
iSMfetwa Municifiuj' > O»»
SALA DE LECTlTf?/

Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

asociației „Automobil Clubul Român"
Dragi tovarăși,
îmi este plăcut să vă adresei un călduros salut și 

cordiale felicitări cu prilejul Conferinței pe țară și ol 
împlinirii a 70 de ani de la crearea primei asociații 
automobilistice din România, ale cărei frumoase tradiții 
le continuă astăzi „Automobil Clubul Român".

In condițiile dezvoltării generale a țării, ale sporirii și 
perfecționării producției industriale — a industriei na
ționale de autoturisme, in specia! — și ale înfăptuirii 
programului partidului de ridicare a nivelului de viață 
și de civilizație al întregului popor, mișcarea automobi
listică din România va cunoaște o tot mai mare am
ploare. Aceasta pune sarcini deosebite in fața asociației 
dumneavoastră, chemată sâ desfășoare o largă activi
tate educativă in rindui automobiliștilor, să contribuie, 
printr-o strînsă conlucrare cu organele de stat, la mai 
buna cunoaștere a normelor de conducere auto și Io

respectarea regulilor de circulație, la mărirea gradului 
de siguranță rutieră, sâ dezvolte spiritul gospodăresc 
pentru utilizarea cit mai rațională a combustibilului și 
lubrifianților.

Sînt convins că asociația dumneavoastră va face to
tul pentru a-și îndeplini în condiții cît mai bune aceste 
sarcini, încadrindu-se astfel in eforturile generale ale în
tregului nostru popor, hotârit sâ întimpine cea de-a 
30-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xl-lea 
al partidului cu realizări cît mai însemnate în toate do
meniile de activitate. '

Urez tuturor celor peste 100 0C0 de membri ai aso
ciației dumneavoastră succese și satisfacții tot mai mari 
in activitatea de producție și in viața personală, multă 
sănătate și fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU
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Astăzi și miine

în Divizia A Ia fotbal
0 ETAPĂ ECHILIBRATĂ, DOMINATĂ

DE DERBYUL DE LA BRAȘOV: STEAGUL ROȘU-DINAMO
Etapa a XXIII-a (a 6-a a returului) programează, astăzi și miine, în 

Capitală și în țară, următoarele 9 întîlnirl :

BACĂU : Sport Club — A.S.A. Tg. Mureș
IAȘI : Politehnica — Steaua

Aceste două partide se dispută astăzi, iar cea de la Bacău va fi tele 
vizată.

CONSTANȚA : F. C. Constanța — C.S.M. Reșița
CLUJ : Universitatea — Politehnica Timișoara
PITEȘTI : F. C. Argeș — Jiul
BRAȘOV : Steagul roșu — Dinamo
ARAD : U.T.A. — Petrolul
BUCUREȘTI : Rapid

Sportul studențesc
— C.F.R. Cluj
— Universitatea Craiova

Toate partidele incep la ora 16,30 cu excepția celor din Capitală, 
care se vor desfășura în cuplaj, pe stadionul „23 August", în ordinea indicată 
mai sus, la ora 15 și, respectiv, 16,45.

UN NOU COMPLEX

SPORTIV AL PIONIERILOR

Cupa tineretului ediția de iarnă ClREȘARIl" AU PRELUAT
FINALELE PE TARA LA TfflIS Df MASA,

PLOIEȘTI, 5 (prin 
telefon). Dacă totul va 
decurge conform celor 
stabilite — și nu avem 
deloc motive să 
neîncrezători — 
pînd de astăzi și 
duminică spre 
prinzului. în patru săli 
de sport clin localitate 
se vor disputa 1100 de 
meciuri de tenis de 
masă. Ploiestiul va fi. 
așadar, gazda celei mai 
mari competiții spor
tive de masă, cu pale
te și mingea de celu
loid. din cite s-au or
ganizat vreodată în 
tara noastră- Aproape 
500 de concurenti — 
reprezentanți a tnulte 
mii de tineri care s-au 
întrecut în etapele 
inițiale — se înțelege, 
cei mai merituoși — 
au luat startul, la ora 
cînd cititi aceste rîn- 
duri. în finala pe tară

fim 
înce- 
pînă
ora

la tenis de masă din 
cadrul ediției de iar
nă a Cupei tineretu
lui...

Vineri, în tot cursul 
zilei, pe măsuiră ce so
seau în localitate, pio
nierii, școlarii, tinerii 
din întreprinderi și in
stituții. din unitățile 
cooperației meșteșugă
rești și de la sate, stu
dent! și militari, mai 
înainte de a se intere
sa unde vor fi cazați, 
doreau să afle dacă 
pot merge imediat în 
sală pentru antrena
mente. Firească aceas
tă preocupare, dacă ți
nem seama că fiecare 
finalist este un posi
bil ocupant al celor 
trei locuri pe podiu
mul de premiere. Aș- 
teptîndu-se la aseme
nea normale pretenții, 
organizatorii le-au pus 
la dispoziție 37 de me-

se. Iar mingi 7 Numă
rul acestora nu a fost 
limitat. Cei 99 de ar
bitri au calculat că in
diferent de poziția pe 
care o va ocupa fieca
re concurent în clasa
mentul final, nici unul 
nu va iuca mai Dutin 
de patru meciuri-

S-a luat măsura ca 
atît în cele două zile 
de întreceri cit și în 
seara cînd va avea loc 
spectacolul festiv, ele
vii să aibă acces gra
tuit în sala Victoria.

Se va detașa din a- 
ceastă mare masă de 
concurenti vreun nu
me, care, peste ani, cînd 
va deveni campion 
țării, să spună 
Cupa tineretului 
cut primul pas 
nisul de masă ? 
te posibil !

al 
la 

fă- 
te-

că
a

în
Foar-

Ion GAVRILESCU

ACTIVITATEA
SPORTIVĂ
DE MASA

AZI Șl MIINE. ÎN CAPITALA

Sfîrșitul săptămînii programează 
o agendă bogată în activitatea de 
masă din Capitală. în toate sectoa
rele Municipiului vor avea loc în
treceri în cadrul fazei pe asociație 
a ediției de vară a „Cupei tinere
tului" șl a „Crosului tineretului”. 
O frumoasă acțiune promite „Du
minica cultural-sportivă" din pă
durea Buda-Argeș. cu un program 
bogat Și variat, cuprinzînd con
cursuri de orientare turistică, jocuri 
distractive, ștafete aplicative și al
tele. Un concurs popular de bici
clete pentru copii va avea loc du
minică, de la ora 9, cu plecarea 
din fața Parcului Libertății.

CICLOTURIȘTII LA START I

Duminica aceasta marchează în
ceputul sezonului pentru amatorii 
de excursii pe bicicletă din Capi
tală. La ora 9 ei sînt așteptați la 
jntîlnirea din fața Bazei hipice din 
calea Plevnei, urmînd ca la ora 
10 să ia startul spre Mogoșoaia. 
Cicloturiștii vor străbate următorul 
traseu : Calea Plevnei, piața Ko- 
gălniceanu, bd. Gh. Gheorghiu-Dej, 
bd. Bălcescu, bd. Magheru, bd. A. 
Ipătescu, piața Victoriei, șos. Kise- 
leff, piața Scînteii. șos. Străulești, 
Mogoșoaia.

ȘTAFETA „VOINICELULUI"
fost preluată 
inima cartie- 
unde un mi-

Pe pîrtia deschisă de „Voinicelul" 
sectorului 4 au pornit acum și „Cire
șarii" din sectorul 8.

Și simbolic, ștafeta a 
de Parcul Copilului, din 
rului ceferiștilor, acolo
nunat cadru natural și-a subsumat 
cochetele și funcționalele spații, de. 
sport, joacă și agrement pentru p:o-’ 
pierii, școlarii si preșcolarii acestui 
colț al Capitalei.

După o muncă asiduă, care a 'tra
versat perioada de iarnă și a antre
nat intr-un tineresc elan, constructiv 
și colectiv, întreprinderile și institu
țiile din sectorul 8, mobilizate de ini
țiativa și preocuparea de zi cu zi a 
Comitetului de partid al sectorului, 
ieri a intrat în circuitul bazelor spor
tive „Complexul sportiv Cireșarii". 
La inaugurarea festivă a acestuia au 
participat tovarășii Gheorghe Cioară, 
prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid, primarul general al Capi
talei, Nieulae Iosif, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 8, 
Virgiliu Radulian, președintele 
C.N.O.P., Emil Ghibn, secretar al 
C.N.E.F.S.

„Am păstrat integral vegetația/ 
parcului, frumusețea și... ozonul spa-l 
țiului său verde, ca adiacente abso
lut neeesare terenurilor de sport, joa- , 
că și agrement — ne-a spus pre- j 
ședințele Consiliului pentru educație • 
fizică și sport al sectorului 3, Anton 
Netolinșchi. Am „plantat" doar ini 
spatiile disponibile, terenurile, pis-J 
iele, mesele, aparatele de spsrt șf 
joacă. Și iaiă-Ie acum, înflorind fii 
acest aprilie, in această primăvara, 
pentru cele mai frumoase și sensibil^ 
flori ale noastre, copiii '

în acest anotimp al 
pionierii se pregătesc 
un sfert de veac de 
cravatelor roșii, „Cireșarii 
mire inspirată după eroii curajoși; 
sinceri și întreprinzători ai romanului- 
lui Constantin Chiriță 
Ia drum. Pe drumul exercițiului fizic 
și sportului, unde pot culege î-oadele 
de o viață ale sănătății și vigoarei, 
ale tinereții fără bătrinețe, ale victo
riei cinstite obținute în lupta cu ei 
înșiși, pentru autodepășire, cu adver
sarii. Pentru că educația fizică și

Paul SLAVESCU

florilor, cirra 
să aniverseze 
Ia înființări

— denur 
curajoși; 

_ omanului, 
au pornit'

(Continuare în pag. a 2-a)

Atletismul promite 
care a și început...

să se înscrie convingător în multiplele activități sportive ale vacanței de primăvară, 
Foto : Ștefan CIOTLOȘ

ZILE DE PRIMĂVARĂ, ZILE
elevi spor- 

ole 
• La Ploiești, Brașov 

finale ale 
la tenis

• Aproape 800 de 
tivi în taberele centrale 
M.E.I. i
și Sibiu, finale ale campio
natelor școlare la tenis de 
masă, lupte și judo • Obiec
tiv turistic principol pentru 
elevii din întreaga țară:Bucu- 
reștiul...

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE HALTERE PENTRU JUNIORI

GALAȚI. 5 (prin telefon). Azi au 
început în Sala sporturilor din loca
litate campionatele naționale indi
viduale de haltere rezervate junio
rilor, la care participă 230 de concu. 
cenți din 36 de cluburi și asociații 
sportive

Iată primele rezultate — juniori 
mari - CA I EG. MUSCA : 1. St. 
Dinu (Progresul București) 177,5 kg, 
2. v. Lucaci (Viitorul Cluj) 172,5 kg,

3. Gh. Maftei (Șc. sp. Galați) 167,5 
kg ; juniori mici
limpia București) 170 kg ; CAT CO
COȘ — juniori mici
(Gloria Bistrița). La juniori 
virtual campion este M. Chiamil 
(S.N. Constanța), care )a stilul smuls 
a realizat un nou record național cu 
97,5 kg.

întrecerile contiguă simbătă și du
minică.

C. Chiru (O-
E. Chivu

mari

De vineri, după ultima oră de curs 
și pînă la 22 aprilie, elevii din șco
lile de ■ toate gradele străbat frumoa
sele zile ale vacanței de primăvară. 
A început o perioadă de destindere, 
după un trimestru de muncă susți
nută, rodnic în rezultate (cataloagele 
ne sînt martore !), de odihnă activă, 
așa cum sînt de obicei, vacantele șco
larilor noștri.

© Destindere înseamnă — în mare 
măsură — activitate sportivă. Avem 
în vedere, de pildă, acțiunile cen
trale pe care le va organiza Minis
terul Educației și învățămîntului cu 
elevii care au realizat încă de pe 
băncile școlii pași siguri spre per
formanță. Aproape 800 de elevi și 
eleve din întreaga țară își vor con
tinua activitatea de instruire in ta
berele de la Paring, Virfttl cu Dor. 
Piatra Arsă, Cota 2 000, ca în cazul 
schiorilor și a celor specializați in 
săniuțe. Atleții vor fi găzduiți la 
Cîmpulung Muscel (cartierul general 
al elevilor sportivi, pasionați după 
probele de alergări, sărituri și arun
cări). Girbova, Clăbucet-plecare, 
Cheia-Rîșnov, Căminul Alpin și Pîrîul 
Rece. Simpla enumerare a acestor 
puncte turistice ale tării lasă să se 
întrevadă pe ce anume se va pune 
accent in pregătirea elevilor atleți.

DE VACANTA
J

Pentru caiaciști și canoiști, o nouta
te : Snagovul a fost schimbat cu Or
șova. Noua pistă de apă a... noii așe
zări de pe malul bătrînului Danubiu 
va oferi condiții excelente de activi
tate. în același timp, înotătorii se vor 
instala in stațiunea Neptun de pe 
litoral, iar gimnaștii și gimnastele de 
Ia „sportivă" vor face popas la Stani
cul Moldovei.

De subliniat faptul că. la reușita 
activităților din taberele centrale ale 
elevilor sportivi. își vor aduce con
tribuția (nădăjduim, la fel de gene
roasă ca și în vacanțele precedente), 
cadre didactice cu o excelentă pre
gătire tehnică, cu o bogată experiență 
pedagogică. în frunte cu directorii 
Gh. Ristca (Piatra Arsă), M. Sulică 
(Paring), C. Iovan (Vîrful-cu-Dor), 
M. Răuțoiu (Cimpulung), A. Barta 
(Căminul Alpin). Gh. Ardeleanu (Che
ia-Rîșnov) M. Milicin (Orșova), D. 
lonescu (Neptun) etc.

® Destindere printr-un regim de 
tabere, dar și prin competiții. Este 
o altă latură a activităților sportive 
ale elevilor noștri în această vacan
ță de primăvară. înainte de toate, el 
vor fi prezenți. la Ploiești în zilele

(Continuare in pagt a 3-a)

După cum se poate, desprinde 
din simpla lectură a progra
mului acestei etape, cele 9 

meciuri au, fără excepție, o mare 
importanță în disputa aprigă care 
se dă în prezent la cei doi poli ai 
clasamentului. In mod deosebit, 
insă, atrag atenția întîlnirea de la 
Brașov, Steagul roșu — Dinamo, 
incontestabil derbyul etapei, și cea 
din „vedeta” cuplajului din Capi
tală, Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova, meciuri în care di- 
namoviștii bucureșteni vor încerca 
să obțină cel puțin un egal (acolo 
unde gazdele sînt imbatabile), pen
tru a se apropia și mai mult de 
primul loc, iar studenții craioveni 
se vor 'Strădui, la rîndul lor, să 
păstreze, dacă nu să mărească, dis
tanța față de urmăritori. Nu mai 
puțin disputate se anunță și jocu
rile de la Bacău, Iași, Arad ca și

Un duel așteptat in partida de miine, de la Brașov, cel dintre dinamovistul 
G. Sandu și brașoveanul Gyorfi. Cei doi — in fotografie — in meciul 

Dinamo — Steagul roșu, disputat în turul campionatului.

„deschiderea" de pe stadionul „23 
August" în care ultimele 4 cla
sate se luptă indirect pentru a se 
desprinde din zona retrogradării, 
în sfîrșit, la Cluj, Pitești și Con
stanța alte trei confruntări doar

FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV
DE FOTBAL PENTRU INTiLNIRILE

CU BRAZILIA Șl ARGENTINA
în ședința de aseară a Biroului federal a fost stabilit lotul reprezen

tativ de Fotbal în vederea meciurilor cu Brazilia 'șl'. AlLgenân'a? LofȚn are 
următoarea componență :

Răducanu, Jivan, Anghelini, Antonescu, Sameș, Dinu, Cristache, Haj- 
nal, Beldeanu, Bălăci, Broșovschi, Trot, Iordănescu, D. Georgescu; Kun, 
Neagu (Dumitrache), Lucescu, Marcu. Convocarea lui Dumitrache este în 
funcție de refacerea lui după accidentul 
de la Galați.

Lotul se va reuni luni dimineața la 
deplasa la Snagov unde va susține, la 10 
o echipă divizionară C.

Au fost definitivate ș-i loturile de tineret,

suferit in meciul de miercuri

sediul F.R.F. după care se va 
aprilie, un joc de verificare cu

aparent mal detașate de tensiunea 
care domnește la extremitățile cla
samentului. Să nu uităm, însă, că 
F. C. Argeș, ca și echipa de pe 
malul mării țintesc un loc pe po
dium, în timp ce în derbyul stu
dențesc din orașul de la poalele 
Feleacului, ambele formații nu-și 
vor menaja forțele pentru a se 
menține dincolo de granițele sub
solului și ale neliniștii.

'Și, acum, iată' cum 
samentul la zi:

t. U. CRAIOVA
2. Dinamo București
3. F.C. Argeș

,4. F.C. Constanța 
v5. Steagul roșu

fl. U.T. Arad
7. Steaua București
8. C.S.M. Reșița 

Poli. Timișoara
10. A.S.A. Tg. Mureș
11. Jiul Petroșani
12. Cluj
13. Rapid București
14. Sp. studențesc Buc.
15. Tetrolul Ploiești
16. C.F.R. Cluj
17. Politehnica Iași
18. Sport Club Bacău

iiînniii 11
Citiți in pag.
tarea meciurilor

arată și cla-

14 4 
11 5
11 3
10 4
10 4

22
}?•
22
22
22
22
22
22
22
22
22

a

7
6

9
9
3
9

11 
10
10 
13
12

46—25
32—22
34— 32
35— 26
25—18
25—26
27—22
29—26
24—25
27— 35
28— 26.21
20—20
21—26
28—28
19—27
23—35
23—35
21—33

32
27
23
24
24
21
23
22
23

21
20
19
19
19 
ÎS
16

3-a prezen- 
etapei.

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE BASCHET

Surpriză in prima zi: „U“ Timișoara Voința 69-68!
Campionatul republican feminin 

de baschet a continuat cu meciu
rile etapei a 25-a. lată rezultatele 
șl unele amănunte :

GRUPA 1—6

TIMISOARA, 5 (prin telefon).
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— VOINȚA BUCUREȘTI 69—68 
(39—14)! Timișorenceie dornice de 
a valorifica la maximum avantajul 
terenului ,au luptat cu energie, 
s-au menținut mai tot timpul în 
apropierea adversarelor și cînd bu- 
cureștencele aveau trei puncte 
avans (mai erau 40 de secunde de 
joc), elevele antrenoarei Ruxandra 
Wittmann au realizat o surprinză
toare răsturnare de situație, prin 
punctele înscrise de Goian și 
Constantinescu. Au marcat,: Balogh 
2, Diaconescu 12, Goian 22, Czmor 
1, Dobosi 6, Villanyi 17, Constanti
nescu 4, Fullop 5 pentru Universi
tatea, respectiv Fierlinger 
dreescu 9, Simionescu 22, 
L. Rădulescu 10, Fortuna 
Rădulescu 6. Au arbitrat 
Horvath și C. Călin.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ 80—41 (44—19). Formația Ra
pid a speculat prompt desele ine
xactități ale adversarelor, acumu- 
lînd în min. 11 un avantaj de 20 de 
puncte : 24—4 ! în continuare, fero
viarele, 
de ritm 
Gugiu), 
rele. Au marcat: Suliman 4, Csikos

3, An- 
Ionaș 2, 
16. T. 

bine l.

realizînd cîteva „ruperi” 
(în special prin Racoviță și 
și-au dominat net adversa-

8, Gugiu 29, Petrea 1, Bosco 10, Ra
coviță 23, Vasilescu 5, pentru Ra
pid, respectiv Szekely 6, Moraru 
12, Anca 8, Pop 4, Lazăr 1, Perde 
2, Portik 5,. Farkas 3. Au arbitrat 
bine St. Grecu și R. Schmidt.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 83—66 (34—23). Avînd un 
rol hotărîtor în pasionantul duel 
(pentru ocuparea primului loc) în 
care sînt angajate cele două echipe 
acest tradițional derby a fost, în 
prima sa parte, extrem de dispu
tat. După ce I.E.F.S. a condus cu 
12—10, iar în min. 9 scorul era egal 
(16—16), a urmat o perioadă de 7 
minute, timp în care jucătoarele de 
la I.E.F.S. n-au marcat nici un 
punct, permițînd echipei Politehnica 
să se distanțeze : 29—16 (min. 16). 
Putem spune că această perioadă a 
constituit momentul psihologie al 
întîlnirii, deoarece — în continua
re — în evoluția baschetbalistelor 
de la I.E.F.S. s-a observat o evi
dentă precipitare și crispare în 
construirea atacurilor, în timp ce 
Politehnica a acționat cu mult calm 
și eficiență. De altfel, aceste atu- 
uri ale elevelor antrenorului Gri- 
gore Costescu s-au dovedit decisive, 
Politehnica făcînd astfel un pas 
mare spre cucerirea titlului de 
campioană. Au marcat: Pruncu 2, 
Szabados 24, Demetrescu 7, Savu 
12, Taflan 10, Ciocan 28 pentru Po
litehnica, respectiv Pantea 2, Giu- 
rea 19, Mihalic 12, Szabo 20, Balai 
I, Tita 12. Arbitrii E. Nicolaescu și

D. Crăciun 
de dificila 
avut-o.

s-au achitat foarte bine 
misiune pe care au

Adrian VASILESCU

GRUPA 7—12
SATU MARE, 5 (prin telefon).
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

— VOINȚA TG. MUREȘ 81—60 
(48—28). După ce, în cursul dimi
neții, toate baschetbalistele de la 
Voința au trecut probele de con
trol, căpătînd drept de joc, ele au 
întîlnit, după-amiază, echipa Con
structorul de care au fost între
cute cu un scor categoric. Au 
înscris : Gugu 21, Seifert 5, Gheor- 
ghe 20, Pescăruș 10, Popescu 11, 
Tomescu 8, Moraru 6 pentru Con
structorul, respectiv Lorincz 17, 
Opriciu 14, Brassai 11. Daichendt 
6, Szabo 2. Acly 8, Marton 2. Au 
arbitrat bine G Dutka și M Di
ma ncea.

CRISUL ORADEA — UNIVER
SITATEA IAȘI 42—53 (18—30).
Absența jucătoare)or Balogh și 
Dudaș din formația orădeană s-a 
făcut din plin simțită. Au înscris : 
Gorea 16, Anichiței 14, Haraga 10, 
Pieptu 8, Nichifor 4, Aproli) 1 pen
tru Universitatea, respectiv Chvatal 
15, Bodor 7, Szekely 6, Boca 5, 
Varga 5, Casetti 2, Furuiaș 2. Au 
arbitrat V. Turcu și M. Dimanceâ.

SANATATEA SATU
OLIMPIA 
(20—36).

MARE —
BUCUREȘTI 69—83

Ștefan VIDA-coresp.

Astăzi ți miine, in sala Floreasca

VOR FI DESEMNAȚI
CAMPIONII ȚÂRII LA JUDO

în sala Floreasca din 
Capitală vor avea loc, as
tăzi și mîine, finalele 
campionatelor republicane 
individuale de judo ale 
seniorilor. Competiția fi
nală — aflată la a Vl-a 
ediție — reunește un mare 
număr de judoka. La ca
tegoria ușoară sînt cei mai 
mulți (29), printre care și 
campionul de anul trecut 
Ștefan Pop (Dinamo Bra
șov). De altfel și la ce
lelalte categorii își vor a- 
pâra titlurile campionii 
ultimei ediții, lată și nu
mărul finaliștilor la cele
lalte categorii: semimij-

locie — 27, mijlocie — 28, 
semigrea — 24, grea — 
27 și open — 18 (primii 
6 sportivi clasați la mijlo
cie. semigrea și grea).

Confruntările se vor 
desfășura pe două saltele, 
aplicîndu-se noile modifi
cări ale 
internațional. Pentru 
ceste finale au 
lecționați 
de 20 de 
Capitală 
vincie.

Programul 
ASTĂZI, de 
și 17,30 : întrecerile concu'

regulamentului 
a- 

fost se
nii mai puțin 

arbitri — 10 din 
Și 10 din pro-

competiției •
la orele 11

Dinamoviștii bucureșteni

cenților de la categoriile 
mijlocie, semigrea și grea; 
MIINE, orele 10,30 și 17 ;

la ultimul antrenament 
Foto : S. BAKCSY

confruntările la categoriile 
ușoară, semimij locie și 
open.
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ALPINIȘTII IN RETEZAI

Sporitul
CITEVA REZULTATE

PROMIȚĂTOARE
ALE RUTIERILOR NOȘTRI>

IN BULGARIA

Nr. 7734

Dupâ C.M. de hochei (grupa B) de la Ljubljana

CAUZELE UNUI LOC MODEST. UNUI JOC SLAB

într-o zi însorită ce prevestea pri
măvara am coborît din tren 
micuța haltă Ohaba de sub 
pentru a urca spre culmile 
tului, unde alpiniștii aveau 
dispute ultima confruntare 
desemnarea campionilor anului 1974 
la tineret, fete și băieți.

Pînă să vină autobuzul de Nuc
șoara, mi-am desfătat privirea, lă- 
sind-o să hoinărească spre sud, peste 
Tara Hațegului, unde crestele înză
pezite închid orizontul. Și din no
ianul piscurilor profilate pe cer. 
unul era bont. N-a fost nevoie să 
întreb de numele lui. pentru că 6-a 
recomandat singur. Era vîrful Rete
zat, cel căruia, după cum spune le
genda, i-a retezat creștetul, cu res- 
teiul plugului, un ciclop.

De la Nucșoara un drum forestier 
mă poartă din sus de Cîlnig. iar de 
acolo, pe cărarea acoperită cu gheată 
verde și zăpadă, urc la cabana Pie
trele. Cînd am ajuns acolo, zvon de

in 
Piatră, 

Re teza - 
să-și* 

pentru

veselie se răspindea prin rariștea 
de pădure de la cei peste o sută de 
alpiniști, ieșiți cu schiurile pe pîr- 
tiile cu zăpada neașteptat de bună.

Dimineața la ora 8 urcăm la re
fugiul Gențianei, unde ne întimpină 
o efervescență deosebită. Antrenorii 
dau tinerilor alpiniști ultimele di
rective. Arbitrii controlează echipa
mentul și materialele.

Un aparat de radio anunță ora 8 
și din clipa aceasta începe ultima 
etapă a campionatului de alpinism 
și prima etapă a Alpiniadel repu
blicane pentru tineret -pe anul 1974.

Croindu-și drum în stratul de ză
padă, prin care uneori se 
pină la brîu, 
asprele 
pentru a-și înfrunta adversarii lor 
direcți : vîrfurile și pereții.

La Bordul Tomii. lungul șir 
temerari, încălzit de urcuș și greu
tatea poverilor, se împarte în două.

înfundau 
„cei o sută" zoresc spre 

prăvălișuri ale Retezatului,

de

PREOCUPĂRI LA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI
Printre preocupările majore ale 

Clubului sportiv municipal. București 
se numără și sporturile tehnico-apli- 
cative, pentru popularizarea cărora 
au fost luate 6 serie de importante 
măsuri care au și început să fie tra
duse in viață.

Cu sprijinul Comitetului municipal 
de partid, a fost repus in funcțiune, 
după întrerupere de 12 ani. turnul 
de parașutism din parcul „23 Au
gust". Activitatea începută de cîteva 
săptămini se desfășoară într-un ritm 
susținut și în curînd va fi brevetată 
prima promoție de parașutiști 
turn. Asigurînd condiții optime 
desfășurare a procesului de instruire, 
de la baza materială și pînă la ca
drele tehnice calificate Clubul spor
tiv municipal și-a propus ca în 
cursul anului 1974 să pregătească în 
această disciplină circa 14 000 de ti
neri și tinere. Pentru selectarea 
acestui mare număr de viitori para
șutiști au fost create cercuri de pa
rașutism în 178 de întreprinderi, in
stituții, licee și scoli.

Au fost de asemenea organizate și 
26 de cercuri de aero-navomodelism 
și rachetomodelism, care cuprind 
peste 200 de tineri. In această acti
vitate se resimte însă lipsa unor 
ateliere adecvate și. mal ales, a ma
terialelor și pieselor necesare con
strucțiilor. în scopul înlăturării aces
tui neajuns se preconizează înființa
rea unui centru inițiere-model,

de 
de

utilat cu tot ce este necesar, la Gru
pul școlar I.R.M.A.

O disciplină tehnico-aplicativă în 
curs de organizare este cartingul. 
în prezent sînt aproape pe termi
nate, intr-unui din atelierele Admi
nistrației parcurilor. 75 
Ele vor fi repartizate la 
lele clubului din sectoare, 
au fost organizate piste 
în parcul Herăstrău și 
Fundeni.

Unele rezultate au fost ______
în ceea ce privește tirul de masă și 
orientarea turistică. Există cîteva 
cercuri de orientare turistică, precum 
și o secție care desfășoară diferite 
concursuri în pădurile din împreju
rimile Capitalei.

Pe agenda de lucru a conducerii 
clubului se aflu înscrise și alte pre
ocupări în direcția sporturilor tehni- 
co-aplicative cum este de exemplu, 
organizarea unor competiții pe Capi
tală cu posesorii de motociclete 
altele.

de carturi, 
toate filia- 
Pînă acum 
de carting 
în parcul

obținute și

începînd lupta cu muntele după 
credeau de cuviință. Coloana 
stingă, mai numeroasă, urcă 
căldarea sălbatica a Pietrelor 
în șaua Pietricelelor. Vrea să 
bătălia de început cu cele mai re
dutabile obstacole. Vîrful Mare îi 
întimpină cu un interminabil urcuș 
acoperit cu zăpadă înghețată ; Por
țile închise și muchia dinspre vîrful 
Păpușa cu crestele lor ascuțite ca 
Iama ii supun la un examen de e- 
chilibristică, iar Muchia Mare, cea 
care și-a înșirat pe linia de cum
pănă cîțiva monoliți, le cere o com
plicată manevră de corzi și scărițe 
pentru a ajunge pînă la creastă.

De aici, din creștetul decanului de 
altitudine al masivului, privim in 
uriașul găvan al Bucurii, cea mai 
mare căldare glaciară din Carpațil 
românești. Pe măsura marii căldări, 
natura i-a dăruit minunatul tău 
Bucura (aproape 11 hectare), cel mai 
mare lac de altitudine din Carpațil 
noștri. Zona înconjurătoare și căl
darea enormă a Bucurei, modelată 
de ghețari fac din această măreție 
mută un muzeu ce atestă un trecut 
zbuciumat care, prin 
menilor de știință, 
istoria de milenii.

După trei zile de 
de organizare inițiază și o 
siune festivă pe vîrful Retezat 
cinstea marilor evenimente ale anu
lui : 30 de 
patriei și 
partidului.

Seara, la 
și-au primit răsplata efortului spor
tiv, prin conferirea titlurilor de 
campioni, cîștigate in majoritate de 
echipele studențești, care de la un 
an la altul devin tot mai puternica.

Iată rezultatele : Echipe — fete : 
1. I.P.G.G., 2. Politehnica Timișoara, 
3. „U“ Brașov. Individual — fete : 1. 
Pricha Anemarie, 2. Nițescu Crina, 
3. Cîslea Elena. Echipe — băieți : 1. 
Torpedo Zărnești, 2. Politehnica Ti
mișoara, 3. I.P.G.G. Individual — 
băieți : 1. Santo Petru, 2. Săplacan 
Gavril, 3. Grigore Virgil.

cum 
din 

prin 
pînă 
dea

Intermediul oa- 
și-a împărtășit

concurs, comisia 
ascen- 

în

ani de Ia eliberarea 
Congresul al XI-lea al

cabană, tinerii alpinlștl

— lată-ne, Constantin voicu, din nou, 
față-n față. Vă propun să intrăm direct 
în subiect.

— De acord.
— Așadar, zilele trecute, Iotul nostru 

pentru apropiata Cursă a Păcii, al cărui 
responsabil tehnic sînteți, s-a întors din 
Bulgaria.

— Ani participat acolo la șapte con. 
cursuri, unul mai ț,tare“ decît celălalt.

— Să derulăm, pe scurt, filmul fiecă
rei competiții.

— Prima, la Stara Zagora. Băieții 
s-au prezentat la start după ce făcuseră, 
în ziua precedentă, un drum obositor cu 
mașina. Au alergat 125 km alături de 
bulgari, polonezi șl cehoslovaci. Mai bine 
s-au clasat Vaslle Teodor, Vaslle Pascale 
șl Nlcolae David. A doua zi — un cir
cuit, care a inclus și escaladarea unui 
deal. A triumfat un sportiv al țării 
gazdă. Vasile Sălăjan a venit al șaselea, 
iar Nioolae Andronache al optulea. A 
urmat „Cupa Șiplca", la Kazanlîk, probă 
în circuit (88 km), în care cel mai bine 
s-a comportat Nicolae Gavrilă (locul 6). 
Selection abilii au început să demonstreze 
din acest moment că pot mai mult. Apoi, 
la Gabrovo, cea mai grea cursă. 100 km 
în 4 ture, cuprinzînd în traseu șl un 
deal ce a pus probleme foarte mari tu
turor. Dintre participanți (bulgari, po
lonezi și români), singurii care au ter
minat în bloc au fost reprezentanții noș
tri. Prima satisfacție deosebită : Vasile 

| Sălăjan ciștigă. iar Vasilo Teodor „iese" 
al șaselea. La Traianov s-au rulat 88 km. 
Vasile Teodor — locul 3, Nlcolae Ga
vrilă — S. Ultimele întreceri au avut loc 
la Pleven : un circuit de 80 km (Vasile 
Teodor pe locul 4, Iar Vasile Sălăjan pe 
5) șl o cursă de 110 km, extrem de dură. 
Pentru cei mai buni cicliști bulgari, a- 
cesta era un decisiv criteriu de selecție 
înaintea plecării la cîteva concursuri în 
Italia. Vă închipuiți cum au abordat el 
alergarea 1

După 40 km. Nicolae Gavrilă și Nlco
lae David evadează, împreună cu trei 
bulgari. La un moment dat, atacă Ga
vrilă șt un rutier din țara vecină. Ro
mânul sesizează spre final că adversarul 
său nu mal are resurse șl... nu scapă 
ocazia, treclnd cel dinții linia de sosire.

— Deci, rezultate satisfăcătoare, pro
mițătoare, înregistrate la aproximativ o 
lună înaintea marelui start.

— Pot aprecia drept foarte utilă pe
rioada pregătitoare din Bulgaria. Am 
rulat în total (competiții plus antrena
mente) 1 000 km. Băieții noștri au dove
dit o deosebită poftă de concurs, termi- 
nînd proaspeți întrecerile. Acesta este, 
cred eu. cîștlgui cet mal Însemnat. Am 
putut face, Indiscutabil, o preselecțje, 
urmînd ca următoarele verificări — 
dintre care se disting „Turul meilite- 
raneean" și „Cursa munților" — să stabi
lească numele celor care vor alerga în 
„Cursa Păcii", țintind o comportare ono
rabilă. Nimeni nu este senator de drept, 
așa că fiecare trebuie să muncească 
vîrtos în continuare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Geo RAEȚCHI

Emilian CRISTEA
maestru emerit ai sportuluiIon HOABĂN

VOINȚADE LA

■

(.Urmare din pag. 1)

selecționata 
s-a înapoiat 
în Polonia,

de box 
dintr-un 
unde a

UN BOGAT PROGRAM
COMPEIIȚIONAL PENTRU 
„ViNĂIORII DE VULPI

Odată cit primăvara au ioșit în ,acr 
liber și radioamatorii. După ce și-au >pus 
la punct puștile electronice „vinătoru de 
vulpi" caută să-și îmbunătățească pregă
tirea fizică alergtnd zilnic cit mai mulți 
kilometri pe teren variat.

Primii vor luat startul participanții la 
etapele competiției de masă „Cupa Ro
mâniei". conform regulamentului, flecare 
vadioclub județean poate să înscrie un 
număr nelimitat de concurenți, astfel că 
se contează pe o participare numeroasa, 
tn special la probele de juniori, comi
siile județene care răspund de organiza
rea acestor etape — ne referim la cele 
din Harghita și Cluj — vor trebui să 
la din timp, toate măsurile pentru a asi
gura o bună desfășurare a competiției.

In ce privește campionatul republican 
este necesar să se acorde o atenție deo
sebită etapelor județene, astfel ca la faza 
finală — de la Buzău — să ajungă con- 
curențil cei nial bine pregătiți, suscepti
bili de selecționare îți lotul republican.

Anul acesta (intre 8—12 august) Fede
rația română de radioamatorism orga
nizează un important concurs internațio
nal de „vînătoare de vulpi", la care au 
fost invitate să participe reprezentativele 
mai multor țări europene. Concurențn 
noștri vor trebui să se prezinte în con
diții optime la această prestigioasă com
petiție, avînd obligația să confirme fru
moasele rezultate obținute, anul trecut, 
la campionatele europene, cînd au obțl* 
nut o medalie de bronz la individual și 
locul IV în clasamentul pe națiuni.

Tn plus, „vînătorli" vor participa șl la 
o serie de concursuri peste hotare ; în 
Republica Democrată Germană („Cupa 
Mării Baltice"). Polonia, Ungaria și Ceho
slovacia. Lotul reprezentativ este deschis 
oricărui concurent. în funcție de rezul
tatele obținute în competițiile interne ce 
urmează să înceapă curînd.

Drumul parcurs de lng. Emil Ili
escu in aviația sportivă este specific 
oamenilor născuțl pentru o mare pa
siune. Zborul l-a cucerit, ca pe ad- 
țla alți ași, încă de copil. Pe cînd nu 
avea încă 14 ani a Intrat In școala 
do zbor fără motor. Era în 1940. In 
1943, „puștiul" de la Arad urma 
cursurile școlii de instructori de pla
norism la Clinceni, iar în 1945 a de
venit Instructor de zbor. între timp 
șl-a făcut studiile inginerești de spe
cialitate. a pregătit serii întregi de 
elevi, a încercat și recepționat nu
meroase aparate. In 1951 este breve
tat, ca pilot de avion. In prezent, lu
crează ca specialist la I.C.E. ,,Eleo- 
tronum".

L-am urmărit pe Emil Iliescu evo- 
lutnd în numeroase competiții națio
nale și Internaționale, la ediția a X-a 
a Campionatelor mondiale de plano
rism de la Leszno. Și de flecare dată 
ne-am întrebat; în ce excelează el? 
tn pregătirea tehnică, în tactica de 
concurs sau este... urmărit de noroc? 
tn nici un caz nu a fost vorba de 
ultima ipoteză. Dar este evident că

la iliescu pregătirea de specialitate, 
pregătirea fizică excepțională sîm 
completate de un deosebit simt/al 
zborului. El a cucerit trei titluri d? 
campion republican la planorism, 
în 1963 a ocupat locul H în concursul 
Internațional de planorism £1 Unga
riei, a stabilit trei recorduri republi
cane do zbor fără motor, este posesor 
al insignelor „C" de argint și „C" de 
aur cu două diamante ale F.A.I. 
Pentru performanțele realizate a fost 
distins cu titlul de maestru al spor
tului.

Contribuția ing. Iliescu la descope
rirea și studierea fenomenului de 
„undă lungă" din zona Făgărașilor 
este deosebită. El a reușit să atingă, 
în curenți de undă, altitudinea de 
peste 8000 m. Do cîte ori a decolat 
cu planorul și avionul? De peste 
8000 de ori, totalizînd peste 1700 
ore de zbor. Pentru activitatea 
l-a fost decernat, de curînd, titlul 
maestru emerit al sportului.

Viorel TONCEANU

PUGILIȘTII

Zilele trecute, 
Voința UCECOM 
turneu efectuat 
disputat două meciuri în compania 
unor formații locale. în prima par
tidă, pugiliștii de la Voința i-au în- 
tilnit pe reprezentanții orașului 
Grudziadz, pe care i-au întrecut cu 
scorul de 13—7.

Din rindul echipei române s-au re
marcat „semimusca" Alexandru Turei 
(care a fost aplaudat în repetate rîn- 
duri de spectatorii polonezi pentru 
frumusețea boxului practicat). învin
gător prin abandon și Gheorghe Puș
caș care, deși a evoluat la o cate
gorie superioară (semimijlocie), a ter
minat învingător tot înainte de limită!2' 
Dintre ceilalți victorioși îi amintim 

, pe Mihai Teofil, Ladislati Mathe și 
ftînărul cîștigător al „Criteriului tine- 

1?netului" de anul trecut, la categoria 
muscă, Ion Gavrilă.

Cel de-al doilea meci s-a disputat 
Ia Elblag, localitate situată la 60 km 

în compania selecționatei 
orașului. De data aceasta, boxerilor

I
Ila Elblag, 

de Gdansk.

Hristache HlNCU 
antrenor federal

nării în lotul ce va participa, la 
începutul lunii viitoare, la cam
pionatele europene de la Londra. 
Exceptînd categoria mijlocie, unde 
cred că Ionel Lazăr (Dinamo Bucu
rești) are prima șansă, la celelal
te, în lupta pentru întîietate. se 
află mai multi judoka. Să încep 
cu „ușoara".
xandru Filip 
zăr Moldovan
Niari (Unirea
cie, nu mai puțin de șase preten- 
denti : Corne) Roman (Dinamo 
Buc). Mircea Notopol si Iosif Ia- 
noși (Dinamo Brașov). Loghin La-

Stefan Pop și A!e- 
(Dinamo Brașov), La-
(Dinamo Buc.) si Ion 
Arad). La semimijlo-

Iubitorii sportului din țara noastră, 
cei ai hocheiului în mod special, au 
urmărit cu un sentiment de justifi
cată decepție evoluția echipei națio
nale a României în grupa B a Cam
pionatului mondial, evoluție soldată 
— după cum se 
unui modest loc 
intea celor două 
la retrogradarea

Există cauze 
subiective, care au determinat acest 
rezultat, cel mai slab din ultimii 3 
ani, al formației noastre. Este indis
cutabil faptul că întrecerea din grupa 
B a C.M. devine din ce în ce mal

știe — cu ocuparea 
șase, ultimul dina- 
care ar fi condus 

în grupa C.
obiective, dar și

EVOLUȚIA ECHIPEI ROMÂNIEI 
IN GRUPA B A C.M. Șl J.O.

1963 (Stockholm) — locul 111 (7 
echipe); 1964 — (Innsbruck) — lo
cul IV (8); 1965 (Tampere) — nu 
a participat; 1966 (Zagreb) — lo
cul II (8); 1967 (Viena) — locul 
II (8): 1968 (Grenoble) — locul IV 
(6); 1969 (Ljubljana) — locul VI 
(8); 1970 (București) — locul VII 
(8); 1971 (Berna) — echipa RomJ- 
niei a jucat în grupa C; 1972 
(București) — locul IV (7); 1973 
(Graz) — locul IV (8); 1974 (Lju
bljana) — locul VI (8).

grea, poartă amprenta echilibrului, iar 
clauza regulamentară, potrivit căreia 
un sfert din numărul echipelor tre
buie să retrogradeze, îi dă un ca
racter de mare tensiune nervoasă, de 
dramatism chiar.

Așa se explică, într-o oarecare 
măsură, locul necorespunzător ocupat 
de echipa noastră, ceea ce însă nu 
poate justifica, în nici un caz, jocul 
slab, uneori sub orice critică, prac
ticat de hocheiștii români.

Din păcate, la încheierea compe
tiției în lotul nostru (prea puțin a- 
fectat de insucces) s-a vinturat ideea 
(optimistă) cum că tot eșecul din 
sala Tivoli s-ar datora... ultimelor 10 
minute slabe din partida cu Japonia, 
cînd am pierdut meciul cu 4—6, după 
ce conduceam cu 4—3, 
unei victorii ne-am 
4 în grupă (ceea 
a 10-a in lume) 
stat dc loc rău. 
litate liniștitoare 
de periculoasă, și dacă nu vom face 
toate eforturile pentru a o dezrădă
cina este greu de presupus că spor
tul cu puc și cnosă din tara noastră

ce
O 
ni

că in cazul 
fi clasat pe locul 
reprezintă poziția 
lucrurile n-ar fi 

asemenea menta- 
se pare deosebit

va putea înregistra progresele cu oare 
rămîne dator pentru baza materială 
mereu mai bună ce i se pune la dis
poziție.

Trebuie să fie foarte clar ca o 
victorie în meciul cu hocheiștii ni
poni ar fi modificat doar LOCUL e- 
chipei noastre, dar nu putea schimba 
prea mnlt 
a evoluat 
a avut un 
piu. și — 
destul de

O primă și mare eroare (la care 
ne simțim într-o oarecare măsură 
părtași) este aceea că, în urma cîtorva 
meciuri de verificare bune, au fost 
supraevaluate posibilitățile echipei 
noastre și subestimate cele ale ad
versarelor din grupă. Nu s-a ținut 
seama de faptul că partenerii din 
aceste teste, deși valoroși și puternici, 
susțineau — totuși — partide fără 
miză, care nu-i obligau să se con
centreze și să se mobilizeze la ma
ximum pentru victorie.

Abia în primul joc de la Ljubljana 
(eu Olanda) am văzut că în fata 
unui adversar teoretic mai slab, lu
crurile nu stau simplu, cînd el este 
decis să-și reverse toate rezervele de 
energie pe gheată. Infrîngerea din a- 
cel meci (care a constituit un șoc 
psihologic puternic) ne-a relevat si 
un alt fapt ce avea să se confirme 
integral pe parcursul competiției. Și 
anume că echipa noastră a depășit 
virful formei sportive, că ea se afla 
la Liubljana în partea de declin a 
curbei.

La toate acestea s-au adăugat for
ma foarte slabă a portarului Nctedii 
(excelent în toate meciurile din tară), 
jocul plin de greșeli al apărării (unde 
a făcut față un singur fundaș, vete
ranul Dezideriu Varga, demn de toată 
admirația), lipsa dc coeziune a ata
cului, compartiment în care ne-am 
prezentat cu o singură linie omo
genă, iar celelalte două — descomple
tate cu puțin înaintea plecării 13 
Ljubljana — nemaipuțind fi înjghe
bate în nici una din variantele în
cercate pe parcursul campionatului.

Greul luptei a căzut pe umărul ju
cătorilor vechi. Dumitra?, Varga, Bașa, 
Pană, Gh. Huțanu. Gheorghiu, cei ti
neri (Justinian, Tone. Nistor. V. Hu- 
țanu, Mircioiu) fiind depășiți de rit
mul și tensiunea întrecerii. Un ca
pitol aparte il constituie Doru Tu- 
reanu. Acest jucător de un real ta
lent, socotit drept unul din pionii de 
bază ai echipei, a evoluat total șters, 
a făcut un simplu act de prezență

pe gheață, n-a luptat nici O clipă, 
n-a manifestat — parcă — interes 
față de întrecere, obLigîndu-ne la în
trebarea gravă, dacă el iubește în- 
ir-adevăr hocheiul, sport pentru care 
credeam că are atîta vocație ? !

Tn sfirșit, moralul echîpei la acest 
turneu a fost neînchipuit de șubred.

constatarea generală că ea 
mult sub posibilități, deși 
program de pregătire am- 
de ce să n-o spunem — 
costisitor. DE REȚINUT.;;

jucat 32• Echipa României a _ 
de minute In inferioritate nume
rică. primind 4 goluri în acest in
terval, șl 72 de mtnute In superi
oritate numerică, marcind... 2 
goluri.

Pe tot parcursul competiției, forma
ția noastră nu a fost capabilă să de
pășească nici un moment dificil, să 
răstoarne și să întoarcă în favoarea 
sa un rezultat, printr-un efort colec
tiv de voință, ba dimpotrivă — a 
avut perioade dc căderi, primind go
luri în serie, care au decis, în inter* 
valuri foarte scurte, soarta unor me
ciuri întregi. Cu Olanda, de pildă, 
s-au primit 3 goluri în 2 minute, cu 
S.U.A. — 4 goluri în 9 minute, iar 
cu R. F. Germania (trist record) 2 
goluri în 12 secunde !

Desigur, învățămintele acumulate la 
actuala ediție a grupei B a C.M. tre
buie să conducă la o serie de mă
suri și soluții care să elimine neajun
surile constatate, să determine saltul 
valoric mult așteptat al hocheiului 
nostru.

Valeriu CHIOSE

LUPTĂ STRiNSÂ IN SELECȚIA
JUNIORILOR LA TENIS

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
VICTORIOȘI ÎN POLONIA FI. Ghiță, C. Hajnal, D. Cimpoieșu,

P. Istrato, V. Didea, M. Simon și 
C. Dafinoiu.

români le-a fost opusă o adversară 
mai puternică, disputa fiind mult mai 
echilibrată. De altfel, rezultatul (10— 
10) este edificator. Și de data a- 
ceasta, Alexandru Turei și Gheorghe 
Pușcaș au obținut tot victorii înainte 
de limită, lăsînd o frumoasă impre
sie. De asemenea, sportivul buzoian 
Ion Gavrilă a terminat și de data 
aceasta victorios.

LOTUL DE TINERET IN ALGERIA
Echipa națională de tineret, ’care 

se pregătește pentru campionatele 
europene de la Kiev, va între
prinde, în cursul lunii aprilie, un 
turneu în Algeria. Se vor efectua 
antrenamente comune și vor avea 
loc două întîlniri cu echipe alge
riene similare.

Vor face deplasarea, însoțiți de 
antrenorul emerit Teodor Nicuies- 
cu, următorii pugiliști : P. Dragu, 
N. Kobu, C. Buzduceanu, T. Tudor.

SE*

UN NOU COMPLEX SPORTIV

spartul constituie un mijloc impor
tant în amplul proces de creștere și 
educare a tinerelor generații. în a- 
ceastă sferă se și înscrie minunatul 
dar pe care partidul și statul l-au o- 
ferit in acest an aniversar, copiilor.

30 000 de metri pătrați, atîta are 
Complexul „Cireșarilor". Dai- nu di
mensiunile in sine impresionează în 
primul rînd (deși estetica ovalului 
plasat lîngă leagănul rugby-ului gri- 
vițean nu te poate lăsa indiferent), 
ci ingeniozitatea cu care cei care l-au 
conceput au știut să alcătuiască un 
adevărat mozaic al sportului. Sînt aci 
la dispoziția viitorilor performeri.

LA TURNEUL STRANDJATA
La 

țional 
pizat 
din Bulgaria, vor lua parte anul 
acesta trei sportivi români : Mihai 
Toma, Cornel Hoduț, și Marian 
Constantinescu. Ei sînt însoțiți ?fe 
antrenorul Luca Romano. Compe
tiția se va desfășura între 14 și 16

tradiționalul turneu interna- 
de box „Strandjata", orga- 

de Federația de specialitate

tiția se va desfășura între 14 și 
aprilie.

ZILBERMAN, GY0RFF1
Șl S. MIHALCEA - SUSPENDAȚI

Terenurile din incinta ștrandului Ti
neretului găzduiesc ultimele serii de par
tide pentru preselecția loturilor de juni
ori și junioare. Categoria juniorilor mari 
este foarte disputată favorițil nefilnd scu
tiți de infringeri. Vaslle Dumbravă (Stea- V 
ua) și Cornel Barbu (Dlnamo Brașov) 
au cite 4 victorii. Iar Călin Ionescu (Di
namo Buc.), Paul Bozdog (Progresul) șl 
Dan Oprea (Dinamo Brașov) cîte 3 victo
rii. Probabil departajările pentru ocu
parea primelor locuri se vor decide la 
ghemaveraje.

Rezultate: V. Dumbravă a învins pe: 
P Bozdog cu 2—6, 10—8, 6—1; Oprea Dan 
10-8, 4-6, 6—4; S. Chișiu (Șc. sp. Sf. 
Gheorghe), 5—7, 6—3. G—3, C. Barbu 6—4, 
2—6. 6—4. C. Barbu învinge pe: L. Soare 
(Steaua) 6—0, 5—7, 6—1; Oprea Dan 2—6, 
9—7. 6—2; P. Bozdog 3—6, 6—4, 6—3 ; S. 
Cliișiu 6—0, 6—1. C. Ionescu ciștigă la : 
V. Dumbravă 7—5, 6—2; L. Soare 6—1. 
7—5; S. Chișiu 6—4, 6—1. p. Bozdog ob
ține victorii la: J. Bîrcu (T.C.B.) 6—2, 
6—2; L. Soare 6—1, 6—2 și c. Ionescu 
6—4, 6—3. Dan Oprea se impune în fața 
lui: J. Bîrcu 5—7. 6—3, 6—4; L. Soare 
6—2. 3—6, 6—2; S. Chișiu 6—3. 6—2 J. 
Bîrcu învinge pe S. Chișiu cu 6—2. 6—0 
și C. Ionescu 6—3, 6—3.

Junioare 15—16 ani: Doina Ionescu (Di
namo) — învinge pe: Mia Romanov (Cu
tezătorii) 7—5, 6—1: Ioana Nlchita (Pro
gresul) 6—2, 8—6; Dana Ploleșteanu (Stea
ua) 6—3. 6—1; Dana Davldescu (Petro
listul Clmplna) 6—2, 6—3. Ioana Nlchita
— Rodica Gheorghe (Dunărea Galați) 
2—6. 6—1. 6—3. Mia Romanov — Dana 
Ploieșteanu 6—0, 8—6. Rodica Gheorgba
— Mia Romanov 6—3, 7—5, Dana Davi- 
descu — Rodica Gheorghe 6—2, 6—2.

Din lectura acestor rezultate se poate 
constata un echillbiu de forțo șl oare
cum inconstanța juniorilor, fapt obișnuit 
la primele concursuri în aer liber. Azi 
se vor încheia concursurile M la gru
pele de preselecție juniori șl junioare 
15—16 ani și fete 13—14 ani. (S.l.) .

Vodă 
Miha-
Unul 
(Poli-
Boș- 

Buzic

„PENTRU PRIMA OARA 8 ECHIPE COMPLETE IN CAMPIONATUL COPIILOR**
„Campionatul republican pe e- 

chipe al copiilor (aflat la cea de 
a doua ediție) deschide șirul ma
rilor competiții republicane ale a- 
nului. De marți. în piscina de 50 
m de la Mamaia. 312 tineri înotă
tori între 9 și 14 ani. reprezen- 
tînd 20 de cluburi și asociații din 
țară, se vor întrece în cadrul unui 
concurs de o amploare rar întîl- 
nită pe plan intern. Țin să remarc 
debutul în campionat al Școlilor 
sportive din Constanta, prezențe 
pentru prima dată la o competiție 
republicană. în schimb, vor absen
ta înotătorii Școlilor sportive din 
Sibiu și Timișoara și aceasta dato
rită unor grave neglijente a con
ducerilor școlilor respective, care 
au înaintat înscrierile după terme
nul fixat- Firește, sportivii nu au 
nici o vină, iar cei mai valoroși au 
și fost invitați de federație să

participe la Mamaia. Sancțiunile 
vizează în primul rînd conduceri
le secțiilor din Sibiu și Timișoara 
și sper că cei vinovati 
primi pedepsele cuvenite.

Aș mai vrea să remarc 
tru prima oară 8 cluburi 
în concurs echipe complete. De 
altfel, ideea organizării acestor în
treceri urmărește tocmai consoli
darea secțiilor, astfel ca fiecare să 
aibă în permanentă înotători va
loroși la toate categoriile de vîr- 
stă. Disputa se anunță echilibrată, 
iar lupta pentru titlu cred că se 
va da între Petrolul Ploiești. Crișul 
Oradea. Șc. sp. Reșița și Șc. sp. 2 
București. Ceea ce ne interesează 
în mod special este ca înotătorii 
din categoriile B și C să aibă o 
tehnică corectă și să concureze In 
cît mai multe procedee tehnice- De 
la reprezentanții grupei A aștept 
însă si rezultate de valoare".

își vor

că pen- 
prezintă

JUDO MIHAI BOTEZ (antrenor emerit. Unirea Arad)

„TINALELE SENIORILOR SUB SENNU SELECȚIEI PENTRU C. E.“
că astăzi și mîine toti judoka vor. 
urca pe saltelele de concurs cu 
gîndul de a lupta cît mai bine 
Aceasta pentru faptul că. pe lingă 
mult doritele tricouri de campion. 
finaliștii se vor strădui să se im
pună atenției în vederea selecțio-

Pentru a ne prezenta competiția 
finală de judo a seniorilor, ne-am 
adresat apreciatului antrenor eme
rit Mihai Botez, ele la Voirea 
Arad.

„Spre deosebire de celelalte în
treceri finale ale seniorilor, cred

zăr (Unirea Arad). Ștefan 
(Universitatea Cluj). Toma 
lache (Șc. sp. Unirea Arad), 
dintre semigreii Ion Herman 
tehnica București), Gheorghe 
eu (Dinamo Buc.) și Ion
(Șoimii Sibiu) cred că va cuceri 
titlul. Dificil de anticipat și la 
grea : Gheorghe Dumbravă (I.E.F.S ), 
Iacob Codrea și Ion Mircea (Dina
mo Buc.) sau Tibcriu Solomon 
(Agronomia Timișoara). în sfirșit, 
la open lupta rămîne deschisă ori
cărui participant, chiar si mijlo
ciului Ionel Lazăr".

cite două terenuri de tenis și volei, 
cite unul de baschet și handbal, o 
pistă circulară bituminată și una în 
linie drepată, cu cite 4 culoare, pen
tru alergări (de ce nu și biciclete sau 
carturi ?), sectoare de sărituri în înăl
țime, lungime și aruncarea greutății, 
6 mese de tenis din beton (atît de 
bine realizate incit verdele lor te o- 
bligă să-i pipăi suprafața pentru a 
te convinge că nu-s din lemn !), 8 
mese de șah (tot turnate !), zid de 
inițiere la tenis, pistă pentru ștafetă 
aplicativă, popicărie acoperită, cu 
două piste, sector de gimnastică, ring 
de box și o platformă pentru atletică 
grea — toate gata de start. Singurul 
încă în așteptarea... gazonului : te
renul de minifotbal. Separat — spa
țiul destinat jocului și agrementului 
celor mici, cu tot necesarul : balan
soare, leagăne, tobogane și, în pers
pectiva apropiată a verii, bazinul, 
dușurile și cabinele.

Un „memento" original : două va
goane de tren, poposite in Incinta 
complexului, pe șinele de rigoare și 
adăpostind, imul pe cei care preferă 
sportul minții, „șahul", și celălalt pe 
amatorii de lectură. „Mens sana in 
corpore sano". doar 1

Tn cadrul ultimei ședințe a Bi
rou! ui federației române de box. 
Iuîndu-se în discuție comportarea 
participanților la „Turneul primă
verii", s-au luat următoarele hotă
rî ri :

— pentru grave abateri discipli
nare, boxerii Sandu Mihalcea și 
Ion Gyorffi (ambii de la Dinamo 
București) sînt scoși din totul repu
blican și suspendați pe timp de un 
an de zile de la orice activitate in
ternațională :

— pentru abateri similare, boxe
rul Victor Zilberman (Steaua) se 
suspendă pe timp de un an de la 
orice activitate internațională.

ULTIMELE ÎNTRECERI 
DE PATINAJ ALE SEZONULUI

Data de desfășurare a Concursu
lui internațional de patinaj artistic 
pentru juniori, programat în Capi
tală este 17—19 aprilie. Iată pro
gramul exact al ultimelor compe
tiții de patinaj artistic, din actua
lul sezon : 7, 8, 9 aprilie — Poiana 
Brașov: „Cupa Dinamo"; 10, 11. 
12 aprilie — Poiana Brașov: 
„Cupa speranțelor" ; 17, 18. 19 a- 
prilie — București: Concursul in
ternațional pentru juniori.

kasiuiniu
CORNEL TOBOC. BUCUREȘTI. Stați 

bino cu memoria... fotbalistică. Intr-ade
văr, inginerul Curcan, cunoscut mal ales 
Prin activitatea sa de la Politehnica Ti
mișoara, a apărat, într-o vreme, și 
poarta echipei Dlnamo București, șl, ca 
mai toți portarii. în unele meciuri și-a 
exasperat adversarii, Iar in altele... co
echipierii. Oricum, a fost un portar ta
lentat.

GHEORGHE SOFtANU. VASLUI. Un di
stih reușit, adresat unui boxer cu anu
mite... înclinații:
Nu-n ring, ci la țoluri
Trage... und-doi-uri.

RUGBY T. RADULESCU (Sportul studențesc)
„NĂDĂJDUIM IN VICTORIE, CU A'lhlll\ Dl A STOPA ȘIRUL EȘECliRII OR..."

Duminică, spre bucuria iubitorilor 
sportului cu balonul oval, cuplaj pe 
„Ghencea". Două meciuri și tot ati- 
tea derby-uri. în deschidere, Sportul 
studențesc — Dinamo și în continua
re Steaua — Farul Constanța. Care 
sînt opiniile specialiștilor legați di
rect de cluburile respective, cu pri
vire la șansele în acest 
cuplaj ?

® Teodor Radulescu 
Sportului studențesc) : 
in victorie, cu ambiția de a stopa și
rul eșecurilor din ultimele etape. E- 
chipa s-a pregătit în mod special 
pentru un asemenea obiectiv".

• Remus Drăgușanu (antrenorul 
lui Dinamo) : „Meci greu cu Sportul, 
care, ca și noi, vizează victoria. Prin 
prisma antecedcntellor, șansele pledea
ză pentru noi : un egal (3—3) în tur 
și două victorii lejere in campionatul 
precedent..."

• Petre Cosmănescu (antrenorul 
Stelei) : „XV-le nostru deține o for
mă bună, îneît aspirăm firesc la 
victorie. Dorim un joc frumos, lucru 
pe care îl așteptăm și din partea ad
versarilor noștri".

® Tn lipsa antrenorului Titi Iones- 
cu, opiniile despre partida cu Stea
ua ne-au fost furnizate de către tov. 
Gh. Borcea, președintele clubului Fa
rul Constanța : „Mizăm pc un rezul
tat bun și mai ales Pe o revenire a

mult așteptat
(antrenorul

„Nădăjduim

federației in cazul jucătorilor Dumi
tru, Marica și Mușat, suspendați de
oarece au lipsit de la ultimul trial al 
selecționaților pentru meciul cu Po
lonia. Jucătorii în cauză nu au nici 
o vină. Ei s-au prezentat pentru a 
face deplasarea la București, dar 
C.J.E.F.S. le-a comunicat că federa
ția n-a trimis formele necesare. Pină 
la urmă s-a dovedit că a fost o e- 
roare a unui metodist. Dumitru Da
vid, din vina căruia jucătorii in cau
ză n-au primit foile de drum."

Faptele de mai sus ne-au fost con
firmate de prof. D. Ivan, prim-vice- 
p reședințe al C.J.E.F.S. Constanța.

L

SE REIA CAMPIONATUL
DIVIZIONAR LA POPICE

Se reia campionatul Diviziei A la 
popice, cu jocurile etapei a XV-a. în 
program figurează azi și mîine cîteva 
jocuri foarte importante pentru con
figurația clasamentelor, cum sînt cele 
dintre Voința Constanța — Rapid 
București, Voința Cluj — Voința Tg 
Mureș. Metrom Brașov — Voința Ga
lați — la femei, respectiv, Gloria 
București — Rafinăria Teleajcn Plo
iești și Voința Cluj — Jiul Petrila 
— la bărbați.

Cîteva partide masculine din etapa 
a XVI-a, s-au jucat joi seara : Lem
nul Satu Marc — Voința Tg. Mureș
4 738—4 644 p d, Rafinăria Teieajen 
Ploiești — Rapid București 5185—
5 154 p d. Victoria Bod — Gloria Bucu
rești 4 845—4 879 p d, Electrica Si
biu — Voința Cluj 4 993—4 916 p d.

luni 8 aprilie 19M. orele 12,30 in sala Dalles
TEORIA Șl METODICA CALITĂȚILOR MOTRICE — VITEZA-'1»

CENTRUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMENTARE 
TEHNICA AL C.N.E.F.S., Consi
liul municipal București pentru 
educație fizică și sport, în colabo
rare cu Universitatea populară 
București — anunță tinerea cursu- 

lui de reciclare — masă rotundă
■ cu tema : „TEORIA Șl METO

niCA CALITĂȚILOR motrice 
— VITEZA".

Masa rotundă, condusă de conf. 
dr, Nicu Alexe și eu 
prof. V. Mazilu, I.
Claudia Sîmionescu — 
in sala Dalles (Bdul 
nr. ÎS).

je/c 12.W.
Va urma un film artistic.

participarea 
Stupineanu. 
va avea loc 
N. Bălcescu 

luni apriliq J97I, o- i

disciplina sportivă și a fost suspendată 
pe doi ani. Păcat, desigur. Dar, cine este 
de vină? 2. Deși în natațle, recordurile au 
o viață mal scurtă decît în oricare alt 
sport — nici n-al terminat de notat un 
record mondial, și a apărut altul! — fa

NEI.U QUINTUS, PLOIEȘTI. Corbul 
care s-a așezat pe poarta echipei Sedan 
și cele 4 goluri primite de portarul ace
lei echipe, v-au inspirat un catren ;

Ce situație bizară
Intre pasăre și om :
Șade corbul sus, pe bară,
Și portarul e in... pom ;
FLOREA FUDULU, BUCUREȘTI. Exis

tă aceste două performanțe în palmare
sul Stelei: 10—1 cu A.S.A. Tîrgu Mureș 
și 8—0 cu Dlnamo Bacău (actuala Sport

l((ftVtvw

Club Bacău). Acest 8—0 a fost realizat, 
in 1956, chiar la Bacău! Vreți să vă rea
mintesc și rezultatul jocului din retur, 
de la București? 1—0 pentru... Dlnamo 
Bacău.

AL. ȘTEFAN, IAȘI. Nici ;,Cupa“, nici 
titlul de campioană la fotbal n-au ajuns 
pină acum la Iași sau la Bacău. Este a- 
devărat, însă, că și Politehnica și sport 
Club Bacău au cunoscut momente mai 
plăctite de cite cele de acum. Ambele au 
avut „plecări" bune șl „sosiri" proaste. 
Poate că. de data aceasta, măcar una din 
aceste echipe moldovene — dacă nu a- 
mîndouă - ........................... .....
adversarii 1

va izbuti să-și păcălească

/

STELUȚA
Spunîndu-vă, ___  ___________ ______
trimisă nu este publicabilă, aș adăuga, 
totuși, că am sesizat și o .'momită ușu
rință în versificație. Sînteți elevă ta 
clasa a Vn-a. La cel 13—14 ani al dv.. 
versurile pe care le-aț! făcut constituie 
o promisiune. Spunînclu-vă aceasta, cre
dem că vă facem un mal mare serviciu 
decit dacă le-am fi publicat.

R. STAMATE, VATRA DORN EI. 1.
HandbaUsta Na.dire Ibaduia a încălcat

VASILESCU. BUCUREȘTI, 
fără ocolișuri, că poezia

cazul la care vă referiți, recordurile re
zistă și astăzi. Este vorba de cele 4 re
corduri stabilite de Mark Spitz în pro
bele individuale, la J.O. de la MCinchen. 
Pînă lntr-o zi...

EMANOIl PAUNESCU, CRAIOVA. „Un 
jucător do rezervă, care nu participă ia 
joc, intră pe teren și lovește un adver
sar. Ce măsuri ia arbitrul?". Depinde de 
locul undo s-a produs Infracțiunea. 
Dacă un jucător de rezervă, trecut în 
foaia de arbitraj, face acest lucru In pro
pria lui suprafață de pedeapsă, ecnipa 
sa va fi sancționată cu o lovitură do la 
11 metri, chiar dacă în acel moment ca 
avea în teren 12 jucători, tn afara supra
feței proprii de pedeapsă, infracțiunea 
va fl penalizată cu o lovitură liberă di
rectă, din locul respectiv. Vreau, însă, 
să vă întreb șl eu ceva: de ce aț! ridi
cat această problemă? VI se pare că nu 
eomiț^ suficiente acte de Indisciplină ju-

direcție?
Tenism a- 
cu jucă-

cătorii titulari șl că rezervele 
sâ-1 suplinească și în această

MARCELA PAPU, BRAȘOV, 
nul Toma Ovlci este căsătorit___ ___
toarea de tenis de masă Carmen Crișan.

Ilustrații N. CLAUDIU
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CONVOCAREA
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1971/1972 : 3—1 și 1—0 ; 1972/
1973 : 0—1 și 0—0 ; 1973/1974 : 1—3. 
Deconectați după succesul de larg 
ecou realizat, duminică, în dauna 
Stelei, fotbaliștii Rapidului s-au pre
gătit pentru examenul următor cu 
multă poftă de lucru, fapt reliefat 
și de scorul (6—0) cu care au cîștigat 
meciul de verificare, de miercuri, 
susținut în compania formației Arte 
Grafice. După toate probabilitățile, 
antrenorii Urechea tu și Belizna vor 
acorda credit, și pentru meciul de

a început parti- 
victoria obținută 

C.F.R.

STEAGUL IIOȘU (5)

ULTIMELE REZULTATE
TE : 1971/72 : 2—1 și 2—2 ; 
0—1 și 0—1 ; 1973/74 : 2—3.

DIREC-
1972/73 :

vederea.Brașovenii au efectuat, în 
partidei cu Dinamo, antrenamente 
zilnice, în care accentul a fost pus 
pe creșterea randamentului liniei o- 
fensive. Toți jucătorii . sint valizi, 
astfel că mîine antrenorul Nieolae 
Proca va trimite în teren cea mai 
bună formulă de echipă. Dinamo a 
jucat joi la Bușteni cu formația Carai-

r
f.C. ARGEȘ (3)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/1972 : 2—0 și 1—1 ; 1972/ 
1973 : 2—0 și 1—2 ; 1973/1974 : .1—3.

Distanța de șapte locuri dintre cele 
două echipe conduce la ideea că par
tida de ia Pitești este disproporțio
nată ca valoare. Dar, de fapt, între 
Jiul și F. C. Argeș nu există decit 
un laps de 4 puncte, iar formația 
din Petroșani are doar un meci mai 
mult pierdut decit adversara sa. Pre
gătirile au urinat calea obișnuită : an
trenamente zilnice, la mijloc de săp-

; .4

miine, „ll“-luj care 
da cu Steaua. După 
duminică pe propriul teren.
Cluj țintește un nou succes, mîine, 
la București, in marea ei dorință de 
a evada din zona periculoasă. Pregă
tirile efectuate intens în cursul săp
tămînii au fost punctate de amicalul 
susținut miercuri, la Alba Iulia, unde 
elevul dr. Rădulescu au învins cu 
3—0 (1—0) divizionara C, din locali
tate. Constructorul.

ARBITRUL PARTIDEI : Tr. Moar- 
căș (Brașov).

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971/1972, Sportul studențesc a 
activat în Divizia B ; 1972/1973 : 1—1, 
1—4 ; 1973/1974 ; 1—3,

tntllnirea bucureștenilor cu colegii 
lor din Craiova nu prea le face mare 
plăcere, în condițiile situației de la 
această oră. Cînd Sportul studențesc 
a coborît pe un periculos loc 14, are... 
neșansa să se confrunte eu liderul, 
în ambele tabere, în această săptă
mînă, antrenamentele au continuat 
zilnic. Universitatea Craiova — cu 
lotul complet — se află de joi după-

amiază la Snagov. înainte de a pleca 
de acasă, întreaga echipă a luat par
te la oficierea căsătoriei lui Marcu. 
Craiovenii sint hotărîți să facă un 
joc bun în Capitală. Sportul studen
țesc, în afara antrenamentelor, a e- 
fectuat joi un meci-școală, cu Auto
buzul, și a analizat la T, V. filmul 
meciului cu Dinamo. în absența lui 
M. Sandu (suspendat), va reapare 
probabil, I. Constantin. în 
pei a fost inclus Grosu, 
națională de juniori.

ARBITRUL PARTIDEI :
(Galați).

Imperativul etapei

E RiNDUL CELOR TINERI
LOTULUI DE TINERET

■ au DE 23 DE ANI

lotul echi- 
din echipa

Gr. Bîrsan

DINAMO (2)

inanul. Bucureștenii — lipsiți de cîți- 
va jucători, convocați la reprezenta
tiva națională — au cîștigat cu sco
rul de 1—0, prin golul marcat în min. 
80 de Custov. în privința formației 
de duminică, antrenorii Nicușor și 
Nunweîller nu s-au decis încă asu
pra ei, Dobrău și Dumitrache fiind 
accidentați. Participarea lor la joc 
depinde de verdictul medicului, care 
va fi dat în dimineața întîlnirii.

ARBITRUL PARTIDEI : NicWae
Rainea (Birlad).

POLITEHNICA UȘI STEAUA (7)

JIUL (II)
I

tămină cite o partidă de verificare. 
Astfel, piteștenli au jucat miercuri 
cu Metalul București și au cîștigat cu 
4—2 (golurile au fost marcate de 
Mustățea — 2, Radu și Dobrin), dar 
meciul s-a soldat cu accidentările lui 
Dobrin și Olteanu ; s-ar putea ca 
Dobrin nici să nu poace mîine. For
mația din Valea Jiului s-a pregătit 
in compania echipei proprii de ju
niori.

ARBITRUL PARTIDEI : Constantin 
Ghiță (Brașov).

POLITEHNICA TIMIȘOARA (9)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1973/74 : 0—l.

In această săptămînă, universitarii 
clujeni au urmat programul de pre
gătire obișnuit, care a cuprins 
miercuri un joc în familie, cu pro
pria echipă de tineret. Uifăleanu și 
Fanea Lazăr — accidentați in partida 
de la Craiova, s-ar putea să nu joa
ce. în mod cert va absenta, însă, fun
dașul Ciocan, care este suspendat pe 
timp de o etapă, din cauza cumulării 
a trei cartonașe galbene. Locul său 
va fi luat de Cîmpeanu. în ceea ce-i 
privește pe timișoreni, ei s-au antre-

nat zilnic, iar joi au susținut. în ora
șul lor, un meci amical cu Olimpia 
Satu Mare, încheiat cu scorul de 1—1 
(0—1). Jivan, Mehedințu și Floare? 
sint accidentați și prezența lor în 
partida de la Cluj este incertă. Stu
denții timișoreni speră șă lase o im
presie favorabilă și la Cluj, orașul 
spre care vor călători astăzi cu au
tocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Pădu- 
reanu (București).

DIREC-
1972/73 ;

SfMBATA

I

ATLETISM, stadionul Tineretului, 
de la ora 16: concursul municipal de 
probe neclasico și concurs universi
tar.BASCHET. Terenul Progresul, de la 
ora 15: Universitatea — I.E.F.S. II 
(f), P.T.T. — Mine Energie (m), Pro
gresul — Voința (m); teren Voința, 
de la ora 15: Medicina — Arhitectura 
(f), I.E.F.S. n — Universitatea (m), 
A.S. Armata — Arhitectura (m) — 
meefuri in cadrul diviziei B.

CICLISM. Șoseaua București — Plo
iești (varianta Bultea), ora 16: com
petiția republicană rezervată junio
rilor : „Cupa orașelor" (etapa I).

FOTBAL. Stadionul Politehnica, ora 
16: Sportul studențesc — „U” Cra
iova (tineret-rezerve).

HANDBAL. Teren Dinamo, de la 
ora 16: Dinamo București — A.S.A. 
Tg. Mureș (A,m); teren Voința, de la 
ora 17: Voința București — Carom 
(B,m)

JUDO. Sala Floreasca, de la orele 
11 și 17.30: finalele campionatelor re
publicane individuale ale seniorilor la 
categoriile mijlocie, semigrea și grea

POPICE. Arena de la Clubul uzine
lor Republica, de la ora 16: Gloria 
București — Voința București (par
tida in cadrul campionatului feminin, 
divizia A: arena Ciulești, ora 16: Ra
pid București — Constructorul Bucu
rești (campionatul masculin, divizia 
a’— joacă primele 3 schimburil.

DUMINICA
ATLETISM, Stadionul Tineretului, 

de la ora 9: concursul municipal de 
probe neelasice și concurs universitar. 
■ BOX. Sala Casei de cultură a tine
retului — Sector 4. de la ora 10: a 
ix-a reuniune din cadrul campiona
tului municipal rezervat juniorilor.

CICLISM. Șoseaua București —■ Plo
iești (varianta Buftea), ora 9: cam
pionatul municipal de fond și „Cupa 
orașelor" (etapa a Il-a).

FOTBAL. Stadionul „23 August , 
ora 15: Rapid - C.F.R. Cluj (Divizia 
A); ora 16,45; Sportul studențesc — 
U“ Craiova (Divizia A); stadionul 

Giulești, ora 10: Rapid — C.F.R. Cluj 
(tineret-rezerve); teren Progresul, ora 
11: progresul — Autobuzul (Div. B); 
teren Metalul, ora 11: Metalul — Șoi
mii Sibiu (Div. B); teren Sirena, ora 
11: Sirena — Sp. Ciorogîrla; teren 
Electronica, ora 11: Electronica — 
Șoimii TAROM; teren Laromet, ora 
11: Laromet — Dinamo Slobozia; te
ren Flacăra, ora 11: FI, roșie — 
l.O.R.; teren Triumr, ora 11: Triumf 
— Tehnometal; teren Olimpia, ora 
16.30; Unirea Tricolor — Voința (me
ciuri in cadrul Div. C).

HANDBAL. Teren Dinamo, de la 
ora 9: Confecția — Rulmentul Brașov 
(A, f); teren Giulești, de Ia ora 11-30: 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(A,f); teren Constructorul, de la ora 
10,45: Constructorul — Voința Bucu
rești (B,f).

JUDO. Sala Floreasca. de la orele 
11 și 17: finalele campionatelor repu
blicane individuale ale seniorilor la 
categoriile ușoară, semimijlocie și 
open. . „POPICE. Arena Voința: Voința Bu
curești — Constructorul Galați; are
na de la Clubul uzinelor Republica ; 
Gloria București — Rafinăria Telea- 
jen Ploiești; arena Giulești: Rapid 
București — Constructorul București 
(ultimele 3 schimburi). Partide în 
campionatul masculin, divizia A. În
trecerile sînt programate de la ora 8.

RUGBY, Stadionul Steaua (Ghen- 
cea), ora 9,30: Sportul studențesc — 
Dinamo; ora 11,30: Steaua — Farul 
Constanta; teren Gloria, ora 9,30.' 
Gloria — Știința Petroșani.

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 
8,30: întrecerile „Cupei primăverii". 
In program: armă liberă calibru re
dus 60 f culcat, skeet (talere arun
cate din turn), pistol Uber și armă 
standard 60 f culcat.

ULTIMELE REZULTATE 
TE : 1971/72 : 4—2 și 2—0 ; 
4—0 și 0—1 ; 1973/74 : 1—4.

Arădenii au susținut miercuri un 
amical la Timișoara, cu Electromotor, 
de care au dispus cu 3—0, nrin golu
rile înscrise de Domide, Purima și 
Ghiță. Joi. textiliștii au jucat la A- 
rad, 60 de minute, cu Gloria Ineu 
(scor 2—0) și o repriză normală cu 
tineretul (scor 0—0). Sima rămine în 
continuare indisponibil, în locul său 
urmînd să joace, după toate proba
bilitățile. Trandafiion.

ULTIMELE REZULTATE
TE : 1971/72 : 2—0 și 1—1 ; 
1—4.

DIREC-
1973/74

echili-Azi întîlnire deosebit de 
brată, în pofida marelui decalaj exis
tent la această oră în clasament, în- 
trucît Politehnica Iași nu-și mai poate 
permite pierderea punctelor pe teren 

însăși 
rămînerea în prima divizie, iar Stea
ua urmărind, evident, nu numai reo- 
rientarea jocului, ci și clasarea în 
primul eșalon. Din tabăra ieșeană am 
aflat că dominantă este atmosfera op-

propriu, în joc fiind acum

timistă, bazată pe validitatea între
gului lot, pe grija și atenția cu care 
este înconjurată pe plan local echipa 
(în această săptămînă clubul a primit 
un lăcaș nou), pe... disculparea lui 
Marica. Miercuri, Poli a învins Nico- 
lina cu 8—2. Față de etapa trecută, 
o noutate : reapariția Iui Incze. Stea
ua nu-1 va putea folosi nici în me
ciul de azi pe 
tru, deși acesta 
tele în această

ARBITRUL
Blau (Timișoara)

internaționalul Duml- 
a reluat antrenamen- 
săptămînă.
PARTIDEI : Gabriel

$. C. BACĂU (18) A. S. A. TG. MUREȘ (10)

ULTIMELE REZULTATE DIREC-
1—0 și 2—3 ; 1972/73 : 

; 1973/74 : 2—3.
TE : 1971/72 : 
1-0 și 2—3 ;

Băcăuanii s-au antrenat zilnic, în- 
cercînd să refacă din mers terenul 
pierdut. Miercuri, au susținut, la Ba
cău, un joc de verificare cu divizio
nara C, Energia din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Localnicii au învins 
cu 6—1 prin golurile înscrise de 
Dembrovschi (2), Botez (2), Florea și 
Munteanu. Ghiță continuă să fie in
disponibil, iar Duțan și Hrițcu, acci
dentați, pun deosebite probleme an-

trenorului C. Radulescu in privința 
alcătuirii formației. I-a A.S.A., luni, 
după insuccesul cu F. . C. Argeș, a 
avut Ioc o ședință de analiză în care 
s-a discutat slaba comportare a echi
pei. In rest, antrenamente zilnice, iar 
miercuri un joc-școală cu formația 
Electro-Mureș din campionatul jude
țean. Scor 6—1. Joi, mureșenii au 
plecat cu autocarul spre Bacău. Nu 
sint excluse unele modificări în ca
drul formației.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Mf 
nole (Constanța).

f.C. CONSTANTA (4) C. S.M. REȘ1IA (8) j
i

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972/73 : 1—1 și 2—1 ; 197374 : 
2—1.

Deși .în compania rcșițenilor au 
realizat. numai rezultate bune, con-

PETROLUL (15)

Petroliștii au plecat de joi spre A- 
rad. S-au oprit pentru o zi la Hu
nedoara, unde au efectuat și un joc 
de pregătire. Nu există indisponibili
tăți în lot. Dinouță (care a susținut 
examen la școala de antrenori) și 
Angeleseu (examen la facultate) plea
că astăzi spre Arad. în privința for
mației, antrenorul Mircea Dridea va 
opta, probabil, pentru „ll“-le din ul
tima etapă.

ARBITRUL PARTIDEI : Constantin 
Petrea (București).

SPORTUL
„EXPERIENȚA ROMAN BUZOIANU*

Atletism școlar de performantă, 
într-o comună din județul Brăila, 
la Movila Miresei...

Există acolo, în acea comună bră- 
ileană (circa 30 de kilometri de 
municipiul de reședință). un cadru 
didactic de un fel deosebit, un des
coperitor de talente, un făurar, tot
odată. de viitori performeri. Nume
le său, Roman Buzoianu.

Lucrează de aproape 10 ani la Li
ceul din Movila Miresei, acolo unde 
este directoare... soția sa. Roman 
Buzoianu a pus umărul la afirma
rea — și prin sport — a școlii și 
localității unde trăiește și muncește. 
A ales atletismul, pasiune mai 
veche, din anii copilăriei și ai ado
lescenței. A găsit — firește, nu fără 
puține eforturi — după zeci de con
cursuri de masă, pe clase și inter- 
clase, elemente care au răspuns in
tenției sale. Cu cei mai buni a 
creat, sprijinit de organele sportive 
din municipiul și județul Brăila, un 
centru de atletism. Reprezentanții 
centrului au luat parte cu regulari
tate la concursurile și competițiile 
oficiale, s-au impus atenției. Astfel 
a ajuns Roman Buzoianu să pună 
bazele unicului centru de atletism 
sătesc de performanță din întregul 
județ, susținut prin aportul elevilor 
liceului din Movila Miresei. Iar o 
parte dintre aceștia au „urcat" pînă 
in lotul de atletism al județului 
Brăila.

Asta ca să nu mai amintim de 
elevii care, plecați din Movila Mi-

resei și-au continuat pregătirea șco
lară în unități sportive. Cazul cel 
mai tipic îl reprezintă Victor Șerban, 
elev al Liceului experimental 
atletism din Cîmpulung 
specializat în proba de 
pentatlon.

Elementele de bază 
rului Buzoianu au fost 
Ionica Tudorancea (400 m g). Gheor- 
ghe Dîrjan (800 și 1 500), ștafeta de 
4X400 (Untu, Șerban, Dîrjan, Pîs- 
laru). Iar în spatele lor. copiii și ti
nerii captați definitiv pentru atle
tism, pentru probele de alergări mai 
ales — Anișoara Dascălu și Ion Zai
nea, Elena Florea și Gh. Sava, Dră
guța Slătineanu și I. Dascălu. Ghe- 
rase Petruș, Eugenia Manea ș. a.

Baza sportivă pentru atletism din 
Movila Miresei, „atelierul" de lucru 
al antrenorului, este, de asemenea, 
creația sa și a elevilor centrului. 
Mii de ore de muncă 
pentru a realiza de fapt, două baze 
atletice, una, situată îrrtr-o zonă 
inundabilă și care a fost dezafectată 
și o alta creată de curind.

Important este că in efortul său 
de a consolida centrul atletic școlar 
din Movila Miresei, antrenorul Bu
zoianu se bucură de atenția forurilor 
sportive brăilene și, paralel, de grija 
federației de resort, care l-a ajutat 
în acțiunea d-- completare a rezer
vei de echipament sportiv, i-a pro
movat copii în lot. l-a invitat 
diverse cursuri de specializare.

400

de 
Muscel, 

m și în

antreno-ale
și sint însă.

patriotică

la

ZILE DE PRIMAVARA, ZILE
(Urmare din pag. I)

Numărul următor al ziarului 
noitru va apărea luni 8 apri
lie, fa orele obișnuite. Cores
pondenții din provincie sint ru
gați să ne transmită relatările 
de Ia manifestările sportive ce 
au loc la sfirșitul săptămînii 
duminică după ora 13, la tele
foanele cunoscute.

de 6 și 7 aprilie la finalele „Cupei 
tineretului" (ediția de iarnă) la te
nis de masă. între 8 și 10 aprilie la 
Brașov sînt programate finalele cam
pionatelor republicane școlare de lup
te libere și, în continuare. între 11 
și 13 aprilie, tot în orașul de sub 
Timpa, cele de greco-romane. Vor 
lua parte cite 20 de sportivi la fie
care categorie de greutate. în fine 
la Sibiu se vor întrece finaliști! la 
judo în „Cupa școlilor sportive", cite 
5 juniori I și tot atîția juniori II 
pentru fiecare categorie.

Acțiunilor sportive de nivel repu
blican 11 se adaugă multe altele ce 
vor fi organizate pe plan local. Una 
dintre acestea va avea loc la Oradea, 
din inițiativa școlii sportive a orașu 
iui gazdă. în municipiul de pe Criș 
se vor întîlni mai bine de 600 de e- 
levi și eleve din aproape toate ș.a- 
lile sportive din țară cu secții de

atletism. Un nou prilej pentru oră 
deni (și in special pentru prof. Iosif 
Buda), de a demonstra calitățile lor 
de organizatori si de bune gazde..,

a într-un program competitions! 
de vacanță se vor afla. insă. într-un 
fel. și profesorii de educație fizică, 
înainte de toate cei de la reciclare, 
specialiștii în canotaj academic (la 
Snagov) și in gimnastică modernă 
(la București). Acțiunea, este organi
zată în comun de Ministerul Educa
ției și învățămîntului și C.N.E.F.S.

Sub egida Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor (nelipsil 
nici în această vacanță cu inițiative 
valoroase) la Paring vor fi instruite 
In practica schiului. 80 de cadre di
dactice care lucrează în rețeaua școli
lor generale și dețin atribuții pe linia 
organizației „cravatelor roșii". Alte 
70 de asemenea cadre didactice, cu 
specialitatea geografie, vor participa la 
un curs de cartografie în vederea în
tocmirii de hărți pentru viitoarele

stănțenii așteaptă cu destule emoții 
partida de mîine, datorită numeroa
selor indisponibilități din lot. Nistor 
s-a accidentat Ia Brașov și are pi
ciorul in ghips, Caratnan are smul
gere de ligamente, Ghicea — întin
dere musculară, iar Tănase și Nego- 
escu sint gripați. Joi, F. C. Constanța 
a jucat cu Portul și a cîștigat, greu, 
eu 1—0, printr-un goi marcat de 
Vigu. Tot joi, C.S.M. Reșița, s-a de
plasat la Timișoara pentru un meci 
cu Progresul din localitate. Din for
mația pregătită de Reinhardt, lip
sesc, Ilieș și Florea, încă nerestabi
liți după accidentările mai vechi. Că
priorii, pînă de curind și el indispo
nibil, și-a reluat pregătirile. La Con
stanța, C.S.M. va prezenta, deci, for
mația din partida cu Petrolul, de 
duminica trecută.

ARBITRUL PARTIDEI : Gheorghe 
Popovioi (București).

Se știe, pînă acum campiona
tul nu ne-a dat prea multe mo
tive de satisfacție — vorbim pe 
planul spectacolului sportiv — 
el rămînînd doar, cu foarte mici 
excepții, o aprigă cursă de a- 
dunare a punctelor puse în joc. 
Totuși cele două etape-maraton 
ale săptămînii trecute, ne-au în
călzit inimile cu acele reveniri 
în prim-planul fotbalului a u- 
nor jucători care, din păcate, 
sînt taxați, de multe ori, pe ne
drept, ca bătrîni, „terminați 
pentru fotbal", gata pentru... 
pensionare. Surdan este capul 
de listă al acestora, jucătorul 
care a făcut senzație la Con
stanța în etapa a 21-a și despre 
care antrenorul său, Ion Ionescu, 
spune că îi este de mare utili
tate. Au reapărut apoi duminică, 
Năsturescu. cel al anilor cînd 
Rapidul bătea mereu la poarta 
titlului de campioană a țării, 
Radu Nunweîller și Lucescu, 
Adam — golgeterul campiona
tului etc.

Aplaudăm la scenă deschisă 
pe toți acești admirabili jucă
tori, exemple de dăruire și an
gajament pentru culorile clubu
rilor 
vrea 
tima 
lor11 
rican, să fie rîndul celor tineri, 
al celor mai mulți dintre fot
baliștii care activează în prima 
divizie, de a răspunde la... pro-

în care activează. Dar, am 
ca, în etapa a 23-a, ul- 
înaintea plecării „tricolori- 
spre continentul sud-ame-

vocarea lansată, hai să le spu
nem așa, de „veșnic tinerii-ve- 
terani1*. De la București, Con
stanța, Cluj, Pitești, Bacău, Bra
șov, Iași și Arad — locurile 
unde vor avea loc întîlniri care 
de care mai dramatice (cel 
puțin așa Ie anticipăm) — am 
vrea să auzim vești bune despre 
toți cei care au pe umerii lor 
mai puține primăveri decit ju
cătorii amintiți mai sus. Cu alte 
cuvinte, așteptăm în etapa de 
duminică ceea ce, de obicei nu
mim EFORT GENERAL PEN
TRU CALITATE pe toate pla
nurile — în joc, conduită spor
tivă față de partenerul de în
trecere. Este dezideratul esen
țial pus de mai multă vreme in 
fața fotbaliștilor și tehnicienilor 
care îi pregătesc, deziderat care 
a răzbătut cu și mai multă in
sistență din lucrările recentei 
plenare a Comitetului Federației 
Române de Fotbal. Obligațiile 
sint și mai numeroase pentru a- 
cel mănunchi de tineri fotba
liști pe care antrenorul Valen
tin Stănescu ba numit să facă 
parte din lotul reprezentativ 
care urmează să susțină două 
mari examene sportive — me
ciul cu Brazilia, candidată la 
titlul mondial și în 1974, și cu 
nu mai puțin redutabila for
mație a Argentinei.

Stelian TRANDAF1RESCU

București, 
la 23 de

Luni se va reuni, la 
lotul de tineret (pînă 
ani). Antrenorul Cornel Drăguții) 
a convocat următorii 
Ștefan și Purcaru 
rațchi, Gligore (A.S.Ă.), Dobrău, 
G. Sandu, FI. Marin, Berneanu și 
Mateescu — fundași ; Pîslaru, Bo- 
loni și V. Mureșan — mijlocași ; 
Atodiresei. Angliei, Mulțescn, Chi- 
haia, Năstase și Ion Ion — a- 
tacanți.

Miercuri 10 aprilie lotul va sus
ține, la Ploiești, o partidă de veri
ficare cu prima formație a Petro
lului.

La 12 aprilie va fi convocat și 
lotul de 21 de ani, în vederea par
tidei amicale de la 17 aprilie, de 
la București cu reprezentativa si
milară a Ungariei.

jucători : 
portari ; Po-

Luni se va reuni în Capitală lo
tul național de juniori, recent ca
lificat în turneul final U.E.F.A. E- 
levii lui Constantin Ardeleanu și 
Ion Voinescu vor pleca marți la 
Cannes, acolo, unde, în cadrul tur
neului internațional, vor întîlni, joi. 
în primul joc, selecționata Italiei.

iN DIVIZIA B EMOȚIILE ȘEFILOR DE SERII
Textila Lugoj și Unirea Arad) — 
au obținut scoruri egale. După cum 
se vede, formațiile din partea a 
doua a clasamentelor aruncă toate 
forțele în luptă, dorind să pără
sească definitiv zona periculoasă, 
în care situația se menține con
fuză datorită diferențelor 
despart echipele.

Merită să consemnăm 
care atestă atenția arătată 
torii de fotbal campionatului divi
ziei secunde : 
spectatori Ia multe 
Ia Galați, 10 090 la 
Rm. Vilcea, 6 000 
20 000 Ia Oradea !), 
intrecînd pe cel al divizionarelor A. 
Interesul manifestat de orădeni a 
fost firesc, deoarece au asistat la 
derbyul seriei care a opus pe cele 
mai îndreptățite aspirante la un 

în etapa a XXI-a, de exemplu,' loc în viitorul campionat al primei

Cînd se părea că cei trei lideri 
(Gloria Buzău, C. S. Rm. Vîlcea 
și Olimpia Satu Mare) vor lua un 
avans hotărî tor, iată că etapa a 
XXI-a a Diviziei B, consumată du
minica trecută, 1-â redus la mi
nimum și, astfel, s-a relansat lupta 
pentru șefie. Acum, fiecare pluton 
care urmărește pe lider cuprinde 
cîte trei sau patru formații decise 
să preia cît mai curînd conducerea. 
Dar, așa cum ne-au obișnuit, de 
la reluarea întrecerii, majoritatea 
echipelor fructifică din plin avan
tajul ^renului, prin practicarea u- 
nui j® ofensiv ; în schimb, atunci 
cînd Ivohiează în deplasare — fac 
totul, ' recurgînd de regulă la iro
sirea timpului, pentru a primi pu
ține goluri și să smulgă un rezul
tat de egalitate. Totuși, puține e- 
chipe js-au înapoiat acasă cu puncte.

doar /Progresul București a reușit 
perfottnanța Să termine victorioasă 
în deplasare, la Oltenița, iar., alte 
șapte /(Ceahlăul P. Neamț, C.S.U. 
Galați) Metrom Brașov, Dunărea 
Giurgiu, Olimpia Oradea, Vulturii

ELEVII FEROVIARI DIN PALAS
La Palas, cartier al municipiului 

Constanța, ființează Școala profe
sională cu specialitate căi ferate. 
Cadre didactice cu o înaltă califi
care (foarte mulți ingineri cu o a- 
preciabilă practică în producție) 
asigură școlarizarea cîtorva sute de 
elevi și, în orele libere, își ajută 
colegii, profesorii de educație fizi
că, la organizarea unei cît mai a- 
tractive activități sportive. Directo
rul școlii, ing. Ilie Enache, nu face 
excepție. Dimpotrivă, el este — ca 
să folosim un termen frecvent în 
sport —- „sufletistul" nr. 1 al acti
vităților de destindere rezervate 
elevilor din Paias.

Pentru o largă eficiență a acestor 
activități, ing. Enache s-a îngrijit 
personal de asigurarea unei baze 
materiale adecvate. Elevii, organi
zați de cadrele didactice, au ame
najat terenuri pentru jocuri spor
tive, un altul pentru tenis. într-o 
clădire-anexă a școlii se prac
tică gimnastica. Sînt doar cîteva 
dintre realizările colectivului.

Tot ce s-a înfăptuit pe 
menajărilor sportive a fost 
în paralel, de o activitate 
făcut tot mai cunoscută și 
preciată școala din Palas.

linia a- 
punctat.
care a 
mai a- 
Echipa

de fotbal activează cu bune rezul
tate în campionatul de juniori al 
municipiului Constanța, o parte 
dintre elevi„ cei care au îndrăgit 
frumoasa arta a pugilatului se nu
mără printre sportivi; care frec
ventează cursuK/e Școlii sportive 
nr. 2 ; Ia lupte și haltere, de ase
menea, se formează la Palas multe 
și viguroase talente.

Disciplinelor sus-amintite se cu
vine să le alăturăm și rugbyul. Ti
nerii rugbyști de la Școala profe
sională c.f. din Palas s-au compor
tat cu mult peste așteptări, în ac
tuala ediție a campionatului repu
blican, organizat de către Ministe
rul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Ei au cucerit locul I în 
seria a III-a din care fac parte. 
Antrenorul coordonator al activi
tății rugbystice pe M.T.Tc., Dumitru 
Ionescu, spunea că „rugbyștii din 
Palas au toate șansele să ia parte 
la turneul final". Aceasta pentru 
că acolo, în școală, profesorul 
Adrian Istudor a descoperit multe 
valori autentice ca Zainea, Vurszta, 
Clincu, Culică, Făgădău, Popa, 
Craiu sau Tuțuianu. care s-au afir
mat în meciurile susținute pînă 
acum. Alții, desigur. îi vor urma.

LA „VIITORUL11 SE EXERSEAZĂ NU NUMAI
SCRIMA CU FLORETA...

mici ce

un fapt 
de ama-

număr record de 
partide (15 000 
Sibiu. 7 000 Ia 

la Baia Mare, 
Ia unele chiar

categorii. Dacă la Oradea, jocul a 
corespuns așteptărilor, atît localnicii 
cît și sătmărenii oferind un meci 
interesant, decis în final, în schimb, 
la Galați, jucătorii de la F. C. au 
evoluat slab, neconvingător. Dar. 
în orașul de pe malul Dunării, așa 
cum ne relata corespondentul nos
tru T. Siriopol. cele patru divi
zionare B nu reușesc să ajungă la 
o înțelegere în privința orelor de 
începere a partidelor pe terenuri 
diferite și nici nu vor să organizeze 
cuplaje atunci cînd se întilnesc in
tre ele, fapt ce ar da posibilitate 
unui număr mai mare de spectatori 
să asiste la aceste meciuri.

Deci, etapa a XXI-a a relansat 
lupta pentru „șefie" în cele trei 
serii ; în același timp, în „zona 
neliniștii", situația a devenit mai 

(confuză, pozițiile fiind schimbate 
'aproape după fiecare partidă, (p. v.)

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI

A XXII-a A DIVIZIEI B
SERIA I

9 Metalul Plopeni — Progresul 
Brăila : I. DRAGHICî (București) 
® Constructorul Galați — Oțelul 
Galați : M. FEDIUC (Suceava) 
• Metalul Mija — S.C- Tulcea : 
I. STOROJ (Bacău) —• toate trei 
se dispută astăzi 8 Victoria Ro
man — C.F.R. Pașcani 
LESCU (București) 
Vaslui — Caraimanul 
GHEȚU (București) 8 Știința Ba
cău — Petrolul Moinești : V PO
PA (Iași) • C.S-U. Galați — F.C. 
Galati : I. CIOLAN (Iași) 9 Ceah
lăul P. Neamț — Gloria Buzău : 
Z. SZECSEI (Tg. Mureș) 9 C.S.M. 
Suceava — Celuloza Călărași : C. 
SILAGHI (Baia Mare)

: C. DINU-
• Viitorul 

Bușteni : D.

SERIA a II-A
8 Dinamo Slatina — Metrom 

Brașov : S. STĂNCESCU (Bucu
rești) © Progresul București — 
Autobuzul București : M, POPESCU 
(București) » Gaz metan Mediaș 
— C.S. Rm. Vîlcea: GH. LIMON A 
(București) 8 Dunărea Giurgiu —

<

REPROGRAMAREA
ETAPELOR DIVIZIEI A

Electroputere Craiova : C. TEODO- 
RESCU (Buzău) 
rești — Soimij 
PEANU (Cluj) 
șov — Carpați

8 Metalul Bucu- 
Sibiu : I. CÎM- 

> Tractorul Bra- 
. . Brașov • A- POP 

(Cluj) 8 C.S. Tîrgoviște — Fla
căra Moreni : A. ENE (Craiova)
♦ Ș.N. Oltenița — Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin : C. PÎRVU (Brăila)
• Nitramonia Făgăraș — Minerul 
Motru: I. CÂLĂRAȘU (Aiud).

SERIA A III-A

A.

8 Mureșul Deva - 
Cavnic: I- CHILIBAR 
* Metalurgistul Cugir - 
Cărei : N. CURSARU (Ploiești) ® 
Textila Odorhei — F.C Bihor : 
STÎNCAN (București) ® . ....... ..
Arad — Minerul Anina : N STOî- 
CULESCU (Rm. Vîlcea) • Corvi- 
nul Hunedoara — U.M. Timișoara: 

PETRICEANU (București') 8 
—a — Gloria Bistri

ți»
Minerul 

GHEMIGEAN

Minerul 
(Pitești) 
Victoria

y>
Unirea

Olimpia Oradea
ta :
Ind.
Baia _, ____________
(București) « C.F R Timișoara' — 
Arieșul Turda : N. MOGOROASE 
(Craiova) © Vulturii Textila L”- 
goj — Olimoia Satu Mare : T. 
ANDREI (Sibiu)

D- MUNTEANU (Reșița) 
sîrmei C. Turzii

Mare ; C,

Cunoscutâ pentru... producția sa 
de scrimeri (sabreri și floretiste în
deosebi), Școala sportivă experi
mentală Viitorul se afirmă, de o 
vreme încoace, și prin interme
diul foarte tinerilor ei pugiliști. 
„Vadul" creat, cu ani în urmă de 
Teodor Niculescu și Marin Diaco- 
nescu a fost continuu lărgit de ac
tualul antrenor principal al sec
ției, prof. Dumitra Gheorghiu, fos-

DE VACANȚA
ale „Expedițiilor Cutezătorii". 

Acțiuni de anvergură vizează 
Mai bine de

trasee
•

activitatea turistică.
30 000 de elevi și eleve din toată țara 
vor fi oaspeții Bucureștiului. pentru 
a-i cunoaște istoricul, la fața locu
lui, precum și înfățișarea sa actuală, 
tot mai atrăgătoare și mai modernă. 
Acțiuni turistice pe plan local — in
tervale : 1—7 zile — vor fi organizate 
în special de județele Caraș-Severin. 
Constanța. Vilcea, Prahova, Mureș. 
Vrancea, Bacău. Iași. Sălaj, Galați 
și de municipiul București.

Din bogata agendă sportivă a va
canței (pe care spațiul nu ne îngă
duie să o prezentăm integral) reți
nem și participarea elevilor la între
cerile ediției de vară a „Cupei tine
retului", acțiune de amploare, nelipsi
tă în nici o școală, prilej de a apro
pia și mai mult de exercițiul fizic 
mase largi de tineri și tinere, de a-i 
ajuta să petreacă cit mai multe din 
zilele vacanței. în aer liber

tul campion al României la cate
goria mijlocie, în anul 1957, acum 
antrenor de prima categorie și un 
pedagog foarte apreciat.

Do; dintre tinerii boxeri preluați 
Ia venirea în școală (Dumitru Ma
teescu și Traian Popescu) au ajuns, 
sub... bagheta prof. Gheorghiu, 
campion al țării și respectiv vice- 
campion, în 1970. la juniori. Lor li 
s-au adăugat, însă, mulți alți pu
giliști formați la „clasa” prof. Gheor
ghiu : Ion Truță, Viorel Bobe și Eugen 
Chiricuță, acum boxeri la Steaua, 
într-un eșalon următor, nu prea de
parte de performanță, se înscriu 
Petre Chitacu, calificat în finala pe 
municipiu a campionatului de ju
niori, Emil Niță, Alex. Nica etc.

în colaborare cu un alt coleg de 
ring, prof. Traian Ogrinjeanu, an
trenorul D, Gheorghiu — ajutat 
substanțial de conducerea școlii (di
rectoare, prof. Rodicâ Șiclovan) 
muncește acum pentru a aduce cît 
mai aproape de porțile lotului olim
pic din 1980, cel puțin 4 pugiliști 
tineri — Mihai Chiricuță, Eugen 
Chiricuță, Ion Truță’ și Petre Chi
tacu. Chiar dacă unii dintre aceș
tia nu mai figurează la „Viitorul11, 
dar, plecînd din școală, ei simt ne
voia să revină iîngă antrenorul 
care i-a descoperit, să mai primeas- 

. că lecții de la apreciatul stilist care 
a fost boxerul Dumitru Gheorghiu.

I

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

Federația de 
nele modificări 
putare a etapelor campionatului di
viziei A. Așa cum se știe, cam
pionatul va fi întrerupt, după eta
pa de mîine. urmînd a fi reluat, 
în ziua de 28 aprilie cu jocurile 
etapei a XXIV-a

În continuare, etapele se vor 
disputa la următoarele date :

Etapa XXV-a, 1 mai; Etapa 
XXVI-a, 5 mai ; Etapa XXVII-a, 
8 mai ; Etapa XXVIII-a, 12 mai; 
Etapa XXIX-a, 19 mai ; Etapa 
XXX-aJ 26 mai ; Etapa XXXI-a, 2 
iunie; Etapa XXXII-a, 9 iunie; 
Etapa XXXIII-a, 16 iunie; Etapa 
XXXIV-a, 19 iunie.

fotbal a operat ri
ale datelor de dis-

DE LA C.N.E.F.S
Se aduce ia cunoștință că vi

zarea legitimațiilor de intrare le 
competițiile sportive pe anul 
1974, se va face în perioada 8— 
30 aprilie a.c.

Legitimațiile vor fi depuse 
pentru viză la organele emiten
te : C.N.E.F.S., Consiliile jude
țene pentru educație fizică și 
sport ți respectiv Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică și 
sport București.

Legitimațiile nevizate în ter
men pe anui 1974 își încetează 
valabilitatea la 30 aprilie a.c.

LOTG »
PRONOSPORT

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN S APRILIE 1914 :
Fond general de cîștiguri : 1 012 568 Iei.
Extragerea I : 27 49 66 73 41 20 6 19 63
Extragerea a Il-a : 82 5 2 32 4 83 12 62 65
Plata clștigurllor de la această tragere se va face clupă cum urinează : în mu

nicipiul București, de la 15 aprilie pină la 5 iunie 1974 ; în țară, de la r< aprilie piua 
la 5 iunie 1974 inclusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO, DIN 26 MARTIE 1974 :
Categoria 1 : 1,30 variante a 100 000 Iei ; din care 1 autoturism „Mosk' ' ■ W8 

412“ și diferența In numerar ; Categoria 2 : 8,30 autoturisme „MosKvici 408/412“ (59 500); 
Categoria 3: 2,15 autoturisme „Skoda S-100“ (53 790 lei) ; Categoria 4 : 2,70 a 10 000 lei. 
din care o excursie, la alegere. In Turcia sau Bulgaria cu Iugoslavia ; Catego i, .-> : 
55,15 a 8 212 lei ; Categoria 6 : 254,90 a 1 777 Iei ; Categoria 7: 208,80 a 500 lei; Categoria 
8: 1 556,35 a 100 lei; Categoria 9: 3 150,35 a 100 lei.

Lista nominală a cîșttgătorilor de autoturisme și excursii va fi publicată in 
numerele viitoare alo ziarului.

Rubrică redactată d« LOTO « PRONOSPORT



RECORDURI ROMÂNEȘTI
9

PE PISTA DE GHEAJĂ
DE LA ALMA ATA

Antrenorul E. Ulrich declara: „Avem posibilități sa scoatem din anonimat
patinajul de

Se știe că un grup de patinatori 
de viteză, condus de antrenorul 
Ernest Ulrich, a participat — re
cent — la două concursuri interna
ționale, desfășurate pe noua pistă 
artificială „Medeo". din apropie
rea localității sovietice de mare 
altitudine, Alma Ata. Rezultatele 
înregistrate de alergătorii români 
în compania valoroșilor lor adver
sari din R.P- Mongolă. Ungaria. 
Polonia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană și U.R.S.S. sînt de natură să

viteza!“
cerilor- Vasile Coroș a ciștigat 
chiar proba de 500 m cu 11,99, 
ceea ce constituie un nou record 
ai tarii. El a fost urmat in ordine 
de ' cehoslovacul S. Stepanek — 

42,13 și polonezul M, Dzedzit — 
42,35. Clasîndu-se pe poziția a tre
ia in cursa de 1 000 m, după mon
golul D Banzraci. cronometrat cu 
1:21,8, campionul nostru și-a co
rectat propriul record din reuniu
nea anterioară, cu 1:20,7. Coroș a 
mai stabilit cea mai bună pcrîor-

START IN CEA DE AIX a EDIȚIE
eston 74 A CE. DE TENIS DE MASĂ
Peste 200 de jucători și jucătoare din 28 de țâri participa la întrecerea continentala

53 DE TURNEE
ÎN MARELt PREMHJ-F.I.LT.1974

Vasiie Coroș — realizatorul unor noi recorduri ale țării
Foto : N. DRAGOȘ

n.> bucure. Dinamoviștii brașoveni 
Vasile Coroș și Gheorghe Pop sint 
autorii unor recorduri naționale 
neclintite din loc de ani de zile. 
Evoluțiile lor sînt cu atît mai re
marcabile. cu cît ei s-au pregătit, 
în ultimele 45 de zile, mai mult 
pe-., uscat, din cauza lipsei unei 
piste de gheață.

îhtrucît nu am primit la timpul 
cuvenit rezultatele integrale ale 
celor trei vitezișți români, la reîn
toarcerea în Capitală a micii noas
tre delegații am avut o scurtă con
vorbire cu tehnicianul brașovean 
Ernest Ulrich, lată declarațiile a- 
cestuia :

— Deși am ajuns Ia destinație 
cu o zi mai tîrziu și, în consecință, 
reprezentanții noștri au intrat obo
siți în concurs, campionul absolut 
al țării, Vasile Coroș, a avut totuși 
o frumoasă comportare în probele 
de 500 și 1 000 m, unde a realizat 
42.83 (v.r. 43,1) si. respectiv 1:27,13 
(v.r. 1:28,7), clasindu-se pe locul 17 
«i respectiv 16. Cîștigătorul ambe
lor probe, sovieticul E. Kulinov. 
a fost cronometrat cu 38,48 și 
1:19,2(>. în zilele următoare, la con
cursul rezervat în exclusivitate 
sportivilor oaspeți, românii s-au 
numărat printre animatorii între-

manță națională și la poliatlonul 
sprinterilor cu 176,160 p (v.r. 177.235 
P) Un record care dăinuia de a- 
proape 6 ani l-a doborî! Gheorghe 
Pop la proba de 3 00(1 m, unde a 
ocupat locul secund, în urma ace
luiași Banzraci (4:44,8), cronome- 
trele eletric© indicind pentru re- 
prezntantul nostru 4:50,30 (vr. 
1:52,6). în sfirșit. o bună impre
sie a lăsat și Victor Sotirescu pe 
distanța de 1500 m, sosit după po
lonezul M. Tadeus (2:13,1) cu 
timpul de 2:14,6.

în încheiere, întrebăm pe inter
locutorul nostru :

— Cu ce impresii v-ati mai în
tors de la Alma Ata ?

— Cei trei alergători români au 
constituit o plăcut surpriză, ații 
pentru gazde, care ne-au și invitat 
să efectuăm o pregătire comună, 
cit și pentru celelalte delegații 
străine. Avem o serie de seniori și 
juniori care au posibilități să scoa
tă din anonimat patinajul româ
nesc și merită să li se acorde cre
ditul necesar pentru progres. Eu 
pledez pentru o pregătire comună a 
celor mai buni vitezișți, altfel nu 
ne vom puf ea afirma în arena in
ternațională.

Troian lOANIfESCU

NOVI SAD, 5 (prin telefon) : 
Primitoarele gazde iugoslave sînt 
pe punctul de a încheia preparati
vele pentru 
de tenis de 
Astfel ca o 
trenamente 
vineri după 
rea unor probleme de detaliu . în 
ședința tehnică din seara aceleiași 
zile, sîmbătă Ia ora 10 să fie dat 
startul în marea competiție.

în Sala sporturilor (capacitate : 
3 000 ' '
mese, 
renți 
reprezentînd 28 de țări. La pro
bele pe echipe, cu care vor fi inau
gurate campionatele, s-au înscris 27 
de formații masculine și 24 femi
nine. Pentru a urmări și relata 
desfășurarea întrecerilor au sosit 
350 de ziariști și comentatori ai 
posturilor de radio și televiziune 
din numeroase țări.

Printre sportivii care s-au antre
nat asiduu în aceste ultime două 
zile dinaintea competiției s-au a- 
flat și cei 7 reprezentanți ai Româ
niei. Maria Alexandru, Eleonora 
Vlaicov, Magdalena Lesai, Șerban 
Dobosi, Teodor Gheorghe, Dorin 
Giurgiucă, Ion Panait, îndrumați 
de antrenorii Ella Constantinescu 
și Ion Pop au efectuat trei reprize 
de pregătire. Băieții au avut ca 
parteneri și pe componenții pu
ternicei selecționate a Iugoslaviei și 
pe cei ai Turciei. Fetele au jucat 
intre ele, precum și cu coechipierii 
lor. în plus, vineri dimineața, cu
plul alcătuit din Maria Alexandru

ca noua ediție a C.E. 
masă să poată începe, 
dată cu ultimele an- 
de acomodare făcute 
amiază și cu elucida-

de locuri) sînt 
unde vor juca 

(133 de băieți și

instalate 16
217 concu-
84 de fete) ■

și campioana cehoslovacă Alice 
Grofova a avut ca adversare pe
rechile Silhanova — Smidova (Ceho
slovacia) și Vlaicov-Lesai. în ge
neral s-a putut observa o bună 
mișcare la masă, o dispoziție adec
vată în preajma startului. Dar, așa 
cum se știe, îndeobște, una este an
trenamentul și alta concursul. U- 
neori randamentul într-o 
ție este cu mult superior 
perioada pregătirilor, însă 
terveni și o scădere de 
din cauze diverse.

competi- 
celui din 
poate in- 
potențial

PROGRAMUL ECHIPELOR. 
ROMÂNIEI

SIMBATA

ora 10 : România — Suedia (f.b.) 
ora 16: România — Franța (b.) 

România — Polonia (f)

DUMINICA
ora
ora
ora
ora 21 : Itnmânia —

Cehoslovacia

10 :România — Ungaria 
13: România — Ungaria 
16: România — Austria

(b.) 
(D 
(b)
(0

lată, încă în partida de debut, 
selecționata masculină a Rohiâniei 
intîlnește, ca și acum doi ani la 
Rotterdam, puternica echipă a Sue
diei (cu Bengtsson, Johansson etc.) 
campioana lumii și a Europei. A- 
poi, în cel de-al doilea meci Doboș: 
și colegii lui vor avea de făcut față

LUPTĂTORII ROMÂNI
SUCCESE LA z/ CUPA

Consiantin Alexandru, Nicu Gingă, Ion
si Lauislau Simon (libere) - pe

La Budapesta au avut |oc între
cerile ediției jubiliare a competiției 
internaționale de lupte b-ro 
mane și libere — „Cupa Eiițrării". 
La aceste confruntări au pj/ticipat 
luptători fruntași din Bulgaria, Iu
goslavia, R. P. Mongolă, România. 
Turcia. U.R.S.S. și Ungaria.. (cu cite

primul

Franței,
Jacques

condusă de re- 
Secretin. 
adversarii băie- 
excelenții jucă- 
rîndurile cărora

Comitetul de organizare al Mare 
luj Premiu — F.l.L.T. ne-a făcut 
cunoscut că este pe cale de a defi
nitiva calendarul competițiilor care 
vor fi incluse în acest an în tradi
ționalul circuit al turneelor inter
naționale de tenis. El a și fost inau
gurat, cu campionatele intemâțio 
nale ale Australiei, desfășurate la 
începutul acestui an, la Melbourne, 
urmînd să fie reluat la 22 aprilie, 
cu turneul de la Florența.

Anul acesta, marele circuit va 
cuprinde 53 de turnee, împărțite în 
cinci categorii. Pentru probele ma
jore — turneele de la Roland Gar
ros, Wimbledon șj Forest Hills — 
a fost instituită o categorie spe
cială, denumită „triple-crown“, în 
care cîștigătorului îi sînt acordate 
120 puncte. Urmează categoriile de

(80 p), A (60 p),

oară, în Marele 
a fost inclusă o

pină adum — AA 
B (40 p), C (20 p).

Pentru prima 
Premiu — F.l.L.T. 
competiție de dublu, de asemenea,
cu cinci categorii de punctaj, în 
care se va face un clasament adi
țional la sfîrșitul circuitului. Tot
odată, ca și anul trecut, se vor a- 
corda bonificații de punctaj pentru 
jucătorii care iau parte la fazele 
finale ale „Cupei Davis".

Ultimu] turneu din cadrul circui
tului urmează să fie cel de la Bue
nos Aires, campionatele internațio
nale de tenis ale Americii de Sud 
(25—30 noiembrie).

Conform tradiției, primii 8 clasați 
în Marele Premiu — F.l.L.T. 1974 
iau parte la „Turneul campionilor” 
(Masters), programat între 9 șj 15 
decembrie, în Australia.

DEPĂȘIREA
Ocupindu-se de situația și valoarea 

schiorilor sovietici în probele alpine, 
ziarul „PRAVDA" din Moscova serie 
următoarele :

.,La cea de a 23-a ediție a cam
pionatelor mondiale de schi pentru 
probele alpine, reprezentanții sovie
tici au obținut rezultate destul 
modeste. Dar ele nu 
surpriză pentru că, 
pleca la St. Moritz, 
enți de 
a! nini.

Spre 
probele 
nu au atins încă o valoare internațio
nală ridicată. Singurul succes repur
tat la probele alpine datează din 
1956. cind la Cortina d’Ampezzo, în 
proba feminină de slalom special. 
Sidorova a obținut o medalie de 
bronz.

Cauzele lipsei de afirmare pe pian 
internațional sint multiple. Numeroși 
schiori din jurul Moscovei și Lenin
gradului sînt nevoiți să se deplaseze 
la distante enorme, în Caucaz. Pamir, 
Uralli de Sud etc., pentru a putea

posibilitățile
deosebire de 
nordice, cei

AU OBTINUT
ELIBERĂRII'

Dulică (greco-romane)
loc

de 
au constituit o 

înainte de a 
am fost conști- 
schiorîlor noștri

schiori! de Ia 
de la „alpine"

L B195

Revista italiană dc box „RING 
ILLUSTRATO" publică, sub titlul 
..Albi și negri", un articol referitor la 
discriminările rasiste practicate în 
sportul sud-african. Autorul articolu
lui, E. C. Venet, relatează printre al-
lele :

„Cineva a avut curajul să vor
bească, in public, despre acest cancer 
rasial, dar temerarul a sfirșit prin 
a-și linge rănile. Iată ce s-a întîm- 
piat : comentatorul sportiv Neil 
Adcock de la „South African Broad
casting Corporation" și-a încheiat 
cariera radiofonică printr-o promptă 
concediere pentru că a atacat foarte 
dur. în timpul unei transmisii, ati
tudinea rasistă a guvernului Baltha
zar Voerster față de problema încă 
nerezolvată a discriminării în spor
tul sud-african."

Autorul citează, in continuare, un 
cotidian care a abordat cu mai
multă circumspecție această pro
blemă, scriind : „S-ar putea experi
menta ceva pentru a găsi o modali
tate de conviețuire între albi și . ne
gri. mai ales ui box, unde negrii au 
intrat pe ușa’ principală". Ministrul 
de interne al țării a replicat, curînd, 
la această propunere în termenii 
următori : „In Africa de Sud, ni
meni nu va putea lua ca pretext 
sportul și îndeosebi boxul pentru a 
introduce în țară sămînța anarhiei 
și a dezordinii".

Pentru a vă completa tabloul si
tuației din această țară — scrie mai 
departe autorul articolului — vă voi 
mai snune că prefecturile de poli-

formației 
dutabilul

Apoi, duminică, 
ți lor noștri vor fi 
tori maghiari (în
se numără și reputații Jonyer, 
Klampar) ca și tenacii reprezen
tanți ai Austriei. Patru întilniri de 
o dificultate extremă.

Fetele, e drept, au de susținut 
în prima zi, sîmbătă, două între
ceri mai echilibrate : cu Suedia și 
Polonia. Duminică, însă, româncele 
se vor confrunta cu Ungaria (de
ținătoarea titlului european) și 
Cehoslovacia — echipe de o forță 
recunoscută. în aceste condiții, si
gur, orice pronostic este hazardat 
Nădăjduim însă că cele trei ju
cătoare ale noastre, indiferent cine 
va juca, vor evolua la valoarea lor 
reală.

Vorbind, în general, despre difi
cultatea unui campionat european 
și, mai ales, de ediția actuală, cei 
mai mulți dintre comentatorii și 
specialiștii prezenți aici,„.vi, Ia Novi 
Sad, subliniază că va fi o luptă 

celor 7 
se dis- 
iar cele 
aprilie).

REZULTATE DIN CIRCUITUL W.C.T.
MUNCHEN. — Primii doi cla

sați In grupa I a Circuitului W.C.T., 
Ilie Năstase și Toni Okker, au ie
șit din cursă. Olandezul Okker a 
fost eliminat de juriul concursului, 
pentru provocarea unor incidente 
în cursul partidei sale din primul 
tur, cu francezul Pierre Barthes, 
în momentul cind acesta conducea 
cu scorul de 6—3, 3—0. Ilie Năs
tase a pierdut în turul doi, în fața 
lui Bob Maud (R.S.A.), prin două 
tie-breakuri: 6—4, 6—7, 6—7. Alte 
rezultate din „optimi" : Roche — 
Hewitt 6—1, 6—3 ; Orantes — Gor
man 6—0. 6—3 ; Riessen — Chan- 
freau 6—3, 6—2 ; Dent — Barthes
6— 3, 2—6, 6—4.

NEW ORLEANS. — în turneul 
grupei a II-a, John Newcombe l-a 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe Cliff Ri
chey, iar Stan Smith s-a impus cu
7— 6, 6—4 în fața australianului 
Sid Ball. în alte partide: Hrebec 
— Gottfried 5—7, 6—4, 6—3 ; Fra-

nulovici — Crealy 2—6, 6—3, 6—1; 
Metreveli — Pasarell 6—3. 3—6, 
6—4.

ECHIPA DE RUGBY

POLITEHNICA IAȘI

VA JUCA ÎN ITALIA
Aseară, echipa de rugby Poli

tehnica Iași a plecat intr-un scurt 
turneu în Italia la invitația clu
bului din Roma, A. S. Frascati- 
Rugbyștii ieșeni vor susține cu 
acest prilej trei jocuri între 3 și 
15 aprilie. Din lotul care s-a de
plasat, sub conducerea antrenoru
lui Gh. Drobotă, fac parte, printre 
alții, Spiratos, Precul, Rujoiu, Mi- 
halașcu, Pascal, Chifan.

acerbă pentru cucerirea 
titluri (probele pe echipe 
pută între 6 și 9 aprilie, 
individuale între 10 și 13

Astfel, ziarul „Sport" din Belgrad 
apărut vineri, inserează o decla
rație a fostului campion continen
tal Zoltan Berczik (Ungaria), an
trenorul echipei masculine a țării 
sale. După ce Berczik apreciază 
ca excelente condițiile de joc. expri- 
mîndu-și, totodată, speranța că 
sportivii maghiari vor cîștiga o 
medalie, el spune : „La băieți sue
dezii sînt mari favoriți, dar con
curente serioase în cursa pentru 
titlu sînt și reprezentativele Iu
goslaviei și U.R.S.S. La fete, pri
mele sanse le au selecționatele 
U.R.S.S. și Ungariei". în sfirșit, 
tehnicienii țării gazdă cred că a- 
ceastă ediție înseamnă ultima șansă 
a generației lui Surbek, Stipancici 
și Korpa. Antrenorul iugoslav Du
san Osmanagici ne-a declarat că 
Suedia este nrincipala favorită la 
băieți,' dar că îi este greu să se 
pronunțe asupra șanselor Ia fete.

în încheierea acestor rînduri 
premergătoare începerii campiona
telor europene, ne exprimăm spe
ranța că rezultatele pe care le vor 
obține reprezentanții tenisului nos
tru de masă ne vor da posibili
tatea să consemnăm aprecieri din
tre cele mai bune. Dorim să be
neficiem de uh asemenea prilej !

TELEX @ TELEX • TELEX
Campionatele internaționale de tenis de 
masă ale Asiei au început la Yokohama 
(Japonia) cu disputarea competițiilor pe 
echipe. Iată primele rezultate; Masculin: 
Japonia — R. D. Yemen 5—0; India — 
Tailanda 5—0; Australia — Afganistan 
5—0; R. D. Vietnam — Macao 5—1; Iran
— Noua Zeelandă 5—2; R. P. Chineză — 
Australia 5—0; Feminin: Noua Zeelandă
— Iran 3—0: Macao — Afganistan 3—
R.P. Chineză — Sri Lanka - - —
Vietnam — Pakistan 3—0; 
Filipine 3—1.

3—0; R. D 
Tailanda —

la categoria 
George Fo-

tei Bulgariei, urmata de formații!» Ce
hoslovaciei, R.p.D. Coreene, Ungariei, 
R.D. Germane șl Iugoslaviei. In ultima 
zl a turneului s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Bulgaria — Cehoslovacia 
3—2 (15—9, 15—13, 8—15, 9—15, lă—9) ; 
H.P.D. Coreeană —. Ungaria 3—2 (17—15, 
7—15. 15—7, 7—13, 15—9); R.D. Germană
— Iugoslavia 3—0 (15—12, 15—10, 15—10).
«
Echipele Forst Cantu și Partizan Belgrad 
și-au disputat la Cantu prima manșă a 
finalei competiției internaționale mascu
line de baschet pentru Cupa Koraei. 
Baschetballștil italieni au obținut victo
ria cu scorul de 99—86 (49—44). Pentru 
formația gazdă cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Recalcati (26), Della Fiori 
(22), bienhard (20) șl Marzorati (10). 
Coșgeterii echipei iugoslave au fost Ki- 
kanovici și Dallpagicl. care au marcat 
24 și, respectiv, 20 de puncte. Partida 
retur se va desfășura, la U aprilie, la 
Belgrad.
H
Competiția internațională automobilistici 
„Raliul Firestone’’ s-a incheiat la Bilbao 
cu victoria pilotului vest-german Walter 
Rohrl. care a concurat pe o mașină 
„Opel Ascona". Pe locurile următoare, 
s-au clasat portughezul Antonio Borges 
(„Porsche Carrera”) și spaniolul Carlos 
Pradera („Seata"). Dintre cele 81 de e- 
chipaje care au luat startul, numai 28 
au reușit să 
cursă ai cărei 
a . - -
Cea de-a 72-a __ ... _ .
cicliste internaționale Paris — ____
se va desfășura duminică, cu participa
rea a 171 de rutieri din mai multe țărâ 
europene. Dintre cicliștii care vor fi pre
zent! la start se remarcă belgienii Eddy 
Merckx, Roger de Vlaemlnck, Patrick 
Sercu, Walter Godefroot, italienii Mar
celo Bergamo, Franco Bitossi. olandezul 
Joop Zoetemelk, englezul Barry Hoban, 
danezul Ole Ritter, spaniolul Miguel Ma
ria Lașa șl francezii Poulidor, Danguil- 
laume, Santy, Ovion și Catieau.■
Campionatele internaționale de schi fond 
ale S.U.A. au luat sfirșit la Big Sky 
(Montana) cu desfășurarea probelor de 
ștafetă. In proba feminină de 3X5 km, 
pe primul loc s-a situat formația Nor
vegiei (BJorg Lund, Aslaug Dalii, Berit 
Lammedal), cronometrată cu timpul de 
lh 07:12. Locul doi a fost ocupat, de se
lecționata Suediei — Ib 07:30 Cursa mas
culină de 3X10 km a fost ciștigată de 
echipa R.F. Germania (Emil Lettemaer, 
Georg Zipfel. Walter Demel) — lh 42:30, 
urmată de Norvegia — lh 46:16, Canada
— lh 49:03 și S.U.A. - lh 52:19.

Campionul mondial de box 
grea americanul de culoare 
reman a confirmat că îl va intilni in 
meci pentru titlu pe Ca-sius Clay. întîl- 
nirea va avea loc la 30 septembrie, la 
Kinshasa (Zair), pe un stadion ce poate 
adăposti peste 129 000 de spectatori. Fo
reman a arătat că dacă va termina în
vingător îșl va pune centura în joc în 
fața Lui .Terry Quarry.. Oscar Bon aven a 
sau Ron. Lyle.»
După disputarea a trei etape, in compe
tiția ciclistă „Turul Țării Bascilor44 con
tinuă să conducă spaniolul Domingo Pe- 
rurena. urmat de compatrioții săi Oliva
— la 42 sec șl Lașa — la 59 sec. Etapa 
a treia, desfășurată pe traseul Cenicero
— Irache, a fost cîștigată de Perurena. 
cronometrat pe distanța de 182 km cu 
timpul de 5h 19:15.■
Competiția internațională feminină de vo
lei. desfășurată la Szombathely (Unga
ria), a luat sfirșit cu victoria selecționa-

3—5 concurenți la fiecare catego
rie de greutate).

Luptătorii români au repurtat în 
final un frumos succes : Constan
tin Alexandru (cat. 48 kg), Nicu 
Gingă (cat. 52 kg), Ion Dulică (cat. 
57 kg) la greco-romane și Ladislau 
•Simon (cat. grea) la libere s-au 
clasat pe primul loc la categoriile 
respective. Alți doi sportivi romârii 
au ocupat locuri fruntașe la lupte 
libere : Ion Arapu — locul II la 
cat. 52 kg și Stelian Morcov — HI 
la cat. 90 kg.

Iată ceilalți învingători la: greco- . 
romane : cat. 62 kg — J. Lakatos 
(Ungaria), cat. 68 kg — S. Nemeth 
(Ungaria), cat. 74 kg — V. Sapov 
(Bulgaria), cat. 82 kg — L. Li
berman (U.R.S.S.), cat. 90 kg — 
Al Jeles (U.R.S.S.), cat. 100 kg — 
J. Iiiti (Iugoslavia) și cat. +100 kg 
— A. Zelenko (U.R.S.S.).

terWiine a ce astă dificilă 
traseu a măsurat t 600 km.

IMPASULUI

npflBAfl
practica probele alpine- Firește, pe 
o lungă perioadă ei nu se (X>t stabili 
acolo, pentru a se antrena.

îmbucurător este însă faptul că o 
serie de tineri din regiunile montane 
învață acum și se preocupă îndea
proape de probele alpine. La Petro
pavlovsk, din insula Kamciatkâ, de 
pildă, acolo unde în urmă cu 10 ani 
nici nu se vorbea de aceste probe, 
acum tot mai 
cu regularitate 
urmare, aceste 
tr-o continuă 
registrat unele 
sînt suficiente.
este o chestiune la ordinea zilei, iar 
perfecționarea metodelor de antrena
ment se află în centrul atenției, 
fapt, aceste condiții sînt 
în progresul pe care dorim 
lizăm".

mulți tineri practică 
schiul alpin... Prin 

discipline se află in- 
dezvottare. S-au in- 
progrese, dar ele nu 
Modernizarea piftiilor

De 
esențiale 

rea-să-l

Constantin COMARNISCHI
i

ediție a tradiționalei curse 
Roubaix

1“
și supra-tic, în sarcina cărora cade 

vegherea activității desfășurate pe 
timpurile de curse, au obligația de 
a respecta o prevedere a guvernului 
interzitind organizarea de „curse 
mixte", aceasta pentru «a se evita 
situația ca jocheii albi rămași în 
urmă să fie nevoiți să termine cursa 
galopind cu privirea la spatele unui 
jocheu negru».

în final, autorul evocă încercarea 
guvernului de la Pretoria de a se 
reabilita în fața opiniei 
mondiale organizând acele 
sportive muliirasiale" despre 
observatorul C.I.O. Stan Wright, nota 
in raportul său : „De fapt, în aceste 
pseudo-jocuri multirasiale nu a e- 
xistat nici un concurs de selecție 
între albi și negri, tot așa cum pu
blicul a continuat să fie primit pe 
stadion numai în mizere incinte re
zervate spectatorilor de culoare".

publice 
„Jocuri 

care

EXEMPLE
DE URMAT
Keferindu-se la situația atletismu

lui în Australia, ziarul „THE COU
RIER MAIL" din Syd-’.îey, scrie :

„Evoluția din ultihii ani a atle- 
ților australieni a. prilejuit crunte 
dezamăgiri. Numa'j în depărtatul an

1936, la Olimpiada de la Berlin. Aus
tralia nu a obținut nici o medalie, 
pentru ca la Miinchen să nu fim 
departe de această situație, din care 
ne-au salvat doar medaliile obținute 
de atleta Raelene Boyle finalistă la 
100 și 200 m.

Secretarul federației de atletism, 
Arthur Hodgeson și antrenorul fede
ral Ken Stewart indică drept cauză 
principală a acestei triste situații 
lipsa de preocupare a federației pen
tru formarea de cadre tinere. Fetele 
și băieții australieni nu au unde 
practica atletismul și pe nimeni nu 
pare să-l tuibure o asemenea situație.

Cum se poate ieși din această zonă 
obscură ? Antrenorul Ken Stewart 
o arată cu precizie : „Trebuie să 
studiem in amănunțime - organizarea 
sporturilor în țările -socialiste ale 
Europei. Rezultatele obținute de aces
tea în domeniul sporturilor pot sluji 
tuturor de exemplu. Va trebui să ne 
formăm cadre de specialiști și să ne 
schimbăm mentalitatea. Sportul nu 
este o chemare pentru o anumită 
elită, ci o necesitate socială, un 
tor de mare răspundere pentru 
voltarea rațională a unui popor, 
țările ■socialiste, autoritățile nu 
îngrijesc numai de cei consacrați 
diferitele domenii ale sportului,
menajările și dotările sportive sînt 
accesibile și copiilor și tineretului, 
cadre ale performanțelor de mîine".

fac- 
dez-

Tn
se 
în
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înlocuiri in lotul brazilian oe fotbal
• Felix și Carlos Alberto — indisponibili

RIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres).
— Confederația braziliană a spor
turilor a anunțat scoaterea din lo
tul reprezentativ de fotbal, din 
motive de sănătate, a jucătorilor 
Felix (portar) și Carlos Alberto 
(fundaș) Ambii au făcut parte din 
echipa Braziliei cîștigătoare a titlu
lui mondial în Mexic. în locul lor. 
pentru turneul final al campiona
tului mondial din R.F. Germania 
au fost selecționați portarul Re
nato (Flamengo) și fundașul dreap
ta Nelinno (Cruzeiro)

• în semifinalele „Cupei Olan- 
dei“, N.A-C. Breda a învins cu 3—2 
formația F.C. Utrecht. Finala pro
gramată la 1 mai la Rotterdam, 
va opune formația din Breda 
lui P.S.V. Eindhoven. învingătoa- 
rea lui Ajax Amsterdam-

© în cadrul campionatului en

glez de fotbal s-au desfășurat trei 
meciuri restantă, încheiate cu ur
mătoarele rezultate: Manchester 
United—Burnley 3—3 : Stoke City— 
Newcastle 2—1 ; Tottenham — 
Chelsea 1—2.

• Echipa Dinamo Kiev, aflată 
în turneu în Cehoslovacia, a ju
cat la Bratislava cu formația lo 
cală Slovan. Partida s-a încheiat 
Ia egalitate: 3—3 (3—3). Golurile 
oaspeților au fost, marcate de cu- 
noscuții internaționali Blohin (2) și 
Muntean.

• La Kavala, în cadrul preli
minariilor Turneului UEFA, s-au 
întîlnit, în meci retur, selecționa
tele de juniori ale Greciei și Mal
tei. Tinerii fotbaliști greci au ter
minat învingători la scor: 7—0
(3—0), calificîndu-se pentru tur
neul final al competiției.

DEBUT BUN AL HANDBALIȘIILOR OL LA STEAUA
BUDAPESTA. 5 (Agerpres). — Tn 

capitala Ungariei au început întrece
rile unui turneu internațional mas
culin de handbal, la care participă și 
echipa Steaua București. în primele

In turneul de la Budapesta

ST. HAUKLER A CIȘTIGAT PROBA DE SPADĂ
BUDAPESTA. 5 (Agerpres). — 

Sportivi și sportive din 9 țări au 
participat la concursul internațio
nal de scrimă organizat de clubul 
BSHE din Budapesta. Concurînd 
la două probe, scrimerul român 
Ștefan Haukler s-a clasat pe locul 
întîi în competiția de spadă și pe 
locul doi Ia floretă.

Proba de sabie a revenit ma
ghiarului Nagy, iar la floretă fe-

mei, pe primul loc s-a situat Djub- 
rilova (Bulgaria), urmată de Marie- 
Chantal Demaile (Franța).

Capitala R.P. .Ungare găzduiește 
la sfîrșitul acestei săptămîni un 
alt mare concurs de scrimă, la ca
re iau parte sportivi fruntași din 
Austria, Anglia, Franța, România, 
Polonia Cehoslovacia, Australia și 
alte țări.

două meciuri susținute, handbaliștii 
romani au întrecut cu 25—21 (12—10) 
formația Dukla Praga și au ciștigat 
cu scorul de 22—20 (4—11) 
susținută în compania echipei Ț.S.K.Â. 
Moscova.

Neînvinsă este și echipa Ilonved 
Budapesta, care a dispus cu 24—22 
(15—13) de Dukla Praga și a surcla
sat cu 33—15 (18—8) formația vest- 
germană Wuppertal.

Alte rezultate : Ț.S.K.A. 
va — Ferencvaros 23—19 
Ferencvaros — Wuppertal 
(11-1).

partida

Mosco- 
(10—7) ; 

29—11

TH. GHITESCU AL 5-lea IN
Turneul internațional de șah de 

la Olot (Spania), a fost ciștigat de 
marele maestru maghiar Andras A- 
dorjan cu 8% puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Ostojici (Iugoslavia) și Quinteros

TURNEUL DE LA OLOT
(Argentina) cu 7',ț p., Lombardy 
(S.U.A.) 7 p., Ghițescu (Româ
nia) .— 6'.a p„ Belon (Spania) — 
5*/2 p.. Marls (S.U.A.) și Martin (Spa
nia) — 5 p., Pomar (Spania) — 4 p 
etc. s

PĂREREA LUI RIVELINO
Revista londoneză „WORLD SOCCER" 

a pus o serie de întrebări cunoscutului 
fotbalist brazilian Rivelino cu privire Ia 
șansele sud-americanilor la C.M., retra
gerea lui Pel£, antrenamentul rqodern 
ș.a. Iată, succint, răspunsurile lui Rive
lino :

— în 1966, ne-am dus la „mondiale” 
neprogătiți și am suferit un mare eșec. 
Acum, fotbalul sud-american este hotă- 
rît să contracareze jocul atletic al euro
penilor. O dovadă ultima întîlnire : 
R.F. Germania — Argentina 2—3.

— Retragerea lui Pelâ din naționala 
braziliană este o pierdere imensă. Nu 
cred că lumea a avut vreodată un jucă
tor de talia sa.

— Brazilia va fi una dintre finalistele 
C.M. Am dori să jucăm în meciul decisiv 
cu Argentina.

— Sînt un adept al antrenamentului cu 
mingea. Dar antrenorii, aproape peste 
tot. pun mare accent pe pregătirea fi
zică. Or. pentru un fotbalist nu este ușor 
să alerge 2—3 ture de stadion și să ridice 
haltere. Dar și astea trebuie făcute.

FILMUL „ISTORIA 
FOTBALULUI"

Tn vederea apropiatului campionat 
mondial de fotbal, cineaștii vest-germani 
au realizat filmul „Istoria fotbal ului". 
La realizarea lui și-au dat concursul 52 
arhive de film din 21 de țări ale lumii. 
Filmul cuprinde finalele olimpice, faze 
inedite din întilniri inter-țări, amicale 
sau oficiale, prezentarea unor formații 
altădată celebre : Uruguay tn anii ’20 si 
Austria în anii ’30 etc

SOȚIA IDEALA A UNUI 
FOTBALIST...

posesorul unui computer clin Anglia a 
dezvăluit răspunsurile pe care le-a dai 
aparatul la întrebarea : ce calități tre
buie să aibă soția unui fotbalist ? lată-le ’

— Să nu pună prea multe întrebări 
soțului după un meci pierdut...

— Să nu-i facă observație, dacă In- 
tîrzie puțin după un antrenament.

— Să evite înainte de meci orice dis
cuție despre fotbal, îndeosebi în pre
zența soacrelor.

— Să nu vină la meciuri.
— Să-și încurajeze soțul, ca șj cum el 

ar fl cel mai bLin jucător
Să nu discute chestiuni legate de re

gulamentul de fotbal, pentru că fără 
îndoială ea nu-1 cunoaște mai bine decît 
soțul...

ALBERT IN FRUNTE
Dintre jucătorii unguri, născuți după 

1941 și care s-au retras din activitatea 
competițională, cel mai valoros palmares 
ii are Florian Albert. El a jucat în na
ționala Ungariei timp de peste zece am, 
a a îmbrăcat tricoul reprezentativei de 
74 de ori și a înscris, în postura de ata
cant al naționalei Ungariei. 31 de goluri. 
11 urmează în clasament Ferenc Bene, 
cu 67 de selecționări șl 35 de goluri 
marcate.

FOTBALIȘTII DIN LUMEA 
TURFULUI

Nu există, se pare, nici un studiu asu
pra onomasticii în lumea cailor de curse. 
Și. totuși, aici se întîlnesc cele mai bi
zare nume, cele mai neașteptate „replici** 
ale unor figuri ilustre din diferite alt-® 
domenii.

Un ziar italian ne aduce la cunoștință 
că în noul sezon de trap a apărut pe 
timpurile de curse din peninsulă o gene
rație de... fotbaliști. Un mare proprietar 
de cai care, acum doi ani, își botezase 
patrupedele numai cu nume de adverbe 
(în românește ar suna astfel : Abia, 
Deloc, Numaidccît etc), și-a îndreptat, 
ulterior, atenția spre lumea balonului 
rotund, așa încît pensionarii săi care 
debutează anul acesta se numesc : Ama- 
rildo, Charlton, De Sisti, Julinho, Netzer, 
Nyers, Vieri, ca să nu. se lase mai pre
jos, probabil, un crescător de cai din 
Sicllta și-a botezat noua sa speranță 
Chinaglia !

MĂRIRE Șl DECADENTA
După 16 ani de activitate neîntreruptă 

la West Ham United, Bobby Moore, re
cordmanul selecționărilor în echipa re
prezentativă a Angliei (de 108 ori) și de 
90 de ori căpitan al naționalei, a luat 
drumul Ligii a II-a, semnînd un contract 
cu Fulham.

Decizia a fost luată, după ce West Harn 
United l-a ținut mai bine de două luni 
pe tușă, cu efecte favorabile, se paie, 
pentru această formație, care a acumu
lat. după aceea, 14 puncte din 18 posi
bile.

La 33 de ani, Bobby Moore împărtă
șește soarta altor fotbaliști profesioniști.

Simpaticii „Tip" și 
„Tap“, mascotele tur
neului final al C.M., par 
să fie sortiți unui de
osebit succes — după 
cum caută să ne con
vingă aceste două blon
de vînzătoare ale unui 
magazin de artizanat 

din Miinchen.

Foto : ASSOCIATED 
PRESS

nouă înfrîngerl în nouă meciuri, golave
raj 6—35.

care n-au avut puterea de a părăsi sta
dionul, la primele semne ale declinului.

DIN STATISTICA 
FOTBALISTICĂ '73

1973 a fost pentru toate echipele repre
zentative un an cu un toarte bogat pro
gram com petition al.

• tn 1973 au avut loc de cinci ori mai 
multe jocuri interțărl deci! in 1954 .’

• Țările africane figurează printre ce le 
care au susținut un mare număr de în
tâlniri. Cîteva exemple : Ghana 16. Gui
neea și Zambia cite 14, Zair, Nigeria și 
Coasta de Fildeș cite 13 jocuri.
• Dintre țările europene, cele mat 

multe jocuri le-a susținut formația Po
loniei — 16.
• Ce] mai marc scor dintre două re

prezentative europene s-a înregistrat la 
jocul România — Finlanda : 9—0.

Cea mai slabă evoluție dintre toate 
echipele a avut-o Volta Superioară —

PE SCURT
a Zilele trecute a decedat, intr-un ac

cident de automobil, antrenorul bulgar 
Hristo iliev (38 de ani) fost căpitan al 
echipei Levski-Spartak Sofia. Iliev a fost 
selecționat în reprezentativa Bulgariei 
de 21 de ori șl a participat la turneul 
final al C.M. din Chile.
• Verdictul medicilor clinici! din Mi

lano. unde a fost internat Helenio Her
rera : abținerea <e la orice activități 
fizice și de natură să creeze o stare emo
țională accentuată. Suferind de o com
plicație cardiacă, H.H. va trebui să re
nunțe la meseria de antrenor.

e In programul sportiv al posturilor 
de televiziune din Europa ponderea cea 
mai mare o are fotbalul. în Ungaria 84 
la sută, în Cehoslovacia 82 la sută, iar 
in Franța 80 la sută din totalul timpului 
dedicat emisiunilor sportive.
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