
SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

CAMPIONATELE REPUBLICANE

IERI, ÎN BUCUREȘTI Aruncarea mingii de oină a adus tuturor concurentelor satisfacția de a*și 
vedea trecută in brevet prima normă îndeplinită.

Foto : V. BAGEAC

A ÎNCEPUT TRECEREA NORMELOR
COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE"
• Mult interes din partea tineretului intr-un start care nu a fost scutit de neajunsuri

Acțiunea trecerii normelor com
plexului polisportiv „CDDTTr_____ r__ r__ „SPORT ȘI
SĂNĂTATE** a început, ieri, pe 

Olimpia din Capitală, 
raptul ireuuie euuuuuii, desigur,' 
constituind prin sirie însuși un eve
niment, deoarece el marchează star
tul într-o cursă lungă, într-o acti
vitate de durată, cu implicații în 
procesul educației fizice a cetățe
nilor, al. 
mișcării 
plenarei 
bruarie — 2 martie 1973.

C.E.F.S. al Sectorului 4, sub aus
piciile căruia a avut loc manifes
tarea, a mobilizat — în acest scop 
— 100 de tinere de la fabrica bucu- 
reșteană de încălțăminte „Flacăra 
roșie**. Fetele au răspuns cu tra
gere de inimă la chemarea ce le-a 
fost făcută (doar 4 absente), s-au 
prezentat cu punctualitate, după 
ieșirea din schimb, la baza spor
tivă, au fost disciplinate și ascul
tătoare, privind lucrurile cu toată 
seriozitatea.

Din păcate, aspectele pozitive ale 
reuniunii de ieri se opresc cam

stadionul
Faptul trebuie subliniat,

rezolvării sarcinilor trasate 
sportive de Hotărîrea 

C.C. al P.C.R. din 28 fe-

aici, deoarece, în privința conținu
tului, ea a avut destul de multe 
ficiențe.

Ne-am fi așteptat să găsim 
stadion un mare panou care 
popularizeze normele (obligatorii și 
la alegere), să asistăm măcar la o 
scurtă festivitate de deschidere, în 
cadrul căreia să se explice celor 
prezenți mobilul acțiunii. Multe 
dintre participante nu știau în mod 
precis pentru ce au fost chemate, 
unele crezînd că este vorba despre 
un... cros. Dintre tinerele munci
toare cu care am stat de vorbă 
doar una singură avea o imagine
— destul de aproximativă — asu
pra complexului. Să punem — oare
— totul pe seama începutului ?...

Oficialii, care au asigurat asis
tența tehnică, făceau o notă dis
cordantă prin costumele lor de 
stradă, prin ținuta necorespunză
toare. Și mai neplăcut este că cei 
însărcinați cu dirijarea probelor de 
atletism (800 m plat) nu cunoșteau 
un lucru elementar, și anume că 
pe pistă se aleargă în sensul in
vers al acelor de ceasornic și nici-

de-

pe 
să

ÎN CINSTEA CELEI DE A XXX-a ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

ALPINIȘTII CLUBULUI

odată altfel, așa cum s-a procedat 
ieri. Masa secretariatului s-a aflat 
prea departe de linia sosirii și 
concurentele, care veneau să-și a- 
nunțe singure rezultatul obținut, 
l-au uitat de multe ori din cauza 
efortului sau a emoției.

Cel mai grav ni se pare, insă, 
faptul că, deși regulamentul stipu
lează efectuarea obligatorie a vizi
tei medicale înaintea concursurilor, 
această clauză capitală a fost ig
norată !

O problemă de ordin general care 
se ridică, și pe care simțim ne
voia s-o supunem atenției și dez
baterii, acum, la începutul acțiunii, 
este aceea a ECHIPAMENTULUI. 
Din cîte sîntem informați, comple
xului „Sport și sănătate"* îi vor fi 
afectate, cu un program săptămâ
nal precis, o serie de stadioane și 
baze sportive. Este foarte bine, dar 
nu și suficient. Pentru că, din cîte 
am văzut ieri, se simte o serioasă 
carență de echipament, mulți . 
concurenți trebuind să aștepte ca 
o serie să termine proba, pentru a 
primi cele necesare întrecerii, lu
cru nu numai neplăcut, dar și total 
neigienic.

Acesta a fost startul... După cum 
se vede, cu mult interes din* par
tea tineretului, dar și cu o serie 
de probleme, care necesită soluții 
și rezolvări grabnice, pentru reușita 
deplină a acțiunii încă de la în
ceputul ei !

Valeria CHIOSE
Paul IOVAN

IN ETAPA A li-a A DIVIZIEI A LA HANDBAL

ÎN PRIM-PLAN: MECIURILE

DINAMO BRAȘOV
AU ÎNCHEIAT CU SUCCES

TURA DE IARNA

DE JUDO ALE SENIORILOR 
ULTIMUL TEST ÎNAINTEA C.E

• La startul întrecerilor - aproape 200 de concurenți

• Sportivi din mai multe centre candidează la

titlurile pe 1974 • Examenul de tehnicitate este

eliminatoriu • Programul competiției

se vor 
la fina- 
a cam-

Aproape 200 de judoka 
prezenta mîine dimineață 
lele celei de a Vl-a ediții 
pionatelor republicane individuale 
de seniori. Spre deosebire de con
fruntările anterioare, de astă dată, 
dincolo de rivalitatea pentru titlu
rile de campioni se află aspirațiile 
pentru selecționare în lotul ce va 
participa, peste puțin timp (2—5 
mai), la campionatele europene.

Iată de ce pregătirile pentru a- 
ceste finale — ultimul test îna
intea C.E. — au început chiar din 
primele zile ale anului. Iată de ce 
sportivii aflăți deja în lotul repu
blican așteaptă cu emoții partidele 
pe care le vor susține sîmbătă și 
duminică în sala Floreasca din 
Capitală.

Ieri dimineață, dinamoviștii bucu
reșteni, 
ultimul 
flat din 
nament.
ticipau la finale după puțin timp 
de la înființarea secției, bilanțul 
realizat a trecut aproape neobser-

calificați aproape toți la 
act al competiției, s-au a- 
nou pe salteaua de antre- 
z\nul trecut cînd ei par

vat : un loc II și două de III. în- 
trebîndu-1 pe antrenorul Gheorghe 
Donciu despre șansele dinamoviș- 
tilor bucureșteni la aceste 
ceri, acesta ne-a spus că își 
mari speranțe în mijlociul 
Lazăr, care țintește titlul de 
pion al categoriei. Rezultate
așteaptă și de la ușorul Lazăr Mol
dovan, semimijlociul Cornel Roman 
și de la greu] lacob Codrea.

Deciși să-și dispute cu dy"zenie 
întîietatea sînt însă și dinarnoviș- 
tii brașoveni, studenții de la 
I.E.F.S., flnaliștii de la Unirea A- 
rad, Șoimii Sibiu, $c. sp. Miercu
rea Ciuc, A.S.A. Tg. Mureș și Șc. 
sp. Unirea Iași.

Atît sîmbătă cit și duminică, toți 
concurenții vor participa, înaintea 
cîntarului oficial, la un examen de 
tehnicitate eliminatoriu. în prima 
zi a competiției se vor disputa fi
nalele la categoriile mijlocie, se
migrea și grea, iar în cea de a 
doua la ușoară, semimijlocie și o- 
pen. Astă seară, la ora 19,30 va 
avea loc ședința tehnică.

între- 
pune 
Ionel 
cam- 
bune

Mostră elocventă a fragilității manifestate duminică in apărare 
I.E.F.S.
pe semicercul bucureștencelor (!) și

de echipa
Patru jucătoare de la Voința Odorhei au reușit să se infiltreze 

vor finaliza prin Magda Mikloș.
Foto : Dragoș NEAGU

Astăzi și mîine, 11 terenuri din 
țară vor găzdui întîlnirile celei de 
a Il-a etape, a diviziei A de hand
bal (jocul Steaua — Universitatea 
Cluj este amînat pentru data de 
24 aprilie), care se anunță la fel 
de interesantă ca și runda inaugu
rală. în centrul atenției se 
meciurile feminine, care ni se 
mai echilibrate. Ne referim, 
special. Ia întîlnirile Textila

află
par 

în
Bu-

Pregătiri pentru
tradiționalul

turneu de box
CENTURA DE AUR

La start pugiliști din
știe, evenimentulcum se

al sezonului pugilistic in-
După 

central 
ternațional este pentru boxerii noș
tri tradiționalul turneu „Centura 
de aur‘*i care se va disputa Ia 
București începînd de la 12 mai.

LA PLOIEȘTI

V

19 țâri! • Lista participanților români

Ne-a vizitat la redacție prof. 
Alexandru Floricioiu, cunoscutul 
antrenor al alpiniștilor din clubul 
Dinamo Brașov, care ne-a adus 
ultimele vești despre frumoasa ac
țiune întreprinsă de „d.îscif[X>lii“ 
săi în cinstea celei de a XXX-a 
aniversări de la eliberarea patriei 
și a 25 ani de activitate a clubului 
dinamovist din Brașov. După cum 
se știe, secția de alpinism a aces
tui club a inițiat, în. cinstea celor 
două evenimente, o amplă tură 
alpină constînd din parcurgerea 
crestei Carpaților din Rod na șJ 
pînă la Băile Ilerculane.

în ultima nostră relatare îi a- 
nunțam pe cititori că sportivii di- 
namoviști ajunseseră în cheile Bi- 
cazului unde realizaseră prima din 
cele două premiere alpine de iar
nă pe care și le propuseseră. De 
acolo, grupul alpiniștilor și-a con
tinuat drumul spre sud trecînd 
peste Hășmașul Mare unde a atins 
vîrful Piatra Singuratică, a stră
bătut munții Ciucului, a coborît 
la Covasna pentru a intra, apoi, 
în munții Vrancei unde,, de ase
menea, a urcat la cotele cele mai 
înalte: vf. Lăcăuț și vf. Penteleu. 
la coborîrea după acesta din 
urmă, ștafeta a fost predată unei 
echipe feminine alcătuită din 
India Kelt și Kodica Marcu. Cele 
două alpiniste au beneficiat de o 
vizibilitate bună pe înălțimi și au 
realizat cu deplin succes traversa
rea munților Ciucaș. în pasul Bra- 
tocea, ele erau așteptate de echi
pa de tineret (N. Voicnleț, N. 
Angi, Ș. Cosma) care avea să a- 
copere porțiunea de traseu pînă 
la Predeal.

De Ia Predeal a început ultima 
și cea mai dificilă etapă a turei 
în care s-a angajat o formație de 
ajpiniști mai experimentați (N. 
Bulmez, P. Bord ea, C, Condrea și 
FI. Băncilă). După ce au urcat în 
Bucegi pînă la vf. Omul, alpiniștii 
dinamoviști au trecut peste Piatră 
Craiului și au parcurs apoi creasta

Făgărașului. Zăpada proaspătă în- 
tîlnită în această porțiune a dat 
cîteva emoții celor patru sportivi 
pentru că în Piatra Craiului și în 
Făgăraș — deasupra lacului 
Avrig — s-au format avalanșe (din 
fericire mici și fără urmări). După 
ce au străbătut munții Căpățînii, 
dinamoviștii au intrat într-o zonă 
cu zăpezi mari — îndeosebi în 
Paring și Retezat — dar buna lor 
pregătire i-a ajutat să treacă 
peste toate dificultățile drumului 
de creastă. Din munții Godeșnu, 
ei au coborît spre sud de-a lungul 
munților Cemei încheind 
Ilerculane această lungă 
iarnă cu caracter festiv.

Trebuie să adăugăm, 
doi dintre participants la etapa din 
Carpații Orientali, M. Opriș și L. 
Ciucășel, au realizat, tot în cadrul 
acestei acțiuni, o premieră abso
lută în munții Făgărașului, pe va
lea Sîmbetei, escaladând — în 
grelele condiții de Iarnă — Colțul 
Bălăceni. Acest traseu avînd gra
dul de dificultate V B a primit 
denumirea de „Dinamo XXV“, în 
semn de omagiu adus de cei doi 
sportivi, aniversării de un sfert 
de veac a clubului lor.

Sebastian BONIFACIU

FINALELE PE ȚARA
LA TENIS BE

ALE EDIȚIEI DE IARNA 
A „CUPEI TINERETULUI"

MASĂ
V

SPORTUL

IN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUȚII

• Âstări rubrica noastră se 
ocupă de modalitățile practi
ce la care au apelat unele 
întreprinderi și instituții pen
tru introducerea și --------- l!-
rarea gimnasticii la 
muncă.

generaii- 
locul de

e Rapoarte care detinfor- 
meazâ și înfloresc realitatea!...

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
• Rapoarte care

la Băile 
tură de

însă, că

Deși aproape pe tot cuprinsul 
țârii se desfășoară, în aceste 
zile, primele întreceri ale edi
ției de vară a „Cupei tineretu- 
lul“, iată-ne asistînd la înche
ierea ultimului capitol al ediției 
de > iarnă : la Ploiești. în sala 
nouă a sporturilor. „Victoria", 
la Casa de cultură a sindicate
lor, precum și în alte cîteva 
săli vor avea loc, sîmbătă și du-, 
minică, finalele la tenis de ma 
să. Cu aceasta, ediția de iarnă 
a marii competiții de masă cu 
caracter republican își va putea 
încheia bilanțul definitiv.

Peste 500 de tineri și tinere 
din școlile de toate gradele, clin 
localități urbane și din mediul 
rural, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească, precum și studenți 
în vîrstă de pînă la 30 de ani 
— vor fi supuși unui examen 
sever, la sfîrșitul căruia vom

cunoaște campionii tuturor aces
tor categorii de competitori.

Programul a fost de o aseme
nea manieră alcătuit, incit să 
ofere momente „de vîrf“ în am 
bele zile d,e întreceri. Astfel, 
sîmbătă — după" ce mai mult 
de 8 ore vor fi dedicate con
fruntărilor în fața meselor de 
joc — programul se va încheia 
cu o festivitate de deschidere 
a competiției și un spectacol 
sportiv. în sala „Victoria1*, în 
fața concurenților și spectatori
lor vor evolua ansambluri de 
gimnastică modernă, alcătuite 
din studenți de la I.E.F.S. și de 
componente ale lotului națio
nal, ansambluri de gimnastică 
artistică și acrobatică și vor a- 
vea loc demonstrații de judo. 
Cel de al doilea moment, aș
teptat cu nerăbdare de concu
renți. se va consuma duminică, 
în jurul orei 12,30, cînd va avea 
loc festivitatea de premiere.

Pînă la această oră federația , de 
specialitate are asigurări de par
ticipare din partea forurilor simi
lare din 18 țări : U.R.S.S.. Cuba. 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia, Olan
da, Iran, Franța, Uganda, Dane
marca, Cehoslovacia, Scoția, Cana
da, Irlanda și Irlanda de Nord. 
Cu o asemenea „distribuție”, tur
neul din capitala noastră este de 
pe acum sortit unui mare succes.

întrucit „Centura de aur“ va re
prezenta și un prim și important 
test de selecție pentru boxerii ro
mâni care se pregătesc în vede
rea campionatelor mondiale de la 
Havana (17—30 august). Colegiu) 
central de antrenori 
alcătuirea lotului 
români. Iată lista

Cat. 
Mihai. 
Boboc.

Cat. 
him, T. Dinu, I Șulă, M, Toma, Șt. 
Băiatu.

semimuscă : 
P. Ganea,

de 
lor :

R.
Al.

a stăruit la 
participant

Cozma, A. 
Turei, Șt.

muscă : C. Gruiescu, F. Ibra-

Cat. Cocoș: M. Lazăr, M. Tone, 
L Nemet, Șt. Duminică, Fr. Mol
nar.

Cat. pană : G. Pometcu, Gh. Cio
chină, M. Ploieșteanu, C. Ștefano- 
vici, N. Buteseacă, O. Amăzăroaie, 
P. Nedelcea.

Cat. semiușoară: S. Cuțov, I. 
Vladimir, N. Boșcu, Gh. Iile, C. 
Dia.

Cat. ușoară: C. Cuțov, P. 
brescu, C. Hoduț, A. Vasile, 
Stanciu.

Cat.
Fuicu, 
David,

Cat.
Florea, V. Filip, Al. Tîrboi, T. Ni- 
colae, I. Mocanu, G. Blaj.

Cat. mijlocie: Al. Năstac, P. Tă-, 
nașă, I. Mihoc. L. Moldovan.

Cat. semigrea: I. Peter, C Va
ran, V. Croitoru.

Cat grea: I. Alexe, I Dascălu, 
V. Lehăduș, I. Sănătescu, A. Iancu, 
Al. Mureșan.

semimijlocie : I: 
L. Oancea, Al.

mijlocie mică : S.

Do- 
Cl.

Tîrîlă,
Popa,

l.
T.

Tîrîlă, Șt.

huși — Universitatea Iași (ieșen- 
cele au învins categoric ne Rapid 
în prima etapă), Voința Odorhei — 
Universitatea București (probabil 
va fi cel mai dîrz disputat joc) .și 
Mureșul Tg. Mureș — I.E.F.S- (in 
care campioanele pornesc cu pri
ma șansă, deși nu trebuie să uităm 
că echipa Roza! iei Șoș a evoluat 
promițător în etapa I). în fine, in
teresant Se anunță și jocul Rapid 
București — Universitatea Timi- 

, șoara (duminică, de la ora 11,30.
pe terenul Giulești) unde ambele 
formații vor căuta să evolueze mai 
aproape de valoarea lor, întrucît 
în etapa, inaugurală n-au reușit a- 
cest lucru, Rapid pierzînd la Iași, 
iar Universitatea cîștigînd cu 
greu, Ia limită, în fața Constructo
rului. . în celelalte două partide fe
minine programate în această run
dă. Constructorul Timișoara — 
C.S.M. Sibiu și Confecția — Rul
mentul Brașov (duminică, de la 
ora 9. pe terenul Dinamo) primele 
șanse aparțin echipelor gazăăl'mai 
omogene decit partenerele

La masculin, etapa este 
nată de jocurile Dinamo 
— Universitatea București 
formații au obtinut victorii in 
prima rundă) și Independența Si
biu — Știința Bacău (in care si- 
bienii vor avea serios de furca cu 
noua divizionară A). 1
Minaur Baia Mare are 
relativ ușoară în fața 
lui Cezar Nica, iar Ia 
Politehnica susține un 
probleme (teoretic) în 
echipei C.S.M. Reșița.

Spectatorii din București au pri
lejul să asiste la o singură partidă 
masculină, Dinamo — A.S.A. Tg. 
Mureș (sîmbătă, de Ia ora 16, pe 
terenul Dinamo) în care victoria 
elevilor antrenorului emerit Oprea 
Vlase nu poate sta nici un moment 
sub semnul îndoielii-

MARTI, PE STADIONUL STEAUA

lor.'
. donii-
Erașov 

(ambele

La Galați, 
o sarcină 
studenților 
Timișoara, 
joc fără 

î compania

UN INTERESANT CUPLAJ FOTBALISTIC

ȘCOLILE SPORTIVE BUCUREȘTENE
• Plusuri și (destule) minusuri in acti
vitatea pepinierelor • însemnări pe mar
ginea uneiLA ORA BILANȚULUI

ȘCOLILE SPORTIVE 
BUCUREȘTENE — IZVOR 
NESECAT DE TALENTE

Urmărind modul în care sînt rea
lizate sarcinile trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, Inspectoratul șco
lar al municipiului București a al
cătuit în urmă cu două luni o bri
gadă de specialiști, care a desfă
șurat, în perioada 20 ianuarie — 20 
februarie, o activitate de îndrumare 
și control la cele cinci școli spor
tive din Capitală (Șc. sp. 1, Șc. sp. 
2, Șc. sp. 3, Șc. sp. de atletism și 
Șc. sp. Energia). Concluziile brigăzii 
și căile ce vor trebui urmate în pe
rioada următoare au fost expuse 
în cadrul unei ședințe desfășurate 
acum cîteva zile.

Subliniind interesul de care s-a 
bucurat această inițiativă din par
tea forurilor diriguitoare ale activi
tății sportive, trebuie să arătăm, to
tuși, de ta bun început, că o serie 
întreagă de cadre didactice ale uni
tăților analizate nici măcar n-au 
găsit de cuviință să asiste la șe
dință, dovedind în acest fel o to
tală lipsă de interes față de.,, pro
pria leu? muncă 1 .

Dispunînd de 181 de profesori, 
școlile sportive din Capitală au în
registrat în ultimul an un bilanț 
foarte bun: 8 titluri balcanice, 3 
europene, 75 de titluri de campioni 
ai țării Ia juniori, 15 titluri la se
niori, 37 de recorduri republicane 
de juniori și unul de seniori, 46 de 
sportivi nominalizați în vederea 
participării la J.O., 145 de sportivi 
cooptați în loturile reprezentative 
de juniori și 21 în cele de seniori. 
9 titluri de maeștri ai sportului, 75 
de sportivi cu categoria L Tot aici 
putem adăuga și faptul — semnifi
cativ — că în cursul anului trecut 
cele cinci școli au dat altor cluburi 
nu mai puțin de 482 de sportivi, cu 
toții ceruți prin transfer, deci ta- 
tentați și de perspectivă !

Cel mai mare aport în realizarea 
acestor rezultate îl au școlile spor
tive 1 și 2, de altfel cele mai mari 
și mai vechi unități de acest gen 
din țară. Și încă un lucru pe care.

analize deosebit de interesante

de asemenea, trebuie să-1 reținem : 
totalul elevilor-sportivi pregătiți în 
cele cinci școli bucureștene se ridi
ca la sfîrșitul anului 1973 la 8.177.

După acest concludent grai al ci
frelor, putem afirma, fără nici o 
reținere, că școlile sportive bucu
reștene reprezintă adevărate izvoa
re de talente pentru activitatea de 
performanță a Capitalei și a țării. 
Ca și în alte domenii, însă, șl aici 
este loc de mai bine.

IN GOANA DUPĂ 
REZULTATUL IMEDIAT

0. F. K. Belgrad• în deschidere. meci de old-boys • Iar in „vedeta

căNu spunem o noutate arătînd 
menirea școlilor sportive- este des
coperirea și creșterea elevilor cu 
aptitudini pentru marea perfor
manță, pregătirea multilaterală a 
acestora. Din păcate, există încă 
la multi profesori o mentalitate gre
șită, ei vor să obțină imediat re-

Horia ALEXANDRESCU

(Contlnwr* in pag, a 2°a)

Iată imaginea panoramică a stadionului de fotbal al clubului Steaua (capacitate: 30 000 de locuri), care 
găzdui marți întîlnirea amicală internațională Steaua ------ ' ~ ’

mele a doi internaționali cunos
cut! : Paunovici și Turulija.

în „ll“-le formației Steaua pen
tru jocul de marți sînt posibile re
intrările lui Dumitru și Pantea, 
absenți în: ultimele. etape de cam
pionat din echipa bucureștenilor..

Partida va începe la ora 16 șl 
va fi condusă de arbitrul Kevork 
Ghemigean, ajutat la linie de Ni- 
colae Petriceanu și Constantin Di- 
nulescu.

în deschidere, de la ora 15, se 
va disputa un atractiv meci de old- 
boys între echipele Steaua și Di
namo. Vom avea ocazia, cu acest 
prilej, să-i revedem, printre alții, 
pe Voinescu, Toma, Zavoda II, A 
nolzan, V. Dumitrescu, Ivănescu 
Staicu, Onisie, Jenei, Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda 
I, Tătaru. Raksi, Hălmăgeanu, Crăi- 
niceanu (Steaua), Birtașu, Uțu, Po
pa, Nunweiller III și IV, Nicușor, 
Călinoiu.. Eno II, Țircovuicu, Va-

Săptămîna viitoare — mai pre
cis marți, 9 aprilie — se va dis
puta la București, după cuin am 
mai anunțat, o partidă amicală in
ternațională, care va aduce în te
ren formațiile Steaua și O.F.K. 
Belgrad. Echipa iugoslavă (2—0 cu 
Radniciki. în ultimul meci de cam
pionat) este binecunoscută iubitori
lor fotbalului din țara noastră din 
întîlnirile susținute de ea în com
pania formației bucureștene Ra
pid, pe care a eliminat-o, în urmă 
cu cîțiva ani, din „Cupa_U.E.F.A.*‘ 
De asemenea, O.F.K.
fost prezentă. în vara 
turneul organizat cu 
bileului clubului F. C. 
trenorul fotbaliștilor din țara ve
cină și prietenă, fostul portar inter
național Soskici, va deplasa la 
București cea mai bună garnitu
ră, .în alcătuirea căreia găsim nu-

Belgrad a 
trecută, Ia 

prilejul ju- 
Argeș. An-

— O.F.K. Belgrad.
sile Alexandru, Varga. Eftimie (Di
namo).

+
în pauzele celor două 

vor avea loc demonstrații 
modelism prezentate de 
centrelor din Capitală.

Consiliu] de conducere 
bului Steaua a invitat la acest in
teresant cuplaj pe membrii colegi
ilor de antrenori și arbitri, pre
cum și pe componenții lotului re
prezentativ de fotbal.

Biletele dc intrare au fost puse 
în vînzare. începînd de azi dimi
neață. la casele obișnuite de bile
te. în ziua cuplajului ele urmînd 
a fi procurate de la casele stadio
nului.

Spectatorii pot ajunge la stadio
nul Steaua (din B-dul Ghencea nr. 
54) cu următoarele mijloace de 
transport în comun : tramvaiele 3 
si 8j ațitofoțjzșje 73 și 118,

întîlniri 
de aero- 
sportivii

a! clu-
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ÎO DE ANI DE ACTIVITATE ORGANIZATA

dedicat 
foru-

cred că eram 
pregă- 

sufletește pentru o activt- 
organizată...

ASTAZI, LA BRAȘOV: CONFERINȚA PE ȚARA A A. C. R,

li
a
nă 
un

Îini-PURU MINUTE OL GIMNASTICA 
ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE, PUTERE DE MUNCA, 

VIATĂ MAI LUNGĂ
Făcind un bilanț al acțiunii de 

introducere a gimnasticii la locul 
de muncă, plenara C.N.E.F.S., 
nută la sfîrșitul lunii ianuarie a 
cestui an, a evidențiat faptul 
sînt create condiții pentru ca la
număr mult mai mare de unități 
decît cel existent — aproximativ 
100 — să se extindă această formă 
de practicare a exercițiilor fizice.

După -investigații întreprinse de-a 
lungul mai multor săptămîni în nu
meroase întreprinderi din Capitală 
și din țară, am constatat că dacă 
există o colaborare, perfectă între 
organizațiile sindicale și cele .spor
tive, chiar și acolo unde sg acuza 
lipsa condițiilor, gimnastica la lo
cul de muncă a devenit o deprin
dere instaurată, parcă, de cînd 
mea...

■Nu de mult comisia sport și 
rism a Consiliului Central 
U.G.S.R. a organizat, la Brașov, 
foarte util și reușit schimb de ex
periență, cu care prilej, printre alte 
probleme reieșite din Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, s-a dezbă
tut și introducerea gimnasticii la 
locul de muncă. Bujor Mera, șeful 
comisiei sport și turism la Consi
liul județean Bihor al sindicatelor, 
a expus o foarte interesantă expe
riență cîștigată în întreprinderile 
și instituțiile orădene.

Care a fost problema ce a stîr- 
nit admirație, exclamații și... in
vidii ? Una capitală : șalariații de 
Ia întreprinderile Alfa, Drum Nou, 
Solidaritatea, textile „Crișana", blă
nuri „1 Mai", „Crișul", Arta și Fa
brica de confecții fac zilnic, în 
schimbul de dimineață și de după 
amiază (a început extinderea și la 
schimbul de noapte) reprize de gim
nastică de cîte 4 minute. Desigur, 
ca orice acțiune care aduce ceva 
nou și introducerea gimnasticii la 
locul de muncă trebuia pregătită.

- în acest scop s-a discutat cu munci
torii, iar activiștii Consiliului ju
dețean și municipal al sindicatelor,

Iu—

lu
ai 

un

eei ai C.J.E.F.S., unii profesori de 
educație fizică, precum și «tudenți 
din anii mari ai Facultății de edu
cație fizică de la Institutul pedago
gic au întocmit grupe adecvate de 
exerciții.

Ulterior, pentru a afla detalii, 
am solicitat corespondentului nos
tru'de la Oradea, Ilie GHIȘA, să în
treprindă un raid la întreprinderile 
amintite, lată relatările sale : „Din
tre locurile de muncă unde se prac
tică gimnastică în timpul pauzei, 
am vizitat întreprinderile „Crișana", 
„Viitorul" și .Solidaritatea". Am 
reținut, din discuțiile cu mai muiți 
muncitori, părerea unanimă că pa
tru minute de gimnastică zilnică, 
compusă din exerciții specifice, nu 
numai că îi relaxează, dar le for
tifică și sănătatea și le permite să 
lucreze pînă la sfîrșitul schimbului 
aproximativ cu intensitatea și pro
ductivitatea primei ore. Chiar să 
vrea cineva, nu i-ar mai convinge 
pe șalariații orădeni care practică 
gimnastica la locul de muncă să 
renunțe la ea" — își încheie co
respondentul nostru relatarea sa.

Unul dintre „secretele" rădăcinii 
puternice pe care a prins-o gim
nastica este și înțelegerea rolului 
acesteia de către majoritatea. con
ducătorilor întreprinderilor. La 
Oradea, Consiliul municipal al sin
dicatelor a organizat chiar o cons
fătuire pe această temă, la care au 
fost invitați 10 directori ai între
prinderilor unde, în urma investi
gațiilor, s-a constatat că șe poate 
introduce practicarea gimnasticii la 
locul de muncă. Rezumînd opiniile 
a trei conducători de unități, res
pectiv ing. Constantin Son — di
rector la „Crișana", ing. Eugen Sza- 
kacs — director la „Viitorul" și ing. 
Orest Straciuc — director la „So
lidaritatea", reținem faptul că ei 
au devenit adepții practicării gim
nasticii din prima clipă cînd au 
constatat că efectele unei astfel de 
activități nu pot fi decît binefăcă
toare atît asupra sănătății salaria- 
ților, cît și asupra producției. La

Gimnastică la locul, de muncă la fabrica de confecții din 
Foto : Alex.

riridul său, directorul adjunct al 
fabricii bucureștene de încălțămin
te „Flacăra Roșie", Eftimie Iliescu, 
este de părere că: „trei-patru mi
nute de gimnastică introduse la 
jumătatea programului de opt ore. 
cu exerciții adecvat aiesc, făcute în 
aer liber, dar dacă ntj sînt condi
ții. și, in hală, cu ferestrele deschi
se, înseamnă trei-patru ore de să
nătate mai mult adăugate, iu fie
care zi, vieții... Adunați și stabiliți 
ciștigul muncitorului !“

In sfîrșit, ar fi încă un factor 
a cărui contribuție poate și trebuia 
să fie hotărîtoare în introducerea 
și extinderea gimnasticii la locul 
de muncă. Este vorba despre acti
viștii sindicali. La consfătuirea or
ganizată la Oradea, însuși preșe
dintele Consiliului municipal al sin
dicatelor, tovarășul Ion Hodișan, a 
constituit o prezență activă, expri- 
mîndu-și părerea că sînt condiții 
ca în acest an să se introducă 
practicarea gimnasticii la locul de 
de muncă în toate întreprinderile 
industriei ușoare orădene. Elena 
C'iobănu, președinta comitetului sin
dicatului de la fabrica „Flacăra 
Roșie", ine spunea că s-a discutat 
și s-au găsit soluții pentru genera
lizarea gimnasticii Ja locul de muncă 
și în alte secții, decît articole tehnice.

Nu încape, deci, nici o îndoială 
că tratată cu mai multă grijă, pri
vită cu mult simț de răspundere — 
așa cum reiese din Hotărîrea Ple
narei C.C. ai P.C.R. și din planul 
de măsuri adoptat de Biroul Exe
cutiv al C.C. al U.G.S.R. — intro
ducerea gimnasticii la locul de 
muncă trebuie să devină o preo
cupare permanentă a tuturor orga
nizațiilor sindicale și sportive.

în preajma Conferinței pe țară 
Automobii-Clubului Român, am 

considerat util să solicităm un in
terviu promotorului acestei asocia
ții. ing. Vasilc lordăchescu, prim- 
vicepreședinte al A.C.R., 
activității și perspectivelor 
lui care reunește aspirațiile tuturor 
automobiliștilor din tara noastră.

— Cu 7 ani în urmă, cînd 
ne-am pus in slujba din nou în
ființatei asociații a aiitomobi- 
liștilor români, 
vreo 200 de pasionați, 
tiți 
tata

După prima etapă a campionatului de lupte libere

PENURIE OE ELEMENTE LA CATEGORIILE MARI
Tn noua ediție a campionatului 

Diviziei A la lupte, întrecerile au 
fost inaugurate de echipele de li
bere ..(la greco-romane, confruntă- . 
rile urmînd să înceapă la 28 apri
lie). Etapa de debut a relevat 
cîteva •așpecte îmbucurătoare și în 
primul rînd acela că, o serie de 
formații au prezentat în concurs 
muiți tineri. Petrolul Ploiești, de 
pildă, a fost formată numai din 
juniori, care, spre lauda lor. au 
obținut la Iași, cu formația Nico- 
lina. un rezultat de egalitate. Tot 
cu o echipă de tineret a luat star
tul și C.S.M. Craiova (care a pre
luat fosta formație a Școlii spor
tive Olimpia), în care din cei 10 
concurenți 7 au fost juniori. Aceș
tia au reușit o frumoasă victorie 
în fața dinamoviștilor bucureșteni. 
O puternică infuzie de tineret s-a 
făcut și la Lemnarul Odorheiu Se
cuiesc, care la reuniunea de la 
Brașov, cu puternica formație di- 
namovistă din localitate și Mure
șul Tg. Mureș, a avut o compor
tare onorabilă, obținînd un rezultat 
de egalitate, cu Dinamo, și o vic
torie, la un scor concludent (25—11), 
cu Mureșul.

Fruntașele campionatului trecut 
au pășit cu dreptul în noua com
petiție,. obținînd victorii destul de 
comode. Astfel, Steaua, jmultipla 
campioană a țării, C. S. Tîrgoviște. 
Steagul roșu Brașov și Vulturii 
Textila Lugoj au fost principalele 
performere ale reuniunilor la care 
au participat. Ele au întrecut for
mații bine cotate la stilul libere în 
campionatul trecut, cum sînt Di
namo București (învinsă de C. S

Tîrgoviște), C.F.R. Timișoara (în
trecută la, 20 puncte diferență de 
către Steaua) și Progresul Bpca*- 
rești (care a cedat Vulturilor 
Lugoj).

Partidele au fost, în general, 
disputate, așa îneît arbitrii n-au 
nevoiți să intervină decît de 
ține ori pentru a dinamiza meciu

rile cu avertismente, Numărul de
ciziilor de dublă descalificare a 
fost și el destul de mic. în schimb, 
victoriile prin tuș au fost; mai nu
meroase. Ca o curiozitate amintim 
că, în partida de la Constanța, 
dintre Hidrotehnica și Dunărea Ga
lați (scor 16—16) toate meciurile 
s-au încheiat cu victorii înainte de 
limită, prin tuș !

Răsfoind cîteva dintre foile de 
arbitraj ale etapei putem constata 
ca un aspect negativ, evoluția slabă 
a unor concurenți de la categoriile 
mari. Se poate vorbi chiar de o 
penurie de elemente la 100 și 

100 kg. Se pare, că la unele for
mații aceste categorii sînt încadrate 
de formă. Altfel, nu se pot ex
plica, de exemplu, înfrîngerile du
ble, prin tuș, ale reșițenilor Di- 
dragă (cat 90 kg), Rareș (100 kg) 
și Gavrea (i-100 kg) în întilnirile 
de la Lugoj, cu Vulutrji și Progre
sul București. Dinamo București 
nici n-a prezentat concurenți, la ca
tegoria grea, în triunghiularul de 
la Craiova.

Sîntem la începutul campionatu
lui și ca atare, lipsurile 
pot fi înlăturate, firește, 
trenorii vor munci mai 
această direcție. (T. R.).

din

viu 
fost 
pu-

semnalate 
dacă an- 
intens în

Oradea.
SOMOGY

o tendință 
de inducere 
investiți eu

Din păcate, adoptînd 
de umflare a realității, 
în eroare, unii factori 
răspundere mistifică faptele. Avem 
în față o notiță semnata de Leo
nida Stan, șeful comisiei sport și 
turism la Consiliul județean Galați 
șl sindicatelor. Aflăm, din cuprin
sul ei, că în 9 întreprinderi și ins
tituții din municipiu se practică' 
gimnastica la locul de muncă : în
treprinderea poligrafică, leepronav, 
Institutul județean de proiectări, 
Ș.N.G., Direcția comercială, T.A.P.L., 
I.C.R.T.I., I.C.R.A. și I.C.R.M. „Bo
găția" aceasta ne-a tentat, motiv 
pentru care am solicitat corespon
dentului nostru la Galați, Telemge 
Siriopoi, să ne relateze detaliat des
pre metodele întrebuințate de acti
viștii de aici. Rezultatele investiga
ției sale au fost absolut paralizante. 
Din cele 9 unități unde Leonida 
Stan scria că se practică gimnastica 
la locul 
tăți cîte 
înaintat 
Național 
Sport, doar în una singură se face 
gimnastică : întreprinderea poligra
fică. La leepronav și la l.P.J. s-a 
introdus, intr-adevăr, gimnastica, 
dar după vreo două săptămîni a 
fost suspendată, iar la ultimele 6 
unități indicate de șeful comisiei 
sport și turism de la Consiliul jude
țean al sindicatelor NICI NU S-A 
PRACTICAT VREODATĂ GIM
NASTICA LA LOCUL DE MUNCA!

Sperăm că nu va trece multă 
vreme și vom lua cunoștință de 
măsurile menite să nu mai permită 
repetarea unor asemenea fapte.

- în 
membri
600 de nume. Mult mai important 
mi se pare însă a sublinia pro
gresul realizat în acest răstimp, 
de vreme ce astăzi figurează în 
controalele noastre peste 100.000 
de membri ! Cu strădanii, seriozi
tate și perseverență, am ajuns să 
avem 40 de filiale județene (inclu- 
zînd și municipiul București) și 
peste 1000 de cercuri de automo- 
biliști. Fără a mai vorbi de presti
giul pe care am reușit să ni-1 
creăm peste hotare, în organiza
țiile internaționale de specialitate. 
Aceasta este o performanță, pen
tru o tară care nit a strălucit, în 
domeniul dotării sale cu automo
bile. precum este o recunoaștere 
a propășirii noastre în toate sfe
rele.

1987, în primul registru de 
ai A.C.R., erau înscrise

vederea cunoașterii frumuseților 
patriei noastre (înainte do a abor
da călătoriile în străinătate !). Cău
tăm cele mai bune mijloace pen
tru educarea participanților la 
circulația publică. Am pregătit în 
acest sens și filme. încercăm să 
orientăm școlarizarea viitorilor șo
feri amatori spre latura practică 
și vom iniția cursuri de perfecțio
nare (în special pentru femei) pen
tru remedierea penelor simple. 
Ne-ar bucura mult dacă am găsi 
înțelegerea cadrelor din învătă- 
rnînt, pentru ca prin cursuri obli
gatorii să ajungem ca fiecare tî- 
năr care termină școala să obți
nă, odată cu certificatul de studii, 
și permisul de conducere !

— Automobilismul nu 
numai activitate tehnică, 
ristică, sau de plezirism, 
domeniu sportiv.

este 
tu

ci și

— Tocmai, înțelegind acest ade
văr și pentru a nu sustrage pe 
automobiliștii de performanță, par
ticipant i la raliuri sau altfel de 
competiții, din sfera de preocupări 
r sportului, am făcut demersurile 
necesare pentru înființarea Fede
rației de automobilism și karting, 
care va conferi membrilor săi ace
iași statut ca oricărui sportiv de 
sub jurisdicția Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Spoit. 
Ne vom bucura, firește, cînd vom 
putea saluta, dintre membrii A C.R., 
pe primii purtători ai titlului da 
maestru al sportului la automobi
lism.

La 5 aprilie, șe împlinesc 70 de 
ani de automobilism organizat în 
România, ceea ce ne prilejuiește o 
caldă urare de progres adresată 
Automobii-Clubului Român și 
membrilor săi.

Victor BÂNCIULESCU

„DEZVOLTAREA OINEI
SARCINA NOASTRĂ PERMANENTĂ"

v

Convorbire cu col.

de muncă, și din 13 uni- 
apar în raportul statistic 
de C.J.E.F.S. Consiliului 
pentru Educație Fizică și

Ion GAVRILESCU

In lumea automobiliștilor 
tinde tot mai mult să 
sarcinile sale de orga- 
și coordonare pe plan 
ț-n misiunea 
plan social.

A.C.R. 
îmbine 
nizare 
tehnic, 
tor pe 
aici inițiativele din 
mtilui, a sportului, 
dirii cunoștințelor despre 
mobil și în general a 
tehnice etc.

<lc promo- 
înțelegînd 

aria turis- 
a ră-spin- 

auto- 
eelor

— Firește că astăzi clubul 
mobiliștilor noștri nu mai 
fi restrînsa reuniune snoabă de 
altădată. A-C.R. — dincolo de pro
bleme organizatorice, de asistență 
tehnică și juridică, de facilitare a 
activității automobilistice — se 
străduiește să contribuie la rezol
varea unor importante probleme 
sociale. Milităm tot mai mult (pre
gătim 
pentru

CAMPIONATUL DE RUGBY ÎNTRE TUR Șl

STEAUA, GRIVIȚA ROȘIE
IN LUPTA PENTRU TITLU...
Campionatul de rugby și-a în

cheiat prima sa parte (duminică 
reîncepe rețurul). în viața unei 
competiții 13 etape înseamnă un 
drum suficient de lung, 
sură să ne dea indicații 
formei și 
ale celor 
societate" 
România, 
afirma, ca un fapt extrem de po
zitiv, că întrecerea a fost inte
resantă și echilibrată, așa cum 
șade bine unui campionat^ care 
se respectă, chiar 
(ultima campioană) 
șie (o formație în 
ție) s-au 
clasament 
Detașarea 
este însă 
lor în greaua și încă lunga dis
pută pentrii titlu nefiiind în afa
ra cursei...

Desigur, așa cum stau lucru
rile astăzi, Steaua, cu jocul său 
atît de complet și robust, un a- 
devărat mecanism bine pus 
punct, sprijinindu-se pe un 
numeros și în același timp 
ros (ne gîndim la Mateescu, 
bac, Postolache, Munteanu, I 
nei, Șerban, Corneliu, Alex. 
mitru etc.) păstrează prima 
să în obținerea laurilor. Și, 
«luzîndu-se un accident, este de 
presupus că ea va cuceri cel de 
al 9-lea titlu.

în mă- 
asupra 
actuale 
„înalta.

posibilităților
14 membre din
a balonului oval " din 

De la început se poate

dacâ Steaua 
și Grivița ro- 

plină construc- 
oarecum, în 

lor.
nu 

urmăritoarele

detașat,
de partenerele

— apreciem noi 
decisivă.

la 
i lot 
valo- 
Dur- 
Cior- 

Du- 
șan- 

, ex-

ȘCOLILE SPORTIVE BUCUREȘTENE LA ORA BILANȚULUI»

(Urmare din pag. 1)

smltate maxime cu juniorii și aceas
ta în detrimentul creșterii treptate 
a valorii sportive. Așa se și explica 
„golurile" apărute în pregătirea de 
bază a unor sportivi imediat după 
terminarea junioratului sau pur și 
simplu dispariția timpurie din arena 
competițională a altora, considerați 
pînă atunci plini de talent. Firește, 
există anumite sporturi (înot, gim
nastică etc.) unde marile perfor
manțe sînt accesibile și chiar indi
cate la vîrste fragede, dar acest 
lucru nu este valabil pentru orice 
disciplină sportivă.

Cu ocazia controlului efectuat de 
brigadă s-a observat că numeroși 
profesori (din catedrele de jocuri 
sportive) acordă mult prea mult 
timp din antrenament pregătirii 
tactice a echipei pentru meciurile 
de campionat, neglijînd ideea fun-

SELECȚIE PENTRU CALITATE,

In toate școlile sportive din Bucu
rești se aplică în prezent sistemul 
selecției continue, de-a lungul în
tregului an. Și, totuși, aprecierea 
generală a brigăzii de control în 
ceea ce privește perspectiva elevi
lor selecționați s-a concretizat în 
calificativul „satisfăcător", ceea ce 
ni se pare, este prea puțin.

Marea majoritate a grupelor ana
lizate cuprind doar cîte 4—5 ele
mente de reală perspectivă și alte 
5—6 de valoare incertă, fiind com
pletate cu sportivi lipsiți de posi
bilitatea de a progresa și a realiza 
în viitor performanțe de nivel înalt. 
Această a treia categorie, care con
stituie un adevărat „balast". în
greuiază munca profesorilor, ducînd 
totodată la irosirea unor importan-

dgmențală a formării individualită
ților de valoare, cu o bază tehnică 
temeinică, corectă, Și o pregătire fi
zică ridicată. De asemenea, a fost 
semnalată tendința de a-i învăța 
pe sportivi procedee speciale, com
plicate, în detrimentul tehnicii de 
bază.

Pentru înlăturarea acestor situa
ții se impune fixarea clară a obiec
tivelor principale din procesul de 
instruire în școlile sportive, care ar 
trebui să fie asigurarea unei pre
gătiri fizice de bază, a unei tehnici 
de bază corecte și a unei tactici in
dividuale corespunzătoare. O aten
ție sporită trebuie arătată elemen
telor de excepție, sportivilor de 
mare talent, nominalizați, pentru 
care se impune întocmirea, planuri
lor de pregătire individuală. Subli
niem acest lucru întrucît brigada 
de control a găsit doar la 50 la 
sută dintre sportivii nominalizați 
asemenea planuri!...
NU PENTRU... CANTITATE!
te fonduri. Și din păcate, ea poate 
fi întîlnită — cp cîteva excepții — 
la aproape fiecare grupă. Este, deci, 
necesară în primul rî.nd o mai aten
tă selecție a grupelor. Pentru sec
țiile de volei și baschet în special, 
se impune descoperirea unor elevi 
cu talie corespunzătoare, cerințele 
sportului de performantă fiind deo
sebit de exigente la acest capitol. 
In privința Școlii sportive de atle
tism, ar trebui ca orientarea elevi
lor spre probe să se facă după ap
titudini, nu după... specializarea 
profesorilor ! ?

Dintre profesorii remarcați pen
tru reușita selecției îi vom aminti 
pe : I. Șoacă, Gh. Alexandrescu, G. 
Grigore și M. Lucescu (Șc. sp. 2) D. 
Bâlașa, C. Baciu și S. Chiriță (Șc.

sp. 1), Gh. lonescu și C, Moldoveanu 
(Șc, sp. 3), Gh. Hie, S. Arjoca și I. 
Vasilică (Șe. sp. Energia), A. Vlă- 
descu, I. Mușat Și E. Nourescu (Șc. 
sp. de atletism).
ȘCOLILE SPORTIVE OFERĂ, 

.DAR CE PRIMESC IN 
SCHIMB ? I...

Colaborarea din școlile sportive 
și marile cluburi de performanță 
este un lucru firesc, în interesul 
sportului nostru. Și arătam mai 
sus, că numai în anul 1973 unită
țile sportive de performanță au 
primit din partea pepinierelor șco
lare bucureștene aproape 500 de ti
neri talentați. Ar fi normal, deci, 
ca beneficiarii, adică aceste cluburi 
mari, să răsplătească eforturile șco
lilor sportive prin acordarea unor 
avantaje : cum face spre exemplu 
clubul Dinamo eu Șc. sp. 1 și Șc. 
sp. Energia, cărora le oferă pozi
ții în sălile și pe bazele sale spor
tive (gratuit' și la ore accesibile), le 
organizează consfătuiri metodipe cu 
cei mai buni antrenori ai săi etc. 
Dar nu toată lumea înțelege să 
procedeze la fel.

Constructorul oferă Școlii sportive 
2 (de la care a luat numeroși spor
tivi) cele mai nepotrivite ore de 
antrenament (spre exemplu o pozi
ție la 6 dimineața !) și, pe deasu
pra, cere o chirie 
lei ora în sală). La 
și Progresul cu Șc. 
a primit — printre 
treagă echipă de baschet fete !

Inițiativa Inspectoratului școlar 
al municipiului București s-a dove
dit foarte utilă și poate primi un 
caracter periodic în sfera analizei 
urmînd sa intre și celelalte două 
unități sportive școlare din Capi
tală — Viitorul și C.S. Școlar.

Șansa secundă o vom acorda 
Farului din Constanța, în acest 
an extrem de puternic și cu mul
te personalități în formație 
vom cita pe
Mușat, Motrescu, Marțea, 
Daraban, Stoica, Crăciun).

. mine decisivă confruntarea 
rectă de duminică dintre 
două protagoniste la titlu, 
etapele viitoare mai pot răsturna 
și ele clasamentul.

Griviței roșii îi vom acorda, în 
acest an, doar șansa unui outsi
der, întrucît elementele tinere 
promovate în lotul prim (Mesza- 
roș, Scarlat. Mengher, Pasache, 
Damaschin Șjg.) sînt încă prea 
crude ’pentru a realiza marea 

performanță. O victorie a ei ar 
fi o surpriză pe cit de mare pe 
atît de plăcută !

Pe poziția a 4-a. XV-Ie din 
Banat, al Universității Timișoara. 
Studenții par a evolua sub forța 
de joc a anilor trecuți. Lotul 
este puternic, dar insuficient. Să 
se fi uzat „Tolea" Rășcanu, care 
doi ani în șir a fost „rugbystul 
nr. 1“ al României ? Dar nici Tă- 
tucu. Popovici, Ghețu, Suciu, Pe
ter sau Duță, pentru a nu-i numi 
deeît pe cîțiva, 
tențialul maxim, 
pierdut partide 
adversari cotați 
că în retur, eu 
nit) de foști campioni, vor abor
da jocurile cu mai multă serio
zitate și atunci ei vor fi din nou 
capabili să-i înfrângă pe cei mai 
buni.

Pe poziții destul de 
clasament s-au situat 

tarele" Politehnica lași 
nomia Cluj. Formația 
deși matură, s-a. doVedit incon
stantă, în timp ce aceea a cluje
nilor este mai talentată. însă lip
sa ei de experiență evidentă. Să 
vedem ce noi isprăvi ne rezervă 
ele în retur.
. Sportul studențesc are în lot 
jucători cu vechi state de servi
ciu in echipa națională 
cu, Atanasiu, lorgulescu. 
Cu toate acestea XV-le 
pierdut puncte acolo și 
cînd se aștepta mai puțin, 
ce a influențat asupra poziției din 
clasament. Antrenorul Th. Radu
lescu ,om energic, va pune, cre
dem, ordine în casa sa si va a- 
duce, în cele din urmă, echipa 
în eșalonul superior.

Fără îndoială că pe muiți din
tre iubitorii rugbyului îi' surprin
de poziția joasă în clasament a 
formației Dinamo. Schimbarea de 
antrenor, lipsa unui teren pro
priu de joc (și chiar de antrena-

(îi
Florescu, Dumitru, 

Bueos, 
Ră- 
di- 

cele 
dar

nu joacă -la po- 
Timișorenii au 

relativ ușoare, cu 
mai slab. Poate 
orgoliul lor (ră-

bune în 
„universi- 
și Agro- 
ieșenilor

(Nicoles- 
Fugigi). 

său a 
atunci 

ceea

auto- 
poate

itinerare și hărți adecvate) 
turismul automobilistic, în

RETUR

Șl FARUL
ment), „subțirimea" lotului 
ultimii ani muiți au părăsit 
durile echipei) — iată cîteva 
tre explicații. Cu toata acestea, 
elementele consacrate care apără 
culorile dinamoviste (Dragpmțres- 
cu, Nica, Țuțuianu, Constantin, 
Baciu, Dăiciulescu, Stoica, Cora- 
vu etc) sînt capabile să strîngă 
rîndurile și să surmonteze trecă
torul (vrem să credem) lor de
clin de formă.

Mai slab clasate ca în anii tre- 
cuți: Știinșa Petroșani, C.S.M. 
Sibiu și Rulmentul Bîrlad. Dacă 
studenții resimt (era normal să 
se întțmple astfel) lipsa acută de 
jucători în... grădina proprie, 
rugbyștii din Sibiu și Bîrlad, cen
tre în care balonul oval este po
pular, se află la ora schimbului 
de generații și evoluția 
cere privită cu indulgență, 
că bîriădenii au 
panta 
tunecă

Bine 
vodari, 
dul elitei, se vede, 
tîmplătoare. 
și Vulcanul 
tradiție în rugbyul 
— vor lupta din greu spre a se 
menține în prima divizie nu atît 
datorită unei valori 
mai ales lipsei unor 
ciente.

Iată avansate doar 
tații, fără pretenții 
pe marginea primei 
pionatalui. Rămîne 
turul șă

(în 
rin- 
din-

lor se 
Păcat 

cam luat-o pe 
durităților, fapt care în- 
evidentele lor merite.
s-a prezentat Chimia NA- 
a cărei promovare în rîn-

. nu a fost în- 
în schimb, Gloria 

■ două formații cu 
bucureștean

scăzute, cit 
loturi sufi-

decidă !
Dimitria

cîteva no
de sentințe, 

părți a cam- 
acum ca re-

CALUMACHt

CLASAMENT

1. Steaua
2. Grivița
3. Farul C-ța’
4. Universit. Tmș.
5. wPoli“ iași ■
6. Agronomia Cluj
7. Sportul stud.
0. Dinamo
9 .Știința Petroșani

10. Chimia Năvodari
11. Vulcan
12. Gloria
13. C.S.M. Sibiu
14. Rulmentul

Hoție
13
13
13
13
14
13
12
13
13
11
14
13
13
12

2 1
2 7
1 s
0 II)
I) 9

23
23
23
22
21*)
21
21
19

a fost penalizată cM•) Echipa Vulcan
lin punct, pentru o neprezehtare în „Cu
pa federației''.

CAMPIONATELE NAȚIONALE
începînd de astăzi și pînă du 

minică, orașul Galați va găzdui 
finalele campionatelor naționale 
individuale de haltere rezervate 
juniorilor. Este fără îndoială cea 
mai .mare și cea mai importantă 
întrecere din acest an a tineri
lor halterofili, fapt ilustrat, de 
altfel, de numărul extrem de %mare de participant! (aproape

CAMPIONATUL DIVIZIEI

exagerată (10G 
fel procedează 
sp. 3, de unde 
altele — o în-

Astăzi după-amiază, la Poiana Bra
șov, începe cea mai importantă com
petiție șahistă a țării : Campionatul 
republican pe echipe mixte, din pri
ma divizie. Vor fi prezenți, cu rare 
excepții, cei mai valoroși jucători și 
jucătoare de care dispunem, inclusiv 
cîțiva jucători cu perspective promi
țătoare. Lupta pentru titlu, ca și pen
tru evitarea retrogradării, se anunță 
foarte disputată, loturile de care dis
pun formațiile angajate in întrecere, 
in special acelea care candidează la 
victorie, fiind aproximativ dc forțe 
egale.

Iată echipele ce se vor alinia la 
această ediție a oamoionatului; Con

structorul. Universitatea, Poli
tehnica (toate din București), Petro
lul (Ploiești), Medicina (Iași), C.S.M. 
(Cluj), Universitatea (Brașov), Medi
cina (Timișoara) și Mureșul (Tg. Mu
reș). Campioana absolută de anul tre
cut (Constructorul-Bueurești), în com
punerea căreia vor evolua, printre 
alții, maeștrii internaționali V. Clo- 
câltea și Th. Ghițescu, va fi supusă 
acum la grele încercări, datorită în
tăririi considerabile a unor echipe ca 
de exemplu : I.T.B. (Florin Gheor
ghiu la prima masă, M. Pavlov. M. 
Ghindă, Margareta Teodorescu) și 
Upiveristatea-București (Elisabeta Po- 
lihroniade, D. Ghiaclavu). Nu stat de

Cu ocazia plenarei 
federației române de 
ducerea C.N.E.F.S. — pe baza pre
vederilor 
al P.C.R. 
continuă 
sportului 
tilor și 
sportul nostru național 
extinderii în proporții

LUIGI MARTEȘ, wcepreședinit al F. R. 0.
Comitetului
oină, con-

Hotărârii Plenarei C.C. 
cu privire la dezvoltarea 
a educației fizice și 

— a pus în fața activiș- 
tuturor tehnicienilor dan 

sarcina 
cu ade

vărat de mase a acestei frumoase 
discipline. Pe această temă am 
avut, recent, o convorbire pu to
varășul colonel Luigi Marteș, vice
președintele F.R.O. Au revenit, în 
discuția noastră, unele probleme 
Șle dezvoltării sportului nostru 
național în județul Constanța — 
interlocutorul avînd și calitatea 
de președinte de onoare al comi
siei județene de oină — precum 
și aspecte legate de extinderea 
oiinei în rîndul militarilor.

„Pe baza planului de măsuri al 
federației noastre pe acest an, pre
cum și a programului de acțiuni 
menit să ducă la dezvoltarea jo
cului de oină, în viitorii ani — 
ne-a spus interlocutorul — orga
nizațiile centrale și ceilalți factori 
cu atribuții în mișcarea sportivă 
din țara noastră au venit în în- 
tiinpinarea dorinței legitime a fe
derației ca 1974 să constituie anul 
unei ascensiuni cantitative și ca
litative a oinei. în afara sarcinii 
ce ne-am asumat-o, aceea de spo
rire a numărului secțiilor cu încă 
130, afiliate și neafiliate, și de 
sporire cu încă 1 000 a numărului 
sportivilor legitimați — în acest 
an în afara marii competiții „Cupa

României", vor mai avea loc două 
manifestări de amploare, cu etape 
de masă și finale: „Cupa U.T.C “ 
și „Cupa U.G.S.R.". în ceea ce 
privește activitatea metodică și de 
instruire, ne-am propus organiza
rea, in acest an, a unui curs cu 
50—60 de antrenori și arbitri de 
oină, aseștia urmînd a pregăti în
deosebi echipe din mediul rural”, 

în legătură cu dezvoltarea oinei 
în județul Constanța, tovarășul 
colonel Luigi Marteș a evidențiat 
preocuparea C.J.E.F.S., inspectora
tului școlar Și organizației pionie
rilor da a spori numărul echipe- 1 
lor de oină în școlile generale, 
profesionale și în, liceele de cul
tură generală. Va crește la aproa
pe 100 numărul acestor echipe, de 
la 64 cîte au activat în anul 
1973, va crește cu 170 numărul 
jucătorilor legitimați, iar arbitri
lor existenți li șe vor adăuga încă 
20. în cadrul activităților sportive 
de masă, oină a căpătat o mare 
extindere în rîndul subunităților 
militare constănțene. Explicația 
este dată de faptul că acest sport 
are un pronunțat caracter aplica
tiv. Pe de altă parte, muiți dintre 
ostași provin, din lopalități rurale, 
unde oină este bine 
Echipa A. S.
— campioană 
cîștigătoare a 
este hotărâtă 
și mai bune în acest an
spus 

nostru.

cpnoscpită.
Armata Constanța 

județeană în 1973, 
..Cupei Calătis" — 

să obțină rezultate 
ne-a 

în încheiere interlocutorul

la bataie“ intr-unui din meciurile finale ale Cupei României la 
oină, ediția 1973.

FAVORITII S-AU DETAȘAT 
IN CONCURSURILE DE SELECȚIE 

LA TENIS
Concursurile de selecție 

desfășoară pe terenurile 
Ștrandul Tineretului, în 
definitivării loturilor de 
pentru meciurile amicale 
ționale cu echipele R. D. Germane, 
R. P. Ungare și U.R.S.S., sînt în 
curs de desfășurare. Ieri s-a în
cheiat concursul de selecție pen
tru echipele de tineret.

Pe primul loc, la acest ultim con
curs, s-a situat Mihai 
(Progresul), la egalitate de victorii 
cu O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov) și 
A. Daraban (Dinamo Brașov). La 
întrecere au participat 6 jucători.

ce 
de 
vederea 
juniori 

interna-

se 
la

Tăbăraș

DE HALTERE PENTRU JUNIORI
coin-

desfâ- 
greu- 

echili-

200), dintre care numeroși 
ponenți ai lotului olimpic.

întrecerile, care se vor 
șura la cele 9 categorii de 
late, se anunță deosebit de
brațe. De notat că disputele vor 
avea loc din sala sporturilor pe 
două podiumuri pe unul 
să evolueze juniorii mici 
18 ani), iar pe celălalt 
mari (pînă la 20 de anii

urmînd 
(pînă la 
juniorii

A LA SAH a
neglijat nici șansele timișorenilor, 
care vor dispune de aportul maestre- 
lor internaționale Gertrude Baums- 
tark și Suzana Makai, ca și de al 
maestrului S. Neamtu.

Prezența la Poiana Brașov a unui 
lot de maeștri pe cit de numeros, pe 
atît de valoros, îndreptățește speran
țele iubitorilor șahului intr-o compe
tiție pasionantă, de ridicat nivel teo
retic și tehnic, care să atenueze im
presia decepționantă pe care le-a lă
sat-o evoluția cîtorva reprezentanți ai 
șahului românesc la ultimul turneu 
internațional de la București.

Tiberiu RADULESCU

lată și rezultatele: M. Tăbăraș a 
cîștigat cu 6—3, 6—2 întilnirea cu 
O. Vîlcioiu, cu 6—4, 6—3 confrun
tarea cu S. Orășeanu (Tenis club 
București). De asemenea și-a adju
decat cu 6—1. 3—6. 6—3 meciul 
cu M. Mîrza (Progresul) și cu 6—2, 
6—2 pe acela cu L. Țiței (Steaua) , 
Vîlcioiu—Țiței 7—5, 6—3 ; Vîlcioiu— 
Mîrza 6—3, 6—2 ; Vîlcioiu—Dara
ban 6—4, 6—1 ; Vîlcioiu—S. Oră
șeanu 2—6. 6—3, 6—2 ; Dărăban— 
Tăbăraș 2—6, 6—3, 6—2 ; Dărăban— 
Orășeanu 2—6, 6—3, 6—2 ; Dără
ban—Țiței 6—4. 6—2 : Dărăban— 
Mîrza 6—3, 6—2 ; Orășeanu—Țiței 
9—7, 6—4 : Orășeanu — Mîrza
6—4, 8—6 ; Mirzii — Țiței 6—3, 9—7.

Au luat sfîțșlt și întrecerile din 
cadrul categoriei de juniori 15—16 
ani. Pe primul loc în această gru
pă s-a situat S. Zancu (Cutezătorii). 
Iată rezultatele : S. Zancu—R. O- 
preanu (T.C.B.) 6—2, 4—6, 6—3 ; cu 
E. Pană (Cutezătorii) 6—2, 
și 7—5, 2—6, 6—3 cu A.

7—5 ; 
, Dîrzu

(Progresul) ; R. Opreanu—E. Fană 
6—1, 6—2 ; cu Dîrzu 6—3, 6—2. A. 
Dîrzu a cîștigat cu 6—2, 6—1 întîL 
nirea cu E. Pană.

La junioare, categoria 15—16 ani 
cîștigătoarea grupei este Elena Jeeu 
(Sănătatea Oradea), avînd victorie 
directă asupra Elenei Popescu (Di
namo București). Iată rezultatele : 
Elena Jecu—Elena Popescu 8—6, 
1—6, 6—3 ; Elena Jecu — Mariana 
Socaciu (U. T. Arad) 7—5. 6—1; 
Elena Popescu-Lucia Romanov (Cu
tezătorii) 6—0, 6—3 ; Elena Popescu- 
Mariana Socaciu 6—0, 6—3 ; Ma
riana Socaciu-Lucia Romanov 6—0,
6— 2; Lucia Romanov-Elena Jecu
7— 5, 2—6, 6—2.

La categoria junioare 17—18 ani 
au participat în grupă 3 jucătoare. 
A cîștigat Simona Nunweiller (Te
nis club București). Iată rezultatele : 
Simona Nunweiller—Dorina Brăștin 
(U-T.A.) 6—3, 3—6. 6—1 ; Nunweil- 
ler — Mihaela Dimitriu (Steaua) 
6—3, 6—2 : Dorina Brăștia—Mihae
la QiUjitriu 6—4, 6—1,
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RANDAMENTUL SELECTIONABILILOR
N-A AÎINS, IN TOATE CAZURILE, ACELAȘI NIVEL

cescu a venit cu o notă de clari
tate care l-a impus pe toată du
rata jocului. Kun în aceeași vervă 
în care îl știm. Dumitrache n-a 
jucat decît 15 minute. Neagu — 
combativ, vrea să confirme la reîn- 
tîlnirea cu lotul. Troi, marcat și 
de urmele unei accidentări la Tg. 
Mureș a fost destul de timid. 
Dobrău și Marcu, accidentați, nu 
au putut fi utilizați.

Ar trebui să menționăm că, în
tre două etape de campionat, selec- 
ționabilii au manifestat unele reți
neri în joc care, firește, au influen
țat asupra randamentului lor și, 
implicit, asupra efectuării -ynei ju
decăți de valoaFe mai exacte. To
tuși, un meci dîrz, fără perioade 
de răgaz, așa cum l-au creat par
tenerii foarte dîrzi de la F. C. Ga
lați a fost binevenit pentru scopu
rile antrenorilor : de a revedea u- 
i'.ele formule și a ajunge la soluția 
cea mai bună, care să și fie me
reu aliniată în jocurile de antre
nament de săptămina viitoare, ulti
mele înaintea decolării spre Rio 
de Janeiro.

în urma constatărilor de miercuri, 
antrenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc vor propune, în a- 
ceastă seară, în săptămânala sa șe
dință, Biroului federal, lotul pen
tru deplasarea în Brazilia și Ar
gentina. lot care se va reuni luni 
la București. Pînă sîmbătă dimi
neața, cînd e prevăzută plecarea, 
se vor desfășura susținute antrena
mente și partide de verificare.

1

în continuarea reunirilor se- 
iecționabililor pentru definitivarea 
lotului ce va face deplasarea în 
Brazilia și Argentina, a avut loc 
meciul de alaltăieri de la Galați, 
despre care am prezentat unele 
informații în ziarul nostru de ieri. 
Vom spune din capul locului că 
prezența lotului la Galați a fost 
primită cu mult interes, peste 20 000 
de spectatori venind — așa cum 
se știe — pe stadionul „Dunărea", 
deși partida avea loc în zi de 
lucru ; în afara acestei cifre, care 
vorbește de la sine despre ecoul 
evenimentului în orașul cu patru 
formații în Divizia B dar visînd 
'cu pasiune la ziua cînd va reveni 
printre sediile primei divizii, vom 
sublinia organizarea excelentă asi
gurată de F. C, Galați, ca și nu
meroasele dovezi de simpatie de 
care jucătorii din lot s-au bucurat 
înainte și după partidă din partea 
iubitorilor fotbalului din portul 
nostru dunărean. Mai departe, for
mația nr. 1 a Galațiului animată 
de un Dan Coc — care ne-a apă
rut cu vigoarea și siguranța din 
anii tinereții fotbalistice, dublate 
de o experiență care îl face reș-

de coechipieri — a dat o 
puternică, de o mare an- 
componenților lotului, pi
pă se întrebuințeze serios 
a face față solicitărilor 
de inimoșii adversari și a 

scăpa cu „fața curată".
Ca atmosferă și ca 

partenerului, meciul de 
de la Galați și-a atins 
scopul. Nu la același 
prezentat și randamentul tuturor 
jucătorilor convocați. Răducanu a 
intervenit foarte sigur, de cîte ori 
a fost nevoie, Jivan, însă, nu a ac
ționat foarte exact la mingile care 
l-au solicitat; e drept, apărea pen
tru prima oară într-un meci public 
în poarta lotului. Anghelini, mult 
mai convingător decît în ultimele 
apariții ; Antonescu, în nota inter
vențiilor sale sobre, Sameș în bună 
dispoziție, El. Marin destul de 
șters. Cristache — util, Hajnal plin 
de ambiție. Linia de mijloc din 
prima repriză (Iordaneseu — Dinu 
— Bălăci) dispune de mari resurse 
dar n-a jucat foarte clar. Nici 
trio-ul din a doua parte (Dudu 
Georgescu — Beldeanu — Bro- 
șovsclii) n-a reușit mai mult. Lu-

pectat 
replică 
gajare, 
lindu-i 
pentru 
impuse

replică a 
verificare 
pe deplin 
nivel s-a

MECI INTRE SELECȚIONATELE 
DIVIZIEI B ALE ROMÂNIEI 

Șl IUGOSLAVIEI
Săptămîna viitoare, la Drobeta

Tr. Severin, selecționata Diviziei B 
a României va întîlni echipa simi
lară din Iugoslavia.

In vederea acestei partide, antre
norii P. Popescu, Gh. Nuțeșcu și 
Gh. Staicu ău convocat pentru luni, 
ora 12, la Drobeta 
următorii jucători : 
limpia Satu Mare) 
Bihor) — portari ;
greșul București), Pantelimon (Glo
ria Bistrița), Ene (Gloria Buzău), 
Corendea (S. C. Tulcea), Sebe și 
Vîță. (ambii Metalul București) și 
Lepădatu (C. S. Hm. Vîlcea) — 
fundași ; V. Petre (Autobuzul Bucu
rești), Donosc (C. S. Hm. Vîlcea), 
Dedea (F. C. Bihor) — mijlocași ; 
Sutru (C. S. Rm. Vîlcea), Toma 
(Gloria Buzău), Țurlea (Șoimii Si
biu), Gherini (C.S.M. Suceava), Pe- 
treșcp (Flacăra Moreni) și Radu 
(Progresul Brăila) — înaintași.

Meciul va avea loc miercuri, 10 
aprilie, pe stadionul Metalul.

Tr. Severin, pe
Bathori I (O- 

și Albit (F. C. 
Ploscaru (Pro-

ARBITRU IUGOSLAV LA MECIUL
BOLU SPOR -
Cel de

S.C. Bacău în
zervată echipelor de club, meci care 
se va disputa la 10 aprilie, în depla
sare, cu formația turcă Beiu Spor, va 
fi condus la centru de arbitrul iugo
slav L, Maximovici.

S. C. BACĂU
al doilea meci al formației

.Cupa Balcanică.", re-

■i.

GREȘEALA DIN MINUTUL... 91 MÎINE ÎN

Va să zică, juniorii uneia din primele trei echipe 
ale lumii (cel puțin așa apreciez eu echipa R. F. 
Germania pe hirtie, căci în forul meu intim conti
nui să cred că e cea mai bună...) sînt eliminați din 
competiția europeană de juniorii României, după un 
meci care l-a făcut pe crainicul-reporter Nicolae 
Soare să sară pînă în cer de entuziasm și pe noi, 
împreună cu dînsul, tot pînâ acolo, mișcare sufle
tească de mult nemaiincercată de microbiștii fot
balului de pe întinsul țârii noastre. Soare a avut 
accente de... Țopescu la handbal. Soare — fotbalis
tul, dus de vîntul grandios al bucuriei ,ne-a strigat 
în microfon că „avem juniori excelenți", — și sin
gurul nostru regret a fost acela că 
n-am avut o imagine, nu zic mai 
mult, de la Pitești, sâ moi simțim și 
noi fiorul qcela de plăcere al unei 
mgri victorii care să ne mai abată 
q'e ta atitea vorbe grele și gînduri 
rele schimbate zilnic, cu furie și zgo
mot, la margine de codru des, nu 
zic junglă, cum am putea numi fot
balul mondial și nu numai mondial...

Oricum, numai quzind de triumful 
juniorilor noștri, de acești Leac, Hur
tei, Augystin, nu-l mai adaug pe Bă
lăci (remarcat și la Paris de exigen
tul cronicar al ynui ziar ca „Le Mon
de”) —- trebuie sâ fii de fier, adică 
insensibil și fără memorie, ca să nu-ți 
amintești că d® ani și ani de zile a- 
vem „juniori excelenți”, trebuie sâ fii 
cedezi ispitei de a te repeta și de
dată și încă o dată „ce juniori avem, ce juniori 
avem — și cum dispar copiii ăștia..." Ce-o sâ se 
aleagă din Leac ? Cine e acest Leac, sosit in fața 
noastră tocmai de la „Unirea Arad" ? Ce minunății 
se nasc la Arad, te Huși, Bacău sau la pqsul Pris
lop... mă rog, unde vreji și chior unde nu vreți... I 
Și ce s® va alege din acest Leac, ca să nu zic 
Augustin, deși aș putea spune și un nume de la 
Progresul, dar de la „Progresul", echipă care ne-a 
însorit duminica, luînd două puncte la Oltenița, 
după ce a dat două la București, afaceri de ban
cheri păguboși, dar sâ nu divagăm.., Ce va fi mai 
departe cu Leac ? Cine se va bate pentru el ? Ci- 
ne-l va abate de la destinul său de „cel mai bun 
de pe teren" — căci cineva, ceva, sistematic, tre
buie să-l abată, altfel povestea ar fi prea frumoasă 
și dacă zeci de juniori din Floreasca pînă-n Tei 
n-ar fi fost abătuți din drumul lor de glorie prin fel 
de fel de saloonuri, adică de Westernuri locqle,

oii nu ne-am lua da păr prin ograda noastră fot
balistică, și am ieși pe ulița mare, ca-n handbal... 
Totuși, moi ales după această re-re-re-confirmare 
venită după un dublu meci cu o echipă de forța 
R. F. Germania, nu pot admite că aici acționează 
o fatalitate, o putere oarbă care ne înghite juniorii 
imediat după ce nu mai sînt juniori. Dar dacă nuri 
fatalitate — atunci ce e ? Din nou să nu divagăm...

Mai ales că mai avem și „bătrini" cărora nu în
țeleg de ce le-am da cu piciorul și ar trebui cjin 
nou sâ fii de fier, adică să n-ai inimă, pentru a nu 
lăcrima ds plăcere, chiar dacă ești „stelist", văzin- 
du-l pe Bebică

TEU
de fier să nu 

a ofta încă o

Năsturescu, eternul Bebică, dind acel 
gol superb, duminică, văzindu-l pe 
Neagu, eternul Neagu, cum urlă de 
fericire la 2—0, urlă șl fuge pe tot 
terenul de parcă ar fi eliminat Bra
zilia din Cupo Mondială, văzîndud 
pe Nunweiller VI, eternul Radu, mar- 
cînd fantastic, dintr-o bucată, unul 
din golurile sale de neuitat...

Avem deci și „juniori excelenți" și 
bătrini care mai știu ce-i o supă 
bună. Atirnci, cu șjguranță că ade
vărul trebuie să fie la mijloc I

CORESPONDENTA :
I. Pop — orașul Victoria, jud. Bra

șov : Cum adică, de ce Obiemenco 
a fost făcut „maestru emerit al spor
tului" ? Cum adică nu vă sînt clare 

motivele și „ați vrea să știți neapărat pă
rerea mea"... ? Mie, și sper că Și milioanelor de 
microbiști, indiferent de „microbii" care-i au în corp, 
aceste motive ne sînt prea clare : fiindcă merita I 
Obiemenco merita să fie „maestru emerit al sportu
lui" — pur și simplu. Ce e neclar aici ? Dar n-aș 
vrea ca această scrisoare a d-voastră să fie și ulti- 
mo între noi, cum mă „amenințați", chiar dacă răs
punsul meu vă va contraria... De ce să nu dialo
găm mai departe, fie și în controversă ?

A. Daniel — str. R. Calomfireșcu 10, Conștanțq : Mq 
rugați să anunț că faceți o anchetă personală în do
meniul celui mai bun fotbalist din lume și ați dori -*■ 
pe adresa d-voastră — răspunsurile cit mai multor 
cititori ai „Sportului", Părerea mea î Beckenbauer, ca 
să nu zic Cruyff, ca să nu zic Netzer, ca să nu zic.., 
Vreau să zic că nu există „cel mai bun fotbalist din 
lume"... Este unul, necunascut, — dar făcut din mai 
muiți...

aIm

BELPHEGOR

DIVIZIA B

vedere al 
.... , de fotbal 

se încheie în minutul 90. în dis
cuțiile suporterilor și ale eroilor lui 
— jucători, antrenori, arbitri — el 
abia... începe, după acest al 90-lea 
minut.

De aceea, mărturisim, citim în
totdeauna cu mult interes declara
țiile celor care au participat, în
tr-un fel sau altul, la un meci de 
fotbal, dorind să aflăm opiniile în
vingătorilor, ale învinșilor și ale 
celorlalți factori legați de jocul 
respectiv.

Evident, opiniile diferă și în asta 
stă, poate, farmecul lor. De altfel, 
fotbalul și-ar pierde cel puțin ju
mătate din forța lui de atracție, 
dacă n-ar exista aceste discuții în 
contradictoriu, dacă toată lumea ar 
pleca de. la, stadion de acord pe 
deplin cu rezultatul partidei și cu 
deciziile arbitrului. în cazițl fotba
lului, al sportului, în general, pa
siunea, subiectivismul nu trebuie 
privite eu un ascuțit spirit critic, 
ci cu oarecare înțelegere, dacă ele 
nu depășesc anumite limite...

Au fost discuții și după cuplajul 
de duminică, mai ales în jurul me
ciului Dinamo — Sportul studen
țesc, unde decizia a venit abia în 
final, pe fondul unei lupte îndîr- 
jite și al unor faze controversate. 
Nu sînt puțini aceia care susțin că 
arbitrul Gheorghe Limona ar 
trebuit să acorde lovitură de la 
11 metri pentru Dinamo, la un 
fault comis asupra lui Dudu Geor
gescu. Alte opinii sînt în favoarea 
arbitrajului, în această fază, culpa 
fiind atribuită lui ~ 
care ar fi avut o 
dezechilibrîndu-se 
ceasta cauză. I-a 
rerea și lui D. Nicușor, antrenorul 
echipei Dinamo. Și iată răspunsul

Numai din punctul de 
regulamentului, un meci

fost 7l 
eu sînt

fi

Dudu Georgescu, 
„intrare forțată”, 
și căzînd din a- 
fost cerută pă-

acestuia: „E posibil să fi 
metri. Nu uitați însă, că 
antrenor la Dinamo și, deci, pot fi 
subiectiv".

Mai este nevoie să scoatem în 
evidență spiritul de fair-play al 
acestei declarații ? Poate de aceea 
— prin antiteză — ne-au întristat 
declarațiile făcute de Angelo Nicu- 
lescu, în jurul aceluiași meci, dar 
referitor la alt aspect al lui. Apre
ciatul antrenor este cunoscut ca un 
om sobru, care nu,se precipită, ci 
judecă profund și se exprimă cu 
grijă. Este surprinzător, de aceea, 
să întîlnim o asemenea declarație : 
„Noi îi învățăm pe jucători sâ 
joace tehnic și combativ și iată că 
VINE CÎTE UN ARBITRU CARE 
SE CREDE LA BASCHET (n.n. : 
sublinierea noastră) și fragmentea
ză joctil după bnnul lui plac".

Interesează mai puțin, în ce mă
sură Angelo Niculescu se poate 
plînge de arbitraj. Ceea ce ne-a 
sui'prihs neplăcut, este maniera în 
care acest reputat tehnician își ex
primă nemulțumirea : „Și iată că 
vine cîte un arbitru... etc. etc." 
După cîte știm, partida n-a fost 
condusă de un ageamiu în ale ar
bitrajului, despre care să se poată 
spune „vine cite un arbitru". Me
ciul a fost condus, bine sa* mai 
puțin bine,' de către un arbitru 
consacrat, desemnat doi ani la rînd 
CEL MAI BUN ARBITRU.

Și atunci, de ce o asemenea ex
primare din partea unui antrenor, 
în general, ponderat, care cunoaște 
măsura cuvintelor ? Presupunem că 
și Angelo Niculescu S-ar supăra 
dacă într-o declarație care ar viza 
activitatea sau persoana sa, s-ar 
spune: „Și iată că vine cîte un 
antrenor"...

Eftimie IONESCU

F.R.F. a aprobat ca trei partide 
din etapa a XXII-a a Diviziei B să 
se dispute sîmbătă 6 aprilie. Iată 
meciurile care vor avea loc mîine ; 
Metalul Plopeni — Progresul

Brăila (ora 14,30), Metalul Mija — 
S. C, Tulcea (ora 16) și Oțelul Ga
lați — Constructorul Galați (ora 
16,30), toate din seria I a diviziei 
secunde. „A CiȘIIGA 7 ECHIPA

Jack BERARIU

„PE PRIMUL TRIMESTRU N-AVEM SITUAȚIA ÎNCHEIATĂ"

„Sîntem un grup cu un efectiv 
de 22 de eleve care, de la începutul 
anului școlar 1973—1974 am făcut 
doar 3 sâptămîni ore de pregătire 
fizică în cadrul Liceului cu pro
gram de educație fizică și sport ale 
cărui cursuri le urmăm. O parte 
dintre noi sîntem în ultimul an. și 
dorim să dăm admiterea la un curs 
de învățămînt superior axat pe edu
cație fizică și sport. în afară de 
pregătirea individuală nu avem nici 
o oră în care să ne desfășurăm ac
tivitatea în cadrul disciplinei pe 
care ne-am profilat (baschet), dato
rită lipsei unui cadru didactic de 
specialitate. O altă parte dintre noi 
locuim la internatul școlii unde 
plătim o taxă de întreținere și ve
nirea noastră aici a fost generată 
de ideea că vom avea posibilitatea 
de a face săptămînal cîteva ore de 
baschet. Am apelat la direcțiunea 
școlii care a informat, prin tova
rășul secretar al U.T.C. pe școală, 
organele locale, Inspectoratul șco
lar județean, de la care nu s-a 
primit nici un răspuns. Pe primul 
trimestru situația școlară la rubrica 
sport a rămas neîncheiată. Aeum ne 
aflăm la sfîrșitul unui alt trimestru

și lucrurile stau la fel. Pentru cele 
din anul IV este o piedică de a 
putea intra 
venientul în 
a orelor de 
stituie lipsa 
chet“.

la bacalaureat. încon- 
desfășurarea normală 

pregătire fizică îl 
unui profesor de

con- 
bas-

GRUPA A II-A 
BASCHET FETE - 
CEUL NR. 4 GALAȚI

Evident, situația școlară a aces
tui grup de eleve, doritoare să se 
dedice unei profesii în domeniul 
educației fizice și sportului, nu poa
te fi lăsată Ia voia întimplării, cu 
atît mai mult cu cît nu mai au în 
față decît un singur trimestru înain
tea examenelor de bacalaureat și 
admitere în facultate. Să fie chiar 
atît de greu pentru organele lo
cale de resort să găsească un pro» 
fesor cu specializarea baschet ? Vom 
trimite scrisoarea grupei de baschet 
de la Liceul nr. 4 și Direcției pre
dării științelor sociale, 
educative și sportive 
Ministerului Educației 
mîntului pentru o rezolvare cit mai 
judicioasă și operativă.

DE
LI-

activității 
din cadrul 
și învăță-

LOCURI LA ODIHNA PE LITORAL!
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au pus in vinzare bi- 

tete la odihnă pentru stațiunile de pe litoral, în serii 
pere de la data de 14 mai a.c.

De ta această dată pînă la 30 iunie, tarifele sînt 
rioacîa următoare.

Posesorii biletelor la odihnă obținute prin oficiile . 
beneficiază de reducere cu 50% la tariful de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor județene de iu» 
rișm din țară și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante 
din București.

(7869)

de 12 zile, cu înce-

reduse față de pe-

județene de turism

PUBLITURISM

DUPĂ LUCRĂRILE COMITETULUI F. R. F MAI INCISIVĂ l'N atac,
SECȚIILE Șl CLUBURILE FACTORI DE BAZA

IN REALIZAREA SALTULUI VALORIC
I MAI LABORIOASĂ

LA MIJLOCUL TERENULUI"...
a recentei

nu
Problema de fond

plenare a Comitetului F.R.F.
putea fi decît saltul valoric, de 
esență, al soccerului din țara noas
tră. Și toate discuțiile au avut ca 
finalitate (mărturisită sau subînțe- 

’ leasă) tocmai această creștere ca
litativă a sportului atît de iubit și 
cu audiență atît de'mare, mai ales 
în rîndul tineretului. S-a discutat, 
marți, cu precădere despre activi
tatea de copii și juniori, despre 
reorganizarea și stabilizarea între
gii activități a marelui corp de an
trenori și, în special — așa curo 
remarca în cuvîntul său și tov. ge
neral lt. Marin Dragnea, prim- 
vieepreședinte al C.N.E.F.S. — des
pre exigența sporită față de marea 
performanță, care trebuie să ducă 
grabnic la puternica ridicare a ni
velului întregii activități fotbalistice 
din România socialistă.

In această ultimă ordine de idei 
un rol deosebit revine secțiilor și 
cluburilor de fotbal, cele care — 
de fapt — sînt marile laboratoare 
ale soccerului autohton. Plenara a ■ 
precizat, argumentat, necesitatea în
tăririi acestor unități concrete de

pregătire, relevind" și diferențierile 
lor viitoare, tocmai în funcție de 
rezultatele obținute și de baza ma
terială de care dispun. Sigur că 
ideea autofinanțării cluburilor nu 
este nouă. Șj de idei n-au prea 
duș lipsă secțiile sau cluburile res
pective,, dar efortul. conjugarea tu
turor acțiunilor și consecvența ur
măririi unor măsuri trebuie să re
prezinte probleme majore la ordi
nea de zi in foarte multe cazuri. 
Și aceasta, pentru că întărirea ma
terială și organizatorică a acestor 
unități de performanță are impli
cații hotăritoare asupra întregii 
dezvpliări a fotbalului nostru de 
jos în sus, de la copii și juniori la 
echipele reprezentative. Ar fi sufi
cient, poate, să subiinjem că sec
țiile sau cluburile de fotbal din 
Divizia A, care iși acoperă integral 
din veniturile proprii toate chel
tuielile legate de activitatea lor, cu 
excepția subvențiilor primite pen
tru centrele de copii și juniori, a- 
menajări și investiții, beneficiază, 
implicit, de mult mai multe mij
loace de stimulare a pregătirii la 
înalt nivel a jucătorilor săi. Pe li-

CÎTEVA ÎNTREBĂRI PENTRU FEDERAȚIA DE TURISM-ALPINISM

„Am remarcat cu surprindere — ne scrie TAINA DUȚESCU, din 
București, b-dul Cantemir nr. 11, bloc 8 — că figurez într-un clasament 
al primilor 10 alpiniștj ai anului 1973, publicat de ziarul „.Sportul". Cu 
scuze pentru întîrzierea cu care vă scriu, țin să vă aduc la cunoștință că 
nu pot fi de acord cu această apreciere, din mai multe motive. Anul tre
cut (din cauze ce nu prezintă importanță aici) activitatea mea în țară s-a 
rezumat la efectuarea cîtorva ascensiuni ușoare ; 1973 a fost însă un an 
bogat în performanțe, realizate atît de alpiniști consacrați, cît și de tineri 
în plină afirmare; unii dintre aceștia nu figurează în clasamentul anual, în 
timp ce eu figurez. Singurul eveniment remarcabil în activitatea mea al
pină în anul trecut a fost participarea la o acțiune externă, care are mai 
mult valoare istorică (prima „expediție" românească în Caucaz) și care 
nu este o realizare în comparație cu ce se face acolo în mod curent și, 
sînt convinsă, cu ce-ar putea face alpiniștii români, inclusiv eu, în alt» 
condiții de timp și antrenament. Căutînd o explicație pentru omiterea 
altora de pe lista „laureaților" și includerea mea, am dedus că unul din 
criterii a fost participarea la activități cu caracter oficial, inclusiv afi
lierea la o asociație sportivă, deoarece nici unul dintre alpiniștii 
formanțe remarcabile, dar care nu întrunesc aceste condiții, nu 
listă. Ip acest ca?, cu atît mai mult s-a făcut o greșeală în ce 
vește, deoarece singura acțiune mai serioasă — cea din Caucaz — 
inițiativă particulară, realizată pe cont propriu, cum de altfel 
toate performanțele mele de pînă acum (am avut performanțe.
în 1-973); chiar dacă mă număr printre membrii unei asociații, nu am cerut 
și deci nu am nici o clasificare sportivă în baza normelor în vigoare, nu 
am beneficiat și nu beneficiez de nici un avantaj care să mă lege prac
tic de cadrul oficial. N-aș vrea să existe vreo confuzie : nu am nimic îm
potriva activității organizate și am dorit întotdeauna să ajut la crearea 
unui cadru potrivit cu specificul alipinismului, un cadru în care alpinismul 
românesc să se poată afirma la justa lui valoare ; din păcate, aceste „vi
suri" ale mele sînt foarte departe de realitate, deocamdată. Profit deci 
de acest prilej ca să adresez prin dv. cîteva întrebări (care de altfel nu 
sînt noi) federației de resort: care este soarta propunerilor pentru îmbu
nătățirea situației în alpinismul românesc înaintate forurilor responsabile 
și semnate de 100 de alpiniști (atît afiliați cît și neafiliați); ce a făcut (Sau 
are de gînd să facă) federația pentru atragerea în activitatea organizată 
a zecilor de iubitori ai acestui sport, printre care și semnatarii „neafiliați" 
ai materialului susmenționat, care și-au dovedit valoarea sportivă și pa
siunea dezinteresată ; cît timp va mai trebui să treacă pînă se va da curs 
concluziilor mesei rotunde găzduită acuin 2 (doi) ani de ziarul „Sportul* ?

La aceste rînduri nu avem de adăugat decît că am mai primit o scri
soare similară semnată de alpinistul Emil Coliban din București, b-dul. AI. 
I. Cuza nr. 9.

nia acelorași efecte pozitive ale 
consolidării financiare a secțiilor 
sau cluburilor trebuie să amintim 
că ele pot folosi veniturile supli
mentare pentru îmbunătățirea ba
zei materiale și pentru alte necesi
tăți legate de sporirea numărului 
tehnicienilor și programul 
de pregătire a fotbaliștilor.
nu poate reprezenta deeîț o invi
tație imediată la un spirit 
țiativă cit mai dezvoltat și profund, 
peste țot.

Reglementările concrete sînt mul
tiple și, în primul rînd, foarte cu
noscute, acum, după plenară, de 
fiecare unitate fotbalistică, indi
ferent de zona, de activitate. Sînt 
necesare, însă, peste tot eforturi 
susținute și constante, indiferent 
de divizie sau de locul ocupat în 
clasament. Pentru că situația nesa
tisfăcătoare a fotbalului nostru atit 
la nivelul cluburilor cit și la cel 
al echipelor reprezentative în com
parație cu soccerul internațional 
impun cu stringență schimbări 
structurale din punct de vedere or
ganizatoric.

Și, poate că prima și marea me
tamorfoză completă se impune la 
nivelul fiecărei secții, ‘ “
club, șub garanția dată de tov. 
Mircea Angelescu, președintele fo
rului de specialitate, că F.R.F. va 
acționa cu toată operativitatea, exi
gența, și fermitatea pentru împlini
rea grabnică și calitativă a tuturor 
obiectivelor din amplul plan dc 
măsuri expus Comitetului federal.

Mircea M. IONESCU

SELECȚII
La

...DECLARA ANTRENORUL ECHIPEI R. F. GERMANIA. HERBERT WIOMAYER

intensiv
Ceea ce

de ini-

al fiecărui

PENTRU COPII
Rapid...

copii al clubului Ra-

cu per- 
apar pe 
mă pri- 
a fost o 
au fost 
dar nu

Centrul de
pid organizează, în perioada 8—13 
aprilie, o selecție pentru copiii năs
cuți în anii I960, 1961, 1962, 1963 
și 1964, dornici să calce pe urmele 
iui Neagu, Fl. Marin, Rîșniță și ale 
multor altor jucători crescuți în a- 
cest club.

Copiii se vor prezenta zilnic 
13 aprilie), între orele 8—12, la 
dionul Giulești, avînd asupra 
ehiloți și pantofi de tenis.

,..și la Progresul

(8— 
sta- 
lor

Și clubul Progresul organizează 
o selecție pentru Centrul său de 
copii și juniori. Se pot prezenta 
copii născuți între anii 1957—1965, 
în zilele de marți, miercuri, joi și 
vineri (perioada 4—18 aprilie), în
tre orele 8—12, la stadionul din 
strada Dr. Staicovici, avînd asupra 
lor chiloți și pantofi de tenis.

TINERII DIN COMUNA T1RNAVA NE ÎNTREABĂ...
LOTO-PRONOSPORT

„Avem o comună mare, frumoasă, cu 
aproximativ 4 000 de locuitori. Sîntem 
numai la 9 km de orașul Reșița. Noi, 
tinerii, din comuna Tlrnava, iubim spor
tul șl nu avem unde să-l practicăm. Am 
cerut in mai multe rînditri ajutorul Con
siliului popular din comună să ne ajute 
să facem un teren de fotbal, handbal, 
tenis de clmp. Puteam să obținem sala 
de la Căminul cultural dar nu ni s-a 
aprobat și sala este nelolosltă. Am fost 
și la Consiliul județean U.T.C. De acolo 
a venit un tovarăș și am ținut o ședință. 
La această ședință au participat numai 
tinerii din comună. Am vrut să chemăm 
șl președintele Consiliului popular hai
nii a fost găsit. După ședință am tost 
să vedem unde putem găsi un lot pentru 
teren. Am găsit un loc între două dea
luri. dar unde sînt aproximativ J50 de 
sălcii. Noi am fost de acord să facem 
muncă voluntară pentru tăierea sălciilor 
și canalizare. Dar pînă acum nu s-a rea
lizat nimic. Consiliul popular nu ne-a 
dat nici un ajutor... In iarna aceasta am

fost chemați la Consiliul județean pentru 
a ridica 5 perechi ds schiuri, dar nimeni 
nu și-a luat răspunderea să le primeas
că, deoarece nu avem un loc unde să le 
ținem. Am uitat să vă spunem că s-a 
făcut o asociație sportivă in care s-au 
înscris mulțl tineri. Dar după clteva luni 
nu au mai vrut sâ fie membri deoarece 
nu s-a realizat nimic... La noi fotbalul 
se practică pe tin teren mic, Înclinat și 
pe care se găsesc pomi. Sîntem foarte 
dezamăgiți deoarece satele din apropiere, 
eu toate că sînt mai mici, au terenuri 
de sport și noi, o comună așa de mare, 
pu avem".

Va fl și greu să ave|i, stimați tovarăși, 
atit timp cit veți aștepta ca alții să aibă 
Inițiativă în locul dv, ca al.ti să pur
ceadă la treabă. Fiind tineri, avînd, după 
cum singuri scrieți, ajutorul organizației 
de tineret, veți putea convinge prin 
muncă și Consiliul popular să vă ajute. 
Oricum, începutul concret a) amenajam 
bazei sportive șt activității trebuie R* vă 
aparțin* dv, :

Tradiționala tragere specială Loto 
a Primăverii din acest an se des
fășoară la 16 aprilie a.c. Bilete
le se pot procura începînd de as
tăzi, din toate agențiile Loto — 
Pronosport.

La această tragere se aplică o 
nouă formulă tehnică : se extrag 
58 de numere în 7 extrageri. Se 
acordă autoturisme DACIA 1300 și 
DACIA 1100, excutsii de 2 locuri 
în Uniunea Sovietică la Soci, ex
cursii în Spania, Franța și cîștiguri 
în bani de valoare fixă și variabilă.

Alte amănunte privind noua tot- 
mujă și eîștjgurile care se acordă

„Astăzi a ciștigat echipa mai 
bună, cea care a fost mai incisivă 
in atac, mai laborioasă la mijlocul 
terenului". (Herbert Widmayer — 
antrenorul echipei R.F.G.). „De 
mult n-am văzut un meci de ju
niori jucat cu atita ardoare, in
tr-un ritm atît de susținut din pri
mul pînă în ultimul minut. I-a un 
moment dat credeam că arbitrez 
o partidă dintre două echipe dc 
seniori foarte bine pregătite" (Ni
kola Mladenovici — arbitrul întîl- 
nirii). „Echipa noastră a jucat 
toarte bine. Mi-au plăcut absolut toți 
jucătorii. Nu credeam că au atita 
forță, că pot construi cu discer- 
nămînt o sumedenie de faze de 
fotbal adevărat". (Ștefan Coidum 
— antrenorul lui F. C. Argeș). 
„Nu-i deloc ușor să reușești să-ți 
învingi tracul, să recuperezi un 
handicap, șă marchezi două goluri 
de toată frumusețea, să joci într-un 
ritm susținut 80 de minute. Echipa 
noastră a făcut toate acestea și 
merită felicitări" (Ioan Kluge — 
coordonatorul centrului de copii și 
juniori Progresul București). „Sin
cer să fiu, nu credeam — mai ales 
după cum a evoluat în ultimele 
meciuri de pregătire — că repre
zentativa noastră va reuși o com
portare excelentă și o calificare 
fără drept de apel. Scorul final pu
tea fi mult mal mare". (Leonte 
Ianovschi — coordonatorul centru
lui de juniori F. C. Argeș).

Am putea continua cu alte și 
declarații asemănătoare. Toți 
trenorii și oficialii prezenți pe
dionul „1 Mai" din Pitești au re
marcat. în unanimitate, JOCUL 
FOARTE BUN AL ECHIPEI 
ROMÂNIEI, DĂRUIREA JUCĂTO
RILOR, PUTEREA LOR DE CON
CENTRARE, PUTEREA DE LUPTĂ 
DE CARE AU DAT DOVADĂ în
tr-un meci jucat la cea mai înaltă 
tensiune, în care adversarul și-a 
apărat cu îndîrjire și tenacitate 
șansele de calificare. Dar, dincolo de 
toate aceste aprecieri, trebuie subli
niat, în primul rînd, MODUL CUM 
A ACȚIONAT echipa noastră în
tr-un meci cu o miză atît de mare ; 
întotdeauna calmă, lucidă, fără să 
se arunce legată la ochi peste ad
versar. CONSTRUIND INGENIOS 
fiecare acțiune ofensivă, jucătorii 
făcînd dese schimburi de locuri, 
atacurile fiind purtate cînd pe o 
parte, cînd pe alta pentru a sur
prinde apărarea masivă a echipei 
vest-germane. Cu excepția celor 
două mari greșeli de apărare din 
prima repriză, care puteau costa 
calificarea, apărarea echipei s-a 
concentrat, în continuare, Cotigă.

alte 
an- 
sta-

Agiu, Popa și Elisei stupind, prin 
intervenții sigure, orice tentativă 
a atacanților vest-germani de a șa 
apropia periculos de poarta Iui Mo- 
raru. Ca și la Passau, „trio"-ul de 
la mijlocul terenului a fost punc
tul forte al 11-lui nostru. Leac p 
jucat din nou foarte bine, Piteș- 
tiul adoptîndu-1 ca pe unul din 
copiii săi. Prin pătrunderi specta
culoase, el a creat panică în ca
reul oaspeților, primul gol fiind — 
în proporție de 70—80 la sută — 
opera inventivității și intuiției lui. 
Remarcabilă integrarea rapidă în 
echipă și eficacitatea dinamovistu- 
lui Augustin. Căpitanul juniorilor 
„tricolori", Hurloi, a fost, însă, cel 
mii bun dintre mijlocași, travaliul 
săy fiind cu adevărat impresionant, 
Tonte acțiunile echipei au trecut pe 
la jucătorul cu nr. 6, mereu activ, 
mereu în sprijinul apărării, mereu 
în apropierea careului advers, de 
unde a șutat de cîteva ori puternic. 
La fel de mult prezent în joc a 
fost și Grosu, deplasat cînd pe 
stînga, cînd pe dreapta, atrăgînd 
asupra lui cîte 2—3 adversari. Ata
cantul Sportului studențesc a șutat 
de 11 ori la poarta lui Dreher. Cu 
toate acestea p-a avut.., noroc de 
nici un gol, rămînîndu-i să se mul
țumească doar cu centrarea ideală 
din care Vrinceanti (și el în vervă 
deosebită de joc) a marcat golul 
calificării. Mai puțin jucați •— Șu- 
renghin (a Jivut totuși două mari 

teren

calificării. Mai puțin jucați

ocazii) și Culea, intrat în 
dună pauză.

Evidențiați ? Toți, absolutEvidențiați ? Toți, absolut toți. 
Pentru cele 28 de șuturi la poarta 
Iui Dreher, pentru fazele frumoase, 
pentru ambiția cu care au luptat, 
pentru CALIFICAREA pe care 
n-au promis-o nimănui, dar pentru 
care s-au bătut ca niște adevărati 
pui de lei. „Ar fi fost păcat și 
nedrept să nu ne calificăm — ne 
spunea, după meci, antrenorul 
Constantin Ardeleana. Pentru că 
— obiectiv vorbind — in ambele 
meciuri cu R.F.G. echipa noastră a 
jucat mai bine, a avut mai multe 
ocazii de gol. fiind în același timp 
pusă Ia punct și cu pregătirea fi
zică. atu-ul principal al adversa
rului ei".

Pentru a treia oară consecutiv 
România se va număra printre 
participantele la Turneul final 
U.E.F.A. Indiscutabil, e o perfor
manță meritorie, cu atît mai mult 
cu cît ultima calificare, cea de 
miercuri, a fost obținută în dauna 
unei echipe care, din 1953, n-a ab
sentat de la nici un turneu fina! !

Lqprențiu DUMITRESCU

INCEPIND DE AZI S-AU PUS IN VINZARE IN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRO-

NOSPORT BILETELE PENTRU TRAGEREA SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII DIN

16 APRILIE 1974

tragerii
la dispoziție participanților în

! agențiile Loto — Pronosport,
CÂȘTIGURILE TRAGERII

EXTRAGEREA I Cat. 1. 1 variantă 23% a 63.224 lei și 2 variante 
a 25,290 lei ; cat. 2=3,85 a 17.736 lei ; cat. 3=12,50 a 5.463 tei ; 

4=28,45 a 2.400 lei ; cat. 5=92,15 a 741 lei ; cat. 6=193,60 a 353 lei, 
EXTRAGEREA a U-a : Categoria A = 3,70 variante a 55.925 lei ; 

B = 11,70 a 5.047 lei ; cat. C = 20,15 a 2.931 lei ; cat. D = 21,10

Ie găsiți in prospectele 
puse 
toate

Tragerea Loto de astăzi va fi te* 
levizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 19,10.

LOTO DIN 29 MARTIE 1971

10% 
cat.

cat.
a 2.799 lei; cat. E== 82,65 a 714 lei; cat. F — 155,65 a 379 lei ; cat. X= 
1.975,40 a 100 lei.

Cîștigul de 63.224 lei a revenit lui DUMITRESCU VALERIA, din 
București, iar cele de 55.925 lei au revenit cîștigătorilor ZADQR ALE
XANDRU din. Reșița, IMRE ETELKA dip-Sf. Gheorghe și NEGRU 
1OAN din Timișoara, care obțin cîte Un autoturism Skoda S 100 plus 
diferența în nuțuerar.



ACORD DE COLABORARE
ÎNTRE ORGANIZAȚIILE SPORTIVE

J

Ieri, la baschet

ROMÂNIA -
CEHOSLOVACIA
(juniori) 71-60

ÎNVINGĂTOARE LA PRAGĂ
VARȘOVIA, 4. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. C’iobann, trans
mite :

în zilele de I și 2 aprilie, la 
Varșovia a avut loc prima ședință 
» Comisiei mixte permanente a con
ducerilor mișcărilor sportive din 
România și Polonia.

Delegația română a fost condusă 
de Emil Ghibu, secretar al Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, iar cea polonă — de 
B. Ryba, vicepreședinte al Comite
tului General pentru Cultură Fi
zică și Turism.

în cadrul ședinței s-a efectuat 
un schimb de informații cu privire 
la situația organizatorică a educa
ției fizice din cele două țări și a 
perspectivelor de dezvoltare în do
meniul sportului.

La încheierea lucrărilor, a fost 
semnat un protocol privind colabo
rarea bilaterală pe anul 1975 în 
domeniul sportului.

S-a hotărit ca următoarea șe
dință să aibă loc în România 
în 1975.

ANCA GROZA LA 4 ZECIMI
DE RECORDUL NAȚIONAL

AL PROBEI DE 200 m DELFIN

Turneul internațional masculin de volei de la Bratislava

fCHIPA ROMÂNIEI ÎNVINSA IA 1IMIIĂ
01 CIA A CEHOSLOVACIEI

BRATISLAVA, 4 (prin telefon).
Turneul internațional masculin de 

volei; pe care îl găzduiește Sala 
sporturilor din localitate și care este 
dotat cu -Cupa Eliberării", a conti
nuat joi, avînd cap de afiș întîlnirea 
dintre formațiile Cehoslovaciei și 
României. Meciul s-a desfășurat 
după un regulament de joc nou pe 
care gazdele l-au propus spre expe
rimentare în scopul limitării în timp 
a partidelor de volei. El constă în 
limitarea fiecărui set la executarea 
a 60 de servicii, echipa care conduce 
în momentul epuizării acestora fiind 
declarată câștigătoare a setului, Iar 
in caz de egalitate se mai prelun
gește jocul pînă ce una dintre for
mații realizează încă un punct. Regu
lamentul prevede că dacă totuși o 
echipă realizează cele 15 puncte 
Înainte de terminarea a 60 de ser
vicii, ea este socotită câștigătoarea 
setului.

Se pare că această .metodă ds a 
limita prelungirea în timp a parti
delor de volei nu reprezintă o solu
ție, întîlnirea dintre echipele Ceho
slovaciei șl României durînd mai 
mult de două ore (!) și încheindu-se 
in mod bizar cu o greșeală de servi

ciu a... învingătorilor. începutul 
jocului a fost favorabil formației 
gazdă, care, printr-un joc bun in 
apărare, și prin atacuri eficace din 
pase scurte, a condus detașat (4—1, 
6—2, 8—3), dar voleibaliștii români 
au intrat curind în ritm și au obți
nut egalarea la 11, ratînd de puțin 
ciștigarca setului 1 cînd mai rămă
seseră doar 3—4 servicii, cu care 
cehoslovacii au realizat punctul vic
toriei. în setul al doilea, formația 
română începe bine (3—0), apoi este 
condusă (6—11, 10—13). ca final
mente să reușească o suită de puncte 
cu care încheie victorioasă. în cea 
de a treia parte a întîlnirii românii 
conduc de la un cap la celălalt și 
ciștigă cu 13—-7. preluînd conducerea 
la seturi. în continuare însă, ei se 
relaxează și îngăduie gazdelor să-și 
adjudece următoarele două. seturi 
(cu 12—11 și 12—6) și partida cu 3—2. 
în echipa României au evoluat ur
mătorii jucători : Oros, Dumănoiu, 
Arbuzov, Schreiber, Tutovan, Bartha, 
Chițigoi, Chiș, Păușescu, Penei ul eseu 
și Stere. Arbitri : Gh. Tassev (Bulga
ria) — P. Lange (R.D.G.). în urmă
toarea întîlnire, formația română 
întilnește pe cea bulgară.

Multipla campioană și recordmană 
a țării Anca Groza a cîștigat cursa 
de 200 m delfin a primului concurs 
internațional la care a luat parte în 
acest sezon. Fără , să fi atins-o formă, 
superioară. înotătoarea dinamovistă 
a realizat la Praga 2:26,7, timp aflat 
Ia numai 4 zecimi de secundă de re
cordul țării, stabilit în vara trecută. 
Graficul cursei — 1:09,3 pe prima 
„sută1*, dar numai 1:17,4 pe a doua 
— ne demonstrează clar că A. Groza 
rămîne deficitară în ceea ce privește 
rezistența, capitol la care ea trebuie 
să lucreze mult mai tare pentru a 
se putea apropia de cele mai bune 
specialiste din lume ale acestui pro
cedeu. în cursa de 100 m delfin, 
bucureșteanca s-a clasat pe locul III 
cu 68.6 cifră de asemenea sub posi
bilități.

în același concura, un rezultat 
promițător l-a înregistrat spatistul 
Adrian Horvat, cronometrat pe dis
tanța de 100 m în 62,9 sec (locul III), 
record personal. în comparație cu 
acest timp, rezultatul său la 200 m 
spate (2:18,0 — locul VI) ni ee pare 
de asemenea sub posibilități, el tru
dind o slabă rezistență. Ceilalți lup
tători români prezenți la- Praga âu 
obținut — indiferent de locurile ocu
pate — cifre modeste : L. Șoptereanu 
1:11,8 —- 100 m bras (locul XI) și 
2:37,6 — 200 m bras (locul X),
O. Resler 1:12,1 — 100 m bras (locul 
XII) și 2:42,0 — 200 m bras 
XII), - 
bras 
bras 
2:18,5 
4:59,2

(locul
Anca Georgescu 1:21.1 — 100 m
(locul III) și 2:57,2

D. Wetierneck 
(locul V) și 

(locul IV). 
concurs : Spla-

(locul VI) și
— 200 m mixt
— 400 m mixt

200 m

Săptamina viitoare, In Capitală
ULTIMUL CONCURS

DE PATINAJ ARTISTIC
Activitatea Internațională la patinaj, 

artistic în țara noastră (sezonul 1.973—74) 
se va încheia săptămîna viitoare .la Bucu
rești, odată cu disputarea ediției a 
VIII-a a concursului internațional pen
tru juniori. întrecerile sint programate 
pentru zilele de 10, 11 și 12 aprilie, la 
patinoarul acoperit ^23 August". Vom 
putea urmări, in întrecere, pe cei mai 
talentați tineri patinatori și patinatoare 
din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța. R. F. Germania, Polonia, Un
garia și bineînțeles România. Sportivii 
și sportivele din. țările enumerate mai 
sus sint așteptați să sosească pină marți 
9 aprilie, cînd va avea loc ședința teh
nică.

Alte
winski (Polonia) 2:33,0 — 200 m bras: 
Cecile ~
100 m spate ; K. Resang 
2:11,7 — — ~
(Olanda)
W. “
m mixt; M, Hrouda
54,5 — 100 m liber ; Wijda Mazereeuw 
(Olanda) 2:49,8 — 200 m bras; K. Re
sang 60,4 — 100 m spate ; Splawinski 
69,3 — 100 m bras ; Anele Segaar 
(Olanda) 67,7 — 100 m delfin ; M. 
Csinger (Ungaria) 2:15,5 — 200 m
mixt.

rezultate din
Boasch (Elveția) 1:08,7 —

“ _ (Olanda)
200 m spate; Corry Gramme 

1:17,7 — 100 m bras ;
Dobroschke (R.D.G.) 4:52,6 — 400 

(Cehoslovacia)

Programul campionatului european de rugby —juniori

ESTE POSIBILĂ, DIN NOU
V A

z

0 FINALA ROMANIA-FRANȚA
Iugoslaviei. Firește, favorițî sint. ti
nerii noștri rugbyști, care, in caz 
de victorie, vor întîlni, apoi XV-le 
învingător din disputa Spania. — 
Cehoslovacia, unde garnitura spa
niolă pare “să dețină prima, șansă- 
De cealaltă parte,. Franța — una 
din. pretendentele la primul loc — 
are ca adversară echipa R F. Ger
mania, în fața căreia, în mod nor
mal. trebuie să termine învingă
toare. Reprezentanții „cocoșului 
galic" vor mai trebui să joace. în 
drumul lor spre finală, cu învin- 
gătoarea din meciul Italia—Maroc, 
italienii avînd o formație superi
oară partenerilor lor.

Dacă, atît România; cîț și Franța 
vor încheia cu succes confruntă
rile din 13 aprilie — 
zi a competiției — 
in ediția precedentă) 
lie. cele două echipe 
ta în luptă directă 
ma> bună formație 
pe continent. Cine 
Este greu de spus, 
dispunînd de jucători talentați. De 
asemenea, să nu neglijăm pe cele
lalte competitoare (în special. Ita
lia și Spania), capabile 
tate surpriză, așa cum, 
s-a întîmplat în 1972. la

Apropierea zilei de start în cea 
de a Vl-a ediție a campionatului 
european de rugby, rezervat junio
rilor. care se va desfășura la Hei
delberg (R.F. Germania), între 11 
și 15 aprilie, determină pregătiri 
pe toate planurile.

în timp ce participantele înscrise 
la competiție — România, dublă

PROGRAMUL 
PRIMEI ETAPE 

11 aprilie
ROMÂNIA — Iugoslavia 

R. F. Germania — Franța 
Maroc — Italia 

Spania — Cehoslovacia

campioană, în 1972 și 1973, Franța. 
Italia, Spania. Maroc, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R.F. Germania — își 
intensifică antrenamentele pentru a 
se prezenta în cea mai bună for
mă. organizatorii au pus la punct 
programul de desfășurare al parti
delor. ce Vor fi găzduite de tere
nurile de rugby ale Universității 
din Heidelberg,

Primele meciuri, vor avea Ioc 
la 11 aprilie, cînd echipa noastră 
va debuta în compania XV-lui

cea de a doua 
atunci (ca și 
luni 15 apri- 

își vor dispu
ți tlul de cea 

de juniori de 
va învinge 
ambele loturi

de rezui- 
de altfel. 
Roma

Em. F.

VIRGINIA RUZICI ARE DE APARAT UN LOC
IN ELITA TENISULUI

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R S. S,

ARIPI * SPRE VICTORIE
Campionatul unional 

gheața,’ un veritabil

zile, avioanele 
depărtări cele 
mai activau 
turneele de te-

KOSICE. 4 (prin telefon). Tradi
ționalul turneu internațional de 
baschet masculin care se desfășoa
ră în localitate a. continuat în 
cursul zilei de joi. Dimineața, re
prezentativa de seniori a României 
a întîlnit selecționata de ju
niori a Cehoslovaciei. Sportivii 
români au avut o comportare bună 
și au obținut victoria cu scorul de 

(39—29). Caracteristica for- 
României a fost agresivita- 
apărare, datorită căreia a 
multe intercepții și a efec-

71—60 
mației 
tea în 
obținut 
tuat contraatacuri succesive. Tabela 
electronică a indicat permanent scor 
favorabil baschetbaliștilor români, 
care au realizat astfel al doilea 
succes în acest turneu. Primul fu
sese înregistrat miercuri, cînd în- 
trecuseră după un meci viu dispu
tat puternica selecționată a R. S. S. 
Lituaniene, din rîndul căreia face 
parte celebrul Paulauskas. în con
tinuare, echipa română va juca vi
neri cu prima reprezentativă a Ce
hoslovaciei și sîmbătă, în ultima zi, 
cu Bulgaria

Pentru a cincea oara

REAL MADRID CIȘTIGĂ

„C.C.E." LA BASCHET

de hochei pe 
. . „măraton" al

sportului cu pucul, în care fiecare 
echipa participantă a susținut cite 32 
de meciuri, s-a încheiat cu victoria 
formației Aripile Sovietelor Mosco
va. Hocheiștii de )a Aripile Soviete
lor au cîștigat 24 de partide, au ter
minat la egalitate trei și au pierdut 
5 jocuri, totalizind 51 de puncte și un 
golaveraj de 162—87. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine s 
T.S.K.A. Moscova — 40 puncte, Dina
mo Moscova — 36 puncte, Spartak 
Moscova — 33 puncte, Torpedo Gorki
— 28 puncte, Dinamo Riga — 28 punc
te, Himik Voskrescnsk — 27 puncte. 
Traktor Celiabinsk — 20 puncte și 
S.K.A. Leningrad — 19 puncte.

Nu mai puțin de opt echipieri ai 
noii campioane unionale sint incluși 
in reprezentativa U.R.S.S., care a fă
cut deplasarea la Helsinki în vede
rea campionatului mondial (grupa A), 
care începe astăzi. Iată formația com
pletă t portari — Vladimir Tertiak 
(Ț.S.K.A.) și Aleksandr Sidelnikov 
(Ar. Sovietelor) ; apărători — Valeri 
Vasiliev (Dinamo), Iuri Leapkin 
(Spartak), Aleksandr Gusev, Ghenadi 
Tîgankov și Vladimir Lutcenko (toți
— Ț.S.K.A.), Iuri Satalov și Viktor 
Kuzhetov (ambii — Ar. Sovietelor) : 
înaintași — Boris Mihailov, Vladimir 
Petrov. Valeri Harlamov (toți — 
Ț.S.K.A.), Aleksandr lakușev, Vla
dimir Șadrin (ambii —• Spartak), A- 
leksandr Malțev (Dinamo), lurl I<e- 
bedev, Viaceslav Anisin, Aleksandr 
Bodunov, Serghei Kapustin și Vladi
mir Rapnev (toți — Ar. Sovietelor).

CHINEZA 9R. P

O ARCAȘA FARA SEAMAN
Din timpuri imemoriale, arcașii 

chinezi și-au făurit faima de ne- 
întrecuți maeștri ai mînuirii săge
ților, țintași de o precizie fără 
seamăn. Tradiția tragerii cu ar
cul, sport care renaște în zilele 
noastre, este pusă din nou în va
loare de tineretul Republicii Popu
lare Chineze.

RD GERMANA
FOTBALUL PASIUNEA ȘCOLARILOR

Nu de mult, o tinâră școlăriță 
din Șanhai, în vîrstă de 17 ani, 
Van .Ven-ciuan, s-a... distins cu o 
performanță de deosebită valoare. 
Participînd la concursul de tra
gere cu arcul desfășurat la Kua- 
ciou, oraș din sudul Chinei, ea. a 
reușit să acumuleze 342 puncte, in 
proba de tragere de la 30 
zultatul reprezintă o cifră 
rioară recordului . mondial 
mărturie a înaltei măiestrii 
o deține tînăra sportivă.

Tn fotografie : iat-o pe Van Ven- 
ciuan, în timpul stabilirii excep
ționalului ei record.

in. Re- 
supe- 

(341 p), 
pe care

în aceste ultime 
ne-au readus din 
trei „rachete" care 
dincolo de Ocean, în 
nis indoor. Deținătorii titlurilor noas
tre de campioni, Virginia Ruzici și 
Toma Ovici, împreună cu Ionel Sân
tei. sint din nou printre noi. Prima 
vizită la redacție ne-o face tripla 
campioană a țării, Virginia Ruzici. 
O revedere totdeauna plăcută, dar 
mai ales acum, cînd survine după 
un răstimp atît de îndelungat. A- 
proape trei luni...

împreună, discutînd despre ce a 
fost. și cum, răsfoind tăieturi de 
ziare și buletinele de concurs, re
trăim etapele unei călătorii care 
trebuie să fi fost fascinantă- Pe 
plan strict sportiv, de asemenea, 
bogată în rezultate prețioase, unele 
foarte încurajatoare, altele purtînd 
însă semnul neșansei.

Pentru a scurta cursul retrospec
tivelor, vom încerca o sistematizare, 
n.otind momentele principate ale. 
itinerarului transoceanic al cam
pioanei :

— mijloc de ianuarie : debut c.a- 
lifomian, cu rezultate încă ne
concludente ; acomodare dificilă cu 
noile condiții de concurs ; Ia Lodi, 
ratează calificarea pentru turneul 
principal de la San Francisco ; a- 
poi. la Long Beach, reușește să se 
califice pentru Misson Viejo, pri
mul ei contact cu elita Circuitului.

— februarie : două turnee prin
cipale, la Washington și Fort Lau
derdale ; în primul, afirmare în 
proba de dublu, alături de olandeza 
Ely Appel (se despărțise de colega 
ei Mariana Simionescu, care juca 
atunci în turneele secundare) : cu
plul inedit Ruzici-Appel elimină, 
perechi cu nume de rezonanță, Gur- 
lay-Coles și Bentzer-Wickstedt, ca- 
lificîndu-se în semifinală, unde ce
dează în fața puternicelor Fran
chise Durr și Kerry Harris ; la'Fort' 
Lauderdale, nouă afirmare, victo
rie lă cunoscuta jucătoare ameri
cană Peaches Bartkowicz (6—l în 
setul decisiv!).

— 20 februarie: marele turneu 
de la Detroit; campioana noastră 
este în formă : adversară în pri
mul . tur, celebra tenismană olan
deză Betty Stove și... victorie : 6—3, 
7—5 pentru Ruzici ! urmează ame
ricanca Kris Kemmer, o altă cele
britate a courțs-urilor ; din nou, la

un pas de victorie (ciștigă primul 
set cu 6—3) dar și..- un „pas gre
șit", în debutul setului doi. care o 
obligă să abandoneze o partidă a- 
proape cîștigată.

— sfirșit de februarie : pauză
pentru tratament; reluarea trep
tată a antrenamentelor ; nou start 
la Dallas, fără succes ; 
cu Mariana Simionescu, in dublu : 
pierd Ia Navratilova-Fernandez 
(5—7, setul doi).

— martie : reintră în formă ; în
cearcă să urce din nou în rîndu- 
rile elitei ; start (avea să fie ulti
mul), la Jacksonville ; învinge net 
pe americanca Barman (6—1, 6—1), 
apoi pe daneza Helspaar (6—3. 
6—2) ; a treia partidă, cu sud-afri- 
cana Ilana Kloss, întreruptă în pri
mul set; nou accident, la același 
picior...

Un final prematur, nedorit. Să 
nădăjduim că, intr-adevăr, a fost 
vorba de o. simplă întindere mus- 
pular^.. Meclipii. ne^o...vpr jgțyne..

Virginia Iluziei rămîne‘ optimis
tă : „Sper să pot reintra cit de cu~ 
'ind. începe sezonul în aer liber, 
iar în mai trebuie să fiu in formă, 
maximă. Jn Italia, la '..Cupa Fede-

reîntâlnire

PARIS, 4 (Agerpres). — Echipa 
spaniolă Real Madrid a cucerit pen
tru a 5-a oară Cupa campionilor eu
ropeni la baschet masculin.

în. finala actualei ediții a competi
ției, desfășurată la Nantes în pre
zența a 7 500 de spectatori, baschet- 
baliștii spanioli au învins cu scorul 
de 84—82 (34—39) formația italiană 
Ignis Varese, deținătoarea trofeului.

Punctele echipei învingătoare au 
fost marcate de Brabcnder (22), 
brera (16), Szczerbiak, Rullan, I. 
(cite 14) și Carbalan (4).

Din formația italiană. s-au eviden
ția Meneghin și Morse, care au în
scris 25 și, respectiv, 24 de puncte.

FAVORITII SE IMPUN

IN TURNEUL

DE LA MUNCHEN

rației", echipa țării noastre are de 
apărat prestigiul de semifinalistă. 
cucerit anul trecut. Si eu trebuie 
să-mi apăr un prestigiu, cîștigat cu 
trudă sau chiar să încerc a moi 
urca p treaptă!".

Pentru încheiere, un 
buletinele de presă ale 
internațional feminin : 
Virginiei Ruzîcî trebuie 
acela al unei viitoare mari campi
oane".

Concludent...

citat din 
Circuitului

^Numele 
reținut ca,

MVNCHEN, 4 (Agerpres). — Turneul 
internațional, de tenis, pentru -grupa I 
a Circuitului WCT, a continuat cu dis
putarea primelor partide din turul II al 
probei do simplu. Campionul iugoslav 
Nikola Pilici l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
francezul Patrick Dominguez, iar Frew 
McMillan (RSA) a dispus cu 6—2, 7—3 
de Jim McManus (SUA). In cea mai 
disputată partidă a zilei, americanul Erik 
van Dillen l-a eliminat in trei seturi : 
3—6. 7—6. 6—3 - pe polonezul woljceh 
Fibak. .

Au inceput și intrecerile probei de du
blu. Cuplul Ilie Nastase (România) 
Pierre Barthes (Franța) a cîștigat cu 
6—4. 6—7. 6—2 partida susținuta cu pe
rechea Mike Estep (SUA) — Karl Fiehtoi 
(R.F.G.). Alte rezultate : Alexander,
Dent (Australia) — Chanfreau. Goven 
(Franța) 6—3, 6—4 ; Orantes (Spania), 
Roche (Australia) — Dominguez, PTOisy 
(Franța) 7—5, 6—I.Rodu VOIA

FINALURI PASIONANTE IN CAMPIONA TELE NA ȚIONALE
F. C. MAGDEBURG 

CAMPIOANĂ VIRTUALA 
R. D. GERMANA

Miercuri s-a desfășurat penultima eta
pă a campionatului din R.D. Germană, 
care a clarificat in mare măsură pozi
ția primelor clasate. Performera etapei 
a fost F.C. Magdeburg, care a dispus la 
Dresda, cu I—0. de Dynamo din locali
tate. și este acum virtuală oampioană a 
lării. In celelalte meciuri importante. 
F.C. Carl Zeiss .lena a pierdut cu 3—1 
la Rostock. Iar Lokomotive Leipzig și 
Vorwărts ITankrurt'Oder și-au împărțit 
punctele (1—t). Tată poziția echipelor 
fruntașe înaintea ultimei etape, care va 
avea loc sîmbătă (F.C. Magdeburg joacă 
acasă, iar Dynamo
1. F.C. Magdeburg
2. Dynamo Dresda 
S Jena 
4. Vorwărts

O serie de date noi și intere
sante, cu privire la competițiile 
de masă organizate pentru șco
lari în R.D. Germană, ne pot 
convinge despre vasta participare 
care le caracterizează. Este sufi
cient să fie amintită desfășurarea 
campionatului școlar de 
din regiunea Dresda.

întrecerile finale s-au 
șurat în orașul Gorlitz și 
nivelul lor tehnic și tactic 
fost prea ridicat, în schimb 
fotbaliști s-au făcut 
prin combativitatea și 
cu care au luptat pînă la flu
ierul final.

Obiectivul principal, populariza
rea fotbalului pentru copii, a fost 
cu prisosință îndeplinit. Limbajul 
cifrelor este cel mai elocvent

fotbal

desfă- 
deși 

nu a 
tinerii 

remarcați 
ambiția

în

asemenea situații. Dacă in 1969 
această competiție școlară s-a dis
putat cu participarea a numai 32 
de echipe, numărul lor a crescut 
apoi vertiginos. Anul 1970 a adus 
204 echipe la startul întrecerii, 
pentru ca în actuala ediție, tur
neul școlarilor din această regiu
ne să se transforme într-o între
cere de anvergură, fiind vorba 
de 526 de echipe participante, li
nele provenind din locuri mai 
izolate, ai căror reprezentanți 
apăreau pentru prima oară la o 
asemenea întrecere. Aceștia au 
evoluat însă meritoriu, deși aveau 
în față echipe mai experimentate, 
din centre . urbane. Au luptat și 
adesea au cîștigat. spre 
lor bucurie.

marea

R S CEHOSLOVACA:

f

UZINA CAMPIONILOR
Brno din R. S. Cehoslova- 
renumit nu numai prin

Orașul 
că este 
tradiționalele sale tîrguri interna
ționale. ci și prin nenumăratele 
succese' obținute în domeniul spor
tului. Nu de mult, clubul sportiv 
„Zbrojovka“, aparținînd uzinei me
talurgice din localitate, a împlinit 
25 de ani de activitate.

Aici și-a făcut ucenicia Ludvik 
Danek, campion olimpic la arun
carea discului, iar ultimul disco
bol ieșit din cadrele clubului, Liu- 
born.îr Nadenicek, continuă prin re
cordurile sale o frumoasă tradiție 
a atletismului din Brno. Tot aici a 
evoluat și Ivan Mrazek, timp de 
mul ți ani considerat printre cei 
mai buni baschetbaliști ai Europei, 
în momentul de față, el este an
trenor al echipei Sokol, în orașul 
său natal.

De o mare popularitate se bucură 
echipa de volei a uzinei, care 
denumirea „Zator“ a cucerit 
șase ori campionatul național, 
în 1968 șl 1972 a fost la un 
de a cîștiga Cupa campionilor 
europeni. Miroslav Koudelka, Vla
dimir Petleak, Pavel Shenk. Mihail 
Reznicek sint jucători de nădejde 
nu numai ai clubului, dar și ai 
echipei reprezentative a țării.

Din cei 4 500 de membri ai clu
bului, mai mult de jumătate sint 
tineri pînă în 25 de ani. Clubul 
posedă unul dintre cele triaj mari 
stadioane din Cehoslovacia, avînd 
tribune cu 65.000 de locuri. Cu 
ocaiia jubileului, s-a pus piatra 
fundamentală a unui nou Complex 
sportiv menit a deveni, de aseme
nea, unul dintre cele mai mari din 
tară.

sub 
de 
iar 
pas

TELEX • TELEX 9 TELEX
In prima zi a turneului feminin de 
handbal de la Budapesta, selecționata 
R.S.S. Lituaniene a întrecut cu scorul 
de 26—20 (13—12) formația locală Spar- 
takus. Intr-un alt joc, Start Bratislava 
a învins ,<:u scorul de 18—16 (11—6) e- 
chipa Voința Odorhei.

La Leningrad s-a disputat prima man
șă a finalei „Cupei cupelor" la baschet 
feminin între echipa locală Spartak și 
formația Italiană Geas Sesto San Gio
vanni. Baschetabalistele sovietice 
terminat învingătoare cu scorul 
68—58 (33—32).

au 
de

in-La Budapesta a inceput un turneu 
ternațional de polo, organizat cu prile
jul aniversării a 75 de ani ..de la înfi
ințarea clubului Ferencvâ’ros. Iată pri
mele rezultate : Reprezentativa Unga
riei — Ferencvâros 5—2 (1-rii. 2—0, 1—0. 
1—1), Mladost Zagreb — Hanovra 5—2 
(1—0, 1—0, 2—1, 1—1).■
tn ziua a doua a turenulul feminin de 
volei de la Szombathely (Ungaria), se
lecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 3—1, (13—6, 15—10, 12—15,
15—7) formația R.P.D. Coreene. Intr-un 
alt joc, reprezentativa Ungariei a în
vins cu 3—0 (15—8, 
R. D. Germane.

Selecționata de lupte libere a U.R.S.S., 
aflată in turneu In S.U.A., a susținut 
la Chattanooga (Tennessee) o nouă în
tîlnire cu reprezentativa țărli-gazdă. 
Luptătorii sovietici au terminat dto nou 
învingători, de data aceasta cu scorul 
de 18—4.
M
Competiția internațională cicliști „Tu
rul Țării Bascilor" a continuat cu dis
putarea etapei a 2-a (Llodio—Cenlcero), 
in care victoria a revenit rutierului spa
niol Domingo Perurena, cronometrat pe 
distanța de 180 km cu timpul de 5h30'16. 
Pe locurile următoare s-au clasat com- 
patrioții săi Lașa — la 10 sec. și Oliva 
— la 16 sec.

1

16—14, 13—10) echipa

tn turneul de tenis 
jucătorul iugoslav 
l-a învins cu 1—6, 
canul Raul Ramirez. în timp ce ame
ricanul Brian Gottfried a cîștigat cu 
6—3, 6—7, 6—1 in fața lui Patricio Cor
nejo (Chile). Alte rezultate : Jiri Hre- 
bec (Cehoslovacia) — Phillips Moore 
(Australia) 6—4. 6—3 ; Frank Froehlîng 
(S.U.A.) — Doug Crawford (S.U.A.)
6—3. 6—1.

de la New Orleans,-
Zeliko' Franulovici 

7—6, 6—3 pe mexi-

Cea de-a 14-a ediție a Raliului inter
național automobilistic, desfășurat pe 
șoselele din R. D. Germană, a fost cîș
tigată de echipajul Horst Niebergall — 
Bemd Malsch (R. D. Germană), caro a 
concurat pe o mașină „Wartburg-353“. 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pajele Jelinek — Kvaizar (Cehoslovacia) 
pe ..Skoda S-.120“, Kulmbacher — Ernst 
(R. D. Germană) pă „Wartburg-S33“ și 
Stawowiak — Czyzky (Polonia) pe 
„Polskt-Fiât". Raliul s-a disputat pe un 
traseu în lungime de 1 435 km cu ple
carea și sosirea la Berlin.

La Wiippertaî s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de hochei pe iar
bă dintre selecționatele masculine ale 
R. F. Germania și Țării Galilor. Echipa 
vest-germană, deținătoarea titlului o* 
limpic, a terminat învingătoare cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul înscris în 
minutul 47 de Half Laursehkat.
■
în cadrul campionatelor școlare de atle
tism ale Poloniei, desfășurate recent la 
Varșovia pe teren acoperit, au fost în
registrate cîteva rezultate de valoare. 
Astfel, Jacek Vszpla, în vîrstă de 18 
ani, a cîștigat proba de săritură in 
Înălțime cu performanța de 2.10 m. Tn 
cursa feminină de 60 m plat. V- Ste- 
fanska a fost cronometrat cu timpul de 
7.6.
n
Turneul feminin de baschet de la Za
kopane s-a Încheiat cu victoria primei 
reprezentative a Poloniei — 6 puncte, 
urmată de echipa R.S.S. Moldoveneas
că — 4 p. și selecționatele secunde ale 
Cehoslovaciei. — 2 p și Poloniei — O p. 
Tn ultima zi a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : Polonia (A) 
— R.S.S. Moldovenească 65—52 (38—25); 
Cehoslovacia (B) — Polonia (B) 76—54 
(45—20).
■
Cea <le-a 7-a ediție a campionatelor in
ternaționale de natație (bazin de 25 m) 
ale R. F. Germania se va desfășura în
tre 5 și 7 aprilie la Șiegen. La întreceri 
ș’i-âu anunțat participarea numeroși 
campioni și recordmani, printre care 
australienii Stephen Holland, Jenny 
Turratl, Brad Cooper, neozeelandezii Jay- 
nie Parkhouse, Mark Treffres și ma
ghiarul Andrăs Hargitay.

in.AJAX PE LOCUL 
SPORTING PIERDE DIN 

AVANS
lti campionatul Olandei, Ajax Amster

dam nu mai este formația care domină 
competiția. In ultimele două etape a 
pierdut 3 puncte și se află acum, cu 6 
etape înainte de terminarea campiona
tului, pe locul 3! Ba mai mult, miercuri 
a fost eliminată din cupă: 1—2 cu P.S.V. 
Eindhoven. Probabil se resimte lipsa lui 
Cniyff. Poziția primelor clasate:
1. Feyenoord 28 20 8 2 75—>
2. Twente 28 19 8 1 50—IB 46
3. Ajax 28 19 7 2 80—25 45

In campionatul Portugaliei au mai ră
mas 4 etape. Aici, după ce Benfica a 
dispus duminică în meciul derby cu 5—3 
de Sporting, lupta pentru titlu rămîne 
deschisă. Iată poziția pretendentelor :
1. Sporting 26 20 2 4 84—19 42
2. Benfica 26 18 4 4 50—20 40

în deplasare). 
W 7 3 47—26 JT 
13 5 5 53—37 35 
13 4 6 52—26 34
13 8 4 46—24 3<

•25 46

DUELUL LEEDS-LIVERPOOL 
CONTINUĂ...

Pînă aproape de sfîrșitul sezonului tre
cut (ediția 1972—73), clubul l>eeds United 
pretindea cu autoritate să realizeze mult 
doritul event: cîștigarea campionatului 
și a cupei Angliei. Numai că în finala 
cupei, cei de la Deeds au pierdut în m<>d. 
cu totul inexplicabil în fața echipei de 
categorie secundă, Sunderland. Efectul 
neașteptatei infringeri s-a răsfrint și asu
pra situației In campionat unde au fost 
nevoiți să cedeze titlul echipei Liverpool.

Anul acesta, Leeds a pornit la drum cu 
ambiții și mai mari. Conducea cu mare 
avans în campionat și se descurcase pi-nă 
de curînd destul de bine și. în meciurile 
de cupă. Numai că istoria cu buturuga

PORTUGALIA—ANGLIA 0-0
LIS ABONA, 1 (Agegpws). — La (Lisa

bona, în prezența a peste 15 000 de 
spectatori, s-a disputat întîlnirea ami
cală dintre selecționatele Portugaliei și . „j. _ . . . egaij'_Angliei. Partida s-a încheiat la 
tate : o—0.

Au jucat următoarele formații : 
TUGALIA : Damas —■ Rebeio, 
berto, Jose Mendes, Artur,. Toni, 
vio, Arnaldo, Jordao, Baptista. 
ANGLIA : Parkes — Nish, Watson,____ ,
Pejic, Dobson, Peters, Brooking, Bowles, 
Channon, McDonald (Ball).
• tn preliminariile turneului U.E.F.A.: 

Elveția — Portugalia. 0—1 (în tur 1—3).

POR
II um-
Octa- 

Joao ; 
Todd,

Un atac al echipei F. C. Liverpool ia poarta formației Leicester, in semi
finala cupei Angliei. După ce primul meci s-a încheiat la egalitate (0—0), 
rejucarea a fost cîștigată cu 3—1 de Liverpool, care s-a calificat țin fi

nala cu Newcastle programată la 4 mai.
mică, sortită să răstoarne carul mare, 
s-a repetat și Leeds a lost nevoită să pă
răsească cupa Angliei. învinsă' pe" teren 
propriu de o echipă din liga a doua — 
Bristol City.

Finalul actualului campionat este dtu- 
matic. După ce Leeds a avut un avarțs 
de 10 puncte, acum se află amenințată 
— că și anul trecut, de a pierde primul 
loc în fața lui F.C. Liverpool.

In prezent, Leeds are un avans de 4 
puncte, dar Liverpool a susținut cu 3 
jocuri mai puțin. Iată poziția lor in cla
sament.
1 Leeds United 36 20 12 4 38—29 52
2. F.C. Liverpool 33 20 8 5 41—23 48

Leeds își leagă acum speranțele de fap
tul că adversarii vor obosi în meciurile 
de cupă și de campionat pe care le au 
de susținut. Din cele trei jocuri i-estante 
ale lui Liverpool două sint în deplasare! 
Apoi. Liverpool mai are încă 6 jocuri de 

finalacampionat, la care se mai adaugă 
cupei Angliei.

ALTE CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 25-a) : 

Zagreb — Steaua Roșie Belgrad 
Sloboda Tuzla — Vardar Skoplie 
Partizan Belgrad — 
0—0 : Velez Mostar

c.F.
0—2 ;
1—2 ; 

Olimpia Liubliana 
— Hajduk Split

1 —0 ; Proletar 
Sarajevo 1—0 ; 
ia Luka 2—0 ; 
Beograd 1—0 ;

"renianln 
Sarajevo 
Celik Zenica

..cwg.au x—u , Radnicki 
dina Novi Sad 1—t.

Ciasament : 1. Hajduk 
2. yulcz Mostar — 
Roșie Belgrad — 29

BULGARIA (etapa 
mic Sofia 4- Cerno 
Botev Vrața — Iantra Gabrovo 2—0 ; 
Lokomotiv Sofia — Trakia Plovdiv 4-0- 
Spartak Varna — Levski Spartak Sof’a 
1—1 ------- ■ • -
fia — '
Zagora — Slavia ____ . _ ,
Pernik — Plrin Blagoevgrad 3—0 ; Lo- 
«omotiv Plovdiv — Spartak Pleven 2—1.

Clasament : 1.
41 p. ; 2. Ț.S.K.A. 
novo — 27 p.

UNGARIA (etapa a 21-a) : Ujpestl 
Dozsa — Pecs 0—0 : Ferencvâros — Vi
deoton 1—1 ; Egyetertcs — Zalaegers- 
zeg 2—1 j Tatabănya—Honvâd 1—1 ; Sal- 
gotarjân — M.T.K. 0—2 ; Dorog — Cs«- 
pel 1—2 ; Raba Etoszeged 1—o ; Hala- 
dâs — Vasas 1—3.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 29 p. ; 
2. Ferencvâros — 28 p. ; 3. Videoton* — 
27 p.

Niș

Zețeznicisr 
Borae Ban- 

O.F.K. 
Vojvo-

Split
p- :

- 32 p. :
3. Steaua32

P- 
a

More Varna 3—1 ;
M-a) Akade-

Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname So-
■ Etar Tirnovo 2—0 ; Beroe Stara

Sofia 0—0 ; Mlnior

Levskt Spartak —
- 36 p. ; 3. Etar Tir-

ARBITRII SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
la 10 și 24 aprilie, 
semifinalele cupelor

După cum se știe, 
urmează să aibă loc 
europene. Iată arbitrii, care vor conduce 
meciurile din tur. respectiv din retur, 
ale acestor jocuri.

C.c.E.: Celtic Glasgow — Atletico Ma
drid (Dogan Bacan — Turcia, Rudolf 
Scheurer — Elveția); Uj pești Dozsa — 
Bayern Mtinchen (Sergio Gonella — ita
lia); Pavel Kazakov — U.R.S.S.);

CUPA CUPELOR: Sporting Lisabona —

I’. C. Magdeburg (Ilia Nikolov — un
garia, John Taylor — Anglia): A C. Mi
lan — Borussia Mbnchengladbach (Erich 
I.inemeyer — Austria, A.F. Martinez — 
Spania).

CUPA U.E.F.A.: Feyenoord Rotterdam 
— V.f.B. Stuttgart (Nicolae Ralnea — 
România, John Paterson — Scoția); Lo
komotive Leipzig — Tottenham Hotspur 
(Roger Helles — Franța, A. Delcourt — 
Belgia).
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