
acest prilej, antrenorii V. Stănescu 
și R. Cosmoc au rulat întregul e- 
fectiv de jucători (mai puțin Mar- 
cu și Dobrău — accidentați), în 
scopul verificării actualei forme 
sportive a selecționabililor și tes
tării posibilităților de exprimare 
colectivă a echipei, în două for
mule diferite de alcătuire a for
mației.

în prima repriză, lotul reprezen
tativ — aliniind următorul „11“ : 
Răducanu — Anghelini, Antonescu, 
Sameș, Cristache — Dinu, Iordă- 
ncscu, Bălăci — Lucescu, Dumi-

DUPĂ LUCRĂRILE COMITETULUI F.R.F.

Marți, în cadrul lucrărilor Comi
tetului F. R. Fotbal, reprezentan
ții forului de specialitate, ca și o 
parte dintre vorbitori s-au ocupat, 
pe bună dreptate, de o latură foarte 
importantă a activității fotbalistice 
— INSTRUIREA ȘI FORMAREA 
VIITORILOR JUCĂTORI, JUNIO
RII DE AZI. De fapt, în cuvîntul 
său, tov. Mircea Angelescu, pre
ședintele F.R.F., a arătat că prin
tre ceie trei probleme de mare ac
tualitate, spre care trebuie să se 
îndrepte atenția forului de resort, 
se află aceea a copiilor și junio
rilor. E vorba deci de cei ce vor 
fi chemați să-și aducă contribuția 
la revitalizarea fotbalului din țara 
noastră.

Printre materialele difuzate par- 
ticipanților la lucrări, s-a aflat și 
un proiect de program special de 
pregătire pentru juniori, a cărui 
necesitate F.R.F. a expus-o fără 
ocolișuri : „situația nesatisfăcătoare 
a fotbalului nostru, atît Ia nivelul 
cluburilor, cit și la cel al echipe
lor reprezentative, în comparație cu 
soccerul internațional, impun schim
bări radicale nu numai din punct 
de vedere organizatoric, ci și al 
pregătirii, în special la copii și ju
niori". Desigur, problema nu e deloc

® Progresul unor component! ai lotului este încă prea lent ® FI. Ghiță 
salturi valorice spectaculoase

Paul Dragu, învingătorul Ia cate
goria semimuscă, este un pugilist 
cu suficientă experiență internațio
nală, care dișpune de o tehnică a- 
preciabilă. Totuși, în ultima vreme, 
se observă o schimbare nedorită în 
stilul său de luptă. în dorința de 
a lovi mai eficace, Dragu se anga
jează în schimburi de lovituri de 
la semidistanță. folosind cu pre
dilecție loviturile laterale, insufi
cient de precise și ușor evitabile. 
Eleganța vechiului său stil de luptă 
a impresionat pe majoritatea celor 
ce l-au urmărit. Apreciem că re
venind la vechiul stil și folosind 
mai mult loviturile directe, el poate 
fi un demn reprezentant al pugi- 
lismului românesc. Tot la 48 kg. 
mai există doi tineri cu un nivel 
de pregătire care le dă 
aspire la performanță : 
Negru și Turan Rușit.

Niță Robu. cîștigâtorul 
ria muscă, este un element puter- 

dreptul să
Dumitru

la catego-

toarea componență (jucătorii scriși 
eu majuscule sînt „aleșii" pentru 
meciul de duminica viitoare) : 
DURBAC — IANUSEVICI, MOTRES
CU (Radu Marian), NICA. Teleașă 
(CONSTANTIN) — ALEXANDRU 
(Nicolaescu), MATEESCU — POP, 
POSTOLACHE, ACHIM — ATANA- 
SIU, ȘERBAN (CIOAREC) — DINU, 

înaintarea lotului a fost mai promptă; Șerban are balonul și se pregătește să-l paseze.
Foto : Ș. BAKCȘY

trache (min. 15, accidentat și în
locuit cu Neagu), Kun — a evo
luat la un nivel satisfăcător, dato
rită unei mai mari insistențe în 
lupta pentru balon, precum și a 
unor schimburi de mingi mai inge
nios concepute. în această parte a 
jocului, s-a înscris, de altfel, și 
unicul gol al întîlnirii: Anghelini 
a șutat puternic la poartă, Gheor
ghiu — apărătorul buturilor gălă- 
țene — a respins balonul pînă la 
Lucescu, care a pasat înapoi iui 
Iordănescu și acesta li reluat în 
plasă.

în cea de-a doua repriză, antre
norii lotului reprezentativ au tri
mis în teren formația : Jivan — 
Anghelini, Antonescu, FI. Marin, 
Hajnal — Beldeanu, D. Georgescu, 
Broșovschi — Troi, Kun, Lucescu. 
O echipă mal puțin experimenta
tă, care a avut totuși multe pe
rioade de dominare, dar n-a știut 
să contracareze jocul la ofsaid, 
practicat, cu măiestrie am spune, 

nouă și înscrierea ei pe agenda de 
lucru a federației, a Colegiului 
central al antrenorilor, a consfă
tuirilor anuale ce au avut loc cu 
profesorii de educație fizică, antre
norii și responsabilii centrelor res
pective a figurat de nenumărate 
ori. S-au luat și măsuri, din păcate 
nu și cele mai bune și mai utile, 
sau care n-au fost duse pînă la 
capăt în unitățile de bază, la școli, 
în cluburi, asociații și centre.

în proiectul amintit, devenit 
după plenară document oficial de

Învingînd reprezentativa R. F. Germania
cu 2-0 (1-0), echipa de juniori a României
s-a calificat pentru turneul U. E. F. A

(Citiți, în pag. a 
bal, care a avut

Pugilistul craiovean Constantin Buzduceanu (dreapta) îl obligă pe brăilea- 
nul Ionel Gheorghe să se retragă. In " ‘ ~
la puncte.

nic, cu o mare capacitate de lup
tă, care s-a dovedit capabil de 
succese și pe plan internațional. El 
a cîștigat turneul „Prietenia" dis
putat anul trecut la Galați și, de 
asemenea, meciurile susținute în 
cadrul întâlnirilor 
noastre cu cele ale 
și Iugoslaviei. Din 
sul său tehnic este
La această categorie, apreciem că 
trebuie luat în considerație și tînă-

echipei țării 
R. D. Germane 
păcate, progre- 
încă prea lent-

MUNTEANU (Ortelecan), CIOAREC 
(CIORNEI). Din selecționata divizi
onară au fost reținuți aripa VASI- 
LICĂ, mijlocașul la grămadă BĂR- 
GĂUNAȘ și PINTEA (linia a II-a). 
Mai intră în vederi MICLESCU, mo
mentan indisponibil. 

Geo RAEȚCHI

de apărarea gazdelor, în cadrul că
reia s-a impus fostul internațional 
rapidist Dan Coe.

Privit în ansamblu, meciul de 
verificare de la Galați s-a dovedit 
o acțiune folositoare, atît în 
ceea ce privește pregătirea prin 
joc a selecționabililor — lucru rea
lizat în compania unul adversar 
ambițios, care i-a solicitat pe a- 
ceștia la maximum —, cît și sub 
raportul clarificării unor incertitu
dini existente în definitivarea lo
tului ce urmează a face deplasarea 
în America de Sud.

S-au remarcat în partida de la 
Galați: Răducanu, Anghelini, An
tonescu, Sameș, Iordănescu, Kun ți 
Lucescu din lotul reprezentativ; 
Căstăianu, Dan,. Coe, Manciu, Ion 
Ionică ți Bezman de la gazde. A 
arbitrat Grigore Bîrsan (Galați).

Eftimie IONESCU

lucru, se precizează cadrul unul 
program de pregătire superior ce
lui folosit pînă acum, eșalonat ju
dicios pe parcursul fiecărui an, 
după o nouă concepție de instruire, 
cu caracter intensiv (n.n. cuvinte 
alese, care angajează, fără îndoială, 
pe cel în cauză), direcționat spre: 
dezvoltarea fizică armonioasă; ri-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a) 

3-a, cronica acestui meci internațional de fot- 
loc ieri Ia Pitești).

final, Buzduceanu a obținut victoria 
Foto : Dumitru ALDEA — Galați
rul Mihai Donciu, din Piatra Neamț, 
care a dovedit excelente calități. 
Categoria cocoș este, de asemenea, 
bine încadrată. Constantin Buzdu
ceanu este un boxer cu o remarca-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 2-a)

Citiți in pag. a IlI-a

știri 
ale 
din trei

în cadrul căreia vă pre
zentăm cîteva 
unele probleme 
tivității turistice 
județe ale țării.

Și
ac-
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CÎND ANTRENAMENTUL INVIZIBIL La Timișoara fl Satu Mare,

DEVINE DETECTABIL... ATRACTIVE TURNEE
• Politehnicienii, profesorii de educație fizică ;i medicii Intr-o profitabilă colaborare pentru sport la Timișoara

...Marți dimineața. Reîntorșl după
Bleclul duminical din campionat șl 
repausul de luni, fotbaliștii divizi
onari apar unul cîte unul, la club, 
în vederea primului antrenament 
din săptămînă. Șuetei obișnuite îi 
ia locul, inopinat, un examen. Un 
test obișnuit, sever, care nu admite 
contrazicere pentru că este efectuat

lnte/.tate diferențiată, 
rea 
zi 
vul 
de . „___ _ __ ____  _____
Care-1 poate pune sau nu într-o lu
mină favorabilă...

In aceeași sferă a testărilor utile 
ți lesne puse la indemina antrenc-

Individuallza- 
antrenamentulul are, deci, o ba- 

oblectivă de plecare, iar sporti- 
incepe un nou ciclu săptăminal 

pregătire cu o fotografie exactă.

r no• 7

tre poziția șezînd ți cea in picioare 
se Înregistrează diferențe de sute de 
volți I), ieșind în evidență cei prea 
„incărcați" și care, în condiții de 
meci, s-ar fi putut „scurt-circuita" 
(faulturi gratuite, nervozitate, iras- 
cibilitate etc.) împietînd asupra ran
damentului personal sau al echipei. 
Și nu numai evoluția scorului con
tribuie Ia „încărcare". Ci și driblin
gul prelungit (cu alte cuvinte con
tactul des al mingii de plastic cu 
suprafața de joc), frecarea încălță
mintei de podea etc. Atenție, deci, 
la contactul cu pămîntul 1

...Un tur de pistă, încă unul

Dragostea pentru sport și cunoștințele profesionale temeinice și-au dat 
mina în nenumăratele ore de practică ale studenților anului V de la fa
cultatea timișoreană de mecanică, cînd s-a născut aparatul Forvit 1 Timiș
de un aparat : pH.-metrul. Sporti
vul este invitat să saliveze pe o la
melă și apoi așteaptă verdictul de 
la acest miniaparat portabil și tran
zistorizat, care determină biochimic 
variația pH-ului salivar (autor : dr. Al. 
Crlstescu). Variația între 5 și 7 este 
considerată normală, coborînd sub 
5, insă, acul aparatului acuză obo
seala organismului, nerefacerea a- 
cestuia Cine-i de vină 7 Excesul <1e 
alcool (o singură sticlă de bere bă
ută înaintea testului „sensibilizează" 
aparatul...), frîul liber lăsat distrac
ției, disprețuirea odihnei strict ne
cesare ? Antrenorului îi rămîne să 
depisteze cauza concretă și să dis
pună. în cunoștință de cauză, dacă 
elevul său va efectua ședința de 
antrenament sau aceasta va avea o

rllor și medicilor sportivi se află și 
miotonometrul electronic (autori : 
dr. Z. Schlett, dr. V. Cătină, dr. T. 
Pctroviciu) care indică operativ, 
chiar pe terenul de sport, tonusul 
muscular, sau aparatul V.R. Timiș 
pentru înregistrarea vitezei de reac
ție la sportivi (autori : prof. dr. C. 
I. Bucur, ing. I. Stoicănescu) ambe
le, corelate, înfățișînd capacitatea fi
zică și puterea de concentrare a 
sportivului la un moment dat.

...Antrenamentul baschetbaliștilor 
e în toi. Un time-out și electrome- 
trt:l portabil pentru măsurarea po
tențialului electrostatic (capacitiv) a 
corpurilor (autor : conf. dr. ing. An
ton Pilicec) intră în acțiune. Fiecare 
jucător își relevă . astfel încărcătura 
electrică statică (uneori, numai în-

CLASAMENTUL CATEGORIEI A ll-A PE ANUL 1973

BĂRBAȚI : 1. Gh.' Boaghe (C.S.U. 
Construcții București) ; 2. P. HUtter 
(Politehnica Cluj) ; 3. M. Tăbăraș
(Progresul) ; 4. A. Roșianu (Steaua) :
5. C. Dumitrescu (Jiul Petroșani) :
6. O. Negru (Politehnica Cluj) ; 7. A.- - - l. iu.

A. So- 
10. R. 
C. Io- 
12. D.

8.Dărăban (Dinamo Brașov) 
hasz (Electrica Timișoara) ; 9. 
moghy (Sănătatea Oradea) ; 
Attl (Electrica Timișoara) ; 11. 
nescu (Dinamo București) ;

CONCURSURI DE SELECȚIE

Comănescu (Petrolistul Cimpina) ; 
13. N. Mita (Progresul) ; 14. M. Mirea 
(Dunărea Galați) ; 15. A. Mitrache
(C.S.U. Construcții București) ; 16 L. 
Vîrgolici (Progresul) ; 17. P. 
(Sănătatea Oradea) ; 18. 
(Progresul) ; 
București) ; 
București) ; 
Construcții^ 
pescu 
cești) ; 
mo 
(Progresul) ; 25.
26. Gh. Copăceanu (Electrica 
mișoara) ; 27. D. Demeter
nătatea Oradea) : 28. C. Barbu 
namo Brașov) ; 29. R. Șilimon 
namo Brașov) ; 30. M. Ghercioiu 
litehniea Cluj).

DIVIZIONARE BASCHETBALISTICE
PENTRU ALPINIȘTI

In vederea susținerii unor întîlniri 
amicale internaționale — cu echipele 
R. D. Germane, • R. P. Ungare și 
U.R.S.S. — reprezentativele de ju
niori și junioare ale țării noastre au 
fost supuse unui concurs de pre- 
selecție și selecție. Iau parte 43 de 
jucători și jucătoare din 16 cluburi, 
reprezentind secțiile de tenis din 13 
orașe ale tării.

Printre cei convocați de Federația 
română de tenis se află Slihai Tă
băraș, Octavian Vilcioiu, Aurel Dă- 
răban, Laurențiu Țiței, Sorin Oră- 
șeanti. Marian Mirza, Costel Curcă, 
Ion Rusen, Călin Ionescu, Laurențiu 
Soare, Paul Bozdog, 
Sorin Chișiu, Silviu 
preann, precum și I 
Mihaela Dimitriu, 
Simona Nunweillcr, 
Lucia Romanov, Elena Jecu, 
Socaciu și altele.

întrecerile se dispută zilnic, pînă 
duminică, de la ora 8, pe terenurile 
de Ia ștrandul Tineretului.

, Cornel Barbu, 
Zancu, Radu O- 
Mariana
Dorina
Elena

Iladgiu,
Brășlin, 

Popescu. 
Mariana

Ele au fost testate de specialiști și
La reuniunile din ultimii ani ale 

alpinlștiior ca și ale salvamontiș- 
tilor s-a ridicat, de flecare dată, 
problema materialelor absolut In
dispensabile pentru efectuarea 
unei escalaae în condiții adecva
te de securitate. Și dacă perse
verența unora a dus la rezolvări sa
tisfăcătoare, pe plan local, cu 
sprijinul unor unități mai mici de 
producție (adesea din sistemul 
cooperației meșteșugărești), cei 
mai mulți nu izbuteau să-și pro
cure materialele necesare, solici- 
tînd sprijinul federației.

După reorganizarea
cînd s-a constituit Comisia 
nică de alpinism,, a fost 
ca responsabil al resortului 
teriale din cadrul acestei 
sii, apreciatul antrenor ing.
Vasilescu. Bun cunoscător al pro
blemelor tehnice pe care le ridi- 

•că materialele utilizate de alpi- 
niști, ing. Vasilescu a purtat dis
cuții cu o serie de unități 
Capitală, Iar în urma acestor dis
cuții au și fost realizate 
multe modele care, fiind testate 
de ing. Vasilescu și al ți specia-

au trecut cu succes examenul calității
list! în escalade alpine, au fost 
găsite corespunzătoare.

„Avem, în sfîrșit, posibilitatea 
da a asigura aprovizionarea «ee- 
țiilor de alpinism șl formațiilor 
Salvamont cu diverse materiale 
tehnice — ne-a declarat ing. 
silescu. Cei interesați pot 
comenzi ferme ; în acest scop 
în măsură să le comunic și 
țurile informative ale 
lelor ce se pot comanda, 
la Școala specială nr. 1 (din str. 
Austrului nr. 37 — București) se 
pot realiza: pioleti (ușori) cu 100 
lei bucata, colțari (10 puncte) cu 
150 lei perechea, carabiniere 
(„D“-l 400. kgf) cu 35 lei bucata. 
La cooperativa „Arta aplicată" 
(str. Stavropoleos. nr. 15) se pot 
confecționa veste de siguranță 
(din chingă de material plastici 
cu 100 lei bucata. în sfîrșit, în 
depozitul I.D.M.S. 
nr. 196) se află 
Dederon (lungi de 
diametrul de 10 
la prețul de 888 și. respectiv, 
1 080 lei."

Sala Olimpia din Timișoara șl 
sala Liceului Agricol din Satu 
Mare găzduiesc de mîine pînă du
minică penultimele turnee ale 
campionatului republican feminin 
de baschet. La Timișoara se vor 
întrece participantele Ia grupa 1—6, 
iar la Satu Mare cele din grupa 
7—12, urmînd ca peste două săp- 
tămîni (între 18 și 21 aprilie) să se 
desfășoare ultimele turnee („1—6" 
la Cluj, „7—12“ la Oradea), în ur
ma cărora vor fi cunoscute campi
oana României (reprezentanta țării 
în viitoarea ediție a C.C.E.), for
mația clasată pe locul secund 
(care va evolua în „Cupa cupelor") 
și cele două echipe care vor retro
grada.

Dar, pînă la Cluj și Oradea cele 
12 divizionare au de trecut obstaco
lele din săptămîna aceasta, cînd 
vor avea loc meciuri care de care 
mai echilibrate și mai atractive. 
La Timișoara, de pilda, vor fi re
editate cîteva dintre partidele ale 
căror rezultate au constituit marile 
surprize ale turneului disputat în 
luna noiembrie, tot în sala Olim
pia : Universitatea Timișoara 52— 
51 cu Politehnica și 57—51 cu Ra
pid. în primul rînd atrag — însă — 
atenția derbyurile I.E.F.S. — Po
litehnica șl Politehnica — Voința, 
care vor influența în mare măsu
ră soarta primelor clasate. Nu este 
mai puțin adevărat că Rapid (în 
formă foarte bună, demonstrată cu 
prilejul turneului precedent, des
fășurat în sala Floreasca), Univer
sitatea Timișoara (autoarea unei 
răsunătoare victorii asupra Voinței, 
chiar la București) și Universitatea 
Cluj (capabilă oricînd de mari sur
prize, ca aceea produsă prin vic
toria asupra I.E.F.S.-ului) pot avea 
un cuvînt greu de spus.

La Satu Mare, echipa locală Să
nătatea și Olimpia București, prin
cipale „candidate" Ia retrogradare, 
se înfruntă direct și... indirect, 
ceea ce înseamnă că fiecare adver
sară a acestor formații trebuie să 
lupte din răsputeri pentru a face 
față intenției sătmărencelor și bucu- 
reștencelor.

In sfîrșit, nu trebuie omis faptul 
că vineri dimineață își dau exa
menele baschetbalistele restanțiere 
la probele de control. Printre ele, 
echipa Voința Tg. Mureș, a cărei 
participare oficială la turneu de
pinde de seriozitatea cu care s-a 
pregătit pentru trecerea normelor 
de control.

întrecerile se vor disputa după 
următorul program (între parante
ze, rezultatele din tururile prece
dente) :

GRUPA 1—6, LA TIMIȘOARA, 
VINERI DE LA ORA 16,30: Ra
pid — ,,U“ . Cluj (61—49, 74—53, 
48—69), ,,U“ Timișoara - 
București (40—75, 60—72, 
IEFS — Politehnica (50—61, 64—76, 
64—60) ; SIMbAtA, DE LA ORA

15,30: „U” Cluj — IEFS (29—54, 
63—62, 49—69), „U" Timișoara — 
Rapid (57—51, 61—73, 56—67), Po
litehnica — Voința (60—53, 79—72, 
63—62) ; DUMINICA, DE LA ORA 
9 : IEFS — Rapid (69—59, 69—59, 
61—59, 65—72), „U“ Timișoara — 
Politehnica (52—51, 47—78, 70—80, 
68—94), „U“ Cluj — Voința (51— 
94, 40—72. 59—89, 70—71).

GRUPA 7—12, LA SATU MARE, 
VINERI DE LA ORA 16: Con
structorul București — Voința Tg. 
Mureș (62—34, 83—54, 65—56), Cri- 
șul Oradea — „U“ Iași (57—50, 
65—44, 56—55), Sănătatea Satu 
Mare — Olimpia București (42—76, 
53—61, 76—61) ; SIMBATA, DE LA 
ORA 16: Olimpia — Voința (49— 
34, 51—40, 66—44), Constructorul — 
Crișul (50—61, 71—74, 57—50), Să
nătatea — „U“ (47—55, 57—48,
48— 64); DUMINICA, DE LA ORA 
8,30 : „U” — Olimpia (47—34, 59— 
45, 49—58, 44—47), Voința — Cri
șul (46—67, 52—102. 73—82, 0—2), 
Sănătatea — Constructorul (34—48,
49— 59, 63—70, 66—73).

Va- 
face 
sînt 
pre- 

materia- 
Astfel,

și 
taliometrul cardiac (autor: asist, ing. 
VI. Ilarea) începe să semnalizeze 
fonic ritmul cardiac al atletului aflat 
in plină cursă. De pe margine, an
trenorul își urmărește cu cronome- 
trul în mină elevul, știind exact cum 
răspunde acesta la ritmul impus.

...De pe pistă. în sală. Un aparat 
complex, care Ia prima vedere îți 
sugerează lumea gimnasticii, adună, 
pe un spațiu mic, zece sportivi. 

imaginate 10 „ateliere" în 
care pun în acțiune toate 
musculare. Trecînd pe 
toate, sportivul își ia ca 

surătoare gramul și secunda, exer
cițiile ce-1 solicită fiind în funcție 
de pregătirea sa, tinzînd bineînțeles 
la mărirea treptată a gradului de di
ficultate în repetări, viteză de exe
cuție, încărcătură. Pulsul se ia după 
fiecare circuit. Este Forvit 1 Timiș 
(autori : dr. C. I. Bucur, conf. Al. 
Forțu, prof. C. Balița, conf. dr. ing 
E. Sisak, ing. C. Ciocîrlan), un nou 
aparat ce asigură dezvoltarea la un 
înalt nivel a calităților biomotrice 
la sportivii de performantă, 
tatea concepției s-a transmis 
realizării, 
accesibil 
dividual, 
pînd un . . 
nunt deosebit de important : aparatul 
a fost realizat — începînd eu proiec
tul de execuție și tcrminînd cu munca 
efectivă — de către studenții anului 
V ai Facultății timișorene de meca
nică. De altfel, toate aparatele la 
care ne-am referit, ca și altele nea
mintite aici, au constituit obiectul 
unei recente mese rotunde organi
zate la Timișoara în cinstea glorioa
selor evenimente ale acestui an, 
a XXX-a aniversare a Eliberării și 
al XI-lea Congres al partidului, de 
către C.J.E.F.S. Timiș și Centrul me
todologic de studii și documentare, in 
colaborare cu Atelierele școală și 
de prototipuri ale Institutului Poli
tehnic „Traian Vuia" din Timișoara, 
pe tema : „Aparate și metode noi 
privind obiectivizarea pe baze știin
țifice în pregătirea sportivilor de 
performanță".

Legătura dintre știință ți produc
ție, realizată pe acest vast teritoriu 
formativ ‘ .
(umane, în general și sportive, în 
special) și-a dovedit din nou via
bilitatea.

O primă dovadă în acest sens o 
constituie comenzile primite din par
tea unor cluburi, școli, institute su
perioare de învățămînt, I.E.A.B.S. etc. 
pentru anul 1974 : pHm — 21 comenzi. 
V. R. Timiș — 26, Forvit — 18, mio- 
tonometru 23, tahometru — 25, elec
troni lometru — 21 etc.

Paul SLÂVESCU

i. Sînt 
cir- 

grtt- 
rînd 
mă-

Simpli- 
efectiv 
deplin 
și in- 
neocu-

Forvit 1 fiind pe 
sportivilor, în grup 
lesne manevrabil, 
spațiu mare. Și, un amă-

Un „răgaxu prețios —
La capătul unui extrem de în

cărcat sezon internațional (două 
campionate mondiale!) pe agenda 
de activitate a handbalului s-au 
înscris începînd de duminică și 
cele două principale competiții in
terne, campionatele republicane

F.R.T.A., 
teh- 

numit 
Ma- 

comii- 
Dan

din

mal

(calea Rahovei 
suficiente corzi
80 m ți avînd 

mm șl 12 mm)

insuficient folosit de antrenorii de handbal
cătorl sau antrenori. Se impunea, 
deci, în mod absolut stringent asi
gurarea unei mai intense activi
tăți comune la nivelul loturilor 
reprezentative, cu scopul atingerii 
unei omogenități valorice superi
oare, în dauna, firește, a timpului

creșterii personalității în joo ți a 
altor componenți ai ioturilor res
pective — iată numai citeva pro
bleme pentru care un astfel d« 
răgaz de timp constituia mijlocul 
ideal de rezolvare.

De altfel, nu mult diferit se 
prezenta situația și în ceea ce pri
vește loturile reprezentative. Lo
tul masculin, care urma să-și 
pere titlul mondial cucerit la Pa
ris, suferise unele nlodificări seri
oase. Elementele tinere lansate la 
JO. din 1972 (Voina, Tudosie, 
Costna, StCckl, Birtalan) deveni
seră între timp titularii unei for
mații al cărei spirit colectiv abia 
se închega și care urma să-și cau
te — într-un singur sezon inter
național I — substratul, tactic și 
personalitatea necesare unor as
pre bătălii sportive. Echipa re
prezentativă masculină a reușit 
să-și îndeplinească integral dificil 
lele obiective ce-i stăteau în față. 
La fel șl selecționata fetninină, 
care a ocuțpat locul secund la 
C. M. Așa îneît, se poate spune 
că „sacrificiul" impus de Biroul 
federal nu a fost zadarnic. Măsu
rile adoptate, s-au dovedit — pe 
planul loturilor reprezentative — 
absolut judicioase și răspunderea 
cu care Biroul federal s-a încăr
cat la adoptarea lor a fost ono
rată pe deplin.

Dar în ceea ce privește echipele 
de club 7 Aici lucrurile abia încep 
să prindă contur. Prima etapă a 
acestei „ediții — rezumat" a cam
pionatului nu ne-a arătat prea 
multe lucruri bune. Firește, sub 
aspect fizic nici nu era de așteptat 
să se atingă cotele unor califica
tive superioare. Campionatele se 
află abia la început, așa că timp 
mai este pentru evaluarea capaci
tății fizice a echipelor participam1 
te. Ne-am fi așteptat, în schimb, 
să vedem mai puține greșeli de 
ordin tehnic și o mai variată ac
tivitate pe plan tactic. Din păcate, 
primele jocuri au fost destul de 
sărace din aceste puncte de vede
re. în ciuda faptului că factorul 
timp, de care echipele au benefi
ciat din plin, putea 
mari beneficii, tocmai 
cestor capitole.

Nu ne rămîne decît 
că aresta prime jocuri 
tarea general mediocră 
(repetăm: sub aspect 
tactic) a fost un accident. Pentru 
că, nu trebuie uitat 
nostru dă în această 
alt examen, poate ia 
ca și, cele de Ia C.
acela al testării publice a valorii 
sale naționale. în această direcție 
au cuvîntul antrenorii echipelor 
participante la campionat. Este 
rîndul lor acum... Să sperăm că 
și ei vor onora pe deplin o astfel 
de răspundere.

Călin ANTONESCU

Voința
72—59),

al pregătirii performanței

CUPA STEAUA

Santel
Basarab 
(Colțea 
(Colțea 
(C.S.U.

R. Po- 
Bueu- 
(Dina- 

Cruceanu
Gh. Chitan (Steaua) :

s.
Barbu 

Geantă 
Leonte 

22. 
Construcții 
Dumitrescu 

24. A. i

19. I.
20. I.
21. A. 

București) ;
(C.S.U. 
23. P. 

Brașov) ;

FEMEI : 1. Maria Denov (U.T.A.) ; 
2. Mihaela Dimitriu (Steaua) : 3. E- 
lena Guruianu (Dunărea Galați) : 4. 
Rodica Prccup (Electrica Timișoara) : 
5. Eleonora Uscă (U.T.A.) ; 6. Maria 
Romanov (Cutezătorii) ; 7. Aneta En- 
ciu (Dunărea Galați) : 8. Corina Sto- 
leru (Ind. sîrmei C. Turzii) ; 9. Cris
tina Șipoș (Electrica Timișoara) ; 10. 
Ana Hiriza (Ind. sîrmei C. Turzii) : 
11. Lunfela Orășeanu (Constr. Hune
doara) ; 12. Ana Balasz (Constr. Hu
nedoara) ; 13. Camelia Chiriac (Di
namo Brașov) ; 14. Ioana Nichita (Pro
gresul București) ; 15. Mălina Midgea 
(Dinamo Brașov) : 16. Dana Davldescu 
(Petrolistul Cimpina) : 17. Doina Io
nescu (Dinamo București) ; 18. Adina 
Caimacan (Șc. sp. 3 București) : 19 
Răduța Popovici (Recaș) ; 20. Mihaela 
Nossa (Progresul) ; 21. Delia Răi-
leanu (Cutezătorii) ; 22. Rodica Nistor 
(Se. sp. 3 București) ; 23. Ruxandra 
Guțu (C.S.U. Construcții București) ; 
24. Mihaela Cruceanu (Progresul) : 25 
Cosmina Popescu (Cutezătorii) ; 26.
Nicoleta Constantin (Progresul) : 
27. Ileana Fărcășanu (Ind. sirmei C. 
Turzii).S. IONESCU

INITIATIVE GIURGIUVENE

• în municipiul Giurgiu, noul se
zon 'compețițional a luat startul. In 
program au figurat baschetul, tirul, 
atletismul și popicele Cele mai 
populate dispute au fost cele de 
gimnastică, care au reunit fete și 
băieți de la 7 școli generale. Se cu
vine a fi subliniată frumoasa com
portare a reprezentanților școlilor 
generale nr 3 (fete) și 7 (băieți), 
pregătite de profesorii Ion Banu 
și, respectiv, Cezar Marinescu. Jo
curile de popice, desfășurate pe 
pistele sălii Fabricii de zahăr, au 
atras, la primul concurs, peste 20 de 
tineri.

• Se simte și o înviorare a spor
tului cu pedale la Giurgiu. Asocia
ția sportivă Unirea I.G.O., condusă 
de tov. Ion Osman, a organizat un 
reușit concurs, la care s-au aliniat 
numeroși posesori de biciclete între 
14 și 25 de ani din municipiu și 
comunele învecinate. C.M.E.F.S. va 
repeta, în Curînd, asemenea reu
niuni cicliste.

D. MORASU-SLIVNA

larei competiții „Cupa tineretului", 
trei dintre sportivii satului devenind 
campioni județeni : Ion Răducanu, 
Elena Angiu și tractoristul Aurel 
Pădureanu.

Jocul cu mingea de celuloid se 
bucură — grație activității inimosu
lui profesor de educație fizică de

Miine dupâ-amiază, pe latul Snagov

DE

• Casa de cultură a munici
piului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a găzduit un spectacol intitulat: 
„Sport și muzică". Cele mai a- 
plaudate numere sportive au 
fost demonstrațiile de gimnasti
că.

Gh. GRUNZU-coresp.

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN 
SEACA DE CÎMP

Jucătorii de tenis de masă din 
comuna Seaca de Cîmp. județul 
Dolj, au avut o frumoasă compor
tare în întrecerile din cadrul popu-

PRIMUL CONCURS
După intensele pregătiri do 

nă, după antrenamentele lungi și 
obositoare la bac, canotorii se a- 
flă acum în fața noului sezon „de 
apă". Cel dintîi concurs al anului, 
„Cupa Steaua" la fond, va avea 
loc mîine după-amiază, cu începe
re de la ora 16,30, pe apele lacu-

CANOTAJ AL ANULUI

Vineri și

CONFERINȚA

iar- lui Snagov. în program sîht prevă
zute numai curse de seniori, la 
schif simplu, 2-J--1 și 2 f.c.

La acest concurs inaugural au 
fost invitate să participe toate clu
burile și asociațiile sportive bucu- 
reștene care au secții de canotaj 
academic.

simbâtă la Brașov

PE
mem- 
în Zi-

Delegați a peste 100 000 de 
bri vor participa la Brașov, 
lele de 5—8 aprilie, la Conferința 
pe țară a Automobil-Clubului Ro
mân. Lucrările conferinței urmea
ză să se desfășoare în sala de fes-

la școala din comună, Dumitru Nea- 
goe — de o mare popularitate prin
tre săteni, aceștia amenajîndu-și, cu 
sprijinul Consiliului popular, mese 
din ciment în curtea școlii generale 
și la Căminul cultural. De aseme
nea, în sala acfestui edificiu se află 
la dispoziția amatorilor alte patru 
mese, tinerii și vîrstnicii dispu- 
tîndu-și întîietatea în acest sport 
mai în fiecare după-amiază. De 
menționat că în comună există 
atît la școală, cît și pe lîngă asocia
ția sportivă Recolta, echipe de fot
bal, volei, tenis de cîmp și lupte. 
Jucătorii de tenis de masă au însă 
cel mai bogat palmares.

Teodor COSTIN-coresp

CU GINDUL LA AURUL MEDALIILOR
în județul Tulcea, caîacul-canoe 

este fără îndoială sportul nr. 1. De 
altfel, de aci, din Delta Dunării, 
s-au ridicat majoritatea me(jaliați- 
ior noștri la „europene" și „mon
diale".

Grija pentru schimbul de mîine 
' al acestei discipline se reflectă 
pregnant în preocupările S.C. Tul
cea. încă de la începutul anului, 40 
de sportivi ai acestui club, sub con
ducerea maestrului emerit al spor
tului Igor Lipalit, se pregătesc in
tens în vederea apropiatelor con-

cursuri. Printre cei prezenți la an
trenamente l-am remarcat pe ca- 
noistul Petre Capusta, în etate de 
17 ani. Va fi el urmașul unui glo
rios fiu al Deltei, Ivan Patzaichin ’ 
Cine știe! După cum ne spunea 
Igor Lipalit, majoritatea celor a- 
flați în pregătire sînt componenți 
ai lotului republican de juniori. în 
imaginea surprinsă de fotoreporte
rul Ion Zburlea, un aspect din pre
gătirea Ia bac a Viitorilor perfor
meri.

Pompiliu COMȘA-coresp. jud

TARA A A.C.R
tivitățt a Casei Armatei din ora
șul de la poalele Tîmpei. Cu acest 
prilej vor fi dezbătute numeroase 
probleme privind activitatea de vi
itor a A.C.R., ca și a Federației ro
mâne de auto-carting.

Fază din meciul Universitatea Cluj — Independența Sibiu, disputat dumi
nică în prima etapă și cîștigat de către clujeni (ÎS—13)

Foto : Marinei ITUZONI — Cluj
rezervat în calendar principalelor 
competiții interne. La conferința 
anuală a comitetului federal din 
1973 propunerea ca disputa pentru 
titlurile naționale pe anul 1974 să 
fie sacrificată în interesul echipe
lor reprezentative, urmînd ca a- 
ceste întreceri să se desfășoare 
după o formulă „fulger", a fost 
primita destul de... rece. Secțiile 
fruntașe, și în general toate echi
pele de handbal doreau întreceri. 
Puțini au fost antrenorii sau ac
tiviștii care au înțeles că „pauza" 
competițională (este un fel de â 
spune, deoargee în toamna anului 
1973 a “ -------
dispută 
grenat, 
mâții le 
voie, de Birou] federal poate fi 
extrem de utilă. Testarea și pro
movarea unor elemente tinete, ve
rificarea unor noj formule de 
echipă, pregătirea intensă, de zi 
cu zl, pe plan tehnic și, cu deose
bire, în direcția îmbunătățirii ca
pacității tactice individuale,

(masculin și feminin) de Divizia 
A. Este vorba, așa după cum se 
știe, de începerea unei ediții oare
cum inedite, atît prin lungimea sa, 
cît și prin formula de disputare. 
Mai precis, formațiile fiecărei în
treceri au fost împărțite în 
serii, în cadrul cărora se va 
6istem tur-retur, după care 
urma turnee finale. Totul în 
va luni, numai...

întrebarea care, 
se pune, în fața 
neobișnuite situații 
fost nevoie să fie 
pionatul național*? 
fată-1 : pentru că selecționatele ță
rii urmau să fie intens solicitate, 
tocmai într-o perioadă cînd aveau 
loc schimbări structurale de ju-

două 
juca 
vor 

cîte-
ăcționa, cu 

asupra a-

în mod firesc, 
unei asemenea 
este: de ce a 
amputat cam- 

Răspunsul ?

'să credem 
și compor- 
a echipelor 
tehnic și

avut loc Cupa F.R.H. — o 
amicală, dar care a an

ca în campionat, toate for- 
fruntașe) oferită, de ne-

handbalul 
primăvară un 
fel do dificil 
M. și anume

TROFEUL MICILOR GIMNAȘTI

DUPĂ „CRITERIUL TINERETULUI" LA BOXH

(Urmare din pag. 1)

nici Jenei Vancea și, de 
trebuie urmărit mai în- 

și brăileanul Ionel

Animație, emoții șl satisfacții pri
lejuite de un interesant concurs de 
gimnastică, desfășurat recent la 
Școala generală nr. 194 din Bucu
rești. După cum ne relatează prof. 
Teodor Stoichiță,, întrecerile au fost 
dotate cu trofeul „Cupa Grația" și 
au fost rezervate în exclusivitate 
pionierilor din clasele a III-a și a 
IV-a. Arbitrii recrutați dintre... ve
teranii acestei competiții, acum e- 
levi în clasa a Vl-a, au avut des
tule probleme în departajarea cîș-

tigătorilor, atît la ansamblu, cît și 
la proba individuală. în final, feli
citările s-au îndreptat, în special, 
spre gimnaștii claselor a III-a A 
(băieți), a III-a C (fete) și a IV-a C 
(fete și băieți). Dar tot atîtea feli
citări merită inimosul profesor Va- 
sile Sultz, promotorul acestei com
petiții, precum și celelalte cadre di
dactice care i-au pregătit pe micii 
gimnaști. Iată în fotografia alătu
rată un aspect de la festivitatea de 
premiere. i

CABINET DE DOCUMENTARE TURISTICĂ
ttolul Casei de cultură din Buș

teni a fost transformat într-un ca
binet de consultații și informații tu-

* Membrii cercului de istorie
N. Iorga" de la Liceul nr. 1 

din Hunedoara, condus de prof. 
C. Iorgovan, sînt și mari ama
tori de drumeție După ce au vi
zitat Țebea, Cosfeștiul, Sarmi- 
segetuza. Sibiul șl Clujul, recent 
au fost oaspeți ai Blajului și 
orașului Alba lulia. Ei vor mai 
face excursii la Doftana, Bucu
rești și în alte orașe ale țării

Ion VLAD -coresp.

ristice asupra locurilor pitorești din 
împrejurimi. Vizitatorii au la dispo
ziție trei hărți privind geografia 
turistică din această parte a țării. 
Aceste hărți trimit pe amatorii de 
drumeție la punctele dorite. Pe 
pereți sînt expuse 30 de trasee tu
ristice din masivul Bueegi, indicîn- 
du-se semnul marcajelor, locurile 
principale de pe itinerar, durata 
excursiei pînă la obiectivul termi
nus și categoria drumurilor. In 
urma documentării, excursiile se pot 
face individual sau în grupuri mici.

inițiativa lucrării aparține unui 
colectiv condus de directorul Casei 
de cultură, prof. Valăriu Sandu.

„ (Tr, I.)

bilă viteză de reacție, cu un joc 
de picioare derutant, care poate 
surprinde pe oricare adversar. El 
va trebui să învețe să folosească 
mai des și mai eficace brațul stîng 
(boxează cu garda inversă). Nu tre
buie uitat 
asemenea, 
deaproape 
Gheorghe.

Dintre toți participanții la aceas
tă competiție la categoria pană nu 
putem acorda nici unuia calificati
vul „bun pentru campionatele eu
ropene". Este adevărat, Adrian 
Turcitu a cîștigat clar partidele 
susținute, dar stilul său încîlcit nu 
ne-a produs o impresie bună. Des
pre ceilalți (învinșii săi) părerile 
sînt și mai nefavorabile. Trecerea 
lui Florian Ghiță la categoria seml- 
ușoară a creat la „pană" un gol, 
deocamdată greu de acoperit.

Categoria semlușoară este una 
dintre cele mai bine reprezentate. 
Florian Ghiță (cîștigătorul) a pri
mit din partea forului de specia
litate calificativul de cel mai teh
nic boxer al competiției. Nivelul 
cunoștințelor sale tehnice și forța 
loviturilor ne fac să credem că va 

în
loviturilor ne fac să credem că 
putea obține rezultate frumoase 
viitor.

La „ușoară", lotul național 
tineret dispune, de asemenea,

de 
— *•„**.» — «OVlMCilCO, de
un element de nădejde, Carol Haj- 
nal. Posesor al unui stil modern 
de luptă și al unor lovituri puter
nice. cîștigătorul „Criteriului tine
retului" poate aspira la marea per
formanță, cu condiția să-și îmbună
tățească mijloacele de apărare. Tre
cerea lui Vergii SîrbU la această 
categorie face ca „ușoara" să fie 
foarte bine încadrată.

Damian Cimpoieșu (semimijiocie)

este singurul dintre membrii lotu
lui de tineret care a participat șl 
la ediția trecută a campionatelor 
europene, cînd, deși avea numai 
17 ani, a cucerit medalia ide bronz- 
Totuși, progresul său a fost destul 
de lent și, în finala competiției de 
la Galați, în meciul cu Ion Truță 
(Viitorul Buc.), n-a lăsat o Impre
sie bună, adversarul său fiind a- 
proape pe punctul de a-1 depăși. 
Sperăm, însă, că a fost ceva tre
cător.

Despre categoriile mijlocie mică 
șl mijlocie trebuie să spiinem, eu 
regret, că sînt foarte slab repre
zentate. în rîndul celor opt boxeri 
ce au evoluat la Galați n-am vă
zut nici unul care ar putea participa 
la competiția continentală. Atît 
Costache Ciochină, cît și Aurel 
Stana sau Grigore Sasu sînt de
parte de valoarea care să le per
mită înscrierea într-o competiție de 
nivel internațional.

Ultimele două categorii, semigrea 
și grea, sînt dominate cu autori
tate de Mircea Simon și, respectiv, 
Costică Dafinoiu. La ultimele în
treceri, amîndoi ni s-au părut în
tr-o bună dispoziție de luptă, Si
mon, se pare, s-a decis să fie ceva 
mai combativ în ring, calitate in
dispensabilă unui boxer de catego
ria sa, iar Dafinoiu este unul din
tre membrii lotului care au reali
zat un mare progres tehnic.

în concluzie, se poate aprecia că 
pugilismul românesc dispune de 
suficiente resurse și, cu excepția a 
trei categorii, antrenorii lotului pot 
alcătui o formație puternică, în 
care se pot pune speranțe. Firește, 
performanțele Viitoare ale tineri
lor pugiliști depind în mare măsură 
de modul cum se vor efectua pre
gătirile pînă la începutul lunii 
iunie.
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JOC FOARTE BUN, CALIFICARE PE DEPLIN MERITATĂ 

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 2 0 (1-0), 
ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A.

Fotoreporterul nostru a avut șansa de a prinde pe peliculă in această 
primăvară destul die capricioasă o zi plină de soare. Reunite după 
drumețiile efectuate in împrejurimi, grupurile de excursioniști se află, 
deocamdată, intr-o binemeritată pauză, în fața clădirii principale din 
cadrul complexului de cabane de la Pirîul rece. Foto: Șt. CIOTLOȘ

AMICII DRUMEȚIEI AȘTEAPTĂ...
Intr-una dintre rubricile anterioa

re dedicate activității turistice. Zia
rul nostru publica ultimele noutăți 
privind stadiul în care se află ma
rea acțiune „Amicii drumeției". Re
amintim faptul că in momentul de 
față aproape 250 000 de carnete au 
ajuns la județe, mal precis în po
sesia forurilor- răspunzătoare de ac
tivitatea turistică la acest nivel. A- 
țadar, ultima condiție pentru un 
start favorabil al acțiunii a fost re
alizată și este de așteptat ca, încă 
din aceste zile, carnetele să „găz
duiască" primele ștampile și sem
nături.

Totuși, pentru ca acest început să 
se facă sub bune auspicii, erau ne
cesare anumite preparative, efectu
ate în perioada (destul de lungă) 
ce s-a scurs de la apariția regula
mentului și a indicațiilor de orga
nizare, preparative privind alcătui
rea, unor liste de obiective existente 
în fiecare județ (menite a intra în 
circuitul „amicilor drumeției"), for
marea de comisii turistice acolo unde

0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ

ele nu existau, acțiuni de marcare 
și remarcate a traseelor turistice 
montane- etc. Pentru a vedea care 
este stadiul acestor operații pre
mergătoare, am vizitat municipiul 
Pitești, oîteva asociații sportive de 
aici.

C.J.E.F.S. Argeș, în colaborare cu 
celelalte organizații cu responsabi
lități, a alcătuit încă din anul tre
cut (în ultimul trimestru) o listă de 
obiective turistice, industriale, cul
turale, istorice, preconizate drept 
puncte de vizitat. A fost multiplicat 
și difuzat în asociațiile sportive re
gulamentul care conține normele 
pentru obținerea insignei „Amicii 
drumeției". S-au trasat sarcini pen
tru întocmirea comisiilor turistice $i 
desemnarea persoanelor răspunzătoa
re, identice de cele mal multe ori 
cu responsabilii turistici din școli, 
întreprinderi și instituții. Era. așadar, 
normal ca asociațiile sportive să fie 
in temă cu această problemă, să se 
fi trecut deja la popularizarea acți
unii, la o susținută propagandă in 
vederea atragerii unui număr cit 
mal mare de cetățeni In activitatea 
turistică. Iată însă că, la nivelul a- 
soeiațiilor sportive vizitate (Proiec
tantul. Liceul „Zinca Golescu" și Școa

la generală nr. 3), nici unul dintre 
factorii abordați de noi nu era la 
curent cu aceste activități și nici 
cu ceea ce vrea să fie „Amicii dru
meției"... Așadar, este evident că pe 
traiectul ce unește forurile județene 
de asociațiile sportive au apărut hi- 
atusuri datorate — credem — atit 
faptului că activiștii voluntari n-au 
dat atenția cuvenită unei acțiuni 
de importanță națională, cit și fap
tului că Inspectoratul județean. Con
siliul județean al sindicatelor. Con
siliul județean al organizației pio
nierilor și chiar C.J.E.F.S. Argeș 
n-au controlat îndeaproape modul 
de îndeplinire a sarcinilor pe care 
le-au trasat organelor . în subordine 
pe linie sportivă. Bineînțeles că din 
acest motiv, în asociațiile vizitate, 
startul „Amicilor drumeției" va fi 
amînat. Și odată cu această aminare 
însuși numărul participau iilor la ex
cursiile active va fi mult mai redus. 
Ca să nu mai vorbim despre faptul 
că anotimpul primăverii, adică un se
zon propice pentru cit mai multe 
ieșiri în aer liber, va ti trecut atunci 
cînd, în sfirșit, lucrurile se vor fi 
pus pe picioare. Asta înseamnă, 
implicit, mai puțini amici cî.știgați 
de drumeție...

PITEȘTI, 3 (prin telefon). Pe sta
dionul „1 Mai" din localitate, s-a 
disputat astăzi după-amiază (n.r. leii) 
returul dublului meci dintre juniorii 
români și vest-germani, din cadrul 
preliminariilor turneului U.E.F.A. A 
fost o partidă la fel de interesantă 
ca și aceea de la Passau, extrem <lt 
dinamică și pasionantă, desfășurată 
intr-un ritm susținut pe parcursul ce
lor 80 de minute de joc, ambele echi
pe fâcînd eforturi demne de toată 
lauda pentru obținerea mult rivnitei 
calificări. Această a șasea confruntare 
dintre reprezentativele de juniori din 
cale două țări a dat pțnă la urmă 
ciștig de cauză „U“-lui mai comba
tiv, mai decis, mai insistent în fazele 
de finalizare, formației care a știut 
să-și păstreze calmul în cîteva mo
mente grele ale jocului, să le depă
șească și. in fina), să-și apropie o 
victorie pe deplin meritată. care 
consfințește în același timp o califi
care extrem de prețioasă în dauna 
unui adversar foarte puternic. Si a- 
ceasta a fost echipa României, aplau
dată la scenă deschisă de cei apro
ximativ 5 000 de spectatori prezenți 
in tribunele stadionului piteștean. A- 
plauze meritate cu prisosință pentru 
fazele foarte frumoase de fotbal con
struite pe parcursul întregii partide.

Meciul a început intr-un ritm de
bordant, șuturile succedîndu-se cu re
peziciune la poarta lui Dreher. în 
min. 2 și 3 Grosu și Augustin au 
șutat din afara careului, de puțin pe 
lingă poartă. Apoi, in min. 5, 9 și 10 
Hurloi, Leac și Vrînceanu au încer
cat și ei vigilența goal-keeper-ului 
oaspeților. în min. 12, însă, Del’Haye 
s-a dus ca din „pușcă" spre poarta

noastră, tot1 stadionul a văzut goi, 
dar nu și Moraru, care a salvat mi
raculos, așa cum o făcuse cu un 
curaj remarcabil și in min. 4, la o 
incursiune a aceluiași jucător foarte 
periculos. Seria șuturilor La poarta 
vest-germanilor — după cele două 
momente grele amintite — a fost re
luată de Augustin (min. 15) și Grosu 
(min. 16), dar șuturile lor nu ți-au 
nimerit ținta, în min. 19, la un nou 
atac a! echipei noastre, Mamajewski 
a acordat aut. A executat Vrîneeann. 
deplasat pe partea dreaptă, pînă la 
micuțul Leac, care a pătruns dezin
volt pînă la linia de t irul a terenu
lui, de unde a centrat in lata porții 
la Augustin, care a reluat cu capul 
imparabil în plasa porții vest-germa- 
ne. Scorul putea fi majorat in miri 
30 și 37 la șuturile lui Șurenghin și 
Grosu, cînd balonul a „mușcat" bara 
porții lui Dreher.
* La reluare, echipa noastră joacă 
din ce în ce mai bine, apărarea o- 
prește in fașă toate acțiunile ofensive 
ale oaspeților. Hurloi, Leac și Augus
tin stăpinesc cu autoritate mijlocul 
terenului, iar in atac Grosu vîntură 
in stingă și in dreapta o apărare 
fără cel mai bun jucător al ei le 
Passau, Thiele. Golul ai doilea, cel 
așteptat cu sufletul la gură, cade însă 
abia în min. 70, în urma unei faze 
de toată frumusețea : mingea a cir
culat cu precizie pe traiectoria Hur
loi, Leac, Grosu ; numărul 9 din echi
pa noastră pătrunde impetuos pe 
dreapta, centrează din viteză Ia Vrîn- 
ceanu, care se înalță spectaculos și 
reia cu capul în poartă. Ultimele în
cercări • ale oaspeților de a reduce 
handicapul se lovesc de apărarea

fermă a echipei noaitre. Puțin a lip
sit totuși ca in min. 74 și 75 să mă
rim avantajul, dar Grosu a șutat de 
puțin peste bară. Fluierul final al 
arbitrului iugoslav N. Mladenoviei a 
consfințit o victorie foarte prețioasă 
a tinerilor noștri jucători și o cali
ficare prestigioasă asupra căreia vom 
mai reveni.

ROMANȚA : Moraru — Cotigă, A- 
giti, Popa, Elisei — Leac, Hurloi, Au
gustin (Htin. 78 Naghi) — Șurcnghin 
(min. 65 Culea), Grosu, Vrinceanu.

R.F. GERMANTA : Dreher — Golz, 
Strack (min. 60 Burklen), Forster, 
Manuijewski — Diefenbach, Nickel, 
Michelberger — Abramczik, Del’Haye. 
I’tihfal.

A arbitrat N. Mladenoviei (Iugo
slavia), ajutat la linie de Constantin 
Petrea și Anton Munich (ambii din 
București).

Lourențiu DUMITRESCU

IIÂPIll- Ml l i GRAfICÂ
li-II (3-11)

Ieri după-arniază, pe terenul Fla
căra roșie. în fața unui numeros 
public, Rapid a întîlnit într-un 
meci de verificare echipa Arta gra
fică, ce activează în campionatul 
„Promoție" al municipiului Bucu
rești. După un joc în care elevii 
antrenorului I. Urecheanu nu au 
forțat, victoria a revenit formației 
Rapid cu 6—0 (3—0), prin punctele 

Hiiserise de Rîșniță (min. 30 și 80) 
Bartales (min. 16 și 85), M. Stelian 
(min. 7) si Manea (min. 87).

f PEANA*

DUPĂ LUCRĂRILE COMITETULUI F.R.F.
(Urmare din pag. D

SIBIANĂ CU BUNE REZULTATE
Sosirea zilelor de primăvară 

i-a determinat pe amatorii de 
excursii și drumeții de la Fabrica 
de ciorapi „7 Noiembrie" din Sibiu 
să-și intensifice activitatea. Cu 
sprijinul efectiv al conducerii în
treprinderii, al Comitetului sindica
tului și al organizației U.T.C., a- 
sociația sportivă a organizat nu
mai pe parcursul ultimei luni trăi 
călătorii (la Peștera Muierii, Păl
tiniș și Izvorul Rece), la care au 
participat aproape 200 de salariați. 
La obținerea acestor remarcabile 
succese în activitatea sportivă de 
masă, un aport însemnat îl Are 
organizatorul de turism Boți* 
Borecretof, în același timp și un 
activ ghid al O.J.T. Sibiu. Progra
mul viitoarelor deplasări ale tu
riștilor sibieni cuprinde cîteva 
puncte de mare interes printre 
care Curtea de Argeș, Barajul de 
la Vidraru, Cheile Dîmboviței, 
Castelul Bran, Valea Oltului și 
Tg. Jiu.

Ilie IONESCU — coreSp. jud.

CONCURSURILE DE ORIENTARE-
PRILEJ DE ÎNSUȘIRE A... MESERIEI!

Una dintre formele turismului 
care a prins rădăcini viguroase în 
rîndul diferitelor categorii de ti
neri este orientarea cu ajutorul hăr
ții și busolei. Imbinînd armonios 
mișcarea fizică cu capacitățile de 
orientare în spațiu și avînd un 
permanent caracter aplicativ, o- 
rieiitarea turistică trebuie să In
tre — tocmai prin aceste caracte
ristici în mal triate măsură în 
preocupările diferitelor foruri cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice șl sportului. In Rcest sens, este 
necesar ca eforturile asociațiilor 
sportive școlare, sindicale și mește
șugărești să se înscrie cu rezultate 
majore în direcția angrenării unul 
nftmăr sporit de tineri (și chiar mal 
vîrstnici) în practicarea acestei dis
cipline repede și ușor agreate. Fără

LOCURI IA ODIHNĂ Șl TRATAMENT 
ÎN STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM oferă în luna aprilie 
bilete la odihnă și tratament in următoarele stațiuni:

Baivanyos (jud. Covasna), Borsec, Călimănești, Căla- 
cea (jud, Gorj), Covasna, Lacu Roșu, Moneasa (jud. Arad}, 
Malnaș, Pucioasa, Sîngeon-băi, Slănic-Moldova, Sovata, 
Ținea (jud. Bihor), Vîlcele (jud. Covasna), Vatra Dornei, Va- 
ța (jud. Hunedoara).

Posesorii biletelor obținute prin intermediul OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM beneficieazâ de o reducere de 50®/» 
la tariful de transport pe traseele C.F.R. și I.T.A.

' în luna aprilie oficiile județene de turism organizează 
excursii în țară și străinătate pe perioade și itinerarii dife
rite.

Un concediu plăcut vă puteți asigura apelînd la ser
viciile oferite de OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM I

Informații la sediile oficiilor județene de turism și filia
lele întreprinderii de hoteluri și restaurante din București. 

(7866) PUBLITURISM

a ne putea declara, în general, mul
țumiți de această activitate com
petitivă, totuși, vom zăbovi astăzi 
asupra unui exemplu pozitiv pe 
care l-am dori urmat de cit mai 
multe asociații sportive. Ne-am o- 
prit asupra Liceului silvic din Hră
nești, județul Ilfov.

Școală cu o puternică tradiție în 
acțiunile turistice organizate de 
U.T.C. la nivel local, precum și cu 
răspunsuri prompte la mai toate 
inițiativele în ramură ale C.J.E.F.S. 
Ilfov, viitorii specialiști silvici folo
sesc și acest prilej pentru a-și de
săvârși pregătirea profesională. Con
ducerea acestei unități școlare a în
țeles din plin — și pentru aceasta 
merită toată aprecierea — avanta
jele multiple ale pasiunii elevilor. 
Mai mult, dascălul de educație fi
zică, Călin Alexandrescu, își con
duce elevii în toate concursurile ju
dețene — unele competiții devenite 
tradiționale : „Cupa de toamnă" de 
la Brăneștl, „Cupa primăverii" — 
Comana, „Concursul inter-județean 
Trofeul Ilfov" de laManasia (Ur- 
ziceni). „Prin specificul meseriei a- 
lese — obișnuiește profesorul de 
sport să spună — elevii pătrund și 
pe această cale în tainele pădurii, 
acum ncmaifiind nici un crimpei 
clin pădurile Ilfovului pe care, ci 
să nti-1 fi cunoscut cu ocazia con
cursurilor Ia care au luat parte".

In aceste zile, amatorii de drume
ție de la Liceul silvic din Bfăheștl 
se pregătesc pentru declanșarea ac
țiunii turistice de masă „Amicii 
drumeției", în așa fel îneît, la sfîr- 
șitul anului, fiecare să se numere 
printre posesorii insignei acordate.

ÎN ORICE ANQTIMP MUNȚII VĂ OFERĂ 
CEA MAI PLĂCUTĂ PECREERE

PETRECETl CÎTEVA ZI LE ÎN 
CABANELE DIN MUNȚII

BUCE6I
SI VĂ VEȚI CONVINCE

• «1.
•1.18.81

PRIMĂVARA- 
VREMEA EXCURSIILOR

A venit primăvara. A venit 
împreună cu cortegiul său de 
posibilități turistice, oferite cu 
generozitate de vremea în con
tinuă încălzire, de exploziile co- 
loristice ale naturii, de ofertele 
tentante ale organizațiilor ce se 
ocupă de călătoriile noastre de 
plăcere.

Acum este vremea reorganiză
rii timpului liber. Vnii dintre 
noi au avut o iarnă ce ne-a 
apărut mai plină și datorită 
excursiilor la munte, datorită 
schiului, săniușului și plimbări
lor prelungite prin stratul gros 
de zăpadă. Pentru toți aceștia 
planurile de excursii primăvă- 
ratice este făcut de multă vre
me și ele nu-și așteaptă decît 
realizarea. Dar mai sînt și alții, 
pe care anotimpul rece i-a ținut 
în casă. Aceștia sînt cei necon
vinși încă pe deplin de ceea ce 
poate să însemne o excursie 
pentru viața unui om al mun
cii. Altfel spus, sînt cei pentru 
care nu s-a făcut destul în di
recția convingerii lor, a atrage
rii spre drumurile de munte.

A venit, așadar, primăvara. Și 
odată cu ea, s-a instaurat vre
mea care ne îmbie la cit mai 
multe ieșiri, sub toate formele, 
în aer liber !

di car ea capacității de efort, spre 
limitele atinse pe pian internatio
nal ; sporirea substanțială a nive
lului tehnic și tactic, în cadrai u- 
nei concepții moderne de Joc ; or
ganizarea unor competiții calitativ 
superioare, care să asigure echipe
lor un număr de minimum 38 de 
meciuri anual. S-au nominalizat în 
acest sens 24 de cluburi, asociații 
și licee cu profil adecvat, care 
dispun de cadre tehnice și bază 
materială optimă, în măsură să 
facă față unei asemenea activități 
ce se așteaptă a fi rodnică. Ni se 
pare binevenită șl măsura ca an
trenorii acestor echipe să fie no
minalizați de F.R.F., tehnicieni 
care vor beneficia de aceleași drep
turi (dar și obligații) eu „secunzii" 
divizionarelor A. Cele 24 de unități 
vizate au datoria de a selecționa 
(de pe un teritoriu mai mare) și 
nominaliza fiecare cîțe 18 jucători, 
elemente de reală perspectivă, de 
16—18 ani, jucători născuți după 1 
august 1956. Desigur, nu vom in
sista acum în privința amănunte
lor ce se referă la selecție, la pro
gramul de pregătire (în care sînt 
prevăzute și tabere pe timpul va
canței), ci ne vom rezuma a face 

' cunoscute viitoarele participante Ia
„COMPETIȚIA SPERANȚELOR", 
care vor activa în trei serii a cîte 
opt echipe. Acestea sînt: F. C. 
GLORIA Buzău. POLITEHNICA 
Iași, DINAMO București, SPORT 
CLUB Bacău, RAPID București, 
STEAUA București, F. C. CON
STANȚA, F. C. GALATI, F. C. 
ȘOIMII Sibiu, PROGRESUL Bucu
rești, SPORTUL STUDENȚESC 
București, METALUL București, 
PETROLUL Ploiești, F. C. ARGEȘ 
Pitești, UNIVERSITATEA Craiova, 
STEAGUL ROȘU Brașov, U. T. 
ARAD, POLITEHNICA Timișoara, 
C.S.M. Reșița, ,.U“ Cluj, C.F.R. 
Cluj, F. C. BIHOR Oradea, JIUL 
Petroșani, A.S.A. Tg. Mureș.

întreaga activitate a acestui nou 
eșalon al tinerei generații de fot
baliști — care se va desfășura în 
paralel cu Campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor — va fi 
subvenționată de către F.R.F. Deci, 
eterna scuză a lipsei de fonduri de 
care s-au plîns unele cluburi pen
tru a justifica lipsa de rezultate, 
în acest caz, nu mai este valabilă. 
E de așteptat ca noua acțiune să 
influențeze (și e de dorit cît mai 
curând), în mod pozitiv, procesul 
de formare a unor fotbaliști care 
vor fi chemați să contribuie la ri
dicarea calității jocului practicat în

Divizia A și, implicit, in evoluția 
reprezentativelor noastre la toate 
eșaloanele — juniori, tineret, se
niori.

Tema dezbătută pune în fața ce
lor care răspund direct de acest 
sector multiple aspecte șl unii din
tre vorbitori — Traian Tomeseu 
(C.M.E.F.S. București), Gheorghe 
Țlgler (Metalul București), loan 
Chirilă (ziarist) — au amintit cîteva 
dintre ele. Dar trebuie reținut un 
lucru foarte important, reliefat în 
cuvîntul tovarășului general lt. 
Marin Dragnea, prini-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., și anume „aspectul 
educativ al vieții fotbalistice", măi 
ales la acest eșalon. Educația ju
niorilor ca sportivi și, în primul 
rînd, ca viitori cetățeni ai țării 
trebuie să se afle în prim-planul 
activității antrenorilor cluburilor șl 
asociațiilor respective. „Competiția 
speranțelor", al cărei prim tur va 
începe la 25 august a.c., va trebui 
să se dispute într-un climat a- 
decvat, fără acte de Indisciplină, 
de lovire a adversarului și proteste 
la deciziile arbitrilor, fără fuga 
după rezultate cu orice preț, as
pecte care, din păcate, s-au ma
nifestat nu de puține ori în Cam
pionatul republican al juniorilor ți 
școlarilor. Numai așa, programul 
special de pregătire supus discuției 
plenarei nu va mai rămîne doar 
o frumoasă intenție, ci va deveni 
o Certitudine, cu rezultatele pe care 
Ie dorim.

M. SANDU-ELIMINAT A DOUA
Apelînd, din nou, la cifre vom 

căuta să scoatem în evidență cele 
mai semnificative aspecte ale eta
pei a XXII-a.

• în cele nouă partide s-au mar
cat 22 de goluri, media lor arătînd 
și dă această dată că în retur îna
intașii nu prea își onorează... ti
tulatura. Pînă în prezent, s-au mar
cat 487 de goluri : 352 gazdele, iar 
135 oaspeții.

• Knn este singurul jucător care 
a reușit să înscrie două goluri în 
această etapă și, spre meritul lui, 
le-a marcat în deplasare, Ja Petro
șani, aducînd echipei sale un 
punct prețios.

• Singura lovitură de la 11 m 
acordată duminică (în partida Uni
versitatea Craiova — „U“ Cluj) a 
fost ratată de Obiemenco, în mo
mentul cînd clujenii conduceau cu 
2—1.

• Oaspeții n-au obținut în aceas
tă etapă decît trei puftete, cele iha! 
puține de la începutul returului.

® Duminică au fost eliminați doi 
Jucător! : M. Sandu (Sportul stu
dențesc) și Marica (Politehnica 
Iași), care au deschis, astfel, lista \ 
fotbaliștilor trimiși la cabine de 
către arbitri în acest sezon. Din 
păcate, trebuie să remarcăm că 
bucureșteanul a repetat „perfor-* 
manța” : ei a fost eliminat șl în 
etapa a Vil-a, disputată în prima 
parte a actualului campionat.

• 8 jucători au văzut duminică
cartonașul galben : Niculescu
(Univ. Craiova)^ Ciocan și Matei 
(„U" Cluj), Lupuhteu ți Hance- 
riuc (Politehnica lași). Olteana 
(Steagul roșu). Dodii (Jiul) și Bro- 
șovschi (U.T.A.).

• încă doi jucători — Din (F. C. 
Argeș) și Jărpuci (Sport Club Ba 
cău) — și’u făcut apariția în acest 
campionat. Cele 18 divizio
nare au utilizat 383 de jucători: 
Jiul șl Rapid — cîte 25, Steaua —

OARĂ ÎN ACEST CAMPIONAT I
24 S. C. Bacău șl Politehnica Iași
— cite 23, Dinamo, F. C. Argeș, 
C.F.R. Cluj. Petrolul. ,U“ Cluj ți 
Politehnica Timișoara — cîte 22, 
Universitatea Craiova — 21, Spor
tul studențesc — 20, Steagul roșu, 
A.S.A. Tg. Mureș și C.S.M. Reșița
— cîte 19, F. C. Constanța — 18. 
U.T.A. — 15.

• Cel nouă arbitri, care au ..cpn- 
dus partidele etapei a XXII-a, an 
primit, din partea cronicarilor zia
rului nostru. 40 de stele : 5 au pri
mit cîte cinci, 3 cîte patru, tar 
C. Manușaride doar trei. După 
cele cinci etape ale returului, pu
tem spune că arbitrajele au fost 
superioare celor prestate în pri
mele cinci etape ale turului: 202 
stele, față de 193. Pînă în pre
zent, cavalerii fluierului au colec
ționat 862 de stele: de 99 de ori 
cîte cinci, de 80 de ori cîte patru, 
de 15 ori cîte trei și d>e 4 ori cîte 
două.

• La cele nouă partide ale eta
pe! au asistat aproximativ 148 otlO 
de spectator! (cea mai mare cifră

. din retur). Cel mai mulți — 55 000
— au fost prezențl în tribunele 
stadionului „23 August", la primul 
cuplaj interbucureștean al sezonu
lui, iar cei mal puțini — 3 000 — 
au urmărit meciul Jiul — U.T.A.

• Cu excepția spectatorilor din 
Petroșani, care au primit nota 4, 
ceilalți au avut o comportare co
rectă, fapt ce i-a determinat pe 
cronicarii noștri să acorde de două 
ori nota 10, de cinci ori nota 9 și 
o dată nota 8.

• Situația în „Troleu! Petschov-
schi", după 22 de etape, este urmă
toarea ■ 1. TIMIȘOARA 9,70 ; 2.
Craiova 9,45 f 3—5. Arad, Ploiești 
și Constanța 9,36 ; 6—7. București 
șl Reșița 9.18 ; 8. Cluj 9,13 ; 9. 
Pitești 9,00; 10. Iași 8,90 ; 11. Bra
șov 8,81 ; 12. Bacău 8,45 ; 13. Pe
troșani 8,25 ; 14. Tg. Mureș 8,18.

Rubrică realizată de 
fadu TIMOFTE

A VEDEA PAIUL DIN OCHII AITIM...

PLENARA ARBITRILOR DIN CAPITALA
Ședința plenară a arbitrilor 

bucureșteni (categorie republicană, 
municipală, de sector, elevi arbitri) 
va avea loc astă-seară, cu începere 
de la ora 19, în sala X.S.B. din 
strada Berzei.

De data aceasta, nu cuplajul in- 
terbucureștean a constituit su
biectul nrt .1 al etapei, ci dramati
ca partidă de la Craiova, unde li
derul. Universitatea, la tin pas de 
o înfrîngere care ar fi putut costa 
scump în lupta pentru titlu eu Di
namo, a avut forța morală de a-și 
apăra șansa pînă la fluierul final, 
rezistînd șocului psihologic al u- 
nui penalty ratat și întoreînd „pe 
potou" un rezultat ce părea de ne
clintit în puținele minute ce mai 
rămăseseră de jucat. Iar istoria a- 
cestui meci a fost scrisă cu literele 
adevărului, fără incidente, fără faze 
dubioase, controversate, care să 
pună sub semnul întrebării rezul
tatul final sau chiar desfășurarea, 
în ansamblu, a jocului.

Și aceasta, în primul rînd, pen
tru că arbitrajul a fost ireproșa
bil din punct de vedere al corecti
tudinii. De altfel, Mircea Rotaru a 
primit din partea cronicarului nos
tru 5 stele. Prezent la Craiova ca 
observator -federal, Mihai Bîrsan,

șeful catedrrf de fotbal a I.E.F.S, 
conchide că arbitrajul a fost co
rect și îl notează cu 9, reproșîn- 
du-i doar unele toleranțe față de 
„repunerile mingii in joc cu in- 
tirziere de către Anca și Matei și 
jocul dur din prima repriză al lui 
Niță și Niculescu". Reușita lui Mir
cea Rotaru se cuvine cu atit rhăl 
mult subliniată, eh cît. în timpul 
jocului, atunci cînd treburile nu 
mergeau bine pentru gazde, unii 
suporteri anonimi sau eunosCuți al 
acestora au comentat unele decizii 
ale arbitrului într-un mod insinu
ant, defăimător chiar, la adresa 
acestuia.

Momente grele, penibile, a trăit 
un alt arbitru, Gheorghe Limoha, 
chiar în terenul de joc, unde a fost 
insultat grosolan de către CĂPI
TANUL echipei Sportul studențesc, 
Mircea Sandu. Cităm din foaia de 
arbitraj : „In minutul 83, la mij
lociii terenului, cîțîția jucători de 
ia Dinamo și Sportul și-au dispu
tat balonul mai bărbătește, dar în

LOTO #
PRONOSPORT

20 DE ANI DE CONCURSURI PRONOSPORT

mișcării sportive s-au creat condi
ții pentru obținerea unor rezultate 
din ce în ce mai bune.

Acum, la împlinirea a 20 de ani 
de concursuri Pronosport urăm tu
turor sportivilor, participanților și 
tuturor celor care au contribuit la 
dezvoltarea cu succes a Pronospor
tului noi și noi succese.

Administrația de Stat 
I.OTO — PRONOSPORT

limitele regulamentului. Mircea 
Sandu a protestat și a avut o ati
tudine necuviincioasă față de mine. 
Am dictat lovitură liberă indirec
tă. arătîndu-i totodată lui Sandu 
cartonașul galben. In acel moment, 
rn-am pomenit cu o ploaie de in
sulte grosolane, pe care nu le pot 
reproduce și cum, de altfel, nici 
n-am mai auzit pe un teren de 
sport. Firește. I-ain eliminat". în- 
tîlnindu-1 a doua zi după meci pe 
Gheorgho Limoha, acesta avea sa 
ne spună că a făcut eforturi pentru 
a-șl stăpîni plînsul, atunci cînd a 
ajuns acasă și s-a gîndit la ofen
sele ce i-au fost aduse. în raportul 
său. Robert Cosmoc amintește și 
el despre atitudinea „recalcitran
tă" a lui Mircea Sandu. Și, de fapt, 
cel mai supărat trebuia să fie Mir
cea Sandu pe... el însuși, pentru 
golul ratat copilărește în minutul 
70 și care ar fi putut fi golul vic
toriei. De ce atunci a căutat vi
novății aiurea ?

In altă ordine 'de idei, pentru 
Robert Cosmoc jucătorul nr. 1 al 
meciului a fost Chihaia, notat cu 
9. Cît privește arbitrajul, și Ro
bert Cosmoc împărtășește opinia 
că Gheorghe Limona (notat cu 8) 
a fost mai puțin sigur ca de obi
cei, „dinii decizii in compensație".

Asupra altui arbitraj, cel de la 
Timișoara, al lui C. Manușaride, 
Mircea Cruțeseu, observator fede
ral, face un raport, suplimentar, re- 
proșîndu-i cîteva greșeli și notîn- 
du-1 cu 6.

Am fi vrut să salutăm reintra
rea lui Broșovschi, după o etapă 
de _ suspendare, pe care U.T.A. a 
resimțit-o. Dar, cu o promptitu
dine demnă de o cauză mai buna, 
acest fotbalist atit de înzestrat pt- 
plan tehnic a făcut ce a făcut și 
a primit un nou cartonaș galben. 
Parcă e prea repede, totuși!

lack BERAR1U

Astăzi se împlinesc două decenii 
de la organizarea primului concurs 
Pronosport, care a avut loc la 4 
aprilie 1954.

Concursurile Pronosport au cu
noscut un tot mai mare succes 
devenind concursuri populare, bu- 
curîndu-se de interesul și aprecie
rea unanimă a iubitorilor sportului 
cu balonul rotund, a marii mase 
de partieipanți.

Pronosportul a adus un aport 
deosebit în popularizarea fotbalu
lui, a echipelor din țară și de pe 
continent.

In aceste două decenii Prono

sportul și-a adus o contribuție im 
portantă la întărirea bazei mate
riale a sportului nostru prin im
presionantele sume alocate la bu
getul Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport. Astfel, din 
aceste fonduri s-an construit o se
rie de noi stadioane, săli de sport, 
bazine, piste de atletism, unde un 
mare număr d^ cetățeni tineri și 
vîrstnici au beneficiat de aceste 
baze sportive, practicând sportul în 
condiții din ce în ce mai bune.

Pronosportul, totodată, și-a adus 
contribuția la succesul întrecerilor 
sportive, prin fondurile alocate

nume&ele EXTRASE LA 
l’RAGEREA PRONOEXPRES DIN 

3 APRILIE 1971
FOND GENERAT, DE OIȘTI-

GURI ; 1.080.801 lei.
EXTRAGEREA I : 18 38 13 19

25 30
EXTRAGEREA a II-a : 31 14 21

23 42
Plata cîștigurilor va începe în

Capitală de la 11 aprilie t>înă la 3 
iunie, iii țară de la 13 aprilie jp:n!» 
la 3 iunie 1974, inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSFORT

DE LA COMISIA OE COMPETIȚII 
Șl DISCIPLINA

în ședința de aseară, Comisia de 
competiții și disciplină a F. R. Fot- 
l>ai a luat următoarele hotărîri mai 
importante: a suspendat pe doua 
etape pe M. Sandu, care s-a făcut 
vinovat de insultă la adresa arbi
trului în meciul Sportul studențesc 
— Dinamo ; l-a scos din cauză pe 
jucătorul Marica, întrucît, în baza 
raportului observatorului federal, a 
apreciat că eliminarea acestuia în 
timpul partidei Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași nu a fost 
justificată.
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A 29-a aniversare a eliberării Ungariei

SUCCESE SPORTIVE IZVORlTE
V

DINTR-0 LARGĂ ACTIVITATE DE MASĂ

IN PROBELE PE ECHIPE
DIFICILE PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

la Budapesta,Inaugurate în 1958, 
campionatele europene de tenis de 
masă — disputate din doi în. doi 
ani — au ajuns la cea de-a 9-a 
ediție, ce va fi găzduită la 
Sad (Iugoslavia) între 6 și 
prilie.

Bucurindu-se de un interes 
cînd, competiția celor mai 
„palete'

Novi
13 a-

cres- 
bune 

de pe continentul nostru 
prezintă de data aceasta o atrac
ție și mai mare. Faptul se dato
rează, in principal, progresului ge
neral înregistrat de tenisul de 
masă european, dovada evidentă 
constituind-o succesele obținute de 
reprezentanții Europei la ultimele 
campionate ale lumii de anul tree
cut, de la Sarajevo — trei titluri 
supreme și alte poziții fruntașe. în 
plus, la Novi Sad, întrecerile pe 
echipe (fete și băieți). se vor des
fășura după o nouă formulă, apre
ciată de Uniunea europeană de te
nis de masă ca fiind mai echitabilă, 
împlicînd totodată și un grad spo
rit de dificultate^

Despre ce este vorba ? La fete, 
de exemplu, primele 12 formații 
din Clasamentul internațional — 
cele care participă, de fapt, în 
cursa pentru titlu — au fost îm
părțite în două grupe, șase în 
grupa. A (Ungaria, Cehoslovacia, 
România. Suedia, Polonia, Grecia) 
și tot atîtea în grupa B (R. F. Ger
mania, U.R.S.S., Anglia, Iugoslavia, 
Bulgaria, Franța). Aici, se va juca 
sistem turneu (într-o 
echipe disputîndu-se 
de simplu și unul 
genul „Cupei Davis" 
gătoare devenind 
care își adjudecă mai întîi trei vic
torii). Apoi, se vor alcătui clasa
mentele, după care, pe baza ierar
hiei stabilite, se vor’juca (în cru
ciș) semifinalele : locul I din gr. A 
cu locul II din gr. B, și A 2 — Bl. 
învingătoarele se vor întrece în fi-

petiția masculină pe echipe, unde 
grupele au următoarea componență : 
A : Suedia, Ungaria, R. F. Germa
nia, Austria, Franța, România ; B : 
Iugoslavia, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Anglia, Danemarca, Olanda.

După cum se poate observa, se
lecționata feminină a țării noastre 
(locul 5 în 1972) are ca adversare 
formații foarte puternice în frunte 
cu Ungaria, campioana „en titre", 
Cehoslovacia (locul 4 la C.E. de la 
Rotterdam, în 1972), Suedia și chiar 
Polonia (cu două jucătoare cu o

tivi înzestrați și pregătiți multila
teral se vor urca pe podiumul lau
reat i lor.

Firesc, în concordantă cu fru
moasele tradiții ale tenisului nostru 
de masă, cu rezultatele obținute la 
ultimele competiții internaționale de 
anvergură, sportivii români trebuie 
să abordeze această ediție a C.E. 
animați de încredere, de dorința 
de a-și confirma valoarea de
monstrată (fetele), de ambiția de 
a se relansa cu mai multă forță 
în concernul internațional (băieții).

BOXERII

LA SOCI

în turneul W.C.T. de la Miinchen

F. 
P. 
C.

ROMANI

ILIE NASTASE

în zilele de 10 și 13 aprilie, o 
selecționată de box a cluburilor 
din țara noastră va susține, la Soci 
(U.R.S.S.), întîlniri cu reprezenta
tiva R.S.F.S.R. Din lotul român 
propus pentru a efectua deplasarea 
fac parte printre alții : R. Cozma, 

Ibrahim. M. Tone, G. Pometcu, 
Dobrescu, I. Fuicu, S. Tîrilă, 
Văran și V. Lehăduș.

întîlnire inter- 
patru meciuri 
de dublu, în 
la tenis, cîști- 
reprezentativa

Campionul țării Șerban Doboși

S-A REVANȘAT!
Turneul internațional de teni de 

la Miinchen, ciontind pentru grupa 
I a Circuitului WCT, a programat 
ultimele partide din primul tur al 
probei de simplu bărbați. Campio
nul român Ilie Năstase l-a întîlnit 
din nou, la distanță de o săptă- 
mînă pe australianul Allan Stone, 
pe care l-a învins, de data aceasta, 
în două seturi : 7—6, 6—1.

Jucătorul polonez Woijceh Fibak 
a obținut o surprinzătoare victorie, 
cu 6—3, 0—6, 7—5 în fața austra
lianului Ray Ruffels, în timp ce 
americanul Tom Gorman a dispus 
cu 7—6, 6—0 de compatriotul său 
Mike Estep.

Alte rezultate : Tony Roche (Aus
tralia) — Georges Goven (Franța) 
1—6, 6—3, 
(R.S.A.) - 
tralia) 6—4, 
(R.S.A.) —

1. 6—4.

6—0 ; Frew McMillan 
John Alexander (Aus- 
4—6, 7—5 ; Bob Hewitt 
John Lloyd (Anglia)

Foto : P. ROMOȘAN

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

(ROTTERDAM. 1972)
Echipe’ bărbați: Suedia
Echipe femei : Ungaria
Simplu bărbați: Stellan Bengts

son (Suedia)
Simplu femei: Zoia Rudnova

(U.R.S.S.)
Dublu bărbați: Jonyer — Rozsas 

(Ungaria)
Dublu femei: Magos — Lotaller 

(Ungaria)
Dublu mixt: Rudnova — Gomoz

kov (U.R.S.S.)

nală, iar învinsele vor susține par
tida pentru locurile 3—4. Prin ur
mare, este posibil ca 
echipe să se întîlnească de două 
ori. în același mod va fi defini
tivat clasamentul pentru locurile 
5—8 și 9—12.

La fel se va proceda și în com-

aceleași

îndelungată experiență în C.M. și 
C.E. : Calinska și Noworyta). Echipa 
de băieți (locul 12 -la Rotterdam) 
are o situație și mai delicată. Ease 
află în compania unor formații 
care (toate) au precedat-o în cla
samentul de acum doi ani : Suedia, 
actuala campioană a lumii și a Eu
ropei (din 19G4), Ungaria (4), R. F. 
Germania (5), Austria (8), Franța (9).

Indiscutabil, în prima parte a 
campionatelor, rezervată confrun
tării pentru titlurile pe echipe, se 
întrevede o luptă dusă la o ten
siune ridicată și după un program 
deosebit de dens, pe parcursul a 
patru zile (de sîmbătă 6 aprilie și 
pînă marți 9 aprilie inclusiv, cînd 
vor avea Ioc și finalele), un ade
vărat maraton (trei reuniuni între 
orele 10—24, cu numai două pauze 
a cite 60 de minute fiecare).

în aceste condiții, solicitările fi
zice și nervoase la care vor fi 
supuși concurenții vor atinge li
mite maxime. Dar, marea perfor
manță . reclamă din partea celor 
care i se dedică pe deplin nu nu
mai aptitudini și talent, ci și o 
muncă neistovită, eforturi fără oste- 
nire, permanente. Și la Novi Sad 
este cert că numai asen^nea spor

Lucru posibil — mai cu seamă dacă 
starea de sănătate a Măriei Ale
xandru va cunoaște o ameliorare 
și dacă coechipierii ei (Eleonora 
Vlaicov, Magdalena Lesai, Șerban 
Doboși, Teodor Gheorghe, Dorin 
Giurgiucă. Ion Panait) își vor în
țelege adevărata menire într-o în
trecere a elitelor : aceea de a nu 
se mulțumi doar în rolul de secon- 
danți ai unei mari campioane, ci de 
a depune întreaga strădanie pentru 
a intra și ei în rîndurile valorilor 
autentice internaționale ale aces
tui sport.

Constantin COMARNISCHI

Copiii de astăzi, practicînd exercițiile fizice în sălile de gimnastică, 
sînt viitorul sportului de performanță in Republica Populară Ungară

Foto : „Kepes Sport" — Budapesta
iua de 4 aprilie este cea 
mai mare sărbătoare na
țională a poporului ungar. 

Astăzi, se împlinesc 29 de ani 
de cînd Ungaria a fost eliberată 
de sub jugul fascist. în aceste 
aproape trei decenii de viață li
beră, Ungaria socialistă s-a dez
voltat în toate domeniile.

Succesele dobîndite 
mul culturii fizice și 
tului, în anii de după 
1945, sînt edificatoare, 
ani, sportivii Ungariei
evidențiat la marile competiții 
internaționale, cucerind nu
meroase titluri la Jocurile O- 
limpice, la campionatele mon
diale și europene. Nume ca ale 
lui Lâszlo Papp (box), Kăroly 
Takăcs (tir), Istvăn Kozma 
(lupte), Rudolf Kărpâti (scrimă), 
Jănos Parti (canoe), Imre Foldi 
(haltere), Andrăs Balczo (pen
tatlon) au devenit cunoscute pe 
toate meridianele.

pe tări
ei spor- 
4 aprilie 
în acești 
noi s-au

Paralel cu sportul de perfor
manță s-a dezvoltat și sportul 
de masă. în toate organizațiile 
sportive, cultura fizică ocupă 
un loc de cinste, atrăgînd — 
sub ingenioase forme organiza
torice — sute și sute de mii de 
tineri și vîrstnici pe terenurile 
și în sălile de sport. Diverse 
competiții pentru obținerea de 
insigne sportive au devenit tra
diționale și deosebit de popu
lare în rîndurile tineretului. 
Recent, au început primele ma
nifestări ale celei de a IV-a 
ediții a unei mari acțiuni spor
tive de masă — denumită „Zilele 
sportului" —, care reunește tine
retul în 
de la 
sportive 
ciațiile 
prinderi
terenurile, 
se întîlnesc tineri și vîrstnici în- 
treeîndu-se la atletism, volei, fot-

mari întreceri, începînd 
cele mai mici unități 
din școli pînă Ia aso- 

și cluburile din între- 
și instituții. Pe toate 

pe marile stadioane

bal, handbal și alte discipline.
Tot în acest an se va des

fășura și o mare acțiune spor
tivă la sate : cea de-a 23-a edi
ție a „Spartachiadei". An de an, 
La această mare întrecere să
tească participă peste 400.000 de 
băieți și fete. Mai întîi au loc 
întreceri în etapa pe sate, apoi 
urmează fazele superioare ale 
competiției, pe plăși, județe și 
zone. La sfîrșit, cei care au reu
șit să treacă de toate aceste faze 
de selecție își vor măsura for
țele în finala pe țară, care va 
avea loc la Seghedin. „Sparta- 
chiada satelor" — ediția ’74 — 
se va bucura desigur de suc
cesul scontat, pentru că tinere
tul din mediul rural iubește 
sportul și pentru că această 
competiție este bine pusă Ia 
punct 
toric.
din cele 4 381 de asociații spor
tive din Ungaria își desfășoară 
activitatea la sate. Sportul să
tesc este reprezentat masiv și 
în diverse campionate, mai ales 
în cele județene. Chiar și spor
tul de performanță își trage 
seva din mediul sătesc. Nu o 
dată, 
mare rezonanță țării. Printre a- 
ceștia se numără Jănos Varga, 
fost camoion olimpic și mon
dial la lupte greco-romane. și 
Gyula Zsivotszki, care în 1968, 
la Olimpiada mexicană, a cîști
gat medalia de aur la arunca
rea ciocanului. Asemenea exem
ple, care arată satul drept un 
izvor al sportului de perfor
manță, sînt nenumărate.

în zilele care au 
marea sărbătoare a 
au avut Ioc în toată 
cursuri festive dotate 
4 Aprilie", devenite tradiționale 
și de 
tregul 
tul și

sub aspect
Astfel, 41,5

organiza- 
la sută

satul a dat sportivi de

precedat 
Eliberării, 
țara cbn- 
cu „Cupa

mare atracție pentru in
ti neret care 
mișcarea în

iubește spor- 
aer liber.

TURNEUL DE BASCHET DE LA KOSICE

ROMANIA - R. S. S LITUANIANA 80 72

RECORDURI PE PISTA DE GHEAȚĂ
DE LH UI ATA

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — în 
cadrul concursului internațional de 
patinaj viteză, care se desfășoară 
pe patinoarul de mare altitudine 
„Medeo” din apropiere de Alma 
Ata, sportiva sovietică Tatiana A- 
verina a stabilit un nou recoj-d 
mondial în proba de 1 000 m cu 
performanța de 1:26,40. Vechiul 
record era de 1:27,30 și aparținea 
patinatoarei americane Ann Hen
ning.

în proba masculină de 1 000 m, 
rezervată concurenților de peste 
hotare, sportivul român Vasile Co- 
roș s-a clasat pe locul doi, cu un 
nou record național — 1:26,70. Vic
toria în această cursă a revenit lui 
Dajamțin Banzracî (R. P. 
cu timpul de 1:24.70.

Proba feminină de 500 
tere) a fost cîștigată de 
Komarova (U.R.S.S.) cu 
de 43,59.

Mongolă)

m (sprin- 
Valentina 
rezultatul

KOSICE, 3 (prin telefon). în loca
litate a început un turneu interna
țional de baschet la care iau parte 
reprezentativele de seniori ale Cubei, 
R.S.S. Lituaniene, 
niei, Cehoslovaciei și cea de juniori 
a Cehoslovaciei. în prima zi, au fost 
înregistrate. următoarele rezultate : 
Cuba — România 95—82 (55—39) ;
R.S.S. Lituaniană — Cehoslovacia 
90—83 (47—49) — cel mai valoros ju
cător al echipei sovietice a fost ce
lebrul Paulauskas ; Bulgaria — Ceho- 
slovacia-juniori 69—57 (33—35).

Referitor Ia partida Cuba — Româ
nia. se cuvine a se menționa că 
echipa învingătoare (deținătoarea me-

Bulgariei, Româ-

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 3-0
BRATISLAVA, 3 (prin telex, de 

la redacția „SPORT"). — Miercuri, 
a început în localitate Turneul 
internațional masculin de volei, 
care reunește cîteva dintre cele 
mai puternice reprezentative : R.D. 
Germană, campioană mondială, 
Bulgaria, vicecampioană a lumii, 
Cehoslovacia, medaliată cu argint . 
la ultima ediție a campionatului 
european, România, Ungaria, pre
cum și formația secundă a țării 
gazdă.

Cel mai important meci a opus 
echipele ROMÂNIEI și R. D. GER
MANE. Comportîndu-se foarte bi
ne, voleibaliștii români au obținut 
o victorie categorică cu scorul de 
3—0 (11, 12, 6). Antrenorul Aurel 
Drăgan a utilizat în această primă 
întîlnire următorii jucători : WI
LIAM SCHREIBER. ADRIAN AR
BUZOV, LAURENȚIU DUMA- 
NOIU. MIRCEA TUTOVAN, GYU
LA BARTHA, CORNELIU OROS, 
STELIAN PENCIULESCU, TEOFIL 
CHIȘ și CONSTANTIN CHIȚIGOI.

în celelalte întîlniri ale primei 
zile au fost consemnate următoa
rele rezultate : Cehoslovacia A — 
Cehoslovacia B 3—0, Ungaria — 
Bulgaria 3—1 (acest ultim rezultat 
constituie o mare surpriză, dar tre
buie să precizăm că din reprezen
tativa bulgară au lipsit doi jucă
tori de bază : Zlatanov și Trenev).

Miine (n.r. astăzi), echipa Româ
niei va primi replica primei garni
turi a Cehoslovaciei.

daliei de bronz la ultimele Jocuri 
Olimpice) s-a prezentat cu cea mai 
bună garnitură, care se pregătește — 
de altfel — pentru campionatul mon
dial care va avea loc in luna iunie, 
in Porto Rico. Sportivii români 
fost surprinși in prima repriză 
duritatea apărării adverse, apoi 
echilibrat jocul, dar nu au putut 
face decit trei puncte din handicap. 
Punctele lotului român au fost în
scrise de : Cernat 28. Georgescu 16, 
Popa 9, Niculescu 7, Oczelak 5, Bra- 
boveanu 4, Spinu 4, Molnar 4, Tarău 3 
Mănăilă 3. Cele mai multe puncte ale 
cubanezilor : Chappe 24. U. Herrera 
18, Ortiz 12, Calderon 7, T. Herrera 6.

In cei de-al doilea meci din ca
drul turneului, desfășurat miercuri 
seara, baschetbaliștii români au in- 
tilnit selecționata R. S. S. Litua
niene. Practicînd un joc bun. echi
pa României a condus 
nență și, la capătul unui meci spec
taculos, a repurtat o frumoasă vic
torie la scorul de 80—72 (41—37). 
Cei mai buni jucători : Georgescu, 
Braboveanu și Cernat.

în perma-

LASZLO
„Nepsport

NISZKĂCS
Budapesta

Fostul „rege al decatlonului", americanul Bob Mathias (in dreapta), acum 
în virstă de 43 de ani, fotografiat împreună cu actualul recordman mon- 
dial al celei mai dificile probe atletice, sovieticul Nikolai Avilov, cu prile

jul unei întîlniri pe care cei doi mari campioni au avut-o recent 
la Moscova. Telefoto : A. P. — Agerpres

ANUL ACESTA VOR Fl INAOGURATE

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
e România va găzdui competifia balcanică din 7976

CONCURSUL DE SPADĂ 
DE LA BERNA

Concursul internațional de spadă 
desfășurat la Berna s-a încheiat cu 
victoria scrimerului maghiar Gyozo 
Kulcsar, campion olimpic la Jocurile 
din anul 1968. Kulcsar a ciștigat ba
rajul susținut cu spadasinii vest- 
germani Elmar Byerstettel și Joachim 
Peter — toti trei totalizind, in tur
neul final, cite 3 . victorii.

Zilele trecute a avut loc la Is
tanbul o reuniune a reprezentanți
lor federațiilor de judo din țările 
balcanice. Din partea Federației de 
specialitate română a participat se
cretarul general al F.R.J., Anton 
Muraru căruia i-am solicitat la 
înapoiere, cîteva amănunte asupra 
lucrărilor reuniunii. „Federația de 
judo a Turciei — ne-a spus el — 
a organizat la Istanbul reuniunea

copiile

la care au partlcl- 
In etate de cel pu- 
55 de ani.
metri plat s-au În
de 1 500 de concu-

Aceste Întreceri sportive au loc în ca
drul nu mai puțin emoționant al tradi
ționalei sărbători : „Ziua respectului 
pentru bătrînl".

CRONICA FAPTELOR 
DIVERSE

Ziarele din Chicago au relatat, printre 
altele, un ciudat furt săvîrșlt la locu
ința avocatei Kate Fergusson, unde, prin
tre alte obiecte prețioase, hoții furaseră 
șl două medalii olimpice de aur. Păgu
bașa făcuse parte din echipa de înot a 
S.U.A. la Olimpiada de la Tokio, în anul 
1964, șl cîștlgase valoroasele trofee la pro
ba de 100 m spate șl ștafeta combinată. 
Ancheta nu a dus la nici un rezultat, 
dar se vede că japonezii citesc ziarele 
din Chicago, căci de curtnd Kate a pri
mit din partea Comitetului Olimpic al 
țării crizantemelor un colet conțtttîr-' 

■" fidele ale medaliilor furate.
ASPIRAȚII ÎNALTEI
Smith, autorul prodigioaselor 
cu prăjina de la Salt Lake

de schi sub emblema „Kalle Ankl" (fai
mosul rățoi) rezervate copiilor între 9 și 
15 ani. Ele au fost urmate de turnee de 
tenis și atletism. Participarea a fost ma
sivă : 2 000 de copil pe terenurile de te
nis și 50 000 pe pistele de atletism. S-a 
trecut apoi la o organizare metodică, la 
nivelul cluburilor și al regiunilor.

„OLIMPIADA BROAȘTELOR 
ȚESTOASE"

La Tokio s-a desfășurat cea de a doua 
„Olimpiadă a broaștelor țestoase" (alu
zie la longevitatea simpaticelor ființe cu 
carapace de baga), ‘ 
pat bărbați șl femei 
țin 60 șl, respectiv.

La cursa de 10 000 
scris nu mal puțin . „ _ . _  _
rențl, dintre care cîțlva depășeau vlrsta 
de... 80 de ani.

reprezentanților federațiilor simi
lare din țările balcanice. Au par
ticipat conducători ai federațiilor 
din Bulgaria, Iugoslavia, România 
și Turcia. Albania și Grecia nu 
sînt încă afiliate la forul interna
țional european. Principalul punct 
de pe ordinea de zi a fost înfiin
țarea Campionatelor balcanice, pro
punere primită cu deosebită satis
facție de 
ediție va 
zilele de
Istanbul. în 1975, competiția bal
canică de judo va fi organizată 
de Bulgaria, în 1976 de România 
și în 1977 de Iugoslavia. Pentru 
buna desfășurare a întrecerilor bal
canice, a fost discutat și stabilit

toți cei prezenți. Prima 
avea loc' anul acesta, în 
4, 5 și 6 octombrie, la

regulamentul 
Confruntările 
categoriile de greutate 
mai puțin la open. La fiecare ca
tegorie țările participante vor ali
nia cite 2 sportivi, iar echipele vor 
fi alcătuite din 5 judoka. întrece
rile individuale se vor desfășura 
sistem eliminatoriu cu recalificări, 
iar pe echipe sistem turneu. în pri
vința arbitrajului — ce se va des
fășura conform noilor modificări 
ale federației internaționale — din 
fiecare țară vor fi admiși cite doi 
purtători ai ecusonului de judo. 
Desigur, în regulament sînt stabi
lite și alte amănunte privind des
fășurarea și organizarea campio
natelor balcanice".

acestei competiții, 
se vor desfășura la 

cunoscute.

TELEX ® TELEX @ TELEX
PERFORMANȚELE 

VETERANILOR
Campionatele de atletism ale „vete

ranilor" din S.U.A., disputate cu puțin 
timp în urmă la San Diego, au fost mar
cate de cîteva rezultate cu adevărat sur
prinzătoare.

Astfel — orlclt ar părea de neverosimil 
— un oarecare McLean Duncan. în etate 
de 88 de ani, a parcurs distanța de 100 
de metri în 16,3 secunde! tn aceeași zi, 
un alt concurent. R. Higgins — este 
drept, mult mal ttnăr, el neavînd decit... 
71 de ani — a realizat următoarele per
formanțe: 14 sec. la 100 m: 31,6 sec. la 
200 m și — în fine — 22,55 m la arun
carea discului.

CU AJUTORUL 
PSIHOLOGIEI

Cu trei ani în urmă, în Bulgaria a luat 
ItUnță Asociația psihologilor sportivi. In 
această scurtă perioadă, membrii asoci
ației au desfășurat o Intensă activitate, 
cu rezultate pozitive în domeniul dezvol
tării sportului în rtndul maselor. Au fost 
areate cîteva colective cărora 11 s-au în
credințat probleme ca „Rezistența fizică 
șl moral-volltlvă a sportivilor In perioa
da ooncurturllor", „Psihologia sportivilor 
al particularitățile el". „Probleme psiho
logice legate de «elecțlonarea lotului o- 
îlmplc", „Rolul psihologiei In educația 
fizică a adolescenților" șl „Probleme le
gate de aportul practicat de copil ți tl-

... .Activitatea grupului de psihologi din 
asociația mal sus citată este legată șl da 
realizarea efectivă » planurilor de dez
voltare a aportului șl educației fizice tn 
perspectiva anilor oe vin.
SUB SEMNUL LUI „DONALD

De foarte multă vreme, eroii filmelor 
de animație ale Iul Walt Disney au Intrat 
în circuitul vieții noastre de toate zilele, 
figurind în cărțile copiilor. în reclamele ■ 
magazinelor, pe ambalajele diferitelor 
produse. Dintre multiplele personaje, un 
rol de seamă îl joacă Donald rățolul, ri
valul în popularitate al șoricelului 
Mickey.

Federațiile sportive din Suedia și Da
nemarca s-au gindit că nu ar strica să 
ciștige șl ele ceva de pe urma lui Donald 
și ’ au început să organizeze concursuri

Coborîre „în remorcă" 
(„START" — Bratislava)

steve 
aărituri . . ___ . __ ___
City (5,61 m) șl Pocatello (6,55 m), a de
clarat după realizarea celei de a doua per
formanțe: „Am, acum, exact tipul de 
prăjină eu care sper *d pot șirt, tntr-o 
«I, de picioare".

Mai întîi, e» înseamnă M da picioare 
tn «latentul matrt t Exact 5,10 metal. Un 
rezultat, ar apune unii, pentru anul 
2000... Deși sportivii ne dovedeso, mereu, 
eă stai tn atare ai Împingă tot mal 
aua „limita posibilităților omenești".

Cu ce fel de prăjină sare Steve 7 prea 
multa amănunte nu se cunosc deocam
dată. Ziarele au relatat că ea a fost 
confecționată după indicațiile date de 
tatăl atletului in cauză. Attta tot. Banul 
Ele au mal precizat că Steve este 
glnar dlntr-o parte a Americll Cu 
meni cam lăudăroșl...

IN LOC DE AUTOMOBILE 
BICICLETE...

Tn ideea parcurgerii unor distanțe 
mari, cu mijloace de locomoție care ... 
nu se bazeze pe consumul de benzină, 
în Italia este în curs de fabricație o bi
cicletă... electrică. O problemă care n-a 
putut fl rezolvată, insă, satisfăcător pînă 
acum, este aceea a razei el de acțiune.

...Sau mal exact în pămlnt pare că Intră acest splen
did armăsar pe nume „Jask", încălecat da Jocheul 
angles Bob Davies. Desigur, este un simplu efect fo-

LA PÂMlNT
tografic, căci textul care tnsoțejte'această imagine — transmișii de agenția „Associated 
Press" de la Marele Premiu de steeple-chase de la Ascot — precizează că attt calul,

ori- 
o«-

mal 
să

eî* și călărețul, au scăpat nevătămați din 
bappv-and l

Prototipul, e« puțin, nu poata acoperi 
deeît o distanță de 60—80 de kilometri 
(cu o viteză de 35 de kilometri la oră), 
bateriile descărclndu-se foarte repede, 
inginerii italieni nu se dau însă bătuți 
șl speră să înlăture 
acest Inconvenient.

periculoasa lor căzătură, Un reconfortant

în scurt timp șl

AGRONOMUL CU SABIE
italian Marlo-Aldo 

toate
Numele scrlmerului

Montane e pomenit cu stimă la 
marile concursuri internaționale. Un ti
tlu de campion mondial și o medalie o- 
limpică de aur la proba pe echipe au 
adus sabrerului Montano o reputație pe 
măsura tradiției familiei sale, căci tatăl 
său, inginer din Uivorno, a cîștigat, de

asemene», doua titluri mondiale, cel ob
ținut în 1947 colnclzînd cu anul nașterii 
fiului său.

Ceea ce face ca performanțele șerime- 
rulul italian să pară neverosimile slnt 
statura sa gigantică șl greutatea Ce de
pășește 100 de kilograme. Un stil flllgra- 
mat, mișcări de uluitoare Iuțeală, ati
tudini uneori teatrale, de cele mal multe 
ori surprinzătoare, fac din acest sportiv 
atit de contradictoriu o personalitate 
foarte populară. Student al Facultății de 
agronomie din Pisa, el s-a remarcat prin 
pasiunea cu care îi învață pe tractoriști 
arta mînuirii săbiei, prin Instrumentele 
cu care iese la cîmp nelipsind niciodată 
o pereche de săbii care încep să zăn; 
găne imediat ce a sunat pauza de prînz.

Cupa Cupelor” la baschet masculin a 
lost cucerită la actuala ediție de formația 
Steaua Roșie Belgrad. In finala compe
tiției, disputată la Udlne (Italia). în pre
zența a peste 6 000 de spectatori, basc'net- 
baliștil iugoslavi au întrecut cu scorul 
de 86—75 (46—36) echipa cehoslovacă
Zbrojovka Brno. cele 161 de puncte ale 
finalei au fost 
Slavinicl (20), 
(12), Jlvkovicl 
pentru Steaua 
Brabanec (14).
Novicky șl Beranek (cîte 8), posplsil (6) 
— pentru Zbrojovka.■
In piscina din Rennes, s-au desfășurat 
întrecerile unul concurs Internațional de 
sărituri în apă. La trambulină bărbați, 
pe primul loc s-a clasat cunoscutul cam
pion Italian Klaus Dibiasl cu 564,45 p, ur
mat de Traue (R.D.G.) — 513,81 p șl Cag- 
notto (Italia) — 493,08 n în proba fe
minină, lupta pentru fntiietate s-a dat 
între Kohler (R.D.G.) șl Knape (Suedia), 
victoria revenind sportivei din R. D 
Germană cu 477,65 p.■
Selecționata de fotbal a Elveției » susți
nut un Joc de verificare la Nisa în com
pania formației OCG Nisa, clasată pe 
locul 5 în campionatul francez. Fotbaliștii 
elvețieni au terminat învingători cu sco
rul de 6—3, prin golurile marcate de Rial 
(2), Mtlller (2). Schneeberg, Dupeuy, 
respectiv Loubet șl Van DIJk.

Gilmour — 24:54,6. In clasamentul final 
pe echipe, pe primul loc s-a situat se
lecționata Italiei cu 24 p. urmată de for
mațiile R.F. Germania — 38 p, Angliei 
— 38 p. Spaniei — 75 p. etc. La întreceri 
au participat 50 de atleți din 8 țâri.

marcate de: Rapidei (23). 
Simonovici (19), Vieinici 
(8). Sarjanovici (4) —

Roșie și Bobrovski (20), 
Petr (10). Balastik (9),

Campionul european de box la categoria 
ușoară, italianul Antonio Pudcju. își va 
apăra centura în fata șalangerului său 
oficial, scoțianul Ken Buchanan. Meciul 
se va desfășura la 1 mal, la Cagliari.

Turneul Internațional do fotbal (Juniori) 
desfășurat la Bastla a fost cîștigat de se
lecționata Marocului. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile R.F. Germa
nia, Ungariei. Tunisiei. Franței etc. în 
finală, fotbaliștii marocani au învins cu 
scorul de 3—1 echipa R.F. Germania.

A 4-a ediție a campionatului mondial 
universitar de cros s-a desfășurat la 
Madrid și a fost cîștigată de Michael 
Karts (R. Q. Germană), cronometrat, pe 
distanța de 0 000 m. cu timpul de 24:37.6. 
Pe locurile următoare s-au clasat italia
nul Franco Fava — 24:44,4 și englezul ian

Au continuat întrecerile turneului femi
nin de volei care se desfășoară la Szom- 
bathely. In partida dintre echipele Bul
gariei șl Ungariei, voleibalistele bulgare 
au obținut victoria în cinci seturi: 3—2. 
Intr-un alt Joc, selecționata R.P.D. Co
reene a întrecut cu 9—0 formația Iugo
slaviei.■
Concursul Internațional de automobilism 
desfășurat pe circuitul de la Mallory 
Park (Anglia) a foat cîștigat de pilotul 
englex David Hobbs. Coneurlnd pe o ma
șină „Lola”, David Hobbs a parcurs 108 
km In 36:46,6. L-au urmat compatrio-țli 
săi Mike Wilds și Brian Evans.■
Pe muntele Vltoșa s-a desfășurat un 
concurs internațional, la care au partici
pat schiori șl schioare reprezentînd ora
șele Moscova, Budapesta. Praga șl Sofia. 
Proba masculină de slalom special a re
venit concurentului bulgar Vâsli Anghe- 
lov — 108,6. tn proba similară feminină, 
pe locul întîi s-a clasat Ludmila Kaba
nova (Moscova) — 97,4.■
Cursa cicliști internațională, desfășurată 
Pe traseul Gând — Wevelgem (244 km), 
a fost cîștigată de rutierul englez Barry 
Hoban, caro l-a întrecut la sprint pe 
belgienii Eddy Merckx. Roger de Vlae- 
minck șl francezul Alain Santv — toți 
fiind cronometrați cu timpul de 5h30. 
Raymond Poulidor (Franța) s-a clasat pe 
locul 13. iar belgianul Patrick Sercu a 
ocupat locul 20.
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