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în prezenta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc, joi, 11 aprilie, Con
sfătuirea activului de partid și 
stat din ministere și instituții 
trale.

Consfătuirea de lucru, care s-a 
fășurat în sala Palatului Republicii 
Socialiste România, a reunit consili
ile de conducere, membrii comitetelor 
de partid și ai birourilor organizați
ilor de bază din ministere și insti
tuții centrale, reprezentanți ai consi 
liilor și comitetelor oamenilor muncii 
și ai organizațiilor de partid din cen 
trale și întreprinderi, activiști de par
tid .și de stat.

Cei peste 3 000 de participant! la 
consfătuire au făcut o caldă și însu
flețită primire conducătorilor partidu 
Iui și statului nostru, și-au mani fes 
tat — și țu acest prilej — profunda 
lor satisfacție și mîndrie patriotică 
față de alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al României 
socialiste, încrederea deplină în par 
tid și secretarul său general, hotărî 
rea de a milita neabătut pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul el X-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R., pentru perfecțio 
narea continuă a întregii vieți econo
mice și sociale, pentru realizarea e- 
xemplară și Ia nivelul exigentelor ac 
tuale a sarcinilor pe care societatea 
socialistă le pune în momentul de 
fată în dezvoltarea sa multilaterală.

tn aplauzele puternice. îndelungi, 
ale celor prezenți, în prezidiul constă 
tuirii au luat loc tovarășii NICOLAE 
CEAUSESCU, Emil Bodnaraș. 
Berghianu, Elena Ceaușescu, 
ghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Dănălache. Emil Drăgănescu, 
Fazekaș, Petre Lupu, Manea

de 
cen
des-

Maxlm 
Gheor- 
Florîan 

Janos 
Mănes-

cu, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Iile Verdcț, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai Dalea. 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere. Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri, activiști de par
tid și de stat.

Deschizînd lucrările consfătuirii, to
varășul Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București, a pre
zentat, în numele Biroului Comitetu
lui municipal de partid, unele aspec
te din activitatea desfășurată de con
siliile de conducere și organizațiile 
de partid ' din ministere și instituții 
centrale pentru înfăptuirea programu
lui adoptat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R., de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

în cadrul consfătuirii — care și-a 
propus să examineze stilul și metode
le de muncă ale organelor colective 
de conducere și ale organizațiilor de 
partid din ministere și instituții cen
trale, să generalizeze experiența po
zitivă și să determine îmbunătățirea 
în continuare a activității acestora în 
vederea transpunerii cu succes în 
viață a sarcinilor și atribuțiilor care 
le revin din hotărîrile de partid 
și de stat, din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — au 
avut loc ample dezbateri

Vorbitorii au abordat pe larg, cu 
un profund spirit partinic, în mod 
exigent, preocupările actuale ale mi
nisterelor șl instituțiilor centrale, 
stadiul realizării obiectivelor șl sar
cinilor ce le-au fost încredințate, 
pentru înfăptuirea cincinalului înain
te de termen, în contextul amplei

activități desfășurate de partidul 
nostru, în frunte cu secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru accelerarea edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
in vederea căreia sînt înfăptuite cu 
consecvență un ansamblu de măsuri 
politico-organizatorice și legislative 
de perfecționare a conducerii și or
ganizării vieții politice, economice și 
sociale, ca linie directoaro a dez
voltării moderne a României.

Adresîndu-se 
și de 
Nicolae 
tivului 
nistere 
primat

conducerii de partid 
stat, personal tovarășului 
Ceaușescu, reprezentanții ac- 

de partid și de stat din mi- 
și instituții centrale au 
angajamentul 

de partid, al 
și consiliilor 
comuniștilor, 
inginerilor și 
consacra cu pasiune întreaga lor ac
tivitate înfăptuirii politicii partidului, 
subliniind hotărîrea nestrămutată de 
a da viată programului Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., de a cinsti prin noi și impor
tante succese. în întrecerea pentru 
îndeplinirea planului cincinal înainte 
de termen, a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului.

în încheierea lucrărilor consfătui
rii, primit cu urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Exprimînd hotărîrea de a Înfăptui 
sarcinile, indicațiile și concluziile cu
prinse în cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu și în 
problemele dezbătute de 
vul de partid și de stat 
tere și instituții centrale, _________
a adoptat o rezoluție care va fi dată 
publicității.

consiliilor 
oamenilor 

tuturor 
tehnicienilor

ex-
organizațiilor 
de conducere 
muncii. al 
muncitorilor, 

de a-și

tovarășului 
legătură cu 
către acti- 
din minls- 

consfătuirea

MARIA ALEXANDRU
MEDALIE DE BRONZ

tenis de masă 
Anton Stipancici,

la C. E. de 
împreună cu

în proba de dublu mixt
Citiți in pag. a IV-a relatarea 

trimisului nostru.

CROS CU 400 DE CRAVATE ROS»
didactice de educație fizică : Nicu- 
lina Marinescu (204), Maria Dincă 
(150), Elisabeta Rizescu (205), 
Gheorghe Enache (57), Constantin 
Leorda (115) și, bineînțeles, Felicia 
Iovănescu (203), neobosită, și acum, 
ca antrenoare.

Cîștigătorii primei manșe:
FETE, CL. III — IV: Georgeta 

Tudose (121); CL. V 
rica Ciubotaru (157): CL. 
VIII: Lucia Pirvu (121).

BĂIEȚI. CL. III — IV; 
nescu (124); CL. V — VI : 
(204); CL. VII — VIII : G. 
(121).

A doua manșă, joi 18 aprilie.

La Palatul pionierilor din Capi
tală, joi dimineața... în aceeași am
bianță cuceritoare dintotdeauna. 
„cravate roșii" din sectoarele 6 
și 7; băieți și fete care au îndră
git atletismul, au luat parte la 
prima manșă a unei originale com
petiții de cros dedicată apropiatei 
aniversări a 25 de ani de la 
ființarea primelor organizații 
pionieri din țara noastră.

Vremea însorită, organizarea 
celentă și buna dispoziție a micilor 
concurenți (aproape 400) au con
tribuit la reușita acestei acțiuni 
de vacanță. Întrecerile au scos în 
relief atenția care se acordă atle
tismului într-o serie de școli ge
nerale din 
pasiunea și 
dactice de 
special am 
formanța prof. Mariana Chirulescu 
de Ia Școala generală nr. 121, care 
a avut nu mai puțin de trei con
curenți și concurente care au în
cheiat pe primul loc probele res
pective 1 Am notat, de asemenea, 
preocuparea prof. Nicolae Crainic 
(Școala generală nr. 157) pentru 
impulsionarea activității atletice 
— la acest concurs a avut și el 
satisfacția ca una dintre eleve să 
termine în frunte — a altor cadre

în
de

ex-

sectoarele sus-amintite, 
priceperea cadrelor di- 
specialitate. în mod 
dori să semnalăm per-

A

VI: Vio-
VII —

G. Io- 
Fl. Pop 
Uceanu
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CONSTANTIN CĂLINA

Șl OLIMPIA I

INVINGATORI IN „CUPA

PRIMĂVERII // LA

PENTATLON MODERN
Crosul, ultima probă a concursu

lui care a inaugurat activitatea In
ternă la pentatlon modern. „Cupa 
primăverii", s-a desfășurat ieri di
mineață pe un parcurs amenajat, 
ca de obicei, în pădurea din co
muna Călugăreai, pârtiei panții e- 
fectuînd o alergare pe teren acci
dentat. Ca și la 
impresie au lăsat 
mișoreni, cu doi 
mele două locuri 
lui. O cursă foarte bună 
tînărul Iuliu Galovid, 
unui timp excepțional: 
pentru care el a obținut 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Franclsc Rolik — 13:44,2 — 1093 
p, Alex. Naghi 13:52,2 — 1 069 p, 
Constantin Călina — 13:59,8 - 
1048 p, Ștefan Cosma — 14:17,0 
— 994 p și Sorin Crăcfuneanu 
14:21,2 — 982 p. Pe echipe, prima 
s-a clasat Universitatea Timișoara 
I cu 3 345 p, urmată de cele două 
formații ale Olimpiei cu 2 772 p, 
respectiv 2 751 p.

Obținînd un rezultat bun la cros, 
liderul întrecerii, Constantin Căli
na, a reușit astfel să-și mențină 
poziția și la încheierea competiției, 
pe care a cîștigat-o detașat. Punc
tajul său poate fî socotit 
Un meritoriu loc doi a 
Alexandru Naghi, cu un 
de aproximativ 5 000 p.

Dar, iată-i pe primii clasați : C. 
Călina — 5137 p. Alex. Naghi — 
4 996 p. Fr. Rolik — 4 894 p, Iuliu 
Galovici — 4 627 n. Vasile Neme- 
țeanu — 4 592 p, Ștefan Cosma — 
4 530 p ; pe echipe : Olimpia I — 
14 434 p, Univ Timișoara I 
14 051 p. Olimpia II — 11935 
Univ. Timișoara II — 11 005 p. Șc. 
sp. 1 Buc. — 9 982 p.

natație. o bună 
pentatloniștii ti- 
oameni pe pri- 
ale clasamentu- 

a făcut 
autorul 
12:49,4, 

1258 p.

ca bun. 
obținut 
punctaj

P.

De azi, la Cluj, „Cupa federației" la baschet

MECIUL DERBY
AL ZILEI INAUGURALE

In sala Floreasca încep astăzi

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
-A.

DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
• LA START SPORTIVE Șl SPORTIVI DIN 11 ȚÂRI

TOMA OVICI-LA UN PAS DE iNFRlNGERE!
In „criteriul DE PRIMĂVARĂ1* la tenis

plan) și Iosif KerekeșViorel Marcu (in prim

de 
de 
de 
au 
un 

prim „seism", cel de al doilea fiind 
înlăturat de Toma Ovici în ultimă 
instanță. Cel dintâi la care ne re
ferim este victoria Iui Mihai Russu 
de la C.S.U. Construcții asupra 
favoritului nr. 3 al întrecerii. Ion 
Sântei. Mai bine pregătit fizic, mai 
curajos și mai inspirat în unele 
acțiuni ofensive. Russu a reușit, 
după trei seturi, să se impună cu 
5—7, 7—5 7—6. După această vic
torie Mihai Russu — care încă 
din turneele pe teren acoperit lă- 

întrevadă că în noul 
în stare să producă 
figurează pe primul 

turneului „fiecare cu 
timp ce Sântei apare

După primele zile întrecerile 
tenis din cadrul „Criteriului 
primăvară" s-au desfășurat cît 
cît lin. confruntările de joi 
produs, pe tabloul seniorilor,

Alte rezultate din întrecerea se
niorilor : I, Kerekeș — C. Popovici 
2—6, 6—4. 6—3 ; V. Marcu — L.

7—6 ; junioare
16 ani : Maria Romanov —

■6, 6—4. 6—3 ; V Marcu
Boldor 6—3, 3 —6,
15
Lucia Romanov 6—1. 6—2 ; seni
oare :
riana
blu bărbați : V. Marcu, I. Kerekeș
— A. Siito, R. Dragomir 6—2, 
6—0.

Mariana Simionescu — Ma- 
Nunweiller 7—5, 7—5 ; du-

I. G.

sase să se 
sezon va fi 
surprize — 
tablou a.1 
fiecare". în
pe cel de al doilea.

Toma Ovici a trecut joi prin 
emoții pe care, probabil, nu 
prevăzuse. Intîlnirea sa cu 
Nemeș a fost partida cea mai co
mentată datorită, pe de o parte, 
jocului bun al acestuia din urmă 
iar pe de altă parte răsturnării 
de situație ce s-a produs pînă la 
urmă. Primul set a fost cîștigat 
de Nemeș. El și-a luat avans con
siderabil și în cel de al doilea : 
4—0 ! Dar în continuare Nemeș nu 
a mai cîștigat nici un ghem și 
Ovici și-a adjudecat partida cu 
4-6, 6-4, 6-0!

le
Dan

• DUPĂ KOSICE, AL DOILEA TEST AL SELECȚIONATEI 
ROMANE IN NOUA SA COMPONENȚA • AȘTEPTAM O 
COMPORTARE BUNA, CONCRETIZATA PRIN VICTORII
• ANUL TRECUT, TOT LA CLUJ, BASCHETBALISTII ROMANI 
AU ÎNVINS CU 76—59 PE CEI MAGHIARI • PARTIDA 
R. F. GERMANIA — R.T.I. MINSK DESCHIDE PROGRAMUL

DE ASTAZI

A V-a ediție a turneului interna
țional de baschet masculin dotat cu 
„Cupa federației" începe astăzi, în 
frumoasa Sală a sporturilor din 
Cluj. Sînt prezente la start repre
zentativele României, Ungariei și 
R. F. Germania Și echipa R.T.I. 
Minsk participantă la prima cate
gorie a campionatului U.R.S.S.

Pentru selecționata română, com
petiția actuală constituie al doilea 
ei test de cînd și-a împrospătat 
componența și este pregătită _ de 
maestrul emerit al sportului Mihai 
Nedef. Primul examen a avut loc, 
chiar săptămîna trecută, la Kosice 
și a înregistrat o bună comportare 
din partea sportivilor țării noastre 
care au evoluat remarcabil, în spe
cial în compania formațiilor Ceho
slovaciei, R.S.S. Lituaniene șj Cu
bei. De astă dată, în orașul de pe 
Someș cei mai valoroși baschetba- 
liști ai României au ocazia nu nu
mai să repete promițătoarea com
portare de la Kosice, ci chiar să-și 
îmbogățească palmaresul cu o vic
torie finală în „Cupa federației". 
Fără a contesta specificul de test 
al turneului clujean, așteptăm ca 
sportivii români să izbîndească în 
aceste dificile confruntări, pentru 
că în felul acesta ar concretiza ca
litățile și dorința lor de afirmare 
și. în același timp, ar reface — cît 
de cît — prestigiul internațional al 
baschetului nostru masculin, puțin 
apreciat la ora actuală.

Formația României întîlnește astă 
seară pe cea a Ungariei într-o 
dispută care se anunță interesantă 
dată fiind tradiția meciurilor dintre 
baschetbaliștij acestor țări. Ultima

Combativitatea in 
apărare poate ho
tărî succesul. Oc- 
zelak și Tarău (in 
imagine) demon
strează cum poa
te fi oprit un a- 

tacant

Astăzi, la ora 17. în 
reasca, ne reîntîlnim cu 
de mare performanță. Sportive și 
sportivi de frunte din numeroase 
țări ale Europei onorează tradițio
nala noastră competiție internațio
nală și sîntem mai mult ca siguri 
că publicul spectator va avea pri
lejul să urmărească și să aplaude 
exerciții de înaltă măiestrie. Pen
tru cei mai mulți dintre partici
pant, concursul nostru este o utilă 
repetiție în vederea campionatelor 
mondiale din acest an și va fi 
foarte interesant să le urmărim 
atît programul impus cît și cel li
ber ales.

Sînt prezenți în Capitală șl vor 
lua startul astăzi după-amiază gim
naste și gimnaști din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Elveția, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, R.S.F. Iugo
slavia, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică șl România. Se înțelege, 
țara noastră va fi reprezentată de 
un lot mai mare de sportivi com
parativ cu celelalte țări, în frun
te cu campionii absoluți ai Româ
niei pe anul 1973, Anca Grigoraș 
și Dan Grecu.

Dar, pentru publicul nostru spec
tator ce va fi prezent, timp de trei 
zile, în sala Floreasca, iată nu
mele sportivilor care vor evolua:

Feminin — BULGARIA: Lilia
na Ștcfanova. Marieta Todorova; 
CEHOSLOVACIA : Irena Haspiko- 
va, Vaclava Soukupova: ELVEȚIA: 
Etienne Hanni, Ella Widmer ; R. D. 
GERMANĂ : Irenne Abel, Hanne
lore Kadolph ; POLONIA : Danuta 
Kowalska, Sabina Sienkiewicz ; 
UNGARIA: Suzana Matulay, Ana 
Szomer ; U.R.S.S. : Raisa Biciukina, 
Svetlana Pozigun ; ROMANIA : 
Anca Grigoraș, Alina Goreac, Ele
na Ceampelea, Rodica Sabău, Elisa- 
beta Turcu, Mariana Constantin.

sala Flo- 
gimnastica

al inelelor, favorit al competiției
® Foto: D. NEAGU

Dan Grecu, remarcabil specialist 
masculine.

Joc anul trecut,confruntare a avut 
tot la Cluj (cu prilejui ediției a 
IV-a a „Cupei federației") și a fost 
cîștigată de sportivii noștri cu sco
rul de 76—59. în deschidere. Sala 
sporturilor găzduiește partida din
tre reprezentativa R. F. Germania 
și formația R.T.I. Minsk. Aflată în 
ajunul participării la „Cupa Euro
pei" inter-țări, selecționata vest-ger- 
manâ are tot interesul să presteze ■ 
un joc cit mai valoros, în fața unei 
echipe pentru care faptul că joacă 
in campionatul unional înseamnă 
o „carte de vizită” edificatoare.

PALMARESUL „CUPEI FEDE 
R AȚIEI" :

1962: 1. România, 2. R.S.S. Ucrai
neană, 3. Ungaria : 1967 : 1. România, 
2. Selecționata Leningradului, 3. 
Grecia, 4. Ungaria; 1970 : 1. Bucu 
rești, 2. Budapesta. 3. Varșovia, 
4. Cuba-tineret; 1973 : 1. Cuba, 2. 
România, 3. Ungaria, 4. Olanda, 5. 
R. D. Germană, 6. România-tineret.

PROGRAMUL DE ASTAZX

Ora 17,30 ; R. F. Germania—R.T.I.
Minsk.

Ora 19: România — Ungaria.

G/ND DE PRIMĂVARĂ
cu-Bucureșteanului 

nostalgia pri- 
trecute, 
îndreptați că- 

acum proaspăt

prins de 
măverilor 
dori pașii 
tre aleile 
înverzite ale parcului din 
strada Dr. Staicovici. Nu 
numai pentru o revedere 
cu tenisul respirînd sub 
cerul liber. Ci ca să se 
bucure încă o dată de 
tot ce-i este drag în a- 
cest colț al Capitalei 
sale. Pe care, peste nu 
tin timp, nu-1 va mai 
recunoaște.

Armonia unui peisai 
familiar va fi curînd 
schimbată in „Ițele noi. 
purtind pecetea preface
rilor Miini harnice au

i-am
și început, de lunea a- 
ceasta, să pregătească 
înălțarea unor noi tri
bune. pe locul unde as
tăzi mai dăinuie „centra
lul" de care ne leagă a- 
titea amintiri. O veste 
care va bucura pe toți, 
chiar cei mai atașați 
chipul „Progresului", 
cum l-am cunoscut 
totdeauna.

Acolo unde Gogu 
ziru si Caralulis 
duelat cîndva. unde 
nuel Santana făcea 
noștință cu 
Năstase pierzînd 
la zero.

•'și-a jucat 
împotriva

de
așa 
din
Vi- 

s au 
Ma- 
cu-

„copilul” 
un set 

unde Tiriac 
„meciul 100“ 

neclintitului

Smith, iar Ovici nc-a a- 
dus calificarea pentru 
San Francisco, în acest 
vechi ungher bucureștean 
ce se împletește nemij
locit cu istoria tenisului 
nostru, se 
nou lăcaș î 
tului alb. 
dion, atit < 
de prețios 
viitoare de jucători.

Vor fi aci — in ipos
taza finală — peste 6 000 
de locuri pentru specta
tori. într-o 
optimă, un 
fect echipat, 
tile pentru 
repaus, vestiare și du
șuri. săli de antrenament

va ridica un 
închinat spor- 
Un nou sfa
de dorit, atit 

5 generațiilor

vizibilitate 
„court" per- 
instalații u- 
iucStorii în

sub tribune. Totul, după 
ultimele rețete ale arhi
tecturii modeme — pe 
care le pun in aplicare, 
cu rîvnă, constructorii de 
la I.C.M. 4.

Cel care 
„Progresul" 
să și viseze 
peste puțin,
noului Central 
străluci in soare. La noii 
campioni, ce se vor ri
dica poate chiar dintre 
sutele de copii și tineri 
care se întrec acum în 
acest 
verii.
itoare 
nesc.

vine azi la 
are dreptul 
la ce va fi 
La tribunele.

ce vor

concurs al primă- 
La 
ale

sărbătorile vi- 
tenisului româ-

Radu VOIA

Liliana Breckner, Erica Seterov; 
masculin — BULGARIA: Nicolai 
Karanfilov, Glicno Radev; CEHO
SLOVACIA : Wilhelm Ruzicka, Bo- 
rivoî Koldousky; R. D. GERMA
NA : Uwe Ranneburg, Reinhard 
Rychly, Burghard Muns ; R. F. 
GERMANIA: Edgar Jorek, Rein
hard Ritter; ITALIA : Maurizio 
Milaneto, Angelo Zucca; IUGO
SLAVIA : Miroslav Kezunovic, An
ton Piletic ; POLONIA : Karol Ciz- 
mowski, Lukasz Uhma; UNGA
RIA : Biro Ștefan, Molnar Istvan ; 
U.R.S.S. : Nikolai Ganin, Vladimir 
Ahladkin ; ROMANIA : Dan Gre
cu, Mircea Gheorghiu. Mihai Borș, 
Constantin Petrescu, Nicolae Opres- 
cu, Gheorghe Păunescu, Radu Bra
nca, Ștefan Gall. Gheorghe Iușan, 
Liviu Mazilu.

După cum am mai anunțat, as
tăzi vor fi prezentate exercițiile 
impuse, mîine după-amiază cele 
liber alese, iar duminică dimineața 
sînt programate finalele pe apa
rate.

Cu mult interes sînt așteptate 
evoluțiile Alinei Goreac, Ancăi Gri- 
goraș și ale lui Dan Grecu, meda- 
liați la campionatele europene de 
anul trecut, ca și programul tine
rei gimnaste sovietice Rasia Biciu- 
kina. campioană absolută de tine
ret a Uniunii Sovietice, campioană 
a Spartachiadei școlare și compo
nentă a lotului reprezentativ al 
U-R.S.S.

ECHIPA
ROMÂNIEI

IN GRUPA I
A TURNEULUI

U.E.F.
Ieri, au fost stabilite prin tra

gere la sorți, grupele turneului fi
nal U.E.F.Ă. pentru juniori, 
se va desfășura între 22 și 31 
în Suedia. Echipa României 
parte din grupa I, împreună 
Finlanda, Islanda și Scoția, 
ciurile sînt programate în 
Ronneby.

Componența celorlalte
II: (laYstad): Polonia, R.D.G., Tur
cia, Iugoslavia; III: (la Malmb): 
Țara Galilor, Danemarca, Luxem
burg, Bulgaria; IV: (la Urenas): 
Portugalia, Suedia, Grecia, Spania, 
în semifinale se întîlnesc câștigă
toarele grupelor I—III și II-IV.

care 
mai, 
face 

cu 
Me- 

orașul

grupe: .

rubrica „SF8RTUI IN INTRIPRINDIRI Șl INSTITUȚII"
se axează, de astă dată, pe inițiativele ți pe acțiunile întreprinse la 
citeva întreprinderi pentru atragerea tinerilor din secții și ateliere in 
practicarea exercițiilor fizice.

• Fizicienii atomiști apreciază că alergările sînt mijlocul cel mai 
bun de relaxare a organismului* după un îndelung efort intelectual.

• O nouă asociație sportivă — „Firul".

5
$
•»

TOTUL REPREZENTATIV DE EOTDAL
• Cum a aflat Iorgulescu că e selecționat în echipa na

țională • Cazul arădeanului și al lui Mircea Lucescu, do-

vezi că fotbalul nu numără anii aleșilor lui • Datoriile

vechilor și noilor selecționați într-un moment important

al vieții primului nostru unsprezece

Prima secvență a comentariului 
nostru se desfășoară la Arad. De 
ce la Arad ? Pentru că, acolo, s-a 
petrecut, marți dimineață, o scenă 
legată direct de turneul sud-ame- 
rican. Iorgulescu, portarul lui 
U.T.A.. e chemat de președintele 
asociației, Mihai Florea. Cînd intră 
în biroul său, președintele îl roagă 
mai întîi pe Iorgulescu să ia loc 
„Nu înțelegeam de ce e atit de 
grijuliu conducătorul echipei noas
tre..." ne mărturisea alaltăieri, la 
Snagov, fotbalistul arădean. Să-l 
lăsăm — mai departe — pe eroul 
micii scene să istorisească : „M-am 
așezat și am așieptat. Tovarășul 
Florea tni-a spus, după citeva clipe 
in care m-a lăsat, probabil, să mă 
liniștesc, că trebuie să plec la Bucu
rești deoarece Răducanu s-a îm
bolnăvit și eu îl voi înlocui. Mi-am 
dat seama că... foarte bine a pro
cedat președintele asociației cînd 
m-a invitat să stau pe scaun. Măr
turisesc că mi s-au tăiat picioa
rele cînd am auzit ce am auzit. 
Dar asta a fost doar în prima frac
țiune de secundă. Anoi, am tră.’t 
clipe de mare bucurie. Și. b'i-mă. 
acum, aici, unde nici n-aș fi visat

ca să tiu la inăl- 
astfel, o datorie nu 
mine însumi dar și 
oameni
„sprint"

cărora le 
la 28 de
Caman e
care amde 

morale !“. A- 
unui jucător 
și seriozitate 
reprezentativ

acum citeva zeci de ore, cînd mă 
antrenam de zor pe stadionul de 
ia U.T.A. Nu doresc să spun vorbe 
mari. Atît doar că vreau să fac 
și imposibilul 
țime. Realizez, 
numai față de 
față de atiția 
(latoresc acest
ani. Și antrenorul Liviu 
printre primii față 
covirșitoare obligații 
cestea sînt cuvintele 
de o mare ambiție 
care ajunge în lotul
și, poate. în poarta echipei națio
nale la vîrsta cînd atiția alții s-au 
despărțit de mult de aceste etape 
ale evoluției lor...

Lotul care pleacă mîine spre 
Brazilia și Argentina — pentru 
primele meciuri oficiale inter-țări 
din istoria fotbalului nostru, des
fășurate pe stadioanele faimoaselor 
noastre adversare — are așadar — 
pe lingă grupul de jucători noi.

Eftimie IOMESCU

(Continuare în pag a 3 a)

ÎNCHEIE astazi

Dinu, căpitanul „expediției 
americane", care prezintă, la 
tul unor examene de maximă 
cultate, un lot și cu jucători ex
perimentați dar și cu foarte multe 

eternei:'? tinere
1- vio ; S. EAKCSY

sud- 
star- 
difi-



DIVIZIA A DE HANDBAL

I. E. F. S. - CONFECȚIA, 
„CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI A lila
LA MASCULIN SE DISPUTĂ UN SINGUR JOC (C. S. M. REȘIȚA-MINAUR)

Mîine și duminică sînt progra
mate jocurile celei de a Ill’-a e- 
tape a diviziei A de handbal și, 
după cum am mai anunțat, runda 
va cuprinde un singur meci mas
culin (C.S.M. Reșița — Minaur 
Baia Mare). La feminin, însă, pro
gramul etapei este complet, fiind 
dominat de un derby bucureștean 
I.E.F.S. — Confecția (mîine, de la

mai trei. Tot în prima serie fe
minină sînt programate încă două 
partide interesante : Rulmentul 
Brașov — Universitatea București 
și Voința Odorhei — Mureșul Tg. 
Mureș.
. în seria a Il-a ne reține atenția 
jocul Universitatea Timișoara — 
Textila Buhuși, în care elevele an
trenorului C. Lache pornesc cu pri-

Apărarea echipei campioane, I.E.F.S., va reuși să 
șutul Magdei Mikloș. Aspect din jocul I.E.F.S. — 

in prima etapă a campionatului
respingă de această dată 
Voinfa Odorhei, disputat

Foțo : Dragoș NEAGU

Scrimerii români la ultimele turnee internaționale

SPADASINII PE O POZIȚIE
DE PRESTIGIU

® Victoria scontată a sabrerilor • Floretiștii au evoluat cu prea mari
fluctuații • Promifătoarea comportare a tinerelor floretiste

CORNELIU ION (tir)

ora 17,30, pe terenul Tineretului). 
Desigur, obișnuiții’ handbalului cu
nosc potențialul acestor două for
mații, așa îneît nu-și mai pun în
trebarea cum un meci 
campioană a țării și 
promovată din divizia 
considerat derby, dar 
care frecventează mai 
nurile de handbal vom 
întotdeauna partidele 
Confecția au fost dîrz disputate, in
teresante, pline de spectacol. Atît 
I.E.F.S., cit și Confecția au reușit 
să treacă neînvinse de primele două 
etape, e drept, studentele acumu- 
lînd 4 puncte, iar textîlistele nu-

Textila — lipsită de a-

între echipa 
o proaspătă
B poate fi 
pentru cei 
puțin tere- 
sublinia că 
I.E.F.S. —

ma șansă.
portul Emiliei Munteanu (suspen
dată) și al Vioricăi Vieru (acciden
tată) — a reușit, în etapa trecută, 
cu greu, un ..egal" pe teren pro
priu, în compania Universității Iași.

în sfîrșit, programul rundei pre
vede în seria a Il-a încă două 
jocuri, care aduc formațiilor gazdă 
șanse evidente de victorie. Este 
vorba de partidele Universitatea 
Iași — C.S.M. Sibiu și Construc
torul Timișoara — Rapid București.

Partidele masculine ale etapei a 
IH-a au fost reprogramate pentru 
ziua de joi, 18 aprilie.

După cum șe știe, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, fruntașii scri
mei noastre au fost angajați în trei 
competiții internaționale, dintre 
care două „patrulatere" în compa
nia unora din cele mai valoroase 
reprezentative de pe continent 
(Ungaria, Franța, Italia), la floretă- 
masculin (în localitatea Chalons- 
sur-Marne) și ia spadă (Budapesta). 
Cel de al treilea concurs, de sabie, 
s-a desfășurat în capitala R. D. 
Germane, unde selecționata Româ
niei a întîlnit formații de club din 
Ungaria, U.R.S.S. și țara gazdă.

Firește, sabrerii au avut o sarcină 
mai ușoară și victoria lor nu face 
decît sa confirme valoarea în an
samblu a formației aliniate, evi
dent superioară celei a parteneri
lor de întrecere. în turneul indivi
dual care s-a disputat în continua
re, sportivii noștri nu au mai avut 
un randament tot atît de ridicat. 
Trebuie să menționăm, totuși, că 
toți cei cinci sabreri români au tre
cut 
în 
E.
au 
M. 
doi

turul I pe poziții fruntașe, că 
turul II a fost eliminat numai 
(lancea, că abia în semifinale 
mai ieșit din cursă C. Marin și 
Frunză, iar. în finală am avut 
trăgători (D. Irimiciuc și D. Po

pescu) alături de 3 sportivi ma
ghiari (Nagyhazi, cîștigătorul tur
neului, după baraj cu compatriotul 
său Gedovary ; în fine, pe Kor- 
moczy), și un sabrer sovietic (Pri
hodko). în această finală — fără 
nume consacrate — Irimiciuc ca și 
Popescu n-au realizat decît 2 v. în 
concluzie : rezultat bun pe echipe, 
dar modest în turneul individual.

IM. CONSTANTINtSCiJ ÎNVINGĂTOR IA IIIWII1 „STRANDJATA“
SOFIA, 11 (prin telefon). — Cea 

de-a 25-a ediție a turneului inter
național de box „Strandjata", la 
care iau parte 79 de pugiliști, re
prezentanți ai boxului din nouă 
țări, a început. După cum este cu
noscut. la întreceri participă și trei 
sportivi români. Dintre ei,' în pri
ma zi de competiție, a urcat trepte
le ringului numai semigreul Marin 
Constantinescu. In primul meci, 
boxerul român l-a întîlnit .pe ceho
slovacul Zdenek Kortiș, în compa
nia căruia a realizat, așa cum sub
linia și presa locală, cel mai fru
mos meci al reuniunii. Imediat ce 
gongul a anunțat începerea luptei, 
Constantinescu a pornit decis la 
atac, trimițîndu-șj adversarul de 
două ori la podea. Repriza secundă 
s-a disputat sub semnuj echilibru
lui, pugilistul cehoslovac manifes- 
tînd o evidentă revenire. In primul 
minut al ultimului rund, Constan
tinescu a plasat un puternic croșeu 
de dreapta în bărbia adversarului 
făcîndu-1 k.o. A fost un meci spec
taculos, aplaudat în repetate rîn- 
duri de spectatori.

Alte rezultate : muscă : Nikolov 
(Bulgaria) b.p. Bogdanov (U.R.S.S.) ; 
cocoș : Andrejowski (Bulgaria) b. p. 
Nemeth (Ungaria) ; pană : Masris-

1 i n

toris (Grecia) b. p. Rașidov (Bulga
ria) ; semimijlocie: Zuravlev
(U.R.S.S.) b. k. o. Dadar (Turcia) ; 
mijlocie-mică : Kobal (Turcia) b. p. 
Ahmedov (Bulgaria).

TOMA HRISTOV

La Chalons-sur-Marne, în cea de 
a IX-a ediție a Trofeului Gaudini, 
echipa masculină de floretă a țării 
noastre a terminat pe locul III, așa 
cum. face în mod regulat din 1971 
încoace. Antrenorul principal al lo
tului național. Vasile Chelaru, con- 

. sideră că ar fi stat în posibilitatea 
trăgătorilor noștri să se desprindă 
de acest loc mai ales, că, dispu- 
nînd de valoroasa formație a Un
gariei, ei -au înfrînt un complex 
care i-a urmărit insistent în ultimii 
ani. în ultimul lor meci, înșă, ei n-au 
putut trece de cvartetul italian, așa 
cum au făcut mai totdeauna la ma-

rile competiții 
ceasta pentru 
M. Țiu (cu 3 
meci), ceilalți 
dat randamentul scontat, deși aveau 
în față o echipă mai puțin experi
mentată, cu o medie de vîrstă de 
aproximativ 21 ani. Șt. Ardeleanu 
are Scuza de a nu fi evoluat într-o 
deplină stare de sănătate, dar cu 
atît mai .mult ceilalți componenți, 
T. Petru? și C. Niculescu, trebuiau 
să-și mobilizeze toate resursele pen
tru a suplini aportul mai scăzut al 
coechipierului lor. Or, toți aceștia 
au contribuit doar cu cîte un 
punct — extrem de modest ! — în 
scorul meciului cu Italia .

în turneul individual, la care 
trăgătorii italieni nu au mai par
ticipat, dar care a mai reunit flo- 
retiști din Anglia, trei din repre
zentanții noștri au ajuns printre 
primii opt concurenți, aceștia dis- 
putîndu-și locurile din fruntea ie
rarhiei în sistemul eliminărilor di
recte cu asalturi de 10 tușe. Este 
vorba despre M. Țiu. învins de 
cîștigătorul probei, francezul Dutri- 
pont, Șt. Ardeleanu care a fost e- 
liminat- de celălalt finalist, Pietrus- 
ka (Franța) și C. Niculescu, între
cut de maghiarul Marton, care a 
terminat pe locul IV, Dar chiar dacă 
întrecerea individuală s-a încheiat 
cu rezultate ceva 
floretiștii noștri, 
de specialitate ar 
mai multă atenție 
maniere a lotului, 
mai înzestrați 
trăgători.

Cu totul remarcabilă a fost com
portarea spadasinilor noștri în „pa
trulaterul" de la Budapesta unde 
au terminat pe locul I obținînd vic
torii clare asupra formațiilor Italiei 
și Franței, pierzînd la limită me
ciul cu redutabilul cvartet a] Un
gariei (Fenyvesi, Schmitt, Erdos și 
Ostrics). De altfel și în acest meci 
rezultatul 
dacă A. 
o evoluție 
victorie !), _ . .... .. , . _
(Jstrics care a cîștigat toate cele 
4 asalturi (și toate cu 5—4 !).

Turneul individual care a urmat 
ne-a adus, de asemenea, satisfacția 
de a vedea în clasamentul final,

din ultimi; ani. A- 
că, exceptîndu-1 pe 
v la activ în acest 
trăgători n-au mai

mai bune pentru 
credem că forul 
trebui să acorde 
procesului de re- 
recurgînd la cei 

dintre tinerii

cu totul altul 
nu ar fi avut 
sterilă (nici o

putea fi
Pongraț
cu totul 
exact la antipodul lui

0

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ȘAH PE ECHIPE:

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI SE MENȚINE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
medaliile de bronz, continuă să 
concureze cu perspective aproximativ 
egale Constructorul, Petrolul și 
l.T.B.

La periferia clasamentului, C.S.U. 
Brașov nu mai are practic, nici o 
posibilitate de a evita retrogradarea. 
Foarte amenințate sînt însă și for
mațiile Mureșul. Medicina Iași și 
C-S.M. Cluj, toate trei strîns grupate 
in imediata apropiere a zonei peri
culoase.

Iată acum și 
trate în ultimele 
putat la Poiana

Runda a 5-a :
— C.S.M. 4—3. 
Mureșul 4’,'2—

După disputarea a șase runde, în 
turneul pentru desemnarea echipei 
campioane a anului 1974, au început 
să apară primele clarificări. Atit in 
privința soartei titlurilor puse în 
joc (campioană absolută, masculin și 
feminin), cit și în ceea ce privește 
zona retrogradării. Cu toate că sînt 
tatonați îndeaproape de colegii tor 
de la Medicina Timișoara, reprezen
tanții clubului 
rești au depășit 
lele obstacole și 
șanse să încheie 
Ambele formații 
rios în fruntea 
fel incit problema primelor 
tocuri este ca și rezolvată.

Universitatea Bucu- 
cu succes principa- 
au cele mai mari 
victorioși concursul, 
s-au distanțat 
clasamentului,

se- 
ast- 

două 
Pentru

rezultatele înregis- 
întîlniri ce s-au dis- 
Brașov.
Medicina Timișoara 
Medicina Iași 

Politehnica

U-C.S.U. 4‘/j—2V2, Constructorul - 
niversitatea 2—5 (!), Petrolul 
I.T-B. 3','2—3‘,2.

Runda a 6-a :
(2), Universitatea 
C.S.U.
— Politehnica 3*/_ 
mișoara — Medicina Iași 5’,'j

După victoriile 
rundele a cincea 
sitatea cumulează 
sament urmează '• 
10, Constructorul, 
nica 6, l.T.B. 5 (2), C.S.M. 4 (2). Me
dicina Iași 3, Mureșul 3 și C.S.U. 1 
punct

C.S.M.—l.T.B. 2—3 
— Petrolul 4',2—2l/i, 

Constructorul 2—5. Mureșul 
' i—3‘A, Medicina Ti- 

t'A-i’A. 
clare obținute in 

și a șasea, Univer- 
11 puncte. în cla- 

Medicina Timișoara 
Petrolul 7. Politeh-

INSTITUTU

Th. NICOARA

ÎNTRE CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ, COMITETUL
SINDICATULUI Șl ORGANIZAȚIA U. T. C.

Cu un an-doi în urmă se discu
tau planurile amenajării unor baze 
sportive simple în zona industrială 
a Sectorului VI al Capitalei, acolo 
unde sînt amplasate cîteva între
prinderi cu un mare număr de 
muncitori ■ Tricodava, Relon — 
Panduri, Fabrica de stofe de mo
bilă,' Fabrica de nasturi și altele. 
Unele dintre obiective s-au rea
lizat. Pentru cele mai multe, însă, 
se așteaptă, repartizarea de... su
prafețe de teren, precum și anga
jamentele tinerilor de a contribui 
prin muncă patriotică la amenaja
rea lor. Acestea vor veni, și încă în 
viitorul foarte apropiat, cu atît 
mai apropiat cu cit „Chemarea 
primăverii", inspiratul și poeticul 
„apel" la întrecere lansat de Co
mitetul de partid și Consiliul popu
lar ale Sectorului IV propune, chiar 
în primul capitol, amenajarea de 
terenuri de sport.

La Tricodava — întreprindere cu 
multe mii de muncitoare și mun
citori — accentul a fost pus pe 
întrecerile de cros. La sfîrșitul fie
cărei săptămîni cîte două-trei sec
ții organizează asemenea competi
ții. Ultima, la care am asistat cu 
cîteva zile în 
protagoniști pe muncitorii și mun
citoarele de la confecții circulare, 
confecții coton, tricotat coton și 
finisaj. Pe aleile din Drumul Ta
berei s-au întrecut peste 400 de ti
neri și tinere. Au fost prezenți — 
și le-au înmînat premii câștigători
lor — activiști ai Comitetului de 
partid cil Sectorului VI. Tovară
șul Vasile Carolică, șef de sec
ție la comitetul de partid al 
sectorului, președinte al Consi- 

pentru educație fizică și 
a apreciat că manifes- 
sportivă de "irtâsă orga- 
la Tricodava se 'TnbWib’ pe 

linia prevederilor Hotărîrii Plena-

urmă, i-a avut ca

liului 
sport, 
tarea 
nizată

rei C.C. al P.C.R. care recomandă 
mutarea centrului de greutate al 
activităților în atelier, secție-, sec
tor. „După părerea mea ne aflăm 
pe un drum bun — ne spunea to
varășul Petre Dudescu, prim-vice- 
președinte al C.E.F.S. al sectorului. 
Astăzi, din cele 4 secții de la Tri- 
codava au venit peste 400 de ti
nere și tineri Ia cros. Dar au fost 
și crosuri cu cite 50 de partici
pant!, toți. însă, reprezentanți ai 
unei singure secții de la uzina 
„Vulcan”. Este mai bine așa, decît 
să avem un cros pe trimestru, pe 
întregul sector, cu cîteva mii de 
concurenți".

La ultimul cros organizat de aso
ciația sportivă de la Tricodava au 
fost prezenți și reprezentanți ai 
organizației de partid, ai comite
tului sindicatului și organizației 
U.T.C. Bun prilej pentru reporter 
de a schimba impresii pe tema 
conducerii, îndrumării și sprijinirii 
de către acești factori a activității 
sportive de masă. Secretara comi
tetului de partid 
tovarășa Ștefania 
nea: „Exercițiile 
sînt foarte utile, 
cercat și credem 
le convingem despre aceasta 
cele mai multe dintre muncitoarele 
noastre. Pentru că nu dispunem de 
baze sportive, am apelat Ia crosuri. 
Astfel de întreceri au început să 
devină o obișnuință în multe sec
ții. Avem, de asemenea, în vedere, 
extinderea în continuare, .și la alte 
secții, a gimnasticii la locul de 
muncă". Președinta comitetului sin
dicatului, tovarășa Lucia Cotea, se
cretara comitetului U.T.C., tovarășa 
Niculina Adam, privesc activitatea 
sportivă ca pe o problemă majoră 
— în aceasta constând, de altfel, și 
bunele rezultate obținute la Trico
dava după apariția Hotărîrii Ple-

narei Partidului. Sprijinitor al 
sportului, directorul întreprinderii, 
tovarășul inginer Gh. Dumitru ne-a 
declarat : ,.Crosurile sînt foarte
bune pentru orice vîrstă și con
stat că la noi s-a înțeles acest lu
cru. Vrem, însă, să angrenăm ti
neretul și în practicarea altor dis
cipline. Deocamdată nu avem baze 
sportive suficiente, dar ne-am pro
pus amenajarea 
simple**.

Iată, așadar, o 
tate de a face ca 
tivă de masă să se 
Iul

cîtorva terenuri

ceruf .

posibilă modali- 
activitatea 

ridice la
spor- 
nive-

a întreprinderii, 
Oprea, ne spu- 

fizice și sportul 
iar noi am în
că am reușit să 

pe

imediat după experimentații Feny 
vesi, Ladegaillerie (Franța) și Cas
tries pe tinerii promovați în echipa 
seniorilor — Ion Popa și Octavian 
Zidaru. Bineînțeles, ei vor trebui 
să confirme și prin alte rezultate — 
chiar mai bune — încrederea 
acordată.

Tot la Budapesta s-a desfășurat 
un turneu individual de floretă-fete 
cu o participare valoroasă (De- 
mailie — Franța, Cirkova — U.R.S.S., 
Skladanowska — Polonia, Loren- 
zoni — Italia, Tordassi, Bobis, Rej- 
to — Ungaria). Scrima noastră a 
fost reprezentată de trei trăgătoare 
tinere (Carmen Budur, Elena Pri- 
cop și Ștefania Tudose) care — deși 
lipsite de experiența marilor com
petiții — au evoluat onorabil avînd, 
uneori, sclipiri care le-au atras e- 
logii. Pricop a ajuns pînă în semi
finale, pe parcursul turneului ob- 
ținînd victorii la Demaille (cîștigă- 
toarea competiției), la Maros cu 
4—2, ia Cirkova și Skladanowska 
cu 4—3. Tudose și Budur s-au oprit 
în 4-imi de finală, prima reușind 
o victorie la Tordassi, iar Budur la 
Simonffi. O nouă pledoarie în fa
voarea 
tinere 
de așii

S-a născut ta 27 Iulie 1931, la Focșani, 
tnălțimea — 182 cm; greutatea — «3 kg. A 
început să practice tirul tn 1969, la clubul 
Steaua, sub îndrumarea antrenorului Gheor- 
ghe Corbescu. De atunci face parte din sec
ția. de tir a clubului militar Este ofițer șl 
urmează cursurile serale ale A.S.E. — amil 
IV la facultatea de calcul economic. Este 
căsătorit. Ca junior a practicat, cu bune 
rezultate, toate cele trei probe de pistol : 
viteză, liber și sport, probe la care a fost 
campion al tării și. recordman Rezultatele 
lui mai sînt șl azi recorduri naționale de ju
niori; 579 p (sport), 510 (liber) și 590 (vi
teză). Palmaresul lui Cornelia Ion, de cind 
a devenit senior : locul 3 la campionaP’il 
național, la pistol viteză in 1972 (588 p) și 
locul. 4 în 1973 (589 p). Locul 1 la Sparta- 
chiada militară din 1973 de la Plsen (pistol 
viteză 596 p) șl. tot in 1973. ciștigător al 
Concursului internațional al armatelor prie
tene de la Sofia, cu 592 p.

rodării elementelor noastre 
in mari competiții, alături 
planșelor.

Sabastian BONIFACIU

Pentru Corneliu Ion, cit și pen
tru tirul românesc, ziua de 8 a- 
prilie 1974 va rămîne o dată me
morabilă. tn această frumoasă zi 
de primăvară, tinărul pistolar a1 
clubului Steaua a reușit să sta
bilească un foarte valoros record 
românesc la pistol viteză 598 p 
— egalind recordul mondial ofi
cial. După prima manșă, cînd C. 
Ion a pierdut doar un singur 
punct din cele 300 posibile, aten
ția întregului poligon Tunari 
îndreptat asupra standului de 
teză. .Noul recordman pornise 
manșa definitivă a probei cu 
avantaj de 4—5 puncte față
principalii săi urmăritori. în pri
ma serie, la focurile de 8 secunde. 
Corneliu a pierdut un punct (ir 
prima manșă a pierdut, ca de o- 
bicei, la cea mai dificilă serie, la 
4 secunde). Cind nimeni nu mai 
credea în repetarea excelentului 
punctaj din prima jumătate a

s-a 
vi- 
în 
un 
de

concursului, Corneliu Ion s-a con
centrat la maximum și a reușit 
din plin — n-a mai pierdut nici un 
punct .
299 p, totalizînd 598 p, depășind 
cu un 
Tripșa.

In urmă cu 6 ani, Corneliu Ion, 
ca și alți tineri de vîrsta lui, a 
practicat atletismul. După fizic a 
fost recomandat pentru probele de 
sărituri. Neavind însă rezultate, 
nici măcar promițătoare, tinărul 
liceean a schimbat pista de zgură 
a stadionului Progresul cu poli- 

. gonul de tir.
Datorită puterii lui de concen

trare, a calmului desăvîrșit Cor
neliu a fost remarcat in curînd ca 
un talent deosebit. Ochiul versat 
al antrenorului Gheorghe Corbescu 
n-a dat greș. în scurt timp C. Ion 
a devenit recordman de juniori la 
pistol sport, apoi și la celelalte 
genuri.

și astfel a tras din nou
punct recordul lui Ion

ÎNOTĂTORII resiteni au trecut pe primul loc
■» 5

IU COMPETIȚIA DE LA MAMAIA din Cuba un

MAMAIA, 11 (prin telefon). — 
Dominind întrecerile ultimelor două 
reuniuni, înotătorii reșițeni au luat 
conducerea (348 p) in clasamentul 
campionatelor republicane pe echipe, 
devansînd formațiile Crișul 317 p, Pe
trolul 258 p, C.S.M. Cluj 234 o, 
Șc. sp. Brăila 201 p și C. S. Șco
larul 189 p. Cea mai bună perfor
manță a zilei — II. Neagrău 9:41,3 
la 800 m liber, record de băieți ca- 
teg. A. Rezultate :

CATE.G. A — 400 m liber (b) : 
II. Neagrău (Cr.) 4:50,0, M. Man-
dache (Petr.) 4:54,6, Gh. Fluieraș 
(C.S.M. Cluj) 4:57,8 : 400 m liber (f) : 
M. Costea (Școl.) 5:07,3, M. Geor
gescu (Petr.) 5:09,5, A. Vamoși (Cr.) 
5:13,9 ; 100 m bras (b) : 
(C.S.M. Cluj) 
sp. 2) 
100 m 
(Scol.) 
1:26,7,

I. Pașa (Școl.) 5:37.4, R. Dumitrescu 
(Șc. sp. 1) 5:39,4 ; 100 m delfin (b) : 
F. Vișan 1:15,4, L. Balint (Șc. sp 
Tg. Mureș) 1:17,8, E. Pietro (Petr.) 
1:19,0 : 100 m delfin (f) : M. Paras- 
chiv (Rap.) 1:22,4, A Schuster (Reș.) 
1:25,5, G. Vamoș (Șc. sp. Cluj) 1:26,0 : 
200 m bras (b) : FI. Mustață (Br.) 
2:59,2, A. Badea (Din.) 3:13,8 ; 200 m 
bras (f) : 
3:10,0, M. 
liber țb) : 
10:52,5, C. 
m liber
I. Pașa 11:35,8, R. Dumitrescu 11:46,9.

M. Marin 3:07,4, I. Pașa 
Paraschiv 3:14,9 ; 800 m 
F. Vișan 10:49,0, R. loan 
Drăgan (Cr.) 11:03,0: 800 
(f) : M. Marin 11:26,5,

Al. Szabo 
1:17,8, Al. Grozescu (Șc. 
L. Ene (Rap.) 1:22,0 ; 
(f) : L. Anastasescu 

C. Roșu (Șc. sp. PI.)

„CUPA ȘCOLARUL"

1:19,6, 
bras

1:23,3,
O. Manoliu (Rap.) 1:27,1, 800 

m liber (b> : H. Neagrău 9:41,3 _— 
record, 
Fluieraș
M. Costea 10:48,0, A. Vamoși 
A. Georgescu (Petr.) 10:55,9 ; 
m mixt (b) : Șc. sp. Galați 
C.S.M. Cluj 4:59,8, Șc. sp. 2 
4 X 100 m mixt (f) : Petrolul 
— record, Școlarul 5:09,6, Șc. sp. 
iești 5:26,6.

M. Mandache 10:24,5, Gh. 
10:30,9 ; 800 m liber (!) :

10:53,4, 
4 X 100 
4:59,3.

5:02,0 : 
5:07,l 
Pto-

CATEG. B — 4 X 100 m mixt
Sc. sp. Reșița 5:38,8, C.S.M. 
5:41,0, Șc. sp. I 
liber (b) : R.
5:12,3, F. Vișan
C. Drăgan (Cr.)
(f) : M. Marin

(f) : 
ClujReșița 5:38,8,

Galați 5:55,7 ; 400 m 
loan (Șc. sp. Cluj)

i (Șc. sp. PI.) 5:12,5, 
) 5:20,6 ; 400 m liber

(Șc, sp. Reș.) 5:28,3,

FIZICIENII ATOMIȘTI
PREȚUIESC ALERGĂRILE...

„Cupa tineretului" —, ediția de vară 
— se află în atenția celor mai mulți 
dintre activiștii asociațiilor sportive 
din întrepriftderi și instituții. La In
stitutul de fizică atomică, unde acti
vitatea se desfășoară cu precădere în 
laboratoare, inginerii, cercetătorii și 
alte cadre de specialitate iși găsesc, 
totuși, timp pentru practicarea exer- 
cițiilor fizice. Președintele asociației, 
inginerul dr. docent Ligini Ciplea este 
un mare animator al crosurilor. Pă
rerea acestui om de știință este că 
nimic nu poate contribui în mai mare 
măsură 
după 
decît

la relaxarea organismului 
un îndelung efort intelectual, 

alergările în aer liber, pe teren

variat. De aceea in asociația sportivă 
pe care o conduce, crosurile au de
venit o obișnuință săptămînală. Sîm- 
bătă s-a desfășurat aici faza pe a- 
sociație a întrecerilor de cros, pen
tru ca duminică și luni activitatea 
sportivă de masă să reînceapă tot 
cu crosuri... „întrecerile la jocuri au 
și început — ne spunea președintele 
asociației sportive — dar cum orga
nismul iese din iarnă mai puțin for
tificat din punct de vedere fizic, am 
considerat util să contribuim la întă
rirea lui prin alergări. Acesta este și 
motivul pentru care am debutat în 
noua ediție a „Cupei tineretului" cu 
crosuri".

LA ÎNCEPUT DE DRUM
Filatura de lină pieptănată dinLa

București, unde iși desfășoară activi
tatea productivă un mare număr de 
tinere și tineri, comitetul U.T.C., a- 
vind sprijinul comitetului sindicatu
lui, a luat inițiativa înființării unei 
asociații sportive. Primul care ne-a 
adus la Cunoștință această veste a 
fost muncitorul Gheorghe Popescu, 
un iubitor al sportului. „Mie și altor 
tovarăși de muncă — ne scrie el — 
ne place sportul, dar de cite ori 
vroiam să întreprindem vreo acțiune, 
nu știam cui 
sit înțelegere 
de la care 
sprijin".

să ne adresăm. Am ga
la comitetul 
am primit

»
Asociația sportivă a

de partid, 
un marc

mele ei fiind „Firul". Președintele 
Costică Mihăilă, împreună cu acti
viștii obștești Nicolae Mormocea, Ni- 
colae Craiu, Mihai Dragomir și 
Gheorghe Bercea au trecut imediat 
la acțiune. Cîteva competiții de hand
bal, orientare turistică, fotbal și te
nis de masă au și avut toc.

în atenția consiliului asociației este 
acum organizarea ediției 
„Cupei tineretului" și a 
lui asociației la fotbal 
masă.

Noii 
cese !

asociații îi dorim

de vară a 
campionatu- 
și tenis de

numai suc-

Rubricâ realizată de 
Ion GAVRILESCU

1

ființă, nu-

dă startul in întrecerea

LA CANOTAJ
CANOTAJ.

fond, care a inaugurat noul sezon com
petițional, schifiștii bucureșteni vor avea 
un nou prilej de verificare a stadiului 
de pregătire în condiții de întrecere cu 
ocazia concursului dotat cu «Cupa Șco
larul”, care va fi organizat de C.S. Șco
larul, pe iacul Herăstrău. în ziua de 21 
aprilie.

După .,Cupa Steaua- la

Recent s-a întors 
lot de trăgători români — printre 
care Dan luga, Marcel Roșea, Ni- 
colac Rotaru, Ion Olăreseu, Ștefan 
Caban și Ilie Codreanu — care, la 
Havana, a participat la un concurs 
amical, de pregătire pentru noul 
sezon competițional, alături de țin- 
tășii țării gazde. în trei dintre probe 
sportivii români s-au clasat pe pri
mele locuri : I. Olăreseu (la armă 
liberă calibru redus 60 f culcat cu 
596 p), M. Roșea (Ia pistol viteză 
cu 588 p) și Șt. Caban (la armă li
beră calibru redus 3 X 40 f cu 
1 138 p). Unii dintre reprezentanții 
noștri, acei care au început doar 
acum pregătirile, printre care N. 
Rotaru, I. Codreanu și alții, au ob
ținut 
pildă, 
liberă 
1 102 
dreanu locul 
f și locul 15 
D. Iuga a ocupat locul II la pistol 
viteză cu 587 p și IV la pistol 
liber cu 538 p (proba a revenit 
cubanezului Trompeta cu 542 p),I

rezultate 
locul

60 f 
p la

slabe. Rotaru, de
11 cu 586 p la armă 

culcat, locul 21 cu
3 X 40 focuri, I. Co-
12 cu 1 117 p Ia 3 X 40 
cu 585 p l.a 60 focuri.

SURPRIZE IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Cea de-a treia etapă, ultima din 
cadrul primei părți a turneului fi
nal al campionatului de juniori la 
hochei, consumată miercuri după a- 
miază, poate fi numită „etapa sur- 
prizelor“. Aceasta deoarece lidera 
clasamentului, Constructorul Bucu
rești, a trebuit să facă mari efor
turi pentru a învinge la limită și 
numai în ultimele secunde, pe ul
tima clasată. Steaua. în timp ce 
formația Liceului nr. 1 din Miercu
rea Ciuc a fost în mod neașteptat 
învinsă — șj încă la scor — de mai 
tîn$ra echipă a Școlii sportive din 
același oraș.

Meciul care a deschis cuplajul de 
miercuri a fost și cel mai palpitant. 
Constructorul, cîștigînd în ultimul 
minut, prin transformarea unui șut 
de penalitate : 2—1 (0—1. 1—0, 
1—0). încă de la primele acțiuni s-a 
văzut că tinerii hocheiști de la 
Constructorul acuzau evident obo-

seala acumulată în jocurile anteri
oare. Inițiativa în joc a alternat 
Steaua deschizînd scorul în min 5 
prin Bădoi, egalarea survenind tîr- 
ziu, în repriza secundă (min. 22), 
autor Costea. Și cînd se părea că 
rezultatul nu va mai putea fi 
schimbat. în ultimele 30 de secunde, 
la o acțiune , fulgerătoare, pe con
traatac, a echipe; Constructorul un 
jucător de la Steaua a jenat in mod 
vizibil adversarul aflat în poziție 
extrem de favorabilă, arbitrii dic
tând, pe bună dreptate, șut de pe
nalitate. Prin transformarea iui. 
Hălăucă a adus echipei sale o vic
torie extrem de prețioasă.

în cel de-a! doilea meci, echipa 
Școlii sportive Miercurea Ciuc a 
întrecut Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc cu 6—1 (1—1. 0—0, 5—0).

în clasament, ordinea celor patru 
echipe după 3 etape este următoa
rea : 1. Constructorul București 6 p. 
2. Sc. sp. M Ciuc 4 p, 3. Lie. nr 1 
M Ciuc 2 p, 4. Steaua 0 p. (C A )

IN GRUPA B

A MAI RAMAS O SINGURA NECUNOSCUTA
Pe patinoarul artificial acoperit 

din Miercurea Ciuc au continuat 
întrecerile turneului final al grupei 
B a diviziei de hochei. Jocurile de 
marți și miercuri au clarificat si
tuația primelor două locuri (res
pectiv 5 .și 6 în ierarhia echipelor 
noastre din prima ligă), ocupate de 
Agronomia Cluj și A.S.E. București. 
Disputa lor de marți seara a fur
nizat un meci foarte viu, încheiat 
cu victoria clară a „economiștilor" : 
5—2 (2—0. 2—2, 1—0).

în schimb, pentru evitarea ulti
mului loc în grupă se dă o luptă 
aprigă între formațiile. Liceului 1 
din M. Ciuc și Tîrnavei. Prima în
tâlnire dintre ele s-a terminat ne- 
decis, 4—4 (1—0, 3—3, 0—1), la ca
pătul unei partide foarte echili
brate. Elevii păstrează un avans de 
două puncte, dar hocheiștii din O-

dorhei dețin rezultate mai bune în 
întîlnirile directe (2 victorii, o în- 
frîngere, 2 meciuri egale, golaveraj 
23—23) și, în cazul unei victorii în 
ultimul meci, ar putea trece pe 
locul 3.

în etapa de miercuri s-au înre
gistrat rezultatele : Agronomia — 
Tirnava 7—4 (3—0, 2—3, 2—1) și 
A.S.E. — Liceul 5—4 (1—2, 2—1, 
2—1).

Agronomia 
A.S.E. 
Liceul 
Tirnava

CLASAMENTUL
16 13 0
16 8 2
16 4 3

3 316

3
6
9

10

87—53 26
60— 57 18
61— 70 11
58—86 9

Ieri a fost zi liberă. Ultimele 
două zile programează întîlnirile : 
Agronomia — Liceul, A.S.E. — 
Tirnava (vineri) și Liceul — 
Tirnava, Agronomia — A.S.E. (sîm- 
bătă).

CAMPIONATELE DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI

REPREZENTANȚII C.S.
SI SCOLII SPORTIVE SIBIUț •»

Și tn cea de a doua zi a Campionate
lor republicane de sărituri în apă ale 
juniorilor — desfășurate în piscina „23 
August" din București — echilibrul și-a 
pus amprenta asupra disputelor. Pe pro
gramul zilei au figurat salturi de la 
trambulina de 3 m (băieți) și de la 
platformă (fete). Cea mal aplaudată 
dispută, a fost aceea dintre deja consa- 
crații Gerhard Fabicli (Șc. sp. Sibiu) și 
V. Nedelcu (C. S Școlar), în cadrul 
categoriei juniori mari. Mai calm, mai 
atent la „intrări", slbianul a reușit — 
ca și în ziua precedentă — să obțină 
victoria.

La juniori mici, antrenorul Norbert 
Hatzak a avut o nouă satisfacție, dato
rită elevului său Mathias Kaiss, care iși 
adaugă în palmares — alături de me
dalia de argint cucerită în prima zi la 
.,1 m‘‘ pe aceea de campion al țării la 
„3 m“.

Salturile junioarelor mici ne-au rele
vat din nou calitățile Georgianei Săcă-

A

ȘCOLAR
9

leanu (C. S. Școlar), precum și ale altei 
bucureștence, Anca Făgețan (de aseme
nea. elevă a antrenoarei Elena, Timar). 
Locul întîi și titlul de campioană a re
venit. la mare luptă, primei săritoare. în 
fine. întrecerea junioarelor mari a adus 
o victorie clară Mihaelei Atanasiu (C. S. 
Școlar — antrenor N. Sparios).

Rezultatele tehnice : junioare mari : 1. 
M. Atanasiu (CSS) 270,35 ; 2. A. Popes
cu (Șc. Sp. Sibiu) 227,55 ; 3. S. Iacob 
(CSM Cluj) 197,35 ; .junioare mici : 1. G. 
Săcăleanu (CSS) 163,60 ; 2. A Făgețan 
(CSS) 158,70 ; 3. R. Hociotă (Șc. sp. Si- 

.................. G. Fabich
V. Nedelcu 

(CSS) 435.15; 
(Șc. sp. Si- 
(Șc. sp. Si-

ipo.iu , rv. nuviun 
bill) 127.50 • juniori mari : 
(Șc. sp. Sibiu) 497.65 ; 
(CSS) 487,85 - ~ '
juniori mici 
biu) 301.20 ; 
biu) 270,70 ; 
Buc.) 260 70.
Lăzi, de la orele 9

1.
2

: 3 D. Nedelcu 
: 1. M. Kaiss
2. I. Poroszlay ..

3. V. Ciupitu (Progresul 
întrecerile continuă as- 

și 16.
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BOLU SPOR SI S. C. BACĂU
AU TERMINAT LA EGALITATE:

Așa după cum rezultă din planul 
de măsuri recent adoptat de plenara 
Biroului federal, dezvoltarea miș
cării fotbalistice în toate județele 
țării, creșterea numărului de e- 
chipe în campionatele republicane 
și, îndeosebi, exigențele sporite ce 
stau în fața fotbalului românesc, 
impun inițierea unor acțiuni care 
să ducă la consolidarea organiza
torică a federației, ca organ de spe
cialitate, îmbunătățirea și perfec
ționarea organizatorică a acestui 
for, prin atragerea unui larg activ 
obștesc. In acest sens planul cu
prinde trei puncte principale, și a- 
nume :

1. ELABORAREA STATUTULUI 
F.R.F. ȘI A REGULAMENTULUI 
DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANI-

ZARE A FEDERAȚIEI, 
idee-a definitivării rolului 
buțiilor acestuia în cadrul legii 
sportului și a altor normative ale 
mișcării sportive. Pentru aceasta 
se prevede ca. pînă la data de 1 
iunie, documentele mai -sus enun
țate să fie date publicității pen
tru dezbatere. <în momentul de față, 
proiectul se află în stadiul de ela
borare, urmînd ca în curînd el 
să capete' forma necesară pentru 
a deveni publicabil și a fi supus 
dezbaterii pentru a primi adeziu
nea tuturor factorilor care se o- 
cupă și participă efectiv la îmbu
nătățirea activității fotbalistice din 
țara noastră.

Totul în 
și a atri-

corespunzătoare hotărîri, analizînd 
cu maximă exigență și obiectivi
tate toate cazurile de indisciplină.

Se află în curs de reorganizare 
Colegiul de arbitri, Comisiile de ju
niori și copii, medicală, ca și cea 
de educație și propagandă. Nutrim 
speranța că, o dată înființate, a- 
ceste organisme ale F.R.F. să 
poată deveni cît mai operative, în 
aplicarea măsurilor, pentru a 
tea veni concret, în sprijinul 
greșului fotbalului nostru.

pu- 
pro-

CO- 
LU- 
sînt

LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag 1)

de perspectivă; cunoscut, și pe li
nul dintre fotbaliștii care, deși nu 
se mai află la prima tinerețe spor
tivă, a demonstrat că merită a fi 
luat în considerare prin compor
tarea sa constant bună, rod al u- 
nei pregătiri exemplare, al unei 
conștiinciozități fără reproș. Da, din 
;,cazul Iorgulescu" au multe de în
vățat colegi ai Iui de generație sau 
mult mai tineri, dintre cei care au 
ajuns, in campionatul cel mai înalt 
al fotbalului nostru, și care se mul
țumesc cu prezențe ce nu depă
șesc mediocritatea. •

A revenit în lot și Mircea Lu
cescu, unul dintre internaționalii 
de un prestigiu binemeritat nu nu
mai în țara noastră ci și peste 
hotare. Atitudinea lui în joc și în 
afara lui, reprezintă un cîștig. 
Ne-am dat seama din nou de acest 
lucru pe care îl știam așa de bine ! 
Și selecționarea unuia dintre re
cordmanii prezențelor în echipa na
țională, adeverește un principiu de 
atîtea ori verificat în fotbal, anume 
că numărul anilor nu contează față 
de seriozitatea în pregătire, de dă
ruirea în joc, de atitudinea față de 
toate obligațiile unui fotbalist de 
frunte. Mircea Lucescu a onorat 
dintotdeauna aceste obligații și are 
satisfacția de a i se dovedi că nu 
a fost uitat. Situație valabilă și 
pentru toți ceilalți colegi de genera
ție sau de reprezentativă ai dinamo- 
vistului. care pot și trebuie să aibă 
un cuvînt de spus pe mai departe 
in întreaga acțiune de construire a 
celei mai bune echipe naționale 
pentru sezonul de toamnă, cînd vor 
veni confruntările din „Campiona
tul Europei", deci și în-qiartidele 
care mai au Ioc după turneul sud- 
american (cu Grecia și Olanda).

între timp, atenția 'e îndreptată 
sore jucătorii tineri sau foarte ti
neri, mai 
cooptați în 
Cristache, 
Georgescu.
Sameș. Jivan, Marcu. Lîngă Dinu 
— căpitanul naționalei — Lucescu, 
Neagu. Antonescu, fotbaliști cu ani 
mai mulți in serviciul echipei na
ționale. ei trebuie să dea tot ce 
au mai bun, acum, intr-un moment 
decisiv nu numai pentru cariera lor 
internațională, dar și pentru unspre- 
zecele național.

Astăzi, după ce ieri a efectuat o 
zi de antrenamente intense, lotul 
reprezentativ va susține un meci 
de verificare în compania Rapidu
lui, încheind astfel perioada 
dințe de pregătire comune 
jocuri de cînd s-a reunit la 
rești, în urmă cu cinci zile.

demult sau recent 
lot, precum Anghelini, 
Bălăci, Beldeanu, D. 
Broșovschi, Kun, Troi.

de șe- 
și de 
Bucu-

CUPLAJ INTERNAȚIONAL
DE JUNIORI

Joi, 18 aprilie stadionul Politeh
nica va găzdui un cuplaj interna
țional rezervat echipelor de juniori 
ale cluburilor Sportul studențesc 
și Hessa (R. F. Germania). De la 
ora 15,30 va avea loc întîlnirea 
Sportul studențesc II — Hessa H 
iar, în continuare, de la ora 17, 
cea dintre primele formații de ju
niori

CÎTEVA

„Aș vrea să vă comunic unele su
gestii privind dezvoltarea bazei de 
masă a sportului în Capitală — 
ne scrie VICTOR TARA din Bucu
rești, Șos. Colentina 22, Bl. 9 C — 
obiectiv care este, cred, de cel mai 
mare interes pentru ziarul Sportul, 
dată fiind importanța sa majoră. 
Cred că ar putea apare într-un nu
rori al ziarului dv. un tablou si
noptic al dotărilor existente în pre
zent și a celor cu posibilități de 
realizat: de pildă, un inventar al 
terenurilor existente (adresa lor, 
suprafața, condiții de acces, de 
frecventare etc.), un alt inventar al 
celor necesare în perspectivă, pe 
sectoare și cartiere, eventual' indi
cate grafic printr-o hartă a Ca
pitalei. Ce ar reieși din inventa
riere și ilustrare grafică ? în pri- 
inul rînd care sînt amenajările ac
tuale, pentru baza de masă a spor
tului din București și, apoi, care

2. REORGANIZAREA
A 

ALE
DE 25

COMI-
COLEGIILOR 
F.R.F. PÎNA 

APRILIE

SIILOR ȘI 
CENTRALE 
LA DATA
Este vorba de Colegiul central al 
antrenorilor, cel al arbitrilor, Co
misia centrală de competiții și dis
ciplină, cea medicală, cea de ju
niori și copii, și — în fine — cea 
de educație și propagandă. Pînă în 
prezent a fost reorganizat Colegiul 
central al antrenorilor, în a cărui 
componență sînt incluși 27 de mem
bri, tehnicieni, cu o îndelungată 
activitate și experiență profesională. 
Conducerea operativă a acestui or
gan a fost încredințată unui Birou 
format din 11 membri, avînd ca 
președinte pe Nicolae Petrescu, ca 
vicepreședinți pe Angelo Niculescu 
și CoIoman Braun și ca secretar pe 
Robert Cosmoc, antrenorul secund 
al echipei naționale. A mai fost 
reorganizată, de asemenea, Comi
sia centrală de competiții și disci
plină, compusă din activiști cu în
delungate stagii în mișcarea fotba
listică. Comisia îl are ca președinte 
pe Ștefan Socaciu. Există premise 
ca, acest organism să ia cele mai

3. REORGANIZAREA UNOR 
LEGII, PÎNA LA SFÎEȘITUL 
Nil APRILIE. Aceste colegii 
menite a da posibilitatea consultării 
și stabilirii unor măsuri concrete 
în principalele acțiuni inițiate de 
F.R.F. Care sînt acestea ? în pri
mul rînd este vorba de Colegiul 
divizionar A, compus din 18 mem
bri, sub președinția lui Gheorghe 
Urich, care își desfășoară activita
tea de mai bine de doi ani, dar 
care și-a adus pînă acum o cdn- 
tribuție sub așteptări *la rezolvarea 
complexelor probleme ale primului 
nostru eșalon fotbalistic. Să sperăm 
că pe viitor vom avea prilejul să 
consemnăm o îmbunătățire a mun
cii acestui colegiu. De asemenea, va 
lua ființă Colegiul divizionar B, al
cătuit din conducătorii secțiilor de 
fotbal din divizia secundă.

Este de așteptat ca, o dată cu a- 
doptarea acestor măsuri, munca ac
tivului obștesc din cadrul F.R.F. să 
se îmbunătățească substanțial, să 
aibă realizări cît mai bogate care 
să fie puse într-adevăr, cu maxi
mum de eficiență, în slujba dez
voltării generale a fotbalului nos
tru, a afirmării acestei discipline 
sportive pe tărîm internațional. 
ESte un deziderat al tuturor iubi
torilor fotbalului din țara noastră.

• 2-2 (1-0).
C. Bacău a susținut 

în deplasare, al doilea 
Balcanică", re
de club.. Parte- 
Bolu Spor, cla- 
(la un punct

Echipa S. 
miercuri, 
joc al ei în 
zervată 
neră i-a 
sată pe 
distanță 
Turciei. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (2—2), după 
ce la pauză gazdele au condus cu 
1—0, iar în repriza secundă reușise
ră la un moment dat să-și mă
rească avantajul la două goluri. în 
urma disputări a două meciuri în 
această competiție, S. C. Bacău 
(victorioasă cu 1—0 în întîlnirea cu 
Academik Sofia) a acumulat 3 
puncte. ,

„Cupa
formațiilor 
fost echipa 
locul doi 

de lider) în campionatul

ROMÂNIA - UNGARIA
(TINERET SUB 21 DE ANI)

întîlnirea selecționatelor de tine
ret (sub 21 de ani) ale României 
și Ungariei rare va avea Ioc 
miercuri 17 aprilie, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 16,30 va fi con
dusă de arbitrul Bogomil Devedjiev 
din Bulgaria.

La 24 aprilie, ia Pleven
BULGARIA ROMÂNIA

(TINERET SUB 23 DE
tineret

ANI)
Selecționata de 

de ani) a țării noastre va 
un joc amical cu reprezentativa 
similară a Bulgariei. întîlnirea este 
programată la data de 24 aprilie, 
la Pleven.

(sub 23 
susține

MARCAT

roșu), Tonca (Jiul). Porațehi („U“ Cluj), 
Istrătescu (Petrolul). Catargiu (S.C. Ba
cău) Gligore și Ispir (A.S.A.). Dintre 
aceștia, Tonca l-a primit pe al cincilea, 
fiind suspendat automat două etape, 
iar Porațchi, pe al treilea, deci o etapă 
suspendare.

DE MULTESCU
9 La partidele etapei a XXin-a au 

asistat aproximativ 126 000 de spectatori, 
cei mai mulți, 45 000. au urmărit cupla
jul de pe stadionul „23 August", iar cel 
mai puțini, 7 000, au fost prezențl 
tribunele stadionului din Bacău, 
partida Sport Club — A.S.A.

® Sîmbătă și duminică, spectatorii 
avut o atitudine foarte sportivă, fapt 
1-a determinat pe cronicarii noștri 
acorde de 4 ori nota 10 și de 5 
nota 9.

în 
la

au 
ce 
să 

ori

• Situația în „Trofeul Petschovschi**, 
după 23 de etape, este următoarea : 1. 
TIMIȘOARA 9,70; 2. Craiova 9.45; 3.
Constanța 9,41: 4. Ploiești 9,36; 5. Arad 
9.33; 6. București 9,19: 7. Reșița 9,18; 8. 
Cluj 9,17: 10. Pitești 9.00: 11. Brașov 8.91; 
12. iași 8.90; 13. Petroșani 8,25; 14. Tg. 
Mureș 8.18,

Unul dintre cele 17 goluri ale etapei a 
Pop, care prin acest spectaculos șut 
C.F.R. Cluj

Continuăm să vă prezentăm princi
palele aspecte — de ordin statistic — 
desprinse din desfășurarea partidelor 
Diviziei A. Astăzi cîteva cifre din etapa 
a XXlII-a.

@ în cele nouă meciuri ale etapei 
s-au înscris 17 goluri, media lor re- 
prezentînd una dintre cele mai scăzute 
de la începutul campionatului, pînă “ 
prezent, s-au marcat 504 goluri; 
gazdele, iar 141 oaspeții.

în
363

de 
v__ _____  , . ... celor

lalte goluri cu numere de jalon : Oble- 
menco (nr. 1,, L ~
Oprea (nr. 100), Țarălungă (nr. 150). D. 
Georgescu (nr. 200). Hrițcu ("." 
Roznai (nr. 300). Șerbănolu (nr.
Mustățea (nr. 400) șl Surdan (nr. 450).

O Golul cu nr. 500 a fost înscris 
Mulțescu (Jiul). Iată și autorii

1), I. Constantin (nr. 50),
(nr. 200). Hrițcu (nr. 250).--- - • ■- 350).

• Golurile etapei au fost marcate de: 
apărători (3 goluri). 5 mijlocași (5) ș> 
atacant) (9).
4 Doar I. Mureșan (A.S.A.) și V. Mu- 

reșan („U“ Cluj) au reușit să înscrie 
2 goluri în această etapă.

3
7

SUGESTII

sînt necesitățile imediate și de 
viitor în cartiere, ce posibilități de 
realizare sînt, eventual o statistică 
a frecventării bazelor existente. A- 
cest lucru ar fi valabil și în ceea 
ce privește prezentarea cabanelor 
și a itinerariilor turistice din mun
ții noștri, pentru drumeții și, bine
înțeles, pentru automobiliști".

Sugestia dv. ni se pare intere
santă, reflectînd, în mod evident 
preocuparea dv. pentru ca sportul 
de masă să aibă condiții mai bune 
de desfășurare în Capitală. Moda
litatea publicistică pe care o propu
neți poate fi realizată, „materia 
primă" trebuind însă să ne fie 
furnizată de organele cu atribuții 
în acest sens din municipiul Bucu
rești, respectiv Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, Con
siliul popular municipal și Consi
liile populare de sector, cărora ne 
vom adresa.

UN° RĂSPUNS PENTRU RUBRiCA NOASTRĂ

„In urma adresei dv. și a articolului „Două apeluri, un numitor 
comun" din ziarul Sportul nr. 7 691, referitor la satul Goești, comuna Lun
gani. vă comunicăm următoarele : în satul amintit există în cadrul școlii 
generale o sală de sport bine dotată, unde este permisă intrarea tinerilor, 
dar numai in echipament sportiv; căminul cultural nu are local propriu, 
ci funcționează în una din sălile școlii generale, după terminarea orelor 
de curs; activitățile se desfășurau in mod spontan, fără un program bine 
stabilit și care să fie cunoscut de tineri. Avînd în vedere condițiile exis
tente. lipsurile -semnalate și dorința tinerilor de a practica sportul, au fost 
luate următoarele măsuri: masa de tenis ce se afla in sala de sport a

va
fost marcat 
egala scorul

O Niță 
togol al 
retur).

de fundașul rapidist 
în partida Rapid — 

Foto : Paul ROMOȘAN
(Rapid) a marcat al 8-lea 
campionatului (al 4-lea

au- 
din

da-e Oaspeții au obținut, sîmbătă șl _ 
minică. 5 puncte (o victorie — Jiul, și 
3 meciuri egale). Din cele 207 partide 
disputate. 140 au revenit gazdelor, 
s-au terminat la egalitate, iar în 
victoria a fost do partea oaspeților.

® In această etapă și-a făcut apa
riția încă un nou jucător : Olteanu
(Politehnica. Iași). Cele 18 divizionare 
au utilizat, pînă in prezent, 384 de ju
cători : cei mai mulți — cîte 25 — au 
rulat Rapid și Jiul. iar. cel mai puțini 
— 15 — a folosit u.T.A.

45
22

e Cei nouă arbitri au primit. din 
partea cronicarilor ziarului nostru, 40 
de stele (la fel ca și în etapa prece
dentă) : 4 au primit cite cinci, iar 5 cite 
patru. în cele 23 de etape. cavalerii 
fluierului au colecționat 902 stele : de 
103 ori cite cinci, de 85 de ori cite patru, 
de 15 ori cite trei și de 4 ori cite două.

e 7 jucători au văzut în această etapă 
cartonașul galben ; Șerbănoiu (Steagul

După ce am văzut sîmbătă un meci în care o 
echipă amenințată cu retrogradarea se luptă clin 
greu să învingă o alta ceva mai puțin amenințată 
de această nenorocire, după ce marți ne-am liniștit 
ochii cu un meci cum nu se poate mai amical și 
mai agreabil, deci după ce am trecut din infern în 
paradis, nu-mi rămîne decit să oftez după meciul 
nevăzut între old-boys-ii C.C.A.-ului și ai lui Dinamo... 
Eu — și poate că n-aș fi singurul din țara noastră
— aș vrea grozav să văd un meci dureros de nostal
gic între 
că odată 
în minte 
copilăria 
C.C.A. — ______
tele, fiindcă nu ducem lipsă de 
bibliografie în acest domeniu.

Părinții noștri trăiesc cu nostal
gia lui Bindea — Beke — Ciolac
— Schwartz — Dobay. Eu trăiesc 
cu nostalgia lui Petschovschi, 
Ozon, Băcuț, Voinescu, Apolzan. 
Cînd eu îl glorificam pe Apolzan, 
o mătușă îmi dădea peste nas cu 
Cotormani. E conflictul etern între 
nostalgii. Nu are rost să-l evităm, 
să-l deplîngem, să-l excomunicăm, 
e un conflict care depășește gra
nițele jocului, ale sportului. E — 
mai mult ca sigur — un conflict 
binefăcător și binecuvîntat. In ab
sența lui, tot ce am trăi ar fi fără 
un meci amical în care conduci cu 
ușoară, la capătul unui spectacol . 
nectant, accepți să fii egalat. Viața e totuși mult 
mai dură. Iar conflictul acesta între nostalgii are și 
el duritatea lui, care — odată acceptată — nu tre
buie să ne ducă la a ne da cu pumnii în cap și a 
ne smulge părul din același loc al inteligenței.

In această lumină, cuvintele lui Pavlovici, miercu
rea trecută în „Fotbal", mi s-au părut de o mare 
înțelepciune, ca atare de o mare frumusețe. Mai am 
un unchi care trăiește cu nostalgia lui Pavlovici și 
care-mi surîde superior cînd ii vorbesc chiar de Voi
nescu, nu spun Jivan. Bătrîna panteră pune in discuție — 
și e mare păcat că Telesportul nostru nu ne aduce 
asemenea glorii în fața ochilor — unul din cei mai 
neobișnuiți termeni ai vieții noastre fotbalistice, ba aș 
spune chiar ai vieții în general : nerăbdarea și, deci, 
răbdarea. N-avem răbdare. Stăm mereu pe foc, cînd 
discutăm fotbal, cind vedem fotbal, cînd jucăm un 
fotbal ; a, nu, asta nu, ci cînd jucăm în tribună și 
pe tușă „miuța" noastră de vorbe. N-avem calm, 
privire liniștită, putere de a îndura dificultățile unei

„fostele glorii" ale fotbalului nostru pentru 
căzut in transă și melancolie, să derulez 

una din acele partide care 
spiritului, să zicem

Borussia sau oricare al

ne-au legănat

LOTUL DE
LA STARTUL

După cum se știe, in campiona
tul Europei, vom fi reprezentat! și 
de lotul de tineret sub 23 de ani. El 
reprezintă, deci, eșalonul doi în com 
petițiile oficiale ale anului, cu atît 
mai mult cu cit va fi angajat și în 
„Campionatul balcanic pentru tine
ret", întrecere tradițională, găzduită 
de tara noastră. între 23 și 30 iunie. 
Acestea ar fi sarcinile imediate, con
crete, ale echipei noastre de tineret, 
dar închegarea lotului, să nu uităm, 
are și o serrTnificație complexă, în 
măsura in care se acceptă ideea că 
el înseamnă pepiniera unei echipe 
naționale preconizată a fi supusă u- 
nui tratament ferm de întinerire, în 
perspectiva „mondialelor" din 1978.

Este vorba, cu alte cuvinte, de o 
campanie consistentă, masivă, încăr
cată de responsabilități. Practic, ea a 
debutat la 17 martie, cînd lotul a 
fost convocat pentru un stagiu de 
pregătire comuna punctat de un joc 
de verificare. La începutul săptămî- 
nii acesteia, o altă acțiune similară 
a completat programul de constituire

I

— grăiește bătrinul, și eu ii cred, opinia 
fiind una din cele mai constructive idei din 
auzit în forumul nostru fotbalistic care se 
pe ce imensă suprafață teritorială 
s-au studiat suficient consecințele 

De cele mai multe 
un succes trăznitor 
iritate, mai stăpînite 

oral sau cel tipărit •

dezvoltări 
lui critică 
cite s-gu 
știe bine 
tinde. Nu 
dării noastre fotbalistice, 
pamflet impacientat are 
oricărei păreri mai puțin 
fletarul în fotbal — cel 
specie infinit 
lui Pavlovici. Pamfletarul, desigur, are în fotbal far
mecul lui, nu 
certă veselie

se in- 
nerăb- 
ori, un 
asupra 
; pam- 
- e o 

mai răspîndită decit gînditorii de tipul

ÎÎH!
sare, ar arăta ca
2—0 și cu inima 
plăcut și deco-

o dată și dreptatea
— îngîndurarea și 

cele mai multe 
lucire, ele cer 
spre care nu 
căi de acces, 
numărate ori, 
fotbal, ca și 
turi — firește, 
lui, unde fiind campioni 
toată lumea nici 
dește la cită răbdare s-a consu
mat... — apelurile la calm și stă- 
pînire de sine sună a „lașitate" și 
a „ocolire a problemelor", cînd de 
fapt a scrie un pamflet plin de 
draci și fără nici o altă soluție 
decit aceea de „a da dracului" 
toți antrenorii, jucătorii și toate 
problemele e un act cît se poate 

de comod, de voios, de neomenos și nu o dată laș — 
ca să spunem lucrurilor pe nume. Iți trebuie mult 
mai mult curaj și putere morală pentru a-ți ține ner
vii și 
vieții 
după

Nu 
foarte 
melancolici după Dinu, 
Asta e viața... Mai degrabă deslușesc o

lui, el deține o 
liniștea sînt de 

ori fără strâ- 
o profunzime 

multi microbiști au 
Mai mult : de ne- 

apelul la răbdare in 
in multe alte spor- 
în afara handbaiu- 

mondiali 
nu se mai gîn-

a nu blestema, în anumite momente grele ale 
fotbalistice, și mărturisesc că optez și oftez 
un asemenea curaj exemplar.
cred într-o criză a jucătorilor mari, buni, și 
buni, la noi. Va veni o vreme cînd vom ofta 

Dobrin, Dumitru, Lucescu... 
„criză" a 

răbdătorilor, printre care mă prenumăr. Dar vom în
vinge, aveți puțintică răbdare I

în altă ordine de idei — cevg mai veselă — pro
pun ca în volei, dacă tot se experimentează tot fe
lul de chestii pentru a-i răpi farmecul, să se treacă 
direct la ceas. Să se joace volei pe timp măsurat, 
ca în baschet, ca in hochei, ca în fotbal. Un meci 
să țină — de pildă — 80 de minute. Regulile 
fie aceleași, dar să nu mai avem 
unic. De pildă, la volei, România 
slovacia cu 58—47... De ce nu ?

să
seturi ci un scor 
va învinge Ceho-

BELPHEGOR
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și pregătire a reprezentativei, parte
neră pentru verificare fiind aleasă di 
vizionara A Petrolul Ploiești. Rezul
tatul acestei întîlniri se cunoaște 
(0—0), dar pentru a vă furniza amă 
nunte despre comportarea echipei, 
am pus-o sub lupa unui observator 
oficial și avizat, antrenorul forma
ției CORNEL DRĂGUȘIN : „Sînt
nemulțumit de evoluția in ansamblu. 
Dinamica jocului a lăsat de dorit, 
circulația oamenilor și a mingii fă- 
cindu-se cu întirziere, pe trasee nein
dicate, finalizarea, de asemenea, a 
fost un punct nevralgic. Comparativ cu 
prima noastră acțiune, am remarcat, 
totuși, progrese în asimilarea ideii de 
joc. Dacă mă întrebați ce idee pre- 

răspund că în- 
mai asemănător 
din dorința fi- 
jucători capa-

conizăm. am să vă 
cercăm să jucăm cit 
cu echipa națională, 
rească de a pregăti 
bili să suplinească oricînd un even
tual absent din prima reprezentativă. 
Avantajul palpabil al partidei cu Pe
trolul este detașarea unui nucleu de 
titulari (Ștefan, Sătmăreanu II, B6-

DIN FRĂMiNTĂRILE ANTRENORULUI HAȘOTI

OE CE INTERVIN „SINCOPELE DE PRIMAVARA“7»

C. Constanța a început foarte 
actualul campionat, culegind 

victorii nesperate, dar pe deplin me
ritate. Sincopa dinspre finalul turu
lui (1—2 cu A.S.A., pe teren pro
priu) a fost considerată o pură în- 
tîmplare, F.C.-ul terminind prima 
parte a întrecerii divizionarelor A pe 
locul secund. Toată lumea a văzut 
țin iarnă) în „ll“-le constănțean. un 
contracandidat al liderului pentru 
mult rîvnita cunună de lauri. Dar (e- 
ternul „dar"), a venit returul și in 
primele 6 etape ale primăverii for
mația de pe litoral, deși a 
meciuri pe teren proDriu (!) 
lizat doar 50 la sută din 
jucind slab, evoluția ei fiind 
trai opusă celei din primele 
ale turului (4 victorii, dintre 
două în deplasare, și un rezultat de 
egalitate, la București, cu Dinamo). 
Astfel prezentîndu-se lucrurile, firesc,, 
prima întrebare pe care am adresat-o 
antrenorului F.m. Hașoti s-a referit 
tocmai Ia cauz.ele care au generat 
„refluxul" echipei constăntene în pri
mele etape ale returului.

— Pe noi, cei care ne ocupăm de 
pregătirea echipei, aproape că nu 
ne-a surprins incapacitatea ei de a 
se ridica, in acest sezon, la potenția-

și în pri- 
o singură 
etape ale 

urmă (n.n. 
în aceeași

LA F. C. CONSTANTA ?7

DE ANI)
PRETENȚIOS

liini. Chihaia, Mulțescu. G. Sandu. 
Mureșan), in jurul căruia vom grefa 
pe ceilalți componenți".

Programul lotului se eșalonează, in 
perspectivă, astfel : 24 aprilie, o par
tidă cu reprezentativa de tineret a 
Bulgariei, la Pleven, alte două întil- 
niri. cu parteneri nedesemnati încă, 
la 29 mai și 5 iunie. Desigur, la ora 
actuală nu se poate vorbi de o for
mulă de echipă, etalon, dar impresia 
cea mai pregnantă, după meciul cu 
Petrolul este aceea că o serie de ju
cători fără rodaj la loturi reorezen- 
tative (Pislaru, Berneanu. Gligore, 
chiar Atodiresei și Anghel) sînt mar
cat! de acest handicap. Pislaru. de 
pildă, revelația acestui retur, care la 
A.S.A. Tg. Mure? asigură, uneori stră
lucit. dispeceratul în joc. la Ploiești 
a fost confuz și neinspirat. El și a 
motivat carențele prin tracul puter
nic, resimțit la prima sa convocare 
în cadrul unei echipe reprezentative. 
Desigur, echipa are sarcini presante ; 
nu este vreme pentru experimente. 
Dar calitățile sale demonstrate invită, 
credem, la o nouă testare.

Mai trebuie remarcat, că tehnicie
nii din fruntea reprezentativei (Cor
nel Drăgușin și Ion Nunweiller) sînt 
asistați de doi reprezentanți ai F.R.F. : 
Gheorghe Popescu (din partea Birou
lui federal) și Lazăr Sfera, ca expo
nent al Colegiului central de an
trenori.

Ion CUPEN

jucat 4 
a rea- 

punctaj. 
diame

6 etape 
care

tul de joc din toamna trecută. Pen
tru că la fel s-a întimplat 
măvara lui '73 (n.n. —
victorie în primele nouă 
returului) și cu doi ani în 
— două victorii, cu 1—0,
perioadă de campionat). Povestea a- 
ceasta s-a repetat an de an. aidoma, 
cu alți jucători in echipă, cu alți 
antrenori, care s-au ocupat de pregă
tirea lor. întotdeauna F. C. Constanta, 
sau Farul, a început și terminat bine 
campionatele, jucind în schimb foarte 
prost la sfirșitul tururilor și începu
tul retururilor. Ne-am gîndit mult 
la acest adevăr și am ajuns la con
cluzia că există o scrie de cauze 
legate de clima de pe litoral, de umi
ditatea excesivă din perioada noiem- 
brie-decembrie și martie-aprîlie. Ju
cători cuminți, bine pregătiți, ambi
țioși dau un randament (bun) în iunie 
și cu totul altul (slab) în martie. 
Am avansat ideea unor cercetători 
(medici, meteorologi, psihologi), care 
vor efectua o serie de investigații în 
această privință. Pentru că, pentru 
mine este evident că Tănase. Mărcu- 
lescu sau Lică, de exemplu, nu 
driblează acum cu aceeași ușurință 
cu care o făceau în august anul tre
cut. Este vorba, cred, de anumite

influente asupra mobilității articu
lațiilor lor...

— Oare, aceasta este singura ex
plicație a evoluției necorespunzătoare 
a echipei la reluarea campionatului ?

— Nu. Mai sini și alte cauze. Tur
neul japonez a redus la minimum 
vacanta jucătorilor în iarnă și a avut 
numeroase repercusiuni asupra pre
gătirii efectuate. Și poate că mai este 
vorba și de numărul prea mare de 

, meciuri jucate între tur și retur, de 
lipsa de formă a unor jucători de 
bază în aceste prime 6 etape ale retu
rului- Tot așa cum nu poate fi omisă 
nesfirșita suită de accidentări, printre 
ultimii indisponibili numărîndu-se 
Caraman și Nistor, ca și indisciplina 
unor jucători. Stoica — sancționat de 
club cu scoaterea din Iot pînă la în
cheierea campionautlui — ne-a făcut 
mereu greutăți. Toate aceste cauze 
au influențat — unele mai mult, al
tele mai puțin — asupra comportării 
echipei în etapele de pînă acum ale 
returului. Sînt perfect convins, însă, 
de faptul că F. C. Constanta va ter
mina și acest campionat, la fel ca pe 
cele precedente, in forță, etalînd un 
fotbal de bună calitate, care să sa
tisfacă pe exigent» ei suporteri.

Laurenjiu DUMITRESCU

STEAGUL ROȘU INVITATĂ

Echipa Steagul roșu a fost invi
tată de federația din Iran, să par
ticipe la un turneu internațional 
care va avea loc în această țară 
în perioada 12—19 iulie.

LOTO PRONOSPORT

LA 16 APRILIE 1974 VA AVEA LOC 
TRAGEREA SPECIALA LOTO A PRI
MĂVERII ÎNTR-O NOUA FORMULA 

TEHNICA
în toate agențiile 

sport se găsesc 
pentru tragerea 
Primăverii.

Noua formulă 
plică la această

Loto-Prono- 
de vînzare bilete 
specială Loto a

tehnică 
tragere

ce se 
aduce

fost mutată în holul școlii, unde tinerii au acces și fără echipament spor
tiv ; la căminul cultural (sala din cadrul școlii) s-a întocmit un program 
cultural-sportiv, condus de un membru al organizației V.T.C., cadru didac
tic la școala respectivă, programul fiind adus la cunoștința tinerilor și 
afișat în locuri vizibile ; omul de serviciu care a venit în stare de ebrie
tate a fost sancționat pe linie administrativă de către consiliul popular 
comunal". ' •

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL U.T.C. 
șef sector I. LEONTE

IN ORAȘUL NOSTRU AVEM TREI ARENE SPORTIVE...

poț.i sta 15 minute. Ne întrebăm 
atunci care-i este menirea, dar vi
itorul ? Se va degrada și lăsa în 
părăsire. Avem un teren de hand
bal betonat care vara este foarte 
solicitat de tineret. Dar s-a dete
riorat și nimeni nu se îngrijește de 
clădirea și terenul de aci. Ar mai 
fi de adăugat că am avut și un 
ștrand în care tineretul mergea cu 
drag și se dezvolta văzînd cu ochii ; 
acum este, însă, complet distrus și 
abandonat. Toate aceste baze spor
tive au fost inițiate de oameni ini
moși ai sportului de masă, dar a- 
cestea trebuie și întreținute”.

Preocuparea dv. — vechi interlo
cutor al nostru — pentru destinul 
sportiv al urbei dv. ar fi bine dacă 
ar fi împărtășită cu aceeași grijă de

ar 
pe 
ce 

în-

către forurile în drept din Caracal. 
Și dacă entuziasmul tineresc care 
vă animă — deși, după cile știm, 
sînteți pensioner — ar caracteriza 
și pe cei care au în grijă bazele 
sportive din Caracal, lucrurile 
intra pe un făgaș bun. Sîntem 
deplin de acord cu dv. în ceea 
privește necesitatea unei atente
grijiri și folosiri a zestrei sportive, 
dar nu împărtășim nemulțumirea 
dv. în ceea ce privește amenajarea 
spațiului de joacă pentru copii la 
care vă referiți. Intre spațiile de 
sport, joacă și agrement trebuie să 
existe o proporție firească în fie
care așezare, fiecare cetățean, mare 
sau mic, avînd necesitățile sale 
pentru practicarea exercițiului fizic 
și sportului.

a- 
o 

serie de avantaje participanților : 
se extrag mai multe numere (58 
în loc de 42). se majorează numă
rul categoriilor de cîștiguri (28 în 
loc de 24). se efectuează mai multe 
extrageri (7 în loc de 6) șa.

La aceste importante avantaje se 
adaugă și lista de cîștiguri care cu
prinde autoturisme DACIA 1300 și 
DACIA 1100, excursii în Uniunea 
Sovietică, la Soci (de 2 locuri), du
rata cca. 14 zile, excursii în Spa
nia, Franța, durata cca. 12 zile 
precum și numeroase cîștiguri în 
bani de valoare fixă și variabilă.

Alte amănunte referitoare la a- 
vantajele noii formule tehnice gă
siți în prospectele tragerii care vă 
stau la dispoziție în toate agențiile 
Loto-Pronosport.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19,10.

„ȘAHUL, UN FEL DE FRATE VITREG ?“ ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN S 
APRILIE 1974

... plus cele existente pe lîngă u- 
nitățile de învățămînt — ne scrie 
V. MARINESCU din Caracal str. 
Bistrița 70. S-a mai luat inițiativa 
construcției unui teren de beton 
pentru 
cîndva 
același 
dar pe 
siderat 
și un 
leagăne și diferite alte lucruri,

tenis de cîmp pe locul unde 
era amenajat un teren în 
scop și care era f.f. bun, 
care edilii orașului au con- 
că este mai bine să facă 
parc al copiilor cu bărci, 

a-

ducîndu-1 într-un hal de nedescris. 
Acum se va amenaja din nou u| 
teren de sport și va fi foarte bine 
dacă cel puțin se va termina. De 
asemenea, s-a construit o arenă de 
popice cu trei piste betonate, des
tul de bună pentru început, mai a- 
les că așa ceva n-am avut în lo
calitate, dar se pune întrebarea : 
cine o frecventează ? Pentru că 
este prost echipată, bilele sînt foar
te mari, sala neîncălzită, în care nu

De foarte mult timp 
vreau să vă scriu o 
doleanță a mea și poate 
i altora. Este vorba de 
șah, de acest sport care 
este ca un fel de frate 
vitreg al celorlalte spor
turi în ceea ce privește 
propagarea sa prin 
cărți. într-un număr 
din anul 1973 al „Re
vistei de șah" eram a- 
nunțați că vor apare 
trei cărticele 
Bineînțeles că 
foarte bucuros 
ceastă știre și

ceput să
librării. Am găsit cărți 
dintr-un număr mare 
de sporturi, numai de 
șah nu. Nu aș vrea să 
vă rețin prea mult cu 
amănuntele, însă cred

urmăresc în că ar fi foarte bine să 
apară literatură și des
pre acest sport“.

Tudor MARINESCU,
București, str. Aleea

Vicina nr. 3, Bl. 2

de
am 

de 
am

șah. 
fost 

a- 
în-

Interesîndu-ne la editura Stadion, am aflat 
că chiar în cursul acestui trimestru veți putea 
găsi în librării o lucrare originală dedicată 
compoziției șahiste in țara noastră, în următoa
rele luni urmînd să vadă lumina tiparului și 
o altă lucrare (traducere) din această discipli
nă, adresată, de această dată, celor ce se ini
țiată și intitulată „A.B.C.-ul șahului".

Extragerea I : categ. 1 : 1 variantă 10’’• 
a 100 000 lei ; cat. 2 : 3,35 a 19 719 lei ; 
cat. 3 : 17,95 a 3 68o lei; cat. 4: 25.40 a 
2 601 lei; cat. 3: 76.40 a 865 lei; cat. 6: 
296 a 223 lei.

Report categoria I : 10 097 lei.
Extragerea a H-a : cat. A : 1 variantă 

IO1'/» a 94 196 lei; cat. B; 1 variantă 10“/. 
a 56 518 lei; cat. C: 4.35 a 12 993 lei- Cat. 
D- 22.30 a 2 534 lei: cat. E: 83,75 a' 675 
lei: cat. F : 159 a 355 lei; cat X : 1 957.80 
a 100 lei.

Ciștigul de 100 000 lei a revenit 
Boieriu Gabriel din București, iar 
de 91196 lei lui Popescu I. Alex. 
Jilava Buc. care obțin cîte un 
rlsm Dacia 1300 sau Skoda S-ioo la ale
gere, plus diferența în numerar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSFORT

iul 
cel 
din 

autotu-



CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA

MADIA ALEXANDDII (România) -
ANIIIA STIPANCICI (Iugoslavia) eston 74

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI RUGBYȘTII NOȘTRI JUNIORI MEDALIE DE BRONZ LA DUBLU MINT
tN turneul de polo de la sofia

SOFIA, 11 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — In piscina 
Diana din capitala Bulgariei au în
ceput întrecerile unui turneu in
ternațional de polo rezervat echi
pelor de juniori (născuți în 1955 și 
mai tineri) la care sînt prezente 
formațiile Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Poloniei, Greciei, Ungariei (campi
oană europeană) și României (ju
cători născuți în 1956 și mai tineri).

în prima reuniune s-au înregis
trat două surprize. Formația Unga
riei, condusă timp de două reprize 
a obținut cu greu un rezultat egal

ÎN „CUPA ȚĂRILOR LATTNE“ LA HANDBALECHIPA ROMÂNIEI [27-7 cu Brazilia]S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL
BOLOGNA, 11 (prin telex, de 

la corespondentul nostru) — Cea 
de a VI-a ediție a „Cupei țărilor 
latine" la handbal, care se des
fășoară în orașul italian Teramc, 
a programat miercuri ultimele 
partide din serii, în urma aces
tora fiind cunoscute formațiile 
care vor evolua, de vineri, în 
turneul final pentru locurile frun
tașe.

Reprezentativa de tineret a Ro
mâniei dovedindu-se în aceeași 
mare vervă ca și în partida inau
gurală cu Argentina, a evoluat 
fără emoții în meciul țu selec
ționata Braziliei. Handbaliștii an
trenați de Eugen Trofin și Mihai 
Pintea au dovedit nu numai o su
perioritate tehnică—tactică, ci 
și o poftă de joc uimitoare, la 
capătul celor 60 de minute ei sur- 
clasînd pur și simplu formația 
adversă, cu scorii! de 27—7 
(16—2) ! în aceste condiții, orice 
comentarii sînt inutile, handba
liștii români intrînd în turneul 
final cu un golaveraj rar întîl- 
nit : 61—12 ! !

în celelalte două partide ale 
întrecerilor din serii. Franța a în
trecut Italia cu 15—8, iar Por
tugalia a reușit ury rezultat egal

TURNEE DE TENIS
MONTE CARLO. Joi diminea

ța au continuat meciurile din 
grupa I a circuitului W.C.T. 
amînate miercuri, din cauza ploii. 
Alte rezultate din turul II : 
Alexander — Dominquez 6—2, 
6—4, Maud — Roche 6—4, 7—6 ; 
Drysdale — Dent 6—2, 6—1.

ORI,ANDO. In grupa a II-a a 
Circuitului W.C.T., americanul 
Stan Smith l-a întrecut în trei 
seturi (6—7, 6—3, 6—4) pe Ismail 
el Shafei (R. A. Egipt). Alte re
zultate : Richey — Hrebec 6—4,
6— 4 ; Filoll — Fairlie 7—5, 7—5; 
Borowiak — Franulovici 6—1,
7— 5.

TOKIO. Turneul grupei a III-a 
a Circuitului W.C.T. a continuat 
cu partidele din optimile de fi
nală : Laver — Stolle 6—4, 4—6, 
6—2 ; Borg — Vazquez 6—2, 
6—1 ; Panatta — Batrick 6—0, 
6—1 ; Gisbert — Kamiwazumi 
2—6, 6—1. 7—6.

SARASOTA. Jucătoarea sovie
tică Olga Morozova a învins-o cu 
6—1, 6—3 pe Terry Holladay 
(S.U.A.) iar australianca Kerry Mel
ville a dispus eu 6—4, 6—3 de 
Helga Masthoff (R.F.G.). 

în fața Poloniei: 6—6 (0—1, 0—1, 
2—2, 4—2). Și partida dintre echi
pele Bulgariei și Greciei s-a înche
iat cu un scor egal : 4—4 (1—1, 2—1, 
0—0, 1—2). Singura formație care 
a reușit să obțină victoria a fost 
cea a României: 8—2 (3—0, 3—0 
0—1, 2—1), cu Cehoslovacia. Au în
scris : Gyarfas 3, Lorincz 3, Fejer 3. 
din formația română și Samerstein. 
Mravik pentru cea cehoslovacă. în 
meciul următor, juniorii români vor 
întîlni pe cei polonezi,

TOMA HRISTOV

în compania reprezentativei Spa
niei : 6—6, ceea ce reprezintă o
nouă surpriză a turneului. To
tuși, handbaliștii spanioli au fost 
aceia care s-au calificat în tur
neul pentru locurile 1—3, ală
turi de Franța și România. Par
tidele finale sînt programate vi
neri, sîmbătâ și duminică, toate 
echipele avînd joi o zi de odihnă,

CESARE TRENTINI

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA C.M.
DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

Astăzi se dispută proba de floretă-băieți

ISTANBUL, 11 (prin telefon). — 
Deleg?' a sportivilor români care 
va participa începînd de vineri 
(n.r. azi) la campionatele mondiale 
de scrimă pentru tineret, a sosit 
miercuri după amiază în orașul de 
pe malurile Bosforului. Ziua de joi 
a fost consacrată ultimelor antre
namente efectuate chiar în sala 
care . găzduiește competiția. Flore- 
tiștii (A. Kuki, C. Moise și P. Buri- 
cea) și-au făcut pregătirea în cursul 
dimineții, iar ceilalți membri ai lo
tului s-au antrenat după amiază. 
Tot în cursul dimineții a avut loc 
obișnuita operație de control a ar
melor, pentru ca în cursul serii, 
conducătorii delegațiilor să ia parte 
la ședința tehnică în cadrul căreia 
s-a stabilit prin tragere la sorți 
componența grupelor eliminatorii.

Actuala ediție a „mondialelor" de 
tineret reunește un foarte mare nu
măr de participanți, evaluați la 
80—90 pentru fiecare armă. Se află 
la Istanbul tineri scrimeri din toate 
țările europene, din țări afro-asia- 
tice și de pe continentul american.

SELECȚIONATA BOXERILOR
MOSCOVA, 11 (Agerpres). — La 

Soci a avut loc întîlnirea internațio
nală de box dintre selecționata 
R.S.F.S. Ruse și o combinată a clu
burilor din România. Boxerii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de 
7—4- La categoria ușoară, Paul Do- 
brescu l-a învins la puncte pe 
Vladimir Rozenbaum, iar la pană, 
Gh. Ciochină a cîștigat la puncte 
meciul cu Viaceslav Gridniev. Semi
greul C. Văran a obținut decizia în 
meciul cu Aleksandr Nikulin, iar la

AU DEBUTAT VICTORIOȘI 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

© Ieri, România — Iugoslavia 35-6
HEIDELBERG, 11 (prin telefon).

Pe terenurile Universității din loca
litate au început întrecerile celei de 
a VI-a ediții a Campionatului euro
pean de rugby pentru juniori. Pro
gramul primei zile a adus pe teren 
echipe diferențiate valoric. Aceasta 
s-a oglindit și în scorurile înregis
trate, România, Italia, Spania. Franța 
obținînd victorii scontate în fața echi
pelor Iugoslaviei. Marocului, Ceho
slovaciei și R.F. Germania.

Primul partener de întrecere al 
XV-ului României a fost formația 
Iugoslaviei. Meciul s-a desfășurat în 
nota de dominare a tinerilor noștri 
rugbysti care, fără a forța prea mult 
ritmul și-au impus maniera de joc, 
dominîndu-și adversarii în toate com
partimentele. Victoria cu 35—6 (19—3) 
este convingătoare pentru a demons
tra decalajul existent între cele două 
garnituri. La puțin timp de la primul 
fluier al arbitrului (min: 7), Murariu 
înscrie primele puncte ale echipei 
noastre, realizind o frumoasă încer
care. Dominarea a continuat (perioa
dă în care jucătorii noștri au ratat 
cîteva bune ocazii de a majora sco
rul), și Milcă, în urma unei acțiuni 
bine construite. Izbutește o nouă în
cercare, pe care tot el o transformă : 
10—0. Iugoslavii reduc din handicap, 
transformind o lovitură de pedeapsă 
prin Pavlinec. Jocul se mută în ju
mătatea de teren adversă și, pe rînd, 
Grosu și Milcă marchează o încer-

în hotelul Kennedy unde sînt cazați 
sportivii români se găsesc totodată 
scrimeri din Ungaria, Belgia, Me
xic, Bulgaria și alte țări.

In delegația sportivilor sovietici, 
care cuprinde efective complete la 
toate probele, se află și cunoscuta 
floretistă Valentina Burocikina, 
campioană mondială de tineret de 
anul trecut, principala favorită și 
în acest an.

Ordinea disputării probelor este 
următoarea: vineri — floretă băieți; 
sîmbătâ — floretă fete, duminică 
— sabie; luni — spadă. Dat .fiind 
numărul mare de participanți se 
ventilează aici ideea de a progra
ma finalele în ziua următoare în
ceperii fiecărei probe. Rămîne, însă, 
de văzut ce hotărîre se va lua în 
cadrul ședinței tehnice în legătură 
cu această modificare de program.

In încheiere, trebuie să arătăm 
că toți sportivii români se află în- 
tr-o bună dispoziție de concurs aș- 
teptînd cu încredere confruntările 
pentru titlurile mondiale.

ROMÂNI ÎNVINSĂ LA SOCI
categoria muscă, Ibrahim Faredin 
a repurtat o victorie clară Ia puncte 
în fața lui V. Litvinov.

Celelalte rezultate : E. Judin b. p. 
R. Cozma ; V. Kolikov b. p. M. 
Tone ; Z. Abasov b. p. I. Vladimir ; 
K. Cifos b. p. I. Fuicu ; VI. Darin 
b. p. P. Tănase ; E. Gorșkov b. p- 
V. Lehăduș. La categoria mijlocie 
mică. A. Koniuskin a fost declarat 
învingător în fața lui S. Tîrîlă, care 
a depășit greutatea-

Cele două echipe vor susține un 
nou meci Ia 13 aprilie. 

care și, respectiv, o transformare și o 
lovitură de pedeapsă, stabilind scorul 
reprizei la 19—3. La reluare, același 
Pavlinec înscrie pentru Iugoslavia, 
după care jucătorii noștri domină co
pios, Tudose și Lazăr mareînd fiecare 
cite două încercări. Așadar, 35—6 
pentru România. Arbitrul francez 
J. Raigoulle a condus bine următoa
rele formații : ROMÂNIA : Milcă — 
Lazăr, Grosu, Dragu, Anton — Stan- 
cu, Jurj — Tudose, Ion, Murariu — 
Ionescu, Drum ea — Răileanu. Ebu, 
Jianu ; IUGOSLAVIA : Mucici — 
Dragomirov, Cado. Pavlinec. Jelavici 
— Zegeznkar (Iukosavgcici). Blaze- 
vac — Makovici. Nevescanin (Pribi- 
sacici). Zizici — Dudovici, Skender — 
Joveski, Hadzici, Krsticevici.

Cu interes am urmărit partida 
Italia — Maroc, deoarece lnvingătoa- 
rea urmează să fie adversara noas
tră în semifinale. Rugbyștii italieni 
au cîștigat cu 29—9 (13—6), la capă
tul unui meci în care cîștigătorii ni 
s-au părut a fi sub forma demons
trată în ediția precedentă, de la 
București. E drept, nici adversarii 
nu le-au pus probleme, astfel că e 
greu de presupus că echipa italiană 
nu are potențe mai mari. Au marcat: 
Colletti (4 l.p., trans.) De Vanna 
(încerc.) Marchetto (l.p.. Încerc.), pen
tru învingători, respectiv Souhail 
(3 1. p.).

Doar în prima repriză a meciului 
Spania — Cehoslovacia, spectatorii 
au asistat la o întilnire mal echili
brată- Spaniolii s-au impus în cea 
de-a doua repriză, obținînd o victorie 
pe deplin meritată. Scor final 19—6 
(9—6) pentru Spania, care a marcat 
prin Ramiro (3 1. p încerc., transf.), 
Rodriguez (încerc.). Pentru Cehoslo
vacia au înscris Rboril și Proehazka 
(cite o 1. p.). Partida a fost condusă 
foarte bine de arbitrul român Ale
xandru Lemneanu-

O victorie fără drept de apel a ob
ținut echipa Franței, care a întrecut 
pe cea a R.F. Germania cu 47—3 
(29—3).

Emanuel FANTANEANU

PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR 
CUPELOR EUROPENE

® Atletico Madrid a terminat in 8 oameni • Mari 

șanse de calificare pentru Tottenham • Va valorifica 

F.C. Magdeburg avantajul terenului ?
Miercuri seara s-a consumat pri

ma manșă a semifinalelor din Cu
pele europene și, prin urmare, 
acum așteptăm jocurile retur (pro
gramate la 24 aprilie), cînd vom 
cunoaște finalistele actualelor edi
ții.

în C.C.E., ambele semifinale s-au 
terminat cu rezultate de egalitate. 
Prin prisma lor. echipele care au 
jucat miercuri în deplasare au 
prima șansă de calificare. Este 
vorba de Bayern Miinchen și At
letico Madrid care, acasă, în cazul 
unei victorii în a doua manșă, 
vor deveni finalistele actualei edi
ții a C.C.E. Echipa vest-germană

NOVI SAD, 11 (prin telefon). — 
Ziua de miercuri a fost zi de odihnă 
pentru participanții la cea de-a 
IX-a ediție a campionatelor euro
pene de tenis de masă. O odihnă 
binemeritată după cele patru zile 
de întreceri din cadrul probelor pe 
echipe, odihnă meritată și pentru 
că pe competitori îi așteaptă alte 
meciuri, cel puțin la fel de încor
date, la capătul cărora vor fi de
semnați campionii continentului în 
cele cinci probe individuale.

Cei peste 200 de sportivi pre- 
zenți Ia Novi Sad și-au petrecut 
în mod diferit ziua de pauză. Cea 
mai mare parte din ei au participat 
la o excursie la Belgrad, organi
zată special pentru participanți. 
Componenții echipei Suediei, pentru 
a șasea oară consecutiv campioni 
ai Europei își manifestaseră do
rința de a lua parte la excursia 
de Ia Belgrad. Ei și-au prelungit 
însă cam mult noaptea sărbă
torirea succesului, astfel că a doua 
zi. dimineața, n-au reușit să prindă 
autobuzul... Alți participanți au 
preferat să rămînă la Novi Sad, 
pentru a se odihni. Așa au făcut 
și membrii delegației noastre — 
mai puțin Ion Panait, neutilizat în 
întrecerile pe echipe — care au 
făcut o scurtă plimbare în orașul 
gazdă a campionatelor.

Desigur, în comentariile — mai 
numeroase în ziua de pauză —, în 
discuțiile sau schimburile de im
presii care se fac acum, subiectul 
principal îl constituie șansele com
petitorilor la probele individuale 
care au început joi. Ziarul „Sport- 
ske Novosti" din Zagreb publică, 
sub semnătura lui Reno Vinek, un 
interviu cu căpitanul echipei mas
culine a Iugoslaviei, Borivoje Po- 
povicl. Acesta apreciază că cele 
mai mari șanse în proba de sim
plu masculin le au suedezul Jo
hansson, maghiarul Jonyer, iugosla
vul Surbek, cehoslovacul Orlowski 
și actualul deținător al titlului, 
suedezul Bengtsson, cu toate că a- 
cesta din urmă n-a demonstrat în 
disputele pe echipe o formă deo
sebită. Am stat de vorbă, miercuri 
după amiază cu sportivă maghiară 
Beatrix Kishazi. Rpferindu-se Ia fi
nala cu formația U.R.S.S.. Kishazi 
ne-a declarat că „cheia" jocului o 

a jucat destul de lșjer la Buda
pesta pentru realizarea scopului 
urmărit : scor egal. Oaspeții au 
deschis scorul grație unei greșeli 
comise de portarul Szentmihaly, 
care a scăpat mingea din mîini, 
după care gazdele au egalat prin 
Fazekas, Atletico Madrid a trecut 
prin clipe grele la Glasgow. în 
ultimele 25 de minute, au fost e- 
liminați trei jucători de la Atle
tico I Cu numai opt jucători, spa
niolii au reușit să facă față asal
turilor gazdelor și să mențină 
scorul alb ! Firește, formația ma- 
drileană nu va beneficia în meciul 
retur de aportul acestor jucători 

constituia partida de dublu, întru- 
cît nici ea nici coechipiera sa Iudit 
Magos nu sperau prea mult în 
întîlnirile de simplu cu Zoia Rud- 
nova. „Cîștigînd dublul, sovieticele 
au cîștigat și titlul" ne-a spus in
terlocutoarea noastră. în ceea ce 
privește proba de simplu femei, 
Kishazj este de părere că Rudnova 
are 90 la sută șanse de a se ca
lifica în finală. La întrebarea care 
va fi cealaltă finalistă ne-a citat 
numele Măriei Alexandru, . ale 
cehoslovacelor Alice Grofova și 
Hana Riedlova. Probabil că numai 
modestia a făcut-o să nu-și treacă 
printre favorite și propriu-i nume. 
O facem noi.

Joi dimineața au început în
trecerile individuale." Și o dată 
cu ele și surprizele. Astfel, chiar 
din primul tur. una din favori
tele probei de simplu, Alice 
Grofova, a fost nevoită să pără
sească întrecerea, învinsă de sue
deza Hellman.

Pe noi ne-a interesat, în pri- 
rul rînd, proba de dublu mixt, 
unde Maria Alexandru, în cuplu 
cu iugoslavul Anton Stipancici 
avea șanse frumoase la o cla
sare fruntașă. într-adevăr, după 
un început mai dificil, în care a 
lăsat două seturi cuplului en
glez Matthews, Neale. perechea 
Alexandru, Stipancici a evoluat 
din ce în ce mai. bine, campioa
na noastră arătînd — ca și parte

REZULTATE TEHNICE
SIMPLU BĂRBAȚI (turul U) : Panait 

— Vihlco (Finlanda) 3—0, Pilosian 
(U.R.S S.) — Gheorghc 3—1. Blrocheau 
(Franța) — Doboș! 3—2, Boii (Italia) — 
Giursiucă 3—1.

SIMPLU FEMEI (turul I) : Antonian 
(U.R.S.S.) — Matthews (Anglia) 3—0. 
Riedlova (Cehoslovacia) — Fabri (Iugo
slavia) 3—1. Alexandrii — Ioanidou (Gre
cia) 3—0. Vlaicov — Kneip (R.F.G.) 3—2, 
Hammersley (Anglia) — Bergeret (Fran
ța) 3—9, Rudnova (U.R.S.S.) — Lotaller 
(Ungaria) 3—1. Hellman (Suedia.) — 
Grofova (Cehoslovacia) 3—0, Ferdman 
(U.R.S.S.) — Radberg (Suedia) 3—2. Lc- 
sai — Dom (Luxemburg) 3—0 Kishazi 
(Ungaria) — Kalinska (Polonia) 3—1. Ma
gos (Ungaria) — Gedraititft (U.R.S.S.) 
3-1.

DUBLU MIXT (turul I) : Alexandru, 
Stipancici (Iugoslavia) — Matthews. Nea
le (Anglia) 3—2. Gedra’tite. Strqkatov 
(U.R S.S.) — Vlaicov. Gheorghe 3—1 ; 
turul II : Alexandru, Stipancici — Smi- 

Atac la poarta apărată de Szentmihaly. Fază din meciul Ujpesti Dozsa — 
Bayern Miinchen (1—1), desfășurat miercuri, la Budapesta

nerul ei — o bună dispoziție de 
joc. După două victorii ușoare 
(la perechea cehoslovacă Smi- 
dova. Dvorecek și la cea suede
ză Hellman, Wickstroem) a ur
mat o partidă dramatică. în sfer
turi de finală, în compania du
blului sovietic Antonian, Sark- 
hoian. în setul decisiv, al cinci
lea, aceștia din urmă au condus 
cu 10—3 și 12—5, dar Maria apă
ră excelent, razant. Antonian nu 
poate să atace, răspunde cu mingi 
ușoare pe care Stipancici nu le 
ratează. Scorul devine 13—13. Ma
ria punctează din cînd în cînd cu 
frumoase lovituri de atac, parti
da își schimbă cursul în favoarea 
cuplului Alexandru — Stipancici, 
care cîștigă setul și meciul. în 
semifinale, un adversar presti
gios, perechea Rudnova. Gomoz
kov (U.R.S.S.), campioana ul
timelor trei ediții ale C.E. (1968, 
1970 și 1972). Alexandru și Sii- 
pancici încep foarte bine, con
duc cu 2—1 la seturi si 19—17 
în setul 4 pe care îl pierd însă în 
prelungiri. Ei au avantaj și în 
setul decisiv, 10—4 la un moment 
dat, dar campionii continentali 
refac handicapul și reușesc să 
cîștige într-un final strîns. Așa
dar, medalie de bronz nentru 
cuplul Maria Alexandru (Româ
nia'), Anton Stipancici (Iugosla
via).

Consfantin COMARNISCHI

dova. Dvoracek (Cehoslovacia) 3—1 ; 
optimi : Alexandru, Stipancici — Hell
man, Wiclcstroen (Suedia) 3—1; sferturi: 
Grofova. Orlowski (Cehoslovacia) — 
Gedraitite Strokatov 3—0. Bergeret, 
Secretin (Franța) — Magos, Jonyer (Un
garia) 3—2, Alexandru. Stipancici — An
tonian. Sarkhoian (U.R.S.S.) 3—2 (—19,
13. —16. 10, 17). Rudnova, Gomozkov 
(U.R.S.S.) — Howard, Douglas (Anglia) 
3—0 ; semifinale : Grofova. Orlowski
— Bergeret. Secretin 3—0 (15,-
11. 17). Rudnova, Gomozkov — Alexan
dru, Stipancici 3—2 (—8. 20 —12, 21. 1S) ;

La închiderea ediției, finala de dublu-
mixt nu se încheiase.

☆
Vineri se vor disputa întreceri în ca

cirul nrebei de simplu femei (de la ru-
rul II. pînă la semifinale. inclusiv’)» 
simplu bărbați (de la turul IV pînâ hi 
semifinale), dublu bărbați și dublu Ce
rn ei (primyl tur).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU SpOftlll
STENOGRAMA MECIURILOR

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

LA 35 DE ANI, JAN SZCZEPANSKI DIN NOU CAMPION !
Cea de a 45-a ediție a campio-’ 

natelor individuale de box ale 
loniei a fost foarte disputată, 
cheindu-se cu rezultate destul 
surprinzătoare. Printre altele, 
amintim că din opt campioni, care 
au luat startul în campionat, numai 
doi (Wieslaw Rudkowski și Janusz 
Gortat) au reușit să-și păstreze ti 
tluriie și la actuala ediție.

Po- 
în- 
de 
să

Turneul, desfășurat la Gdansk, 
s-a disputat sub semnul unei ofen
sive hotărîte a pugiliștilor tinerei 
generații care. în cîteva cazuri au 
reușit să-și aproprie cununa de la
uri. Dintre aceștia remarcăm pe 
noul campion Henryk Srednicki, în 
vîrstă de 19 ani, un boxer rapid, 
ambițios, combativ și pe Lech Ko- 
sedov.ski (tot de 19 ani) care în

după 
titlul de

Pe ringul din Cdansk. ,.veteranul“ Jan Szczepanski (in stingă) 
repetate anunțuri de retragere — și-a croit din nou drum spre 

campion al Poloniei !

nul olimpic Jan Szczepanski și pe 
vicecampionul european Wieslaw 
Rudkowski, care a cîștigat pentru 
a noua oară titlu] de campion na
țional. Bine s-a comportat și Jan 
Kokoszka care, după ce a cîștigat 
de trei ori titlul de campion la ca
tegoria cocoș, a devenit, de data 
aceasta, campion la categoria pană.

Un adevărat erou al campiona
tului a fost veteranul, în vîrstă de 
35 de ani, Jan Szczepanski. La tur
neul de la Gdnask el a dovedit o 
formă excepțională, cîștigînd cu 
ușurință toate cele patru dueluri 
pe care le-a avut de disputat și 
fiind declarat cel mai tehnic boxer 
al competiției. Campionatul Polo
niei. la care au participat 
pugiliști, a fost o întrecere 
sântă și a dovedit că boxul 
a depășit perioada de criză 
se afla.

173 de 
intere- 

polonez 
în care

JAN WOJDYGA
,,Przeglad Sportowy“-Varșovia

CELTIC
spectatori. Joc __  __ t__ F_._________ __________
trei jucători spanioli de pe teren (Ayala min. 62? Diaz min. 71 și Quique noim 
83) acordînd 53 de faulturi și 9 cartonașe galbene și roșii. Formațiile : CELTIC: 
Connaghan — Hay. Brogan. Murray. McNeill, McKluskey. Johnstone. Hood, 
Deans. Callaghan, Dalghish. ATLETICO : Reina — Ovejo, Melo. Benagas, Eu
sebio, Diaz. AdeJardo. Heredia. Irureta (Alberto). Garate, Clique, Ayala

UJPESTI DOZSA — BAYERN MUNCHE.N 1—1 (0—0). Budapesta — 
30 000 spectatori. Au marcat : Thorstensson (min. 64) și Fazekaș (min. 82). A 
arbitrat Gonella (Italia.) următoarele formații : U.TPESTî DOZSA : Szentmihaly 
— Nosko. Harsanyi. Horvath, Kellner, Dunai iTT. Toth, Zambo. Fazekaș. Bene. 
Fekete. BAYERN : Maier — Hansen, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, 
Roth, Hdness, Zobel, Kappelmann, MUller. Thorstensson.

GLASGOW — ATLETICO MADRID 0—0. Glasgow — 60 000 
dur din ambele părți. Arbitrul Dogan Babacan (Turcia) a exclus

CUPA CUPELOR

A. C. MILAN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2—0 (1—0). Milano 
— 70 000 spectatori. Italienii linsiți de cinei titulari au înscris prin Bigon (min. 
18) și Chiarugi (min. 53). Arbitrul austriac Lienemayer a condus echipele : 
A.C. MTLAN : Pizzaballa — Anouiletti. Sabadini. Lanzi. Turone. Maldera. Ber- 
gamaschi, Benetti. Bigon. Bialedi Chiarugi. BORUSSIA : Kleff — Vogts, 
Stlelike. Sieloff, Bonhof. Danner, Nielsen, Kfinnel. Ruoo, Wimmer, Hevnckes.

SPORTING LISABONA — F. C. MAGDEBURG 1—1 (0—0). Lisabona — 
55 000 spectatori. A arbitrat Nikolov (Bulgaria). Au marcat: Mewes (min. 62) 
pentru oaspeți, respectiv Manaca (min.1 78) nentru gazde. în min 55 Schulze 
a apărat un penalty. Formațiile : SPORTING : Damas — Manaca, Bastos, 
Alhir.ho. Pereira, Rocha. Wagner. Baltazar. Marinho, Chico, Dinis. F. C. MAG
DEBURG : Schulze — Fnge, Zapf. Abraham, Decker, Raugust, Thill, Seguin, 
Mewes, Sparwasser. Hoffmann.

CUPA U.E.F.A.

LOKOMOTIVE LEIPZIG — TOTTENHAM 1—2 (0—2). Leipzig — 60 000 
spectatori. Au marcat : Peters (min. 15) șt Coates (min. 27) pentru oaspeți, 
respectiv L6we (min. 52). Arbitrul Helies (Franța) a condus echipele : LOKO
MOTIVE : Friese — Sekora. Grcibner. Giessner, Geisler. Hammer. Mold. Fren- 
zel, Llslewicz. Matoul. Lowe. TOTTENHAM : Jennings — Evans. Taylor, Pratt, 
England. Beal. Nighbur. Berrvman, Chivers, Peters. Coates.

FEYENOORD ROTTERDAM — V.f.B. STUTTGART 2—1 (0—1). Rotter
dam — 40 ooo spectatori. A arbitrat Nicolae Rainea (România). Au marcat 

Schonmacker (min. 62 și 67), respectiv Brenninger (min. 24).

TELEX» TELEX» TELEX» TELEX

Ia^tă rezultatele în ordinea cate
goriilor : Srednicki b. p. Misiak ; 
Borkowski b. p. Czerwinski ; Ko- 
sedowksi b. p. Jagielșki ; Kokoszka 
b. p. Gotfryd ; Gajda .b.p. Weso- 
wiez ;Szczepanski b. p. Jakubowski; 
Rybicki b. p. Kicki ; Rudkowski 
b.p. Montewski; Jastrzebski b.k.o. 2 
Bielecki; Gortat cîștigă prin Re
prezentarea lui Kucharczyk ; Bie- 
galski b.p. Skoczka.

semifinală, l-a învins pe medaliatul 
cu bronz de la Belgrad, Krzysztof 
Madej. Kosedowski este un 
tehnician.

Din generația tînără s-au 
remarcat Bogdan Gajda (180 
înălțime), un bun tehnician, 
cum și Jerzy Rybicki și Andrzej 
Biegalski. Dintre concurenții cu- 
noscuți, putem remarca pe campio-

bun

mai
cm.

pre-

Sezonul atletic în aer liber a fost inau
gurat în U.R.S.S. cu un concurs desfă
șurat în localitatea Alușta (Crimeea). în 
proba de săritură în înălțime, pe pri
mul loc s-a clasat tînărul atlet Serghei 
Seniukov (în vîrstă de 18 ani), care a 
trecut peste ștacheta ridicată la 2.21 m, 
deocamdată cea mai bună performanță 
mondială a sezonului. în. același con
curs, Iuri Sedîh a stabilit un nou re
cord mondial la juniori, la aruncarea 
ciocanului, cu performanța de 70,86 m. 
S
în concursul de atletism de la Lone 
Beach (California) recordmanul ameri
can Al Feuerbach a cîștigat. proba d? 
aruncarea greutății cu performanța de 
21,27 m. Proba de săritură în înălțime 
a revenit Iul Dwight Stones, cu 2,13 m 
iar în cursa d? 440 y, pe primul loc s-a 
clasat Steve Williams.

mația Spartak Leningrad. In partida 
retur a finalei, baschetbalistele sovie
tic? au jucat în deplasare cu form.'Vța 
italiană Sesto San Giovanni în fața 
cflrela au pierdut cu scorul de 57—65 
(31—36). în prima „manșă”, echipa Spar
tak Leningrad a terminat învingătoare 
cu 68—58. cîștigînd astfel finala cu 
rul general de 125—123 puncte.

SCO

de

„Cupa Cupelor" la baschet feminin a 
fost cucerită la actuala ediție de for-

La Hanovra s-a disputat meciul 
rugby dintre selecționatele R.F. Germa
nia și Portugaliei, contînd pentru cam
pionatul european (grupa B). 
vest- 
rul i 
petiției conduce reprezentativa 
rit 5 puncte, urmată de formațiile Ceho
slovaciei — 3 p. R.F. Germania — 
Iugoslaviei și Portugaliei — ambele 
W 
După două etape în Turul ciclist al 
rocului conduce rutierul sovietic 
Ciapltghin secundat de

Echipa 
^germană a obținut victoria cu sco- 
3? 20—10. (7—4). In clasamentul com- 
tiei conduce reprezentativa Italiei

2 p, 
0 p.

Ma
luri 

compatriotul

său Iakobson, la 3 sec. Etapa a doua, 
Nador — Oujda (146 km) a revenit lui 
ludin (U.R.S.S.) — 3 h 14:25. urmat în 
același timp de suedezul Nilsson.
Selecționata feminină de baschet a ja
poniei și-a încheiat turneul în ceho
slovacia jucînd cu formația KPS BrnO. 
Baschetbalistele nipone au terminat în
vingătoare cu scorul de 82—64 (46—29).

Se desfășoară meciul de 
echipele Bulgariei, An- 

.1 Cehoslovaciei. în proba 
spate (femei), cehoslovaca ■ • de

Ștafeta masculină de 4x100 m 
fost cîștigată de echipa 
3:43,34.

La Edinburgh i 
natație dintre < 
gliei. Scoției și 
de 200 m __ ,
Hana Kubikova a realizat timpul 
2:28 61.
liber a
riei, cu

Campionatul mondial de

Bulga-

hochei 
R. D.Ieri, în

Pe gheață (grupa A), echipa
Germane a invins cu 5—3 selecționata 
Poloniei. Miercuri, intr-un alt meci : 
Finlanda — Suedia 3—3.

(automat suspendați de U.E.F.A.) 
și, desigur, în asemenea condiții, 
partida se anunță echilibrată.

în Cupa cupelor, deținătoarea 
trofeului, A. C. Milan a dispus de 
Borussia Monchengladbach cu 2—0. 
scor care poate fi o „zestre" su
ficientă pentru retur deoarece, se 
cunoaște faptul că formațiile ita
liene știu să se apere (dar să și 
contraatace) în meciurile susținute 
în deplasare.

Foarte interesantă a fost și cea
laltă semifinală, de la Lisabona, 
dintre două echipe care vor fi 
prezente probabil în viitoarea edi
ție a C.C.E. Sporting Lisabona, 
care se îndreaptă spre cucerirea 
titlului, nu a putut trece de actua
la campioană a R. D. Germane,

F. C. Magdeburg. Ba mai mult, 
gazdele au fost conduse și au tre
cut prin emoții pînă la golul ega
lizator. în retur se pare că prima 
șansă aparține echipei din Magde
burg.

în fine. în Cupa U.E.F.A. pre
zența formației engleze Tottenham 
în finala competiției este aproape 
sigură. Cîștigînd cu 2 — 1 la Leip
zig, ea nu-și face griji în privința 
revanșei de la Londra...

în schimb, lupta dintre celelalte 
două finaliste, Feyenoord Rotter
dam și V. f. B. Stuttgart rămîne 
deschisă. Olandezii au cîștigat cu 
2—1 și nu se știe dacă acest avan
taj (destul de subțire) va fi sufi
cient pentru calificare, in revanșa 
de la Styttgart.

TRADIȚIONALUL TURNEU DE JUNIORI, DE PE COASTA DE AZUR

LA CANNES A ÎNCEPUI..
SAPTAMlNA FOTBAWLUI!

Acest oraș de pe Coasta de Azur, 
este cunoscut mai ales în lumea 
filmului, datorită vestitelor sale fes
tivaluri. dar, de fiecare dată pe ma
lul Mediteranei, Ia cîțiva kilometri 
de Monte Carlo și Nisa, primăvara 
începe odată cu fotbalul. Pentru că, 
aici, pe țărmul acum înnorat al Me
diteranei, a început al XXIII-lea 
turneu internațional de fotbal re 
zervat echipelor de juniori și lu
mea a uitat, parcă, de toate stelele 
celei de a șaptea arte.

„Săptămîna fotbalului" a fost aș 
teptată cu multă căldură, aici, la 
Cannes. Mai ales tineretui din pi 
torescul orășel francez, acel tine
ret, i-a înconjurat pe tinerii fotba
liști cu foarte mult interes. Poate Și 
pentru faptul că nimeni nu antici
pează între cine se va disputa fi
nala actualului turneu, flecare din 
cele opt participante reprezentînd 
echipe de rang în soccerul interna
țional. Chiar din prima zi, odată cu 
partidele Franța—Mexic: 2—0 (2—0)

și Olanda—U.R.S.S. : 3—0 (1—0),
jocuri din grupa I, interesul pentru 
turneu a atins cote superioare. Dar, 
atenția șj curiozitatea este îndrep
tată mai ales spre grupa a Il-a, a- 
colo unde evoluează reprezentativa 
Braziliei și formația țării noastre, 
alături de reprezentativele Ungariei 
și Italiei.

Echipa noastră a plecat marți cu 
avionul de la Otopeni, a ajuns la 
Paris, pe aeroportul Le Bour,set, 
la prînz, dar la Cannes a sosit abia 
miercuri dimineața, după ce a călă
torit cu trenul, toată noaptea. Antre
norii Constantin Ardeleanu și l jn 
Voinescu și cei 16 jucători (Mora
rii, Lung, Cotigă, Agiu, Enc, Elisei, 
Popa, Leac, Huriei, Auglistin. Naghi, 
Grosu, Vrîneeanu. Surenghin, Roșu, 
și Culea) și dr. M. Georgescu au 
făcut. însă, totul pentru ca echipa 
să se prezinte în bune condiții în 
jocul cu reprezentativa Italiei.

Pînă la închiderea ediției, rezul
tatul acestui meci, disputat în 
nocturnă, nu ne-a parvenit.
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