
PROLtTARl M TOArP'TAflLt, VNIȚI-M

ÎNTRECERI IN JUDEȚUL GALAȚI

IERI, DUPĂ-AMIAZĂ, PE STADIONUL STEAUA

SFORT LA 70 DE ANI...

de 
de

Maria- 
Toadcr

Crosul 
au fost

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXX — Nr. 7737 4 PAGINI 30 BANI Miercuri 10 aprilie 1974

Maria Romanov (Cutezătorii), surprinsă în timpul meciului cu Doina 
lonescu

400 DE CONCURENȚI 
LA „CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ"

• Peste 1 200 de tineri și tinere 
din municipiul Tecuci au fost pre
zenți la o întrecere de cros orga
nizată de Consiliul municipal al 
sindicatelor și Comitetul municipal 
al U.T.C. La fete a cîștigat 
na Apreotcsei, iar la băieți, 
Marin.

• La Galați a avut loc 
ucenicilor, la startul căruia
invitați tineri salariați de la între
prinderea mecanică navală, Combi
natul siderurgic, întreprinderea de 
construcții siderurgice. S-au im
pus Ion Șeitan și Ion Manolache, 
precum și Viorica Ispas.

• în organizarea clubului spor
tiv Dunărea, pe faleza gălățeană 
s-a desfășurat un concurs de ci
clism, pe primul loc situîndu-se 
M. Drăgan la juniori mici și Paul 
Lupu la juniori mari (ambii de la 
Dunărea).

T. SIR1OPOL și D. ALDEA
— coresp.

de tineri cooperatori, adoptarea 
unui pian de măsuri pentru buna 
desfășurare a întrecerilor ediției de 
vară a aceleiași competiții și a 
complexului polisportiv „Sport și 
sănătate", precum și definitivarea 
regulamentului de întrecere • între 
asociațiile sportive ale cooperației 
meșteșugărești bucureștene pe anul 
1974. în cadrul ediției de vară a 
„Cupei tineretului", asociațiile spor
tive respective și-au luat angaja
mentul să angreneze în întreceri 
peste 6 000 de participanți.

Năstase (dreapta) șutează puternic, de la distanță, la poarta lui O.F.K. Belgrad Foto : Vasile BAGEAQ

UN PLĂCUT SPECTACOL FOTBALISTIC:

LA TENIS
z . lEona Cotrocenilor — cu terenu
rile devenite atit de familiare din 
parcul Progresul, cu cele mai noi 
de la Școala sportivă nr. 3, cărora 
trebuie să le adăugăm suprafețele 
de joc de la Tenis-club — a fost 
luată în stăpînire, de la începu
tul acestei săptămîni, de peste 400 
de sportivi din Capitală și din țară. 
Primul concurs de tenis în aer li
ber al sezonului — „Criteriul de 
primăvară” — a reușit să stabi
lească această adevărată performan
ță, astfel că din punct de vedere 
al numărului, dar și al calității 
jocurilor, asistăm la un adevărat 
festival al tenisului.

Dornici să-i vadă evoluînd pe 
zgură pe tenismanii noștri fruntași, 
numeroși spectatori au venit la 
Progresul chiar dip prima zi a în
trecerii. N-au regretat pentru că 
Toma Ovici — deși a avut în față, 
în primul tur, un adversar infe
rior cel puțin cu o clasă — a de
monstrat că începe sezonul în țară 
bine pregătit. El l-a întrecut cu 
6—1, 6—1 pe colegul său de club 
Al. Cruceanu.

Speranța clubului „Cutezătorii", 
Maria Romanov, a reușit o perfor
manță meritorie, eliminînd-o în

turul II pe
concursului
15—16 ani,
nov a cîștigat cu 6—3, 6—2.

turul II :
Casapu

CONFERINȚA CADRELOR 
DIDACTICE CARE PREDAU 

EDUCAȚIA FIZICA 
IN JUDEȚUL TIMIȘ

recenta cîștigătoare a 
de selecție la grupa 
Doina lonescu. Roma-

Rezultate seniori,
Marcu (Dinamo) — I.
(Jiul Petroșani) 6—2, 6—2 ; I. Sân
tei (Dinamo) — A. Fodor (Mureșul 
Tg. Mureș) <3—I, 6—4 ; C. Popovici 
(Steaua) — R. Popescu (C.S.U. 
Constr.) 6—2, 6—1 ; senioare, tu
rul I: Mariana Nunweiller (Di
namo Brașov) — * - -
reșul) 6—1, 6—0 ;
nu (Progresul) — Vera Dudaș (Mu
reșul) 6—3, 6—0 ; Vera Rado Pura 
(Poli Cluj) — Georgeta Groza (E- 
lectrica Timișoara) 6—2, 6—3 ; ju
niori 15—16 ani, turul II : A. Dîr- 
zu (Progresul) — C. Predescu (Pro
gresul) 6—3, 6—5 ; S. Zaharia (Di
namo București) — I. Rakoși (Pro
gresul) 6—3, 6—2 ; S. Iovănescu 
(Progresul) — F. Marin (Progre
sul) 6—3, 6—2 ; junioare 15—16 ani, 
turul II: Elena Jecu (Sănătatea O- 
radea) — Camelia Panait (Dună
rea Galați) 6—0, 6—1 ; Lunela O- 
rășanu (Constr. Huned.) — Nico- 
leta Constantin (Progresul) 6—0, 
6—1.

V.

Ana Breda (Mu- 
Ecaterina Roșia-

Sîmbătă a avut loc la Timișoara 
consfătuirea cadrelor didactice care 
predau educația fizică în județul 
Timiș. Lucrările s-au desfășurat în 
spiritul prevederilor Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R., cu privire la 
dezvoltarea continuă 
fizice și sportului. S-a apreciat că, 
deși rezultatele activităților sporti
ve școlare sînt mai bune în an
samblu față de anul precedent, ele 
au fost totuși nesatisfăcătoare. In 
încheiere a luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Telescu, prim-secretar 
Comitetului județean Timiș 
P.C.R., care a făcut o amplă anali
ză a tuturor condițiilor de îmbu
nătățire a activității de educație 
fizică și sport în rîndul școlarilor.

P. ARCAN, coresp. județean.

a educației

al 
al

Ion GAVRILESCU

„ZIUA PREȘEDINȚILOR"

De curînd s-a desfășurat „Ziua 
președinților" asociațiilor sportive 
meșteșugărești „Voința" din Bucu
rești. în programul acțiunii au fi
gurat o informare privind desfășu
rarea „Cupei tineretului", ediția de 
iarnă la care au participat 2 400

<

IN TURNEUL DE BASCHET DE LA KOSICE

REPREZENTATIVA DE SENIORI A ROMÂNIEI
A DEZVĂLUIT FRUMOASE PERSPECTIVE

• Aprecierile antrenorului Mihai Nedef asupra 
evoluției echipei naționale • Agresivitatea în 
apărare și ritmul rapid al acțiunilor au suplinit 
handicapul de talie și de gabarit ® Insuficienta 
rezistență, o ,,moștenire" de la cluburi • Nimeni 
nu este „senator de drept“ • Cernat în selecțio
nata „AII Stars“

f

H

. <

întotdeauna alăturăm noțiunii 
sport imaginea practicării lui 
către copii, adolescenți și oameni 
în floarea vîrstei. Dar aspectele 
surprinse cotidian în cadrul Tenis- 
clubului bucureștean infirmă aceas
tă părere.

„Intr-adevăr, pe lingă numărul 
mare de tineri care vin să practice 
tenisul Ia noi (anul trecut au fost 
peste 1000 de copii) — ne spune 
antrenorul Giinther Bosch —: pot fi 
întîlniți, deseori, și sportivi a că
ror vîrstă este intre 50 și 70 de 
ani. Sînt, de obicei, membrii coti- 
zanți ai clubului, prezenți pe cele 
11 terenuri ale bazei noastre, 
funcție de timpul lor liber și 
programările interne. Pentru ci 
organizează deseori campionate_
casă care se bucură de un deosebit 
interes.

E încă o dovadă a spiritului com
petitiv care ne caracterizează indi
ferent de vîrstă, e o lăudabilă re
plică dată sedentarismului".

R. C. POP, coresp.

în 
de 
se 
de

STEAUA - 0. F. K. BELGRAD 2-2 (1-0)
Pe terenul de fotbal de la Comple

xul sportiv Steaua s-a desfășurat 
ieri după-amiază, un atractiv cuplaj 
fotbalistic.

La ora 15, pe excelentul gazon al 
acestei arene sportive 
apariția cîteva din 
puternicelor cluburi 
ua și Dinamo. I-am 
dat, împreună cu
30 000 de spectatori prezenți în tribu
ne, pe Apolzan, Onisie, Constantin, 
Victor Dumitrescu, Zavoda I și II, 

\Jenei, Tătaru I, Cacoveanu, Ivă- 
nescu, Hălmăgeanu, Staicu etc. (la 
Steaua), pe Nunweiller III și fratele 
său mai mic Nunweiller IV, Vasile 
Alexandru, Octavian Popescu, Szdke, 
Ene I, Dragomir, Uțu, Eftimie, Popa 
(la Dinamo). Am admirat încă o dată 
acuratețea stopurilor și driblingurilor, 
precizia paselor și tăria șuturilor ași
lor de ieri ai fotbalului nostru, azi 
încărunțiți sub povara anilor, dar cu

și-au făcut 
fostele glorii ale 
bucureștene Stea- 
revăzuț și aplau- 
cei aproximativ

inima bătînd Ia fel de puternic pen
tru sportul pe care l-au îndrăgit atit 
de mult și căruia i-au dăruit întrea
ga lor viață.

La ora 16 au intrat, apoi, pe teren 
formațiile actuale ale cluburilor Stea
ua București și O.F.K. Belgrad : Co- 
man — Sătmăreanu, Smarandache, 
Sameș, Nae lonescu — Iovănescu, Du
mitru — Ion Ion, Răducanu, Iordă- 
nescu, Năstase și, respectiv,, Borota, 
—Bojovici, Jokiei, Stojanovici, Mesa- 
novici — Djujici, Kresici — Turudi- 
ja, Zec, Ștefanovici, Stcvanovici.

Steaua a început foarte bine jocul, 
Dumitru (reintrat în formația sa du
pă o absentă de aproape trei săptă- 
niîni) dirijînd acțiunile ofensive ale 
echipei sale, care domină cu autorita
te un adversar preocupat îndeosebi 
de apărare. Cornerele la poarta lui 
Borota se succed Ia intervale de timp 
foarte scurte, dar rămîn fără rezultat. 
Prima mare ocazie de gol este rata
tă de Năstase în min. 6, aflat la nu
mai 3—4 m de poarta adversă. Șu
tul său a fost însă imprecis. Atacan- 
ții militari combină destul de frumos

pină in preajma careului de 16 m al 
formației O.F.K., dar de fiecare dată 
greșesc pasa decisivă. După o jumăta
te de oră de joc, Tătaru il înlocu
iește pe Dumitru, încă nerefăcut com
plet, și Steaua continuă să evolueze 
bine în cîmp, fără să găsească insă 
cheia deschiderii apărării oaspeților, 
bine grupați în preajma suprafeței lor 
de pedeapsă. Abia în min. 39, Marcel 
Răducanu ajunge într-o excelentă po
ziție de șut și cînd toată lumea cre
dea că, în sfîrșit, atacantul militar va 
expedia balonul în poartă, acesta pre
feră încă un 
irosită.

In ultimele 
prize, fazele 
repeziciune la ambele părți. Mai 
tîi ratează Stefanovici (reluare 
capul pe lingă poartă), apoi Ion 
(șut în portar de la circa 5—6

dribling și ocazia este

5 minute ale primei 
de gol alternează

re- 
cu 
in- 
cu 

Ion 
m),

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

au cîștigat „Cupa primăverii" la tir
Campionatul național de șah pe echipe

Fără îndoială, performan
ța obținută de reprezentativa 
de seniori a României la 
tradiționalul turneu interna
țional de La Kosice este re
marcabilă. Aflată la prima 
sa confruntare din acest an, 
într-o componență structu
ral modificată față de cea 
din 1973 și avînd o perioa
dă de pregătire comună de 
numai cîteva zile, echipa 
națională a învins selecțio
natele Cehoslovaciei (din 
rîndul căreia nu au lipsit 
celebrii Zidek, Zednicek, 
Koos șa.), R.S.S. Dituaniene 
(în frunte cu Paulauskas) și 
a realizat cel mai spectacu
los meci al competiției (a- 
precierea aparține tehnicie
nilor și ziariștilor prezenți 
Ia Kosice), în fața formației 
Cubei, medaliată cu bronz la 
Jocurile Olimpice, campioană 
a Jocurilor Panamericane, 
una dintre favoritele cam
pionatului mondial ce se va 
disputa în acest an, în Porto 
Rico. Sportivii români s-au 
clasat pe locul secund, după 
Cuba și înaintea R.S.S. Li
tuaniene. Cehoslovaciei, Bul
gariei și echipei de juniori 
a Cehoslovaciei. Deci, un re
zultat onorabil, obținut în 
urma unei comportări pe ca
re antrenorul principal al 
lotului, MIHAI NEDEF, a 

caracterizat-o drept promiță
toare. întrebîndu-1, într-o 
convorbire avută după înapo
ierea de 
deră că
evoluție 
români, 
sportului MIHAI 
ne-a declarat :

la Kosice, ce consi- 
a determinat buna 
a baschetbaliștilor 

maestrul emerit al 
NEDEF

„Atu-urile echipei noastre 
au fost agresivitatea în apă
rare (zonă-presing. alternată 
cu om la om) și ritmul rapid 
al acțiunilor ofensive, da
torită cărora s-a putut su
plini handicapul de talie și 
de gabarit față de adversarii 
întîlniți. Păstrarea în per
manență a unui tempo ridi
cat a impus utilizarea tutu
ror celor 12 jucători, așa 
cum cere — de altfel — bas
chetul modern. In general, 
apreciez că s-a făcut un bun 
început în ceea ce privește 
modelarea evoluției lotului 
român după cerințele jocului 
actual care solicită o luptă 
acerbă sub panouri, pentru 
urmărire și recuperare, un 
consum fizic și nervos consi
derabil în defensivă, deve
nită impresionant de agre
sivă, uneori chiar dură. Re
gula celor 10 faulturi comise 
într-o repriză nu constituie 
o îngrădire pentru nici o e- 
chipă cu pretenții. Am con
statat acest lucru la Kosice, 
unde toate participantele a- 
veau consemnate cite 10 gre
șeli personale încă din prima 
jumătate a fiecărei reprize".

în continuare, l-am rugat 
pe prof, 
se refere 
constatate 
conizează

„Doresc
ne-a răspuns antrenorul lo
tului, că turneul de la Kb-

MIHAI NEDEF să 
și la defecțiunile 
și la ceea ce pre- 
pentru viitor.

să menționez,

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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RUGBYȘTII JUNIORI
AU PLECAT LA HEIDELBERG

Lotul rugbyștllor români, care va 
participa intre 11 și 15 aprilie la cea 
de a Vl-a ediție a campionatului eu
ropean, rezervat juniorilor, programai 
la Heidelberg (R, F. Germania), a pă
răsit ieri Capitala.

Au tăcut deplasarea î Chenan Ebu, Con
stantin Răileanu, Gabriel Pojar, lancu 
jianu, Vasile lonescu, Emil Drumea, 
Teodorin Tudose, Florentin Ion, Adrian 
Soma, Marin Zafiescu, Floriei Murariu,

i

■

y.

ln acțiune Cernat, jucător 
spectaculos și eficient 

Foto : Dragoș NEAGU

TEOFILO

Mircea Jurj, Ttidorel Grnsu, Vasile Stan
ca, Romeo Dragu, Mircea Nedelcu, Con
stantin Lazăr, Victor Anton. Radu Săn- 
doi, George Milcă. Vasile F pescu, În
soțiți de antrenorii Eduard Denischi, 
Traian Doiclu și de medicul ton Stava- 
rache. De asemenea, printre cavalerii 
fluierului ce vor conduce partide 
din cadrul C.E., se află și arbitrul 
Alexandru Lemneanu.

Mircea Antal (I. E. F. S.) — 400 p
Ieri după-amiază s-a încheiat, pe 

poligonul Tunari din Capitală^ tra
diționala întrecere de inaugurare 
a sezonului de' tir Th aer liber, 
„Cupa primăverii". O competiție 
reușită, cu cîteva rezultate de va
loare — cum au fost, de pildă, cele 
de la pistol viteză (C. Ion 598 p — 
nou record republican) și armă li
beră calibru redus 40 focuri cul
cat (M. Antal — 400 p din tot ati- 
tea posibile) — și cu un mare nu
măr de participanți. Trofeul a re
venit clubului Steaua, care la ma
joritatea probelor a obținut 
mai multe locuri fruntașe.

La ultimele probe, concurenții 
s-au străduit să-și înscrie în pal
mares cifre valoroase și mulți din
tre ei au și reușit. în fruntea aces
tora se situează Mircea Antal, de 
la I.E.F.S., 
libru 
cat a 
te — 
ținut 
gători români. Antal nu a reușit 
însă să se claseze pe primele trei 
locuri la totalul celor trei poziții, 
deoarece a tras mai slab la pozi
ția în picioare și a realizat la 3 X 40 
f 1 131 p (la proba de 40 f culcat 
nii se întocmește clasament). La 
armă calibru redus și standard, o 
frumoasă impresie au lăsat și „ve
teranii” (Gh. Vasilescu — cîștigă- 
tor la două poziții, T. Coldea, 
primul- clasat la poziția genunchi și 
T. Ciulu — locul I la 3 X20 focuri. 
Dintre femei s-au remarcat. în mod 
deosebit, dinamovistele Mariana 
Feodot — a dominat proba de 
3 X 20 f armă standard — și Ani 
șoara Matei, — învingătoare deta
șată la pistol sport.

La talere aruncate din șanț, re 
prezentanții clubului Steaua au 
terminat victorioși : Al Marinescu, 
la seniori și M. Ispasiu, la juniori.

cele

care la armă liberă ca- 
redus 40 focuri poziția cul- 
tealizat maximum de punc- 
400 ! rezultat care a fost ob- 
pînă acum doar de doi tră-

ta armă liberă 40 focuri culcat !
REZULTATE TEHNICE: armă 

liberă 40 f picioare : Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 365 p, 2. P. Săndor 365 
p. 3. T. Ciulu 364 p (ambii de la 
Steaua) ; 40 f genunchi : 1. T. Col
dea (Steaua) 387 p, 2. M. Ferecatu 
(Dinamo) 384 p, 3. Gh. Vlădan 
(Steaua) 383 p ; 3 x 40 f: 1. Gh. 
Vasilescu 1 143 p, 2. M. Ferecatu 
1 135 p, 3. T. Ciulu 1 134 p ; armă 
standard 3 X 20 f — seniori : 1. 
T. Ciulu 563 p, 2. T. Coldea 561 p, 
3. P. Sandor 561 p ; senioare: 1. 
Mariana Feodot 571 p (199 p la poz. 

■culcat), 2. Mariana Tomescu 565 p, 
3. Magda Borcea 564 p (toate de la 
Dinamo). La junioare a cîștigat Eva 
O’.ah (Activui Brașov) 553 p, la ju
niori — A. Sarkozi (C.F.R. Arad) 
561 p ; pistol sport 60 f senioare :
1. Anișoara Matei (Dinamo) 565 p,
2. Maria Popovici (UTA) 544 p, 3. 
Olimpia Demetriade . (Dinamo) 539 
p, la junioare — Dana Teodorescu 
(IEFS) — 547 p, la juniori — Gh. 
Csik (U.T.A.) 553 p ; pistol viteză 
juniori 60 f — G. Calotă (IEFS) 
580* p ; talere aruncate din șanț 
(100 buc.) : 1. Al. Marinescu (Stea
ua) 93 t, 2. St. Popovici (Olimpia) 
91 t, 3. Em Panduru (Steaua) 88 t. 
la juniori (50 talere) — M. Ispasiu 
(Steaua) 46 t.

T. RASȘAN

Universitatea București s-a instalat
Foarte animată, runda a treia 

nu a consemnat 
întâlniri decise : 
șoara — C.S.U. 
și Universitatea 
dicina Iași V/z—La egalitate, 
după dispute destul de prelungite, 
s-au încheiat meciurile Mureșul 
Tg Mureș — C.S.M- Cluj, Poli
tehnica București — I.T. Bucu
rești si Constructorul — Petrolul 
(31/r-3‘A).

Dacă pînă 
gistrate au 
așteptate, în 
ceput să apară micile 
Astfel. Universitatea Eucurești nu 
a putut să obțină mai mult decît 
egalitatea (3'/2—3'’2) în întâlnirea 
cu Politehnica, scăpată anul trecut 
ca prin urechile acului de la re
trogradare (toate cele șapte partide 
s-au încheiat cu remiză!). Nici 
Petrolul nu a putut realiza mai 
mult în fata echipei clujene C.S.M. 
Egalitatea (3—3) s-a menținut și 
între formațiile bucureștene I.T.B. 
și Constructorul, dar aici o partidă 
s-a întrerupt si de-abia rezultatul 
acesteia va decide soarta întîlni-

totuși decît două
Medicina Tinii-
Brașov 51/»—l’/a 

București — Me-

aici, rezultatele înre- 
fost aproximativ cele 
runda a patra au în- 

surprize

rii. Surpriza cea mai mare au pro
dus-o jucătorii de la C.S.U- Bra
șov, care îi conduc cu 37z—2*/z (1) 
pe reprezentanții Medicinei din 
Iași. Singura întâlnire decisă în 
runda a patra a fost aceea dintre 
Medicina Timișoara și Mureșul 
Tg. Mureș 4'A—2Vj.

Pină la încheierea celor două 
partide întrerupte, despre care am 
vorbit mai înainte, după patru 
runde clasamentul se prezintă ast
fel : Universitatea 7, Petrolul, Me
dicina Timișoara 6. Constructorul 
(1), C.S M., Politehnica 4, 
(1), Mureșul 3, Medicina 
C.S.U. (1) 0 puncte.

Așadar, lupta pentru 
anunță mult mai deschisă 
așteptam, loturile de 
majoritatea echipelor 
concurs fiind de forțe 
egale.

Iași
I.T.B.

(1),

titlu 
decît 

care dispun 
angajate în 
aproximativ

se 
ne

Th. NICOARĂ

UNIVERSITATEA

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE DIRT-TRACK
DIN ACEST SEZON

După ce vor lua startul duminică 
în etapa I a campionatului republi 
can de dirt-track. cei mai buni vi- 
teziști ai pistei de zgură din țara 
noastră vor evolua, alături de aler
gători valoroși din Ungaria, Ceho-

slovacia, Bulgaria și Polonia, în pri
mul concurs internațional al anului, 
întrecerile se vor desfășura marți 16 
aprilie pe pista stadionului Voința 
din Sibiu. Două zile mai tîrziu, va 
avea loc la București revanșa întâl
nirii internaționale.

Șl SPORTUL
din care spicuim : studenții 

participă cu entuziasm la în
trecerile din cadrul „Cupei ti
neretului" ; fișier cu rezultate ; 
viitorii profesori de educație fi
zică pregătesc un mare ansam
blu în cinstea zilei de 1 Mai.

VASILE NEMEȚEANU CONDUCE
ÎN „CUPA PRIMĂVERII"

A

>-?■ -

;W:' ■■
<

LA PENTATLON MODERN
AZI, ÎN PROGRAM, DOUA PROBE

pentatlon modern 
primăverii" a con

Concursul de 
dotat cu „Cupa r 
tinuat ieri cu cea de a doua pro
bă, scrima. întrecerea a avut loc 
în sala clubului Steaua și a oferit 
dispute interesante, spectaculoasa 
Organizatorii au stabilit, dat fiind 
numărul concurenților, că această 
probă să se desfășoare după for
mula fiecare cu fiecare. într-un 
singur tur, valoarea unei victori’ 
fiind de 57 p. La startul probei a 
fost consemnat abandonul lui Du 
mitru Spîrlea, liderul întrecerii, o- 
prit de medic de a continua corn

STEVENSON

DIN NOU LA BUCUREȘTI!
La tradiționalul turneu internațional de box „Centura de 

aur", care se va disputa la București în perioada 5—12 mai, 
și-au anunțat participarea și boxerii cubanezi. Din delegația 
cubaneză vor face parte campionul olimpic Teofilo Stevenson 
și vlcecampionul olimpic la categoria semigrea Gilberto 
Carrillo. »

a

i

luni 
ac- 
de

petiția. E] a prezentat încă de 
seara o stare febrilă, care s-a 
centuat î« cursul dimineții 
marți, fapt ce a determinat măsura 
amintită.

Cit privește întrecerea propriu- 
zisă, aceasta ne-a oferit destule e- 
lemente oarecum neașteptate. Mai 
întîi, succesul realizat de tânărul 
pentatlonist Vasile Nemețeanu, de 
la Olimpia II, care a terminat pe 
primul loc, înaintea unor sportivi 
consacrați și cu cărțj de vizită e- 
vident mai bogate. El a dovedit 
multă siguranță, a adoptat tactica 
adecvată în fiecare asalt, repurtînd 
un succes mai puțin scontat dar 
pe deplin meritat. Favoritul pro
bei, Constantin Călina, fiind în
vins de Liviu Pătrașcu, Dan Mitici, 
ytefan Cosma și Iosif Gamvici, a 
fost nevoit să se mulțumească cv 
poziția a doua evident sub posi 
bilitățile și pretențiile lui. De alt 
fel, trebuie să remarcăm că tine 
rii pentatloniști, aflațj în pregătire 
,pentru „Cupa Prietenia", ce ur
mează a fi găzduită în acest an de 
țara noastră, au dovedit ș, ieri evo
luții remarcabile. Liviu Pătrașcu

IA
8

•/
Constantin Călina (stingă) susținînd 
scrimă de ieri dimineață, in care a 
rezultat, Călina deține poziția a

un nou asalt în cadrul probei de 
ocupat locul al doilea. Cu acest 
doua și după două probe.

Șc. sp. 1) și Ștefan Cosma (Univer
sitatea Timișoara II) s-au clasat pe 
ocurile 3—4 ale probei cu cite 

i 000 p. Dar, iată clasamentul : 1 
Vasile Nemețeanu (Olimpia II) 16
Ictorii — 1 114 p, 2. Constantin 

Călina (Olimpia I) 15 v — 1 057 p, 
3—4. Ștefan Cosma și Liviu Pă- 
trașcu 14 v — 1 000 p, 5—6. Alex. 
Naghi (Olimpia I) și Iosif Galovlci 
(Universitatea Timișoara 1) 13 v —

943 p. După două probe : 
al — V Nemețeanu 2 214 
tina 2 125 p, St. Cosma 
echipe: Olimpia I 6 182 
Timișoara I 5 924 p, 
4 744 p.

Astăzi sînt programate două pro
be : dimineața, la poligonul Tunari, 
de la ora 9 — tirul, iar după-a
miază Ia bazinul de Ia „23 August11, 
de la ora 17,30 — natația.

individu- 
p, C. Ci- 
2 098 p ; 
p, Univ, 

Olimpia II
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ORE DILATATE
LA BACARA PASIUNII

LA CLUBUL DE ȘAH TIMIȘOREAN

CUPA FEDERAȚIEI"
AU SOSIT PRIMII OASPEȚI: 

JUCĂTORII DE LA R.T.I. MINSK

// S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE DIVIZIEI B LA VOLEI
Duminică s-a disputat ultima 

etapă a campionatelor Diviziei B 
de volei. Iată rezultatele 
trate :

înregis-

Tr. Tudose, Gh. Arsenic. I. Ghișa, 
P. Topea, C. Iilipescu, C. Gruia, 
N. Magda, P. Comșa, 
Costin).

I. lancu, N.

Sala 
tra

de

Știind că Timișoara este un oraș 
inundat de verdeață la venirea pri
măverii și că acest anotimp popo
sise pe meleagurile bănățene cu 
mult înaintea datei cînd ziua ega
lase noaptea, bucureșteanul — ve
nit și el dintr-o timpurie și nefi
rească anticipare a verii în plin 
martie — credea că nu va mai 
găsi la clubul de șah timișorean 
aceeași animație ca în timpul ier
nii. S-a înșelat, însă, pasionații 
sportului minții văzînd în cîmpul 
alb-negru o armonie mai atrăgă
toare decît explozia coloristică din 
parcurile ce însoțesc Bega, din car
tierele vechiului municipiu. Drept 
pentru care își face autocritica de 
rigoare și, pentru a dovedi că nu 
e formală, dedică aceste rînduri 
denotaților șahului din Timișoara, 
celor care au înființat clubul și-i 
animă activitatea.

Strada Vlad Delamarina nr. 1. 
O clădire care acum un an și ceva 
părea... predispusă la demolare. A- 
cum ea este o gazdă primitoare 
pentru șahiști, orele de program 
ale clubului, dilatîndu-se la flacă
ra pasiunii. Căci ce altceva decît 
pasiune poate fi perseverența cu 
care președintele comisiei județe
ne de șah, profesorul doctor do
cent Pius Brînzeu, rectorul Insti
tutului de Medicină timișorean, 
membru corespondent al Academi
ei R.S.R., a căutat înțelegerea fo
rurilor locale pentru ca șahul să 
aibă un lăcaș al său ? Cu care și-a 
aliat trustul local de construcții 
pentru ca vechea clădire să nu-și 
mai respingă de la intrare vizitato
rii. Si odată intrați, să-i ademe
nească, mereu și mereu, prin căl
dura unui cămin, prin atmosfera 
de emulație intelectuală, deopotri
vă de studiu și de concurs în fața 
meselor de joc. La parter — clu
bul de șah, deschis tuturor iubito
rilor acestei discipline, unde nu de 
puține ori omul vine în trecere, 
„chibițează” îmbrăcat cu paltonul, 
ca apoi să-l vezi peste o oră-două 
așezat comod la masa de joc, cu 
ochii nu la ceasul de mină ci la 
cel de control... La etaj — secțiile

de performanță ale cluburilor Me
dicina și Universitatea. Numitor co
mun . tabla cu 64 de pătrate și... 
pictura, pentru că expoziția per
manentă donată de filiala județea
nă a Uniunii artiștilor plastici și 
periodic împrospătată este aci un 
adiacent firesc al rigorii și inspi
rației.

Ce reprezintă șahul în Timișoa
ra ? Ne răspunde Alexandru loan, 
secretarul clubului Medicina: „Sec
ția noastră de performanță și-â în
scris numele pe tabela de onoare 
a campionatului feminin pe echi
pe, cîștigînd în ultimii trei ani 
titlul național, în 1973 obținînd și 
locul III în întrecerea echipelor 
mixte. Maestra internațională Ger
trude Baumstarck și maestra Su- 
zana Makai, componente ale echi
pei mediciniste, au reprezentat și 
culorile naționale. Dar șahul este 
la Timișoara mai mult decît o în
trecere, este o modalitate de a-ți 
petrece timpul liber intr-un cadru 
civilizat, intr-un mod instructiv și 
recreativ. Iată de ce clubul nostru 
de șah răspunde efectiv unei nece
sități, de ce nu miră pe nimeni 
că secretarul comisiei județene de 
șah, Zoltan Varodi, este și un ani
mator al clubului ia cei optzeci de 
ani ai săi, că un concurs pentru 
șahiștii neclasificați (sistem bănă
țean, cum îi spune Zoii baci) a 
reunit 211 concurenți, dintre care 
45 au și luat categoria a III-a, iar 
18 categoria a Il-a (marea majori
tate tineri), fiind apoi legitimați la 
diverse secții. Cursurile de inițiere 
pentru copii între 8 și 12 ani sînt 
o obișnuință, iar dacă întîlnești în- 
tr-o dimineață la club un grup de 
copii înseamnă că sînt cei recru
tați de prof. Aurel Jigman — un 
alt devotat al șahului — în urma 
cursurilor de inițiere și a con
cursurilor de dezlegări organizate 
în diferite școli. 45 de mese avem 
la club și zilnic, între orele 17 și 
22 circuitul este complet. Vă pu
teți. deci, imagina, ce va fi la pro
iectatul simultan cu maestrul in
ternațional Victor Ciocâltea !“.

Paul SLAVESCU

De vineri pînă duminică, 
sporturilor din Cluj găzduiește 
diționalul turneu internațional 
baschet masculin „Cupa federației", 
competiție ajunsă la ediția a V-a 
Așa cum am mai anunțat, la între
ceri iau parte reprezentativele de 
seniori ale României, Ungariei și 
R.F. Germania, precum și echipa 
sovietică R.T.I. Minsk, participantă 
la campionatul unional. ,

Primii oaspeți sosiți în țara noas
tră sînt sportivii sovietici care au 
aterizat — ieri — pe aeroportul 
internațional Otopeni, și care, în 
cursul după-amiezii, au și plecat

tot cu avionul, la Cluj. R.T.I. Minsk 
a deplasat cel mai bun lot, alcătuit 
din (între paranteze, înălțimea) : 
Vladimir Kravcenko (2,14)\ Feodor 
Artemenko (2,04), Pavel Belikov 
(2,00), Vladimir Krisevici (1,99), A- 
leksandr Popkov (1,97), Viktor Gu- 
zic (1,95), Nikolai Kasnițki (1,92), 
Konstantin Șereveria (1,88), Ghena- 
di Titkov (1,86) și Evgheni Kovalev 
(1,85). Antrenor emerit: Ivan Panin.

Selecționata R.F. Germania este 
așteptată în cursul zilei de azi în 
Capitală, de unde va pleca la Cluj, 
iar cea a Ungariei va sosi direct 
în orașul gazdă, joi dimineață.

MASCULIN : Unirea
Brăila — Politehnica Iași
Aurora Bacău — Relonul Săvinesti 
3—1. C.S.U. Pitești — C.S.M. Su
ceava 3—0, C.S.M. Delta

Locomotiva București

Tricolor
1—3,

•k
serii ale 
au fost

camptonatu- 
dominate de

Tulcea
3—0,

Cele patru 
lui masculin 
formațiile C.S.M. Suceava și Poli
tehnica Iași (seria A), Delta Tul
cea și Electra București (seria B), 
Petrolul

C.S.U. Galați și Universitatea Iași 
, (seria A), Spartac București și Uni
versitatea București (seria B), 
Voința Brașov și Voința M. Ciuc 
(seria C), Corvinul Deva și Medi
cina Tg Mureș (seria D). Semifi
nalele programează următoarele 
întîlniri : Universitatea Iași—Voin
ța Brașov, Voința M- Ciuc — 
C.S.U. Galați, Medicina Tg. Mureș 
— Spartac București și Universi
tatea București — Corvinul Deva 
(meciuri tur și retur). Câștigătoa
rele participă . la 
pentru promovare 
regulamentului, au 
divizie formațiile

Confecția București..
Caransebeș, C.F.R. 
lin) ; Tomistex Constanța, 
București, I.G.C.M, Brașov 
ța Oradea (feminin).A REÎNCEPUT DIVIZIA B

în prima etapă a celui de ai 
patrulea tur (ultimul) al diviziei 
B la baschet, au fost înregistrate 
următoarele rezultate :

MASCULIN: Sănătatea Satu 
Mare — Unirea Dej 79—46 (37— 
22), C.S.M. Iași — Politehnica 
Iași 56—86 (34—41), Medicina Tg. 
Mureș — Mureșul Tg. Mureș 
86—61 (34—27) — derbyul mure- 
șan a revenit din nou studenților, 
care s-au distanțat în repriza se
cundă. Cele mai multe puncte : 
Țedula 37, Bencze 25 pentru Me
dicina, respectiv Covaci 19 ; U.M. 
Timișoara — C.S.U. Brașov 49—72 
(21—36), I.E.F.S. II — Universi
tatea București 51—33 (26—19)
— cele mai multe puncte : Safar 
12, Catincescu 10 pentru I.E.F.S. 
II, respectiv Cristea 14, Kiselev- 
schi 10; A.S.A. București — 
hitectura 65—45 (27—24) — 
mai multe puncte : Neagu 
Banu 10 pentru A.S.A., respectiv 
Opric 10, Botez 9 ; Voința Bucu
rești — Progresul București 74—58 
(38—24) — cele mai multe puncte: 
Birsan 26 pentru Progresul; Mi
ne Energie 
65—57 
A.S.A. 
limpia Sibiu 
69—67

FEMININ : Universitatea Bucu
rești — I.E.F.S. II 47—35 (24—19), 
Rapid Deva — Universitatea Cra
iova 54—49 (25—22), Știința. Me
diaș — Metalul Salon ta 48—66 
(23—38), Medicina București —

Arhitectura 31—48 (15—25) — cele 
mai multe puncte: Costăchescu 9, 
Dumitru 7 pentru Arhitectura, 
respectiv Georgescu 9, Cîrje 8; 
Știința Sf. Gheorghe — Inst. Pe
dagogic Tg. Muneș 34—53 (26—31).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții P. Comșa, D. Den- 
ghel, C. “ “ •"
cu, Gh.
noveanu, 
conescu.

Crețu, C. Albu, I. Iones- 
Briotă, R.C. Pop, Z. Rîș-
I. Simion, Dumitru Dia- 

I. Toth.

TURNEUL DE LA KOSICE
b

Ar
cele

12,

P.T.T. București 
(36—22), Voința Tulcea — 
Bacău 52—68 (24—26), O-

Știința Mediaș 
(49—33).

(Urmare din pag
sice a constituit, în primul rînd, 
un test pentru toți jucătorii și că 
rezultatul testului îl consider po
zitiv atît pentru că a reliefat do
rința de afirmare a sportivilor, în
cadrarea lor într-o atmosferă de 
muncă și disciplină, acceptarea cu 
convingere a eforturilor sporite la 
antrenamente și în cursul întâlni
rilor, cît și pentru că a scos în evi
dență unele carențe. Cea mai im
portantă deficiență consider că 
este insuficienta rezistență în re
gim de ritm alert, cu efecte ime
diate și concrete asupra puterii de 
concentrare în apărare și eficien
ței aruncărilor la coș. Aceasta es-

turneului de Ia 
tehnică a com-

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE Șl INERINGERILE EOR

La încheierea 
Kosice, Comisia 
petiției a selecționat următoa
rea echipă sub denumirea „AII 
Stars" : U. Herrera, Chappe 
(Cuba), Paulauskas (R.S.S. Li
tuaniană), Koos (Cehoslovacia- 
seniori), Cernat 
Bravo, Cernat I

(Românio).

„moștenire" a

BASCHET: GABRIELA CIOCAN (Politehnica)
„REPLICA ECHIPEI I. E. F. S.
Cu toate că mai sînt de disputat 

încă patru etape, actuala ocupantă 
a locului I în campionatul femi
nin de baschet — Politehnica Bucu
rești — este virtuală cîștigătoare a 
titlului, avînd un avans de 5 puncte. 
Iată opinia Gabrielei Ciocan, una 
din jucătoarele de bază ale echipei, 
în legătură cu recent disputatul 
turneu de la Timișoara :

„Eram foarte sigură că acest tur
neu va fi hotărîtor pentru noi, 
deoarece urma să întîlnim princi
palele noastre adversare: I.E.F.S. 
și Voința. N-aș putea spune că am 
avut un program special de pre
gătire în vederea acestor meciuri,

0 SURPRIZA NEPLĂCUTĂ!“
antrenamentele desfășurîndu-se nor
mal. Ca să obținem din nou titlul, 
ne trebuiau cel puțin două victorii. 
De aceea, am abordat fiecare în- 
tîlnire cu toată seriozitatea și, to
tuși, cu o oarecare prudență, mo- 
bilizîndu-ne la maximum, respec-

tind întocmai indicațiile antrenoru
lui Grigore Costescu, care și-au 
dovedit și de această dată efi
ciența. ' Sin.ceră. săl'fiu, menținerea 
dreptului de a juca în C.C.E., unde, 
sper să reedităm bunele evoluții 
din anul acesta, ne-a fost facilitată, 
după părerea mea; și de replica ’ 
modestă primită din partea echipei ’ 
I.E.F.S. care, a constituit, pentru 
mine, o surpriză neplăcută".

CICLISM:
„ÎN CLIPA DECISIVA. NU

Un merituos cîștigător al primei 
etape în cursa juniorilor mari a 
„Cupei orașelor", Costel Vizitiu, 
ne-a prezentat astfel succesul său :

„Am așteptat cu deosebită nerăb
dare această frumoasă și dificilă 
competiție. Cu speranța unei bune

RUGBY 1
DIVIZIEI ACLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Gr. Roșie
3. Farul
4. „U“ Timișoara
5. „Poli" Iași 
S. Agronomia
7. Dinamo
8. Sp. studențeso 
9 Gloria

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

») Echipa Vulcan 
Un punct pentru 
t,Cupa Federației".

Menționăm că . 
comisiei de disciplină jucătorii Du
mitru, Mușat și Marica — toți trei 
de la Farul — rămin suspendați 
pe 4 etape (începînd cu data de. 7 
aprilie). în consecință, în meciul 
Steaua — Farul, rezultatul real este 
de 4—0 (deci nu 13—9), deoarece 
echipa constănțeană — ignorînd 
dispozițiile federației — a folosit 
acest meci jucătorii suspendați 
mintiți mai sus.

a fost penalizată cu 
o neprezentare ,în 

printr-o hotărîre a

14 12 1 1 261: 82 30
13 11 1 1 164: 77 36
14 9 2 3 178: 61 34
14 7 3 4 115: 96 31
14 6 2 6 94:124 28
14 6 1 7 95:183 27
14 5 2 7 122:101 26
13 5 1 7 109:106 24
14 5 0 9 83:126 24
14 4 2 8 88:154 24
14 3 3 8 94:132 23
11 5 1 5 95:103 22
14 4 0 10 55:139 21*)
13 3 1 9 70:139 20

în 
a-

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Duminică s-a jucat o etapă „pli

nă" în Divizia B de rugby, dîn- 
du-se startul și în seriile a III-a 
și a IV-a. Iată rezultatele primite 
de la corespondenții noștri : seria 
I : Politehnica—Constructorul 0—33. 
Tînărul Petrolist — Petrochimistul 
Pitești 6—15, A.S.E. — Olimpia 
3_15. Aeronautica — Dunărea Giur
giu g—3 ; scria a Il-a: Albatros 
Eforie Sud — Portul Constanța 
10—18, Dacia — Constructorul 4—0, 
Cimentul Medgidia — C.F.R. 11—4, 
I.T.C. — Chimia II Năvodari 0—4 ; 
seria a III-a: Agronomia Iași — 
Constructorul Buzău 0—7, U.R.A 
Tecuci — Minerul Gura Humorului 
0—3, C.S.M. Suceava — Ancora Ga
lați 30—3 ; seria a IV-a : Precizia 
Săcele — Electroputere Craiova 
43—0, C.F.R. Brașov — Minerul Lu- 
p'eni 38—7, Dacii I.P.A. Sibiu — 
Știința II Petroșani 13—0.

Corespondenți : O. Bălțeanu, P. 
Enache, G. Toma, C. Popa, N. Teo- 
dorescu, V. Diaconescu, V. Boroș, 
C. Alexa, V. Secărean, I. Boțocan.

JUDO:
/

La finalele 
duale de judo 
fășurate sîmbătă 
Capitală, dintre

COSTEL
Ml AM PIERDUT

IONEL LAZĂR (Dinamo București)
„NU AM RISCAT

republicane indivi- 
ale seniorilor, des- 

și duminică în 
tofi cei 6 campioni

VIZITIU (Brăila)
CUMPĂTUL I"

eu cît și ceilalțicomportări, atît 
elevi ai antrenorului Mihail Simion, 
am alergat mulți kilometri, con- 
știenți că numai o pregătire supe
rioară poate aduce roade bogate. 
Și, după 'cum mă așteptam, între
cerea de sîmbătă a fost deosebit 
de dîrză, toți concurenții vizînd o 
cît mai bună clasare în prima zi. 
M-am menținut permanent în plu
tonul prim. Nu am atacat imediat, 
ceilalți mă suspectau, știau că sînt 
un bun sprinter. Am calculat în 
final momentul, mergeam bine, 
cînd piciorul mi-a scăpat din rap- 
trapă (datorită neglijenței mele). 
Atunci a fost clipa decisivă, adver
sarii credeau că am rămas. Dar. 
nu mi-am pierdut cumpătul și, cu 
un ultim efort, am reușit să trec 
primul. Succesul meu, coroborat cu 
victoria pe echipe, mă bucură, dar. 
știu, mă și obligă în viitor".

HANDBAL:

INUTIL !"
anul trecut, numai dinamovistulde 

bucureștean Ionel Lazăr și-a păs
trat titlul.

„De fapt toate victoriile pe care 
Ic-am obținut la aceste finale — 
fără 
buie să spun că le așteptam. în 
timp 
total 
ria mea — mijlocie — aveau mari 
emoții înainte de a intra pe sal
teaua de concurs — unii nu reu
șeau să le ascundă cîtuși de puțin, 
— eu eram foarte liniștit. Pînă nu 
de mult căutam în fiece moment 
să finalizez procedeele tehnice pen
tru a obține ippon-ul, chiar dacă 
trebuia să risc. Mi-am dat seama 
însă că aveam 
Iată de 
cu pas 
seamnă 
bile de
Chiar la aceste finale din cele cinci 
partide pe care le-am susținut, de 
trei ori am ieșit victorios prin 
ippon. Să precizez insă, niciodată 
n-am riscat. Sper că voi fi selec
ționat în lotul pentru apropiatele 
campionate europene de la Londra. 
Adoptind aceeași tactică voi încer
ca obținerea unui rezultat cît mai 
bun".

te, din păcate, o 
manierei în care se fac antrena
mentele la cluburi și sînt susținu
te partidele din campionatul repu
blican. In plus, s-a observat — 
uneori — lipsă de coeziune, fapt 
inerent dacă ținem seama că pe
rioada de pregătire comună a du
rat numai cîteva zile. ~ 
uităm că „momentul 
fost doar un debut șl 
aprilie reprezentativa 
mai susține două examene: pri
mul chiar în această săptămînă cu 
prilejul '„Cupei "federației", celă
lalt între 23 și 28, la „Marele pre
miu al orașului Sofia". Ambele 
turnee constituie ocazii de a face 
noi verificări, de a ne lămuri asu
pra posibilităților reale ale fiecă
rui jucător în acest sens, este bi
ne să se știe că lotul va suferi 
modificări în funcție de capacita
tea manifestată de fiecare compo
nent al lui st că nimeni nu este 
„senator de drept". Valoarea, serio
zitatea in pregătire și dăruirea în 
timpul meciurilor sînt singurele 
argumente care aduc selecționarea 
în reprezentativa de baschet a 
României".

Dar, să nu 
Kosice" a 

că in luna 
română va

a fi

ce
29),

lipsit de modestie — tre-

mulți dintre judoka (în 
aflați în luptă la catego-

o tactică greșită, 
ce, de atunci, urmăresc pa« 
doar victoria. Asta nu în
că ocolesc ocaziile favora- 
a cîștiga înainte de limită.

IRENE OANCEA (Rulmentul Brașov)
„PUTEAM SA

în cadrul celei de a Il-a 
a diviziei A de handbal feminin, jo
cul Confecția — Rulmentul Brașov 
a oferit spectatorilor o interesantă 
evoluție a scorului, ambele formații 
conducînd, pe rîpd, victoria reve
nind în cele din urmă echipei 
bucureștene, cu 13—9. La încheie
rea partidei am solicitat jucătoarei 
Irene Oancea, căpitanul team-ului 
brașovean, o scurtă declarație.

„De la bun început vreau să 
subliniez că puteam învinge Con
fecția ! în prima parte a meciului 
atacul nostru a funcționat mai 
bine și dacă apărarea se dovedea 
Ia fel de inspirată era posibil să 
ne detașăm la 2—3 goluri și să

ÎNVINGEM CONFECȚIA I"
etape

<
victorie.luăm o opțiune pentru

N-a fost, însă, așa ! în apărare 
ne-am grăbit, am urmărit mai mult 
intercepțiile și atunci cînd am reu
șit să le realizăm am ratat copilă
rește din poziții cum nu se poate 
mai favorabile. Antrenorul nos
tru Fr. Lechner n-a fost supărat 
de acest eșec, pentru că — așa cum 
probabil știți — Rulmentul are în 
momentul de față o garnitură nouă, 
cu multe jucătoare tinere,, lipsite 
de experiență. Meciul cu Confecția 
ne-a dovedit că putem emite, to
tuși, pretenții în momentul în care 
ne vom omogeniza și cînd tinerele 
noastre colege vom acumula puțină 
experiență".

DE ASTĂZI, LA BAZINUL

CAMPIONATELE REPUBLICANE
Desfășurată pînă acum pe plan 

local, activitatea internă a sărito
rilor de la trambulină este încu
nunată prin disputarea finalelor 
campionatelor republicane în ba
zin acoperit, programate — înce- 
pînd de astăzi, pînă în ziua de 
miercuri 17 aprilie — în Capitală. 
Vor lua parte copii, juniori și se
niori ai formațiilor Progresul și 
clubul sportiv Școlarul București, 
Crișul Oradea, Școala sportivă și 
Independența Sibiu, C.S.M. Cluj.

Bazinul „23 August" va găzdui 
întrecerile după următorul pro
gram : astăzi (salturi de la tram-

„23 AUGUST"

ALE SĂRITORILOR IN APĂ
de 1 m băieți și platformăbulina 

fete) și vineri (trambulină fete și 
platformă băieți) — campionatul ju
niorilor ; sîmbătă (salturile de la 
trambulina de 1 m), duminică 
(trambulină băieți și platformă fe
te) și luni (trambulină fete și plat
formă băieți) — campionatul copi
ilor ; marți 16 (trambulină băieți 
și platformă fete) și miercuri 17 
aprilie (trambulină fete și platfor
mă băieți) — campionatul seniori
lor.

Orele de desfășurare a reuniu
nilor : în fiecare zi .de la ora 9 
și de la ora 16.

(mascu- 
Viitorul 
și Voin-

... .

Ploiești și C.S-U. Brașov

Se organizează și un 
pentru lotul națio-

HANDBAL
diviziei A de handbal se va 
după următorul program :

Blocaj reușit al jucătorilor de la Confecția 
dicina)
Electra București — Farul Con
stanța 3—0, Medicina București — 
Confecția București 2—3, Explora
torul Caransebeș — Corvinul Hu
nedoara 3—1, C.S.U. Brașov — 
Petrolul Ploiești 3—0, Voința Alba 
Iulia — Electroputere Craiova 1—3, 
Industria sîrmei C. Turzii — Me
dicina Timișoara 2—3, Alumina 
Oradea — Foresta Arad 3—0 
(neprezentare), Silvania Șimleul 
Silvaniei — CF.R. Cluj 3—1.

FEMININ : C.S.U. Galați — Con
fecția București 3—0. - Universita
tea Iași — Ceahlăul P. Neamț 3—2, 
Voința Craiova. — Dțapețul roșu 
Sibiu 3—1, Dacia Pitești — I.G.C.M. 
Brașov 3—1. Corvinul Deva — Me
dicina Tg. Mures 3—0, Voința M.‘ 
Ciuc — Voința Brașov 3—0, C.S. 
Zalău — Medicina Timișoara 1—3, 
Viitorul București — Universita
tea Brașov 3—2. C.P.B. — Spartac 
București 3—1. Progresul — Flacă
ra roșie București 3—1, Tomistex 
Constanța — Știința Bacău 0—3. 
Voinția Oradea — Constructorul 
Arad 0—3 (neprezentare).

(Rezultatele ne-au fost comunica
te de corespondenții : V. Săndu- 
lescu, M- Marin, M. Bonțoiu, V. 
Pașcanu, I. Jura, C. Ștefănescu,

IN PRIMUL CONCURS DE CANOTAJ AL ANULUI„CUPA STEAUA" LA FOND A REVENIT ORGANIZATORILOR
Primăvara, capricioasă ca de o- 

bicei, a adus totuși canotorilor po
sibilitatea de • a ieși la lucru pe 
apă, după un lung și destul de 

care 
și în

plictisitor „sezon mort", în 
s-a muncit intens la bacuri 
sălile de forță.

Steaua a organizat cel 
concurs pe 1974, destinîndu-1 
cerilor de fond (4000 m) și 
du-I cu o cupă, rîvnită la fel de 
mult de participants și de... orga
nizatori !

La startul celor trei probe s-au 
aliniat 36 de echipaje (13 la 2 f.c., 
17 la schif simplu și 6 la 2+1) 
din trei cluburi bucureștene: Di
namo, CNU și Steaua. întrecerile 
au fost spectaculoase, și au adus 
chiar cîteva surprize, în fruntea 
cărora putem plasa înfrîngerea su
ferită de echipajul campion euro
pean Ilie Oanță — Dumitru Gru- 
mezescu (care, e drept, nu este

dinții 
între- 
dotîn-

specializat pentru fond). Se cu
vine a mai fi subliniată și buna 
comportare avută de schifiștii ti
neri, care au dat serios de furcă 
mai experimentaților lor adversari.

REZULTATE, schif 2 f.c. ; 1.
Steaua (Nistoroiu — Georgescu) — 
15:39,3 ; 2. Dinamo (Oanță — Gru- 
mezescu) — 15:41,3 ; 3. Dinamo (Mi- 
tarcă — F. Papp) — 15 : 51,6 ; schif 
2+1: 1. Dinamo (Tudor, Ceapura+ 
Gheorghiu) — 16:34,4 ; 2. Combina
ta Steaua — Dinamo (Naumenco, 
Moldovan + Gh. Ovidiu) — 16:51,7: 
3. Steaua (Lacatoș, Capornai+ San
du) — 17 :13,5 ; schif simplu ; 1. 
Mereuță (Steaua) — 16,13; 2. Si- 
Iassi (Dinamo) — 16,21 ; 3.Buduri- 
șan (Steaua) — 16.35. Clasament 
genera] pe echipe : 1. STEAUA — 
35,5 p; 2. Dinamo — 26,5 p ; 3. 
C.N.U. — 4 p. Trofeul pus în joc 
a revenit echipei Steaua.

la atacul lui Băcăuanu (Me- 
Foto : S. BAKCSY

C), Alumina Oradea și Sil- 
Șimleul Silvaniei (seria D).

turneul final 
în A. Conform 
retrogradat din 
C.S.U. Pitești, 

Exploratorul 
Cluj

ATLETISM La Ploiești s-a În
cheiat zilele trecute cea de-a Il-a ediție 
a „Cupei speranțelor", competiție rezer
vată elevilor din școlile generale din 
Ploiești și comunele subordonate. Anul 
acesta la întreceri au participat peste 
6Oo de elevi din 35 de școli. Desfășurată 
în t.rei etape (la 24 și 31 martie și 7 
aprilie). s,Cupa speranțelor" s-a bucurat 
de un succes deosebit și a făcut o fru
moasă propagandă atletismului în rîndul 
școlarilor ploieșteni. Cîteva dintre șco
lile evidențiate : Liceul Mihai Viteazul, 
Școala generală 8, Școala generală clin 
comuna Bucov, Școala generală 6. Celor 
mai bune echipe le-au fost oferite pre
mii în echipament sportiv din partea 
Consiliului municipal pentru educație 
fizică și a Consiliului municipal al orga
nizației pionierilor.

CĂLĂRIE. Slmbatâ șl duminică, 
pe baza hipică dip Calea Plevnei se va 
desfășura „Cupa Steam" ia călărie, com
petiție cu care se deschide noul sezon, 
întrecerile cuprind probe de dresaj și 
obstacole șl vor aduce la start sportivi 
(seniori șl juniori) de la cluburile bucu
reștene Steaua. Dinamo și Olimpia. Tot 
sîmbătă și duminică 
concurs de selecție 
nai de obstacole.

SECȚIEI DE SCRIMA — 
ATENJIA CUVENITĂ
semnalul critic apărut 
nostru, referitor la prezen- 
competiții a scrimerilor de 

„Cutezătorii", am pri-

înLa 
ziarul 
ța în 
la clubul 
mit un răspuns semnat de tova
rășul director, prof. N. Predescu, 
și profesoara Maria Vicol, în care 
sînt menționate măsurile luate 
pentru redresarea situației. No
tăm dintre acestea: „Eforturile
noastre se vor îndrepta în con
tinuare pentru ca secția de scri
mă să aibă un 
de membri, iar 
prins noțiunile 
poată afirma in 
vate categoriei 
procesul de antrenament se 
intensifica legătura cu conduce
rea școlilor și cu părinții pentru 
un proces continuu de antrena
ment, deoarece elementele tehni
ce, specifice scrimei, sînt mai 
greu accesibile și cer o perioadă 
mai îndelungată de însușire".

Considerind că observațiile 
tice au fost juste, în răspuns 
menționează că ,,ele vor avea 
secințe pozitive în activitatea 
viitoare a secției de scrimă. De a- 
semenea, conducerea Palatului Pio
nierilor și cea a secției vor ana
liza periodic modul cum se reali
zează in practică măsurile stabi
lite". Așteptăm ca la viitoarele 
competiții de scrimă reprezen-

tanții „Cutezătorilor" sâ realizeze 
mult doritul salt calitativ, pe 
care ziarul îl va consemna cu sa
tisfacție.
DAR CU ELEVII CE FACEM?

în articolul „Cui folosește li
chidarea baschetului Ia Liceul nr. 
4 Galați 7“ relatam situația în 
care se găsește această disciplină
IO

efectiv mai mare 
cei care au de- 

de bază să se 
întrecerile rezer- 
lor de vîrstă. în 

va

(2a.

cri- 
se 

con-

în momentul de față. Răspunzîn- 
du-ne, Inspectoratul școlar jude
țean (sub semnătura tov. inspec
tor general, conf. dr. Val, Țurlan) 
precizează că măsura a fost luată, 
deoarece „analizînd condițiile 
existente, cit și rezultatele obți
nute în cei 12 ani de funcționa
re a secției de baschet Ia acest 
liceu, s-a ajuns la concluzia că 
randamentul este foarte scăzut". 
De aceea s-a cerut avizul Minis
terului Educației și învățămîntului 
în vederea reprofilării liceului pe 
înot 
bat 
89012

Nu ____ ____ . ... .. _ _.
profilării liceului, cunoscut fiintj

și gimnastică, care a apro- 
schimbarea prin adresa nr. 
din 15 sept. 1972,
avem nimic împotriva re-

(seria 
vania
Aceste echipe vor participa în con
tinuare la lupta pentru promovare 
în Divizia A. Astfel, în 21 și 28 
aprilie sînt programate semifina
lele : Politehnica Iași — Petrolul 
Ploiești, C.S.U. Brașov—C.S.M. Su
ceava, Silvania Șimleul Silvaniei 
— Delta Tulcea și Electra Bucu
rești — Alumina Oradea (meciuri 
tur și retur). învingătoarele acestor 
duble întîlniri vor participa la 
turneul final, programat în perioa
da 14—16 mai, în urma căruia 
vor stabili cele două 
vor activa în
Divizia A.

La fete, au 
a participa la 
mate. la aceleași date.

sezonul
formații 
următor

dreptul

se 
ce 
în

deobținut
semifinale, progra-

echipele

Următoarea etapă a 
desfăștA'a 

_____ _____ ___ „ feminM
Seria I : Confecția — I.E.F.S. (sîmbătă, 
de la ora 17.30, pe terenul Tineretului), 
Voința Odorhei — Mureșul Tg. Mureș, 
Rulmentul Brașov — Universitatea Bucu
rești (ambele meciuri — duminică); Se
ria a Il-a : Universitatea Iași — C.S.M. 
Sibiu, Universitatea Timișoara — Textila 
Buhuși și Constructorul Timișoara — Ra
pid București (toate meciurile — dumi
nică). La masculin, etapa a III-a progra
mează duminică un singur joc • C.S.M. 
Reșița — Minaur Baia Mare. celelalte 
cinci partide fiind amînate pentru ziua 
de joi, 18 aprilie.

JUDO. Sîmbătă și duminică, vor 
avea loc în sala Progresul din Capitală 
întrecerile campionatului municipal re
zervat copiilor la cele trei categorii de 
vîrstă : 9—11, 12—13 și 14—15 ani. Și-au 
anunțat participarea peste 100 de concu
renți de la cluburile și asociațiile spor
tive bucureștene, printre care Metalul, 
Șc. sp. 1 și 2, Șc. sp. Energia, Olimpia 
și Flacăra roșie. Zonele campionatelor 
republicane individuale ale copiilor sînt 
programate în zilele de 20 și 21 aprilie la 
Timișoara, Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și București 9 LA SIBIU se 
vor desfășura săptămînă viitoare (16—18 
aprilie) * 
natului 
pentru 
juniori 
Printre _____ ,___ _________ _____ ___
Șc. sp. Energia, Șc. sp. 1 și 2 București, 
Șc. sp. Viitorul Pitești, Viitorul Timișoara 
și Șc. sp. Unirea Iași • LA SFÎRȘITUL 
LUNU. în zilele de 27 $i 28 aprilie, la 
Timișoara, vor avea loc binalele cam
pionatelor republicane individuale uni
versitare. Pentru desemnarea finaliștilor, 
studenții bucureșteni își vor disputa în- 
tîietatea în ziua de 12 aprilie, în sala 
I.E.F.S.

confruntările finale ale camplo- 
școlilor sportive. S-au calificat 
această competiție ș echipe de 
mari și tot atitea de juniori mici, 
formațiile finaliste sînt cele ale

EXPOZIȚIE DE AERO-NAVO RACHETOMODELE
„Sîntem impresionați de inge

niozitatea creatorilor acestor mo
dele" (semnează un grup de elevi 
de la Liceul Economic nr. 3).

„Exponatele ne-au stîrnit un 
interes deosebit" (un firup db 
salariați ai întreprinderii Meta- 
loglobus).

„Vizitarea expoziției constituia 
un imbold pentru activitatea noas
tră viitoare" (membrii cercurilor 
tehnice de la Palatul pionierilor).

Sînt cîteva aprecieri extrase din 
„Cartea de impresii" a expoziției 
organizată în aceste zile, la Mu
zeul de istorie al R.S.R. de către 
Consiliul Municipal de Educație 
Fizică și Sport — București îm
preună cu Comitetul municipal 
U.T.C- și Consiliul municipal al 
organizației pionierilor.

Este evidentă utilitate? 
expoziții, care prezintă 
public preocupările și
rile modeliștilor bucureșteni. 
aceasta pentru că nu puțini din
tre cititorii cronicilor publicate în 
ziare sînt tentați să creadă că 
aeromodelele sau navomodelelel 

reprezintă numai „materialul teh
nic" cu care sportivii participă 
la diferitele competiții. în reali
tate multe dintre avioanele, na
vele sau rachetele miniaturale cu 
care modeliștii se prezintă 
concursuri au o reală valoare ar
tistică. Iar unele exponate — ne 
referim de exemplu la macheta

acestei 
marelui 
realiză-

Si

în

avionului „Mustang" construit de 
Costache Valeriu sau „Cuirasatul" 
lui Andrei Ghițescu uimesc, pur 
și simplu, prin perfecțiunea exe
cuției.

Trebuie menționate, de asemenea 
machetele reprezentînd o întreagă 
istorie a navelor de epocă (corăbii 
ale vikingilor, galere, caravele, 
pînzare moldovenești, fregate etc.), 
apoi navomodelele de concurs (ve- 
liere, 
modelele 
și captive cu diferite tipuri de 
motorașe, micromodelele, 
delele și ' '__
lingă aspectul tehnic-sportiv, 
poziția are și un pronunțat carac
ter didactic contribuind la îmbo
gățirea cunoștințelor (de istorie, 
geografie, fizică, mecanică etc.) ale 
tinerilor vizitatori.

Iată și numele cîtorva dintre 
realizatorii exponatelor: Ionel Pe- 
riețeanu, Ion N. Radu, Francisc 
Jelenici, Vsevolod Romanescu, Vir
gil Milescu, Eugen Holtier. Ignat 
Ciutac, Dan Voiculescu, precum și 
pionierii cercului condus de prof. 
Nicolae Dumitrașcu-

în timpul vacanței de primă
vară, expoziția — care rămîne des
chisă pînă la 21 aprilie — poate 
fi vizitată de grupuri organizate 
de pionieri și elevi. Explicațiile în
soțite de demonstrații practice, sînt 
oferite de un colectiv de specia
liști bine documentați.

aero și hidroglisoare), aero- 
planoare. telecomandate

automo- 
racheto-modelele. Pe 

ex-

faptul că o secție mult mai pu
ternică există la școala sportivă 

nr. 1 („în viitorii ani baschetul va 
fi amplificat la Șc. sp. nr. 1, școa
lă ce are actualmente cinci cadre 
în specialitate baschet și condiții 
foarte bune de pregătire"), dar nu 
putem fi de acord cu situația în 
care se află elevii, ce studiază la 
acest liceu și au optat pentru

V! I

baschet. După cum a reieșit și 
dintr-o scrisoare publicată în zia
rul nostru de vineri, situația șco
lară a 22 de elevi este neîncheda- 
tă, ceea ce 
reprofilarea 
drumul cel 
fapte, 
oferă

ne face să credem că 
liceului nu urmează 

mai bun. Ea 
ce răspuns neoare

Inspectoratul școlar ?
O NELĂMURIRE

aceste 
mai

înDin 
cadrul 
năm încă o dată, primirea unui 
răspuns formal, din partea ace
luiași forî Inspectoratul școlar al 
municipiului București (sub o 
semnătură indescifrabilă). în ur
ma articolului „Stgrpa^.cabanelor0

păcate, sîntem nevoiți 
acestei rubrici să mențio-

și a unei investigații în rîndul 
elevilor de la Liceul nr. 36, sus- 
amintitul for ne precizează că 
„concluziile ar fi fost mai reale 
dacă s-ar fi discutat și cu secre
tarul U.T.C.-elevi și cu îndrumă
torul cu probleme de tineret, care 
puteau da lămuriri mai consisten
te". Este firesc să ne întrebăm: 
oare datele conținute în statistici 
sînt mai aproape de adevăr, decît 
însuși cuvîntul beneficiarului 
direct 7 Nu negăm faptul că mii 
de elevi bucureșteni s-au depla
sat în excursii pe durate variabile 
de timp, nici nu reproșăm Inspec
toratului lipsurile în organizarea 
taberei de la Dîmbul Morii (vina 
revenind în exclusivitate coman
damentului județean Brașov), dar 
nu înțelegem de ce „tovarășii re
porteri înainte de a publica să 
stea de vorbă și cu conducerea 
Inspectoratului școlar al munici
piului București pentru a se con
vinge că lucrurile sînt reale" 7 
Oare nl se poate spune direct de 
la municipiu ce activitate turisti
că se desfășoară într-o școală a- 
leasă ca punct de referință ? E 
greu de presupus, aici ajungînd 
doar datele sintetice, centralizate. 
Dar sînt ele, oare, complete tot
deauna ? Firește, în afara ade
vărului, cuvîntul elevilor, benefi
ciari direcți, contează foarte mult.

Rubrică redactată de
Emanuel FANTANEANU
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SPRE OBIECTIVUL JUCATORUL-ATLET
PRINTR-UN PROCES DE INSTRUIRE SUPERIOR

acțiunileAșa cum era și firesc, 
preconizate de plenara Comitetului 
federal, reunit săptămîna trecută, 
au avut în vedere și îmbunătățirea 
procesului de instruire-antrena- 
ment, a acelei activități menite să 
asigure echipelor noastre divizio
nare CREȘTEREA VALORICA LA 
NIVELUL REPUTATELOR FOR
MAȚII DE PESTE HOTARE cu 
care, an de an, își măsoară forțele 
în competiții internaționale oficiale, 
inter-reprezentative, sau inter-clu- 
buri.

O creștere valorică la toți facto
rii jocului •— fizic, tehnic, tactic 
și moral-politic — întrucît, este un 
adevăr de necontestat, oricît de 
mare ar fi talentul fotbalistului ro
mân el nu poate avea sorți de iz- 
bîndă în arena internațională dacă 
tehnica lui nu se sprijină pe supor
tul puternic al unei pregătiri fizice, 
tictice și moral-volitive fără cusur.

Și, cu asemenea exemple — ple
dante în favoarea însușirii armoni
oase a tuturor elementelor de joc 
în procesul de instruine-antrena- 
ment — am putea continua și la 
nivel de echipe. Cu acele exemple 
care, nu o dată, în ultimii ani, au 
demonstrat, fără putință de tăgadă, 
că o formație bine pregătită din 
punct de vedere tehnic și tactic 
nu poate atinge un standard inter
național ridicat dacă la aceste atu- 
uri nu adaugă și virtuți de același 
calibru la capitolul fizic; dacă 
n-are, cu alte cuvinte, însemnate 
resurse de rezistență, viteză și for
ță pe parcursul celor 90 de minute.

Sintetizînd cele spuse pînă acum, 
vrem să subliniem faptul că fotba
lul prezentului aparține JUCATO- 
RULUI-ATLET, a acelui compo
nent de echipă desăvîrșit din punct 
de vedere al tehnicii, dar în condi
ții de extremă utilitate în joc, dotat, 
jdeți, cu clarviziune, combativitate 
și dăruire.

Este jucătorul nostru un exem
plu în această' privință ?

Ceva nume de fotbaliști bine 
pregătiți la toate capitolele am pu
tea înșira în rîndurile de față. 
Din păcate. însă, numai cîteva nu
me. cu totul și cu totul insuficiente 
într-un soccer dornic de 
prestigioase cum este și 
românesc.

De la aceste dorinți — 
parte împlinite în ultimii 
activitatea echipelor noastre 
club și reprezentative — a prins 
viață și recentul plan de măsuri 
care la capitolul „ÎMBUNAtAȚI-

REA PROCESULUI DE INSTRUI- 
RE-ANTRENAMENT" prevede ur
mătoarele :

— a) Pînă la data de 15 iunie 
a.c., Colegiul central al antrenorilor 
va stabili cerințele (unitare) pentru 
desfășurarea procesului de instrui
re : numărul orelor de antrena
ment, intensitatea, aparatura de 
instruire, probele Și normele de 
control ale pregătirii fizice și teh- 
nico-tactice. cerințele regimului de 
viață sportivă, pregătirea politico- 
cetățenească, patriotică.

De asemenea, vor fi fixate hare
muri obligatorii privind capacita
tea de efort și nivelul tehnico-tactic 
care vor constitui criterii de pro
movare a jucătorilor în echipele de 
Divizia A și B.

— b) Pînă la data de '1 iunie a c„ 
F. R. Fotbal va elabora și tipări 
regulamentul propriu al antrenori
lor de fotbal care, încadrîndu-se 
în prevederile generale ale regula
mentului antrenorilor elaborat de 
C.N.E.F.S., va reflecta toate proble
mele specifice antrenorilor acestui 
sport : pregătirea, perfecționarea, 
clasificarea, încadrarea, drepturi și 
îndatoriri, sancțiuni.

în viitor, F. R. Fotbal, cu ajuto
rul I.E.F.S.. se Va ocupa și va răs
punde nemijlocit de pregătirea șl 
perfecționarea antrenorilor de fot
bal. Formarea antrenorilor din rîn- 
dul foștilor jucători va fi asigurată 
prin cursuri organizate de federa
ție.

— c) în 
cunoștințelor 
legăturii cu 
vor fi trimiși anual la specializare 
în țări cu fotbal dezvoltat, nu nu
măr de 6—8 antrenori pe termene 
între șase luni și un an. De ase
menea, la cursurile de perfecțio
nare organizate în țară vor fi in
vitați antrenori străini care se 
bucură de un mare prestigiu în 
fotbalul internațional.

— d) Pînă la 15 iulie a.c., Cole
giul central al antrenorilor va de
finitiva programul cursurilor pe 
anul 1974 șj va stabili antrenorii 
care vor fi trimiși în străinătate, 
precum și pe cei ce vor fi invitați 
în țara noastră.

Asta, în linii mari spus. Pentru 
că — avînd. acum, ca principal 
obiectiv ridicarea procesului de in
struire la un nivel superior calitativ 
— tehnicienii fotbalului nostru vor 
trebui să fie mai grijulii Ia „deta
lii", la acele elemente de finețe 
ale pregătirii, cum ar fi, de pildă, 
și această dozare a efortului în 
instalarea și, apoi, menținerea for
mei sportive, „rețeta fericirii" pe 
care nu toți antrenorii o dețin la 
ora actuală.

Dar, firește, aici, ca for de îndru
mare și control tehnic. Colegiul 
central al antrenorilor trebuie să 
î.și aducă și el competenta sa con
tribuție.

vedei'ea perfecționării 
și pentru menținerea 
fotbalul internațional,

Oh. NICOIAESCU

rezultate 
fatbalul

doar în 
ani prin

> de

Duminică in Giulești

RAPID-F.C. ARGEȘ
Stadionul din Giulești va găzdui 

duminică, incepind de Ia ora 
10 meciul amical dintre Rapid 
și F.C. Argeș. Ambele echipe vor 
alinia cele mai bune garnituri de 
care dispun la această oră.

STADION INSUFICIENT FOLOSIT
Stadionul 

din Brașov, 
vă cu vestiare și instala
ții sanitare moderne, cu 
un spațiu de joc de di
mensiuni maxime, cu 
gazon, cu cele aproxi
mativ 30 000 de locuri 
ale sale continuă să stea 
nefolosit. Acum, cînd și 
în sport se pune pro
blema exploatării judi
cioase a bazei materi
ale, cînd fondurile in
vestite se cer a fi, în- 
tr-o formă sau alta, a- 
mortizate, un mare sta
dion, cu excepția unor 
meciuri de juniori 
pe care le găzduiește, 
este... piesă de muzeu. 
Un lux care costă. In 
acest timp, Steagul ro
șu joacă pe „Tineretu
lui", Tractorul pe sta
dionul său, Metrom și 
Carpați — pe bazele 
proprii. Deși la unele 
meciuri importante de 
Divizia A, tribunele au 
fost neîncăpătoare, în 
cazul Steagului roșu și 
al Tractorului, nimeni

Municipal 
bază sporti-

nu se gîndește la ma
rele stadion al orașu
lui. Carpați Brașov, în
să, echipa de Divizia 
B are o situații* și mai 
grea : joacă pe un te
ren modest din punct 
de vedere al calității 
gazonului și aproape 
necorespunzător în ceea 
ce privește dimensiu
nile sale reduse. An
trenorul Sebastian Sa- 
vu se plîngea că echi
pele oaspete sînt favo
rizate de terenul mic, 
se grupează în apărare 
și nu pot fi depășite. 
Are dreptate. L-am în
trebat pe fostul jucă
tor al Steagului' roșu 
Eugen Naghi, acum se
cretarul asociației Car
pați, dacă echipa sa 
n-ar vrea să joace pe 
stadionul Municipal ? 
Răspunsul a fost afir
mativ. „Dar ne cer 
chirie, spunea el. Chiar 
300 de lei, pentru noi e 
mult". Și așa e. La me
ciul cu Dunărea Giur
giu s-au încasat 805 lei,

iar baremul arbitrilor 
din Ploiești și Cluj a 
costat 900 lei. In etapa 
precedentă, s-au înca
sat 1500 lei și s-au plă
tit arbitrilor 1600 lei. 
Cum s-ar spune, Car
pați Brașov trăiește... 
din pierderi. Și nici 
măcar nu are satisfac
ția de a juca în con
diții mai bune.

Ce ar fi ca forurile 
de drept (in primul rind 
CJEFS Brașov) să-i 
permită acestei echipe 
să susțină meciurile pe 
stadionul Municipal, 
fără a plăti chirie 7 
Oricum, . acest stadion 
stă degeaba. Ar fi un 
ajutor dat nu numai. 
unei echipe locale, ci 
fotbalului, de al cărui 
bun mers trebuie săse 
intereseze toți factorii 
din jurul său. După 
cum problema genera
lă, a utilizării marii 
baze, trebuie neapărat 
rezolvată !

Constantin ALEXE
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GAZONUL
A făcut multă vîlvă — în rîn

durile antrenorilor și jucătorilor 
— ideea lui Angelo Niculescu 
de a renunța, pentru jocul cu 
Universitatea Craiova, la moda
litatea clasică de pregătire tac
tică a echipei. Se spune că ex
perimentatul antrenor s-a pre
zentat în fața jucătorilor, aflați 
în camera obișnuită a pregătirii 
tactice, le-a spus că se retrage 
pentru o jumătate de oră, timp 
în care le recomandă să discute 
jocul cu liderul. Apoi, Angelo 
Niculescu i-a părăsit. După o 
jumătate de oră a revenit și a 
întrebat : „Rog pe 
zinte concluziile 
Unul din jucători 
nescu sau Cazan, 
tanță) a prezentat 
zii. Angelo Niculescu a ascultat 
atent, a făcut o pauză lungă și 
a adăugat, în stilul său inimi
tabil : „în general, sînt de acord 
cu concluziile respective. îmi 
dau seama că ați meditat asu
pra acestui joc mult înaintea a- 
cestei ședințe. Aș vrea să fac o 
mică corectură...". Corectura a 
ocupat vreo două minute, după 
care pregătirea tactică a jocului 
s-a considerat încheiată.

în fotbalul nostru există, însă, 
și modalitatea opusă, 
trenori vorbesc cu 
farfuridisiacă. Pentru 
de demonstrație este 
pretext. Disertația atinge culmi
le retoricii atunci cînd în vestiar 
se află, întîmplător, un membru 
al secției de fotbal, care nu prea 
e obișnuit cu terminologia maes
trului. în acest timp, . jucătorii 
încep să picotească. După cîteva 
minute, ei fac eforturi disperate 
ca să-și dilate globul ocular cu 
ajutorul unor eforturi muscu
lare specifice celor doborîți de 
somn. Dar maestrul nu se o- 
prește. El continuă să cultive 
stilul ales, în care reperul de 
efect este distincția dintre aerob 
și anaerob. La un moment dat, 
unul din jucători, de obicei îna
intaș, adoarme în mod absolut 
natural. Acum vreo 10 ani, în 
timpul unui cantonament la Sna-

cineva să pre- 
discuțiilor". 

(Octavian Io- 
n-are impor- 

aceste conclu-

Unii an- 
o plăcere 
ei, tabla 
doar un

CARE RÎDE
unul din acești

„Te rog, Pe-
gov, am auzit pe 
maeștri spunînd : 
trică, să nu mai dormi !“ Petri- 
că s-a trezit speriat. Maestru! 
nu a părut deloc jignit de a- 
morțeala elevului. A considerat 
întîmplarea un simplu accident 
de producție. L-a încurajat șj 
zimbetul semnificativ al „civilu
lui", care părea să spună: 
„N-avem ce face, maestre. Așa 
sînt fotbaliștii".

Partea neplăcută în aceste 
conferințe presărate cu meandre 
la tot pasul este aceea că lim
bajul folosit nu are aproape ni
mic legat de fotbalul adevărat, 
care este un joc simplu, inca
pabil să adăpostească coroana 
de flori artificiale a maestrului. 
Partea neplăcută e că acest in
sistent apel la cel de al doilea 
sistem de semnalizare are doar 
intenția de a-i epata pe oamenii 
de bună credință, transformînd 
fotbalul într-un labirint al cărui 
fir conducător nu se mai află 
nici în mîna maestrului. Partea 
neplăcută e că, uneori, pînă și 
jucătorii cu personalitate încep 
să vorbească o limbă cenușie, 
în care se văd la tot pasul cli
șeele conferințelor aerobe și ana
erobe. Partea neplăcută e aceea 
că procesul invers, de la gazo
nul alb la gazonul verde, a- 
doarme orice personalitate.

...în fotbal, ca și în teatru, 
există regizori care cred în pu
terea de discemămînt a jucăto
rilor și alții care văd în jucători 
doar niște fise magnetizate. Am 
asitat o dată la pregătirea unei 
piese de teatru în care regizo
rul desena cu creta, pas cu pas, 
mișcarea actorului pe scenă. în 
fotbalul nostru mai dăinuie ten
tația de a desena cu creta pașii 
fotbaliștilor pe gazon sau de a le 
umple capul cu formule deloc 
fotbalistice, cînd e mult mai 
firesc să urmărești declanșarea 
— prin simplitate, discreție și 
tact pedagogic — a fondului de 
idei sugrumat de atîtea și atîtea 
teoretizări spectaculoase, de care 
gazonul rîde în hohote.

loan CHIRILA

meci Intre selecționatele diviziei b,
ROMÂNĂ Șl IUGOSLA VA

Pregătirile echipelor reprezentative
LOTUL A JOACĂ CU DIVIZIONARA

UNIREA TRICOLOR

lotului A au tre- 
amiază, la efectua-

Component» 
cut, de luni la 
rea programului de pregătire al 
turneului în Brazilia și Argehti- 
na. Așa cum vă informam, îndată 
după- reunirea de la sediul F-R.F. 
jucătorii selecționați au urmărit 
în studiourile televiziunii. înregis
trarea filmată a meciului de la 
Paris, cu reprezentativa Franței. 
Efectuîndu-se mai multe, opriri ale 
derulării filmului, antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc, 
au făcut observații .asupra greșe
lilor de plasament, de execuții,- de 
orientare tactică. Atît • cei impli
cați direct în fazele respective- cit 
și ceilalți componența ai lotului 
și-au putut da seama în mod con-, 
vingător de erorile comise și de 
corectările care se impun.

Ieri dimineață un nou antrena
ment, cu conținut fizic-tehnic-tac- 
tic, cu un program variat, bogat, 
solicitant. Components lotului au

...IAR LOTUL

Cr

de inimă, 
au venit

lucrat cu multă tragere 
După-amiază, „tricolorii" 
de la Snagov la București spre a 
urmări întîlnirea Steaua — O.F.K. 
Belgrad. La terminarea ei, cei trei 
selecționați de la Steaua — Sa- 
meș, Cristache, Iordănescu — s-au 
alăturat lotului și vor efectua în 
continuare programul acestuia, 
care prevede pentru astăzi un 
meci de verificare cu Unirea Tri
color (Divizia C). Pe parcursul în- 
tîlnirii vor fi utilizați toți jucăto
rii. Este penultima repetiție înain
tea plecării spre Brazilia, ultima 
fiind prevăzută pentru vineri în 
compania Rapidului.

în componenta lotului a interve
nit o modificare : în locul lui Ră- 
ducanu, indisponibil pentru 20 de 
zile, a fost convocat Iorgulescu 
(U.T.A.). Arădeanul a sosit aseară 
și va fi prezent lă meciul ■ de veri
ficare, de astăzi, cu Unirea Tri
color.

DE TINERET (DE 23 DE ANI)

CU PETROLUL

de luni, la 
tineret de 23

După convocarea 
București, lotul de 
de ani a avut un program intens, 
al cărui punct final va fi jocul de 
astăzi, de la ora 16, cu Petrolul, 
Ia Ploiești- Astfel, după discuția 
asupra ultimului meci cu totul de 
21 de ani și a ideii de joc a echi
pei, discuție purtată luni și ieri, 
antrenorii Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller au susținut cu jucăto
rii convocați un antrenament, ieri 
dimineață, pe stadionul Republicii 
din Capitală. A fost o ședință teh- 
nîlcă-tactică, în care elementul

Azi, in „Cupa Balcanică44

BOLU SPOR - S.C. BACAU

reprezentat circula- 
Nu a putut parti- 
joc Mateescu, acci- 
care nu va evolua

principal l-a 
ția balonului, 
cipa la acest 
dentat, jucător 
nici astăzi.

în privința meciului cu Petrolul, 
cei doi antrenori vor stabili „11“-le 
titular din următorul lot : Ștefan, 
Purcaru, Porațchi, Grigore (A.S.A.), 
Sătmăreanu II, FI. Marin, G. San
du, Berneanu, Pîslaru, Bbloni, Ato- 
dirțsei, Angliei. Mulțescu, Chihaia, 
V. Mureșan, Năstase și Ion Ion.

în jocul de astăzi se va urmări 
omogenizarea formației și încadra
rea echipei de bază în ideea de 
joc a lotului de tineret sub 23 de 
ani, avîndu-se în vedere că urmă
toarea acțiune se va desfășura în
tre 21—24 aprilie, cînd este posi
bilă o întîlnire amicală, la Plevna 
cu reprezentativa similară a Bulga
riei.

Selecționata Diviziei B a țării 
noastre va susține astăzi după-amia- 
ză o întîlnire amicală în compania 
echipei similare a Iugoslaviei. Ju
cătorii români, reuniți luni la amia
ză la Drobeta Tr. Severin au parti
cipat, ieri, la o ședință de pregătire 
care a durat 60 de minute, condusă 
de antrenorul Paul Popescu.

în meciul de astăzi vor fi folosiți

jucători : 
(Pantelimon), 

(Petrașcu), 
Petre, 
Toma

Albu — Plos- 
Ene, Coren- 

Viță (Lepădatu) 
Bedca — Radu (Su- 
(Ghenine), Țuriea, Re

va desfășura pe stadio- 
cu începere de la ora

următorii
caru 
dea 
— V. 
tru), 
trescu.

Partida se 
nul 1 Mai 
16,30 și va fi arbitrată de S. Drăgu- 
lici din localitate.

Astăzi, în localitatea Bolu din 
Turcia, se dispută jocul-tur „Cupa 
Balcanică'1, dintre formațiile Bolu 
Spor și S.C. Bacău. Returul acestei 
întilniri este programat la data de 
29 mai, la Bacău. De notat că for
mația turcă are o comportare ex
celentă în campionat, fiind socotită 
drept marea revelație a actualei edi
ții. Ea ocupă locul doi, după 22 de 
etape, și a devenit marea rivală, în 
lupta pentru titlu, a cunoscutei for
mații Fenerbahce de care o des
parte doar un punct.

A APĂRUT Nr. 411

AL REVISTEI

00BQQQ
din cuprinsul căreia vă recomandăm

STEAUA - 0. F. K. BELGRAD 2-2 (1-0)
(Urmare din pag. I)

pentru ca, atunci cind mai rămăsese
ră doar 50—60 de secunde pînă la 
pauză. Tătaru să șuteze prin surprin
dere din marginea careului de 16 m 
și să marcheze, astfel, primul gol al 
meciului.

La reluare, Steaua continuă să ata
ce, dar după circa 5 minute șutul lui

Gligor (intrat în locul lui Stefan- 
ovici), respins , greu de Coman, averti
zează apărarea militarilor că oaspe
ții țintesc egalarea pe care, de alt
fel, o puteau obține 
Zee a șutat puternic 
Coman de la numai 
te mai tirziu, însă, 
de plasamentul defectuos al apărăto
rilor lui O.F.K., scapă de la centrul 
terenului, trece și de portarul Boro-

in min. 66, cind 
peste poarta lui 

4 m. Trei minu- 
Năstase profită

FIȘIER „CUPA TINERETULUI44

ia ieșit în intîmpinare și mărește a- 
vantajul Stelei la 2—0.

Și cind toată lumea credea că vic
toria militarilor nu mai poate fi pe
riclitată, iată că echipa belgrădeană 
iese hotărită la atac și, in ultimul 
sfert de oră al meciului, pune la 
grea încercare apărarea bucureșteni- 
lor care gafează la fiecare incursiune. 
a lui Turudija, Zec, Gligor, Kresici. 
Extrema dreaptă a oaspeților, Turu
dija, scapă (min. 75) de sub suprave
gherea lui Nae Ionescu, intră în ca
reu și înscrie imparabU. Tot Turudija 
marchează și al doilea gol (min. 82), 
după ce cu un minut înainte trei a- 
tacanti iugoslavi nu reușiseră să in
troducă din apropiere balonul' în 
poarta Stelei.

In repriza secundă, în formația'mi
litarilor bucureșteni au măi jucat 
Ciugarin, Dumitriu IV, Amarândei și 
Iordache, care i-au înlocuit pe Sma- 
randache, Iordănescu. Tătaru și Co
man.

A arbitrat K. Ghemigean, ajutat la 
linie de N. Petriceanu și A. Pirvu.

O Expediția cutezătoare — co
mentariu privind apropiatul turneu 
al „tricolorilor" în America de 
Sud ;

• însemnări de reporter din e- 
tapa a XXItl-a a Diviziei A, no
tele acordate jucătorilor și arbi
trilor, comentariul etapei, echipa 
campionatului, clasamente, confi
dențe ;

• La „Interviul săptăminii", in
ternaționalul rapidist Constantin 
NASTURESCU ;

• O pagină dedicată Diviziei B 
cuprinzînd 9 succinte relatări de la 
cele mai interesante meciuri din 
cele trei serii, clasamente, etapele 
viitoare ;

• Valsul antrenorilor din
• Argentina se gîndește 

Mundial ’78" ;
•

ciul
O

tele
•

LOG 
TERN, AGENDA TURNEULUI JU
BILIAR, TELEX... TELEX...

Italia ; 
la „El

in me-Pele în echipa Braziliei 
cu România ? ;
Tur de orizont în campiona- 
din Europa ;
Rubricile permanente : DIA- 
CU CITITORII, MAGAZIN EX-

Terenurile de la 
de „Cupa tineretului' 
inter-f acuități

,Regie" sînt solicitate din plin de întrecerile prilejuite
Iată un aspect dintr-un îndîrjit meci de baschet 

Foto : V. BAGEAC

INSTITUTUL POLITEHNIC
BUCUREȘTI. Baza sportivă de la 
„Regie" este permanent teatrul 
unor dispute deosebit de intere
sante. în afara competițiilor ofi
ciale din diversele campionate, aci 
au loc. la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni, numeroase întreceri sportive 
de masă în cadrul „Cupei tinere
tului". Meciurile de fotbal, cu par
ticiparea celor 11 facultăți, sînt 
aprig disputate. Iată rezultatele în
registrate în etapa a iV-a: Auto
matică — Aerospațiale 3—0, Ener
getică — Metalurgie 2—0, Mecani
că — Electronică 2—0, Transpor
turi — Electrotehnică 2—0, Chimie 
industrială —

Partidele de 
rite cu mare 
ceasta conduc
două serii Automatica și Metalur
gia.

Și atletismul și-a desemnat câști
gătorii : 100 m : Nicoleta Lalescu 
(Chimie ind.), lungime : Dacia Do- 
bre (Chimie ind.), 500 m : Cristina 
Dinescu (Chimie ind.) ; băieți t 
100 m: Mircea Alexoaie (Electro
nică) și Mircea Georgescu (Auto
matică), lungime : Alexandru Bul- 
boacă (Automatică), 1000 m: An
drei Mahalnitzki (Electronică).

T-C.M. 3—1.
handbal sînt urmă- 

interes și la ora a- 
în clasamentul celor

ACADEMIA DE STUDII ECO
NOMICE. Concursurile cuprinse 
în „Cupa tineretului" se bucură 
de o numeroasă participare în 
rîndul viitorilor specialiști ai eco
nomiei naționale. De un mare in
teres s-au bucurat întrecerile de 
înot la care au fost prezenți 1000 
de competitori. Jocurile sportive 
se dispută cu regularitate și la 
ele participă sute de studenți și 
studente din toate facultățile. Zi
lele trecute s-au încheiat întrece
rile pe facultăți la volei și bas
chet. IATĂ CLASAMENTELE : 
volei fete : 1. Finanțe, 2. Contabi
litate, 3. Calcul economic; băieți: 
1. Finanțe, 2. Contabilitate, 3. 
Economia producției. Baschet, fete: 
1- Calcul economic. 2. Comerț ex
terior, 3. Finanțe ; băieți : 1. Cal-

cui economic, 2. Finanțe. 3. 
merț exterior.

co

INSTITUTUL DE ARHITECTU
RA „ION MINCU" BUCUREȘTI. 
Sala de sport nu cunoaște clipe de 
odihnă. întrecerile din 
neretului" sînt 
Numărul mare 
testă dragostea 
exercițiul fizic, 
sport. Dar, în 
propriu zise, cadrele didactice 
studenții de Ia Arhitectură au cîte
va proiecte pe care vor să le adu
că Ia îndeplinire. Este vorba de o 
nouă sală de sport, de un bazin 
de înot și o popicărie. Munca en
tuziastă a tinerilor este o garanție 
că și aceste proiecte vor prinde, 
în scurtă vreme, viață.

„Cupa ti- 
la ordinea zilei, 
de participant a- 
studențimii pentru 
pentru mișcare și 

afara întrecerilor 
și

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la

VA

O

TEHNICĂ

X

PENTRU SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI

STUDENȚII DE LA I.E.F.S.

AVEA

NOUĂ FORMULĂ

TRAGEREA

(13 rezul-

PRONO-
7 APRI-

16 APRILIE 1974,

LOC DUPĂ

SPECIALĂ LOTO

CÎȘTIGURILE CON
CURSULUI 
SPORT DIN 
LIE 1974 :

Categoria I .
tate): 6 variante 10% 
a 18.310 lei ;

VOR SAȘI CONFIRME RENUMELE
CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME Șl EXCURSII
ÎN U.R.S.S., SPANIA Șl FRANȚA
CÎȘTIGURI ÎN BANI DE VALOARE FIXĂ Șl VARIABILĂ

Categoria a Il-a (12
rezultate): 74,30 vă
riante a 1.774 lei;

Categoria a IlI-a di
rezultate): 1.051,30 va-

ÎN AȘTEPTAREA FINALELOR•••

» genda sportivă universitară
* este dominată. în această prl- 

<L ii măvară, de întrecerile ediției 
inaugurale a marii competiții de 
masă cu caracter republican, „CU
PA TINERETULUI". Studenților 
le-a fost încredințată misiunea „des
chizătorilor de pîrtie". ei sînt cei 
care, la sfîrșitul acestei luni, vor 
desemna pe primii laureați ai popu
larei întreceri.

Din confruntarea datelor _ preli
minare se poate aprecia că, în ma
rea majoritate a centrelor universi
tare, concursurile etapelor inițiale 
s-au bucurat de atenție din partea 
forurilor diriguitoare, au stîrnit in
teres în rîndurile studențimii. S-au 
depus eforturi pentru a feri com
petiția de formalismul ce-și punea 
deseori pecetea pe acțiuni asemănă
toare, organizate în trecut. Ea a a- 
vut un caracter mai viabil, a creat

stadioane
50 000 de

efervescența, a adus pe 
și în săli de sport peste 
studenți ș; studente.

firește, față de numărul total al 
celor ce iau loc în săli de cursuri 
și- amfiteatre, numărul putea fi 
mult mai mare. Oricum, însă, el 
marchează un progres, constituie 
un start promițător.

O dificultate a actualei ediții, 
care n-a putut fi pretutindeni de
pășită, a constituit-o termenul des
tul de scurt rezervat etapei de 
masă. Programată inițial, conform 
regulamentului, pînă la 25 noiem
brie 1973 (pe ani de studii și fa
cultăți), ea a început — practic — 
în ianuarie și februarie, suprapu- 
nîndu-se cu întrecerile ediției, de 
iarnă, aglomerînd programul, de- 
terminînd „galopuri" organizatorice, 
cu rabatul inevitabil făcut calită
ții. Oricum, pentru viitor va trebui

să se țină seamă de această expe
riență, aoordîndu-se maximum de 
grijă fazelor inițiale, cele care de
termină, în ultimă 
ența acțiunii.

Acum, competiția 
momentele sale de 
sfîrșitul acestei săptămini se des
fășoară etapele pe centre universi
tare șj pe zone, urmînd ca între 24 
și 26 aprilie să aibă loc, la Cluj, 
finalele competiției. Nutrim spe
ranța că ele vor constitui, din toate 
punctele de vedere, o reușită a 
sportului nostru, marcînd și în a- 
cest fel entuziasmul cu care tine
retul studios se pregătește să întîm- 
pine marile evenimente politice ale 
acestui an : jubileul a trei decenii 
de la Eliberarea patriei și cel de al 
XI-lea Congres al partidului._ _

instanță, eflci-

înaintează spre 
vîrf. Pînă la

In întîmpinarea zilei 
studenții și studentele 
de Educație Fizică și 
București pregătesc o nouă repriză 
de gimnastică pe care o vor pre
zenta cu prilejul marii sărbători. 
Amănunte despre exercițiul mixt 
pe care îl repetă cu asiduitate vii
torii profesori am aflat de la tova
rășul Gheorghe Ghișoiu, șeful cate
drei de gimnastică de la I.E.F.S.

„A devenit o tradiție ca la săr
bătorirea fiecărui eveniment de 
seamă din viața poporului nostru, 
I.E.F.S. să se prezinte totdeauna cu 
programe variate de recunoscută 
măiestrie. Acum, în anul celei de 
a XXX-a aniversări a Eliberării 
și al celui de la XI-lea Congres 
al partidului, cu prilejul adunării 
populare ce va marca Sărbătoarea 
Muncii, studenții și studentele 
noastre vor să se întreacă pe sine, 
cu o repriză care să rămînă memo
rabilă. De mai multe săptămini lu
crăm intens cu un grup de aproxi
mativ 500 de băieți și fete punînd 
la punct toate amănuntele, urmă-

de 1 Mai, 
Institutului 
Sport din

rind executarea la cel mal înalt 
nivel a scenariului. Nu vreau să 
divulg elementele de componență, 
dar vă asigur că ceea ce vom pre
zența de 1 Mai va depăși tot ce am 
realizat pînă acum în acest dome
niu. De altfel, toți studenții și stu
dentele din anii I ți II sînt cu
prinși în acest program și, trebuie 
să remarc, ei depun eforturi ex
cepționale pentru executarea per
fectă a tuturor mișcărilor, care nu 
sînt deloc dintre cele mai ușoare".

Am urmărit cîteva repetiții ale 
studenților de la I.E.F.S. și trebuie 
să mărturisim că am rămas îneîn- 
tați. Măiestrie, grație, forță, jndemi- 
nare și precizie," iată doar cîteve 
din caracteristicile ingeniosului 
„exercițiu mixt" pe care îl vor pre
zenta în cinstea zilei de 1 Mai.

Nu ne rămîne decît să facem o 
invitație tuturor celor ce vor să 
urmărească un admirabil spectacoj 
sportiv !

Rubrică realizată de
Paul IOVAN

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT
ÎN STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE

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

Balvanyos (jud. Covasna), Borsec, Câlimănești, Călacea (jud. Gorj), 
Covasna, Lacu Roșu, Moneasa (jud. Arad), Malnaș, Pucioasa, Sîngeorz 
Băi, Slănic Moldova, Sovata, Ținea (jud. Bihor), Vilcele (jud. Covasna) 
Vatra Dornei, Vața (jud. Hunedoara).

Posesorii biletelor obținute prin intermediul OFICIILOR JUDEȚENE D.’ 
TURISM beneficiază de o reducere de 50% la tariful de transport pe 
traseele C.F.R. și I.T.A.

In luna aprilie oficiile județene de turism organizează excursii i 
țară și străinătate pe perioade și itlnerarii diferite.

Un concediu plăcut vă puteti asigura apelînd la serviciile oferi'? 
de OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM I

Informații la sediile oficiilor județene de turism și filialele Intre;? 
derii de turism, hoteluri și restaurante din București.

PUBLITURISM



IN OBIECTIV IMEDIAT C. M. DE TINERET D E LA ISTANBUL

REFLECȚII (în general, optimiste) 1

Tenis sub soarele Mediteranei

ILIE NASTASE

DESPRE ȘANSELE MUȘCHETARILOR NOȘTRI
■>

■ ■■

A DEBUTAT VICTORIOS

LA MONTE CARLO
Pregătirile mușchetarilor noștri pen

tru Campionatele mondiale ale spe
ranțelor de la Istanbul (12—15 apri
lie) sînt încheiate. Miine la prînz, to

rturile pentru cele patru probe vor 
părăsi Capitala pe calea aerului, a- 
vînd, în orașul de pe malurile Bosfo
rului, o zi de acomodare în vederea 
marelui eveniment sportiv așteptat 
cu legitim interes.

Martor) la ultimele antrenamente 
ale tinerilor noștri scrimeri, am a- 
juns să ne convingem de atenția cu 
care ei s-au pregătit, de îndreptăți- 
tele lor aspirații la tocuri cit mai 
bune și chiar Ia medalii. Cele mai 
ambițioase ni s-au părut floretistele 
și, în special, Magda Bartoș :

— Nu știu prea multe despre ad
versarele mele de la Istanbul, deoa
rece de la Minsk, în 1970, cînd am 
mai luat parte la o ediție a „mon
dialelor", loturile țărilor participante 
s-au schimbat simțitor. în orice caz, 
aflîndu-mă în situația de a participa 
pentru ultima oară la competiție — 
anul viitor depășind vîrsta de 20 de 
ani — sint ferm decisă să lupt pentru 
primele locuri !

Draga este și ea încreză-

— Cu ce... argumente pleci la 
Istanbul ?

Viorica 
toare :

— Să nu vă 
Magda ne vom 
mele locuri in finală... Există, de alt
fel, și un precedent, la Bruxelles, în 
aceeași competiție, între Katy (n.r. 
Stahl) și Ileana (n.r. Gyulai). Adver
sara noastră cea mai de temut, pare 
a fi sovietica Burocikina cu care 
m-am întilnit în. 1972, la Madrid, tot 
la mondiale. Dar pe atunci, eu eram 
abia la începutul activității competi- 
ționale pe marile planșe ale lumii..

Cea de a treia floretistă din Io
tul speranțelor. Marcela Moldovan a 
ezitat să facă vreo anticipare. A in
tervenit, însă, antrenorul ei care a 
descoperit-o, Alexandru Csipler, pre
zent în delegația noastră 
Istanbul :

— Marcela a crescut mult 
mii ani și are șanse la fel_ _____
ca și Magda său Viorica. Cu ea, de 
altfel, intenționez să „deschid" un 
nou eșalon de floretiste de mare per
formantă, după cel din care au fă
cut parte Ileana Gyulai, Ecaterina 
Stahl și Suzana Ardeleanu...

Facem remarca :

mire dacă eu și 
„bate" pentru pri-

pentru

în ulti- 
de mari

— Cu cite 10 antrenamente pe săp- 
tămină, cot la cot cu floretistele din 
lotul de senioare.

— Maestre Csipler, dv. aveți in 
actualul lot pentru mondiale nu mai 
puțin de 4 sportivi ; in afara Mar
celei Moldovan, doi floretiști șl un 
spadasin...

.. r*

r

Schi nordic

GALINA KULAKOVA (U. R. S. S.)
Rar s-a văzut In schiul nordic o 

asemenea colecționară de medalii ca 
profesoara de educație' fizică din 
IJevsk, celebra fondlstă Galina Ku
lakova. Deși a început destul de 
tîrziu sportul de performanță, fizi
cul el foarte potrivit (1,61 m și 
62 kg) și stăruitoarele antrenamente 
sub conducerea Iul Plotr Haimușin 
au dus-o la nesperate și senzațio
nale victorii. încă în 1970, la cam
pionatele mondiale, își surprinde 
adversarele, cîștigînd proba de 5 km 
și participînd la ștafeta sovietică 
victorioasă. Peste doi ani, la Sap
poro, se consacră definitiv, dobîn- 
dind toate medaliile de aur ce se 
puteau obține : la 5 km, la 10 km 
și la ștafetă. Peste alți doi ani, în 
1974. la campionatele mondiale de 
la Falun, sportiva sovietică, născută 
la Prokopovsk, ia 29 aprilie 1943, 
cucerește din nou toate medaliile, 
dezarmînd ambițiile adversarelor ei. 
Campioana absolută a schioarelor In 
disciplinele nordice, Galina Kula
kova găsește cu greu un punct de

comparație în istoria sporturilor de 
iarnă.

WALTER STEINER (Elveția) Sărituri cu schiurile

— Am, într-adevăr. patru copii 
buni, care au fost serioși și au mun
cit conștiincios. Altfel n-ar fi ajuns 
aici. Floretiștii Kuki și Moise pro
mit să se angajeze și ei în disputa 
pentru locuri în finală, în timp 
Kerekes, cu stilul său extrem de 
comod, va oferi multe surprize 
întrecerea spadasinilor...

Antrenorul Iosif Zilahi a pus 
cent, în pregătirea floretiștilor, în ... 
tima vreme îndeosebi, pe pregătirea 
fizică, pe sporirea rezistenței elevilor 
săi, Kuki, Moise și Buricea.

Și rezultatul?

ce 
in- 
în

ac- 
ul-

— Poate niciodată capitolul rezis
tentă în regim de efort maxim n-a 
fost tratat cu atîta atenție ca acum. 
Nici nu se poate altfel : concurentii 
vor rămîne pe planșă de dimineața, 
de la primele tururi și pînă seara la 
finale. Or, ca să reziști 12 ore con
tinuu... Consider că de data aceasta, 
floretiștii noștri vor avea un serios 
atu in plus !

Andrei Vilcea, unul din vechii spe
cialiști in scrimă, prezent la majori
tatea antrenamentelor, de obicei mai 
greu de convins să-și spună părerea 
a fost categoric :

—. Plecăm la Istanbul cu un lot 
care a muncit bine. Fetele, de pildă, 
au susținut in cîteva rinduri antre
namente chiar cu floretiștii. Magda 
Bartoș i-a depășit abroane pe toți, 
dar și celelalte fete dovedesc a fi 
într-o formă corespunzătoare. Tre
buie să avem, după aceea, încredere 
și în băieți, în floretiști, sportivi in- 
teligențl și sirguincioși.

Cu privire la spadasini, Constan
tin Stelian, antrenorul coordonator al 
trăgătorilor de la această probă, este 
convins că cel puțin doi dintre ei. 
Paul Szabo sau Liviu Angclescu, ar 
Putea, reedita ■performanta de la Te
heran. din 1967 a lui Pongraț (n.n. 
medalie de aur) :

— Lucrul cel mai important pen
tru spadasinii noștri — să aplice 
strict recomandările antrenorilor. în 
acest caz nu va exista nici un fel 
de surprize în... defavoarea noastră..

Antrenorii Dumitru Mustață și La- 
dislau Rohoni au lucrat cu sabrerii. 
separat, la Iași, fief-ul acestei probe 
în ultima vreme. Aprecierile lor con
verg :

.— Ionică Pop și Marin Mustață, iată 
în principal speranțele noastre pen
tru turneul final...

Ochiul bine format al antrenorilor, 
experiența lor bogată în domeniu] 
muncii cu tineretul, talentul sporti
vilor,' munca lor stăruitoare, iată prin
cipalele puncte de rezistență în anti
cipările consemnate aici. Ne-ar bucura 
mult ca ele să se împlinească inte
gral...

T. STAMA

• România — locul 5 la feminin și locul
NOVI SAD, 9 (prin telefon). — 

în cea de a patra zi, ziua finalelor 
celei de a IX-a ediții a campiona
telor europene, ne permitem un 
scurt tur de orizont asupra ierar
hiilor stabilite și a unora dintre 
momentele mai importante care au 
punctat întrecerile pe echipe.

La băieți primele patru locuri 
au fost ocupate, însă într-o ordine 
diferită, de aceleași formații ca și 
acum doi ani, la C.E. de la Rotter
dam : Suedia, Ungaria (poziția a 
IV-a în 1972), Iugoslavia (II), și 
Cehoslovacia (III). Campionii lumii 

ai Europei, jucătorii scandinavi, 
două super-vedete — Bengtsson 
Johansson — și cu un echipier 
o valoare apropiată, Vikstrom, 

avantajul unei garnituri 
ai cărei componenți au

Și 
cu 
Și 
de
prezintă 
omogene, 
evoluții constante la un nivel supe
rior. în meciul 
(cîștigat cu 
ferit două 
gător doar 
în schimb, 
au înscris

cu Cehoslovacia
5—4), Bengtsson a su- 

înfrîngeri. ieșind învin- 
într-o singură partidă. 
Johansson și Vikstrom 
cîte două victorii. De 

acest atu al echilibrului de valoare 
și randament nu beneficiază 
celelalte trei selecționate, 
slovacul Dvoracck, care a 
șase puncte în meciurile cu 
slavia și Suedia, și iugoslavii 
kașevici sau Cordas nu s-au 
dit deocamdată la cota atinsă de 
colegii lor Orlovski, Kunz și, res
pectiv, Șurbek și Stipancici. Ulti
mul arată la rîndul său prea mari 
fluctuații.

în echipa Ungariei tot greul a 
fost dus de Jonyer și Klampar 
pentru că Gergely și Borzsey au 
un potențial mai scăzut. în finala 
de marți seara, cu Suedia, ei au 
avut de suportat și handicapul psi
hologic al înfrîngerii cu 0—5 (în 
grupa A) în fața acelorași adver
sari, care nu le lăsaseră nici măcar 
un set !

întrecerea echipelor feminine, do
tată cu o cupă transmisibilă, oferi
tă Ia prima ediție (1958) de Fede
rația română de specialitate, a adus 
în primele patru locuri trei dintre 
fruntașele ediției 1972,: Ungaria, 
U.R.S.S. și Cehoslovacia, cărora li 
s-a alăturat de data aceasta An-

glia. Finalistele dispun de jucătoa
re foarte bune, capabile de a da o 
notă de mare dîrzenie și spectacu
lozitate întrecerilor lor. Au reținut 
mai mult atenția două dintre titu
lare, sovietica Zoia Rudnova și ma
ghiara Judith Magos, care folosesc 
priza toc ! Competiția celor țnai 
bune formații de fete a reliefat în 
general jocul bun al sportivelor 
cunoscute, firește cu inerentele sur
prize, dar și progresul și 
bună a unei tinere, 
Hana Riedlova, adversara 
Alexandru din turul 
Ea este o jucătoare 
cu lovituri sigure de 
ciență considerabilă.
prilejul întîlnirilor pe echipe, Hana 
Riedlova a dispus de consacratele 
Alexandru, Kishazi, Magos și 
berg, însă a fost învinsă de 
colege de generație, suedeza 
man și sovietica Antonian.

forma 
cehoslovaca 

Măriei 
II, la simplu, 

bine dotată și 
atac, de o efi- 
De altfel, cu

REZULTATE TEHNICE 
ECHIPE FETE

9 la masculin

eston74

tivele Austriei și Olandei, frunta
șele turneului de categoria a II-a 
(grupele C, D, E. F) au promovat 
în eșalonul superior, unde vor juca 
în ediția viitoare (peste doi ani) a 
C.E.

Rad- 
două
Hel-

însă 
Ceho- 

lăsat 
Iugo- 

Kara- 
dove-

SEMIFINALE, locurile 1—4 : Un
garia — Anglia 3—0, U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—1 ; locurile 5—8 •: 
R. F. Germania — Suedia 3—1. 
România — Iugoslavia 3—1 ; locu
rile 9—12 : Polonia — Franța 3—1, 
Bulgaria — Grecia 3—1.

FINALE: locurile 1—2: U.R.S.S.— 
Ungaria 3—1, locurile 3—4: Cehoslo
vacia — Anglia 3—0, locurile 5—6 : 
România — R. F. Germania 3—4 
(Alexandru-Hendriksen 2—0, Vlai- 
cov—Wetzel 0—2, Alexandru, Vlai- 
cov — Hendriksen, Wetzel 2-—0, A- 
lexandru — Wetzel 2—1), locurile 
7—8 : Iugoslavia—Suedia 3—2, locu
rile 9—10 : Polonia—Bulgaria 3—2. 
locurile 11—12 : Franța—Grecia 
3—2. Prin urmare, formația Româ
niei ocupă același loc (5) ca și la 
Rotterdam, în ediția precedentă. Ul
tima partidă a echipei noastre a 
marcat un reviriment al Măriei 
Alexandru și un joc mai degajat 
din partea Eleonorei Vlaicov, deși 
acesta nu i-a adus avantaj și pe 
tabela de marcaj.

Echipa U.R.S.S. a intrat în pose
sia titlului de campioană continen
tală.

Clasîndu-se pe ultimele două 
locuri în ierarhia celor 12 formații 
de categoria I, Franța și Grecia au 
retrogradat, în timp ce reprezenta-

ECHIPE BĂIEȚI
SEMIFINALE, locurile 1—4: Sue

dia — Cehoslovacia 5—4, Ungaria 
— Iugoslavia 5—2 ; locurile 5—8 : 
Anglia — Franța 5—4, U.R.S.S. — 
R.F. Germania 5—0; locurile 9—12 : 
România — Danemarca 5—3, Aus
tria — Olanda 5—3.

FINALE : locurile 1—2 : Suedia— 
Ungaria 2—1 (la ora efectuării 
ultimei convorbiri telefonice), 
locurile 3—4 : Iugoslavia —
Cehoslovacia 5—2, locurile 5—6 : 
U.R.S.S. — Anglia 5—1, locu
rile 7—8 : Franța—R. F. Germaniâ 
5—2, locurile 9—10 ; România—Aus
tria 5—3 (Gheorghe—Schliter 1—2, 
Dobosi—Bauregger 2—0, Giurgiu- 
că—Weinmann 1—2, Dobosi—Schli
ter 2—1, Gheorghe—Weinmann
2—0, Giurgiucă—Bauregger 2—0,
Doboși—Weinmann 2—0, Giurgiu
că—Schliter 2—0), locurile 
12 : 
De 
ale 
ban 
zultat, reprezentativa noastră ocu
pă locul 9 în clasamentul final, 
față de 12 la ediția precedentă.

Au retrogradat Danemarca și O- 
landa, în locul lor promovînd Po
lonia și Bulgaria, clasate pe pri
mele două locuri în turneul cîștigă- 
toarelor grupelor C. D, E. F, G (15 
echipe).

SIMPLU BĂIEȚI, turul I : Giur
giucă — Jarvis (Anglia) 3—1 ; du
blu mixt, tur preliminar : Hart
man, Krier (Luxemburg) — Lesai, 
Doboși 3—1.

MONACO, 9 (prin telefon). — 
Primul mare, turneu de tenis în aer 
liber, contând pentru grupa I a. Cir
cuitului W.C.T.. se desfășoară pe te
renurile Country-clubului din Monte 
Carlo. Favoritul nr. 1 al probei de 
simplu și lider al clasamentului gru
pei, campionul român Ilie Năstase, a 
debutat cu o categorică victorie, ne- 
lăsînd nici un ghem adversarului 
său, francezul Georges Goven : 6—0, 
6—0 !

Numeroase surprize și-au făcut loc 
printre partidele primului tur. Ma
ghiarul Balazs Taroczy l-a eliminat 
pe asul spaniol Manuel Orantes. la 
scorul de 6—2, 3—6, 7—6. Apoi, a 
fost rîndul americanului Tom Gor
man să guste din cupa înfrîngerii, 
pierzînd în fața compatriotului său 
Mike Estep : 0—6, 6—7. Eliminați mai 
sînt Nikola Pilici (6—3, 4—6, 6—7 cu 
H. Elschenbroich) și recentul învin
gător de la Miinchen, Frew McMillan 
(4—6, 1—6 cu Tony Roche).

Alte rezultate mai importante : 
Drysdale — Cramer 6—2, 6—1 ; Pat
tison — Carmichael 6—2, 6—0 ; Hi
gueras — Mc Manus 6—4, 6—1 ; Ries- 
sen — Proisy 7—5, 7—6 ; Maud. — 
Van Dillen 4—6, 7—6, 6—2 ; Alexan
der — Chanfreau 6—1, 7—5 ; Ruffels 
— Kary 6—2, 7—5 ; Dominguez —
Szoke 6—2, 7—6 ; Dent — Barthes 
6—4, 7—6.

BOXERI ROMÂNI
2—0), 

Danemarca—Olanda 
menționat cele 3 
campionului român, 
Dobosi. Cu acest ultim

11—
5—3. 

victorii
Șer- 

re-

ÎNV/NGÂTOR/

LA ULAN BATOR

★
Miercuri e zi de pauză, urmînd 

ca joi competiția să continue cu 
partidele probelor individuale.

Constantin COMARNISCHI

Pugiliștii români au participat 
cu succes la turneul internațional 
din capitala R.P. Mongole, Ulan 
Bator. La turneu au fost prezenți 
70 de boxeri din 6 țări : Ceho
slovacia, Cuba, Mongolia, Polonia, 
România și Ungaria.

Doi boxeri români au reușit să 
obțină medalii de aur : Ilie Tîrîlă, 
care în finala categoriei semi- 
mijlocie l-a învins pe cubanezul 
Rodriguez, și Florea Ștefan, la ca
tegoria mijlocie. Au obținut meda
lii de argint: Constantin Ștefano- 
vici și Nicolae Butiseacă, iar me
dalii de bronz: Petre Ganea și 
Teodor Dinu.

Elvețianul Walter Steiner este fără 
indoială unul dintre cei mai mari 
săritori cu schiurile din toate tim
purile. De trei ani, el se află nein-

cotat pe primul plan 
telor acestei discipline, 
argint la J. O. de

al clasamen- 
Medaliat cu 
iarnă de la 

Sapporo (1972) la trambulina mare, 
el devine în același an campion 
mondial la „zborul pe schiuri". în 
1973 îl regăsim primul în ierarhia 
generală a sezonului, pentru ca 
— iată — și anul acesta, depășit 
doar de fenomenalul săritor Hans- 
Georg Aschenbach din R.D.G. (cam
pion mondial la ambele trambuline), 
Steiner să, se claseze al doilea, pa
tru victorii. în final de sezon, i-au 
adus această poziție de invidiat : 
Ia Garmisch, Sapporo, Holmenkollen 
și Planica. Senzație a făcut mai ales 
incredibila sa săritură de 177 m 
(din păcate nereușită deplin, din 
cauza căzăturii pe pista de reve
nire !) de pe uriașa trambulină a 
celebrei stațiuni iugoslave Planica, 
unde, de altfel, el a izbutit totuși 
să egaleze recordul lumii : 169 m, I 
La 23 de ani (născut la 15 februarie 
1951), tîriărul sculptor în lemn 
(1,85 m și 72 kg), originar din Wild- 
haus, nici nu-și putea dori mai 
mult. Printre hobby-urile sale 
menționează : alpinismul, pescuitul, 
speologia.

C. M. DE HOCHEI PE GHEAȚA MĂRTURIA LUI COSENTINO
CUPA ȚARILOR LATINE"

se

UN JUCĂTOR SUEDEZ SUSPENDAT PENTRU DOPING !
HELSINKI, 9 (Agerpres). — Cam- 

pițMâtul 'hTrfhcTiâl" de ‘ -
ță (grupa ■ A) de la 
aramat alte două 
U.R.S.S., campioană 
vins cu scorul dc , ...
1—3) echipa Poloniei, prin punctele 
marcate de Lutcenko, Mihailov (2). 
Iskusev, Maltev, Sadrin, Repnev și 
Sidelnikov. Pentru polonezi au în
scris Tokarz, Slowakiewicz și Jas- 
kierski. în altă partidă, echipa Ceho
slovaciei a cîștigat cu scorul de 8—0 
(3—0, 1—0. 4—0) jocul cu echipa 
R. D. Germane.

întrecerile campionatului, la actu
ala. ediție, au fost marcate de un caz 
unic înregistrat în istoria competiției, 
în urma controlului anti-doping, s-a 
constatat că jucătorul suedez Ulf 
Nilson a utilizat produse farmaceu-

hocBei**pe‘ ghea- 
Helsinki a Dro- 
întilniri. Echipa 
mondială, a în- 
8—3 (2—0, 5—0,

. jjrterzise_Jp..CursuL. .desfășurării 
jocului de simbătă seara : Suedia— 
Polonia' 4—1. Comisia de organizare 
a campionatului l-a suspendat pe 
Ulf Nilson. Suspendarea acestui ju
cător s-a răsfrînt și asupra echipei, 
care, conform regulamentului 
goare pentru astfel de cazuri, 
declarată învinsă cu 5—0. în 
toarele jocuri, se vor întilni
—R.D. Germană și Finlanda — Po
lonia.

in vi- 
a fost 
urmă- 
Suedia

LA HANDBAL
ROMA, 9 (prin telex). — Tradi

ționala competiție internațională de 
handbal masculin, „Cupa 
latine", a început în orașul italian 
Teramo. Echipa de tineret a — 
niei a întilnit in primul joe 
ția Argentinei pe care a învins-o 
cu scorul de 34—5. Cele mai mul
te puncte ale echipei române au 
fost marcate de Drăgăniță 7, Tase 
și Grabovschi — cîte 6, Stockl 5.

Alte rezultate : Spania — Cana
da 24—9 ; Franța — Maroc 23—5.

țărilor

Româ- 
forma-

ÎN TURNEUL DE LA VRNJACKA BANJA

Cotidianul francez „L’HUMANITfi** 
face publică hntărirca renumitului 
boxer amator Aldo Cosentino, cam 
pion european la categoria cocoș, de 
a deveni antrenor. în Ioc de a trece 
în-rtrindul profesioniștilor, așa cum 
i se propune de multă vreme. Iată 
mărturia

„Unul din’ responsabilii destinelor 
sportului 
rind, la televiziunea pariziană, că se 
vor crea condițiile necesare sportivi
lor de performanță pentru a putea 
deveni profesori de educație fizică 
sau antrenori. De atunci nu mai am 
liniște, deoarece, din motive fami 
liale, nu am putut depăși limita stu
diilor medii. Dar am fost dintot- 
deauna convins de posibilitățile mele 
pedagogice, lucru pe care numeroși 
colegi- de antrenament par să-1 îm
părtășească. Niciodată nu m-au atras 
ofertele ce mi se fac, periodic, de

1 Humanite
trece la profesionism. Cred că o

lui Cosentino :

francez a declarat de cu-

a ___
meserie este preferabilă' profesionis
mului sportiv, pe care îl detest.pen
tru o mie și una de motive. Am 
devenit fotograf de profesie 
bineînțeles, salut cu entuziasm po
sibilitatea care mi se oferă de a 
transmite, generațiilor care vin cu
noștințele mele de boxer și entuzias
mul mereu cald pe care-1 nutresc 
pentru acest minunat sport. Iniția
tiva despre care s-a vorbit la televi
ziunea franceză va da posibilitate 
prelungirii carierei sportive a nu
meroși boxeri amatori, care — nc- 
voiți să-și cîștige existența sau să-și 
termine studiile — părăseau sportul 
competițional, lipsind pugilismul fran
cez de elemente admirabile".

dar.

CONCURSURI
DE PATINAJ

ARTISTIC
LA POIANA

DE JUNIORI LA HOCHEI

BRAȘOV...
POIANA BRAȘOV, 9 (prin tele

fon). La startul ediției a doua a 
„Cupei Dinamo" la patinaj artistic 
s-au aliniat 42 de concurenți din 
București, Cluj, Miercurea Ciuc, 
Sibiu, precum și reprezentanți ai 
clubului organizator. în general, 
competiția s-a ridicat la un nivel 
tehnic satisfăcător, participanții la 
întreceri vădind un sensibil progres 
față de evoluția avută Ia ediția 
precedentă a concursului. Aceasta 
a fost constatarea arbitrilor. Regre
tabil a fost doar faptul că atât luni, 
rit și marți, în Poiana a fost frig, 
i nins și a plouat. Iată rezultatele. 
Băieți pînă Ia 7 ani : 1. R. Haimo- 
rici (Constructorul București) 69,01 
a, 2. St. Lang (Olimpia Cluj) 58,55 
?. 3. C. Doru (Șc. sp. Buc.) 38,59 p ; 
?at. 8—10 ani : 1. D. Tăutu (Din. 
3uc) 82,29 p, 2. M. Negrea (Din. 
Srașov) 77,87 p, 3. O. Marinescu 
Sc. sp. Buc.) 66,36 p : cat. 11—13 
mi : 1. Bogdan Kruti (Din. Brașov) 

Zoide (Din. Brașov) 
pînă la 7 ani : 1. 

64,80 p, 2. Marinela 
3. Karin Schmith 

de la Olimpia Cluj; 
Coral ia Popescu (Șc. 

, 2. Dana Jenei

De luni după-amiază. patinoarul 
artificial „23 August1* din Capitală 
găzduiește una din cele mai impor
tante competiții (cel puțin, teoretic, 
lucrurile așa ar trebui să fie) cu
prinse in calendarul întrecerilor in
terne ale hocheiului nostru : tur
neul final al campionatului de ju
niori. Din păcate, așa cum s-a con
statat încă de anul trecut, această 
dispută în loc să se îmbunătățeas
că de la un sezon la altul, se res- 
trînge, pierzindu-și îngrijorător de 
rapid 
că la 
titlu 
(două 
și Constructorul 
din Miercurea Ciuc : Liceul nr. 1 
și Școala sportivă) toate evoluînd, 
încă din prima etapă, deci cînd 
resursele le erau intacte, la un ni
vel nemulțumitor în ceea ce privește 
ritmul de joc și angajamentul fizic.

fondul valoric. Așa s-a ajuns 
actuala ediție lupta pentru 
are doar patru protagoniste 
formații bucureștene, Steaua 

și două formații

în primul meci Constructorul 
București a întrecut echipa Școlii 
sportive Miercurea .Ciuc cu 6-—2 
(2—-1, 1—1, 3—0) prin punctele în
scrise de Hălăucă 2, Popescu 2, 
Costea și Gali, respectiv Magyari 
și Both. îh cea de-a doua. înțîlnire, 
echipa Liceului nr. 1 din Miercu
rea Ciuc a fost obligată să se în
trebuințeze serios în fața Stelei, ea 
văzîndu-și conturată victoria abia 
în ultima repriză. Scor final : 6—2 
(1—1, 1—1, 4—0). După cum se 
vede, Victoria a fost decisă în ulti
mele minute, cînd tinerii hocheiști 
de!la Steaua au comis cîteva grave 
erori de apărare. Au înscris : Borsos 
2, Ambruș, Gyorgypall, Horvath și 
Barta pentru învingători, Molda și 
Bîsu pentru învinși.

întrecerile continuă după sistemul 
turneu tur-retur, pînă în seara zi
lei de 15 aprilie, competiția avînd 
și două zile de pauză, joi și dumi
nică. (C. A.).

înotătorii clujeni - 4 victorii in prima
A

ȘAHISTEIE NOASTRE Al) FOST
DE VICTORIE

astăzi un 
șahului.

DIN NOU,

Le Petit Marocain

DUPĂ MILENII

revirimentul produs 
ziarul 
Rabat

de

15,99 p, 2. Fr. 
>5.12 p ; Fete 
îinga Szalasy 
îlie 60,55 p, 
13,64 p — toate 
sat. 8—10 ani : 
:p. Buc.) 70,73 p, 
Dinamo Brașov) 64,39 p, 3. Vero- 
îica Micu (Din. Buc.) 61.48 p ; cat. 
T—13 ani : 1. Mariana Chițu (Din. 
3rașov) 101,29 p, 2. Dana Negrin 
Din. Brașov) 89,24 p.

Carol GRUIA
♦

Tncepind de astăzi dimineață, pe 
iceeași pistă de gheață din Poiana 
ntrecerile de patinaj continuă cu 
,Cupa Speranțelor", un concurs 
•epublican deschis copiilor și ju- 
tiorilor (pînă la vîrsta de 16 ani) 
:e se va desfășura timp de trei zile 
n organizarea Comisiei județene 
ie patinaj Brașov.

Programul disputelor : miercuri 
iimineață — figuri obligatorii co
sii ; joi dimineață — figuri obliga- 
orli juniori ; vineri dimineață — 
iigurl libere copii șl juniori. Ar- 
jitrul princial al reuniunii : Roml- 
:a Pop Dîmboianu.

REUNIUNE A COMPETIȚIEI DE LA MAMAIA
MAMAIA, 9 (prin telefon). în 

piscina acoperită (50 m) de la Ma
maia au început marți dimineața 
întrecerile celui de al doilea cam
pionat republican pe echipe rezer
vat celor 
țară.

Primele 
disputate, 
du-se mai întotdeauna 
din Cluj. Reșița și Oradea, care 
s-au instalat în fruntea clasamen
tului după prima reuniune. Printre 
rezultatele cele mai bune merită a 
fi subliniate noul record republi
can realizat de Irina Pănulescu 
(Petrolul Ploiești) 3:01,1 — 200 m 
spate, ca și timpul de 2:58,4 înre
gistrat de Ligîa Anastasescu pe 
distanța de 200 m bras. Rezultate 
tehnice :

CATEG. A (13—14 ani) — 200 
m bras (b) : 1- Al. Szabo (CSM 
Cluj) 2:52,4, 2. L. Ene (Rapid) 
2:52,8, 3. Al. Grozescu (Școlarul) 
2:54,7; 200 m bras (f) t 1. IJgia 
Anastasescu (Școlarul) 8:58,4 (rec. 
personal), 2. Mihaela 
(Petrolul) 3:02,4 (r.p.). 3. Cecilia

mai tineri înotători din

curse au fost, extrem de 
pe primul plan situîn- 

sportivii

Georgescu

Roșu 
4x200 
9:48,3, 
Șc. sp. Reșița 9:57,2 ; 4x200 
(f) : 1. Petrolul 10:22,5. 2. 
10:38,8, 3. Crișul 10:45,0:

CATEG. B (11—12 ani) 
m spate (b) : 1. R. loan 
Cluj) 2:45,2. 2- D. Tincă 
2:48,3, 3. F. Visan (Șc. sp. 
2:48,8 : 200 m spate (f) : 
riana Marin (Șc. sp Reșița) 2:47,1 
(r.p.), 2. Gabriela Andrei (Șc. sp. 
PI.) 2:51,2. 3. Mariana Paraschiv 
(Rapid) 2:56,6; 4x200 m liber (b):l. 
Crișul 
3. Șc. 
liber 
2 Șc 
Brăila 11:51,1 ;

CATEG. C (9—10 
mixt 
Brăila) 
trolul) 
3:12,3;
Pănulescu (Petrolul) 3:01,1 
cord. 2. Ildiko Zaborschl (Crișul) 
3:05,0, 3. Mădălina Ilies (Șc. sp. 
Brăila) 3:08,2.

(Șc. sp. Ploiești) 3:04,8 (r.n.): 
m liber (b) : 1. C.S.M- Cluj 
2. Șc. sp. Galați 9:54,0, 3. 

m liber 
Școlarul

— 200 
(Sc. sp. 
(Crișul) 

Ploiești)
1. Ma-

10:38,3,2. C.S.M. Cluj 11:11,0, 
sp. Reșița 11:14,9; 4x200 m 

(f) : 1. C.S.M. Cluj 11:15,8, 
sp. Reșița 11:19,2, 3. Șc. sp.

m 
sp.

ani) 200
(b) : 1- N. Vasile (Șc. 
3:11,7, 2. N. Moisescu (Pe- 

3:12.3, 3. D. Groza (Grisul)
200 m mixt, (f): 1. Irina 

re-

Vrnjacka Banja este 
nume cunoscut în lumea 
în fiecare an în această frumoasă 
stațiune balneară se organizează, 
sub egida Federației de șah a Ser
biei, frumoase concursuri inter
naționale, care și-au cîștigat o no
torietate binemeritată. De remar
cat este faptul că în cadrul festi
valurilor șahiste de la Vrnjacka 
Banja, șahul feminin deține un 
rol important. Tot aci, an de an, 
se dispută Cupa campioanelor eu
ropene, unul dintre cele 
tigioase concursuri din 
șahist internațional.

Festivalul șahist din 
acestui an a debutat cu 
Iul turneu al echipelor 
Ca și în anii precedenți, au 
parte 5 formații, reprezentând Bul
garia, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia și Ungaria. Da data aceasta, 
însă, organizatorii au propus o 
schimbare a regulamentului, me
ciurile disputîndu-se la 4 mese. în 
loc de 3 ca pînă acum. Modifica- . 
rea aceasta a fost foarte inspirată, 
deoarece pe parcursul a numai 5 
runde necesitatea unei rezerve nu 
se face simțită. în timp ce mărirea 
numărului meselor a făcut ca me
ciurile să fie cu mult mai intere
sante și a eliminat un dezavantaj 
important, cel rezultat din alter
nanța culorilor.

Deși cu o formație, teoretic, mai 
slabă decît anul trecut, echipa 
României a jucat cu mult avînt. în 
acest concurs și a fost la un pas 
de cucerirea locului I, cîștigînd 3 
meciuri și terminînd la egalitate, 
îh ultima rundă, cu Ungaria. Acest 
din urmă meci a fost foarte dis
putat și, cu puțină șansă, ar fi pu
tut fi cîștigat. Partida decisivă, 
între liderele celor două echipe, 
maestrele internaționale Elisabeta 
Polihroniade și Maria Ivanka a ți
nut încordată asistența pînă în ul- 

noastră a 
a obține 
fază a 
să do- 
amenin- 

în 
de 

foarte bine, 
partida

mai pres- 
calendarul

primăvara 
tradiționa- 

feminine. 
luat

tima clipă- Jucătoarea 
scăpat o ocazie clară de 
avantaj decisiv în prima 
partidei, dar a continuat 
mine, creînd tot timpul 
țări periculoase. Ivanka 
schimb după inexactitățile 
la început, s-a apărat 
șl, în cele din urmă,

egalitate.încheiat
Astfel, 

victoria 
totalizat 
un punct de

S-a
la
concursul s-a 
echipei Ungariei, care 
12‘/2 puncte, urmată

România, cu ll*7s

terminat cu
a 

la

apoi de Bulgaria 9, Iugo-puncte, 
slavia 4’/i și Polonia 2'/t.

La succesul echipei noastre au 
contribuit foarte mult rezultatele 
excelente înregistrate de Margareta 
Juneu-Muresan. care a cîștigat. de 
o manieră convingătoare toate cele 
4 partide susținute, ca' și cele ale 
Margaretei Teodorescu, care, la 
masa a 4-a, a obținut S‘/3 puncte. 
Elisabeta Polihroniade și Gertrude 
Baumstark au avut de făcut față 
unei sarcini mult mai 
mesele 1 .și respectiv 2, de 
s-au achitat cu succes, mentinînd 
echilibrul echipei 
că sînt la nivelul 
jucătoare străine.

Echipa noastră 
bine la Vrnjacka 
a spus cîndva fostul campion mon
dial Emanuel Lasker, pentru locul 
I nu este suficient să joci bine, 
trebuie să ai și puțină șansă... A- 
ceastă șansă a avut-o echipa Un
gariei, beneficiară a unui incredi
bil 4—0 în fața unei echipe iugo- 

3—1 
Bul- 
scă-
Le-

lumea

grele la 
care

și demonstrînd 
celor mai bune

a jucat foarte 
Ban ja. Dar. cum

slave în zi neagră și a unui 
(în Ioc de scontatul 2—2) la 
?aria. meci, în care Ivanka a 
pat. din poziție pierdută la 
maciko.

Cele de mai sus nu constituie o 
scuză. Pornind de la ideea că șan
sa ajută pe cei puternici, va trebui 
să ne străduim să jucăm atit de 
Vine încît nici un fel de „întîm- 
plări“ să nu ne poată opri.

S. SAMARIAN 
antrenor emerit

Relevînd 
jocul de șah în țările arabe. 
„LE PETIT MAROCAIN** din 
scrie :

„Unul din darurile pe care
arabă le-a făcut civilizației moderne 
este răspindirea șahului — joc cunos
cut de milenii în Orient. Toate cro
nicile vorbesc de această minunată 
distracție a spiritului, cunoscută atit 
în palatele califilor, cit și în cortu
rile ridicate de caravanele pustiului 
Cu încetul însă prestațiile marilor ju
cători . de șah arabi — de care vor
besc atit de des scrierile străvechi 
— au început să scadă în ascuțime 
și spirit combinativ. De altfel, lipsa 
unei organizări serioase a șahului în 
lumea arabă a făcut ca schimbul va
loric să nu se poată efectua, absența

turneelor ducind la carențe pe care 
trebuie neapărat să le înlăturăm, pen
tru1 a aduce din nou jucătorii arabi, 
urmașii marilor șahiști de odinioară, 
în mijlocul marilor competiții.

Trebuie salutată cu tot entuziasmul 
Inițiativa sportivilor din Insulele Bah
rein de a oi’ganiza un mare turneu 
de șah rezervat jucătorilor din lumea 
arabă. Absența inițiativelor oficiale, 
determinate de inexistența unor fe 
derații de specialitate, a făcut ca la 
începerea competiției să se prezinte 
numai jucători înscriși din propria lor 
inițiativă. Primele tururi au reliefat 
existenta unor șahiști de bună clasă, 
în special algerieni, sirieni sau ira
kieni. Cum marele număr de bartl- 
cipanți pune serioase probleme de se 
lecție preliminară, învingătorii vor 
putea fi cunoscuți doar mai tîrziu.

Pînă atunci salutărrhavîntul proaspăt 
pe care șahul îl cunoaște printre e- 
rabi, cei mai vechi propagatori 
minunatului joc".EFECTELE PROFESIONISMULUI

Analizînd cauzele slabei evoluții a 
unor sportivi italieni in confruntările 
internaționale, ziarul „LA GAZZETTA 
DELLO SPORT* din Milano scrie :

„în Italia, după cum se știe, tonul 
îl dau cluburile profesioniste. Unele 
dintre acestea, ca de pildă cele de 
fotbal, sint mări societăți pe acțiuni, 
al căror scop mărturisit, prin însuși 
sistemul de organizare, este cîștigul 
imediat. Nimănui nu-i trece prin cap 
să pună la dispoziție și oamenilor 
muncii instalații sportive sau să se 
preocupe de răspindirea sportului în 
mijlocul tineretului. Cele spuse pri
vesc nu numai fotbalul, ci și ciclis
mul, aflat în pragul dezastrului, bas
chetul, sporturile de iarnă etc.

Ce înseamnă pentru sportul italian 
puternica presiune a profesionismu
lui poate fi ilustrat de cîtevă fapte 
Statistica arată că abia la 103 000 de 
cetățeni revine o pistă de atletism. 
Ia 60 000 — un teren- de volei și la

La Gazzetta dello Sport
44 000 — unul de baschet. Mai mult 
de 11 000 de școli elementare și 
medii sînt lipsite de orice amenajări 
pentru practicarea exercițiilor fizice

Cel mai important organ al spor
tului amator italian — Comitetul o- 
limpic național italian (CONI) — nu 
dispune decît de fonduri reduse, care 
abia 
destă 
rilor 
este 
unui 
cerirea unei medalii Ia o mare con
fruntare sportivă internațională de
vine un merit 
Dacă situația se va menține între 
aceleași coordonate, zadarnic vom 
aștepta mult doritele succese**-

a.iung pentru o pregătire mo
ri sportivilor in vederea Jocu- 

Olimpice. în asemenea condiții 
de la sine înțeles că victoria 
sportiv amator italian și ou

exclusiv personal.TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La concursul de haltere „Memorialul 
Jean Dame**, desfășurat la Paris, la cate
goria semimi.ilocie, pe primul loc s-a 
clasat halterofilul bulgar Nedelcdo Kolev 
cu 330 kg (nou record mondial la stilul 
smuls — 152,5 kg), urmat de V. Kuren- 
țov 
tort 
kg;

(U.R.S.S.) — 317.5 kg. Alțl ciștlgă- 
: semigrea — Ozimek (Polonia) 
grea — Rutkowski (Polonia) 337,5

ase 
kg.

Ta

România. Bulgaria. Grecia. Scoția. Islan
da. Danemarca, Portugalia. R. D. Ger
mană, Spania, Tara Galilor, Finlanda, 
Turela Luxemburg șl Suedia.■
Rezultate din Cupa 
Iran —, Israel 4—1;
— indonezia 4—1.

Davis : la Teheran. 
Manilla. Filipinela

de

m — Edmonson (S-U.A.) 32,7. In cadrul 
acestui concurs s-a alergat pentru prima 
oară și o probă mixtă de ștafetă 4x100 
m. Echipele au fost alcătuite din trei 
sprinteri și o sprinteră. A cîștigat for
mația alcătuită din Wyomta Tyus. Rod 
Milburn Paul Gibson (toți S.U A.) și 
Jean Louis Ravelomanantsoa (Republica 
Malgașă), cronometrată în 42,44.

In prima zi a turneului W.C.T. de 
Orlando (Florida), tenlsmanul mexican 
Raul Ramirez l-a Învins pe portorlcanul 
Cnarlie Passarell ou 6—3. 6—4. Alte rezul
tate : Gottfried (S.U.A.) — Kuki (Japo
nia) 8—5. 8—2; Reld (S.U.A.) — Phillips 
Moore (Australia) 8—4. 7—3.
■
Se cunosc cele 18 echipe calificate pen
tru faza finali a Turneului U.S.F A., 
programat între 51 mat șl 3 iunie, în Sue
dia. Acestea sînt : Polonia, Iugoslavia,

Campionatul englez
mat un meei restanță ■ ____  ....
— Liverpool 1—<1. învinșii rămln la 4 P 
distanță de Leeds (34 p). dar mal au 
două jocuri in minus.■
tn ultima 21 * concursului International 
atletic de la Tokio, campionul olimpic 
Dave Wottle (S.U.A.) a ciștigat prob# de 
800 m plat eu timpul de 1:51,8, urmat 
de compatriotul său Jim Ryun — 1:51,». 
La lungime a ciștigat americanul Henry 
Hinnes — 7,91 m. Alte rezultate ; greu
tate — Debemardi (S.U.A.) 20,83 m; 300

fotbal a progra- 
Sheffield United Competiția cicllstă „Turul Tării Bascilor" 

s-a Încheiat la San Sebastian cu victo
ria rutierului spaniol Miguel Maria Lașa. 
Al treilea a fost Luls Ocana — la 47 sec. 
Iar Domingo Perurena. care a condus 

cursei, a terminat pe locul 
1:18 de ctștigător.

majoritatea 
patru — la

în competiția masculină de 
Primăverii", s-au înregistrat 
Turcia — Portugalia 3—0

La Ankara, 
volei „Cupa 
rezultatele : ..„ .... _________ _ _
(1. 10, 5); Italia — Finlanda 3—0 (2, 10, 
12).
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