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LOTUL
REPREZENTATIV

DE FOTBAL
PLEACĂ AZI
ÎN TURNEUL

SUD-AMERICAN
• Ieri dimineață, în com

pania Rapidului, a avut loc 
ultimul joc — antrenament • 
Formația care va începe par
tida cu Brazilia ® Ce se aș
teaptă de la întilnirile de la 
Sao Paulo și Buenos Aires

din Giulești

Stadionul „23 August" a fost tea
trul ultimului act din pregătirile 
lotului reprezentativ de fotbal pen- 
trul turneul sud-american care în
cepe astăzi. Ieri dimineață, pe ma
rele stadion al Capitalei, selecțio
nații au disputat un meci de două 
reprize a cîte 45 de minute în com
pania Rapidului. Scor 5—5 (!), și el 
arată convingător cît de bine și-a 
jucat rolul formația 
care a și condus, de altfel, la un 
moment dat, cu 5—3. Manea — 
care demonstrează pe zi ce trece 
calități remarcabile de puncheur — 
și Marin Stelian au arătat o deo
sebită vervă, forțînd lotul să joace 
cu destulă seriozitate 6pre a ieși 
din momentele de impas.

Lotul a început jocul în urmă- 
toareai formație ; IORGULESCU —

DUMINICĂ, UN NOU JOC IN CADRUL C E. DE RUGBY
PE STADIONUL

DINAMO ROMÂNIA-POLONIA
Rugbyștii români vor încerca 

mîine (stadionul Dinamo, ora 15) să 
obțină cea de-ă doua lor victorie 
în actuala ediție a campionatului 
european, de data aceasta în dauna 
XV-lui Poloniei (prima fiind ob
ținută, după cum se știe, asupra 
echipei Marocului, la Casablanca : 
22—9). Valoarea ridicată a lotului 
nostru național, ca și seriozitatea tu 
care s-au pregătit rugbyștii trico
lori ne îndreptățesc să privim cu 
optimism întîlnirea de mîine. Cu 
atît mai mult cu cît, pînă acum, 
de fiecare dată ei i-au întrecut la 
scor pe- sportivii polonezi. Astfel, 
primul contact între rugbyștii celor 
două țări a avut loc în 1959, cînd, 
la București, XV-le nostru cîștiga 
cu 41—3 (!), în cadrul fostei „Cupe 
a Păcii”. De atunci, victoria ne-a 
surîs mereu : 6—0 în 1960 (la Al
tenburg — R.D.G.); 24—6 în 1961 
(la Bratislava Cehoslovacia)) D. CALLIMACHI

Un aspect de la ultima întîlnire dintre rugbyștii români (în tricouri de culoare închisă) și cei polonezi, 
care a avut loc la București (16—3) Foto : P. ROMOȘAN

Sezonul de hochei 1973/1974 este 
în mod practic încheiat. Deși ul
timele întreceri din calendarul 
competițional (turneul final al gru
pei B a diviziei naționale și cam
pionatul de juniori) urmează să 
ia sfîrșit în această săptămînă, 
ele nu mai pot influența cu ni
mic asupra bilanțului general al 
unui an de activitate, care nu 
poate primi — decît parțial — 
un calificativ satisfăcător.

O analiză, oricît de succintă, a 
activității hocheistice trebuie să 
pornească de la întrebările cheie, 
și anume : a reușit această disci
plină să răspundă condițiilor ma
teriale net superioare cu care a 
fost înzestrată în ultimii ani ?: 
ține ca. sau nu, pasul cu dezvol
tarea și progresul înregistrat pe 
plan mondial de sportul cu crosă 
și puc ? Din păcate, la nici una

Sîmbâtă 13 aprilie 1974

Un aspect de la meciul de antrenament susținut ieri de selecționabili, pe 
du-l în dreapta sa pe Mareu),

ANGHELINI, ANTONESCU, SA- 
MES, CRISTACHE — D GEOR
GESCU, DINU — LUCESCU, IOR- 
DANESCU, KUN, MARCU. (Acest 
„11“ va începe meciul cu Brazilia), 
în a doua repriză au ieșit Anghe- 
lini, D. Georgescu, Dinu, Iordănes- 
cu și Mareu 
Bălăci, 
Nu au 
Neagu. 
dași a 
mițînd 
înaintașilor feroviari, în special ale 
celor doi mai sus notați. Adeseori 
și restul liniilor a acționat șters ; 
s-ar putea ca întreaga comportare 
a lotului în această partidă să fi 
fost influențată și de programul

și au intrat Hajnal. 
Beldeanu, Broșovschi, Troi. 
fost întrebuințați Jivan și 
Randamentul liniei de fun- 
apărut ca inconstant, per- 
dese acțiuni individuale ale

i—3.

26—6 în 1962 (la Zyrardow — Po
lonia) ; 28—3 în 1967 (la Gdansk — 
Polonia) și 40—11 în 1969 (la Bucu
rești). Ultima dată, rugbyștii polo
nezi au jucat în Capitală în 1971, 
dar sub numele selecționatei Var
șovia și au pierdut în fața echipei 
noastre reprezentative cu 16 “ 
Așadar, numai succese românești, 
ceea ce ne duce la concluzia că și 
mîine victoria va reveni jucători
lor noștri.

Cu toate acestea, întîlnirea tre
buie privită cu maximă răspunde
re. cunoscută fiind ambiția oaspe
ților noștri, ca și evidentele lor 
progrese, materializate în ultimul 
timp și prin cît'eva rezultate mai 
bune, cum ar fi acest ultim 8—10, 
obținut acasă, la Gdansk, în noiem
brie, în fața XV-lui Franței, în 
cadrul aceluiași campionat euro
pean (e drept, francezii nu pre
zentau prima lor garnitură).

Li

a-: 
e-

calificarea 
hocheiului 
UN SIN- 
la Bucu-

dintre ele răspunsul nu poate 
afirmativ.

Răscolind puțin, statistica să 
mințim că în 1966, la Zagreb, 
chipa națională a României ocu
pa locul II în grupa B a campio
natului lumii, iar în 1967, la Vie
na, rata la golaveraj 
în seria de elită a 
mondial. Aveam atunci 
GUR patinoar artificial, 
rești, și acela încă neacoperit. 
Acum, cu 10 suprafețe de gheață 
în dotare, echipa noastră răsuflă 
ușurată pentru că... a evitat re
trogradarea la Ljubljana !

Desigur. între timp, clasa ho
cheiului a crescut în mod consi
derabil, lupta din eșalonul se
cund a devenit mult mai grea, 
dar toate acestea nu pot să justifice 
rămînerea noastră în urmă. Pentru 
că, din discuțiile purtate cu an- 

conduce balonul spre poarta Rapidului

în ajunul

foarte aglomerat de pregătire, care 
va permite — acum — o refacere 
din mers ca și starea de spirit a 
componenților lotului 
plecării. Să sperăm că deficiențele 
de ieri nu se vor ivi și în grelele 
întîlniri de la Sao Paulo și Buenos 
Aires și că, acolo, fiecare compo
nent al reprezentativei va da ran
damentul maxim.

Cele 10 goluri din jocul de ieri 
au fost realizate de Kun (2), Bro
șovschi (2) și Mareu pentru lotul 
reprezentativ și Manea (2), M. Ste
lian (2), Bartales pentru Rapid.

După jocul de antrenament al 
lotului, la stadionul „23 August" 
a avut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia tov. Mircea An-

Florescu, Marica, Bucos, 
ca și a rutinatului Mihai 
de la Sportul studen- 

iată cum va arăta XV-le 
Durbac — lanusievici,

în ^partida de pe stadionul Di-' 
namo, reprezentativa noastră se va 
prezenta într-o alcătuire nouă, cu 
4 debutanți (ținînd cont de absența 
internaționalilor de la Farul — 
Dumitru, 
Mușat — 
Nicolescu, 
țese). Dar 
nostru :
Nica, Motrescu, Constantin — Du
mitru Alexandru, Mateescu — Pop, 
Postolache, Achim — Atanasiu, 
Pintea — Dinu, Ortelecan, Ciornei. 
Rezerve: Vasilică (treisferturi),
Bărgăunaș (mijlocaș), Miclescu, 
Șerban, Cioarec șj Muriteanu (îna
intași).

Partida va fi condusă de spanio
lul Francisco Sacristan și va fi te
levizată în direct.

Iugoslaviei am ajuns la 
că aceste echipe nu au 
nici un aspect, condiții de 
superioare celor alerepre-

trenorii echipelor Olandei, S.U.A., 
Japoniei, 
concluzia 
avut, sub 
pregătire
zentativei noastre. Olandezii, ca și 
nord-americanii, au efectuat un 
număr minim de antrenamente 
în comun, hocheiștii niponi au 
susținut. înaintea C.M., un singur 
joc de verificare în Europa, iar 
iugoslavii au terminat campiona
tul cu puțin înaintea startului 
la C.M.

în această situație, investiga
țiile privind cauzele rezultatelor 
necorespunzătoare ale echipei 
noastre ne conduc pe mai multe

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a) I

stadionul „23 August“ : Kun (avîn- 
Foto : S. BAKCUY

gelescu, președintele F.R.F., și an
trenorul Valentin Stănescu au pre
zentat scurte informări asupra 
turneului în Brazilia și Argentina 
și au răspuns întrebărilor ziariști
lor. S-a «subliniat că — cu ocazia 
acestui turneu — tov. Tudor Vasile 
— vicepreședintele F.R.F., care va 
conduce delegația, va purta și con
vorbiri cu conducerile celor două 
federații-gazdă cu privire la viitoa
rele acțiuni de colaborare. în pri
vința lotului reprezentativ s-a ac
centuat că el nu beneficiază de a- 
portul a patru jucători de bază, 
Răducanu, Dumitru. Dumitrache și 
Dobrin — accidentați sau bolnavi. 
Principalul scop al turneului rămî- 
ne acela de a aduce un verdict edifi
cator în privința a 4—5 titulari noi 
de posturi, astfel ca să se efectue
ze încă un pas spre definitivarea 
formulei echipei reprezentative 
pentru sezonul de toamnă. Ziariștii 
prezenți au fost informați că selec
ționarea lui lorgulescu a fost de
cisă de calificativele constant bune,

Eftimie IONESCU

(Continuare In pap. a 3-a)

INTÎLNEȘTE

în campionatul european 
de rugby pentru juniori

REPREZENTATIVA 
ROMÂNIEI p--—----- 
ASTAZI, IN SEMIFINALE, 

ECHIPA ITALIEI 
(Citiți amănunte în pagi
na a 4-a)

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ

ELENA CEAMPELEA ȘI DAN GRECU
PE PRIMELE LOCURI DUPĂ „IMPUSE
Cea de-a XVII-a ediție a Campio

natelor internaționale de gimnastică 
ale României, reunind sportive și 
sportivi din 11 țări ale Europei, a 
început ieri după-amiază în sala Flo
reasca. Conform protocolului de des
fășurare a întrecerii, în prima zi 
concurenții au prezentat programul 
impus. Așa cum era de așteptat, atît 
la feminin, cît și la masculin am 
fost martorii unor evoluții interesante, 
de bun nivel tehnic, dacă avem în 
vedere că această competiție are 
loc la începutul unui sezon compe
tițional. Gimnaștii români s-au aflat 
pe primele locuri ale disputei pentru 
pozițiile fruntașe ale clasamentului, 
reușind chiar ca, la finele primei zile 
de concura, să conducă în ambele cla 
samente.

Fără îndoială, întrecerea feminină 
s-a bucurat de o atenție sporită din 
partea spectatorilor. Aceasta pentru 
că, pe de o parte, se aflau în concurs 
aproape toate componentele lotului 
nostru care se pregătește pentru cam
pionatele mondiale (cu excepția Ali
nei Goreac, oprită de medic de a sus
ține acest examen), iar pe de altă 
parte, participarea străină a fost mai 
valoroasă decît în întrecerea mascu
lină. Mai multe schimburi, în frun
te s-a aflat multipla noastră cam
pioană, Elena Ceampelea, care se

„Cupa federației44 la baschet

SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ:

ROMANIA
CLUJ, 12 (prin telefon). Ediția a 

V-a a turneului internațional de bas
chet masculin, dotat cu „Cupa fede
rației", a început astăzi (n.r. ieri) în 
Sala sporturilor din localitate, într-un 
cadru organizatoric remarcabil, asigu
rat de C.J.E.F.S. Cluj, prin comisia 
sa de specialitate.

In partida Inaugurală, echipa R.T.I. 
Minsk, participantă la prima catego
rie a campionatului U.R.S.S.. a de
monstrat că este o demnă reprezen
tantă a baschetului din această țară, 
deținătoarea titlului olimpic. Mai 
tehnici, evident superiori în privința 
aplicării cunoștințelor tactice, sporti
vii sovietici au avut inițiativa din 
primele minute și s-au detașat trep
tat- Selecționata R.F. Germania, deși 
a păstrat aproape permanent în te
ren trei jucători de peste 2 m (dato-

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 12 aprilie 1974, a avut loc, 

la Palatul Republicii, ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat ca invitați 
miniștri și aiți conducători ai orga
nelor centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
probat Statutul Consiliului Interco- 
operatist. Statutul Asociației Interco- 
operatiste și Statutul cooperării și 
asocierii dintre unitățile de stat și co
operativele agricole de producție.

De asemenea, au fost modificate 
decretele de organizare și funcționare 
ale Ministerului Industriei Chimice, 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașlnl-Unelte și Electrotehnicii și 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, înființîndu-se, in struc
tura organizatorică a acestora, direc
ții de cooperare economică interna
țională și comerț exterior ; a fost a- 
probată, 
denumirii 
Exterior
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, înființîndu-se, în cadrul 
acestuia, direcția generală de coope
rare economică internațională, potri
vit noilor sarcini ce revin ministeru
lui în acest domeniu.

A fost aprobat decretul privind 
reglementarea activității de inspecția 
comercială de stat.

Au fost ratificate următoarele con
venții, acorduri și protocoale inter-

de asemenea, modificarea 
Ministerului Comerțului 

in Ministerul Comerțului

STARTUL A FOST DAT

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE" 
LA ORA CONFRUNTĂRII CU PRACTICA
• RĂSPUNSURI LA iNTREBĂRILE CITITORILOR

Complexul „Sport și sănătate", 
una din principalele măsuri pentru 
atragerea populației țării în practi
carea continuă și sistematică a 
exercițiilor fizice, măsuri generate 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973, 
capătă ritm și anvergură. în Capi
tală, în marile orașe, în numeroase 
localități au avut loc, sau sînt 
într-o foarte apropiată perspectivă, 
primele concursuri pentru trecerea 
normelor prevăzute în regulament. 
Noua și importanta acțiune a spor
tului nostru de masă traversează 
acum un moment deosebit de în
semnat pentru destinele sale vi
itoare. De acest start, de modul

LA SFlRȘITUL SĂPTĂMlNII

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL
ÎN CADRUL „CUPEI TINERETULUI 

„CROSULUI TINERETULUI 
Șl COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE"

//

în Capitală, Sfîrșitul acestei săptămîni va fi marcat de o seamă 
de competiții de masă, organizate aproape în toate sectoarele. Pe 
prima pagină a agendei se află întrecerile pentru ediția de vară 
a „Cupei tineretului", „Crosului tineretului" și complexului „Sport 
și sănătate". Din bogatul program, reținem întrecerile de atletism 
organizate de asociația sportivă F.R.B. (duminică, ora 9), precum și 
competițiile de atletism, fotbal, handbal și volei ce vor avea loc 
în școlile generale nr. 118, 163 și 156 din sectorul 7.

La Școala generală nr. 64 din sectorul 3 va avea loc, pe stră
zile din vecinătate, „Crosul tineretului".

în organizarea clubului sportiv „Voința" vor avea loc, pe stadio
nul propriu, întreceri pentru trecerea normelor din cadrul comple
xului „Sport și sănătate”, de către cooperatorii de la „Arta apli
cată", „Fotografia", „încălțămintea manuală", „Instalatorul" și alte 
cooperative.

36,25 p. Pe locurile următoare Anca Grigoraș, constantă 
reținută Încă, la egalitate cu cea mai bună dintre 
de peste hotare prezente în sala Floreasca, Raisa 

(l’.R.S.S.) — ambele cu 36,20. O evoluție plăcută a avut 
sportivă româncă, Rodiră Sabău, care a obținut 35,75.

credea că va ocupa cu mare ușurință locul întii. La sărituri,, 
ultima probă susținută, ea obține o notă mică, 8,85, cu case 
părea să fi pierdut șansele de a-și menține poziția de lider. 
Dar, la acest schimb au greșit și celelalte fruntașe (îndeosebi 
Raisa Biciukina — cădere și apoi evoluție timidă.’, astfel că la 
sfîrșitul primei zile clasamentul se prezintă astfel- Elena Ceani- 
pelea 36,30 p, Svetlana Pozigun (Uniunea Sovietică), o adevărată 
revelație. “ 
dar prea 
sportivele 
Biciukina 
și o altă

Concursul masculin ne-a evidențiat, din nou, un Dan Grecu 
în bună dispoziție de concurs, lider autoritar al întrecerii. Chiar 
dacă nu s-a 
ioc Ia toate 
pionul nostru 
remarcabilă, care poate constitui un 
punct bun de plecare pentru viitoa
rele sale evoluții din acest an. O 
frumoasă luptă sportivă s-a dat mai 
ales, la inele, aparat la care gimnastul 
român a avut o puternică concurență 
din partea reprezentantului Uniunii 
Sovietice, Nikolai Ganin. Am dori, 
de asemenea, să evidențiem compor
tarea meritorie a lui Mircea Gheor
ghiu la cal cu minere, La care a obți-

clasat pe 
aparatele, 

manifestă o

Constantin MACOVEl

(Continuare în pag. a 4-a) 

UNGARIA 82-84!
rită cărora a 
sub panou), 
dar lipsa de experiență și-a pus am
prenta asupra evoluției ei. Scor final:
R. T.I. Minsk — R.F. Germania 92—72
(46—32). Au înscris :
Guzio 20, Kasnițki 7.
Kravcenko 6, Kovalev 8. Artemenko 
1. Belikov 9, Popkov 
pentru R.T.I. Minsk,
G- Pollex 1, Rupp 2, Blasius 2, Piih- 
ran 7, J. Pollex 10, Geschwinder 21, 
Wohlers 12, Reiter 17. Au arbitrat
S. Szecsi (Ungaria) și E. Sarosi 
(România).

dominat uneori lupta 
a acționat cu energie,

O. STANCULESCU 

naționale : Convenția privind înfiin
țarea Uniunii Economice Internațio
nale pentru organizarea cooperării în 
producție, a livrărilor de utilaje și 
acordarea de asistență tehnică în con
struirea de centrale nuclearoelectrice 
„Interatomenergo" ; Convenția pri
vind crearea Organizației internațio
nale pentru colaborare economică și 
tehnico-științiflcă în domeniul indus
triei electrotehnice „Interelectro"; 
Convenția cu privire Ia recunoașterea 
și echivalarea reciprocă a documen
telor de absolvire a instituțiilor de. 
invățămini mediu, mediu de speciali
tate și superior, precum și a docu
mentelor de acordare a titlurilor ști
ințifice și a gradelor didactice ; Con
venția de asistență medicală dintre 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
și Protocolul la această Convenție : 
Acordul dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Sta
telor Unite ale Americli privind trans
porturile aeriene civile ; Acordul de 
schimburi culturale dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Peru ; Acordul de 
colaborare culturală dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Ecuador ; Acordul 
între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Popu
lare Chineze referitor la transmiterea 
in folosință a unor terenuri și con
struirea, pe bază de reciprocitate, a 
sediului Ambasadei Republicii Socia
liste România la Pekin și a sediului 
Ambasadei Republicii Populare Chi-

la drum, în cursa 
în față, depinde în 

ei desfășu-

întîmpină 
oricărui în- 
a practicii 

în materie. Există,

cum va porni 
lungă ce o are 
mod hotărîtor întreaga 
rare viitoare.

Desigur, complexul 
unele greutăți inerente 
ceput, lipsei obiective 
și experienței 
de bună seamă, lucruri încă insufi
cient de clare, se caută soluțiile 
optime, cele mai eficiente.

Interesul față de acțiune este, 
însă, evident, fiind ilustrat de ma
rele număr de scrisori sosite la re
dacție care cuprind întrebări, opi
nii, propuneri legate de acest com
plex. în rîndurile de mai jos, vom 
încerca să sistematizăm principale-

primul 
cam- 

formă

(Continuare în pag. a 3-a)

Dan Grecu, la inele

LA START, CICLIȘTII

Krisevici 18,
Sereveria 6,

15, Titkov 2
respectiv

AZI SI MIINE

Vasile Selejan, surprins în această 
imagine de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu în timpul unui sprint 
din ultima ediție a „Turului Româ
niei'1, se va număra, sperăm, prin

tre animatorii întrecerilor (Continuare în pag a 4-a)

neze Ia București ; Protocolul la Con
venția internațională pentru pescuitul 
in Nord-Vestul Oceanului Atlantic, 
referitor la amendamentele la Con
venție, încheiat Ia Washington, la 6 
octombrie 1970 : Protocolul semnat Ia 
Viena Ia 7 iulie 1971 referitor la un 
amendament al Convenției privind a- 
viația civilă internațională, încheiată 
la Chicago Ia 7 decembrie 1944. De 
asemenea, a fost aprobat Statutul Or
ganizației Mondiale a Turismului.

Toate decretele adoptate au fost, 
în prealabil, discutate și avizate favo
rabil de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Națio
nale, precum și de Consiliul Legisla
tiv.

Consiliul de Stat a examinat Darea 
de seamă asupra activității Tribuna
lului Suprem pe anul 1973 precum și 
Raportul cu privire la activitatea des
fășurată de organele procuraturii în 
anul 1973. Consiliul de Stat a apro
bat Darea de seamă și Raportul pre
zentat, subliniind necesitatea ca or
ganele de justiție și procuratură să 
acționeze în continuare pentru întări
rea legalității socialiste, apărarea cu 
fermitate a proprietății socialiste și a 
intereselor legitime ale cetățenilor.

în continuare. Consiliul de Stat a 
examinat informarea privind activita
tea de primire și rezolvare a cereri
lor, reclamațiilor, sesizărilor și pro
punerilor cetățenilor adresate Consi
liului de Stat în anul 1973 și a adop
tat măsurile necesare pentru o mai 
justă și operativă soluționare a aces
tora.

le probleme care se ridică în acest 
stadiu de început al trecerii nor
melor, al bunei organizări a con
cursurilor.
CE TREBUIE SA ÎNTREPRINDĂ, 

IN ETAPA ACTUALĂ, 
CONSILIILE LOCALE PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT, 

ASOCIAȚIILE SPORTIVE ?
Principalele sarcini care cad în 

atribuțiile organelor teritoriale ale 
mișcării sportive sînt cele de ordin 
organizatoric și propagandistic. Ele 
se referă la : instruirea consiliilor 
asociațiilor sportive. organizarea 
centrelor de pregătire și trecere a 
normelor la marile baze sportive ; 
alegerea unui corp calificat de in
structori șl arbitri ; confecționarea 
de afișe și panouri care să facă cu
noscute normele complexului, popu
larizarea Iui în presă, la stațiile de 
radio-amplificare și prin alte mij
loace ; asigurarea unui control 
eficient și a unei îndrumări per
manente a unităților care asigură 
pregătirea concurenților și trecerea 
normelor. Asociațiile sportive sînt 
datoare să întocmească un program 
precis — pe zile și ore —, în ca
drul căruia toți doritorii șă poată 
efectua, intr-un cadru propice și 
sub îndrumarea unor tehnicieni 
pricepuți, antrenamentele necesare, 
să participe la concursurile de tre
cere a normelor.

CUM TREBUIE SA 
FUNCȚIONEZE UN CENTRU 

AL COMPLEXULUI 
„SPORT Șl SĂNĂTATE" ?

Este indicat ca aceste centre de 
pregătire și trecere a normelor să 
funcționeze pe lingă marile baze 
sportive polivalente, dar — în lipsa 
lor — se pot utiliza cu succas și 
terenurile simple din curțile școll-

CUPA FEDERAȚIEI">
în acest sfîrșit de săptă- 
loc prima competiție ru- 

„Cupa federa-

Așadar, 
mină are 
tieră de amploare, 
ției". Mai precis, primele două e ' 
ale acestei întreceri internațion: .. 
Programul: sîmbătă, de la ora 15, 
pe șoseaua de Centură Tunari, c 
probă de 20 km contratimp, iar 
duminică, la ora 9, start în cursa 
de 120 km pe șoseaua București — 
Ploiești.

Lista participanților este foarte 
bogată, cuprinzînd alergători de Ia 
■toate cluburile noastre, din Bulga
ria, Cehoslovacia’ și Ungaria. Pen
tru unii dintre ei, aceste concursuri 
constituie un ultim test de verifi
care înaintea plecării ia o impor
tantă competiție peste hotare. Este 
vorba de un lot format din Va
sile Teodor, Vasile Selejan, Nico- 
lae David, Nicolae Gavrilă, Ion 
'Cernea și Nicolae Andronache, 
care vor face deplasarea luni di
mineața (cu gîndul într-o compor
tare onorabilă) în Turcia, la „Turul 
mediteraneean", ce se va desfășura 
de-a lungul a 550 km, parcurși în 
cinci etape, între 17 și 21 aprilie, 
în afara acestora, la starturile de 
azi și mîine vor fi prezenți alți 
rutieri fruntași, printre care și cei 
aflați în pregătire pentru proba 

• olimpică de 100 km contratimp: 
Costel Cîrje, Viorel Murineanu, Ion 
C'osrna, Valentin Hoța, Nicolae Voi- 
can, Mircea Ramașcanu, Valentin 
llie, Marian Ferfelea. Nicolae Frun
ză, Costel Vizitiu ș.a.
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VIRGINIA RUZIC1
FARA RACHETA!

Aici întrerupem 
schimbul de replici cu 
campioana României, 
dind cuvîntul presei de 
peste ocean. „Inteligen
ța Virginiei Ruzici se 
manifestă i* numai pe 
terenul de joc, dar și în 
conversația admirabilă 
pe care știe s-o spsțină 
Pe cele mai diverse te
me, într-o limbă engle
ză curată și corectă** — 
se scrie în ziarul „DA
ILY NEWS PETER
SBURG". Reluăm con
versația și dorim să a- 
flăm — pentru că tot 
am pornit pe acest fă
gaș — ce am mai pu
tea oferi cititorilor des-r 
pre Virginia Ruzici 
fără... rachetă.

Am aflat, tot din pre
să, deși știam ceva, des
pre elogiile ce i s-au 
adus reprezentantei te
nisului nostru după de
monstrațiile ce le-a fă
cut în fața elevilor li
nei școli din Fort Lau
derdale, despre finala 
de... table pe care a 
disputat-o în compania

Billie Jean King (pe care 
s-o învingă) și despre

TROFEELE VETERANULUI
• 0 viață dedicată automobilului

• De o sută de ori ocolul pămintului

și, totuși. Alexandru Berlescu continuă

■ ■■

activitatea la volan

I
i
I

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII

COMPETIȚIONALE LA VOLEI

Virginia Ruzici fără rachetă ! Ti
tlul ni l-a sugerat chiar campioana 
noastră, lat sfîrșitul cîtorva ore de 
confidențe. Știam că eleva liceului 
Șucureștean nr, 24 operează cu ide
ile și noțiunile abstracte cu aceeași 
îndemînare cu care mînuiește ra
cheta. Știam că are predilecție pen
tru învățarea limbilor străine dar, 
mărturisim, pe această tînără — 
a cărei gingășie în joc și în com
portament a fost de multe ori a- 
preciată în presa noastră și în cea 
Străină -- reușeam mai greu să 
ne-o imaginăm singură, în fața a 
20 de ziariști americani, răspunzînd 
tirului de întrebări ale acestora...

Martie 1974. încheiase un turneu 
la Palm Beach, în Florida, și era 
pe punctul de a se urca în avio
nul ce urma s-o transporte la Ak
ron. Directoarea de concurs o a- 
nunță că. este invitată la o confe
rință de presă, la un mare hotel 
din St. Petersburg. Virginia Ruzici 
a refuzat la început, apoi a tre
buit să accepte. „Eram cu prie
tena mea, jucătoarea olandeză Elly 
Appel, și am rugat-o să mergem 
împreună la conferința de presă" 
— ne mărturisește „Vjrgi

jucătoarei 
n-a reușit 
lecțiile de călărie ce ie-a luat la 
o fermă din apropierea Washing
tonului.

Pentru ca discuția să se întoarcă 
tot la... rachetă — nici nu se pu
tea altfel — încheindu-se cu a- 
ceastă fotografie făcută în timpul 
unui antrenament la Lodi, în Ca
lifornia.

Ion GAVRILESCU

A

Am revăzut, deunăzi, pe colonelul (r) 
Alexandru Berlescu, notabil veteran al 
sportului automobilist de la noi. Pre
mergător generației lui Jean Calcianu, 
Alexandru Papană, Petre Cristea. Theo 
Kunz, Cosțel Sideri, Alexandru Berlescu 
e contemporan cu Henri Mânu, marele 
automobilist și consacratul rugbysț cu 
succese în Franța, iar în universul bobu
lui cu Iorga Arsenie, cu Alex. papană 
și Dumitru Hubert, foști campioni mon
diali, cu Dudu Frim, campion mondial și 
el, cu Dumitru Zeană, cu Alex. Budiș- 
teanu.

Un sportiv din vechea gardă, care a 
dăruit automobilismului multe decenii, 
totalizînd, pe patru roți, atiția kilometri 
parcurși îneît adunați laolaltă ar da o 
performanță de necrezut: de p sută de 
■ori înconjurul pămîntului pe la Ecuator! 
De altfel, despre pilotul Alexandru Ber- 
lesou se poate afirma că a trăit nrai 
multe decenii la vWan decît în afara ma
șinii...

-- Eu țți serveșc o prăjitură, o cafea 
și o oranjadă, pentru că, rămînind om 
al volanului, chiar și acasă continui să 
mă supun regimului „sec" — a ținut să 
mă prevină gazda mea, atunci cînd i-am 
trecut pragul locuinței din centrul Ca- 
pițalși.

Pe pereți, pe o comodă, pe un scrin 
bătrînesc, amfitrionul păstrează, fără 
ostentație, dar vizibile totuși, cupe din 
argint, cristal și nichel, plachete și in
signe, diplome, care atestă, deopotrivă, 
prezențe în competiții, victorii și preți
oase recompense morale decernate În
vingătorului.

— Vorbind cu un fost as al volanului, 
ml-aș permite s| întreb: credeți că vi
teza determină reușita într-o cursă?

— O cursă de viteză nu se cîștigă nici
odată prin excesul de viteză, ci numai 
prin regularitatea cu care-ti conduci 
automobilul, motocicleta, bicicleta. ca
lul sau avionul, bobul sau săpiuța. în 
dozarea judicioasă a efortului. In auto
mobilism ca și in oricare alt sport me
canic. concurentul trebuie să-și cunoască 
mai întii unealta, să-i știe randamentul, 
pentru a-i „cere" apoi efortul susținut.

— Ați prevăzut progresul tehnic al 
automobilului ?

— Firește. Dar ceea ce se petrece azi 
in lumea automobilului consider că 
nu e în favoarea sportului automobilist, 
ei numai o evoluție tehnică în care toc
mai acest progres a compromis noțiunea 
sportivă a mașinii. Căci ce fel de sport e 
competiția în care șas». opt, nouă sau 
să-i zicem zece alergători dispun de ma
șini — nu ca sportivi, ci transformați in 
alergători în serviciul reclamei firmelor 
producătoare de automobile? Nu. ăsta nu 
mai e sport mecanic. Numai o manifes
tare la care participă mulțimile — subli
niază. cu convingere, interlocutorul nos
tru — poate fi sport cu adevărat.

— Am citit că uzina nQastră de auto-

„FOTBAL IN
Din amintirile lui ,,Cibi“

mm-

GLUMĂ"

îndrăgostit de muncă și de volan...
mobile de la Colibașl — Pitești, anga- 
jează bacalaureate pentru a le forma ca 
piloți d< încercare pentru mașinile care 
ies de ne banda d© producție. Ce părere 
aveți, ca încercat automobilist, cu o ex
periență de peste șase decanii?

—• Admir această măsură. Astăzi, fetele 
au devenit egale băieților și pot spune 
că eu acord chiar întîietate spiritului de 
disciplină, de devoțiune in serviciu și 
sensibilității unei femei, care „simte" mai 
bine tot ceea ce poate obține de la un 
automobil. Mindria feminina este supusă 
astfel la un test care, sint convins, va 
da roade în lumea încercărilor mașinilor.

— Acum nu vă simțiți obosit după o 
activitate atît de prelungită la volan ?

•— Nicidecum! Continui s-o conduc pe 
„Margareta" mea.

— Asta cine mai e ?
— E autobuzul „Leyland" de pe linia 

108 a I.T.B.. pe traseul din rețeaua trans
portului în comun bucureștean. Am par
curs cu acest autobuz 540 000 km tară re
parații. aplicîndu-i însă regimul care m-a 
călăuzit de-a lungul vieții mele de în
cercat automobilist; o îngrijire deosebit 
de atentă, o conducere vigilentă și... u- 
nianizată. o menajare a efortului ei me
canic. pentru a obține astfel randamentul 
maxim, fără exagerări și fără excese, ci 
numai prin regularitate.

— De-ați începe viața, acum, ce ați 
alege?

— Automobilismul, se-nțelege bine că 
automobilismul, de bine ce e crezul pro
priei mele vieți.

...La o vîrstă înaintată, colonelul (r) 
Alexandru Berlescu dă o splendidă do
vadă de dragoste pentru muncă, susținut 
de o viguroasă rezistență atletică, ser
vind colectivitatea în sistemul serviciului 
de transport în comun.

I
I
I
I
i
I
I
i
I

Braun V. FIROIU

A ÎNVINS BOALA

„Cibi“ Braun, un om care a 
cat fotbalul cu pîine, Un bun ju
cător, ieri (mijlocaș centru la Ji 
ventus București), un apreciat pe
dagog astăzi, distins cu titlul de 
antrenor emerit. Un fin observator 
al vieții fotbalistice, cu momentele 
ei de haz și de... necaz. Un poves
titor neîntrecut, prin forța amănun
tului și prin calitatea umorului.

Editura „Stadion" s-a dovedit, 
deci, inspirată, solicitîndu-i un vo
lum de amintiri, prezentate sub ti
tlul „Fotbal în glumă", care le re
comandă diritr-un început cititoru
lui dornic de a afla cît mai multe 
lucruri din 
balului.

Ajutat în 
mintiri de 
ge Mihalachie, Coloman Braun-Bog- 
dan și-a dejșertat sacul cu întîm- 
plări hazlii trăite de el și de alții,

u-

istoria amuzantă a fot-

prezentarea acestor a- 
către publicistul Geor-

HEUENIO HERRERA

Zilele trecute a părâsit clinic# <îe car
diologie din Milano Helenio Herrera, 
care fusese internat la mijlocul lui fe
bruarie,, ca urmare a unui neașteptat 
colaps vascular. Herrera a-a Însănăto
șit pe deplin, dar medicii l-au sfătuit 
să rămână cel puțin încă o lună in #• 
fara.. . fotbalului, acest sport al ma
rilor satisfacții, dar șl al repetatelor 
deziluzii șl supărări, pe care fiecare — 
dar mai ou seamă antrenorii — 1# pun 
la.. . Inimă.

MARILE
ALE PORTARULUI IORGULESCU

ÎMPLINIRI

cu 
în

mult timp în urmă sau chiar 
Zilele noastre. ,

Lucrarea este prefațată de Eugen 
Barbu, care, adreșîndu-se iubito
rilor de fotbal, îi invită să citească

„aceste rînduri spumoase și since
re, pentru care am ris nu o dată 
pină la lacrimi**.

Este necesșră o recomandare în 
plus?

Gh. RANETTI

CASSIUS CLAY, ALĂTURI

DE ANTHONY OU1NN

„DELTOPLAN"
Un planor foarte ușor, de fapt o a- 

ripă ascuțită de forma literei grecești 
Delta. Confecționat din tuburi de alu
miniu și fibre de capron, aparatul 
permite o plutire lină șl foarte sigură, 
la înălțimi oe merg pînă la 2—300 de 
mștri. In condițiile unor curenți as
censionali, planorul permite accesul 
la înălțimi și mai mari.

Pînă afium, Deltoptănul fera legat de 
schiul pe apă, aeronautul ajungînd la 
înălțime' ddpă ce în prealabil luase* 
startul remorcat de o șalupă rapidă. 
Tînărul savant sovietic Mlhall Hohberg, 
doctor în științe, s-a hotărît să dezvolte 
posibilitățile minunatului aparat de 
plutire aeriană, reușind a-și lua zbo
rul de pe autostradă, la remarca unor 
mașini șl chiar în zone muntoase. In 
felul acesta, Înălțimile accesibile Delțo- 
planului au urcat ta cote șl mal mari.

43 DE ANI DE SCHI ALPIN

$ După ce/a apărat cîțiva ani poar
ta divizionarei B F.C. Galați, Ior- 
gulescu și-a pus în gînd să joace 
— măcar odată în viață — și la 
o echipă de Divizia A. După mul
te încercări și tot atîtea refuzuri, 
Iorgulescu a fost acceptat în pri
măvara anului trecut de U.T.A. 
Alegerea antrenorului Toma 
că, cel care a acordat credit 
tui portar trecut de prima
■ ■■■■■■■■■■

Jur- 
aces- 
tine-

■

rețe, a fost cit se poate de inspi
rată. .După două sezoane, Iorgules- 
cu se> află în fruntea clasamentu
lui portarilor alcătuit de revista 
„Fotbal”. Pentru constanța supe
rioară în evoluții, el a fost de cu- 
rînd selecționat în Iotul reprezen
tativ,' cu care va traversa oceanul 
cu oțcazia turneului întreprins în 
Brazilia și Argentina. Cum s-ar 
spune : „niciodată nu-i prea tîrziu".
a ■>■■■■■■■

Viața șl cariera lui Cassius clay 
(Mohamed All, cum cere el să 1 se 
spună) vor fi transpuse pe ecran. Sce
nariul filmului are ca bază cartea Iul 
Bob Schulverm, „învins. dar în con
tinuare un campion", scrisă după „me
ciul secolului", cînd Cassius Clay a 
fost învins la puncte de Joe Frazier.

Pe de altă parte, Clay va apare Jn 
persoană” In filmul „Maiestatea nea
gră", în care rolul principal este deți
nut de cunoscutul actor Anthony 
Quinn.

■ ■■■!■■■■■■■■

RASBȘJJffl
V. TOMA, BUCUREȘTI. „Constat cil 

unii fotbaliști tac o concurența serioasa 
tetelor, in ceea ce privtește lungimea 
parului. Cred ca acesta este șl unul din 
motivele pentru care echipele noastre

I
urma unei faze în care un apărător a 
încercat sa salveze o situație pierdută, 
atlngîncl balonul, dar neputlndu-1 opri 
să Intre în plasă, in cazul, însă, pe care 
îl descrieți dv. — „un înaintaș uimite un 
șut-centrare, portarul lese din poartă 
și boxează mingea defectuos, intxodu- 
<ind-o în propria poartă" — nu mai 
cape nici o discuție : este vorba de 
autogol.

pe sta- 
pletoșii 

_______ __ le-au 
Critica este justă. Cu epi-

feminine de fotbal nu mai apar 
dioane. Ce rost ar avea, cînd 
din echipele noastre divizionare 
luat locul?" C.1L— —i- ) 
grama trimisă mergeți ,însâ, prea de
parte, în domeniul. .. insultei. Propun 
să ne oprim în cel al criticii...

I. UNGUREANU, CONSTANȚA.
greu de stabilit, de multe ori, dacă punc
tul trebuie trecut în "palmaresul îna
intașului sau al. .. portarului advers. în
vinșii susțin că a fost un autogol 
deci că au avut ghinion —, Iar învingă
torii afirmă că golul le aparține sută 
la sută In nici un caz nu poate fi con
siderat un autegaj asîl aunâ

Este

îna-

MAIJIOLE TATU, OLTENIȚA. Ne 
trebați dacă un boxer poate fi, în 
celași timp .campion mondial la două 
categorii. De ce nu ? Regulamentul nu-1 
oprește. Se pot opune, însă, adversa
rii ! Vă pot da, totuși, numele unul bo
xer care a acumulat nu două, ci chiar 
trei titluri mondiale. Este vorba de 
negrul american Henry Armstrong, 
care, In urmă cu patru decenii, a de
ținut, în același timp, centura mon
dială la pană, ușoară și semimljlocie. 
Și n-a lipsit mult să cucerească și cel 
de-al patrulea titlu, la mijlocie.

CRISTINA BLITZ, BUHUȘI. Cu prile
jul sărbătoririi a 25 de ani de exis
tență a clubului Universitatea Craiova, 
a fost tipărită o lucrare privind acti
vitatea fotbalistică, de-a lungul anilor, 
a acestui club. Ați vrea s-o citiți șl 
dv ? Lucrarea a avut un număr limi
tat de exemplare și nu cred că rnai 
puteți găsi vreunul. Oricum, adresați-vă 
clubului craiovean (strada Săvinești 
nr. 10). Poate că găsiți o inimă pe care 
s-o înduioșeze scrisoarea unei tinere 
auportere din Buhuși.

ARISTIDE SIMON, COMUNA VIȘINA 
VECHE. Așa este : ion Alexe s-a întâl
nit cu George Foreman, la J.O, de la 
Ciudad de Mexico (1970), reușind o per
formanță mal bună decît cea a lui. . .

a BlwAu.t 1» sonete,

VICTOR AJUDELUI, IAȘI, 
spune „ace" acelui serviciu 
pe care adversarul nu-1 poate 
Bineînțeles, mingea trebuie să 
suprafața careului de 
versarulul.

serviciu

puternic 
return#, 
fi atins 
al ad-

BUCUREȘTI. „De 
la fotbal, ca la

MARIUS KINDLER, 
ce nu se socotește și _ 
hochei, timpul efectiv de joc ? Uneori, 
se pierde un minut — dacă nu și mai 
mult — la executarea unei lovituri li
bere0. Nu cred că se va ajunge vreo
dată la soluția preconizata de dv. Dar 
arbitrii pot discerne care întîrziere este 
deliberată, redînd jocului și... specta
torilor timpul sustras prin tot felul de 
manevre.

V.Z.. PITEȘTI. Rezultatele Înregistrate 
în ultima vreme fac ca epigrama dv. 
să vină în contratimp. Ea n-a putut 
avea, deci, decît un singur cititor : pe 
mine ! Recunosc, însă, că nu e lipsită 
de umor.

NELU Q'UINTUS, PLOIEȘTI. Există 
informații că se va Încerca falsificarea 
biletelor de intrare la turneul final al 
C.M. de fotbal ;

Pentru ca. oricum,
Să se adapteze, 
Unii, de pe acum. 
Ar vrea să. .. dribleze.

Ilustrații ; N. CLAUDIU

Cine vede trecere# fulgerătoare a unul 
schior prin porțile de slalom crede — 
cu îndreptățită naturalețe — că alune- 
catul pe tălpici e de cînd lumea. Și nu-i 
nici o greșeală, dacă ne referim doar la 
învingerea cu mijloace proprii a supra
fețelor de zăpadă șl de gheață. In 
schimb, vom fi poate uimiți aflind cît 
de scurtă e istoria întrecerilor de schi 
alpin.

Intr-o epocă în care scandinavii cu
treierau cu strășnicie, curaj și îndem
nare întinderile albe ale ținuturilor lor, 
făcînd minuni de rezistență șl adăugind 
frumusețea zborurilor peste obstacole 
naturale, într-o epocă în care nordicii 
colindau coclaurile și se întreceau în 
mersul sau alergatul pe schiuri, lată, 
reprezentanții unul popor astăzi rar în- 
tîlnlt în palmarescle marilor concursuri 
se vădesc pionierii noii modalități de a 
schia: coborînd pantele in viteză, alune- 
cînd printre jaloane prestabilite.

Nu-1 vorbă, în 1905, în Austria, s-a dis
putat primul concurs, pe o pirtie lungă 
de 2000 m. care pretindea schiorilor să 
treacă prin 85 de porți. Dar abia în 1921, 
englezii — veniți în vilegiatură în Elve
ția — au organizat prima probă adevă
rată de coborîre. In 1924, experiențele 
britanice au dus la prima combinată al
pină. Cu aceeași ocazie a luat ființă șl 
Federația Internațională de schi, sub pre
ședinția unui suedez, care pentru jocu
rile Olimpice de iarnă de la Chamonix 
(1924. prima ediție) încă nu a aprobat 
introducerea probelor alpine în program.

Promotorul cel mal îndîrjit al noii ra
muri a schiului, englezul Arnold Lunn, 
a luptat pentru recunoașterea dreptului 
la viață coborîril și slalomului. Su'cces 
teoretic în 1928. Un an mai tirziu. la Za
kopane, se dispută prima probă de cobo
rîre recunoscuta de F.I.S. ; printre cel 
85 de concurenți, două... englezoaice se 
clasează pe locurile 14 și 151.

In anul 1931 schiul alpin apare pentru 
prima oară la campionatele mondiale.

ȘTIAȚI CA...
ca... înălțime, la 

mondial de hand- 
i (R.D. Germană),

...jucătorul nr. 1, 
recentul campionat i 
bal ,a fost Kahlbert 
cu al săi 2 m? Pe locul al doilea : 
Gunesch, cu 1,97 m.

...în cadrul unui concurs de viteză 
cu schiurile, Isabelle Mir a stabilit un 
nou record al Franței, cu perfor
manța de 140,800 km? Recordul mon
dial este deținut de Christel Staffner 
(Austria): 143,027 km pe oră.

...voleibalistul Marian Stamate, de 
la Steaua, este și un bun... arbitru? 
Spectatorii vor avea prilejul să-l vadă 
mai des în această ipostază, întrucît 
Stamate- a fost promovat în lotul re
publican de arbitri.

...recent, a luat ființă o nouă fede
rație sportivă internațională? Este 
vorba despre FIAS, ceea ce înseamnă 
Federația internațională de acrobație 
sportivi, constituită la Moscova, cu 
participarea a 10 țări, președintele 
său fiind S. Sotirov (Bulgaria).

IN 4 RINDURI
Fotbaliștii de la Universitatea Cra
iova au fost întrecuți cu 1—0 de 
Sportul studențesc

Au pierdut! Necazu-i mare. 
Dar cînd stau fi se gîndesc. 
Au măcar o consolare. 
Că succesu-'. studențesc!

Titu FIL1P1DESCU

Sistemul competițional utilizat în 
ediția recent încheiată a campio
natelor naționale de volei s-a dove
dit cu totul neinspirat. Anchetele 
ziarului nostru pe această temă și, 
ulterior, Plenara Comitetului 
Volei au dovedit inconsistenta 
mulei competiționale adoptată 
tru divizia A, fapt pentru 
noua comisie de competiții a foru
lui voleibalistic. în colaborare cu 
celelalte comisii interesate, au des
fășurat în primele luni ale anului 
o amplă acțiune de consultare a 
specialiștilor în vederea punerii la 
punct a unui nou sistem competi
țional, care a fost aprobat recent 
de Biroul federal.

Acesta prevede următoarea struc
tură a campionatelor diviziei A. 
Atît la feminin, cît și la masculin, 
în ediția 1974—1975 vor participa 
cîte 12 echipe (primele 10 ale edi
ției trecute și cele două care vor 
promova din B). Echipele vor sus
ține între 5 și 29 decembrie 1974 
un tur sub formă de turnee, în 
urma căruia primele 4 clasate, care 
formează seria I. vor lua parte în 
continuare la alte 4 turnee, găzdui
te pe rind de fiecare echipă, în 
ordinea inversă a clasamentului 
stabilit în decembrie. Echipele cla
sate pe primul ioc în seria I a 
campionatelor (feminin și mascu
lin) vor țțrimi titlul de campioană 
națională. Celelalte 8 echipe care 
alcătuiesc seria a Il-a vor desfă-

F. R. 
for- 
pen- 
care

POPICARI ROMANI
IN TURNEE

INTERNAȚIONALE
• Doi membri ai loturilor re

publicane de seniori, Ana Ianoși 
și Marin Grigore, participă la un 
turneu care se va desfășura în lo
calitatea Radenska din Iugoslavia, 
în zilele de 13 și 14 aprilie.

• în continuarea pregătirilor 
pentru C.M. echipele României vor

Iîntîlni la Belgrad (20—21 aprilie) 
selecționatele Iugoslaviei. Pentru a- 
cest test, au fost selecționați urmă
torii sportivi: fete — Vasilica Pințea, 
Elisabeta Szilagyi, Cornelia Petruș- 
că, Elena Trandafir, Ana Petrescu, 
Florica Neguțoiu, Mariana Con
stantin ; băieți — I. Balaș, I. Tis- 
mănaru, P. Purje, I. Bice, A. Căti- 
neanu, Gh. Dumitrescu, I. Stefutz 
și Gh. Silvestru.

• Alte două jucătoare din lotul 
de senioare și anume Margareta 
Bordei și Eva Litași vor fi prezente 

turneul internațional de popice 
Poloniei, programat în zilele 
și 28 aprilie la Poznan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

la 
al
27

de

CLASAMENTELE LA ZI
Inaintea etapei de astăzi 

clasamentele campionatului 
popice arată astfel :

seria Sud
15 
li 
15 
15 
15 
15 
15 
15

la
și
Diviziei

mîine,
A

1.
2.
3.

FEMININ -
Rapid București
Gloria București 
Voința Constanța

4. Laromet Buc.
5. Cetatea Gturgiu
6. Voința Buc.
7. Metrorn Brașov
8. Petrolul Băicoi

12 1
9 1
8 2
8
8
6
6
6

Seria

1 9- Voința Ploiești 15 5
10. Voința Galati 15 5

Seria Nord
1. Voința Tg. Mureș 15 11

1 2- Voința Cluj 15 10
3. Voința Craiova 15 10

1 4. C.S.M. Reșița 15 8
5. Voința Oradea 15 8

1 6- U.T. Arad 15 7
?• C.F.R. Tg. Mureș 15 7

1 8. Hidromecanica Bv, 15 6
9. Voința Mediaș 15 5

1 10. Dermagant Tg. M. 15 3
MASCULIN — seria

1 1. Constr. Galați 15 12
2. Gloria Buc. 16 11

1 3- Rafinăria TeJeajen 16 10
4- Flacăra Cîmpina 15 9

1 5. Petrolul PI. 15 8
I 6' Rapid Buc. 16 7

7" Voința București 15 7
8. Dacia :Ploiești 16 6

1 9. Constr. București 16 5
( 10. Victoria Bod 16 3

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. Voința Cluj
2. C.F.R. Cluj
3. Jiul Petrila
4. I.C. Oradea

5. Electrica Sibiu
6. Minaur Baia Mare
7. Lemnul Satu Mare
8. C.F.R. Timișoara
9. Ind. sîrmei C.T.

10. Voința Tg. M.

Nord
15
15
15
15

16
15
16
14
15
16

2 18738
Ș 16058
5 16030
7 18339
7 15595
9 18381
9 15980
9 15773

10 18196
18126io

4
5
5
7
7
8
8
9

10
12

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0
Sud 
0 3 
0 5 
0 6 
0 6 
0 7 
0 9 
0 8 
0 10 
0 11 
0 13

11
10

9
8

0 
0 
0 
0
0

4
5
6
7
8
7

10
8

10
11

25
19
18
16
16
12
12
12
10
10

18558
16649
15752
18211 
18146 
18034 
15072 
15786 
15667 
17850

41370
402<34
40445
34214 
39373 
40312 
34957 
38455 
39032 
37383

34506 
33753 
39280 
38881 
38644 
34499 
38573 
33747 
38593 
38523

24
22
20
18
16
14
14
12
10

6

22
20
18
16
16
16
12
12
10
10

CĂLĂRIE Clubul Steaua organi
zează astăzi și miin©. pe baza hipică 
din Calea Plevnei, primul concurs al 
sezonului. Este vorba de „Cupa Steaua“ 
(competiție dedicată zilei de 1 Mai), care 
cuprinde Întreceri de dresaj (azi, de la 
ora 9.30) și obstacole (azi, de la era 
15.30 și mîine. de la ora 9.30). în ambele 
zile de concurs, după probele din ca
drul „Cupei Steaua”, se vor desfășura 
concursuri de selecție pentru lotul na
țional de obstacole.

SCRIMĂ 
campionatele 
vor angrena 
retă fete și 
serie de tinere 
tre ale țării : 
Craiova, Satu 
reș. ș.a.

La Brașov încep, astăzi, 
naționale de juniori, care 
în cele patru probe (tlo- 
băiețl, sabie și spadă) o 

talente din diferite cen- 
București. Brașov, Cluj, 
Mare, 'Oradea, Tg. Mu-

ATLETISM
dețene a concursului 
măvară al juniorilor 
a Il-a, desfășurată la Rm. Vîlcea, 
fost obținute două reco-rduri ale jude
țului. Eugenia Barbu (Liceul sportiv) 
a obținut 41,40 m la aruncarea suliței 
— nou record pentru junioarele de 
categoria I, iar Remus Cercel (Liceul 
Sportiv) a realizat 14.01 m la triplusalt, 
record județean pentru juniori catego
ria a Il-a.

în cadrul etapei ju- 
republlcan de pri
de categoria 1 șl 

, au

BASCHET
rile semifinale
blicane școlare ......
fășoare in zilele de 17 aprilie (turul) 
și 21 aprilie 
neele finale 
mai, la Iași.

S-a stabilit ca meclu- 
ale campionatelor repu- 
și de juniori să se des-

(returul), urmînd ca tur- 
să albă loc Intre 1 și 5

LUPTE Săptămîna care vin© va fi 
bogată în competiții, atît pe plan in
tern, cît și extern. în zilele de 19-21 
aprilie se vor disputa, la Galați, finalele 
campionatelor republicane pentru tine
ret la lupte greco-roinaiie. Luni vor 
pleca trei luptători la Bagdad. unde 
vor participa la un turneu internațional 
de „libere". Tot în cursul săptămînii 
viitoare va avea loc, în Bulgaria. la 
Sliven, „Memorialul Nikola Petrov", 
competiție de lupte libere de mare an
vergură la care, an de an. participă tot 
mal mulți sportivi din numeroase țări. 
Federația română de lupte va trimite 
la Sliven o echipă completă.

ÎNOT
țării dețin 
mentele pe 
cialitate „Nuoto1
șitul lunii martie pe baza celor 
bune rezultate ale sportivilor 
in bazin de 25 m în actualul 
100 m liber (b): 1 P. Noeke
51.6. ...5. M. Slavic 52.9. 10. Z. OBfițescu

Cei mai buni înotători ai 
poziții meritorii în clasa- 
care revista italiană de spe- 

•“ le-a publicat la sfîr- 
mai 

europeni 
sezon : 
(RFG)

șura apoi două tururi de campio
nat, cu etape săptămînale, ultime
le două formații urmînd să retro
gradeze în divizia B, iar 
sală în fruntea seriei va 
cupă oferită de Federație, 
nut că rezultatele directe 
în turul din decembrie dintre echi
pele clasate în una sau în 
serie vor conta în faza a 
competiției.

Trecerea normelor de 
stabilite de Colegiul central al an
trenorilor, rămîne o condiție obli
gatorie pentru toți jucătorii echi
pelor din primul eșalon.

Noul regulament de desfășurare 
a campionatelor prevede, de ase
menea, alcătuirea programului de 
către comisia de competiții, fără 
tragere Ia sorți, recompensarea a- 
celor antrenori care promovează jucă
tori tineri în loturile naționale, pre
cum și alcătuirea a două combinate 
divizionare din jucătorii primelor 4 
echipe (jucători neselecționați în 
loturile naționale), cărora să li se 
asigure un calendar internațional 
adecvat, în perioada, aprilie-mal 
1975.

Se preconizează ca noul sistem 
competițional, care are în vedere 
și o mai bună pregătire a echipe
lor naționale, să rămînă același și 
pentru ediția 1975—1976 a campio
natelor.

în eșalonul secund al voleiului, 
atît la masculin cît și la feminin 
vor activa, începînd din sezonul 
viitor, tot 24 de echipe, dar împăr
țite în cîte două serii (nu în 4 ca 
în ediția precedentă). Campionate
le se vor desfășura sistem divizie 
între 29 septembrie și 8 decembrie 
1974 (turul) și între 9 februarie și 
20 aprilie (returul). Cîștigătoarele 
seriilor vor promova direct în divi
zia A, iar ultima clasată din fie
care’serie va retrograda în campio
natul de calificare. . Sistemul de 
promovare și retrogradare pentru 
campionatul 1973—1974 se menține 
cel anunțat.

Și jucătorii echipelor de divizia 
B vor fi obligați, din ediția urmă
toare. să treacă o serie de norme 
de control stabilite de Colegiul 
central al antrenorilor. De aseme
nea, măsurile privind limitele de

cea cla- 
pri-mi o 
De reți- 
obținute

cealaltă 
doua a

control,

vîrstă prevăd ca fiecare echipă să nu 
poată avea In lot decît 3 jucători 
(jucătoare) peste 25 de ani, în te
ren neputînd fi prezent decît un 
singur jucător peste această vîrstă. 
Măsura este menită să încurajeze) 
promovarea elementelor tinere în. 
acest eșalon, să transforme divizia 
secundă într-o competiție de ti
neret. .

Divizia națională a echipelor de 
juniori si școlari se va desfășura 
tot cu 48 de formații de băieți și 
48 de fete. împărțite în cîte 8 serii 
de cîte 6 echipe. Competiția este 
programată pe trei tururi dintre care 

’ două (I și III) pe etape săptămîna
le, iar unul (II) sub formă de tur
neu. Primele două echipe din fie
care serie participă la semifinale 
(în cruciș), iar învingătoarele sus
țin apoi un turneu final pentru de
semnarea 
titlului de 
cest nivel.

In noul 
ca juniorii 
cipare, fără rt*8tricții, și ia ecliipeie 
din eșaloanele superioare, 
echipa de juniori djn care 
parte ' ’ -----"
luiași 
două 
pele 
drept de participare fu divizie, da
că în localitatea respectivă există 
unități sportive școlare do proi'il si 
cluburi sau asociații cu echipe în 
acest eșalon. în locul acestora vor 
fi promovate alte echipe ale uni
tăților sportive școlare sau ale clu
burilor cel mai bine clasate în 
campionatul de calificare. Și pen
tru jucătorii și jucătoarele diviziei 
de juniori și școlari vor fi stabilite 
norme de control obligatorii.

Campionatul republican al jupio-r 
rilor II, campionatele de calificare 
pentru divizia B și pentru divizia 
de juniori și școlari, precum și 
campionatul republican al copiilor 
(minivolei) nu-și schimbă formula 
de desfășurare.

Noul sistiem competițional cu
prinde și „Cupa F. R. Volei", care 
va avea două etape t prima în per 
rioada 25 aprilie — 5 mai 1974, sub 
formă de turnee, și cu o fază finală, 
de 5 zile (participă cîte 6 echipe 
masculine și feminine) la Mamaia, 
între 23 August și 1 septembrie, și. 
a doua în septembrie și noiembrie 
1974, în ajunul campionatelor na
ționale.

echipei cîștiE^Umre a 
campioană a țarii la a-

regulament se prevede 
să aibă drept de parti-

dacă 
fa# 

și cea de senirtri aparțin ace- 
ciub. Nu pot susțirse însă 

meciuri în aceeași zi- Echi- 
liceelor nu vor mai avea

ȘCOALA SPORTIVĂ REȘIȚA 
NOUA CAMPIOANĂ PE ECHIPE LA ÎNOT

MAMAIA, 12 (prin telefon). Cea 
de a Il-a ediție a campionatului 
republican pe echipe 6-a încheiat 
cu succesul tinerilor înotători de 
la Școala sportivă Reșița, care au 
totalizat 398 p, întrecînd la mare 
luptă formația Crișul Oradea (cîști- 
gătoarea primei 
nut 387 p. Au 
ment: Petrolul 
259 p, Șc. sp.

P

ediții), care a obți- 
urmat în clasa- 
285 p, C.S.M. Cluj 
Brăila 252 p, C.S. 

etc. Ultimele rezul-Școlarul 250 
tate :

CATEG. A 
H. Neagrău 
(Gal.) 2:40,3, 
2:46,0 ; 200 m delfin (f) : M. Geor
gescu (Petr.) 2:39,8 (r.p.), C. Popa 
(Șc. sp. PI.) 2:53,4, C. Bentoiu 
(Școl.) 2:56,0 ; 100 m spate (b) : A. 
Alexandru (Petr.) 1:10,6, 
(Rap.) 
1:11,9 ;
ceanu
(Școl.)
Sib.) 1:17,4.

CATEG. B -
R. loan (Șc. sp.
(Cr.) 1:18,8, C. Banu (Gal.)
100 m spate (f)
PI) 1:18,3, M. Marin (Reș) 
M. Paraschiv (Rap.) 1:23,4.

CATEG. C — 50 m liber
Plev (Reș.) 34,2, I. Mușat (Șc. sp. 
PI.) 35,2, D. Groza (Cr.) 35,6 ; 50 m 
liber (f) : I. Pănulescu (Petr.) 34,3, 
C. Andrei (Șc. sp. PI.) 34,6, I. Za
borschi (Cr.) 35,2 ; 100 m bras (b) : 
F. Imling (Reș.) 1:34,3, V. Picoș 
(Br.) 1:36,6, V. Rusu (Gal.) 1:42,0 ; 
100 m bras (f) : I. Pănulescu 1:36,5, 
C. Heidl (Șc. spr. Tim.) 1:37,8, A. 
Prepeliță (Br.) 1:39,0 ; 50 m delfin 
(b) : C. Neagrău (Cr.) 37,9, C. Mi- 
treangă (Șc. sp. 1 Constanța) 38,8,

— 200 m delfin (b) : 
(Cr.) 2:32,2, Șt. Mitu 
I. Meder (Tg. Mureș)

S. Plev 39,6 ; 50 m delfin (f) : I> 
Pănulescu 37,6 — record, M. Ilieș 
(Br.) 39,7, D. Anghel (Reș.) 40,1 ; 
100 m spate (b) ; S. Corlan (Reș.) 
1:24,7, C. Neagrău 1:25,4, N. Va- 
sile (Br.) 1:27,1; 100 m spate (f) : 
I. Pănulescu 1:26,3, D. Anghel (Reș.) 
1:27,8, E. Kugliș (Cr.) 1:29,7 ; 100 m 
liber (b) : S. Plev 1.15,6, D. Groza 
1:18,6, F. Vasilescu (Br.) 1:21,4; 100 
m liber (f) : I. Zaborschi 1:15,1, C. 
Andrei 1:15,6, M. Ilieș 1:19,6; 4x100 
m mixt (b) : Șc. sp. Reșița 5:55,1, 
Șc.. cp. Brăila 6:07,3, Crișul 6:14,2; 
4x100 m mixt (f) : Șc. sp. Brăila 
6:08,5 — record, Crișul 6:19,9, Șc. 
sp. Reșița 6:34,7.

1:11,2,
100 m 
(Petr.)

1:17,2,

£33

L. Ene
L. Szakadati (Cr.) 

spate (f) : V. Vlăs- 
1:15,0, M. Costea 

C. Bunaciu (Șc. sp.

■ 100 m spate (b) : 
CI.) 1:17,6, D. Ținea 

1:19,6;
(Șc. sp. 

1:19,1,
: G. Andrei

(b) : S.

53,3; 200 m liber (b): 1. P. Nocke 
(RFG) 1:52,0, ...8. M. Slavic 1:55,6; 400 
m liber (b): B. Brinkley '* 11
4:01,54, ...7. M. Slavic 4:06,2; 100 
(b): 1. Matthes (RDG) 56,97, 
Hohoiu 61,7; 200 m spate (b): 
thes 2:03,49, ...10. D. Wetterneck 2:12,3, 
13. M. Hohoiu 2:13,6; 100 m bras (b) •_ 1. 
N. Pankin (URSS) 64,39, ...10. O. Resler 
67,2; 200 m mixt (b): 1. C. Lietzman 
(RDG) 2:07,6, ...r .. .........................
400 m mixt (b) 
...13. ~ ------
(f): 
...15.
(f) : 
gescu 2:45,8; 200 m delfin (f) 
marie Kother (RDG) 2:16,92, 
Groza 2:26,7 (rezultat înregistrat 
bazin de 5o m)

(Anglia) 
m spate 
...17. M.
1. Mat-

c.
,10. D. Wetterneck 2:12,8; 
): 1. C. Lietzman 4:31,6, 

D. Wetterneck 4:47,2; 100 m bras 
1. Hannelore Ank© (RDG) 1:13,13, 
Anca Georgescu 1:17,0; 200 m bras 

1. H. Anke 2:35,03, ...13, A. Geor- 
1. Rose- 

.17. Anca 
în

VOLEI Selecționatele de volei 
neret ale Bucureștiului participă, 
Moscova, la competiția dotată cu „r 
feul Capitalelor". Echipa masculină cu
prinde următorii jucători : Duduman,
Pirjol, Zolia, Sărăcuț, Moise, Petre, Co- 
toranu, Patran, Llnculescu. Popescu și 
Vrîncuț, însoțiți de antrenorul ion 
Șoacă., iar cea feminină are următoa
rea compoziție : Irina Petculeț, Doina 
Rusu, Maria Obreja, Cristina Liuba, 
Georgeta Busuioc, Ioana Șiclovan, Mar
gareta Lăluț, Elena Bujor, Marilena Gri- 
goraș, Eugenia Milencu, Nadia Ureche, 
fiind însoțită de antrenorul Leonid Șor- 
bală. • S-au încheiat campionatele di
viziei B. Astăzi vă prezentăm clasa
mentele finale la băieți. Primele două 
echipe din fiecare serie se califică în 
semifinalele barajului 
vare în A, iar ultima

tl- 
la 

,Tro-

pentru pro mo -
retrogradează.
ASERIA

1. C.S.M. Suceava 20 16 4 51:20 36
2. Politehnica Iași 20 14 6 49:24 34
3. Unirea Tricolor Br. 20 11 9 43:34 31
4. Relonul Săvinești 20 7 13 32:49 27
5. Aurora Bacău 2Q 7 13 30:48 27
6. C.S U. Pitești 20 5 15 23:53 25

SERIA B
1. C.S.M. Delta Tulcea 20 19 1 59:20 39
2. Electra Buc. 20 14 6 51:24 34
3. Farul Constanța 20 10 10 39:40 30
4. Medicina Buc. 20 7 13 35:48 27
5. Locomotiva Buc. 20 6 14 27:47 26
6. Confecția București 20 4 16 21:53 24

SERIA C
1. Petrolul Ploiești 20 15 5 51:22 35
2. C.S.U. Brașov 20 12 8 44:34 32
3. Corvinul Huned. 20 11 9 43:37 31
4. Voința Alba Iulia 20 9 11 35:49 29
5. Electroputere Cv. 7 13 31:47 27
6. Exploratorul C.-sebeș 20 6 14 32:50 26

SERIA D
1. Alumina Oradea 20 15 5 47:21 35
2. Silvania Șimleul S. 20 13 7 46:31 33
3. Medicina Timișoara 20 12 8 45:35 32
4. Foresta Arad 20 10 10 38:37 29
5. Ind, sîrmei C.T. 20 9 11 37:45 29
6. C.F.R. Cluj 20 1 19 15:59 21

Mnte Mergem
SÎMBĂTĂ

CICLISM : Șoseaua de cen
tură Tunari, oră 15 ; „Cupa 
Federației" (competiție inter
națională) — proba de 20 km 
contratimp.

FOTBAL : Teren Politeh
nica, ora 16,30 : lotul național 
(sub 21 ani) — Sportul studen
țesc ; teren Flacăra, ora 16,30 : 
Flacăra Roșie — Șoimii 
TAROM ; teren Laromet, ora 
16,30 : Tehnometal — Unirea 
Tricolor ; teren Electronica, 
ora 16,30 5 Electronica — Ar
geșul Mihăilești ; teren F.R.B., 
ora 16,30 : I-O.R. — Laromet 
(meciuri în cadrul Div. C).

GIMNASTICĂ : Sala Flo- 
reasca, de la ora 16 j campio
natele internaționale ale Ro
mâniei (exerciții liber alese).

HANDBAL : Teren Tinere
tului ora 17,30 : I.E.F.S. — 
Confecția (div. A, feminin)

POPICE : Arena Giulești, de 
la ora 14 : Rapid București 
— Petrolul Băicoi ; arena Vo
ința de la ora 14 ; Voința 
București — Cetatea Giurgiu ; 
arena Laromet de la ora 16 : 
Laromet București — Gloria 
București (meciuri în cadrul 
campionatului feminin, divizia 
A).

SĂRITURI IN APĂ : Bazi
nul „23 August", de la orele 
9 și 16 : întreceri în cadrul 
campionatului republican re
zervat copiilor-

TENIS : Terenurile Progre
sul, Tenis-club, Școala sporti
vă nr. 3, de la ora 8,30 : „Cri
teriul de primăvară".

DUMINICĂ
BOX : Sala Casei de cul

tură a tineretului — Sect. 4 
(str. Turturele), de la ora 10 : 
campionatul municipal de ju
niori.

CICLISM : Șoseaua Bucu
rești — Ploiești (varianta 
Buftea) ora 9 : „Cupa Fede
rației" — 120 km.

FOTBAL : Teren Metalul,
ora 11 : Metalul — Tractorul 
Brașov (Div. B) ; teren Pro
gresul, ora 11 : Progresul — 
Metalul Drobeta Tr. Severin 
(Div. B) ; teren T-M.B. ora 
11 : T.M.B. — Sirena (Div. C).

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasca, de la ora 11 : campio
natele internaționale ale Ro
mâniei (finalele pe aparate).

HANDBAL : Teren Giulești, 
ora 10,15 : Rapid — Știința 
Bacău (B. m) ; teren Voința, 
ora 9 : Voința — C.S-U. Con
strucții (B, f) ; ora 10,15 : 
Voința — C.S.U. Suceava 
(B, m) ; teren Progresul, ora 
17,30 : Progresul — Vulturul 
Ploiești (B, f).

RUGBY : Stadionul Dinamo, 
ora 15 : România — Polonia 
(Campionatul european F.I.R.A.) 

SĂRITURI ÎN APĂ : Bazi
nul „23 August", de la ora 9 
și 16 : întreceri în cadrul cam
pionatului republican rezervat 
copiilor.

TENIS : Terenurile Progre
sul, Tenis-club, Școala sportivă 
nr. 3, de la ora 8,30 : „Crite
riul de primăvară".



„CUPA SPERANȚELOR" 
IA PATINAJ ARTISTIC, 

UN SUCCES
BRAȘOV, 12 (prin telefon). Edi

ția a Il-a a „Cupei Speranțelor", 
rezervată celor mai mici patinatori 
artistici, s-a încheiat vineri, în Po
iana, după trei zile de întreceri. 
Muiți dintre cei 46 de concurenți, 
reprezentanți ai unor cluburi și 
școli sportive din București, Bra
șov, Cluj și Miercurea Ciuc (sem
nalăm absența nemoțivață a gălă- 
țenilor) s-au prezentat în vădit 
progres, rldicînd valoarea con
cursului cu mult peste ediția pre
cedentă. Timpul foarte bun și pre
gătirea superioară a concurenților 
au contribuit, în egală măsură, la 
reușita concursului. Iată rezul
tatele. BĂIEȚI : cat. 8 ani — 1. R. 
Haimovici (Constr. Buc.) 62,50 p, 2. 
G. Popa (Constr. Buc.) 58,90 p, 3. 
St. Lang (Olimpia Cluj) 48,37 p ; 
cat. 10 ani — 1. D. Tăutu (Dina
mo Buc.) 66,61 p, 2. M. Negrea (Di
namo Bv.) 63,47 p, 3. D. Lenciuc 
(Dinamo Bv.) 55,58 p ; cat. 12 ani 
— F. Golde (Dinamo Bv.) 59,29 p. 
FETE : cat. 8 ani — 1. Elena Fo- 
metescu (Constr. Buc.) 63,74 p, 2. 
Marilena Ilie (Olimpia Cluj) 58,50 
p, 3. Kinga Szalasy (O. Cluj) 57,74 
p ; cat. 10 ani — 1. Viorica Nicu 
(Dinamo Buc.) 74,27 p, 2. Gabriela 
Elefterescu (Constr. Buc.) 67,90 p, 
3. Gabriela Deac (Constr. Buc.) 
67,68 p ; cat. 12 ani ■— 1. Mariana 
Chițu (Dinamo Bv.) 93,74 p, 2. Da
na Nigrin (Dinamo Bv.) 79,17 p, 3. 
Mihaela Vascu (Dinamo Bv.) 69,43 p.

Carol GRUIA

Următorul concurs de patinaj ar
tistic va avea loc în București, pe 
patinoarul 23 August, în zilele de 
17—19 aprilie și se va bucura de 
prezența la Întreceri a unor spor
tivi din 8 țări.

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE HOCHEI 1973/1974
(Urmare din pag. 1)

piste. Ele ar fi următoarele, într-o 
ordine care nu pretindem că n-ar 
■putea fi modificată.

VOLUM DE MUNCĂ 
. NECORESPUNZĂTOR, LIPSĂ 
i DE PASIUNE Șl DĂRUIRE

Se vorbește cu insistență, în 
(metodica antrenamentului mo
dem, despre necesitatea a 1200 
ore de pregătire pe an, dacă nu 
chiar mai mult! Cu toată convin
gerea putem spune, că hocheiștii 
noștri (minus cîteva cazuri de 
excepție) efectuează cam... jumă
tate din acest volum, iar dacă 
ar fi să vorbim despre INTENSI
TATE, probabil că și mai puțin. 
Este, în special, deficitară peri
oada de vară, a lucrului pe us
cat, hotărîtoare în privința acu
mulărilor de ordin fizic, care să 
constituie „proviziile" pentru în
tregul sezon. La Ljubljana aproa
pe toți adversarii noștri au fost 
din punct de vedere fizic mai 
puternici, și aceasta Ie-a permis 
să anihileze prin forță deficitul 
de tehnică, de subtilitate, sau de 
rafinament tactic.

Paradoxal. oamenii cu cea mai 
mare autoexigență în pregătire 
au fost cei din generația mai ve
che (în frunte cu veteranul echi
pei, Dezideriu Varga, un admira
bil exemplu în acest sens), cei ti
neri căutînd să se menajeze cît 
mai mult (spre a folosi un eufe
mism și a nu spune pe șleau, să 
„tragă chiulul"). în plus, multor 
jucători (Tureanu, Țone, FI. 
Sgîncă, Justinian, V. Huțanu, 
Nistor ș.a.) le-au lipsit, parcă, 
pasiunea, dăruirea în joc, spre a 
nu mai vorbi de Costea care, co- 
mlțînd grave abateri de la disci

COMPLEXUL
„SPORT Șl SĂNĂTATE" 
LA ORA CONFRUNTĂRII

CU PRACTICA
(Urmare din pag. 1)

lor, din parcuri sau locuri de agre
ment.

Ele vor trebui deservite — în 
orele de funcționare — de : profe
sori de educație fizică, antrenori, 
instructori, arbitri și cadre medi
cale. Reamintim că — potrivit pre
vederilor regulamentului — contro
lul medical al participanților este 
OBLIGATORIU !

Prin cooperarea dintre asociații 
și cluburi sportive, centrele pot fi 
dotate cu echipament sportiv, deși 
ideal ar fi — desigur — ca fiecare 
concurent să aibă echipament Per
sonal, ceea ce este nu numai comod, 
dar și foarte igienic.

La aceste centre trebuie să exis
te : panouri cu probele și norme
le complexului, să se găsească bre
vete și regulamente, să se dea toate 
informațiile legate de conținutul și 
scopul acțiunii, de modul cum tre
buie făcută pregătirea și trecute 
normele.

DE UNDE SE POT PRIMI 
BREVETELE DE PARTICIPANT! 

LA COMPLEXUL 
„SPORT Șl SĂNĂTATE" ?

C.N.E.F.S. a tipărit și a difuzat 
circa 1 000 000 de brevete și un nu
măr suficient de regulamente ale 
complexului. Ele pot fi obținute de 
la asociațiile sportive, organizațiile 
sindicale, ale U.T.C., U.A.S.C.R., de 
pionieri sau la bazele sportive. 
Conform regulamentului, trecerea 
normelor, pentru toate categoriile 
de vîrstă, este eșalonată pe par
cursul a 3 ani, fiecărui an cores- 
punzîndu-i o culoare în brevet : 
albă — pentru primul, galbenă — 
pentru al doilea și albastră — pen
tru al treilea. Brevetul este DOCU
MENTUL UNIC DE EVIDENȚA, el 
trebuie, bineînțeles, păstrat cu 
grijă, în bune condițiuni.

Trecerea haremurilor unei alte 
culori nu se poate face decît după

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII ȘCOLARI 
J LA LUPTE GRECO ROMANE

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Deși 
programată la numai două săptămîni 
după campionatul național de juniori 
de la Botoșani, finala întrecerilor 
republicane școlare de lupte greco- 
romane a reușit să strîngă la startul 
oompetiției 148 de concurenți din 
peste 80 de școli generale, licee și 
școli profesionale, sportivi calificați 
din etapele de zone și finalele pe 
ministere. Valoarea tehnică a întrece
rilor a fost destul de ridicată. Cu 
toate acestea, spre deosebire de 
luptele libere (disputate cu cîteva 
zile în urmă, tot în localitate) unde 
valoarea generală a crescut simțitor, 
opinia tehnicienilor prezenți este 
că nivelul la greeo-romane ar fi 
putut fi superior dacă ultimele două 
săptămîni ar fi fost folosite mai ju
dicios pentru refacere și antrena
ment. întrecerile au fost excelent 
găzduite de Grupul școlar Steagul 
roșu. S-au evidențiat în med deo

4 BOXERI SOVIETICI LA ,,CENTURA DE AUR"
La Federația română de box au înce

put să sosească primele înscrieri no
minale la tradiționalul turneu interna
țional „Centura de aișr", care se va 
desfășura la București în zilele de 5—12 
mal.

Boxul sovietic va fi reprezentat de 4 
sportivi, în frunte cu proaspătul cam
pion unional la categoria grea Evgheni 
Gorstkov (recentul învingător, de la 
Soci, al lui Vasile Lehăduș). Ceilalți 
pugillști sovietici anunțați șînt ; Pu- 
dnjev (caț, cocoș). Andrianov (semi- 
u0pară) șl Șepilov (mijlocie mică).

Dfci Cehoslovacia au fost înscriși cu- 
noscuții boxeri : Hoclce (cat. cocoș), 
Kaspar (semiușoară) șl Motyl (grea).

Acestora li se adaugă — pînă acum 
— 6 boxeri din Cuba, 7 din R.P. Mon
golă ți 11 din Iran.

plină, a fost scos din lot cu pu
țin înaintea plecării la campio-

BAZA DE SELECȚIE RĂMINE,

De multă vreme două secții con
tribuie la alcătuirea reprezentati
vei naționale, cele de la Steaua și 
Dinamo. în actualul lot au fost și 
doi jucători de la S. C. Miercurea 
Ciuc (Bașa și Antal) ceea ce repre
zintă doar o picătură și nu schimbă 
cu nimic fondul problemei. Cu o 
bază de selecție redusă, practic, la 
două colective, posibilitățile de 
alegere ale antrenorilor sînt foarte 
limitate, iar statutul „senatorilor 
de drept", împămîntenit aproape, 
face să dispară emulația și concu
rența, pîrghii de bază ale progresu
lui. A fost de ajuns ca unii jucători 
dinamoviiti (Tureanu, Axinte, FI. 
Sgîncă, Tone, V. Huțanu) să nu fie

AVEM GHEAȚĂ, N-AVEM HOCHEIȘTI!

Pînă acum cîțiva ani, leit-motivul 
era : „N-avem, tovarăși, patinoar? 
artificiale! Păi în Austria sînt atî- 
tea, în Franța și mai mplte, ca să 
nu mai vorbim de Elveția... Noi, ce 
să facem ?"

Și lată că s-au făcut patinoare. 
Dar ce folos, dacă cele mai multe 
dintre ele nu sînt utilizate pentru 
hochei. Așa stau lucrurile la Timi
șoara, Constanța, Sibiu, Poiana 
Brașov, parțial chiar și la Cluj 
(echipa locală Agronomia și-a ju
cat majoritatea meciurilor din 
campionat în... deplasare). Organe
le sportive locale nu numai că nu 
manifestă interes pentru înfiin
țarea unor echipe, dar se feresc — 
parcă — de aceasta. Fiindcă o 
secție de hochei este destul de 
costisitoare, necesită preocupare 
permanentă, eforturi organizatori
ce. Patinoarele s-au înmulțit, dar 
geografia hocheiului a rămas ace- 

îndeplinirea tuturor normelor cu
lorii anterioare. De menționat că 
probele și normele sînt aceleași în 
cadrul unui ciclu de 3 ani, pentru 
fiecare an în parte, cu excepția 
elevilor, care au norme diferite de 
la an la an.

CINE POATE CONFIRMA 
VALABILITATEA TRECERII 

PROBELOR LA SFIRȘITUL 
UNUI AN?

Instrucțiunile de folosire a breve
tului, înscrise pe acesta, prevăd, 
printre altele: „Confirmarea tre
cerii probelor — obligatorii și la a- 
legere — se face la sfîrșitul fiecă
rui an de către asociația sportivă, 
organizația sindicală, de U.T.C., 
U.A.S.C.ft. sau pionieri care a emis 
brevetul".

Dacă brevetul a fost obținut la 
o bază sportivă, se va solicita ca 
pentru fiecare probă trecută să se 
semneze de către organizatori, iar 
confirmarea pentru anul respectiv 
se va face după trecerea ultimei 
probe, fie tot la baza sportivă, fie 
la asociația, organizația sindicală, 
de U.T.C., U.A.S.C.R. sau pionieri 
din care face parte concurentul.

★
După cum s-a mai anunțat, des

fășurarea complexului „Sport și să
nătate" va avea, în acest an, un 
caracter experimental. Fără îndo
ială că regulamentul — rod al 
unor studii ample și aprofundate 
— poate fi îmbunătățit în urma 
practicii de viață pe care o va a- 
cumula acțiunea. Toți cei ce doresc 
să contribuie la aceasta, să comu
nice impresiile, sugestiile și ideile 
lor, pentru perfecționarea continuă 
a complexului, sînt rugați să se 
adreseze consiliilor locale pentru 
educație fizică și sport, organelor 
și organizațiilor cu atribuții, ziaru
lui „Sportul" sau Secției organiza
re și control din cadrul C.N.E.F.S. 
Toate propunerile venite vor face 
obiectul unui studiu atent pentru 
deplina lor valorificară. 

sebit elevii școlilor aparținînd de 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor care au și cîștigat 
campionatul pe echipe-

Iată campionii școlari la lupte 
greeo-romane : cat. 48 kg — C. Re- 
bedia (Lie. ind. energetic Craiova) ; 
52 kg — I. Coteanu (Gr. șc. auto 
București) : 56 kg — D. Aiacoboaie 
(Șc- prof. C. F. București) ; 60 kg — 
l. Alexandru (Lie. ind. alimentar 
București) ; 65 kg — V. Bosînceanu 
(Gr. șc. auto Buc.) : 70 kg — FI. 
Gheța (Lie. agricol Craiova); 75 kg 
— I. Milîtea (Gr. șc. Cimpulung 
Muscel) ; 81 kg — I. Tituleasa (Șc. 
prof. C. F. Brașov) : 87 kg — I- Chiș 
(Gr. șc. Unio S. Mare) : +87 kg — 
M. Enculescu (Gr. șc. Electroputere 
Craiova). Clasament general pe mi
nistere : 1. M.T.T. 54 p, 2, M-I.C.M.G. 
38,8 p, 3. M.E.I. și consiliile populare 
31,33 p.

M. B.

Evgheni Gorstkov

nat, ceea ce a descompletat o li
nie de bază a echipei.

ÎN CONTINUARE, SĂRACĂ

în formă, ca tot echilibrul lotului 
să se năruie, conducînd la evoluția 
modestă din sala Tivoli.

Un alt aspect cu totul anormal 
(dar grăitor și semnificativ) esțea- 
cela că steaua și Dinamo, care al
cătuiesc aproape în întregime lotul 
național de seniori, dau un număr 
cu totul nesemnificativ de jucători 
aceluia de juniori, ceea ce demons
trează că ele nu sînt preocupate de 
organizarea unor pepiniere proprii 
puternice, împrospătîndu-și efecti
vele numai eu hocheiști gata for
mați, luați de la alte cluburi. De 
altfel, echipa de juniori a dinamo- 
viștilor se și află în pragul dispa
riției.

eași, înscrisă în vechiul ei tri
unghi : București — Miercurea 
Ciuc — Galați. A devenit presantă 
necesitatea întemeierii unor centre 
de copii în orașele cu patinoare 
artificiale, profilarea unor clase de 
școală pe însușirea hocheiului. Alt
fel, vom regreta faptul că s-au 
montat compresoare în mari» mu
nicipii și nu, de pildă, în satele 
harghitene Ciuman sau Dănești, 
unde copiii așteaptă gerul ca pe 
o binecuvîntare ca să se avînte pe 
gheața patinoarelor naturale. S-ar 
putea ca jucătorii care vor părăsi 
activitatea competițională să fie 
îndrumați spre aceste centre, s-ar 
putea alcătui multe echipe de co
pii. Dar cîte nu s-ar putea I...

PENTRU VIITOR...

Ar fi greșit să se creadă că pro
blemele hocheiului — multe, com
plicate, dificile — se pot rezolva 
peste noapte, înainte de toate este 
necesară, socotim noi, o mentali
tate în favoarea hocheiului, o po
litică de perspectivă mai realistă 
și mai eficientă.

Trebuie depuse eforturi con
stante în direcția creării unui lot 
național mult mai larg, cu nume
roase elemente tinere, căruia să i 
se asigure un regim de pregătire 
la nivelul actualelor exigențe ale 
sportului de performanță. Atenția 
principală în munca federației, a 
cluburilor, trebuie îndreptată spre 
copii și juniori. Să recunoaștem că 
este inadmisibil un campionat na
țional cu numai 4 echipe (!) la a- 
ceastă categorie.

Menținerea unei echipo națio
nale „de incubator" nu va putea 
să ne ducă prea departe. S-a spus 
— la timpul potrivit — că este o 
soluție tranzitorie. Dar iată că — 
așa cum se spune — „nimic nu 
durează mai mult decît... provizo
ratul".

Problemele hocheiului românesc 
rămîn acute, independent de un 
rezultat (bun sau rău) în grupa 
B a campionatului mondial.

LOTO * 
PRONOSPORT

LA 16 APRILIE 1974 
TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII 

INTR-O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ, 
AVANTAJOASĂ PENTRU PARTICIPANJI.

în toate agențiile Loto-Pronosport 
se continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea specială Loto a pri
măverii, din 16 aprilie a.c. Trage
rea desfășurîndu-se după o nouă 
formulă tehnică oferă o serie de 
mari avantaje participanților față 
de tragerile similare anterioare — 
se extrag 58 de numere, se efec
tuează 7 extrageri, se acordă 28 de 
categorii de cîștiguri. Tragerea a- 
cordă importante cîștiguri : auto
turisme „Dacia 1300" și „Dacia 
1100“, excursii în URSS, Spania și 
Franța, cîștiguri în numerar de 
valoare fixă și variabilă.

Alte amănunte în agențiile Loto-
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 18 APRILIE 1974

Fond general de cîștiguri : 970 449 lei.
Extragerea I : 50 11 41 37 86 68 23 20 76
Extragerea a Il-a : 65 64 39 38 w 54 15 55 56
Plata cîștigurllor de la această tragere se va face astfel :
In Capitală, de la 22 aprilie pînă la 12 iunie 1974. în tată, de la 24 aprilie pînă 

la 12 iunie 187*.

DUPĂ 0 PARTIDĂ INTERNAȚIONALĂ,
DIVIZIONARII B SUSȚIN MÎINE EXAMENE DIFICILE

Prima confruntare internațională 
amicală a selecționatei Diviziei B 
a țării a coincis cu o victorie în 
în dauna unui adversar valoros, 
formația similară a Iugoslaviei ; o 
revanșă, deci, de pe urma eșecului 
suferit anul trecut la Timișoara. 
Scorul cu care s-a încheiat partida, 
4—3 (3—1), nu reflectă. însă, fidel 
desfășurarea jocului ; formația ro
mână ar fi putut să-și concretizeze 
pe tabela de marcaj mai net su
perioritatea din teren.

Pe stadionul „1 Mai" din Dro
beta Tr. Severin jucătorii noștri, 
antrenat) de Paul Popescu, au 
oferit celor aproximativ 5000 de 
spectatori un fotbal de bună cali
tate, chiar dacă terenul denivelat 
a constituit un impediment în eta
larea cunoștințelor tehnice pe care 
le posedă majoritatea lor. Dacă ju
cătorii români au meritul de a „fi 
dat tonul" în construirea fazelor 
frumoase în cîmp, majoritatea lor 
terminate cu șuturi la poartă, oas
peții ș-au străduit, la rîndul lor, 
printr-un joc simplu, în viteză, să 
creeze panică. 1a intervale cît mai 
scurte, în careul lui Bathori I, 
fapt realizat cu deosebire în prima 
parte a reprizei secunde. Fxceptînd 
această perioadă, în care greul l-a 
dus linia de fundași, in restul 
timpului inițiativa a aparținut, 
uneori cu autoritate, selecție/atei 
noastre. Miercuri, cei doi mijlo
cași, Bedea și V. Petre, au stă- 
pînit spații mari, au declanșat și 
chiar au finalizat acțiuni ofensive, 
în linia de înaintare. Radu s-a re
marcat în mod deosebit, făcînd o 
mare risipă de energie, schimbîn-

în primul meci de la Cannes, 0-1 cu Italia

JUNIORII NOȘTRI AU DOMINAT, 
DAR... FĂRĂ EFECT!im

CANNES, 12 (prin telefon). Na
ționala noastră de juniori a pier
dut meciul său de debut cu Italia, 
din „nocturna" care s-a terminat 
dincolo de miezul nopții pe „Stade 
des Hesperides". Acest 0—1 (0—1), 
care înseamnă automat și elimina
rea din lupta pentru primele 4 
locuri, este considerat, însă, de mai 
toată lumea prezentă aici (inclusiv 
de ziariștii francezi) ca nedrept. 
Pentru că o repriză întreagă, cea 
secundă, s-a . disputat. într-un sin-, 
gur sens, 35 din cele 40 de minute 
fundașii echipei române a.flîndu-se 
pe linia de centru sau în jumătatea 
de teren adversă în căutarea ega- 
larii care ar fi adus c&lificarea (la 
acest turneu, în caz de egalitate, se 
califică echipa cu un raport de 
cornere superior, iar formația noas
tră avea un avantaj net în această 
direcție). O repriză întreagă de 
asalt continuu, care n-a putut adu
ce, însă, succesul dorit de cei apro
ximativ 8 000 de spectatori. Aceștia, 
iubind cu o pasiune rar întîlnită 
spectacolul fotbalistic, au încurajat 
permanent echipa mai tehnică, mai 
bună, fiind evident dezamăgiți de 
antijocul formației italiene. Și a 
fost, într-adevăr, foarte dificil de 
jucat împotriva unei echipe care 
trei sferturi din meci a tras prin 
toate mijloacele cu putință de re
zultat, armele sale din repriza se
cundă fiind nu atît tragerile de 
timp, cit ploaia de faulturi, ceea 
ce a dus, pînă la urmă, la elimi
narea căpitanului formației, Britti 
(min. 78), și la trei cartonașe gal
bene arătate jucătorilor italieni.

Dincolo de „maniera" de joc a 
adversarului, trebuie să includem 
în cauzele insuccesului și carențele 
tinerilor noștri jucători. Ele au por
nit de la acel început nesigur de 
meci, cînd apărarea a fost șovăiel
nică și a primit ușor golul, în min. 
11 (Elisei a ratat intercepția, dar 
și Cotigă a greșit, nemarcîndu-1 
strict pe Biazzati, care a șutat liber 
de la 10 m înscriind) și s-au am
plificat, paradoxal, pe fondul jocu
lui superior din repriza secundă. 
Atunci, elevii lui Constantin Arde- 
leanu și Ion Voinescu au avut 
foarte multe ocazii de egalare 
(Grosu a fost timid în min. 47 și 
63 ; Elisei a semiluftat la 12 m pe 
un culoar liber în min. 58 ; lovi
turile libere din min. 57, 64 și 70 
executate de Vrînceanu și Grosu 
au trecut la cîțiva centimetri de 
poartă, Șurenghin a tras prea slab 
în min. 55 și 78), dar în dominarea 
categorică s-a abuzat de pasa îna
poi și foarte rar s-a găsit cineva

Pronosport unde găsiți și prospec
tele tragerii.

★
Programul concursului Pronosport 

de duminică 14 aprilie 1974 cu
prinde următoarele întîlniri : I. Bo
logna — Genoa ; II. Fiorentina — 
Roma ; III. Foggia — Torino ; IV. 
Juventus — Cagliari ; V. Lanerossi
— Inter ; VI. Lazio — Verona ; VII. 
Milan — Napoi ; VIII. Sampdoria
— Cesena ; IX. Caraimanul — Ști
ința Bacău ; X. C.F.R. Pașcani — 
C.S.M. Suceava ; XI. Nitramonia — 
Șoimii Sibiu ; XII. Industria Sîrmei
— Corvinul ; XIII. Minerul Baia 
Mare — Unirea Arad. 

du-și, deseori, zona de activitate. 
Alături de el, Petrescu s-a infiltrat 
cu succes printre apărătorii ad- 
verși, fructificînd de două ori ; o 
dată, fundașii oaspeți. în încerca
rea lor de a stopa acțiunea, l-au 
și faultat în careu, dar din păcate 
Șutru a executat slab lovitura de 
pedeapsă, ratînd astfel posibilitatea 
de a mări diferența de goluri.

Evoluția liniei de fundași a for
mației noastre nu s-a ridicat la ni
velul celei de înaintare. Deși an
trenorul Popescu a efectuat unele 
modificări pe parcurs, componenții 
acestei linii au comis unele ine
xactități, au ezitat de multe ori 
să intervină decisiv în destrămarea 
atacurilor adverse- Din păcate, nici 
portarul Bathori I n-a fost în „zi 

contribuit, în 
crearea unei 
rîndurile de- 
el a primit 

bună", ceea ce a 
unele perioade, la 
stări de tensiune în 
fensivei. De altfel, 
nepermis de ușor cel de-al doilea
gol. Fiindcă am amintit de înscrie
rea acestui gol, este cazul să ară
tăm că două din cele trei goluri ale 
oaspeților au fost realizate din fa
ze fixe, fapt ce demonstrează că, 
apărătorii noștri nu sînt pregătiți 
să contracareze asemenea faze. 
Dar. nici înlocuitorul lui Bathori 
I, portarul Albu, nu a arătat ace
eași siguranță ca în partidele din 
campionat.

în prima sa partidă internaționa
lă amicală, selecționata Diviziei B 
a dovedit o bună pregătire fizică 
și că știe să treacă peste momen
tele dificile.

Meciul de săptămîna viitoare, de 
la Buzău, de data aceasta în com- 

asume responsabilitatea anga- 
ofensive și a șutului la poartă, 
capitolul în care de la Augus- 

așteptam mai 
dar ei au fost primii din

să-și 
jării 
E și 
tin, Leac și Grosu 
mult, 
echipa noastră care ne-au dezamă
git, avînd în vedere posibilitățile 
lor.

Dincolo de toată supărarea și de 
circumstanțele obiective ale acestei 
înfrîngeri, trebuie să recunoaștem 
că singura explicație de bază pe 

. cape o. vom căuta nu va., depăși. 
cadrul echipei noastre. Și, totuși, 
trebuie să amintim o. fază din min. 
80, atunci cînd Agiu, țîșnit singur 
în-; careul de -6 m, a- fost discret 
tras de tricou și dezechilibrat fără 
ca arbitrul francez R. Viglioni 
(care, în general, a condus cu gre
șeli această partidă) să acorde ceva. 
Astfel, deși a avut o repriză bună 
care i-a adus simpatiile publicului 
local, echipa noastră va juca 6îm- 
bătă (n.r. azi) doar pentru jumăta
tea inferioară a clasamentului fi
nal, cînd va întîlni selecționata 
Ungariei, cea învinsă joi noaptea 
cu 3—1 (2—1) de echipa Braziliei. 
Iată și formația noastră, utilizată 
în meciul cu Italia :

Moraru — COTIGA, AGIU, Popa, 
Elisei — HURLOI, Augustin (min. 
70 Naghi) — Roșu (min. 41 SU- 
RENGHIN), Leac, Grosu, VRÎN
CEANU.

Turneul continuă cu toate privi
rile spre configurația finală.

Mircea M. IONESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

LA JUMĂTATEA RETURULUI,

• Dispute pasionante pentru locul secund in cele 8 serii
Cu etapa programată mîine, 14 

aprilie, Campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor pășește în 
a doua jumătate a returului. Iată 
de ce ni se pare oportun să pre
zentăm celor ce urmăresc această 
competiție a speranțelor fotbalului 
nostru situația existentă în partea 
superioară a clasamentelor celor 
opt serii, aceea care interesează 
în mod deosebit, fiind vorba de de
semnarea echipelor participante la 
turneul final.

SERIA I
1. Lie. de fotbal Bacău 18 14 3 1 55— 8 31
2. Șc. sp. Tecuci 18 13 2 3 52—13 28
3. S.C. Bacău 18 10 3 5 43—16 23
4. Politehnica lași 18 9 5 4 41—15 23

SERIA A II-A

1. Steaua „23 August" 18 15 2 1 51—11 32
2. Rapid București 18 9 9 0 44—10 27
3. F.C. Constanța 18 9 7 2 23—10 25
4. Progresul Brăila 18 10 3 5 26—17 23

SERIA A HI-A
1. Progresul București 18 16 2 0 47— 3 34
2. Petrolul 18 14 2 2 34—14 30
3. Liceul „M. Viteazul" BUC.

18 11 3 4 37—23 25
4. Steaua București 18 11 1 6 41—21 23

SERIA A IV-A

1. F. C. Argeș 17 16 1 0 62— 5 33
2. Univ. Craiova 18 11 5 2 54—16 27
3. Cimentul Tg. Jiu 18 10 5 3 25—12 25
4. Chimia Rm. Vîlcea 18 9 5 4 31— 9 23

SERIA A V-A
1. U.T. Arad 18 13 4 1 45-11 30
2. C.F.R. Timișoara 18 14 1 3 56—13 29
3. Șc. sp. Gloria Arad 18 12 4 2 25—10 28
4. Politehnica Tlm. 18 10 3 5 23—15 23

SERIA A VI-A

1. C.F.R. Cluj 18 16 2 0 55— 9 34
2. „U“ Cluj 18 13 3 2 63—18 29
3. F.C. Bihor 18 14 0 4 81—14 28
4. Sc. sp. Victoria Cărei

18 11 1 7 42—23 23

SERIA A VII-A

1. Oltul Sf. Gheorghe 18 13 1 4 33—17 27
2. steagul roșu Brașov 18 10 4 4 38—19 24
3. Șc. sp. Brașov 18 11 2 5 29—15 24
i. Șo. sp. Sibiu 18 9 5 4 2U-25 91

sub așteptări.
partidelor de 
amatorilor de

examene dificile în 
F. C. Galați și, res- 
Pașcani, dar liderul 
că joacă pe propriul 

sucevenii vor

pani» formației similare a Bulgar 
riei, se anunță interesant, consti
tuind, totdată, o bună ocazie de... 
reabilitare, pentru acei dintre jucă
tori care, la Drobeta Tr. Severin, 
au avut o evoluție

★
Mîine, în lipsa 

Divizia A. atenția 
fotbal va fi îndreptată cu un mai 
mare interes spre etapa a XXIII-a 
a diviziei secunde. în programul 
zilei figurează o serie de întîlniri 
cu miză, atît pentru echipele din 
plutoanele fruntașe, cît și pentru 
cele din zonele periferice. în se
ria I, Gloria Buzău și C.S.M. Su
ceava susțin 
fața echipelor 
pectiv, C-F.R. 
are avantajul 
teren, în timp ce 
evolua la Pașcani. în seria a Il-a, 
C.S.M. Rm. Vîlcea va întîlni pe 
una dintre performerele etapei tre
cute — Carpați Brașov (învingă- 
toarea Tractorului Brașov cu 5—1), 
iar cealaltă pretendentă la șefie, 
Șoimii Sibiu, se 
găraș, unde va 
avidă de puncte 
seria a IlI-a, se 
ușoară pentru
Satu Mare, F. C. Bihor, U.M., Ti
mișoara). deoarece ele vor evolua 
acasă, în compania unor adversare 
situate în partea a doua a clasa
mentului, Minerul Cavnic, Metalur
gistul Cugir și, respectiv, Olimpia 
Oradea.

va deplasa la Fă- 
juca cu o echipă 
— Nitramonia. în 
pare că va fi o zi 
fruntașe (Olimnia

Pompjliu VINTILA

Azi, pe stadionul Politehnica 
REPREZENTATIVA DE TINERET 

(sub 21 de ani) — 
SPORTUL STUDENȚESC

Astăzi, de la ora 16.30, pe stadionul 
Politehnica, reprezentativa de tineret 
(sub 21 de ani), care se pregătește pen
tru întîlnlrea eu formația similară a 
Ungarie* de miercuri 17 aprilie, va sus
ține un rr«s,ci de verificare întîlnlnd di
vizionara A Sportul studențesc.

inobie.f.x-DWxi.c AFOSTO EIAPA CU MULTE SURPRIZE
Din jocurile campionatului Diviziei 

C, ediția 1973—1974, s-au disputat a- 
proape două treimi, dar nu se între
văd încă echipele care vor termina 
competiția în fruntea seriilor. în 10 
din eele 12 serii, liderele se află la 
maximum două puncte distantă fată 
de următoarele clasate, doar două 
fruntașe au o situație oarecum con
solidată, Relonul Săvinești (seria a 
Il-a — cu .5 puncte avans) și I.C-I.M. 
Brașov (s. XII — 3 p.). In ultimele 
două etape, a XVIII-a și a XIX-a,- 
am asistat la cite o „rocadă" in frun
tea a două serii, Minerul Lupeni a 
luat locul Victoriei Călan (s. VII) și 
Triumf a detronat pe Voința, care 
conducea în grupa bucureșteană din 
etapa a XII-a. O „stabilitate" mare au 
și unele .divizionare C din partea de 
jos a ierarhiei seriilor, fiind echipe 
care nu au părăsit locurile 16 de la 
începutul campionatului (Sportul 
I.C.M.A. Ciorogîrla, Carpați Nehoiu, 
Petrolul Videle, Hebe Sîngeorz Băi, 

/ Furnirul Deta ș.a.).
In ultima etapă s-au înregistrat 

citeva surprize. Astfel, Furnirul Deta 
a realizat un egal cu prima clasată 
în seria a VIII-a, Minerul Moldova 
Nouă, iar C. S. Oltul Sf. Gheorghe, 
una dintre cele mai bune formații ale 
campionatului, care conduce de mult 
timp în seria a Xl-a, a fost învinsă 
de Hebe Sîngeorz Băi. Au mai fost 
și alte rezultate neașteptate, ca de 
pildă semieșecul pe teren propriu al 
fruntașei seriei I, A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc, înfrîngerile liderelor din

SERIA A VIII-A

1. A.S.A. Tg. Mureș 18 15 2 1 60— 4 32
2. Corvinul Hunedoara 18 10 5 3 36—10 25
3. Liceul nr. 2 Deva 18 11 2 5 46—19 24
4. Chimica Tîrnăvenl 18 10 3 5 48—27 23

Comparînd această situație din 
cele opt serii cu cea existentă la 
începutul returului — o singură 
schimbare de lider. U.T.A. a tre
cut pe primul loc, făcînd „rocada" 
cu C.F.R. Timișoara, dar disputa 
pentru poziția fruntașă este depar
te de a se fi încheiat. Mai mult, 
de „cearta" celor două — C.F.R. 
și U.T.A. — ar putea profita o a 
treia echipă, Șc. sp. Gloria Arad, 
ajunsă foarte aproape de primul 
loc. Atrage atenția, în al doilea 
rînd, și faptul că Oltul Sf. Gheor
ghe continuă să conducă plutonul 
seriei a VlI-a, deși antrenorii ce
lor două echipe brașovene, Steagul 
roșu și Școala sportivă, afirmau că 
în primăvară vor juca mai ener
gic pentru a depăși ambițioasa 
formație din Sf. Gheorghe.

în schimb, nimic nou în celelal
te serii ale campionatului. Liceul 
de fotbal Bacău, Steaua „23 Au
gust", Progresul București (cu toa
te că a mai pierdut din avantajul 
avut la ’ un moment dat ; aceasta 
s-a datorat, însă, faptului că din 
echipa care a jucat în toamnă cîți
va jucători au fost promovați în 
Divizia B), F. C. Argeș, C.F.R. 
Cluj și A.S.A. Tg. Mureș, evoluînd 
foarte bine și în aceste prime eta
pe ale. returului, rotunjindu-și și 
mai mult golaverajele, își păstrează 
intacte șansele de a se număra 
printre finalistele turneului. Devi
ne foarte aprinsă, însă, bătălia pen
tru locul 2 în cele mai multe din
tre serii, tocmai pentru că echipele 
clasate pe aceste locuri vor susține 
baraje, patru califieîndu-se pentru 
turneul final. Care vor fi ele ? De
sigur, răspunsul îl vor da doar eta
pele care au mai râfflȘS de jucat.

LOTUL 
reprezentativ 

PLEACĂ AZI
(Urmare din pag. 1)

de comportarea sa în campionat, pe 
întreaga perioadă a turului și, a- 
poi, în retur. Antrenorul Valentin, 
Stănescu a declarat că speră ca lo
tul, care cuprinde elemente de per
spectivă, într-o bună formă, să aibă 
comportări și să obțină rezultate 
onorabile în două dintre cele mat 
puternice țări ale continentului 
„fotbalului fierbinte";

Astăzi, în primele ore ale dimi
neții, echipa națională de fotbal a 
României urmează să plece spre 
America de Sud, unde va susține 
primele jocuri oficiale inter-țări, pe 
stadioanele lor, cu fruntașele aces*. 
tui continent, campioana mondială, 
Brazilia și faimoasa sa rivală întru 
supremație, Argentina. E una din
tre cele mai dificile misiuni în 
care s-a angajat „unsprezecele" ree 
prezentativ în întreaga sa activita
te ; avînd în vedere că el evoluea
ză la Sao Paulo și Buenos Aires: 
într-un moment cînd se încearcă o 
remaniere a sa și cînd au interve
nit și unele indisponibilități. Reca- 
pitulind : ~

—■ lotul prezintă, în mare majo
ritate, jucători tineri sau foarte 
tineri, debutanți sau aproape, aflați 
în plină perioadă de teste spre de
plina edifjeare a posibilităților lor ;

— lotul apelează la puțini dintre 
jucătorii să experimentați, cu un 
bogat palmares internațional (Dinu,. 
Lucescu), avînd de suportat greul 
handicap al absențelor intervenite 
în ultimele săptămîni : Răducan". 
Dobrin, Dumitru, Dumitrache. E 
sigur că dacă nu toți, cel puțin trei 
dintre aceștia ar fi figurat în „un-, 
sprezeceie” de începere a meciului 
cu Brazilia.

Componenții expediției sud-amer 
ricane au de depășit, prin urmare-,, 
în afara obiectivelor și importan
telor dificultăți ale turneelor, pro
priile dificultăți. Ne exprimăm spe
ranța că cei 18 jucători, împreună 
cu conducătorii lor tehnici, vor 
face totul spre a se dovedi la înăl
țimea unei misiuni atît de impor
tante pentru echipa noastră națid-ț 
naiă, partidele pe terenurile lor cu 
două dintre cele mai celebre se
lecționate ale lumii.

Să urăm deplin succes interna
ționalilor noștri pe care iubitorii 
sportului îi vor urmări cu tot in? 
teresul în turneul lor !

III și X, Unirea Focșani, r«s- 
Minerul Baia Sprie.

păcate, nu am putut remarca 
ameliorare în privința sporti- 
Joi, de exemplu, comisia de

seriile 
pectiv,

Din 
nici o 
vității. 
competiții și disciplină a federației a 
avut din nou mult de lucru. Numărul 
jucătorilor eliminați de pe teren pen
tru acte nesportive. se prientine încă 
ridicat, iar cel al contestațiilor creste 
cu fiecare etapă. Continuă din par
tea unor conducători și-antrenori a- 
titudinea reprobabilă de nerespectar.e 
a regulamentului campionatului, mai 
ales Ia capitolul „jucători peste 26 dȘ 
ani". Se constată frecvente substituiri 
de jucători, legitimări duble etc. Dar 
nu este mai puțin adevărat și faptul 
că unele conduceri de echipe caută 
să cîștige cele două puncte nu pe te
ren ci la „masa verde"- De pildă. 
A. S. Victoria Craiova contestă vizele 
medicale ale jucătorilor echipei 
C.F.R. Craiova, efectuate de o poli
clinică teritorială. ROVA Roșiori Con
testă jocul cu Petrolul Videle, care 
a avut pe foaia de arbitraj un jucă
tor cu dublă legitimație, care, însă, 
nu a apărut pe teren etc. Măsurile 
luate de comisie, în toate cazurile, 
au fost, după părerea noastră, juste 
Cele două contestații amintite au fost 
respinse, dar în cazul jucătorului de 
la Petrolul Videle, T. Badea, s-a a- 
plicat o suspendare pe trei luni- S-a 
admis, în schimb, contestația forma
ției T. M. București, care a cîștigat 

cu 3—0 (pe teren 
Slobozia cu Azotul, 
echipă a avut tre- 
arbitraj 5 jucători, 
peste 26 de ani !

la „masa verde" 
0—2) jocul de . la 
pentru că această 
cuți pe foaia de 
în loc de patru, .
Sancțiuni aspre au primit, printre al
ții, următorii jucători : cîte 5 etape 
de suspendare Șt. Mihalcea (Oltul 
Rm. Vîlcea) și P. Dumitrescu (Chi
mistul Rm. Vîlcea), 6 etape I. Die 
(Metalurgistul Sadu), 
Aldea (Constructorul 
V. Drăgușin (Unirea Drăgășani). cîte 
3 etape M- Miculescu (Dunărea Cala
fat) și N. Mihălțan (Bihoreana Mar- 
ghita) etc.

cite 4 etape I. 
Alba Iulia) și

T. RABȘAN

ARBITRII PARTIDELOR
ETAPEI A XXIIka

A DIVIZIEI B
SERIA I

• Caraimanul Bușteni — Știința Ba
cău : N. BAHNA (Tîrnăveni) 0 C.S-U. 
Galați — Metalul Mija : R. ȘERBAN 
(Craiova) 0 S. C. Tulcea — Ceahlăul 
P. Neamț : GH. VASILESCU II (Bucu
rești) 0 C.F.R. Pașcani — C.S.M. Su
ceava : C. GHIȚA (Brașov) 0 Gloria 
Buzău — F.C. Galați : C. GHEMIGEAN 
(București) • Progresul. Brăila — Vic
toria Roman ; C. BĂRBULESCU (Bucu
rești) 0 Celuloza Călărași — Viitorul 
Vaslui : M. BADULESCU (Caracal) 0 
Constructorul Galați — Metalul Plo- 
peni : GH. LIMONA (București) 0 Pe
trolul Moineștl — Oțelul Galați : Gil. 
MANOLE (Galați).

SERIA A II-A

0 Metalul București — Tractorul Bra
șov : EM. PAUNESCU (Vaslui) 0 Mi
nerul Motru — Dunărea Giurgiu : I. 
HAIDU (Caransebeș) 0 Nitramonia Fă
găraș — Șoimii Sibiu : V. IACOB (Ora
dea) 0 Metrom Brașov — C.S. Tirgo- 
vlște : I. RUS (Tg. Mureș) 0 C.S. Rm. 
Vîlcea — Carpați Brașov : V. TRIFU 
(Baia Mare) 0 Flacăra Moreni — Di
namo Slatina : T. ONIGA (Iași) « Gaz 
metan Mediaș — S.N. Oltenița : V. CA- 
TANA (Cărei) « Electroputere Craiova
— Autobuzul București: P. CAPRITA 
(Brăila) • Progresul București — Me
talul Drobeta Tr. Severin : Gr. BIRSAN 
(Galați).

SERIA A III-A '

e Ind. sirmel C. Turzil — Corvinul 
Hunedoara : S. DHAGULICI (Drobeta 
Tr. Severin) 0 Arieșul Turda — Mure
șul Deva : A. GHIGEA (Bacău) « Vic
toria Cărei — C.F.R. Timișoara : I. TTF 
REA (Cluj) 0 Olimpia Satu Mare — 
Minerul Cavnic : TR. MOARCAș (Bra
șov) 0 F.C. Bihor — Metalurgistul Cu
gir : I. CtMPEANU (Cluj) 0 Minerul 
Baia Mare — Unirea Arad : GH. PO- 
POVICI (București) 0 Gloria Bistrița
— Vulturii Textila Lugoj : 1. BĂRBII 
(Deva) e Minerul Anina — Textila 
Odorhel : A. CRIȘAN (Arad) 0 U.M T.
— olimpia Oradea ; V. GRIGOREscu 
(Craiovar.



CAMPIONATUL* EUROPEAN DE RUGBY PENTRU JUNIORI

IN SEMIFINALE. ROMANIA INTILNESTE AZI ITALIA
7

HEIDELBERG, 12 (prin telefon). 
Prima zi a campionatului european 
de rugby pentru juniori, ce se desfă
șoară sub egida F.I.R.A., a otos în 
evidentă echipele cu șanse la cuceri
rea trofeului, deținut deocamdată de 
echipa României, cîștigătoare a ulti
melor două ediții (Roma 1972 și 
București 1973). în urma rezultatelor 
înregistrate, în cursă au mai rămas 
rep.ezentativele ROMÂNIEI. Italiei, 
Franței și Spaniei, două dintre ele 
urmînd să joace luni partida finală.

Juniorii noștri au. avut, joi, «a par
tener de întrecere lin adversar ce nu 
a dispus de Suficiente cunoștințe 
tehnico-tactice. pentru a opune e re
zistență deosebită. De aceea, după 
cum se știe, XV-le român a învins 
pe Cel al Iugoslaviei cu 35—6. E ca
zul să reamintim, totuși, că sportivii 
iugoslavi se e£LA pentru prima oară 
la o asemenea competiție, plătind 
tribut lipsei de experiență, deși cîti- 
va dintre companențli echipei au fă
cut dovada unor frumoase calități. în 
aceste condiții, reprezentativa Româ
niei a avut_ o misiune ușoară, învin- 
gînd clar, fără a forța, punînd in 
aplicare o, gamă variată de scheme 
tactice. Rachetul de înaintași (Jianu, 
Ebu, Răîleanu, Drumea, Ionescu, Mu
tări u, Ion, Tudose) a manifestat o 

, bună forță de împingere în grășnezi 
— atit în eele ordonate, cît și în cele 
spontane —, ceea ca a permis un mai 
bun control al balonului. De mențio
nat că, în urma a două grămezi la 
»5 Bietri*, Tudoae a înscris de tot

etîtea ori, ca urmare a purtării balo
nului pînă în terenul de țintă de 
către compartimentul înaintării. Dar 
nu trebuie să uităm faptul că înain
tașii noștri au ținut uneori prea mult 
mingea, fără să o transmită liniei 
de trei sferturi, astfel că acțiunile 
deschise au fost mai puține la nu
măr, însă întotdeauna perieujoase. O 
surpriză plăcută a constituit-o mijlo
cașul La grămadă Jurj, care, devenit 
titular în ultimul moment, s-a achi
tat foarte bine de sarcinile postului 
său.

„Treisferturile" nu au avut 
multe situații de rezolvat, 
comportat, în general, bine 
sigurat o bună circulație a 
deși au comis cîteva greșeli 
ment, faivorizînd stoparea 
noastre de atac de către__ ____ _
Celor remarcați li se adaugă și fun
dașul Milcă. Precis în jocul pe fun
dul terenului, el s-a intercalat dese
ori în atac, contribuind efectiv la ma
jorarea scorului. Mai puțin inspirat 
s-a dovedit el însă la transformarea 
încercărilor și a unor lovituri de pe
deapsă.

prea 
EL s-au 
șl au a- 

batonului 
de plasa- 
acțiuniloi 
adversari.

în ansamblu, echipa s -a comporta* 
bine, deși pentru meciurile viitoare
— primul fiind cel de sîmbătă, cu 
Italia — se impune o mobilizare mai 
mare, o atenție sporită la execuțiile 
tehnice individuale și la aplicarea ri
guroasă a tacticii indicate de antre
nori. Formația Italiei, care în partida 
cu Marocul ne-a lăsat impresia că 
are o cotă valorică mai scăzută decît 
la ediția precedentă, va fi totuși un 
adversar mai dificil, marocanii neso- 
licitîndu-i în mod deosebit. In întîl- 
nirile de pînă acum, echipa noas
tră are avantaj : 6—0 în 1969 la Bar
celona, 9—6 în 1973 La București.

Și în cealaltă semifinală, Franța
— Spania, se conturează o luptă 
deschisă, deși toate pronosticurile se 
îndreaptă spre reprezentanții „coco
șului galic". Să nu uităm, însă, că în 
1972, la Roma, spaniolii i-au învins 
pe francezi !

Programul de azi. locurile I—IV : 
România — Italia, Franța — Spania : 
locurile V—VIII : Maroc — Iugosla
via, R.F.G. — Cehoslovacia.

Emanuel FÂNTANEANU

r

I TURNEE DE )ENIS
MONTE CARLO. — In sferturile de 

«nală ale turnqgguj W.C.T. (gaupa I). 
file Năstase l-a Învins In două seturi 
pe australianul John Alexander: 7—6. 
6—4. In semifinale, catmpionul român
II întâlnește pe americanul Marty Rie- 
ssen, care a dișpus cu 7—5. 6—3 de —- 
Bfricanul Cliff Drysdaile. celelalte par
tide : Pattison — Taroczy 6—1, " “ 
6—2 ; Maud —. Estep 7—6; 3—6, 6—4.

In partidele pentru sferturile de finală 
ale probei de dublu bărbați: Alexander,. 
Dent (Australia) — Kary (Austria), 
Szoke (Ungaria) 6—4. 6—2; Gorman, Van 
Dillen (S.U.A.) — Carmichael (Franța), 
Ruffels (Australia) 6—3, 7—6; Hewitt, 
McMillan (R.S.A.) — Năștase (România), 
Bartheț (Franța) 7—«. 6—4; Orantes 
(Spania). Roche (Australia) — Drysdale, 
Maud «R.S.A) 6—3, 6—7, 4—3.

ORLANDO. — In optimile de 
ale turneului pentru grupa a 
Circuitului W.C/l’., australianul 
Newcomb, l-a eiunlhat In două 
6—1, 6—1 0e compatriotul său 
Masters. Intr-o altă partidă, 
Mottram (Anglia) l-a întrecut 
6—7, 6—0 pe Dick Stockton 
Alte rezultate c Paul Ramirez 
Gottfried 6—3, 6—2; Raz Reid 
Craebner 6—i. 7—5.

TOKIO. — In sferturi de finală (gru
pa a IH-a W.C.T.); campionul suedez 
BJSrn Borg l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
argentinianul Guilermo Villas, iar spa
niolul Juan Gisbert a dispus cu 7—6, 
6—1 de americanul paul Gerken. Prin
cipalul favorit al concursului, austra
lianul Rod Laver, l-a întrecut îp trei 
seturi : 6—3, 4—6. 6—1 pe Ray Mdore 
(R.S.A.). Rezultate înregistrate în pro
ba de dublu : Borg, Bengtson (Suedia) 
— Laver. Dlbley (Australia) 6—3. 6—4; 
Munoz (Spania), ZugarelU (Italia) — 
Ton Țlrlac (România), Panatta (Italia) 
4—6. 6—2, 7—6; COX (Anglia), Kamlwa- 
zumi (Japonia) — Ishiguro, Watanabe 
(Japonia) 8—1, 6—2.

sud-

1—6,

finalii 
H-a a

John 
seturi: 
Geoff 

Buster
cu 6—3, 
(S.U.A.).

— Brian
— Clark)

•»

CAMPIONATELE
DE GIMNASTICĂ

(Urmart din pag. 1)

rut cea mai mare notă, 9£0. Dinții 
participanții străini au fost aplaudați 
cu căldură, în afara celor doi spor
tivi sovietici, Nikolai Ganin si Vla
dimir AhLadkin, gimnaștii italieni, 
care s-au impus la sărituri. Mauri-* 
zio Milaneto s-a clasat pe locul in-* 
tîi cu 9,15, iar cel de-al doilea spor
tiv italian, Angelo Zuoca, pe locul 
4—6 cu 8,85. După' exercițiile impu
se, la masculin conduce Dan Grecu, 
eu 54,70 p. Pe locurile urmfitaare 7 
Nikolai Ganjn S3,90, Mircea Gheor
ghiu (România)\ 53,53, Stefan Gall 
(România) 33(25, Maurizio Milaneto 
(Italia) 53,10, Reinhard Richly 
(R.D.G.) 52,6ft. • I

Astăzi, cînd sini programate exer-* 
cițiile liber alese, spectacolul sportiv 
promite a țs, mult snai interesant, lup" 
ta pentru /primele locuri mai specta
culoasă jT mai dSrză.

POLOIȘTI

ROMANIcampionatele: mondiale de scrima-tineret

A. KUKI CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE
ISTANBUL, 12 (prin telefon). 

Respectînd ordinea clasică a des
fășurării marilor competiții, cam
pionatele mondiale de scrimă pen
tru tineret au început cu 
masculină de floretă în 
dar extrem 
Sergi Saray, 
comportarea 
lor aproape 
întrecere.

Cei trei 
Kuki, P. 
absolvit cu toții primul tur, impu- 
nîndu-se, cu deosebire, Kuki, care 
a fost cap de serie cu 5 victorii. 
Moise, în schimb, n-a reușit să-și

proba 
eleganta, 

de friguroasa sală 
fapt care influențează 
marii majorități a 
80 de participant!

ce
la

în turneul de la Sofia

TINERII

CONDUC
IN CLASAMENT

floretiști români,
Buricea și C. Moise,

A.
au

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

AZI SE DISPUTĂ ULTIMELE 4 FINALE
Maria Alexandru învinsă în turul II de Riedlova (Cehoslovacia)

(prin telefon). Vi-NOVI SAD, 12 
neri a fo<st una din cele mal pline 
zile ale campionatelor continentale. 
S-a jucat de dimineața pînă aproa
pe de miezul nopții, fără întreru
pere, la toate cele 16 mese. Con
comitent cu vizionarea partidelor 
specialiștii prezenți la Novi Sad 
comentau rezultatul finalei de 
dublu mixt de joi seara, în care 
perechea sovietică Zoia Rudnova- 
Stanislav Gomozkov a cucerit pen
tru a patra oară consecutiv titlul 
de campioană- a Europei, perfor
manță unanim apreciată ca ieșită 
din comun. La baza succesului au 
stat, fără îndoială, omogenitatea și 
maniera de joc a acestui cuplu, cu 
numeroasa acțiuni ofensive demara 
spectacol și în același timp extrem 
de eficace. De frumoase aprecieri 
s-a bucurat și perechea finalistă, 
a cehoslovacilor Alice Grofova și

DUBLU MIXT, finală : Rud-
nova, Gomozkov (U.R.S.S.) —
Grofova, Orlowski (Cehoslova
cia) 3—2 (16. —15. 16, —19, 10).

SIMPLU BARBATI. turul H : 
IJess (R.F. Germania) — Panait 
3—0; turul III Klampar (Unga
ria) — Neale (Anglia) 3—0. Wick- 
stroem (Suedia) — Jonyer (Un
garia) 3—1, Bengtsson (Suedia)
— Cordas (Iugoslavia) 3—0, Bar-
nazian (U.R.S.S.) — L1 e c k
(R.F.G.) 3—0.

SIMPLU FEMEI, turul II : Mol
nar (Ungaria) — Hendrfcksen 
(R.F.G.) 3—0. Kishazi (Ungaria)
— Andersson (Suedia) 3—2, Ried
lova (Cehoslovacia) — Alexandru 
3—2 (—8, — “ -...........................
(Ungaria) 
mersley 
(Polonia) 
slovacia) 
16. —17, 15 13) • optimi :
minier (R.F.G.)' -------
garia) - - ■
(U.R.S.S.) — Riedlova 3—1.
SIMPLU FETE, sferturi : 

Hellman (Suedia) — Antonian 
(URSS) 8—0, Fedorova — Hirsch- 
muller 3—0. Magos — Hammer- 
sley 3—2, Rudnova —, Silhanova 
3-0.

SIMPLU 
Johansson 
Klampar — 
slavla) 3—1. 
Stipanclcl 3—1, 
zsel 3—0, Wickstroem — 
(Cehoslovacia) 3—1. Surbek 
goslavla) — Strokatov ( 
3—1. Gergely — Gomozkov 
Bengtsson — Burnaztan 
sferturi ■ Johansson 
3—o, Orlowski 
Surbek 
gely —

23, —7, 14. 11). Magos 
— tesV 3—0. Ham- 
(Anglia) — Noworyta 
3—0. Silhanova (Ceho- 
— Vlaicov 3—2 (—21.

’ . ' ' . Hlrsch-
) — Kishazi (Un- 

3—2, Fedorova-Grinberg

BARBATI. optimî .•
— Sarkhoian 3—C, 
Karakasîevicl (iugo- 
Secretin (Franța) — 

Orlowski — Bdr- 
Kunz 

(lu- 
(URSS) 
' 3—1.

3—o :
Klampar 

_ S«cretin 3—2,
— Wickstroem 3—1, Ger- 

_ . Bengtsson 3—1.
DUBLU FETE, turul I : Vlaî- 

cov, Lesaî — Bakker, Wagema
kes (Olanda) 3—0. Alexandru, 
Grofova (Cehoslovacia) — Ka- 
linska, Noworyta (Polonia^ .3—1.

DUBLU BĂRBAȚI turul I ! Do- 
boși, Gheorgho — Owen, Ever
ton (Țara Galilor) 3—0.

Milan Orlowski, care și-a apărat 
cu multă dîrzenie șansele. Comen
tarii favorabile au fost exprimate 
și la adresa cuplului Maria Ale
xandru (România) — Anton Sti- 
pancici (Iugoslavia), întrecut cu 
mare dificultate de campionii euro
peni. după ce condusese cu 2—1 la 
seturi șl 19—17 în setul al patru
lea. Ziarul „Sport" din Belgrad 
subliniază, sub semnătura lui V. 
Nedelkovici, că „cuplul Maria Ale
xandru-Anton Stipancicl a avut cel 
mai greu culoar, întilnind în fieca
re tur adversari valoroși. Cu un 
plus de decizie în finalul intîlnirii. 
perechea româno-iugoslavă ar fi 
putut cîștiga meciul din semifinală 
cu Rudnova-Gomozkov. Oricum, me
dalia de bronz este meritorie". Să 
adăugăm că și cealaltă pereche se- 
mifinalistă, Bergeret-Secretin (Fran
ța) a primit, la rîndul ei, medalia 
de bronz.

Trecînd la relatarea întrecerilor 
de vineri, trebuie să spunem din 

■ capul locului că acestea nu ne-au 
fost favorabile. Maria Alexandru a 
fost întrecută în turul doi al pro
bei de simplu de tinăra jucătoare 
cehoslovacă Hana Riedlova, cam
pioana de junioare a Europei. în
ceputul partidei a aparținut ro
mâncei, care a cîștigat primul set 
la 9 și a avut avantaj în cel de-ai 
doilea : 20—18 și 21—20. Ea pierde, 
totuși, acest set dar îl cîștigă pe 
următorul la 7 ! După ce Riedlova 
își adjudecă al patrulea set, Ale
xandru conduce cu 4—0 și 10—9 în 
manșa decisivă, dar dă semne vă
dite de nervozitate, nu se mai 
poate concentra și pînă La încheie
rea meciului nu mai realizează 
decît un punct.

Celelalte jucătoare ale noastre, 
Eleonora Vlaicov și Magdalena Le- 
sai, au fost și ele eliminate în turul 
secund, ca și Panait, singurul spor
tiv român care trecuse de primul 
tur.

în afara eliminării Măriei Ale
xandru, reuniunea de dimineață a 
mai fost punctată de cîteva surprize. 
Astfel, maghiarul Jonyer, unul din
tre favoriții probei de simplu băr
bați, a pierdut la tînărul sportiv 
suedez Wickstroem, iar compatrioa
ta sa Beatrix Kishazi a fost între
cută de Ursula Hirschmuller, a 9-a 
jucătoare din R.F. Germania.

In reuniunea de după-amiază am 
notat surprinzătoarea înfrîngere 
suferită de campionul european 
Stelan Bengtsson în fața lui Ger
gely (Ungaria).

La ora .transmisiei telefonice se 
joacă semifinalele în probele de

La Novi Sad. s-a desfășurat 
Congresul Uniunii europene de 
tenis de masă, cu care prilej a 
fost ales noul comitet de direc
ție. Președinte este J. Schlaf 
(R.F.G.), vicepreședinte J. Nek- 
vasil (Cehoslovacia), secretar 
general Nancy Evans (Țara Ga
lilor). Membri : M. KapetanovicI 
(Iugoslavia) — președintele co
misiei tehnice. Sever Dăneț (Ro
mânia) — președintele comisiei 
de juniori. G. Lakatos (Ungaria) 
— președintele comisiei de clasi
ficări, G, Yates (Anglia) — pre
ședintele comisiei de publicitate 
și propagandă. L. Kammarslund 

' (Suedia) — președintele comisiei 
de antrenori. L. Makarov 
(U.R.S.S.) — președintele comi
siei de arbitri, și G. Duclos 
(Franța) — membru. Tot cu a- 
neastă ocazie s-a hotărît ca 
viitoarea ediție a campionatelor 
europene să se dispute în 1976 
la Praga.

simplu. Sîmbătă, în ultima zi a 
campionatelor, vor fi cunoscuți 
ultimii campioni, Ia simplu băr
bați. simplu femei, dublu bărbați 
și dublu femei.

Constantin COMARNISCHI

Campionatele de sărituri pentru juniori

EVOLUȚII FRUMOASE Șl IN ULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR

ÎNTRECERII FLORETIȘTILOR
găsească ritmul și a trecut mai 
greu (cu 3v) în turul II, în care 
a realizat 2v și, în asaltul decisiv 
pentru promovarea lui în episodul 
următor, a pierdut în fața polone
zului Robak, astfel că a ieșit din 
competiție

In turul III, echivalent cu sfer
turile de finală ale campionatului 
Buricea a început bine, obținînd o 
victorie foarte ușoară asupra italia
nului Carpentieri (5—0), dar în a- 
saltul următor, în care l-a întîl- 
nit pe polonezul Martewicz, 
grăbit și a comis greșeli care 
înlesnit victoria adversarului
5—3. întîlnindu-1, în continuare, pe 
elvețianul Lamont, Buricea a a- 
buzat de contra-atacuri insuficient 
pregătite și a pierdut din nou 
(2—5), așa încît a ieșit și el din 
cursă.

Kuki, după ce s-a numărat și în 
turul II printre cei mai buni tră
gători ai Seriei sale, realizînd 4v, a 
abordat sferturile de finală pe cît 
de decis pe atît de lucid, pune-

s-a 
au 
cu

tind clar și dobîndind două victo
rii la scoruri concludente: 5—2 cu 
polonezul Robak și, apoi, 5—0 cu 
Koch (R.F. Germania). Cu aceste 
victorii (grupele sferturilor 
nală au fost alcătuite din 
trăgători), Kuki a obținut 
carea în semifinale. S-au mai ca
lificat pentru semifinale și campio
nul mondial de anul trecut, fran
cezul Pietriiska, precum și vice- 
campionul probei din 1973. vest- 
germanul Behr.

La ora efectuării convorbirii 
noastre telefonice urmau să încea
pă asalturile din cele trei grupe 
semifinale, urmînd ca trăgătorii cla
sați pe primele dotiă locuri în fie
care grupă să-și dispute întîietatea 
în finala competiției.

Așa cum se preconiza din aju
nul începerii actualei ediții a cam
pionatelor, finala floretiștilor se 
desfășoară în ziua următoare, mai 
exact sîmbătă (N.R. astăzi) în 
cursul serii.

In turneul de șah

de la

FLORIN

IN

Los Angeles

GHEORGHIU

FRUNTE
partidelor din runde-Disputarea

Ie a 4-a și a 5-a ale turneului in
ternațional de șah de la Los An
geles a adus în fruntea clasamen
tului pe marele maestru român 
Florin Gheorghiu. El totalizează a- 
cum 31/. puncte, după o victorie la 
maestrul american Mednis și o re
miză cu Kim Commons, un jucător 
din orașul gazdă al întrecerii.

Florin Gheorghiu este urmat în 
clasament de un pluton de patru 
jucători, toți cu cîte 3 puncte : 
Gligorici (Iugoslavia), Kaplan (Por
to Rico), Mednis și Saidy (ambii 
S.U.A.).

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE

FINLANDA CEHOSLOVACIA 5-2 !
De vineri, 5 aprilie, atenția iu

bitorilor de hochei este ațintită 
spre, marele patinoar artificial aco
perit „Jăâhalli", din Helsinki, unde 
are loc cel de al 40-lea campionat 
mondial. în anul în care se cele
brează o jumătate de veac de la 
inaugurarea, în 1924, a competiției.

Actuala ediție se desfășoară sub 
semnul echilibrului, al unei lupte 
deosebit de dîrze, este marcată de 
mari surprize. Echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și Suediei, care pînă 
acum se detașau net ca valoare, 
disputîndu-și, practic, titlul între 
ele, întîmpină o rezistență mult 
mai puternică din partea outside- 
rilor grupei. Iar echipa Finlandei, 
în mare progres de la un an la al
tul. a devenit un adversar reduta
bil, de care trebuie să se 
seamă.

A produs uimire rezultatul 
byului de miercuri seara, în 
echipa Cehoslovaciei a reușit să în
vingă la . un scor incredibil (7—2!) 
pe marea favorită a întrecerii, for-

Campionatul national de șah pe echipe

țină

der- 
care

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
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SOFIA 12 (prin telefon). — 
chipa de juniori a României a 
ținut cea de-a doua victorie 
turneul internațional de polo, 
trecînd la mare luptă echipa 
loniei, o formație mai matură
vîrstă și concepție de joc), care a 
terminat la egalitate, în prima zi, 
cu campioana continentului, Unga
ria. Conduși cu 2—0, juniorii ro
mâni au egalat și au luat condu
cerea cu 4—3 în repriza a 3-a. 
Apoi și-au mărit avantajul la 5—3. 
Polonezii au redus apoi din han
dicap (4—5), au avut superioritate 
numerică în ultimul minut, dar nu 
au mai putut marca. Scor final: 
5—4 (1—2. 2—1. 1—0, 1—1) pentru 
selecționata română, care conduce 
în clasament Au marcat: Die 
Gheorghe 2, Fejer, Lorincz 2, 
Sziics de la învingători, Sokalski 2, 
Sala, Majherski de la învinși.

în celelalte meciuri : Ungaria — 
Grecia 6—2 (1—0, 2—1, 2—0, 1—1) 
și Cehoslovacia — Bulgaria 9—8 
(2—3. 1—1, 3—3, 3—1)! în meciul 
următor, formația română o întîl- 
nește pe cea bulgară.

TOMA HRISTOV

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

MINUNI ALE TEHNICIIU. R. S. S
Ceea ce prezintă fotografia de mal 

jos nu este — cum. s-ar putea crede ia 
prima vedere — o simplă ambarcațiune, 
ci o mașină de zbor, capabilă să plu
tească pe suprafața apelor, dar și să 
urce in înălțime. -Avionul-amflbie 
ESKA-1 este ultimul tip produs de teh
nicienii Asociației unionale de salvare 
pe mare, care a intrat în exploatare, 
în cursul acestui an. Viteza sa de zbor

este de 120 km pe oră, reducîndu-se la 
jumătate in condițiile înaintării pe apă. 
Totodată, el este capabil să alunece șl 
pe pistele de gheață. Intr-un cuvînt. 
un aparat extrem de util în acțiunea do 
salvare, în orice anotimp. x

In fotografie : noul avion-amfibie 
Iuindu-și zborul de pe suprafața unul 
Iac.

R. P. BULGARIA CLUBUL ENTUZIAȘTILOR

Cea de-a treia și ultima zi a întrece
rilor campionatului republican <de sări
turi în apă pentru juniori ne-sț rezervat 
ieri dupĂ-airrtază cîteva constaturi plă
cute. Cea di*tîi a fost valoarea (ridicată 
a concux'ențiior, care ®-au Intwctat nu 
numai între ei, ci șl... cu ei înșlgi» 
oferindu~ne salturi spectaculoasea Pilnn-e 
săriturile care ne-au reținut atentia» .bb- 
tlnînd totodată și sufragiile artoitnlor, 
s-a aflav dublul salt și jumătate ilăstur- 
nat grupat, esecutat — cu brio ! a— de 
Elena Cirstică (13 ani 1), eleva antreno
rului ZJantelimon Decuseară. Un salA ia 
fel d«- frumos (și la ICI de greu) ^e"a 
prezentat și Junioara mara Mihaela A- 
tana^iu de la C.S. Școlarul. Este votba 
de,'un dublu salt și jumătate Înapoi jfhu- 
part, care are coeficientul de dificultate 
2,8. Eleva antrenorului N. Spariosu 
avîntat cu curaj și calm, în această să
ritură, a avut o „intrare14 bună, smiu- 
gînd aplauze (sincere l) cbiac șl adver
sarelor ei. Printre acestea s»e afla maes- 
tra sportului Socasna Preilpce^nu car«» 
fiind accidentată, a dat totușij dovada

„CUPA FEDERAȚIEI"

LA BASCHET

do sportivitate, apărîndu-șl șansele ! 
Meritorie — in aceste condiții — medalia 
de bronz obținută de ea in final.

întrecerile la platformă ale juniorilor 
au început cu disputele celor mici, 
unde.. prichindelul Mathias Kaiss (Șc. 
sp Sibiu — antrenor Norbert Hatzak) 
și-a dominat din nou adversarii dlrecți. 
In fine, la juniori mari, penuria de 
„platformlști" era gata-gata să-t pună 
pe Alexandru Bagiu — favoritul indis
cutabil al probei — în imposibilitatea de 
a obține titlul de campion. Motivul — 
lipsa... adversarilor 1 ! Iată, însă, că 
doi bucureșteni — frații Nedelcu (de la 
C.S. Școlarul) s-au înscris în concurs. 
Au pierdut, firește, pentru că talentul 
Iul Bagiu și-a spus cuvlntul. elevul 
antrenorului A. Breja reușind și un ex
celent triplu salt și Jumătate înainte 
grupat, pentru care toți arbitrii au in
dicat aceeași notă : Bit

REZULTATE TEHNICE: junioare 
mici . 1. E. Clrstică (Progresul) 305,40; 
2. R ’ Hoclotă (Șc. sp. Sibiu) 297,65 ; 3.
G. Săcăleanu (CSS) 289.55 ; junioare 
mari : 1. M. Atanasiu (CSS) 354,35 ; 2.
A. Popescu (Șc. sp. SiblU) 345,40 ; 3.
S. Prellpceanu (Crișul Oradea) 337,75 : 
juniori mici : 1. M. Kaiss (Șc. sp. Si
biu) 210,95 ; 2. I. Poroszlay (Șc. sp. Si
biu) 201,35 : 3. V. Bastar (CSS) 200.05; 
juniori mari : 1. A. Bagiu (Crișul) 432.35; 
2 D. Nedelcu (CSS) 276,Î5 ; 3. V. Ne- 
delcu (CSS) 259,85.

Astăzi, de la orele 9 și 16. intră m 
concurs copiii.

Horia ALEXANDRESCU

LA UN PAS
POIANA BRAȘOV, (prin telefon). 

Să facem cunoscute, mai întîi, re
zultatele finale consemnate în cîte
va întîlniri după încheierea parti
delor întrerupte. Toate s-au înche
iat la egalitate (3*/«—3*/i) : C.S.U. 
Brașov — Medicina Iași, I.T.B. — 
Constructorul (runda a 4-a) și C.S.M. 
Cluj — I.T.B.

In runda a 7-a, fruntașa clasa
mentului, Universitatea București, 
a întîmpinat o rezistență deosebit 
de dîrză din partea formației 
I.T.B., trebuind să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate : 3*/a—3‘/i. 
De această „remiză" n-a reușit, 
însă, să profite principala urmări
toare a liderei. Medicina Timișoara. 
Ea n-a reușit să treacă de Politeh
nica 
după o luptă 
scor de -3VZ—31/».
menține avantajul de un punct și, 
probabil, că îl va păstra pînă la 
sfîrșit, avînd două întîlniri mai 
ușoare (cu C.S.M. Cluj și C.S.U.

București, consemnîndu-se, 
echilibrata, același 

Universitatea își

(Urmare din pa#’. 1)

Derbyul zilei, eWe a opuâ echipeS®! 
României și Ungariei, a iTrtn^at o \ 
dispută aprigă, cu spectaculoase răs-1 
turnări de scor. liste drept ab ■
nata română a condus majoritatea tim
pului, dar oaspeții an găsit de fiecare 
dată resurse pentru a reface wuidicapui. 
Intîlnlrea s-a încheiat cu soborul a» 
81—82 (38—35. 78—78) In favoarea baschet- i 
baliștilor maghiari, care în finalul fie
cărei reprize, și în special al țvrelungi- 
ril, au jucat mal bine, mal deci.® și au 
greșit mal puțin. In contrast, slportlvU 
români s-au pripit, au ratat situații la 
vorabilej pasînd uneori fără adreea. IR 
plus, el au fost permanent dominați 1 
lunta sub panouri mat ales cînd ™ 
aflau în atac. In general, deși are 

(nerefăcut după *un ușor accident, 
(erit cu cîteva zile în urmă), cel 
nata țării noastre a deziluzionsiț.

Georgescu 8. Braboveanu 8,

DE TITLU
Brașov) față de finișul extrem de 
greu al Medicinei Timișoara (cu 
Constructorul și Petrolul Ploiești).

în celelalte întîlniri s-au înregis
trat rezultatele scontate (exceptînd. 
poate, victoria clujenilor, în fața 
formației ieșene) : Constructorul — 
Mureșul 41/»—2*/s, Petrolul — C.S.U. 
6—1, C.S.M. Cluj — Medicina Iași 
4—3.

Iată clasamentul înaintea ulti
melor două runde :

1. UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
12 p (30*/»), 2. Medicina Timișoara 
11 p (30*/2), 3. Petrolul Ploiești 9 p 
(29). 4. Constructorul București 9 p 
(27*/.), 5. C.S.M. Cluj 7 p (24), 6. 
I.T.B. 7 p (23*/.), 7. Politehnica
București 7 p (23), 8. Mureșul Tg. 
Mureș 4 p (22), 9. Medicina Iași 3 
p (21). 10. C.S.U. Brașov 1 p (14).

(In paranteză este trecut puncta
jul general obținut prin adiționa
rea partidelor cîștigate și a remi
zelor din fiecare meci).

Jl

PUBLIC MAI NUMEROS Șl JOCURI ATRACTIVE
„CRITERIUL DE PRIMAVARA** LA TENIS

scuză că nu l-a putut folosi pe Miwnat 
(nerefăcut după un ușor accident, su- 
terit cu cîteva zile în
uaia țarii uvop.it. «.• —-—- •
marcat : Cernat 25. Tarău 18. Popa 17.

———- Oczelaki 4.
Barna 2 pentru România. respectiv 
rasits 14, Loscxnczy 18, Nemeth 4. Latig 
8. Marton 4, Rerska 3. Salgo 17, Gsl2?~ 
10, Palffl 6. Au arbitrat I. Uigucl (TU*- 
ria) șl G. Dutka (România).

Programul zilelor următoare : stmbae 
tă. de la ora 17 : R. F. Germania * 
Ungaria, România — R.T.I. Minsk : div- 
mlnlcă, de la ora 19 : Ungaria —• R.iL 
Minsk, România — R. F. Germania.

Losonczy 18, Nemeth 4.

r

Festivalul tenisului continuă ! De 
dimineață de la ora 8 — in ultimele 
zile pauzele de prînz au fost foarte 
scurte — și piuă la căderea întuneri
cului, mai mult de jumătate din cei 
peste 400 de concurenți iși dispută 
cu ardoare fiecare ghem și fiecare 
set. Meciurile din cadrul grupelor 
atrag din ce In ce mai multi specta
tori în tribune, astfel că vineri după- 
arniază numărul acestora s-a ridicat 
la cîteva sute. Totul ar decurge, așa
dar, normal dacă gazdele „Criteriului 
de primăvară" (clubul Progresul) ar 
repartiza cel puțin cite un om pe zi 
să marcheze terenurile la cererea arbi
trilor. Am văzut cîteva partide dis
putate pe terenuri aproape nemarca
te, în pofida faptului că federația de

specialitate plătește chirie pentru zi
lele cît ține ocupată baza de tenis de 
la Progresul.

Rezultate din grupa I a seniorilor: 
T. Ovici (Progresul) — M- Russu 
(C.S.U. Constr.) 3—6, 6—2, 4—0 ab. ; 
I. Kerekeș (Dinamo Brașov) — 
V. Marcu (Dinamo) 6—2. 7—5; grupa 
a II-a : I. Sântei (Dinamo) — D- Ne
meș (Steaua) 6—3, 6—3; L. Boldor 
(Poli Cluj) — C. Popovici (Steaua) 
6—4, 6—3; senioare, grupa I : Maria
na Simionescu (Dinamo) — Adriana 
Caraiosifoglu (Steaua) 6—2, 6—1 ; Ele
na Trifu (Steaua) — Ecaterina Ro
șianu (Progresul) 6—4, 6—2; grupa a 
II-a : Vera Rado Pura („Poli" Cluj) 
— Vera Dudaș (Mureșul Tg. Mureș) 
6—3. 6—4; Mariana Nunweiller (Di

namo Brașov) — Elena Cotuna 
(C.S.U. Constr.) 7—5, 6—4 ; grupa a 
III-a : Florica Butoi (C.S U. Constr.) 
— Adina Caimacan (Șc. sp. nr. 3) 
6—3, 6—4; Lucia Suclu Tănăsescu 
(„Poli" Cluj) — Ana Breda (Mureșul) 
6—2, 6—3; dublu bărbați sferturi : 
I. Sântei, T. Ovici — M. Bondoc, 
A. Dragomir 6—4, 6—3; L. Boldor, 
M. Russu — D. Mirza, C. Curcă 6—1, 
6—1; A. Roșianu , V. Geliascov — 
I. Caaapu, R. Popescu 6—3. 6—4;
V. Marcu, I. Kerekeș — A. Fodor, 
L. Bukaresti 6—0. 6—1;

întrecerile continuă • astăzi cu par
tidele de simplu la toate categoriile, 
înceoînd de la ora 8.30, pe terenurile 
de la Progresul, Tenis-club si Școala 
snortivă nr. 3- I. GV.

mația U.R.S.S. (deținătoarea a 12 
titluri de campioană a lumii), care 
în întreaga istorie a participării 
sale la C.M. și J.6. nu a pierdut 
niciodată Ia o asemenea diferență 
de scor. O explicație ar fi evolu
ția» foarte slabă și neinspirată a 
portarului Sidelnikov (care l-a în
locuit pe Tretiak), vis â vis de 
jocul excelent al omologului său 
Holecek. Oricum, însă, faptul că 
scorul ajunsese, la începutul repri
zei a III-a, 7—0 (!) în favoarea 
Cehoslovaciei nu poate fi pus nu
mai pe seama omului dintre bu
turi. Cert este că învingătorii au 
prins o zi de grație în acest meci, 
reușindu-le aproape tot ce au în
cercat pe gheață.

Și totuși, „lovitura de teatru" a 
campionatului nu a fost acest re
zultat, ci meciul de ieri după-a
miază, în care Finlanda a realizat 
o senzațională victorie cu 5—2 
(2—0, 2—0, 1—2) în fața Ceho
slovaciei. Abordînd partida cu ma
ximum de hotărîre. puternic încu
rajați de spectatori, finlandezii au 

■ deschis scorul, în min. 12, majo- 
rîndu-1 treptat pînă la 4—0. Re
venirea din ultima repriză a for
mației Cehoslovaciei a fost tardivă 
și n-a făcut decît să reducă din 
handicap. Au marcat:
(2), Leppă, Tamminen, 
respectiv Ebernian (2).

In partida vedetă

Despre comuna Bregovo, pe bună 
dreptate se spune că este etalonul 
sportului sătesc în R. P. Bulgaria. 
In această localitate din județul 
Vidin, printre cei 6 000 locuitori ai 
săi, peste 2 500 de tineri și tinere, 
muncitori și cooperatori, sînt mem
bri ai diferitelor secții sportive ale 
clubului „Timoc“ din comună. Pes
te 500 de tineri din rîndul mem
brilor clubului, cel puțin o dată pe 
săptămînă, pot fi văzuți pe sta
dion, pe terenurile amenajate pen
tru diferite sporturi.

Prin muncă voluntară, în comu
na Bregovo s-a amenajat o pistă 
de atletism cu o lungime de 400 m 
și 6 culoare, cu sectoare pentru 
rituri și aruncări. în imediata 
propiere a stadionului există azi 
renuri pentru volei, baschet 
handbal. In curtea școlii elemen
tare, într-un 
fost construit

R. P

Oks<\nen 
Peltonen,

a serii:
U.R.S.S. — Suedia 3—1 (0—1, 2—0, 
1-0).

Astfel, la încheierea primului tur 
al campionatului, 
următorul :
1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
3. Finlanda
4. Polonia
5. Suedia
6. R. D. Germană

clasamentul este
5
5
5
5
5
5

4
4
2
1
1
1

0 
0
2
1
1 
0

1
1
1
3
3
4

28— 9
25—12 
18—17
13—23
16—15

9—33

să- 
a- 

•te-
Și

timp foarte scurt, a 
un adevărat complex

MONGOLĂ PE
în Europa primăvaraAcum, cînd 

adună atleții pe stadioane, în Repu
blica Populară Mongolă patinajul se 
desfășoară din plin. In țara în care 
aproape fiecare al doilea locuitor 
practică tirul cu arcul, călăria sau 
luptele, patinajul găsește din ce în 
ce mai mulți adepți. La Centrul 
sportiv-cultural din Ulan Bator a 
fost creată o secție specială, menită 
a pregăti antrenori și instructori de 
patinaj artistic și de viteză. Secția 
este frecventată de 30 de studenți 
care își vor lua în curînd certifi
catele de absolvire. Condițiile în- 
tîmpinate la concursurile de pati
naj organizate pe stadionul din ca
pitala Mongoliei au pus la grea în
cercare pe oaspeții străini. Un ger

sportiv, cuprinzînd două terenuri 
de baschet și alte două de volei, 
toate asfaltate, un teren de gim
nastică sportivă, sectoare pentru 
sărituri. Prin apropiata dare în fo
losință a impunătoarei clădiri a 
sălii de sport pentru baschet și 
volei, se vor asigura condiții opti
me pentru desfășurarea unei acti
vități de Instruire-antrenament și 
competițională în toate anotimpu
rile anului. Baza sportivă a comu
nei Bregovo se va îmbogăți anul 
viitor cu un bazin de înot și te
renuri sportive în cartierele de 
locuit.

Perspective frumoase se deschid 
în fața clubului „Timoc" din co
muna Bregovo. Succeselor obținu
te pînă în prezent în campionatele 
republicane sătești li se vor adău
ga desigur și altele, chezășie fiind, 
în primul rînd, entuziasmul mem
brilor acestui club.

GER Șl PE VÎNT
de minus 28 de grade. însoțit de un 
vint cu o viteză de 4—5 metri pe 
secundă, creează întrecerilor condi
ții speciale, pe care numai locațni- 
cii le pot suporta cu ușurință. .

Imediat ce căldura verii se va 
apropia și de aceste ținuturi aspre, 
sportivii mongoli își vor continua 
pregătirile într-un centru special 
amenajat în munți, unde, la o înăl
țime de 1 500 m. se află o pistă 
pentru patinatorii de viteză în lun
gime de 400 m, cîteva trasee de 
coborîre pentru schiori și o pîrtie. 
în curs de dotare, rezervată biatlo- 
nistilor.

în Republica Populară Mongolă, 
sportul rămîne o activitate deose
bit de agreată.

TELEX® TELEX® TELEX® TELEX
Au început meciurile semifinale pen
tru turneul candidaților la titlul mon
dial de șah. La Odessa. Victor Kor- 
cinoi l-a învins în 36 de mutări pe 
Tigran Petrosian, iar la Leningrad 
prima partidă dintre Boris Spaski si 
Anatoli Karpov s-a întrerupt 
tarea 41-a cu avantaj. pentru

la mti-
Spaski

Tn cadrul întrecerilor pentru
U.R.S.S.* la patinai viteză, competiție 
care se desfășoară la Alma Ata. Alek
sandr Safronov a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 1 000 m, cu 
performanta de 1:17,23. Vechiul record 
era de 1 .T7.60 și aparținea sportivului 
norvegian Lasse Rfsin,

«Cupa

Tradiționala competiție internațională 
masculină de baschet „Cupa Koraci" a 
fost cîștlgată la actuala ediție de for
mația italiană Forst Cantu.' în meciul 
retur al finalei, disputat la Belgrad, 
baschetbaliștlt Italieni au întrecut cu 
scorul de 75—68 (33—38) echipa locală 
Partizan. In prima manșă a “ 
echipa Forst Cantu clștlgase i 
de 99—86.

. finalei, 
cu scorul

concurs 
care au 

din 
Un-

La Londra s-a desfășurat un 
Internațional de gimnastică la

sportive
Suedia,
Anglia. între- 
cîștigatâ de 
Șamugia care, 
totalizat 55 de 
de Wcflfgang

participat sportivi șl 
U.R.S.S. R.D. Germană, 
garia, Olanda. Elveția și 
cerea masculină a fost 
gimnastul sovietic Paata 
la individual compus, a 
puncte, fiind secundat 
Klotz (R.D.G.) — 54,55 puncte. La fe
minin, victoria a revenit Ninel Dronova 
(U.R.S.S.) — 37.45 puncte, urmată de 
Silvia Schăffer (R.D.G.) — 36,90 puncte 
șl Zsuzsa Nagy (Ungaria) — 36,70 
puncte.■
Etapa a doua a cursei cicliste interna
ționale, care se desfășoară în împreju
rimile orașului Bergamo, a fost câști
gată de Zbigniew Krszeszowiec. Ciclis
tul polonez a parcurs 135 km în 3 h 00:37

(medie orară • 44.125 km), fiind urmat, 
la trei secunde, de comoatriofii săi Ma- 
tusiak și Szurkowski. In 
general individual conduce 
Szozda. Ryszard Szurkowski 
locul șase.
S
La Ankara. în turneul final ___ _ _
tiției internaționale masculine de volei 
..Cupa Primăverii”, selecționata Franței 
a învins cu scorul d<> 3—1 (5—15. 15—4, 
1.5—8, 15—4) echipa Turciei. Reprezenta
tiva Italiei a cîștigat cu 3—1 (18—16.
15—10. 11—15, 17—151 meciul susținut cu 
formația Belgiei. în partidele pentru 
clasament s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Finlanda — Suedia 3—0: El
veția — Austria 3—1: Spania — Anglia 
3—0: Olanda — Portugalia 3—0« R. F- 
Oermania — Grecia 3—2.

clasamentul 
polonezul 

se află P®

al compe-

Turul ciclist al Marocului a 
cu disputarea etapei a 3-a
— Taza), în care victoria a ______  _
tlerului vest-german Manfred Fenner. El 
i-a întrecut la sprintul final pe lakob- 
son (U.R.S.S.) șl Kaczmarczek (Polonia)
— toțj trei fiind cronometrați ne distan
ța de 165 km cu timpul do 5 h 37:34. In 
clasamentul general Individual conduce 
ciclistul sovietic lakobson, urmat de 
compatrioțll să! Ciaplîghln — la 1:49 șt 
Gusiatnlkov — Ia 2 min.■
Cursă ciclistă „La Fleche Wallonno", 
aflată la cea de-a 38-a ediție, a fost 
cîștlgată de belgianul Frans Verbeek. 
cronometrat ne distanța de 225 km cu 
timpul de 5 h 55 min.

continuat 
(El Aloun 

revenit ru-

La Praga s-a disputat tntîlnlrea inter
națională amicală de baschet dintre re
prezentativele feminine ale Cehoslova
ciei șl Japoniei. Baschetbalistele ceho
slovace au obținut 
59—58 —
HI
Ultima 
mouth 
tionale . ________ ____
a fost cîștlgată de ambarcațiunea ______
Britain IT*. în clasamentul general, la

(31—32).
victoria cu scorul de

etapă î Rio
din cadrul _ __  _
do Iahturi M Curs a în jurul lumii'

de Janeiro — Ports- 
compețiției intern a-

„Great

setimpul compensat, 'pe primul loc 
află „Sayula 11“ (Mexic) urmată de 
..Adventure" (Anglia), „Grand Louis" 
(Franța) și „Gula" (Italia) Clasamentul 
oficial final va fi dat publicității dună 
sosirea la Portsmouth a tuturor iahtu
rilor. care au mal rămas în competiție.

Pe circuitul de la Le Castellet (Franța) 
s-a desfășurat o cursă Internațională 
automobilistică, prima probă din cadrul 
campionatului european al mărcilor. 
Victoria a revenit pilotului francez 
Alaln Cudinl care, la volanul unei ma
șini Alpine Renault ,a parcurs 221.935 
km în 1 h 28:53,9, cu o medie orară de 
>49.790 km. Cel mal rapid tur de circuit 
a fost realizat de francezul Jean-Pierre 
Jabouilie (Alpine Renault), cu o medie 
orară de 155,007 km.

In prima zi a campionatelor de înot ale 
S.U.A.. care se desfășoară la Dallas 
(Texas) In bazin de 25 de yarzi, au 
fost înregistrate cîteva rezultate de va
loare mondială. Astfel, în proba femi
nină de 500 yarzi liber, Shirley Ba- 
bashoff a fost cronometrată în 4:47.34 
(nou record american). Cu un nou re
cord al S.U.A. s-a încheiat șt cursa 
masculină de 100 yarzi bras, cîștlgată de 
John Henkel cu timpul de 55,50. 
Shaw a terminat învingător ‘ 
masculină de 500 yarzi liber 
iar Marcia Morey s-a situat 
loc In proba feminină de 100 
ou performanța de 1:05,53.■
„Marele premiu al orașului ____ _____
la motocros, cursă contînd p?ntru cam
pionatul mondial a fost ciștigâtă de 
sportivul sovietic Ghenadl Moiseev 
(„KTM"), care în cele două manșe a to
talizat 5 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat suedezul Andersson („Ya
maha") — 7 puncte, sovieticul Rulev 
(„KTM") — 8 puncte și belgianul Everts 
(„Puch") — 9 puncte. In clasamentul 
campionatului mondial, la clasa 250 
cmc, continuă să conducă Moiseev cu 
23 puncte, urmat de Andersson — 18 
puncte șl Rulev — 17 puncte.

Ktm 
probaîn

cu 4:23,50. 
pe primul 
yarzi bras,

Barcelona*
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