
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL P.C.RAL C.C

In ziua de 15 aprilie 1974, a avut loc ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție și a aprobat pro
iectul statutului disciplinar al lucrătorilor din unitățile 
sistemului energetic național, care are ca scop întărirea 
ordinei, disciplinei și răspunderii în îndeplinirea sarcinilor 
de către personalul de exploatare, întreținere și reparații 
în vederea creșterii siguranței în funcționarea sistemului 
energetic național. Comitetul Executiv a stabilit să se a- 
ducă unele îmbunătățiri proiectului de statut și să fie 
supus spre aprobare Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

In aplicarea legii cu privire la regimul prețurilor și ta
rifelor, Comitetul Executiv a aprobat propunerile guver
nului privind limitele maxime de prețuri și tarife pentru 
grupele și subgrupele de produse și servicii din nomen
clatura ministerelor, celorlalte organe centrale și ale comi-

■
consiliilor populare județene ți altetelor executive ale 

municipiului București, stabilind, totodată, să se ia toate 
măsurile pentru ca legea să fie respectată cu strictețe 
de către toate ministerele și unitățile economice.

in cadrul ședinței, Comitetul Executiv a stabilit ca 
Ministerul Finanțelor, Banca Națională, toate băncile și 
organele financiare să acționeze cu fermitate pentru 
aplicarea întocmai a legii finanțelor, pentru a se evita 
imobilizarea mijloacelor circulante, pentru îmbunătățirea 
generală a activității economico-financiare a tuturor 
unităților economice. Ministerele, împreună cu organele 
bancare sint datoare să analizeze cu operativitate și spirit 
de exigență situația fiecărei întreprinderi ale cărei rezul
tate financiare sînt nesatisfăcătoare, să cerceteze cau
zele reale ale acestei situații ți să stabilească măsurile 
concrete ce se impun pentru imbunătâțirea activității e- 
conomice a unităților respective.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.
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NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI
ÎNCĂ O VICTORIE IN CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ PENTRU TINERET!

Raid-anchetă pe Valea Prahovei și la Slănic

CE LOC OCUPA
ACTIV1TATILE SPORTIVE

Vacanța școlară de primăvară înseamnă pentru mulți pionieri 
ți elevi participarea la una dintre zecile de tabere de odihnă, or
ganizate pe plan central sau județean; înseamnă cîteva zile pe

trecute în localități pitorești, intr-o plăcută ambianță naturală; în fine, 
înseamnă — și faptul ne interesează în cea mai mare măsură — cît mai 
multe ore de mișcare pe cărările de munte și pe terenurile de sport. Și 
este normal să fie așa. Odihna activă, cu un conținut variat, cuprinzînd 
practicarea diferitelor discipline sportive și participarea la orice formă 
de efort fizic, sub supravegherea strictă a cadrelor didactice de speciali
tate, trebuie să constituie o realitate fără de care nu poate fi concepută 
o vacanță școlară. Dată fiind marea importanță a sportului în perioadele 
libere dintre trimestre și posibilitățile practic nelimitate de a face miș
care în timpul taberelor, am efectuat de curînd un 
prin cîteva tabere de pe Valea Prahovei și de la 
ale cărui constatări vă sînt prezentate în rîndurile

'M'.
Pașii ne-au purtat din nou, în 

aceste zile de vacanță, spre mun
te, în cîteva orășele de la poalele 
coloanei carpatine de piatră. O a- 
nimație neobișnuită pentru luna a- 
prilie, aflată între sezoanele tu
ristice, domnea peste tot. Era va
canță, vacanța elevilor șl sute de 
copii venițl din colțuri de țară se 
aflau la munte, în tabere organi
zate de școli, de cercurile turistice 
sau pur și simplu în grupuri re- 
strînse, conduse de cîte un pro
fesor inimos, ca să soarbă sănă
tate. tărie șl frumusețe.

PE SCHIURI, LA VALE...
La Poiana, două tabere de elevi 

brașoveni, sub conducerea antreno
rilor Gheorghe Roșculeț și Con
stantin Bîrsan au făcut „recapitu
lări" la cunoștințele tehnicii indi
viduale de schi. La Mălăiești, în 
Bucegi, o tabără de 55 de elevi ai 
liceului Honterus din Brașov a 
transferat pe zăpadă voioșia copi-

raid pe această temă 
Slănic Prahova, raid 
ce urmează.

de deliciile alunecă- 
locuri în Bucegi, în

lăriei, sporită 
rii. Și în alte 
jurul Babelor, pe Scîndurari sau în 
Valea Albă, grupuri mai mici sau 
mai mari de elevi bucureșteni s-au 
bucurat de favorurile zăpezii. Dea
supra Bușteniului, în luminișul Văii 
Albe, mulți vizitatori-elevi au avut 
prilejul 
frumos 
ciparea 
nică, 14

DRUMEȚIA ESTE BAZA
Cei mai mulți dintre copiii ve- 

niți la munte s-au bucurat de bine
facerile mersului pe jos. La Bran, 
de pildă, 209 elevi de la casele de 
copii maramureșene (Ocna, Șuga- 
tag, Baia Mare și Sighet) și alți 
165 de la școlile generale gălățene 
(nr. 5, 6, 10, 12, 13, 24 și 28), con
duși de profesorii de educație fizi
că Gheorghe Sofronivici, Cecilia A- 
nastasiade și de directorul taberei, 
Horia Apostol, au făcut și vor efec
tua în continuare excursii pînă la

inedit de a fi martorii unui 
concurs de schi, cu parti- 
multor ași ai țării (dumi- 
aprilie),

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE"

SE EXTINDE
ARIA CONCURSURILOR

Complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" continuă să ia startul în 
numeroase localități ale țării. Cu 
tot caracterul lor experimental și 
în ciuda lipsei de experiență, con
cursurile au purtat, în general, am
prenta seriozității, a preocupării 
marcate pentru asigurarea unui ca
dru organizatoric cît mai bun în
trecerilor desfășurate. Cu rare ex
cepții, tinerii, dar și vîrstnicii, ma
nifestă interes față de această ac
țiune, îi înțeleg rosturile, sînt cu
rioși să-și verifice posibilitățile fi
zice în compania unor norme care 
se dovedesc judicios stabilite, ac- 
cesibile celor mai mulți.

Deși materialul factic este încă 
insuficient pentru niște concluzii, 
se poate aprecia de pe acum că 
dificultățile cele mai mari le ri
dică probele de rezistență (alerga
rea), în timp ce acelea de forță 
(aruncări, tracțiuni în brațe, gim
nastică) sînt îndeplinite relativ mai 
ușor. Oricum, însă, oamenii se con
ving de necesitatea unei pregătiri 
prealabile (chiar și sumare) îna
intea atacării haremurilor, ceea ce 
reprezintă un prețios punct cîști
gat în favoarea ideii practicării re
gulate a exercițiului fizic, ca o

obișnuință de viață. Acesta este — 
în esență — și scopul urmărit de 
complex.

Și acum, o scurtă trecere în re
vistă a curierului sosit la redacție.

PROFESORII DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ BUZOIENI IN MIJLO

CUL PARTIC1PANJILOR

Stadionul din Crîng, devenit prin
cipalul centru pentru pregătire și 
trecerea normelor Complexului 
„Sport și sănătate" la Buzău, a 
primit — în două zile consecutive 
— peste 1 000 de tineri dornici să-și 
treacă primele norme.

O scurtă festivitate a 
mentul startului, după 
profesori de educație 
zenți la acțiune, s-au 
„ateliere", organizând operativ con
cursurile de alergări (viteză și re
zistență), săritură în lungime, arun
carea mingii de oină, complexul de 
gimnastică. O caracteristică gene
rală a constituit-o faptul că marea 
majoritate a concurenților s-au do-

marcat mo- 
care cei 15 
fizică, pre- 
împărțit pe

(Continuare în pag. a 2-a)
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de sală s-a în- 
concurs, rezervat

Sezonul atletic 
cheiat. Ultimul 
juniorilor de categoria a III-a Și co
piilor s-a desfășurat în ultimele 
zile ale lunii martie, dar pentru 
majoritatea atleților seniori — ex-

sfîrșitul vacanței (21 aprilie) spre 
Măgura Bran, la Moieciu, la Prede- 
luț, la Sohodol, în Valea Dragostei 
și spre alte plaiuri brănene. S-au 
făcut și excursii cu autocarul la 
Poiana Brașov sau Dîmbul Morii, 

în tabăra de la Budila, 150 de 
copii de la școlile generale nr. 2 
Reghin, nr. 2 Luduș, nr. 5 și 14 
din Tg. Mureș, conduși de profe
soara de educație fizică Valeria 
Știrbu, directoarea taberei au fă
cut drumeții zilnic spre Valea Mo
rii, spre punctul turistic Tunel, 
dinspre întorsura Buzăului sau spre 
izvorul de ape minerale din Va
lea Popii.

★
La Predeal, peste 500 de elevi de 

la școlile generale bucureștene nr. 
9, 164, 157, 193, 162, 201, 136, 13, 
187, 161 și de la liceele nr. 24 și 
34, conduși de numeroși profesori, 
printre care amintim pe Dan Stă- 
nescu, Virgil Costescu, Toma Bus- 
turică. Sanda Dumitrescu, Eugenia 
Grosu, Ion Pocreanu, Mircea Rusu, 
Adriana Renghianu, Ion Florea, 
Aurică Mengher etc., au bătut și 
bat zilnic potecile Dihamului, ale 
Gîrbovei, ale Clăbucetului sau po
ienițele răcoroase dinspre Pietri
cica și Trei Brazi. Un alt grup mai 
restrîns (30 de elevi), de Ia liceul 
nr. 21 din București, și-a stabilit 
ca bază de plecare, pentru ex
cursiile dimprejur, cabana Susai. 
Ei sînt conduși de profesoarele Mo
nica Zingher, Ruxandra Marilias și 
Carin Fulman. „A fost o bucurie, 
ne mărturisea una dintre aminti
tele profesoare, să mergem in fie
care dimineață spre lacul GăvanU 
sau spre lacul 
pe minunății 
ai Gîrbovei”.

La cabana 
nești), o mai 
noastră, profesorul de educație fi
zică Nicolae Cizec, fostul portar al 
echipei naționale de polo, însoțit de 
un grup de 40 de elevi ai liceului 
bucureștean „Gh. Lazar", a venit 
să-și încerce puterile în pintenii 
Pitreî Craiului și în colții de pia
tră ai Țigăneștilor.

La Dîmbul Morii, 160 de copii 
dobrogeni, de la școlile generale 
din Oltina, Medgidia și Constan
ța, și-au fortificat, zilnic și pro
gresiv sănătatea, ureînd spre cas
cada Tamina, spre lacul și pădurea 
Noua, la Bonloc sau în Valea Ursu
lui.

Șl SPORTURI APLICATIVE
Dacă drumeția ocupă între 70 și 

80 la sută din programul și tim
pul liber zilnic al copiilor, acest 
lucru nu înseamnă că este singura 
activitate cu pronunțat caracter 
sportiv ce se practică în taberele 
de vacanță de la munte. Vremea 
favorabilă a fost folosită din plin, 
conducerile și profesorii însoțitori 
orientîndu-se spre excursii împre
jurul taberei, sau drumeții de res
pirație mai largă, drumeții de o 
zi sau chiar două zile. Dar peste 
tot, în toate taberele, paralel cu 
această activitate dominantă s-au 
organizat, după caz și după posi
bilități, campionate de fotbal — 
„Mingea de aur" la Dîmbul Morii, 
„Campionatul taberei", în cadrul 
Spartachiadei sporturilor, la Bran

Mihai BÂRA 
Radu TIMOFTE

Roșu ori să rătăcim 
ți înfloriți! versanți

Gura Rîului (Zăr- 
veche cunoștință a
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1

POP
(prin telefon). — 

stins încă bine 
tînărului floretist

ISTANBUL, 15 
Nici nu s-au 

ecourile victoriei 
român Adalbert Kuki și iată o 
nouă biruință românească la cam
pionatele mondiale de tineret: sa
brerul Ion Pop devine și el frun
tașul generației sale, devine cel 
mai bun tînăr mînuitor de sabie 
sportivă în lume.

Luni dimineață s-au disputat 
semifinalele ultimelor probe. La 
spadă, sportivul nostru E. Kerekeș 
a cîștigat primul asalt cu 
dauna francezului Ribaud, 
pierdut apoi cu același 
(2—5) întâlnirile cu Pusch 
și Wiech (Polonia).

La sabie, cu o victorie (5—1 
cu Pellegrini) dar cu două eșecuri 
(3—5 la Kiknadze — U.R.S.S. și 
1—5 la Gellert — Ungaria) avea 
să iasă din cursă sabrerul M. Mus-

5—3 in 
dar a 

rezultat 
(R.F.G.)

SABRERUL ION POP A CUCERIT
A DOUA MEDALIE DE AUR PENTRU ROMÂNIA

țață, deși el a mai susținut și un 
baraj (început cu o nouă înfrângere 
la Gellert : 3—5). I. Pantelimones- 
cu a părăsit și el întrecerea în 
timpul semifinalelor, nereușind să 
cîștige nici un asalt (3—5 cu Ja
blonowski — Polonia, 2—5 cu Ta
bor — Ungaria și 4—5 cu Niki- 
șin — U.R.S.S.). în schimb, mai 
experimentatul lor coechipier, 
I. Pop și-a asigurat calificarea în 
finală, dispunînd mai întîi de La- 
mour (Franța) cu 5—2 și, apoi, de 
italianul Della Barba, cu 5—4 (deși 
fusese condus cu 2—0, 3—2 și 4—3). 
De fapt, el a pus accent pe stil, pe 
spectaculozitate, lăsînd pe planul 
al doilea eficacitatea. Dar, pînă la 
urmă, Pop a izbutit să cîștige, ob- 
ținînd dreptul de a continua lupta 
pentru primele locuri în proba sa- 
brerilor.

Ne-a fost dat să-l vedem, cîteva 
ore mai tîrziu, pe Pop dominînd 
finala cu o superioritate indiscuta
bilă și care a produs o puternică 
impresie asupra specialiștilor. Fran
cezul M. Gauthier, o autoritate în 
acest domeniu, avea să ne spună 
despre sportivul nostru: „A tras 
prea frumos, prea inteligent și prea 
clar pentru ca juriul să poată con
testa valabilitatea loviturilor sale", 

într-adevăr, I. Pop a mers din 
victorie în victorie, uimindu-1 pînă 
și pe profesorul său, aflat la mar
ginea planșei, Ladislau Rohonyi. El 
a început seria asalturilor din fi
nală cu polonezul L. Jablonowski, 
în fața căruia a acționat cu mult 
calm. Păstrînd foarte bine distanța, 
el l-a surprins aproape regulat pe 
adversar și l-a întrecut comod cu 
5—2. Al doilea învins al sportivului

sabrerul ungur M. 
scor tot atît de net:

nostru a fost 
Gellert, la un
5—2. A urmat asaltul cu trăgăto
rul sovietic Al. Nikișin, în care 
Pop, avînd un tempo de scrimă 
excelent, obține o victorie mai ca
tegorică : 5—1. El a repetat acest 
scor și în confruntarea cu alt tră
gător maghiar, E. Guides, pe care 
l-a dominat cu acțiunile sale ofen
sive bine pregătite. în ultimul a- 
salt al finalei, sportivul nostru a 
primit replica unuia dintre marii 
favoriți, sovieticul A. Kiknadze, 
care avea în acel moment 3 vic
torii la activ. Și de data aceasta, 
Pop a mers decis la victorie. Do
vedind multă finalitate în atacuri, 
el ajunge să conducă cu 4—0 dar, 
apoi, se grăbește să termine lupta 
și face cîteva greșeli așa îneît par
tenerul său recuperează: 4—2. Cu 
un ultim efort de voință și cu un 
calm perfect, el dă tușa care îl 
mai despărțea de victorie. O vic
torie meritată care aduce scrimei 
românești cea de a doua medalie 
de aur la această ediție a campio
natelor mondiale de tineret.

CLASAMENT — SABIE : 1. Ion 
POP (ROMANIA) 5v; 2. M. Gel
lert (Ungaria) 3v, 3. A. Kiknadze 
(U.R.S.S.) -----
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 
ria) Ov.

Sportiva noastră Magda Bartoș a 
terminat pe locul 5 întrecerea flo- 
retistelor din cadrul C.M. de tine
ret în care ar fi putut juca un roi 
mult mai important. în primul 
rînd, ea ar fi trebuit să adopte o 
tactică mai ofensivă în primul a- 
salt, cu Ute Lorentz, în care a ac-

3v; 4. L. Jablonowski
3v; 5. AI. Nikișin

2v; 6. E. Guides (Unga-

PENTRU A PATRA OARĂ CONSECUTIV

REPREZENTATIVII DE TINERET
® Echipa noastră a terminat neînvinsă competiția • Drăgăni

ță — golgeterul turneului 9 Ediția următoare în Argentina

TERAMO (prin telefon). Pe un timp 
nefavorabil — ploaie, frig și vînt — 
reprezentativele de tineret ale Româ
niei și Spaniei s-au aliniat Ia startul 
ultimei partide a celei de a Vl-a edi
ții a „Cupei țărilor latine" la hand-

CEZAR DRĂGĂNIȚĂ

TRECUT 0 IARNĂ... ATLETICA!
cepție făcînd cei 10 participant la 
campionatele continentale de la 
Goteborg — indoor-ul a luat sfîrșit. 
practic, încă de la 26 februarie, 
o dată cu disputarea campionate
lor naționale. Un sezon scurt, foarte 
scurt, care — parcă — s-a înche
iat... înainte de a începe, atleții 
noștri fruntași concentrîndn-și ac
tivitatea în perioada dintre 9 fe
bruarie (cînd a avut loc concursul 
„Cupa de cristal") și 10 martie 
(cînd s-au desfășurat campionatele 
europene de la Goteborg). Am avut 
de-a face — cel puțin în ceea, ce-i 
privește pe seniori — cu un mihi- 
sezon de sală. ~ 
rilor 
s-au 
mai

Ce
hivernal 1974, ce a însemnat el în 
drumul, mai lung,
Olimpice de la Montreal și în per
spectiva — 
campionatelor 
Roma, din luna 
tui an ?

înainte de a
strumentul cifric al statisticianului 

atletism, să notăm că reuniunile 
sală au adus din nou pe pistă 
cîțiva dintre cei mai buni atleti 
noștri care din diferite motive 
stat în cea măi mare parte a

Competițiile junio 
mai numeroase și 
o perioadă de timp

au fost 
întins pe 
mare.
ne-a adus acest sezon atletic

spre Jocurile

mai apropiată 
europene i 
septembrie <

face apel

i — a 
de la 
a aces-

Ia in-

de 
de 
pe 
ai 
au 
anului trecut departe de stadion

L-am revăzut, astfel, din nou 
lîngă groapa de sărituri pe Carol 
Corbu, a cărui absență a fost cea 
mai îndelungată, ultimul său con-

curs d.o 1973 fiind cel din martie, 
la Rotterdam, cînd cîștiga titlul de 
campion european de sală, cu pre
țul unei grave accidentări. Multă 
lume, și destui medici printre ei, 
s-au îndoit de faptul că primul 
nostru „cangur" va mai putea sări 
vreodată. El nu s-a îndoit, și la 
prima apariție după o întrerupere 
de mai bine de 10 luni, a cîștigat 
titlul de campion de sală al țării 
la săritura în lungime. Va sări, cu 
siguranță, triplusalt la Roma...

A revenit și Valeria Ștefănescu, 
a cărei tendinită a oprit-o să concu- 
eze încă din iunie anul trecut. 
Xmbiția și talentul i-au adus la 
loteborg medalia de bronz la sări- 
ura în lungime. Lipsa de pregătire 

și neșansa au frustrat-o de prezența 
'n finala probei de garduri, tocmai 
atunci cînd invincibila — pînă a- 
:um — Ehrhardt nu-i mai stătea 
în cale. Valeria nu va lipsi, cre
dem, de pe podiumul probei de 100 
m garduri la campionatele euro
pene.

A reintrat în circuitul competi- 
țional normal și Cornelia Popa, 
după o lungă perioadă de oscilații 
și îndoieli. Cornelia a ratat de pu
țin o medalie la campionatele eu
ropene de la Goteborg, dar cu 
cîteva zile înainte le învinsese, la 
un concurs în Cehoslovacia, pe toate 
cele trei săritoare care au devan-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)

bal, 
fie 
ției. Echipa României, neinvinsă plnă 
la acest meci, a abordat intilnirea cu 
precauție, ținind cont de faptul că 
handbaliștii spanioli alcătuiau un team 
redutabil, omogen. în care fiecare 
jucător dispunea de o tehnică indivi
duală remarcabilă.

Adversarii noștri, dispuși să facă 
totul pentru a obține victoria, au a- 
doptat o tactică de prelungire a 
atacurilor, așteptind apariția breșelor 
in dispozitivul de apărare al echipei 
române, dar și elevii antrenorilor 
Eugen Trofin și Mihai Pintea au răs
puns cu aceeași monedă ! Ei n-au ris
cat aproape nimic, circulind rapid și 
derutant, folosind pasele „la mină", 
cele mai nimerite, de altfel, pc tere
nul udat de ploaie. In aceste con
diții, scorul a evoluat foarte lent, de-a 
lungul întregii partide mareîndu-se 
doar 12 goluri. Victoria a aparținut 
echipei române, care a Cîștigat cu 
8—4 (5—2). Este de reținut, insă, fap
tul că reprezentativa țării noastre a 
ratat în acest joc trei aruncări de la 
7 m (Drăgăniță — 2 și Tase — 
Golurile echipei au fos.t înscrise 
Stoekl (4), Drăgăniță (3) și Tase

In urma victoriei, formația de 
neret a României cucerește pentru a 
patra oară consecutiv „Cupa țărilor 
latine" (trofeu obținut și la edițiile 
din Portugalia. Maroc și România), 
realizînd in plus performanta de a 
încheia turneul neînvinsă. Și încă 
un amănunt — elocvent — pe care 
nu-1 putem trece cu vederea : Cezar 
Drăgăniță a reușit să se claseze pe

partidă la capătul căreia avea să 
cunoscută ciștigătoarea competi-

1). 
de 

(1).
ti-

ționat foarte larg, permițînd adver
sarei să preia inițiativa și să cîș
tige cu 4—2. în următorul asalt — 
cu Edith Kovăcs — Bartoș a tras 
mai aproape de valoarea sa și a 
cîștigat cu 4—3. Se părea că abia 
acum floretista noastră și-a găsit 
ritmul, căci a abordat cu mult a- 
plomb întîlnirea cu campioana a- 
nului trecut, Burocikina-Sidoro- 
va. Cu frumoase acțiuni, aplaudate 
la scenă deschisă, Bartoș a con
dus cu 1—0, 2—0, 2—1, 3—1, 3—2. 
în acest moment a intervenit o 
acțiune încheiată cu un corp la 
corp pe care arbitrul l-a conside
rat lovitură intenționată cu umă
rul și astfel a anulat sportivei 
noastre o tușă din cele obținute a- 
cordînd în plus tușă valabilă Sido- 
rovei. în ciuda faptului că acum 
sco. 1 îi era defavorabil (2—3), 
Bartoș a egalat (3—3) dar, în ul
timul minut, tușa decisivă aparți
ne campioanei mondiale din 1973

Descumpănită de acest eșec, Bar
toș evoluează sub așteptări în a- 
saltul cu Kniazeva, pierzînd cu 0—4, 
și cu toate că, în ultima confrun
tare, cu Pavlenko, face eforturi e- 
vidente să mai obțină o victorie 
(conduce cu 1—0, 2—1, 3—2), ea 
pierde la limită (3—4).

Clasamentul final al probei fe
minine de floretă se prezintă ast
fel : 1. Valentina Burocikina-Si- 
dorova (U.R.S.S.) 5v ; 2. Olga Kni
azeva (U.R.S.S.) 4v; 3. Irina Pav
lenko (U.R.S.S.) 3v ; 4. Ute Lorentz 
(R.D.G.) 2v; 5. Magda Bartoș (Ro
mânia) lv; 6. Edith Kovăcs (Un
garia) Ov.

în proba de spadă, pe primele 
trei locuri s-au clasat: 1. M. Pof- 
fet (Elveția) 5v; 2. Pusch (R.F.G.) 
3v; 3. Wiech (Polonia) 2v.

WERNER STOCKL

locul I în clasamentul golgeterilor, 
25 de goluri.

Iată acum ordinea finală a celei 
a Vl-a ediții a „Cupei țărilor latine 
1. ROMANIA, 2. Franța, 3. Spania, 
4. Italia, 5. Portugalia, 6. Brazilia, 7- 
Canada, 8. Maroc, 9. Argentina.

Antrenorii Eugen Trofin și Mihai 
Pintea au avut la dispoziție urmă
torul lot de jucători : Vasilache si 
Popa (portari) — Stockl, Drăgăniță, 
Oros, Tase, Neagu, Szabo, Vărgălui, 
Deacu, Paizan, Mintiei, Marin, Jenea, 
Grabovschi și Tîrniceru.

Următoarea ediție a competiției va 
avea, loc anul viitor (24—30 martie) 
In Argentina.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE SĂRITURI

CARMEN BĂDESCU
Șl REMUS SOHACIU

CAMPIONI ABSOLUȚI
Ultima zi a întrecerilor din cadrul 

campionatelor republicane de sări
turi în apă ale copiilor a reușit să 
fie la fel de agreabilă ca și zilele 
precedente, atît prin nivelul tehnic 
al majorității concurenților, cit și 
prin spectacolul frumos, uneori chiar 
palpitant, oferit de cei mai mici să
ritori.

De la bun început se cere subliniat 
succesul pe toată linia înregistrat de 
Carmen Bădescu și Remus Sohaciu 
care, cîștigînd toate probele la catego
ria lor, au devenit campioni absoluți 
ai țării. La succesul celor doi talen- 
tați reprezentanți ai clubului Progre
sul și-a adus un mare aport con
știinciosul antrenor Pantelimon Decu- 
seară. Și, așa cum s-a întimplat în 
celelalte două zile ale campionatului 
de copii, clubul din str. dr. Staicovici 
a dominat din nou prin reprezentan
ții săi. obținînd ieri noi titluri ai că
ror purtători sînt Elena Cirstică (o 
speranță autentică, cu mult talent) și 
Valentin Ciupiiu.

Rezultate tehnice :
NĂ : 3 m, fetițe mici : 1. C. Bădescu 
(Progresul) 154,15 ; 2.
(Crișul Oradea) 135,70 ; 
nez (Crișul) 115,00 ; f
E. Cirstică (Progresul) 273,10 ; 2. Dag-

TRAMBULI-

. Daniela Neșu 
; 3. Edith Ke- 

fetițe mari : 1.

Tiberiu STAMA

Citiți In pag a 3-a

ULTIMELE NOUTĂȚI 

ÎNAINTEA MECIULUI DE

FOTBAL

BRAZILIA ROMÂNIA

Antrenamentele tricolori

lor pe stadionul Morumbi

AZI, LA SIBIU,

PRIMUL CONCURS

INTERNAȚIONAL

DE DIRT-TRACK

Azi după amiază, la Sibiu, va 
avea loc inaugurarea sezonului in
ternațional de motociclism : pista 
de zgură a stadionului Voința din 
localitate va găzdui o interesantă 
reuniune de dirt-track. Vor evolua 
în această cursă internațională cei 
mai buni piloți ai „alergărilor" pe 
pista de zgură din Bulgaria. Ceho
slovacia. R. I). Germană, Ungaria 
și. evident România. Echipa română 
va fi alcătuită din : I. Marinesrti, 
C. Voiculescu, Ion Bobîlneanu, Gh. 
Șora (toți de la Metalul București), 
N. Rănrcanu, Al. Pis și I. Țichindc- 
Iean (rezervă) — toți de la Voința 
Sibiu.

zbor 
nou

LA COPII

Herbcrt (Șc Sibiu) 238,50 ;sp. 172,<5 ; 2. E. Cirstică (Progresul) 170,80; 
3. Damar Herbert (Ș;. sp. Sibiu) 
128,30 ; băieți mici: 1. R. Sohaciu 
(Progresul) 103,75 ; 2. M. Drăgoiu (Pro
gresul) 96.50 ; 3. E. Ivănescu (Pro
gresul) 74,40 ; băieți mari : 1. V. Ciu
pitu (Progresul) 160,85 ; 2. V. Bastar 
(C.S.S.) 147,35 ; 3. ~
sp. Sibiu) 131,50.

Astăzi, de la orele 
concurs seniorii.

Elena Cirstică 
(Progresul Bucu
rești) în 
spre... un 
titlu de campioa

nă a țării!

Foto : Vasile 
BAGEAC

mar
3. Anca Făgețan (C.S.S.) 234,60 : bă
ieți mici : i. R. Sohaciu (Progresul)
152.95 ; 2. Marin Drăgoiu (Progresul)
128,60 ; 3. Florin Nițu (C.S.S.) 125,85; 
băieți mari : 1. Victor Bastar (C.S.S.) 
242,40 ; 2. V. Ciupitu (Progresul)
233.95 ; 3. Dan Oprean (Șc. sp. Sibiu) 
232,45 ; PLATFORMA, fetițe mici. 
1. C. Bădescu (Progresul) 68,95 ; 2. 
Gabriela Kovăcs (C.S.M. Cluj) 62,20 ; 
3 Marcela Coșa (Șc. sp. Sibiu) 56,00; 
fetițe mari : 1. Anca Făgețan (C.S.S.)

u , ci. v. oasiar 
D. Oprean (Șc.
9 și 16, intră în

al. h.
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COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE" CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI, PRIMELE CONCURSURI DE CĂLĂRIE ALE ANULUI

(Urmare din pag. 1)

vedit destul de bine pregătiți, unii 
manifestînd chiar calități remar
cabile.

Iată, așadar, că acest complex 
poate deveni și un mijloc de depis
tare a elementelor talentate pentru 
sportul de performanță, lărgindu-și, 
astfel, în mod considerabil, cadrul

inițial pentru care a fast imaginat, 
în final, să consemnăm o bună 

inițiativă a organizatorilor: după 
încheierea concursurilor de pe sta
dion, toți concurenții au participat 
la o excursie pedestră, prima din 
cele 4 care figurează în categoria 
normelor la alergare. (D. SOARE 
— coresp.).

PE STADIONUL VOINȚA DIN CAPITALA

Aproape 200 de cooperatori bucu
reșteni (de toate vîrstele) și-au dat 
întîlnire, zilele trecute, pe stadio
nul Voința, deschizînd seria acțiu
nilor în vederea trecerii normelor 
complexului „Sport și sănătate". 
Cîteva lucruri interesante s-au des
prins cu acest prilej.

în primul rînd, merită a fi subli
niate participarea „in corpore" a 
activiștilor clubului, precum și fap
tul că ei erau foarte bine instruiți

SE PREGĂTESC VIITORII

în privința regulamentului comple
xului. Aceasta le-a permis ca, la 
rîndul lor, să-i poată îndruma In
tr-un mod foarte competent' pe 
concurenți, sfătuindu-1 în ce or
dine să treacă normele, cum să-și 
dozeze eforturile. Pentru unii parti
cipant! după-amiaza a constituit 
doar o luare de contact cu com
plexul, un antrenament, urmînd ca 
întrecerea propriu-zisă să aibă loc 
mai tîrziu. Ceea ce este foarte bine.

INSTRUCTORI
concurs din cadrul com- 
„Sport și sănătate", des-

Primul
plexului
fășurat la Tulcea, a adunat pe sta
dionul orașului peste 400 de elevi, 
aflați aici într-o tabără de vacanță. 
Acțiunea a avut un dublu scop. Pe

de o parte, trecerea normelor com
plexului, iar pe de alta — selec
ționarea din rîndul participanților a 
viitorilor instructori care să poată 
organiza și conduce concursurile. 
Tinerii cu aptitudini pentru a-

ceasta (avînd o serie de cunoștințe 
tehnice) vor susține la încheierea 
taberei un seminar teoretic, pe te
ma regulamentului complexului 
„Sport și sănătate", urmat de o 
probă practică. Iată o inițiativă 
demnă de toată atenția. (P. COMȘA 
— coresp.).

START GREȘIT LA ORADEA
Duminică urma să se organizeze, 

la Oradea, primul concurs de tre
cere a normelor complexului „Sport 
și sănătate", la care fuseseră mo
bilizați vreo 200 de tineri și tinere 
de la întreprinderea de confecții 
din localitate, întreprinderile textile 
„Crișana" și „Miorița". La ora sta
bilită, pe stadionul orașului s-au a- 
flat, însă, numai... tehnicienii 
C.J.E.F.S. Bihor, reprezentanți ai 
organizațiilor cu atribuții în do
meniul sportului, mai mulți profe
sori de educație fizică și corespon
dentul județean al ziarului nostru. 
Pînă la urmă ei au fost singurii 
care... au trecut cîteva din normele 
complexului, fiindcă tinerii așteptați 
n-au răspuns la apel. Ce au de 
spus, oare, consiliile asociațiilor 
sportive respective 1 (I. G.),

CAMPIOANA
LA HOCHEI

A TARII
(juniori)
act al campio-

CUPA STEAUA” A REVENIT ORGANIZATORILOR

COMPLEXUL POLISPORTIV
SPBRTsi SANITATE

Secvențe de la primul concurs pentru trecerea normelor complexu lui „Sport și sănătate" organizat pe 
stadionul din Buzău Foto : C. STOICESCU

Finalul ultimului 
natului de juniori la hochei a că
pătat brusc accente dintre cele 
mal liniștite, deoarece lupta pen
tru primul loc s-a încheiat sur
prinzător încă după prima etapă 
a returului, consumată vineri sea
ra. Atunci, tinerii hocheiști ai 
dubului Constructorul București 

| (antrenor I. Niță), obținînd cea de 
l a patra victorie consecutivă (2—1 

cu Școala sportivă M. Ciuc) au 
acumulat opt puncte față de 
numai patru, realizate de învin
șii lor. ceea ce presupunea că tit
lul nu le va mai putea scăpa.

Meciul cheie: Constructorul
București — Școala sportivă M. 
Ciuc (a avut loc. cum spuneam, 
vineri seara) a fost dinamic și 
echilibrat. Elevii din M. Ciuc, al
cătuind o formație ceva mai omo
genă. au dominat mai mult. în 
schimb, bucureșteniî au realizat 
cîteva contraatacuri periculoase 
înscriind din astfel de acțiuni și 
cele două goluri ale victoriei, 
prin Stănescu și Hălăucft : 2—1
(0—0. 2—0. 0—1) punctul de o- 
r.oare al învinșilor fiind realizat 
de Balogh, în ultimele cinci mi
nute, cînd soarta partidei era pe
cetluită. în deschidere, Steaua a 
realizat prima sa victorie din acest 
turneu în fata formației Liceului 
nr, 1 M. Ciuc, de la care se aș
tepta mai mult. Scor final 6—3 
(2—2. 1-1, 3—0).

Sîmbătă după amiază. în cea 
de-a doua etapă a returului, Con
structorul București și-a consoli
dat poziția de lider obținînd unul 
din cele două puncte ale întîlni- 
rii cu Liceul M. Ciuc: 4—4 (0—2. 
2—0, 2—2). în acest fel chiar 
dacă în continuare Șc. sp. M. Ciuc 
a învins echipa Sieaua: 4—1
(l~0. 1—1. 2—0) victoria nu i-a 
mai folosit decît pentru a-și asi
gura un meritat loc II în ierarhia 
națională

în ultima etapă, disputată luni sea
ra. s-au înregistrat următoarele re
zultate : Lie. nr. 1 Miercurea Ciuc — 
Șc. sp. Miercurea Ciuc 5—3 (2—0, 
1—1, 2—2) ; Steaua — Constructorul 
Buc. 11—5 (4—2, 2-1, 5—2). Clasamen
tul final : 1. Constructorul București 
9 p., 2. Școala , sportivă Miercurea 
Ciuc 6 p.. 3. Lie. nr. 1 Miercurea 
Ciuc 5 p.. 4. Steaua 4 p.

Căîin ANTONESCU

SImbătă șl duminică mulți dintre Iu
bitorii echltațiel șl-au petrecut week- 
end-ul la baza hipică din Calea Plevnel, 
unde a fost Inaugurat noul sezon la 
dresaj șl sărituri. Sîmbătă, într-un de
cor de miez de primăvară, tribunele au 
fost ax-hlpllne, dovedlndu-se încă o dată 
insuficiente (poate că ar fl cazul ca 
singura bază hipică a Capitalei să-și 
sporească totuși capacitatea tribunelor 
șl caracterul de bază sportivă afectată 
călărlel), lor duminică, pe o vreme de 
prag de iarnă, un numeros public a 
îndurat cu stoicism ploaia șl frigul pen
tru a urmări pînă la capăt prim* com
petiție a anului, „Cupa Steaua".

Probele de dresaj de sîmbătă au re
venit călăreților consacrați (ca de obi
cei, au concurat numai stellștl). La 
juniori a ciștlgat Sorin Soveja cu Brad 
(563 p), urmat de Sorin Bădulescu cu 
Arcaș (538 p), Daniela Molnar cu Șiret 
(518 p), învingătorul eu Mister (517 p). 
Radu Mihalcea cu Dac (516 p) șl Mihal 
Silvestru cu Chimion (512 p). La se
niori, în proba de categorie ușoară, 
Iosif Molnar s-a impus de o manieră 
indiscutabilă pe calul Dor (732 p), ur
mat de Angliei Donescu cu Triumf 
(662 p), Sorin Soveja cu Brad (614 p). 
Anghel Donescu cu Dinar (603 p) și 
Sorin Bădulescu cu Cristal (555 p), iar 
în proba „Sf. Ghcorghe" tot Molnar s-a 
situat în frunte cu call Domino (877 p) 
șt Dor (352 p), fiind urmat de Donescu 
cu Triumf (802 p) șl Suspin (784 p), do 
Sorin Bădulescu cu Baba Novac (772 p) 
șl Sorin Soveja cu Prislop (762 p). Ca 
și în trecut, se vădește o mai ștearsă 
preocupare pentru dresaj in celelalte 
secții.

La proba de obstacole pentru juniorii 
începători (Înălțime 1 m, 10 sărituri), 
din cel 10 concurenți 3 au terminat fără 
greșeală : Edith Codiță, cu Vinovat 
Eduard Codiță, cu Plpâruș, și Andrei 
Preda cu Arogant. Proba remonțllor 
(16 concurenți, același parcurs) a fost 
clștigată de cuplul de la Olimpia, An-

dreî Costea cu Despot, urmat de Victor 
Demlan (Dlnamo) cu Felin, C. Vlad (Di
namo) cu Fatma, Cornel Illn (Steaua) cu 
Razbec 7, Mlhal Aluneanu (Olimpia) cu 
Drumeț și Ioana Scrioșteanu (Dinamo) 
cu Mileov. Proba rezervată cailor plnft 
la categoria mijlocie, la care au luat 
startul 21 de concurenți, a dat clștlg 
de cauză Iul Oscar Recer (Dlnamo) cu 
Begonia, care în barajul eontracrono- 
metru (în care s-au calificat 7 concu
renți, unul dintre el fiind Și campionul 
de pentatlon modern, Dumitru Spîrlea 
cu Graur !) a realizat 4 p penalizare 
dar un timp m*l bun decît Mlhal Alu
neanu cu Arogant șl Constantin Vlad 
cu Fatma. Prima probă de selecție pen
tru lotul național, care a încheiat pro
gramul de sîmbătă seara ne-a relevat 
siguranța, calmul șt eleganța cu care 
slbianul Alexandru Bozan își conduce 
caii pe parcursuri. EI a terminat fru
mos sl fără greșeală cu do! cal : Călin 
șl Bafazld, dar a fost întrecut ca 
de obicei de nervosul Cornel Illn de la 
steaua cu Viteaz, datorită unui timp 
mat bun. Curse bune au făcut de ase
menea C. Vlad cu Sondor (0 p). D. Ve
iea (Steaua) cu Sonor (4 p). Eug lo
nescu (Dlnamo) cu Jack 
4 p) șl de același Cornel
(4 P).
Duminică au avut loc

de obstacole. Cel rezervat 
avansați a fost ciștlgat, după un baraj

șl Vals (cile 
Illn cu Goya

4 concursuri 
juniorilor

la care s-ati calificat 8 cupluri, de dl
namo vis ta Monica Ringheanu cu Gurăts 
0 p (23,S s), urmată de Victor Rus cu 
Aiun 0 p (23,7 s), Răzvan Dundara 
(Steaua) cu Zefir 0 p (26,3 s), Nicolae 
Stroescu (Ollpmta) cu Dac 3 p (29,8 s) 
șl Cristian Grlgore (Olimpia) cu Aro- 
§ant 3 p (40,7 s). Următoarea probă, cea 
e durată a revenit lui O. Recer cu 

Begonia 38 p. L-au urmat steliștit 
D. Loneanu cu Atlas 34 p (1:37,5) șl 
Dania Popescu cu Vinovat 54 p (1:33,3).

Competiția s-a Încheiat cu alte două 
probe de selecție ale lotului. în prima 
(1,30 m, barem* A cu baraj) victoria a 
fost obținută de Alexandru Bozan 
(C.s.M. Sibiu) cu Călin, care l-a Învins 
ia timp (50,0 s) pe D. Vele* cu Albinlța 
(54,5 s), in baraj. în cea de a doua 
(1.40 m). Constantin Viad cu Split șl 
cu Sondor șl Alex. Bozan cu Baiaz'.d 
și-au disputat primul loc în barajul 
contracronometru (Eug. lonescu cu Jack 
șl C. Illn cu Viteaz doboriscră cile o 
bară). Cu Sondor, dlnamovlstul a do- 
borît în baraj o bară, iar slbianul tre
cea apoi cu aceeași siguranță peste 
toate obstacolele. Dar Vlad a încercat, 
în ultima cursă a competiției, să obțină 
locul I la timp cu Spirt, șl a reunit t

Pe echipe, victoria a i___
țllor de la Steaua cu 102 p 
cele 03 de la dresaj au 
greu), urmați de cei de 
p) și Olimpia (13 p).

Aurelian

t. Și a reuși. . 
revenit călare-

(In care 
cîntărlt foarte 
la Dlnamo (69

BREBEANU

De miine pe patinoarul „23 August"

CONCURS
DE PATINAJ

ARTISTIC
Ultima competiție — dintr-o suită 

de trei — care vine să marcheze 
încheierea sezonului 1974 la patinaj 
artistic va avea loc în zilele de 
17—19 aprilie, pe patinoarul „23 
August". Este vorba de concursul 
intenațioual rezervat juniorilor, 
competiție tradițională, aflată la a 
VIII-a ediție, una dintre cele mai 
importante reuniuni anuale ale ti
nerelor talente (băieți și fete) de 
pe continent. Anul acesta și-au a- 
nunțat participarea la :
sportivi din _ Austria,

fijAfEWORTURILE

CE LOC OCUPA ACTIVITĂȚILE SPORTIVE 
ÎN PROGRAMUL TABERELOR DE VACANȚĂ?

(Urmare din pag. 1) teren, lipsesc una-două

ți la Budila, campionate de volei, 
de handbal, de tenis de masă și 
altele. La Budila, de pildă, se prac
tică și lucruri noi, instructive, fo
lositoare cum ar fi întrecerile pe 
O pistă aplicativă, concursuri de o- 
rientare turistică, întreceri de șah 
și tenis de masă, pentru zilele mai 
reci și serile lungi dinaintea orelor 
de stingere. Peste tot se practică 
din plin activități sportive, ceea ce 
dovedește și gustul și nevoia de 
mișcare a tineretului. Acolo unde 
Oameni de energie și de suflet s-au 
arătat întreprinzători, ei au găsit 
soiuții, au organizat tabere și ex
cursii, asigurînd copiilor dornici de 
mișcare, posibilitatea unor minuna
te Zile de vacanță, petrecute la 
munte, la umbra și în aroma bra
zilor.
E DREPT CĂ S-AR PUTEA Șl 

MAI BINE...
în condițiile unei organizări reu

șite, apare totuși neverosimil cum 
în cîteva tabere din cele amintite 
s-au putut strecura cîteva defici
ențe. Amintindu-Ie, credem că fa
cem un serviciu, spre a nu se mai 
repeta în viitor. De pildă, în ta
berele de la Budila și Dîmbul Mo
rii, elevii nu au venit însoțiți de 
profesori de educație fizică. Ei sînt 
conduși de profesori de cultură ge
nerală dar, dată fiind ponderea 
activităților fizice, prezența profe
sorului de educație fizică se im
punea, de la sine, fiind de un real 
folos în organizarea și conducerea 
activităților sportive ale taberei. 
Conducerile locale au găsit soluții, 
în ajutorul comandanților de deta
șamente, dar ne menținem opinia 
exprimată. în cîteva tabere — la 
Dîmbul Morii și Bran, de pildă — 
materialul sportiv nu este sufici
ent. Lipsește o plasă de volei, deși

există ___ , ... _. _
mingi, deși există și loc și condiții 
de practicare. în alte locuri, la 
Predeal de pildă, deși în mod com- 
plimentar elevii ar fi dorit și ar 
fi putut practica exerciții fizice 
sau jocuri pe stadion, acesta este 
impracticabil.

în încheiere, apreciem că mi
cul nostru raid-anchetăj printre 
grupurile de vacanță și elevii aflați 
lâ ‘munte, a evidențiat încă o dată 
— dacă mal era nevoie — că tine
retul iubește muntele șl mișcarea 
și că oriunde, acolo unde există 
bunăvoință și inițiativă, soluțiile 
organizatorice se găsesc la înde- 
mînă.
BASCHET, FOTBAL, ÎNTRECERI 

DISTRACTIVE, DRUMEȚIE...
în căutarea traseelor sportive ale 

vacanței de primăvară, am ajuns 
la SLANIC PRAHOVA a doua zi 
după sosirea în localitate a celor 
120 de elevi bucureșteni de la 
Casele de copii nr. 3, 10 și 11. Ne-a 
bucurat faptul că, la numai cîteva 
ore de la terminarea operațiilor de 
cazare, capitolul sportiv își găsise, 
la rîndul său, un loc bine stabilit 
și de loc periferic, în programul 
taberei de la Slănic. Și dacă afir
măm aceasta, avem în vedere fap
tul că directoarea Floarea Stancu, 
împreună cu colectivul de cadre 
didactice în subordine, își și alcă
tuise un amănunțit plan de activi
tăți specifice, în care erau prevă
zute acțiuni sportive zilnice, ma
rea majoritate în aer liber. „Ne-am 
grăbit — dăm cuvîntul carnetului 
de însemnări al directoarei — să 
trecem cit mai repede la organi
zarea practică a activităților spor
tive, găzduite pe terenul școlii din 
localitate. Aici vom da startul chiar 
în cursul zilei de azi (duminică — 
n.r.) primului meci de fotbal din 
campionatul taberei, pentru elevii 
claselor IV—VIII". Din program nu

lipseau nici cîteva „amicale" de 
baschet, inițiate la liberă alegere, 
întrucît... „elevii noștri nu cunosc 
foarte bine această disciplină și 
ne-am propus să accentuăm asu
pra laturii atractive a practicării 
ei, pentru ca de abia de acum în
colo copiii să prindă gustul arun
cărilor ia coș și să continue învă
țarea jocului la școlile din Bucu
rești".

Nu ne-am mulțumit însă doar 
cu planurile teoretice. Ne-am lăsat 
conduși spre parcul din imediata 
apropiere a dormitoarelor, unde 
profesoara de educație fizică Anca 
Panaitescu amenaja, împreună cu 
elevii săi din clasele I—III, o mini- 
pistă cu obstacole, improvizate din 
bănci și seînduri, din tufișuri și 
copaci, 
puțină 
trecere 
piilor, 
competiție. Cum însă specificul lo
calității invită la efectuarea unor 
interesante drumeții în împreju
rimi, spre Grota Miresii, spre Mun
tele Verde sau spre salină, le-am 
aflat și pe acestea, incluse în pro
gramele următoarelor dimineți. 
Consemnăm, așadar, un conținut 
variat, interesant, atractiv, privind 
activitățile școlarilor veniți să-și 
petreacă vacanța la Slănic Praho
va. Totuși, am avea ceva de re
proșat conducerii taberei și pro
fesorilor de sport: faptul că, dat 
fiind terenul destul de mic din 
curtea școlii, ce nu permite des
fășurarea concomitentă a două în- 
tîlniri (ceea ce înseamnă mai pu
țini elevi angrenați în întreceri), nu 
s-a apelat la forurile sportive lo
cale pentru ca acestea să permită 
accesul micilor sportivi pe baza 
și terenurile orașului, aflate în 1- 
mediată apropiere. Din acest mo
tiv. prea mulți elevi își încurajau 
colegii sportivi ca spectatori, în loc 
să fie... invers.

CONCURS DF SELECȚIE 
LA „TÎNĂRUL DINAMOVIST"
Csrcui dlnamo.ist ■ de pc

lingă ci.bui sportiv Dlnamo București, 
orasrizea’l in de u 'r “> ■?>
aprilie, concursuri dc selecție psnt.ru sec- 
țule de iilietjșr.:, ousent*., nox, enlaoe, 
caiac-canoe, canotaj, fotbal, gimnastică, 
handbal, haltere, hochei, judo. lupte, 
înot, polo, rugby, tenis, tir și volei. 
Pentru înot virsta minimă 6—7 ani, 
pentru tenis 7—8 ani, iar pentru cele
lalte ramuri Intre 10 și 14 ani.

Cei interesați se vor prezenta Ia par
cul sportiv Dlnamo din șoseaua ștefan 
cel Mare nr. 7—9, cu echipament pro
priu.

întreceri 
Bulgaria, 

Cehoslovacia, Franța, R. F. Germa
nia, Polonia și, bineînțeles. România. 

Primii concurenți străini sosiți în 
tară sînt patinatoarele Christine 

~ și Petra Schruf
care, încă de ieri dimi- 
luat un prim contact cu 
la „23 August". în cursul 
de azi sînt așteptați să 
în București și restul

Rozier (Franța)
(Austria) 
neața, au 
gheața de 
dimineții 
sosească 
concurenților, după-amiâză urmînd 
să aibă Ioc ședința tehnică.

Iată fetele și băieții ce vor re
prezenta țara noastră la competiția 
internațională de patinaj : Dana Ră- 
dulescu, 
Gancev, 
Radu,

Mariana Chițu, Carmen 
Crăița Burcea, Mihaela 

Alexandru Anghel, Liviu 
Ghica și Tiberiu Suciu.

ROXANA COCHIRLEANU (floretă) Șl T. CSEHI (sabie) 
CAMPION! Al ȚĂRII LA SCRIMA-JUNIORI

Aveam să* constatăm, peste 
vreme, că acest gen de în- 
le place foarte mult co- 

stimulîndu-Ie spiritul da

Faza finală 
republicane de 
rilor a reunit, 
din Brașov, nu 
concurenți 
ale țării.

întrecerea 
revenit 
(Steaua), 
Ciocîrlie 
de trei 
sportive
ni ța Popa, 
Laurenția Vlădescu. De fapt,

din

a campionatelor 
scrimă ale junio- 

în sala Tractorul 
mai puțin de 185 
diferite centre

tinerelor f loretiste a
Roxanei Cochirleanu 

eleva antrenorilor C. 
și Gh. Alexe. urmată 
reprezentante ale Școlii 
nr. 1 București: Lumi- 

Adriana Băcioi

CUM SÎNT
ÎNTREȚINUTE 

BAZELE SPORTIVE 
DIN FĂGĂRAȘ?

CA MĂRIME - ASEMĂNĂTOARE, 
CU SPIRITUL GOSPODĂRESC- 

LA... ȘAPTE POȘTE!
Sub impulsul unei dimineți în

sorite am pornit, din nou, la drum 
pe traseele terenurilor de sport. 
Căci, acum, după trecerea iernii și 
venirea primăverii, la început de 
anotimp, se 6imte nevoia pregăti
rii bazelor sportive pentru activi
tatea competițională de masă și de 
performanță în aer liber. Și ne-am 
oprit tocmai la Făgăraș, unde două 
mari asociații, „Nitramonia", de pe 
lingă Combinatul chimic și „Utila
jul'*, aparținînd întreprinderii de u- 
tilaj chimic, au complexe compuse 
din diverse terenuri și săli, care 
domină peisajul sportiv al orașului.

PE LOCUL MLASTÎNEI — 
UN MINDRU STADION

Primul popas l-am făcut la în
treprinderea de utilaj chimic. Con
ducătorii acestei unități industriale, 
în continuă dezvoltare, sînt prie
teni credincioși ai sportului și, ca 
atare, s-au simțit datori să creeze, 
din resurse locale, condiții mate
riale necesare practicării discipli
nelor preferate de tinerii și vîrst- 
nicii care lucrează in uzină. Astfel, 
salariații de diverse vîrste și pro
fesii au la dispoziție două terenuri 
de fotbal (unul gazonat), pistă de 
atletism cu sectoare de aruncări și 
Sărituri, aflată în stadiu de fini
sare, două „dreptunghiuri" de te
nis bituminizate și cinci vestiare,

o cochetă arenă de popice și un 
lac de agrement dotat cu bărci și 
hidrobiciclete, toate acestea fiind 
grupate lîngă „colonia" uzinei. Se 
observă cu ușurință mina gospoda
rului, curățenia și bunul gust fiind 
prezente pretutindeni.

— Tot ce ați văzut, ne explica 
tovarășul Nicolae Peptea, secreta
rul asociației „Utilajul", s-a reali
zat cu fonduri provenite din coti
zația membrilor asociației noastre 
și cu sprijinul unor meseriași din 
uzină, care au executat, in orele lor 
dc răgaz, lucrările de specialitate.

Amabila noastră gazdă ne-a spus 
că pe locui unde a răsărit acest 
mîndru complex sportiv era o mlaș
tină. Brațele harnice ale ucenicilor 
și tinerilor salariați ai uzinei au 
efectuat mii de ore de muncă pa
triotică la asanarea bălților, la 
transportul pămîntului și nivelarea 
terenului. Consiliul asociației spor
tive a procurat fierul vechi pen
tru a montaj în jurul terenului de 
fotbal gazonat, o tribună metalică 
cu o capacitate de aproape 1000 
de locuri. Cînd garajul de mașini 
va fi mutat în incinta uzinei, hala 
respectivă, situată la doi pași de 
stadion, va fi transformată într-o 
spațioasă sală de sport. Vizitînd 
magazia de echipament, vestiarele 
și celelalte instalații sportive ne-am 
simțit oaspeți ai unor oameni de 
ispravă, gospodari, ale căror gîn-

duri se materializează în fapte 
demne de urmat.

ZĂPADA S-A TOPIT, PETELE 
NEGLIJENȚEI AU RĂMAS

Spre surprinderea noastră, la 
marele complex sportiv al Combi
natului chimic ne-a ieșit în întâm
pinare... neglijența. Pentru a nu 
lungi vorba, iată ce am văzut aci : 
gardul din lemn al stadionului pe 
care joacă divizionara B de fotbal 
„Nitramonia" pare să se... prăbu
șească ; gardul din sîrmă și stîlpi 
prefabricați, de la terenul de an
trenament. stă și el să cadă prin 
unele locuri ; o bară de la poarta 
terenului de mtnifotbal este scoasă 
din pămînt; gardul din foi de ta
blă care separă „dreptunghiul" de 
fotbal de cel de handbal este per
forat și ruginit. Ștrandul avea un 
aspect șl mai neplăcut : în jurul 
bazinului de dimensiuni olimpice, 
dat în folosință în 1969, se află o 
popicărie deteriorată, cîteva cabine 
improvizate și stricate, precum și 
o clădire ridicată la roșu doar pe... 
jumătate. în dreptul căreia zăceau 
grămezi de cărămizi sparte.

— Ce credeți despre acest... spi
rit gospodăresc ? l-am întrebat pe 
tovarășul Nicolae Țiței, prim-vice- 
președinte al C.O.E.F.S. care ne-a 
însoțit în vizita noastră. Oare hu 
i s-ar putea pune frîu ?

SABIE : 1. Tibor Csehi (C.S.M.
Cluj) 4v ; 2. Emil Nuță (I.E.F.S.) 
3v (19—23) ; 3. Emerieh Mărcuș 
(Victoria Cărei) 3v (18—22); 4.
Cristian Ilief (Petrolul Ploiești) 3v 
(18—19) ; 5. Gh. Papuciu (Victoria 
Cărei) lv (21—11) ; 6. N. Ghiuri- 
țan (Tractorul Brașov) lv (24—13).

Gh. BURLEA — coresp

*5»

Și 
o 

inexactitate de arbitraj a lipsit-o 
pe Popa de posibilitatea de a 
disputa un baraj cu Cochirleanu 

La sabie, s-a impus unul din 
elevii antrenorului clujean 
honyi, Tibor Csehi (C.S.M. 
Pentru locurile următoare 
clasament s-a dat o luptă 
trem de strînsă între E. 
(I.E.F.S.). E. Mărcuș (Victoria Că
rei) și C, Ilief (Petrolul Ploiești).

FLORETĂ FETE : 
Cochirleanu (Steaua) 5v; 
minița Popa 
reștl) 3v (12—16) ; .< Adriana Bă- 
cioi (Șc. sp. 1 Buc.) 3v (13—16) ; 
4. Latirenția Vlădescu (Șc. sp. 
Buc.) 2v; 5. Eva Nagy (CrișulO- 
radea) lv (18—23) ; 6. Ildiko Pa- 
taki (Șc sp. Oradea) lv (19—11).

L. Ro- 
Cluj). 

din 
ex- 

Nuță

(Șc. sp. 1

1. Roxana
2. Lu-
Bucu-

1

CAIAC-CANOE. în dorința de a In
clude în lotul reprezentativ de juniori 
cele mai bune elemente, federația de 
specialitate organizează în zilele de 14— 
16 mai un concurs de selecție, la care 
pot participa toți sportivii juniori pe 
care secțiile îl consideră capabili să 
facă parte din garnltrua reprezentativă. 
Trialul va avea loc pe apele lacului 
Snagov, ședința tehnică fiind progra
mată pentru ziua de 14 mai, orele 12, 
ia Baza veche.

HANDBAL tn cadrul celei de a XH-* 
etape a diviziei B s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FEMININ, Seria 
I : Progresul București — Vulturul Plo
iești 13—4 (5—1) — meci la discreția 
echipei bucureștene, desfășurat pe v.n 
timp friguros. Vulturul a evoluat sub 
orice critică l — Știința Bacău — Voința 
Craiova 7—7 (3—1), Gloria Buzău — 
Constructorul București 13—10 (10—S). 
Voința București — CSU Construcții 
5—4 (3—2) ; Seria a II-a : CIL Drobeta 
Tr. Severin — Guban Timișoara 8—5 
(5—3), Universitatea Cluj — Teba Arad 
15—9 (7—3). Sparta Mediaș — CSO Sf. 
Gheorghe 18—10 (6-6), Voința Sighișoara
— Nitramonia Făgăraș 15—8 (4—3) ; MAS
CULIN, Seria I : Voința București — 
CSU Suceava 19—14 (11—8), Rafinăria 
Teleajen — CSU pitești 21—16 (8—9),
Agronomia Iași — Comerțul Constanța 
25—13 (10—8). Rapid București — Știința 
Bacău 6—0; Seria a II-a : Metalul Copșa 
Mică — Tractorul Brașov 14—12 (6—7), 
Nitramonia Făgăraș — Știința Petroșani 
17—a (11—3), Banatul Timișoara — Ști
ința Lovrln 22—12 (11—6), Gloria Arad
— Timișul Lugoj 27—19 (13—10). Univer
sitatea Craiova — Constructorul Oradea 
15—9 (9—7). Rezultatele au fost trans
mise de corespondenții : D. Daniel,
N. Drăgănoiu. L. Dcleanu, R. Alexan- 
drescu, C. Crețu, V. Lazăr, M. Falleiu,
O. Bălteanu, D, Diaconeseu, A. Radu, 
V. Rtșnoveanu, I. Turjan, E. Fehervari,
P. Manatu, S. Neniță șl D. Soare. • ÎN 
CLASAMENTUL GOLGETERELOR din 
campionatul feminin, situația se pre
zintă astfel după etapa a Ill-a : 1. Mag
da Mikioș (Voința Odorhei) — 21 goluri ;
2. Dorina Stamațin (Unlv. Iași) — 18 ;
3. Simona Arghlr (Univ. București) — 
17 : 4. Doina Cojoenru (Unlv. Timișoara)
— 18 ‘ - -------- --------- - ‘ —
ȘOV) — 15 ; 6—7. 
(Confecția) și Rozalia 
Mureș) — 14 ; 8.—9. 
(Rulmentul Brașov) 
(TEFS) — 10; 10—11. 
(Unlv. București) și 
(Textila Buhuși) — i>.

RUGBY. Duminică s-a disputat primul 
meci din cadrul tumeulut final al 
„Cupei federației". El a opus, pe tere
nul Steaua, echipei noastre campioane, 
formația Știința Petroșani. Fără majo
ritatea titularilor, selecționați pentru 
partida cu Polonia. Steaua a ciștlgat 
greu, la un scor minim ; 7—8.

SCHI. La Bușteni a avut loc, dumi
nică, unul dintre primele concursuri de 
schi alpin din această primăvară. Com
petiția, la startul căreia au fost pre- 
zenți cîțiva dintre cei mai cunoșcuți 
schiori ai țării, a fost programată pe 
porțiunea superioară a Văii Albe. S-a 
organizat o probă de slalom special., în 
două manșe a cîte 40 de porți. întrece-

5. Irene Oancea (Rulmentul Bra- 
- 15 ; 6—7. Aurelia Georgescu 

Șoș (Mureșul Tg. 
Adriana Căciuli 
și Maria Boși 
Georgeta Vasile 
Maria Stoleru

rea s-a desfășurat pe un strat de ză
padă dură, înghețată șl pe o vreme 
închisă, cu ceață, coborită dintre Btîn- 
clle Bucegllor. CLASAMENT : slalom 
special seniori : 1. Dan Cristca (Dlnamja 
Brașov) 63,5; 2. Marin Focșeneanu
(C.S.O. Sinaia) 64,5; 3. Vaslie Stanciu 
(Dinamo Brașov) 66,1 ; senioare : 
1. Ioana Ghia (Caralmanul Bușteni) 
90.1: 2. Juja Ratz (L.E.S. Predeal) 93,5 ; 
3. Etisabeta Stroe (L.E.S. Predeal) 06.0; 
juniori : 1. Florin Ardeleanu (L.E.S.
Predeal) 92,5: ‘ ~
(C.S.O. Sinaia)

fiR începind 
tașl, seniori șl 
din nou, la un 
publican : „Cupa Dinamo" ediția 1974, 
organizat de clubul bucureștean Dina
mo. întrecerile vor avea și oaspeți de 
peste hotare, trăgătorii clubului ceho
slovac Ruda Ilvezda. Programul presti
gioasei competiții — organizate in cins
tea marilor evenimente politice ale 
anului, cea de a 30-a aniversare a El»^ 
berării patriei și cel de al XI-lea Con
gres al P.C.R. — cuprinde probe la 
toate genurile de arme, aer comprimat 
și glonț. Concursurile se vor desfășura 
pe două poligoane : la Dlnamo (pușcă 
șl pistol cu aer comprimat — la care 
vor concura numai țintași din Bucu
rești) șl la Tunari (la arme cu glonț). 
Azi și miine se vor întrece pușcașii șt 
pistolarii la probele de aer comprimat, 
iar incepind de joi și pînă duminicii 
trăgătorii la arme și pistoale cu glonț.

VOLEI Timp de 5 zile, sala de sport 
a Liceului „Mihal Viteaza" din Ploiești 
a găzduit turneul fina! al campionatului 
național de junioare 11. Echipe partici
pante : Șc. sp. P. Neamț, Șc. sp. 1 
București, liceul „N. isăicescu" Cluj, 
liceul „Nicu Ganc" Fălticeni, Șc. sp. 
Caransebeș. Șc. sp. Tirgoviște și liceu! 
„Mihai Viteazu" Ploiești. Au avut loc 
întreceri viu disputate. poate tocmai 
datorită faptului că rgeulamentul a pre
văzut ca o partidă să se desfășoare în 
trei seturi a cîte 20 de minute. Tinerele 
participante s-au dovedit a fl bine 
inițiate în jocul de volei, lăslnd să se 
întrevadă că printr-o pregătire meto
dică și mlnuțtoasă pot deveni jucătoare 
de valoare. Această competiție, de fapt 
la prima sa ediție, a seos în evidență 
necesitatea modificări! regulamentului 
de desfășurare. Specialiștii prezenți la 
această competiție au făcut de altfel, o 
serie de propuneri concrete în acest 
sens. Pe parcursul întrecerilor am re
marcat o bună selecție la echipele : Șc. 
sp. p. Neamț, liceul sportiv Rm. Vîlcea, 
liceul „N. BSlcesctț" Cluj șl Șc. sp. 
1 București. S-au evidențiat : Rodica 
șerban, Virginia Dolete (Ploiești), Mioa
ra Bistriceana, Roxana Rotunda 
(P. Neamț), Viorica Istrate, Slmona Va- 
slllu (Rm. Vîlcea), Melania Văscan, 
Brindușa Bacoș (Cluj). CLASAMENT 
FINAL : 1. Liceul „Mihal Viteazu" 
Ploiești (antrenor prof. Mircea Dumi
trescu) 2. Șc. sp. P. Neamț (antrenor 
prof. Marla Săvineseu) 3. Liceul „Nicu 
Gane" Fălticeni 4. Șc sp. 1 București 5. 
Liceul sportiv Rm. Vîlcea 6. 
Caransebeș 7. Liceul „N. 
Cluj 8. Șc. sp. Tîrgoviște. __  _____
desfășurare a turneului final un aport 
deosebit a — - ------------- ' " ' '
municipală de volei Ploiești.

Vasile Neguțescu

de azi, 
juniori, 
concurs

trăgătorii frun- 
vor participa, 

cu caracter re-

Șc. sp.
Băleescu" 
La buna

avut C.M.E.F.S. și Comisia

A MAI TRECUT O IARNA
(Urmare am pag t)

sat-o în orașul scandinav. Sărind 
1,89 m, ea a doborît cel mai vechi 
record de sală al țării, record care 
aparținea din 1961 Iolandei Balaș 
(1,86 m). Antrenorul 
Elias, ne-a făcut să 
în aer liber Cornelia 
record-ul „mare" al 
1,91 m.

Pentru că a venit vorba de 
corduri, să facem o trecere în 
vistă a performanțelor maxime 
trecute în recent încheiatul sezon 
de sală. Vom începe desigur cu 
acel 6,1 pe 60 m al lui Dorel Cris- 
tudor, cifră egală recordului mon-

său, Baruch 
înțelegem că 
va depăși și 
Iolandei —

re- 
re- 
în-

— Spune-mi, te rog, tinere, pe aci a trecut vreun uragan ?...
— Nici un uragan, doar delăsarea...

Desen de AL. CLENCIU
— De doî ani an stagnat lucrările 

Ia vestiare și cabine. A început să 
se ruineze și ce s-a clădit. Popica
ri» este, de asemenea, lăsată de 
mai multă vreme în voia soartci. 
S-au dus tratative cu factorii de 
răspundere din combinat. Dar de
geaba. Tovarășii respectivi conti
nuă să acorde o atenție specială 
doar echipei de fotbal. înțele
geți dv...

într-adevăr, lucrurile se subînțe
leg, iar observația respectivă este, 
după părerea noastră, destul de 
gravă, deoarece proprietarii com
plexului sportiv, despre care sîn- 
tem informați că încasează sume 
importante de bani de la publicul 
amator de fotbal și de înot, au 
uitat 6ă rezerve măcar o infimă 
parte din încasări pentru reparații 
curente. Să sperăm că aceste rîn- 
duri le vor aminti celor vizați că

bazinul de înot, în care s-au in
vestit mari fonduri bănești, trebuie 
administrat corespunzător cerințelor 
nenumăraților tineri și vîrstnici 
care îl populează în zilele căl
duroase.

★
N-am vrea să se înțeleagă că la 

Făgăraș întreținerea bazelor spor
tive rămîne o problemă deschisă 
peste tot. Nu. Am deforma reali
tatea. Complexul asociației Con
structorul, precum și diversele spa
ții afectate activității competițio- 
nale de masă și de performanță a- 
parținînd școlilor generale, liceelor 
și celorlalte asociații sindicale con
stituie un frumos exemplu de fo
losire gospodărească a terenurilor 
de sport. Singura notă discordantă 
a făcut-o doar marea bază spor
tivă a Combinatului chimic. Păcat f

Troian IOANIȚESCU

ATLETICA
nota 

a lui 
după 
mult

dial. Tot ia seniori vom mai 
săritura de 2,18 m la înălțime 
Șerban loan (și el recîștigat 
o accidentare care i-a frînat 
timp progresul). Doar două recor
duri, deci, în probele care se 
dispută în mod obișnuit la noi, la 
care trebuie să Ie adăugăm pe cele 
reușite la 1500 m de Petre Lupan 
— 3:44,67 — și la 3 000 m de Ilie 
Floroiu — 8:07,8, cu atît mai re
marcabile cu cit au fost obținute 
fără pregătire specifică, cei doi fon- 
diști aflîndu-se, la acea oră, în pre
gătire pentru crosul balcanic.

La femei. în afara amintitului 
1,89 m al Corneliei Popa, consem
năm recordul de la greutate al Va
lentinei Cioltan (17,15 m), pe cel de 
la 1 500 m al Ilenei Silai, 4:17,2 și 
pe acela, egalat de Carmen Ene, la 
60 m — 7,3.

Cam atît, deci — se putea oare 
mai mult în numai 2 sau 3 con
cursuri ? — la probele seniorilor, 
în aceeași măsură cu rezultatele de

PRINTRE
O Pe un traseu în centrul ora

șului Ruse s-a desfășurat duminică 
un concurs internațional de marș, 
la care au luat parte atleți din 
Cehoslovacia, Grecia, Norvegia, Po
lonia, România și Bulgaria. Timpul 
rece și vîntul puternic au consti
tuit un serios handicap pentru 
concurenți. în general, sportivii ro
mâni au avut o comportare bună 
Rezultate: juniori — 10 km :
G. Costache (R) 44:28,0, C. Oorban 
(R) 45:48,6, M. Secătureanu (R)
47:28,2, K. Valkov (B) 48,45,6 ; se
niori — 20 ktn : St. Tsukev (B) 
1.30:03,0, C. Staicu (R), 1.30:08,0,
N. Maxim (R) 1.30:15,0, T. Brahdl 
(R) 1.30:17,0, L. Caraiosifoglu (R) 
1.31:51,0, J. Ornoch (P) 1.32:16,0.

mai sus — sau poate chiar mai 
mult — ne-au bucurat cele trei 
recorduri obținute în probele de 
sărituri de către trei ațleți juniori : 
7,62 m Ia lungime — 
sile, 15,82 ni la triplusalt — 
Bedrosian (primul rezultat 
nesc al sezonului indoor) și 
la lungime fete — Doina 
Sintem încredințați că toți 
vo-r afirma cu și mai multă hotă- 
rîre în apropiatul sezon în aer li
ber, că pot deveni oameni de bsză 
în reprezentativa de seniori a tării.

A mai trecut deci un sezon de sală, 
al doilea, în drumul spre Montreal. 
Un sezon care ne-a oferit unele 
rezultate interesante, chiar specta
culoase, dar care ne-a adus doar 
un „bronz" la Giîteborg. „Cîștigu- 
rile" amintite trebuie însă să ne 
bucure și să ne dea speranță, 
dătătoare de speranță sînt și 
trei talente, cei trei juniori pe 
i-am amintit aici.

Tudorel Va-
Bedros 
româ-

6.20 m 
Spinu. 

trei se

Cum 
cele 
care

CULOARE
• Pe stadionul tineretului din 

București a avut Ioc al doilea con
curs municipal în aer liber din 
noul sezon. Cu acest prilej, in proba 
de 5 km marș, Gh. Uceantt (Viito
rul) a stabilit un nou record — 
22:17,4, Un rezultat bun a obținut 
și C. Andreica pe 5 000 m — 
14:15,0. Alte rezultate : 110 mg — 
D. Hidioșanu 15,0, 100 m — C. Su- 
șulescu 10,8 ; 189 m — Doina Cio
lan 12,8, suliță — Stela Ciortea 
50.02. (N. NICOLAE — coresp.).

• La Timișoara este programat 
la sfîrșitul săptămînii primul con
curs ou caracter republican, în aer 
liber. Este vorba de concursul (se
niori și juniori) de probe necla- 
sice și ștafete.

ȘASE CICLIȘTI ROMÂNI VOR PARTICIPA

LA „TURUL MEDITERANEAN"
Luni dimineață, un grup de șase 

cicliști români — Vasile Teodor, 
Vasile Selejan. Ion Cernea, Nico
lae Gavrila, Nicolae David și Ni
colae Andronache — a plecat la 
Istanbul, pentru a participa la 
Turul Mediteranean, competiție 
rutieră la care vor lua startul a- 
lergători valoroși din mai multe 
țări și care se va desfășura între 
17 și 21 aprilie, pe un traseu în- 
sumînd 550 km.

Antrenorul Constantin Voicu, care

însoțește echipa noastră, ne-a de
clarat următoarele : „Această com
petiție reprezintă un foarte impor
tant test înaintea startului în 
Cursa Păcii. Traseul este dificil, 
concurența bogată. După compor
tarea bună a selecționabililor in 
Cupa Federației, avem toate moti
vele să sperăm in rezultate onora
bile, tonice, care să ne edifice de
finitiv asupra șanselor noastre in 
marea întrecere care începe la S 
mai".

psnt.ru
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ÎN PAUZA DIVIZIEI A

SPEW TOR LA JOCUL... CIFRELOR
în așteptarea meciului Brazilia — 

România, să revenim puțin la cam
pionatul nostru, pentru a reduce 
— măcar subiectiv — cele trei săp- 
tămîni de întrerupere. Vă propu
nem să privim împreună...

CLASAMENTUL RETURULUI

1. DINAMO s 9 3 0 8--1 5
2. Steagul roșu fi 9 2 1 fi-3 8
3. U.T.A. fi 3 2 î 8—45 fi
4. Univ. Craiova fi 3 1 2 12—0 7
5. C.F.R. Cluj 6 2 3 1 9—3 7
6. Rapid fi 2 1 5—4 7
7. „U“ ClUj 6 2 2 2 7—5 6
8. F.C. Argeș fi 3 0 3 6-6 fi

9—10. sp. studențesc 6 2 2 2 6-6 fi
S.C. Bacău fi 2 2 2 6—fi fi

11. F.C. Petrolul 6 2 2 2 4—5 S
12—13. F.C. Constanța 0 3 2 2 0—8 fi

Jiul fi 2 2 2 7—0 8
14. Steaua fi 1 S 2 7—7 5
15, Poli. Timiș. fi 1 3 2 7—0 fi
16. C.S.M. Reșița fi 1 2 3 4-5 ♦
17. A.S.A. Tg, M. fi 1 I 9 5-3 4
13. Poli. lași 6 fi 3 4 6—12 t

O primă observație »e degajă.
Este vorba de productivitatea, dina- 
moviștilor, singurii neînvinși ai re
turului. Echipa lui Radu Nunweiller 
își depășește cu două puncte nor
ma turului. Mai semnificativă ne 
apare însă, confruntarea golavera
jelor. în timp ce în tur Dinamo 
avea, după șase etape, un golaveraj 
rie 12—10, astăzi liderul returului 
repetă oarecum „golaverajul Lazio", 
bazat pe o puternică întărire a 
apărării. Se pare că Dinamo a 
abordat returul pornind de la a- 
ceastă idee, care, deocamdată, și-a 
demonstrat eficacitatea, mai ales câ 
cele trei puncte cucerite în depla
sare — la Constanța, Tg. Mureș și 
Brașov ’ .
scoruri nule, adică a trei scheme 
de joc evident prestabilite.

O a 
puternică a echipelor amenințate 
la terminarea turului. C.F.R. Cluj 
și Rapid (cu peste 50 la sută), Spor
tul studențesc, Petrolul și Sport 
Club (cu 50 la sută) ocupă poziții 
bune în acest clasament al retu
rului, între locurile 5 și II, înain
tea unor echipe „grele" ca F. C. 
Constanța, Steaua și chiar C.S.M. 
Reșița. A fost suficient, deci, un 
simplu semnal de alarmă — în pe
rioada de întrerupere — pentru ca 
echipele mai sus amintite să avan
seze în clasament. Fără să mini
malizăm eforturile acestor echipe, 
ceva ne îndeamnă să credem că 
„progresul" formațiilor amenințate 
proiectează un reflector difuz asu
pra valorii intrinseci a campiona
tului. Această idee poate fi întă
rită Și de poziția pe podium a 
echipelor Steagul roșu și U.T.A. (cu 
numai un gol înscris de meci), 
două formații ale căror locuri fl-

i«șU în claaament s-ar cuveni să 
fie undeva pe la mijloc.

O a treia observație. • Regre
sul liderului, care coboară pe lo
cul 4, cu un minus de patru puncte 
față de excepționala realizare a tu
rului, cînd a pierdut (în 6 etape) 
un singur punct, totalizînd golave
rajul de 10—2. plin de sugestii față 
de actualul 12—9. • Saltul echi
pei arădene. de la locul 17 la locul 
3. ca ?$ cel al Steagului roșu, de 
1a locul 13 la locul 2. Să mențio
năm, între altele, că Steagul roșu 
realizează acest salt, spectaculos cu 
același număr de goluri înscrise 
— 6 — ceea ce constituie o nouă 
probă la dosarul valorii relative a 
campionatului. • Regresul Stelei, 
care coboară de la locul 4 (golave
raj 13—8), la locul 14 (cu un minus 
de două puncte Si de șase goluri 
înscrise : 13 în tur, 7 în retur).

O a patra observație se referă 
la două din marile surprize ale re
turului. Este vdtba de poziția neaș
teptat de bună a feroviarilor clu
jeni, condamnați la startul primă
verii, și de poziția neașteptat de 
slabă a echipei reșițene, care co
boară de pe locul 3 în clasamen
tul primelor șase etape 
(în ciuda Infrfngerii pe

prin, î<n fața lui F. C. Constanța), 
’ocma! pe locul 16. în cazul aces
tor două echipe se poate vorbi, 
poate, de interpretarea diferită a 
mijloacelor din perioada pregăti
toare, Foarte mulți specialiști au 
fost surprinși de răsturnarea pe 
care doctorul Rădulescu a impus-o 
programului țle pregătire Ia munte, 
avansîndu-1 spre finalul perioadei 
pregătitoare. Această inovație, chiar 
dacă nu explică total... poziția ac
tuală a clujenilor, poate constitui o 
ternă de meditație.

Bineînțeles că dumneavoastră, 
stimați cititori, veți completa a- 
cește scurte reflecții care se de
gajă din clasamentul returului. 
Ceea ce vrem să spunem în înche
iere se referă la pauza intervenită 
în desfășurarea campionatului. Deși 
«mdamnată teoretic, această pauză 
pare binevenită pentru multe din 
echipele noastre — în acest sens 
pledează multe declarații ale an
trenorilor. Se pare că echipele au 
ajuns, din păcate, la concluzia că 
după numai șase etape e nevoie de 
o nouă perioadă... pregătitoare. Să 
sperăm că această ocazie nu va fi 
irosită...

Sportul
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DIN SAO PAULO

MECIUL DINTRE
SELECȚIONATELE DIVIZIILOR MECIUL CU ROMANIA VA DEVENIALE ROMÂNIEI

Șl BULGARIEI - AMINAT UN TEST CONCLUDENT PENTRU BRAZILIENI

CORESPONDENTA

sînt consecința a trei

doua observație : revenirea

ale turului 
teren pro-

Dinamo — U.T.A. 
4—1, unul din der- 
by-urile mini-returu- 
lui. In acest meci, 
Dinamo a marcat 
patru goluri, adică 
jumătate din întrea
ga sa „producție" pe 
primele șase etape.

Această fotografie 
din mcciul-derlry in
tre echipele situate 
pe locul 1 fi 3 in 
clasamentul returu
lui este, dacă vreți, 
și o mică avancro
nică fotografică 
pentru jocul Brazi
lia — Romănia, care 
se dispută mîine, la 
Sao Paulo. Prezența 
în imagine a porta
rului lorgulescu și a 
mijlocașului Dudu 
Georgescu (in dreap
ta) poate fi legată de 
debutul portarului de 
la U.T.A. fi de cva- 
si-debutul celui c.are 
a jucat, citcva mi
nute, vîrf de atac, 
in meciul cu Finlan
da, la București...

DUPĂ 20 DE ETAPE, lN DIVIZIA C

SERIA 1

- Metalul Rădăuți
— Unirea Iași 

.......  — Constructorul Botoșani 
Humorului— Foresta Fălticeni

— C.S. Botoșani 
___ . . *, J — Cristalul Dorohol 

Viet. P.T.T.R. Botoșani— Avîntut Frasin

Constructorul laș) 
Danubiana Roman 
Dorna Vatra Dome! 
Minerul G. 
Nicotină Iași 
A.S.A. Cimpul'jng

(1-0)

(0-0)
(9-«) 
(1-0) 
(0—0) 
(1-0)

D.(Corespondenți : D. Diueoneseu. M. Chirișe, H. Cluriiuf.
Bolohan, V. Dlaconesctt, A. Rotaru Șl T. Ungureanul

I. A.S.A. cîmpulung w 5 3 41—ÎS 27
2. Foresta Fălticeni 13 10 5 4 32—m 25
3. Unirea Iași 19 9 7 3 19— 8 25
4. C.S. Botoșani 19 IU 5 4 32—23 25
5. Danubiana Roman 18 7 fi 5 19-13 20
6. Minerul Gura Humorului 19 | 4 7 18—21 Sg
7. Cristalul Dorohol 19 7 3 9 29—21 17
a. Sp. muncitoresc Suceava IR 8 5 7 ÎS—16 17
0. Metalul Rădăuți 18 fi 5 7 29—30 17

10. Nicolina iași 18 7 2 fi 52—28 16
11. Avintul Frasin 19 5 e fi 10
12. Constructorul Botoșani 18 7 î 10 23—30 15
13. Dorna Vatra Domei 19 5 4 10 20-31 34
14. Victoria p.t.t.r. Botoșani 19 fi 4 10 21—39 14
15. Constructorul Iași 19 5 *> 12 8-25 12

Etapa viitoare — 21 aprilie : Constructorul Botoșani — Da-
nubiana Roman, Cristalul Dorohol — Sportul muncitoresc 
Suceava, Unirea lași — Minerul Gura Humorului, Metalul 
Rădăuți — A.S.A. Cîmpulung, Dorna Vatra Bornei — Nlco- 
iina lași, Avintul Frasin — Constructorul Iași, C.S. Boto
șani — Foresta Fălticeni. Victoria P.T.T.R. Botoșani stă.

SERIA A ll-o

— Cimentul Blca/
— Energia Gh. Gi£-t)ej
— Minerul Corrtănești
— U.R.A. Tecuci

Constructorul Vaslui
Ixrtea Bacău
Relonul Săvinești
Bradul Roznov ......... _____
Trot Gh. Gheorghlu-Dej— Htișana Huși
Textila Buhuți — Rulmentul Bîrlad

— Constr. Gh. Gh.-Dej 
— Oltuz Tg. Ocna

Textila Buhuși 
U.....activa o-djud
Foresta Gugeștl

<2—1)1 
G—l) 
(t-0) 
(0-0) 
(0—0)
(2-0)

(Corespondenți : M. Flore», I. Ian cu, D. Nemțeanu, D....... — —......   - - - ■ c stotaii)roceanu. Gh. Grunzu. 1. Vier». V. Doruș Și
So-

1. Relonul Slvineșt) 20 11 7 2 4fl-H a
2. Trotușul Gh. Dej 20 8 8 4 n 24
3. Constructorul Gh. De.; 20 8 7 5 23-12 23
4. Energia Gh. Dej 20 B 0 6 17—14 22
3. U.R.A. Tecuci 20 B 3 8 25—20 21
6. Letea Bacău 20 7 6 7 27—IB 20
7. Rulmentul Bîrlad 20 7 fi 7 18—19 20
3. Bradul Roznov 20 fl 2 9 23 1'0
9. Textila Buhtișl 20 7 5 R ■••"....•■ ’ â

19. Foresta Gugești 20 7 5 8 25-23 19
11. Cimentul Bicaz 6 ‘i. 4.D — ..V *6»
12. Oiluz Tg. Ocna 20 8 3 9 13—25 i?
13. Minerul Comăneștî 20 8 2 10 33-34 18
11. Hușana Huși 20 7 4 9 22—30 18
13. Constructorul Vaslui 20 6 5 9 18—29 17
16. Locomotiva Adjud 20 3 6 11 11—36 12

Etapa viitoare : Locomotiva Adjud — Textila Bubușl. Oltuz 
Tg. Ocna — Rglonul Săvineatl, Conștț-uetonil Gh. Gheorghiu- 
De| — Letca Bacău, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Foresta 
Gugești, Constructorul Vaslui — Bradul RoznOv. Cimentul 
Blcaz — Trotușul Gh. Gheorgbiu-pej, Hușana huși — Xl.R.A. 
Tecuci, Rulmentul Btrlad — Minerul Conlăneștl.Btrlad — Minerul Conianeștl.

SERIA A lll-a

Unirea Focșani — Olimpia Rm.. Sătat 4-0 (l -fi)
Petrol ti Berea — Poiana Cimpina 3—2 (0—0)
Avintul Mineciu — Comerțul Brăila l—l (0—0)
I.R.A, Cimplna — Victoria Horești 1—0 (0—0)
Petrolistul Boldești — Luceafărul r'ocșani 1-1 (l--1)
Portul Brăila — Chimia Buzău 2-1 (1--u
Carpați Nehoiu — Carpați Sinaia 1—1 (0-0)
Chimia Brazi — Prahova Ploiești o-0

(Corespondenți *. V. Manolîu, M. Uremia, Gh. Ionescu, E.
Stroe, N. Dincă, Gr. Rizu , I. Negru și A. VusDestu»

1. Unirea Focșani ?0 12 « 2 47—18 30
2. Poiana Cîmpina 20 10 6 4 39—21 26
3, I.R.A. Cimpina 20 10 5 3 28—13 23
4. Petrolul Berea 2:) u 1 3 36—33 23
5. Carpați Sinaia 20 10 2 8 38—22 22
6. Luceafărul Focșani 20 7 7 31— SI 21
7. Olimpia Rm. Sărat 20 3 5 28—32 21
8. Petrolistul Boldești 20 8 4 8 25—20 20
9. Chimia Brazi 20 7 6 7 19—18 *)

10. Chimia Buzău 20 a 4 a 23-26 20
11. Victoria Florești 20 0 1 10 27—27 19
12. Prahova Ploiești 20 8 2 10 24—28 18
13. Avintul Mineciu 20 7 4 9 23—33 l»
14. Comerțul Brăila 20 5 4 H 17—35 34
15. Portul Brăila 20 5 â 12 11— Ti 13
16. Carpați Nehoiu 20 & 13 21—48 10

Btisâu.Chimia
ploiești — Victoria ’

Berea —
... Prahova___.....
Portul Brăila, Olimpia Rm. Săr:

Etapa viitoare : petrolul
Focșani — Carpați Sinaia, 
rești, Carpăți Nehoiu — F ................  . .. . .
T.R.A. Cîmpina. Comerțul Brăila — Petrolistul Boldești, Avîn- 
tul Mîneciu — Chimia Brazi, Poiana clmpina — Luceafărul 
Focșani.

Partida dintre selecționatele 
vizillor B ale țării noastre și Bulga
riei, care urma să se dispute mîine 
la Buzău, a fost amînată, urmînd 
să aibă loc la 8 mai în țara prie
tenă.

TURNEUL UNOR ECHIPE
SUEDEZE ÎN CAPITALĂ

în cursul acestei săptămîni, după 
evoluțiile formațiilor I. T. Kalskrona 
și I. F. Grimsas, alte două echipe 
suedeze vor juca în Capitală. Este 
vorba de formațiile I. K. 
șî A.B.J. Hudiskvaies. Ele 
tîlni
C.I.L. Pipera (activează în campio
natul ~ 
natul
program : teren I.C.A.B.. de la ora 
16 : C.I.L. Pipera — I. K. Mat- 
fers : teren Triumf, de la ora 16 : 
Oțelul — A.B.J. Hudiskvaies.

azi după amiază

Mailers 
vor in- 
echipele

„Onoare") și Otelul (câmpio- 
„Promoție”), după următorul

loan CHIRILA

• Din nou o victorie la limitâ a gazdelor: 1—0 cu Bulgaria B
• Declarațiile lui Zagalo • Formația echipei RomânieiFormația echipei României

SAO PAULO, 15 (prin telex). — 
I^r ora cînd telexăm ne aflăm abia 
de 24 de ore pe păinintul ospitalierei 
BraziHi și iată că am și luat 
gătură cu fotbalul : televiziunea

le-
___ ________ _ a 

transmis direct de la Rio meciul Bra
zilia — Bulgaria B, găzduit de cele
brul stadion Maracana. Deci împreu
nă cu cei aproximativ 80 000 de spec
tatori <le pe Maraeana am putut ur
mări acest meci amical încheiat cu 
victoria gazdelor la scorul de 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost înscris în 
min. 85 de Jairzinho, omul nr. 1 al 
atacului lui Zagalo, care a driblat 
întreaga apărare a oaspeților pla- 
aînd apoi balonul pe lingă portarul 
Simconov.

Dar lată șl formația utilizată de 
Zagalo in acest meci cu Bulgaria B •. 
Leao — Luis Pereira, Piazza, Ze 
Maria, Clodoaldo, Marinho, Paulo 
Cesar, Rivelino, Jairzinho, Leivinha 
(Mirandinha), Edu.

După meci, echipa Braziliei a so
sit la Sao Paulo. In pofida victoriei 
alrinse, la limită, antrenorul Zagalo 
s-a arătat foarte mulțumit de compor
tarea elevilor Iul care au controlat 
jocul în marea majoritate a timpului. 
„Puteam să mai marcăm încă trei go
luri dscă avem în vedere numai oca
ziile mari ivite la poarta 
— ne-a declarat el. Pentru 
miercuri seara cu România 
bile unele modificări in 
mea : portarul vycndell în 
Leao, Ademir da. Guia originar 
Sao Paulo și cerut înslsfebi de înflă- 
eărații suporteri tic aici, in locui Iui 
Paulo Cesar. Nu este exclus ea în 
centrul liniei de atac, în locul Iui 
Leivinha să apară Eneas. Dar a mai 
adăugat el, în privința „lP'-lui care 
va începe jocul cu România 
decide marți dimineața.

In aprecierea capacității 
luției de miercuri a 
terilor români, a continuat 
pornesc, desigur, de la jocul 
de fosta echipă o României 
aproximativ patru ani în urma,
ne-a dat atîtea emoții Ia. Guadala
jara. Regret 
voi revedea 
Dumitrache, 
facă cit mai

tru a putea reapare pe stadion. Aș
tept să-i revăd pe „exmexieanii" Dinu 
șl Luceseu, alături de noii titulari aî 
echipei române".

Aici, rezultatul cu Bulgaria B este 
apreciat ca nesatisfăcător. Dacă avem 
in vedere și victoria minimală cu 
l—0 a brazilienilor din jocul amical 
recent cu Cehoslovacia rezultă că 
partida eu România devine testul con
cludent al campionilor lumii.

Astăzi (n.r. ieri), ia ora 11,30, fot
baliștii noștri au efectuat primul an
trenament pe stadionul Mfxrumbi a 
cărui capacitate este de 120 000 de 
locuri și care va găzdui meciul de 
mle.rcuri seara, A fost un antrena
ment intens care a durat 90 de mi
nute, La sfințitul căruia antrenorii au 
făcut unele aprecieri pe marginea me
ciului vizionat pe micul ecran. Bra
zilia — Bulgaria B. S-a insistat pe 
participarea fundașilor laterali, Ze 
Maria și Marinho, la acțiunile ofen
sive, pe un-doi-urile efectuate 
Leivinha ți 
Paulo Cesar, 
Marți, vor 
trenam ente

de
51Riveline. Clodoaldo

Rivelino șl Jairzinho. 
mai fi efectuate an
ele menținere a formei

sportiva pe același gazon al stadio
nului Marumbi, pus la dispoziția lo
tului nostru de către Vicente Feola. 
directorul tehnic al echipei Sao 
Paulo.

Deși, așa cum spuneam, jucătorii 
noștri vor mai efectua antrenamente 
și marți, se pare că Valentin Stă- 
ncscu și Robert Gosmoc sint de pe a - 
cum deciși asupra „ll“-lui pe care-1 
vor alinia miercuri seara : IORGU- 
I.ESCU — ANGHELINI. ANTONES
CU, SAMK$. CRISTACHE — DUDU 
GEORGESCU, DINU, IORDANESCU 
— LUCESCU, KUN. MARCU.

Ar mai trebui spus că luni dimi
neață delegația română a avut o în- 
tîlnire cu conducerea federației de 
fotbal di.n Sao Paulo, reprezentată de 
Alvaro I’aes Lame, soeretarul ge
neral și membru al direcției federale. 
Pentru joi dimineață este prevăzută 
o întilnire. eu Joao Havelange, preșe
dintele Confederației sportive bra
ziliene și candidat la președinția 
E.I.F.A.-ei, care sosește marți seara 
din Europa, venind de la Cannes.

Dar alte amănunte pc marginea a- 
eeetui meci Brazilia — România, aș-j 
teptat cu viu interes, în corespondența • 
noastră viitoaro.

Eftimie IONESCU

oaspeților 
meciul de 
sint posi- 

forniația 
locul lui 

din

mă voi
și evo- 

jucă- 
Zagalo, 
prestat 

care, eu 
urmă,

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DIVIZIONARI A

că în actuala eehipft nu-i 
pe Dumitru și mai ales 
dar sper ea ei să sc re- 
repetlc cu putință pen-

RAPID — F.C. ARGEȘ 
2—0 (0—0)

Profitînd de întreruperea cam
pionatului datorită turneului sud- 
american al „tricolorilor", cele două 
team-uri divizionare A, Rapid și 
F. C. Argeș, s-au întîlnit, duminică

Ieri a avut loc, în Capitală, în 
organizarea Colegiului central al 
antrenorilor, consfătuirea de lucru 
a tehnicienilor care răspund de 
pregătirea echipelor din primul e 
șalon divizionar. Principalul punct 
<le pe ordinea de zi a consfătuirii 
.ba constituit analiza primelor șase 
etape ale returului, prezentată 
Nicolae Petrescu, președintele 
legiufui central ăl antrenorilor, 
acest prilej, au fost trecute în 
vistă, pe baza unor date de 
biectivizare a jocului (statistici și 
filme) elementele simptomatice ale 
fotbalului nostru competlțional în 
momentul de față, aspectele pozi
tive și negative în comportarea fie
cărei formații în parte, ajungin-

de 
co- 
Cu 
re- 
o-

du-se, în final, la concluzia că e- 
rhipele și jucătorii au capacitatea 
corespunzătoare ridicării nivelului 
calitativ al campionatului, dar că 
este nevoie de o mai mare mobili 
zare a forțelor și de o mai deplină 
înțelegere a rostului performanței.

Discuțiile care au urmat — și în 
cadrul cărora au luat cuvîntul an
trenorii A. NiculescU, N. Prova, 
Ion Ionescu, C. Cernăianu. T. Dima. 
Em, llașoti, precum și prof. M. 
Birsan și ing. V. Economu, au in
sistat pe necesitatea unei mai bune 
organizări a procesului înstructiv-e- 
ducativ, a unul efort colectiv sus
ținut, pentru ca și rezultatele s;i 
fie pe măsura așteptărilor.

dimineața, pe stadionul Giulești 
intr-o- partidă amicală. Deși au 
lipsit cîțiva jucători de bază, unii 
indisponibili (Răducanu, Dobrin), 
alții reținuți în diferite loturi re
prezentative A sau de tineret, în
locuitorii lor s-au străduit șl în 
general au reușit să ofere — în

CEL MAI DETAȘAT LIDER: RELONUL SĂVINEȘTI, 5 PUNCTE AVANS
SERIA A IV-a

•>

SERIA A VII-o SERIA A X-a

C-hlmla Brăila
Voința constanța
Rapid Fetești
Marina Mangalia 
Portul Constanța
Ancora Calați 
cimentul Medgidia 
Constructorul Tulcea

(Corespondenți: i. 
boats, v. ștefănescu,

— Electrica Constanța
— Granitul Babadag
— Știința Constanța
— Tehnometal Galați
— I.M.U, Medgidia
— Dunărea Tulcea
— Arrubium Măcln
— Viitorul Brăila

Baltag, N. Stere, V. Ioneseu, 
R. Avram șl

0—0
2—0 (2—0)
1—0 (l—0)
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)
1-^0 (0—0)
3—0 (1—0)
0-0

I. Ci o-

— Minerul Lupenl
— A.S. Victoria Craiova
— Progresul Strehaia
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalul Topleț
— Energia Hovinarf. 

. — meva Drobeta Tr.
— Știința Petroșani

Ștefăneseu, A. Gunther, 
(_ Măgureanu. C. Dumitru, “ ' * ‘
leal.

C.F.R. Craiova
Victoria Călări 
Metalurgistul Sadu
ICO.B. Balș 
Petrolul Țiclenl
C.I.L. Drobeta Tr. Sv. 
Dunărea Calafat 
steagul roșu Plenița

(Corespondenți : T.
P.

Sv.

2—1 (0—1) Măgura Șimleul Silv. — Someșul Satu Mar« 2-1
4-0 (3—0) Bradul Vișeu — Bihoreana Marghlla
3—0 (1—0) Minerul Baia Borșa — OaȘul Negrești 1—0
2—0 (1—0) Topitorui Baia Mare — C.I.L. Slghetu Marmației 1—0
1-1 (0—1) Minerul Băița — Gloria- Bala Maca 2-1
2—0 (2-0) Vie teri a Zalău — Rapid Jibou T-O
1—0 (1—0) Minerul Suncuiuș — C.S. Zalău 3—0
3—1 (0—1) Minerul Baia Sprie — Voința Cărei 2—0

A. Serlpnic, 
ju-Manafu. A. Trălstaru Și I. V.

(l-D
(3-0)
(t-0)
(9-0)
(1-0)
(0-0)
(0-41)
(0—0)

ciuda unui frig pătrunzător șl a 
unui vint puternic — un agreabil 
spectacol fotbalistic.

Rapidiștii, care au utilizat mai 
mult echipa de tineret-rezerve (cei
lalți titulari rămași la club nu au 
evoluat deoarece vineri au fost 
sparring-partneri lotului nostru re
prezentativ), au obținut o meritată 
victorie cu scorul de 2—0 (0—0), 
punctele fiind înscrise de Stanca 
(miri. 70) și Manea (min. 79).

Aurel PĂPĂDIE
PETROLUL PLOIEȘTI — 

F.C. CONSTANTA 2-1 (1—0)
■ .

Jocul a fost plăcut, cu multe faze 
de poartă, și a permis ambelor e- 
chipe utilizarea întregului lot. Re
vanșa acordată de constănțeni (pri 
mul joc a fost ciști gat de F. C. 
Constanța cu 1—0) a revenit echipei 
ploieștene. Au marcat: Pisău (min. 
33), Rădulescu (min. 62), respectiv. 
Moldovan (min. 74). A arbitrat Emil 
Vlaîculeseu — Ploiești.

1. TANĂSESCU — coreep.

(Corespondenți : B. Marcel. A. Ghilezan. I. Sirbu. L. Chir» 
Miclean. M, Bonțohi, I,. Grozea Șl V. Săsărann).V. Comșa).

1. CfaLmia Brăila 20 14 3 3 33— 8 31
3. Marina Mangalia 20 13 4 3 31—11 30
3. Electrica Constanța 20 11 7 2 32—15 29
4. Dunărea Tulcea 20 11 5 4 29—12 27
5. portul Constanța 20 13 1 6 34—19 27
6. Viitorul Brăila 20 10 3 7 31—19 23
7. Ancora Galați 19 9 5 5 34—15 23
3. cimentul Medgidia 20 10 1 9 28—19 21
9. I.M.U. Medgidia 20 8 3 9 22—19 19

id. Rapid Fetești 20 5 6 9 23—27 16
it. Granitul Babadag 20 7 1 12 22—31 15
12. Tehnometal Galați 20 5 4 11 22—36 14
13. Știința Constanța 20 6 2 13 23—27 12
14. voința Constanța 19 3 5 ÎL 15—37 11
15. Constructorul Tulcea 20 4 3 13 15—43 11
16. Arrubium Măcln 20 3 3 14 14—59 9

— Ancora Galați. Arru-MangaliaEtapa viitoare : Marina _______
bium Măcln — Dunărea Tulcea, Electrica Constanța — Gra- 
nitul Babadag. Viitorul Brăila — Voința Constanța, Știința 
Constanța — Chimia Brăila, Tehnometal Galați — portul Con
stanța. Constructorul Tulcea — I.M.U. Medgidia, Cimentul 
Medgidia — Rapid Fetești.

SERIA A V-a

An-

-- Șoimii TAROM Buc. 1—1 (1-1)
— unirea Tricolor Buc, i“0 (1—0)
— Triumf București 0—0
— Azotul Slobozia 1—1 (9-fl)
— Sirena București 1—1 (0-1)
— Argeșul Mlhăilești 2—0 (1—0)
— Voința București 0—1 (0-0)
— Laromet București 1—•0 (1—0)

Flacăra roșie București 
Tehnomelal București
Olimpia Giurgiu
Sp. I.C.M.A. Clorogîrla
T.M. București
Electronica București
Dinamo Slobozia
I.O.R. București

(Corespondenți : C. Toader. R. Pop, Tr. Barbălală, P. 
gliei. N. Stoean, S. Nlcolae, U -- --- • - *—

1. Triumf București
3 Voința București
3. T.M. București
t. Olimpia Giurgiu
5. Flacăra roșie București
0. Sirena București
7. Unirea Tricolor București
8. I.O.R. București
0. Electronica București

10. Tehnometal București
11. Azotul Slobozia
12. Lnromct București
13. Șoimii TAROM București
14. Dinamo Slobozia
13. Argeșul Mlhâileștl
18. Sportul Ciorogîrla

Matei si D. Daniel).

20 12 6 g 37—14 30
20 13 3 4 43—17 29
20 IU 8 2 33—15 28
20 10 4 6 33—25 24
20 8 7 5 28—24 23
20 8 6 6 37—24 22
20 6 9 1 5 29—18 21
20 7 6 7 25—22 20
20 7 6 7 22—19 20
20 7 6 7 22—25 20
20 7 5 8 24—34 19
20 6 6 | 22—27 18
20 6 5 9 32—31 17

20 3 5 12 16—42 11
20 4 9 14 19—53 10

20 1 6 13 15—47 8

ăileș!1 — I.O.R. București, Azo-
[curești. T.M.B. — Sportul Cio-

Etapa viitoare : Argeșul I
tul Slobozia — Electronica _______ ,... .. .,
rogîrla. Voința București — Olimpia Giurgiu. Laromet Bucu
rești — Flacăra roșie București, Șoimii TAROM București — 
Telinometal București, Sirena Bueureștl — unirea Tricolor 
București. Triumf București — Dinamo Slobozia.

SERIA A Vl-a

.'himla Găeștl 
’regresul Corabia 
ițecolta Stoieănești 
f.R.O, C-luhg Muscel 
Automatica Alexandria 
Dacia Pitești
Petrolul Tlrgoviște 
Chimia Tr. Măgurele

(Corespondenți; s. 
duteseu. M, Bizon, S.

3—1 
.1-1

— TextilLstul Pitești
— Răsăritul Caracal . _
— R.Q.V.A. Roșiorii dc Vede 2—1
— Petrolul Videle
— Vulturii C-lung Muscel
— Unirea Drăgășani
— Cetatea Tr. Măgurele
— Cimentul Fieri)

Frițileseu, C. rilip. iW. 
Ionescu,

1. R.iKV.A, Roșiorii dc V«jde 
Automatica Alexandria 
Chimia Tr. Măgurele 
Petrolul Tirgoviște 
Progresul Corabia 
Răsăritul Caracal

:i.
4.
5.
6.
7. Recolta Stoieănești
8. Chimia Găeștl
9. Vulturii c-tung Muscel 

Ut. Cetatea Tr. Măgurele
11. Dacia Pitești
12. A.R.O. Cîmpulung
13. lextfUstul Pitești
14. Unirea Dră^ășanl
15. Cimentul Fiem
16. Petrolul Videle

M.

20
30
20
20
20
29
20
20
20
20
20
20

20
20
20
29

Avram

Drăgășani

Și

2—0 
o—o
3—0
î-2
5—0

DogH’U, D. 
‘ Gruia).D.

Ră-

1. Victoria Călări
2. Dunărea Calafat
3. Minerul Lupenl
4. Cimentul Tg. Jiu
5. Steagul roșu Plenița
6. Energia Rovtnari
7. C.F.R. Cratova
B. Progresul strehal»
9. Știința Petroșani

10. MEVA Drobeta Tr. Severin
11. F.O.B. Balș
12. C.I.L. Drobeta Tr. Severin
13. A.S. Victoria Cratova
14. Metalurgistul sadu
15. Metalul Topleț
16. Petrolul ficleni

2»
20
20
20
20
20
20
29
20
20
20
20
20
Z0
20

t
4
3
7
1
6
4
5
0
ij
3
4
4
4
2
3

SI—20
23— 13
31—20
26— 13
34—24
24— 20
23—
27— 26
31-24 
ly—'0
28— 24
20— 33 
2^-27
21— 26
39—39
11—41

Minerul Baia Sprie
C.S. Zalău 
Someșul Satu Mare

4. Bihoreana Marghlt*
s. C.t.D. Slghetu Marmație)
6. Bradul Vișeu
7. Minerul Bala Borșa
8. Rapid Jibou
9. Minerul Bălța

10. oașul Negrești
11. voința Cărei
12. To-pitorul Bala Mare
13. Minerul Sunculuș
14. Victoria Zalău
15. Gloria Baia Mare
io. Măgură șimleuj Sllvaniei

1. 
2.
».

20
20
20
2»

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5
6
4
8
3
1
2
5
5
4
4
5
S
4
7
4

3«—11
24— 12
35—20
37—22
30—23
26—,25
29—24
28—29
22—44
26—27
20—30
2O-2S
25— 32
28—41
13—32
18—41

Energia Rovlnarl,
C.I.L. Drobeta Tr. Severul, Steagul roșu

Tg. JiuEtapa viitoare i Cimentul
talul Topleț — C.I.L. Z.-'~----------------------- ------ -
nița — Victoria Călan, Metalurgistul Sada — D narea Cala
fat, Știința Petroșani — Minerul Lupent, Progresul strehaia — 
F.O.B. Balș, A.S. Victoria CTSoVa — Petrolul Țicleni, MEVA 
Drobeta Tr. Severin — C.F.R. Cratova.

C.F.R. Caransebeș 
Strungul Arad 
Metalul Oțelu Roșu 
Progresul Timișoara 
Gloria Arad
Minerul Ghelar

C.F.R. Cratova.
ȚiCleni, MEVA

— RapidEtapa viitoare : C.I.L. Sigbat
Mare
Sprie, Minerul Suneuîuș — Minerul Borș». Oașul Negrești 

Topltorul Bala Marc, Glorls Baia Mare — Mflgura Șlmleu, 
Volhla Cărei — Victoria Zalliu, C.S.. Zâlău -- Bradul Vișeu.

Jibou, someșul 
Minerul Bălța, Bihoreana Marghita — Minerul

LOTOPRONOSPOHT

IMPORTANT I

LA CEREREA PARTICIPANJ!- 
LOR VINZAREA BILETELOR 
PENTRU TRAGEREA SPECIALA 
LOTO A PRIMĂVERII DIN 16 
APRILIE 1974 SE PRELUNGEȘ
TE PINĂ LUNI 22 APRILIE 1974. 
TRAGEREA VA AVEA LOC 
MARTI 23 APRILIE A.C.

SERIA A VIII-o SERIA A Xl-a

— A.S. Bocșa
— Dacia Orăștie
— Unirea Tomnatic
— Constructorul Arad
— Furnirul Deta
— Electromotor Timișoara 

Minerul Moldova Nouă— Minerul Teliuc 
Unirea Stnnicolaul Mare — C.F.R. Slmeria

(Corespondenți : M. Mutașcu» L. Deîeanti.
~ ‘ ------- ~ ---------Marton, St. Iacob, Fi. Oprit»,

1. Minerul Moldova Nonă.
2. Unirea Sînnlcolaul
3. Dacia Orăștie
4. Minerul Ghelar
5. Metalul Oțelu Roșu
6. A.S. Bocșa
7. Constructorul Arad
8. Unirea Tomnatic
9. Minerul Teliuc

10. C.F.R. Slmeria
11. Electromotor Timișoara
12. Strungul Arad
13. Progresul Timișoara
14. C.F.R. Caransebeș
15. Furnirul Deta
16. Gloria Arad

Mare

P. Șlmanrtan
K. 

T.

3—0 13-0) Forest. Tg. Secuiesc — C.S. Oltul Sf. Gliei, r^he 2—3
l — l (0—0) Lacul Ursu Sovata — Minerul Bălan i -o
4—0 (8—0) Carpați Covasna — Mureșul Toplița 1—3
1—1 (0-1) Hebe sîngeorz. Băl — A.S. Miercurea Ciuc 1-0
1—2 (1-1) unirea sf. Gheorghe — Viitorul Gheorghienl 1—1
2—1 (1-0) Minerul Hodna — Viitorul Tg. Mureș 3—2
4—1 (3—1) Chimica Tirnăvenl — Foresta Bistrița 2—1
3—0 (’—<J) Avintul Reghin — unirea cristuru secuiesc 2-M

Zcno, 
Vieru).

st.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2(1

12
H
11

9
9
7
8
9
9
8
7
8
7
6
fi
4

3
3
3
3
3
7
5
3
2
4
4
2
3
5
3
5

34—16
37—24
30—19
32—24
43—35
19—21*
30—33
18—24
34—25 ■’
30— 31
32—24
24— 32
30—34
17—25
14—39
17—35

(Corespondenți : r„ 
chiti. Gh. Briotâ, Gh.

C.S. Oltul Sf. Gheorghe
Chimica Ttrnăvoni 
Viitorul Qheorghlenl 
Unirea Sfi Gheorghe 
A.S. Miercuiea Ciuc 
A Viatul Reghin 
Foresta Bistrița 
Forestierul Tg. secuies ■ 
Viitorul Tg. Mureș 
Carpați — 
Mureșul 
Minerul 
Minerul
Unirea Cristuru Secuiesc 
Lacul Ursu Sovata 
llebe Sîngeoi-z Băi

Buc*, 
Ba Unt,

A- Falsete, Fr. 
I. Ditcan Si C.

Gaztlag. o. 
Ținea).

(O—i) 
(1—01 
(1-3) 
<t—o> 
(0—0) 
(3-0) 
(1-0) 
(0—1)

Nl-

1.

3.
4;
5. 

' 6.
7
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
13.
10.

Covasna 
Toplița 
Rodna 
Bălan

20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 5

36—21
43— 19
39—28
44— 21
26— 19
30— 25
28—29
38—27
34—38
21—28
20— 42
31— 43
21— 26
27- 4»
26-4’2
13—59

în toate agențiile Loto-Pixmo- 
sport se vind în continuare bilete 
pentru tragerea specială Loto a 
Primăverii. Această interesantă 
tragere într-o nouă formulă teh
nică oferă mari avantaje 
panților.

Amintim cîteva dintre 
jele noii formule tehnice 
tragerile similare anterioare: 
efectuează 7 extrageri în loc de 6, 
se majorează număml Categorii
lor de cîștiguri la 28 de la 24, se 
extrag 58 de numere în loc de 
42 etc. Alte amănunte în legătură 
cu cîștigurile găsiți în prospectele 
tragerii.

Toate 
vă stau 
curarea 
bilele la

pârtiei -

a van tu- 
fată do 

se

Arad Minerul MoldovaEtapa viitoare : Constructorul ..........
Nouă. Minerul Teliuc — A.S. Bocșa, Progresul Timișoara —
Unirea Sînnlcolaul Mare, Minerul Ghelar
C.F.R. Sitnerla — Electromotor Timișoara, 
Metalul Oțelu Roșu_. Dacia Orăștie — C.F.R. 
rea Tomnatic Strungul Arad.

SERIA A iX-a

— cbi mica

— Gloria Arad. 
Furnirul Deta — 
Caransebeș.

i Tîrnăveni.
C.S. Oltul

1 — Lacul

Uni-

Etapa viitoare : Unirea Cristar .. ............. .
dorul Gheorghini — Heps Singeorz Băl, < 
Gheorgiie — Minerul Hodna, Avintul Reghin 
Sovata, Mureșul Topllța — Foresta Bistrița A.S. M. Citic— 
Forestierul Tg. Secuiesc, Minerul Bfllan — Carpați Covațna, 
VUtorul “ ■ ■ - ~~ —Tg. Mures — Unirea SI.

SERIA A

Gheorghe.

Xil-o

Vi- 
Sf. 

Ursu

agențiile T.oto-Pronosport 
la dispoziție pentru 
unei game variate 
această tragere.

★

pro
ci e

pro- 
Pro-

Azi este ultima zi pentru 
curarea biletelor la tragerea 
nbexpres de miercuri 17 aprilie 
1974. Tragerea va fl televizată 
mîine din studioul de toleviiium- 
în jurul orei 18,50.

3
7
4
6
3
5
5
5
4
6
5
5
3
5
6
4

R.O.V.A. Roșiori. pe-Etapa viitoare: Unirea ___ ___ ,____ .
trolul Videle — Chimia Găești, Răsăritul caracal — A.R.O. 
Cîmpulung, Automatica Alexandria — Recolta Stoieănești. 
Chimia Tr. Măgurele — Textlllstul Pitești. Vulturii cimpu- 
luhg — Cetatea Tr. Măgurele, cimentul Fioni — Progresul 
Corabia. Dacia Pitești — Petrolul Tlrgoviște.

Metalul Aiud — Someșul Boolean 4—0 (0—0)
perrriata Cluj — Cimentul Turda 2—1 (0--1)
Unirea Dej — Aurul Brad 1—1 (0--1)
Minerul Bihor — Tehnolrig Cluj 0—0
Minaur Zlatna — Arleșul Cîmpla Turzii 0—0
Constr. Alba lulia — Crișana Sebiș 2—i (1--1)
C.I.L. Gherla — Unirea Alba lulia 3—2 (3—2)
Soda Ocna Mureș — Recolta Salonta 1—1 (1--1)

(Corespondenți : I. Somogyi, E. Fehervaris T. P rodau. M.
Domițian, N. Băișan, I. Filipescu. £>. Vatau șii A. Verdeș).

1. Unirea Dej 20 13 3 4 53—17 29
Metalul Aiud 20 li 5 4 48—13 27

3. Aurul Brad 20 13 1 G 41—22 27
4. Mineral Bihor 20 0 4 7 23—26 22
3. Cimentul Turda 20 9 3 8 27—19 21
fi. Recolta Salonta 20 7 6 7 17—16 20
7. C.I.L. Gherla 20 9 2 9 34—39 20
8. Soda Oena Mureș 20 8 4 « 29—38 20
9. Crișana Sebiș 20 7 5 8 23-25 19

10. Constructorul Alba lulia 20 8 3 9 24—29 19
11. Dermata Cluj 20 7 4 9 17—18 13
12. Minaur Zlatna 20 8 2 10 15—20 13
13. Unirea Alba lulia
14. Tehnofrig Cluj
15. Arleșul Cimpla Turzli
16. Someșul Beelean

20
20
20
2Q

2 
2
4
4

Sebiș

8
7a

Minaur

io 
n 
io
13

22—.31
21—28
14— 2!»
15— 47

ia n> 
io io

Zlatna. Someșul
Alba lulia —

Tehnolrig

Etapa viitoaro • Crlșana
Beclean — Unirea Alba lulia Constructorul
Recolta Salonta, C.I.L. Gherla -- Dermata Cluj,
Cluj — Soda Ocna Mureș. Minerul Bihor — Aurul Brad. Arie-
șul C. Turzli — Metalul Aiud, Cimentul Turda — Unirea Dej.

Sibiu
Mir șa

U.P.A.
Carpați 
oitul Hm. Vîlcea
C.I.L. Blaj 
Precizia Săcele 
Lotrul Brezoi 
Textila Cisnădie 
C.S U. Brașov

(Corespondenți : 
leanu, V. secăreanu.

I.

Sighișoara— C.F.R. ________
— Țorpodo Zămeșțt
— Metalul Copșa Mică
— Vltrometan Mediaș
— Chimistul Rm. Vîlcea
— Chimia Or. Victoria
— J.C.I.M. Brașov
— Textila Sebeș

Ilie, V.
Zidaru, I.I.

1. I.C.I.M. Brașov
2. Precizia Săcelo
3. C.S.U. Brașov
4. Textila Cisnădie
5. Chimia Victoria
6. C.F.R. Sighișoara
7. C.I.L. Blaj
S. Chimistul Rm. Vîlcea
9. Lotrul Brezol

10. Torpedo Zărnești
11. Metalul Copșa MJtă
12. U.P.A. Sibiu
13. Textila Sebeș
>4. Vitromelan Mediaș
15. Carpați Mîrșa
16. Oltul Rm. Vîlcea

Helchig, P. Giornoiu. M. 
' Andrei și G. Lorac).

(3—1)
(0—0)
(0-1) 
(1—0) 
(1-0) 
(i-o> 
(2—0) 
(1-0)

Mur

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 10 APRILIE 1971

20
2»
20
20
20
20
20-
20
20
21
20
2D
20
20
2(1
20

3
5

«
3
1

o
3
7

4
4

:ii—u
18- 17
29— 20 
39—23
19- 13 
32—23
30— 26 
21—20
20- 24
15—12
13-22

22— 27
20—27
23— 34
15—25

25
23
22
22
22
21
21
21
20
19
19

ni
18
15 
u

. s6be? "•
Precizia Săcele,

Metalui Copșa
Chimia Victoria

Mică. Vltro-
U.P.A.

Etapa viitoare : Textila
metan Mediaș ___ , _... . . ... .
Sibiu. Carpați Mîrșa — Oltul Rm. Vîlcea. C.I.I.. Blaj — Tor
pedo Zărnești, Chimistul Rm Vîlcea — Textila Cisnădie. 
C.F.R. Sighișoara — C.S.U. Brașov, X.C.I.M- Brașov — Lo
trul Brezol.

EXTRAGEREA 1 : Cat. 1 : I va 
riantă 25% a 52.53!) lei și 1 varian 
tă 10% a 21.016 lei; a 2-a : 
rianlă 25#ni a 73.555 lei ; 
11,40 a 6.452 lei : a 4-a : 
1.967 lei; a 5-a: 97,15 a 
a 6-a : 3691,90 a 40 lei.

EXTRAGEREA a îl-a :
10,65 variante a 8.238 lei : C : 37.10 
a 2.365 Iei ; D : 2007 a 60 lei ; E 
94,50 a 200 lei ; F : 2430,80 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA A: 87.732 
lei.

Cîștigul de categoria 1 jucat pe 
o variantă 25% a revenit partici
pantului M1TRACHE II,IE 
București, iar cel de la categoria t> 
2-a 
nit 
din

îl —
1 Vil - 

a 3-a 
37,40 a 

757 lei .

Cat. B :

din

tot pe o variantă 25%, a reve 
participantei IONITA MARIA 
București.

Textila Rubrică redactată de 
LOTO- PR O NOSPO RT



S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY-JUNÎORÎ

ECHIPA ROMÂNIEI A OCUPAT LOCUL II
• FRANȚA A CIȘT1GAT FINALA CU 29-6 (5-0) FRUNTAȘII TENISULUI INDOOR"

în CM. c?e hochei (gr.
SUEDIA - CEHOSLOVACIA

A)
3-01

La Hel- 
mondlal

HEIDELBERG, 15 (prin telefon). 
— Cea de a Vl-a ediție a campio
natului european de rugby rezer
vat echipelor de juniori s-a înche
iat luni seara pe terenurile Univer
sității din localitate. In centrul a- 
tenției generale s-a situat întîlnirea 
dintre reprezentativele României și 
Franței, care avea să desemneze pe 
noua deținătoare a titlului. A fost 
o partidă de uzură în care, mai 
bine pregătiți psihic, francezii au 
reușit să-și impună stilul de joc și 
să termine învingători cu 29—6 
(3—0). Jucătorii noștri n-au izbutit 
decît în zece din cele 80 de minute 
ale întîlnirii să se comporte la ni
velul partidelor anterioare, perioa
dă in care și-au impus superiorita
tea, reflectată și de tabela de mar
caj care consfințea la un moment 
dat scor favorabil pentru .români. 
Dar au fost doar 10 minute, insu
ficiente pentru a obține victoria în 
meci.

în restul timpului rugbyștii noș
tri au evoluat crispat în toate com
partimentele, ratînd (prin Tudose

de 
în

și Milcă) cîteva lovituri de pedeap
să din poziții excelente. Totodată el 
au fost dominați de francezi la gră
madă, pierzînd multe baloane. Insă 
proporțiile scorului se datorează 
mai puțin atacului francez și mal 
mult elementarelor greșeli comise 
de jucătorii noștri.

Repriza întîi a rost echilibrată, 
ba chiar cu un ușor avantaj de par
tea românilor, care ratează încă din 
primele minute patru lovituri 
pedeapsă ! Francezii, avînd
Trille un excelent transformer, au 
luat conducerea în min. 25 în urma 
unei lovituri de pedeapsă.

Repriza secundă începe cu o fru
moasă acțiune a înaintării noastne, 
materializată de Drumea (min. 45) 
într-o încercare transformată de 
Milcă. Astfel, scorul devine 6—3 
pentru reprezentativa României. Din 
păcate, din acest moment, o cădere 
inexplicabilă a rugbyștilor noștri 
permite celor francezi să dețină în 
continuare inițiativă și să manifes
te o superioritate clară. Duboe și 
Trille (min. 48) readuc avantajul de

BOXERII DOBRESCU, CIOCHINĂ Șl VĂRAN

DIN NOU ÎNVINGĂTORI LA SOCI
MOSCOVA. 15 (Agerpres). — La

Soci s-a disputat a doua întîlnire 
internațională de box dintre selec
ționata R.S.F.S. Ruse și o combinată 
a cluburilor din România. Gazdele, ca 
și in primul meci, au obtinut victoria 
cu același scor : 7—4. O bună im
presie a lăsat Paul Dobrescu (cat.

l-a învins la puncte p.e 
Un nou succes a repur-

CALENDARUL

ușoară), care 
N. Osipciuk.
tat și semigreul C. Văran. învingă
tor la puncte în fața lui A. Nikulin. 
R. Cozma (cat. semimuscă) a dispus 
p.in abandon pentru rănire de A. 
Kluiev, iar Gh. Ciochină (cat. pană) 
a cîștigat la 
Gridniev.

Celelalte 
muscă : V.
Faredin, cocoș :
M. Tone : semiușoară :

puncte partida cu V.

SPORTULUI

UNIVERSITAR
în

Federației Internaționale 
lui universitar (F.I.S.U.), 
sesiunea desfășurată 
(Italia), se prevede 
Universiadă de vară 
șoare la Belgrad, în 
Printre alte competiții universita
re internaționale sînt și cele de 
judo care vor avea loc la Bruxel
les, între 30 octombrie și 4 noiem
brie. Cele mai bune 16 echipe stu
dențești de fotbal vor participa la 

turneu oficial ce se va desfășura 
în Franța între 10 și 21 iulie, finala 
fiind programată ia Nisa. De ase
menea, mai este stabilit ca întrece- 
i’ile europene universitare de ci
clism să aibă loc la Ialta (U.R.S.S.), 
la o dată ce va fi fixată ulterior.

calendarul competițional 
a sportu- 

fixat în 
Pessione 
viitoarea 

se desfă- 
1975.

la 
ca 
să 

anul

al

înregistrate : 
b.p. Ibrahim 

Kotovsikov b.p. 
V. Dimasov 

b. p. I. Vladimir; semimijlocie : S. 
Puskariov b.p. I, Fuicu : mijlocie
mică : S. Froltev b.p. Paul Tănase 
(care a fost numărat în prima repri
ză) : mijlocie : V. Gutmov ' .
Tîrîlă (care a evoluat la o^ catego
rie superioară) ; grea : V.
b. ab. 2 pe V. Lehâduș.

rezultate 
Litvinov 

V.

b.p. Sandu
Romenski

ROMANIA VA ALINIA
LA „CUPA DUNARII“,

Tradiționala competiție de hal
tere „Cupa Dunării" — seniori, 
se va desîâșura la sîîrșitul lunii 
(26—28 aprilie), în orașul Brau- 
nau (Austria), La aceste întreceri, 
federația noastră va alinia o 
formație completă (la toate ca
tegoriile), în care va figura, prin
tre alții, Aurel Miuț, Ma-

partea adversarilor noștri, apoi 
același Trille (min. 55 și 60) trans
formă alte două lovituri de pedeap
să și scorul devine 6—15. Un nou 
atac francez, (min. 64) la care jucă
torii noștri nu intervin, se soldea
ză cu culcarea balonului în tere
nul de țintă de către Swezczyk. In 
min. 69 Tudose greșește flagrant, 
scăpînd balonul la un metru de 
butul propriu, Escandd intervine 
prompt și marchează, iar Trille 
transformă, ridicînd scorul la 25—6 
pentru francezi. Cu două minute 
înainte de fluierul final reprezen
tanții „cocoșului gaiie“ 
foarte frumoasă combinație 
zată de Cusse, care stabilește 
partidei.

Jucătorii noștri au pierdut 
de a cuceri cel de al treilea titlu 
consecutiv, datorită unei evoluții 
sub posibilitățile lor în finala com
petiției, finală a cărei miză pare 
să fi avut o influență nefavorabilă 
asupra randamentului lor. Totuși, 
locul al doilea obținut la această 
ediție a C.E. îl considerăm ca o per
formanță meritorie.

Arbitrul scoțian Yars Gariarson a 
condus bine următoarele formații: 
ROMANIA : Milcă-Anton, Popescu, 
Grosu, Săndoi-Stancu, Jiirj-Ion, Tu
dose, Murariu-Toma, Drumea-Răi- 
leanu, Ebu, Jianu ; FRANȚA : Des- 
tribats-Escande, Gimalac, Pasquier, 
Duboe-Urruty, Trille-Mahe, Cle
mente, Negre-Cusse, Swezczyk- 
Brosquies, Hubert, Brannă.

CELELALTE REZULTATE : locu
rile 3—4 : Spania—Italia 23—7 
(19—0), locurile 5—6: R. F. Ger
mania—Maroc 10—0 (0—0), locurile 
7—8 : Cehoslovacia—Iugoslavia 39—6 . 
(19-6).

CLASAMENT FINAL: 1. Franța 
— campioană europeană, 2. Româ
nia, 3. Spania, 4. Italia, 5. R. F 
Germania, 6. Maroc, 7. Cehoslova
cia, 8. Iugoslavia.

Emanuel FANTANEANU

• Ilie Năstase printre cei 
sigur calificați pentru Dallas 

• Amănunte asupra finalei 
de la Monte Carlo • Ultimele

ÎNAINTEA FINIȘULUI

HELSINKI, 15 (Agerpres). — 
sinki, în cadrul campionatului 
de hochei pe gheață (grupa A), repre
zentativa Finlandei a învins cu scorul 
de 7—1 (3—0, 2—0, 2—1) formația R.D. 
Germane. Au marcat : Ketola (3), Repo 
(2), Lindstroem și Murto, respectiv 
Peters.

Luni seara s-a înregistrat o nouă 
mare surpriză : Suedia — Cehoslovacia 
3—0 (1—0, 0—0, 2—0), prin golurile mar
cate de Sdderstrdm, Ahlberg șl 
Karlsson. în ultimul meci al serai : 
U.R.S.S, — Finlanda 6—1 (3—0, 1—0,
3-1).

în clasament conduc echipele Ce
hoslovaciei șl U.R.S.S. cu cite 12 punc
te, urmate de Suedia — 7 p. Finlanda 
— 6 p, Polonia 3 p și R. D. Germană — 
2 p.

turnee in cele trei grupe

reușesc o 
finall- 
scorul

șansa

Campionul absolut al 
țării noastre, Dan Gre- 
cu, și-a confirmat încă 

o dată valoarea inter
națională, dominind au
toritar cea de a 17-a

ediție a campionatelor internațio
nale de gimnastică ale României, 
desfășurate vineri, simbătă și du
minică in sala Floreasca, După 
cum se știe, el a terminat învin
gător atit la individual compus cit 
și la patru din cele șase aparate, 

lată-l, în imaginea surprinsă de 
fotoreporterul nostru Dragoș Nea- 
gu, în timpul evoluției la sol.

Dacă finala marelui circuit ar fi 
mîtoe, iată-i pe „cei 8" care ar 
trebui să ia drumul către Dallas* 
Ilie Năstase, Tom Okker, John 

Stan Smith, Arthur 
Laver, Bjbrn Borg ți 
Iar dintre aceștia nu-

Newcombe, 
Ashe. Rod 
Jan Kodes. 
mai Smith și Kodes par să stea 
încă sub semnul fcțteeb&rH, putînd 
să maj fie întrecuți pe linia de 
finiș.

Deși învins în ultima finală, cam
pionul nostru încheie 
fruntea primei grupe, 
un avans de peste 100 
ce-l ferește de orice 
ultimă oră. Cu două 
gate (Richmond, Washington), 
două locuri în finală (Toronto și 
Monte Carlo), tenismanul român în
registrează o performanță remar
cabilă la prima sa participare în 
Circuitul W.C.T. Care, însă, poate 
fi și ultima... Intr-adevăr, după în
cheierea turneului monegasc, Năs
tase declara ziariștilor: „Mă simt 
prea obosit, după aproape trei luni 
de competiții în sală. Speram să-mi 
revin la această primă ieșire la 
soare, dar iată că n-am mai putut. 
Cred că, anul viitor, W.C.T.-ul se 
va juca fără mine. Este foarte plă
cut să fii printre fruntașii indoor- 
uiui mondial, sau chiar să speri a

distanțat în 
Năstase are 
puncte, ceea 
surpriză de 

turnee cîști- 
cu

rămâne primul, dar prețul efortu
lui este prea mare..." Lucru pe 
care, de altfel, îl afirmă și New
combe (recordman absolut pînă a- 
cum, cu această a 4-a victorie!)( 
și Smith, și Kodes... Numai „bă- 
trinul" Laver pare să intre abia 
acum în formă, anunțîndu-se din 
nou printre candidații la victorie în 
ultimul act al competiției, din mai.

Cîteva amănunte suplimentare 
din ultima zi a turneului de la 
Country-Club Monaco. Ilie Năstase, 
din nou nesigur pe servicii a avut 
nevoie de 4 break-uri pentru a-și 
adjudeca primul set în fața lui An
drew Pattison. Apoi, a revenit de 
la 1—4 și 2—5 în al doilea, a avut 
avantaj la al 9-lea ghem și un 
passing-shot pe linie, pe care arbi
trii l-au acordat însă rhodezianu- 
lui... în ultimul set, Năstase reface 
totul de. la 0—4, servește la 4—4 și 
pierde, epuizat de efort: 7—5, 3—6, 
4—6. Ar fi fost a patra victorie 
românească la Monte Carlo, record 
absolut al perioadei de după război.

La dublu, pentru finala de la 
Montreal, lotul celor 8 perechi este 
încă susceptibil de retușuri. Din 
păcate, învinși din nou în primul 
tur, Ion Țiriac și Adriano Panatta 
îșî văd foarte serios compromise 
șansele de calificare. Dar — aci mai 
ales — sînt încă posibile surprize.

Clasamentele
circuitului
mondial

GRUPA 1
(roșie)

SIMPLU ! 1. Năstase 457 p;
2. Okker 330 p; 3. Gorman 267 p; 
1. Pilicl 244 p ; 5. Drysdale 217 p; 
6. Riessen 159 p; 7. Roche 150 p; 

... p. g Alexander
Orantes 117 p.

8. Pattison 
127 p; 10.

1. Hewltt — Mc
2. Alexander —

240
P.

DUBLU : 
lan 310 p;
300 n : Okker — Riessen 
Năstase Barthes 205

MI1- 
Dent 
p; 4.

Rd. V.

• Ultimul 
nesburg.

turneu, Ia Johan-

GRUPA 2
(albastră)

1. Newcombe 452 p;SIMPLU :
2. Smith 280 p; 3. Metrevell 232 p;
4. Hrebec 174 p; 5. Stockton 147 
p; 6. Ramirez 122 p; 7. Case 120 
p; 8. Borowiak 104 p; 9. Gott
fried 94 p; 10. Fillol 91 p.

DUBLU : I. Newcombe 
vidson 370 p: 2. Smith 
265 p; 3. Gottfried — 
215 p.
• Ultimele turnee, la 

șl St. Louis.

! — Da- 
— Lutz 

Stockton

Charlotte

ULTIMELE REZULTATE

TELEX
In semifinalele turneului candldaților la 
titlul mondial de șah, la Leningrad, în 
cea de a doua partidă, Spasski și Kar
pov au convenit asupra remizei la mu
tarea 17. Astfel, fostul campion mon
dial conduce cu l'/i—’h. La Odesa, Kor- 
cinol — Petrosian remiză (la mutarea 
31). Conduce Korcinoi cu l'/j—’/3.■

Performerul concursului atletic de Ia 
Los Angeles a fost kenyanul Ben Jip- 
cho. care a terminat Învingător în două 
probe — 4:00,8, pe o milă și 8:52,8 pa 
două mile. Rod Milburn a cîștigat In 
7,0 pe 60 y, iar Budd Williamson s-a 
clasat primul la prăjină cu 5.38. Proba 
de aruncarea greutății s-a Încheiat cu 
victoria lui Randy Matson — 20,92 m( 
secundat de Fred Debernardl 20,91 m. 
Alte rezultate : '
300 y — John 
Chris Fischer 
gime — Henry 
Ed. Carruthers

60 y — Harrington 6,3 ; 
Carlos 32,1 ;
(Australia) 
Hinnes 
2,13 m.

7,68

1 000 y — 
2:07,l ; lun- 
m; înălțime

Turneul Internațional_____________
Belgrad s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Ungariei, care a terminat 
neînvinsă competiția, totalizînd 6 punc
te. Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele U.R.S.S. 4 p, Iugoslaviei — S 
p și Olandei — Op. în ultimele două 
zile de întreceri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Olanda 
5—3 (1—0, 1—2, 3—0, 0—1); Ungaria — 
U.R.S.S. 6—5 (2—1. 2—0. 1—2, 1—2); Un
garia — Olanda 8—3 (0—0, 2—1, 3—1,
3—1) ; u.R.s.s. — iugoslavia 6—5 (1—1, 
3—1, 2—1, 0—2).

de polo de ta

ORLANDO. — Tenismanul australian 
John Newcombe a cîștigat turneul gru
pei a 2-a a Circuitului W.C.T. în finală, 
Newcombe l-a învins cu 6—2, 3—6, 6—3 
pe jucătorul chilian Jaim6 Fillol. în 
finala probei de dublu, perechea New
combe — Davidson (Australia) a învins 
cu 7—6, 6—3 pe americanii Stockton și 
Gottfried.

TOKIO. — proba de dublu a revenit 
cuplului Ray Moore (R.S.A.) — Onny 
Parun (Noua Zeelandă), învingător cu 
4—6, 6—2, 6—4 în finala susținută cu 
perechea Juan Gisbert (Spania) — Ro
ger Taylor (Anglia).

MONTE CARLO. — Proba de simplu 
feminin a revenit 
Gail Chanfreau, în fața vest-germanei 
Heide Orth, ultima abandonind la 5—6 
in primul set, din cauza unei întinderi 
musculare.

SARASOTA. — Turneul internațional 
feminin a fost cîștigat de jucătoarea 
americană Chris Evert care a învins-o 
în finală cu 6—4, 6—0 pe australiana 
Evonne Goolagong.

După două zile de întreceri, In me
ciul de tenis dintre echipele Portugaliei 
ți Irlandei, care se desfășoară la Lisa
bona în cadrul preliminariilor Cupei 
Davls, scorul este de 2—1 în favoarea 
gazdelor. în partida de dublu, cuplul 
irlandez Michael Hickey — Desmond 
Early a întrecut cu 6—3, 4—6, 6—3, 2—6, 
7—5 pe Jose Vi'.ela — Alfredo Vaz 
Pinto.

GRUPA >
(verde)

SIMPLU 1. Ashe 345 p; 2.
Laver 300 p; 3. Borg 295 p; 4.
Kodes 285 p; 5. Cox 197 p; 6.
Taylor 152 p 7. Panatta 147 p;
8. Tanner 127 p; 9. Dlbbs 120 p;
10. Parun 107 p; 11. Tiriac 106 p-

Bengtson — Borg 
— Tanner 215 p;

DUBLU : 1.
260 p; 2. Ashe
3. Moore — Parun 210 p; 4. Ti
riac — Panatta 170 p.

• Ultimele turnee la Houston 
șl Denver.

jucătoarei franceze

In turneul de spadă de la Leipzig

C. DUȚU Șl N. DOBOȘ PRINTRE FINALIȘTI

BERLIN, 15 (Agerpres). — Com
petiția internațională de spadă, des
fășurată la I-eipzig, a fost cîștigată 
de norvegianul Jeppe Normann 
care l-a întrecut în baraj pe scrh- 
merul maghiar Gabor Muskovszky 
— ambii totalizînd în turneul final 
cîte 4 victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Tobei (Ungaria) —• 3 v, 
Constantin Duțu (România) — 2v,

Gelley (Ungaria) — 2 v și Nicușor 
Doboș (România) — 0 v.

Întrecerile patinatorilor
MOSCOVA, 15 (Agerpres). — La Riga 

s-a desfășurat un concurs internațional 
de patinaj artistic, la care au participat 
tineri sportivi șl sportive din Ungaria, 
R.F. Germania, Polonia, România, Ce
hoslovacia' și U.R.S.S.

In proba feminină, victoria a revenft 
concurentei sovietice Alla Korneva eu 
114,69 puncte, secundată de Petra Wag
ner (R.F.G.) — 114.68 p. 
mâncă Doina Mitriclcă 
locul 10, cu 97,21 p.
cîștigat vest-germanul Thomas Nleder 
— 116,89 puncte. urmat de Aleksandr 
Maiorov (U.R.S.S.) — 116,18 puncte.

In proba de perechi, pe primul loc 
s-a situat cuplul Marina Zelenețkaia — 
Vitali Grușin (U.R.S.S.), Iar la dansuri 
au terminat învingători patinatorii so
vietici Marina Zueva și Andrei Vitman.

Sportiva ro
s-a clasat pe 

La masculin, a

0 ECHIPĂ COMPLETĂ
LA HALTERE (seniori]
rian Grigoraș, Gh. Bercea. Spi
ridon Herghelegiu, Gh. Munca. 
Această reuniune este cea mai 
importantă înaintea ..europenelor" 
de la Verona, dată fiind prezența 
la start a unor echipe de certă 
valoare : Bulgaria, Ungaria, Ce
hoslovacia, R.F. Germania. Aus
tria.

AȘII FAIR-PLAY-ULUI
Din nou pe tabloul de 

onoare : purtarea corec
tă, cavalerismul, ținuta 
demnă, într-un cuvînt — 
sportivitatea.

Comitetul internațional 
pentru fair-play, reunit la 
sediul UNESCO din Pa
ris, sub președinția lui 
Jean Borotra, a desem
nat, pentru anul 1973, 
titularii trofeelor sale a- 
nuale. Premiul cel mai 
important răsplătește 
gestul de o remarcabilă 
generozitate sportivă al 
echipei cicliste britanice 
de urmărire, 
campionatelor 
amatoare de velodrom. 
Cel de al doilea trofeu 
încununează întreaga ca
rieră a fotbalistului en
glez Bobby Charlton, 
care a stat mereu sub 
semnul deplinei loialități 
sportive.

Pe de altă parte, Co
mitetul a decernat cîte 
o diplomă de onoare te- 
nismanului englez Roger 
Taylor, pentru atitudinea 
sa cavalerească în cursul 
turneului de la Wimble
don (a refuzat un punct 
pe care i-l acordaseră

în cursul 
mondiale

EVOLUȚIE BUNĂ A SCHIORILOR NOȘTRI 
ÎN AUSTRIA Șl IUGOSLAVIA

alpini de laUn grup de schiori
C. S. Universitatea Brașov a parti
cipat la două concursuri internațio
nale peste hotare. In primul, la Stau- 
pitz (Austria), ei s-au întrecut ală
turi de sportivi din Franța, Italia, 
Elveția, R. F. Germania, Polonia, Aus
tria și Canada. La slalom special 
au participat 78 de concurenți. Spor
tivul român Dorin Munteanu, cu nu
mărul de start 74, a avut o evoluție 
meritorie, reușind în final să ocupe 
locul 6. Gheorghe Vulpe a ocupat 
locul 9. iar Nicolae Crețoi locul 10. 
Cursa a fost ciștigată de austriacul 
Anton Stoplmayer. Slalomul uriaș a 
revenit lui Manfred Zernik (Austria).

Gheorghe Vulpe s-a clasat al 6-lea. 
Munteanu și Crețoi au abandonat. 
Clasamentul combinatei : 1. Vladimir 
Korjeniowski (Polonia), 2. Wolfgang 
Russieger (Austria), 3. Gheorghe Vul
pe (România).

în stațiunea Presovica (Iugoslavia) 
s-a disputat o probă de slalom uriaș 
la care au luat parte schiori din 
Austria, România și țara gazdă. E- 
voluind excelent, Gheorghe Vulpe și 
Dorin Munteanu au ocupat primele 
două locuri. Pe poziția a treia, cam
pionul balcanic, iugoslavul Dușan 
Jaunik. Pe echipe, locul I a fost o- 
cupat de C.S.U. Brasov.

In ziua a 
natație ale 
în bazin de 
Valerie Lee 
național în . .. _________ ____ __
fluture cu performanța de 2:00,84. 
locul secund " ~ ... ~_____
— 2:02.75. Cu un nou record amerlcăn 
s-a încheiat șl cursa masculină de 200 
yarzl bras, cîștigată de Rick Colella 
cu timpul de 2:01,43. John Naber a ter
minat învingător în proba de 100 yarzl 
spate cu excelentul rezultat de 50.41, iar 
Linda Stimpson s-a clasat pe 
loc în proba similară feminină 
pul de 57,03.■

Numai 20 de echipaje, din 
care au luat startul, în tradiționala 
competiție automobilistică „Raliul Sa
fari", au reușit să termine etapa a 2-a, 
care a măsurat 1 700 km șl s-a desfășri- 
rat pe șoselele din Kenya. Pe primul 
loc în clasament se află acum echipajul 
suedez Bjorn Waldegăard — Hans Thor- 
zelius (..Porsche Carrera") cu 517 punc
te penalizare, urmat de Joginder Singh
— David Doig (Kenya) pe „Mitsubishi 
Lancer" — 533 p.p. și Sandro Munarl 
(Italia) — Lofty Drews (Kenya) pe 
..Lancia Fulvia" — 660 p.p. Foștii lider! 
ai cursei, finlandezul Hannu Mikkola. șl 
francezul Jean Todt, au abandonat din 
cauza unor defecțiuni mecanice.

treia a campionatelor de 
S.U.A., care se desfășoară 
25 yarzl ,1a Dallas (Texas), 
a stabilit un nou record 
proba feminină de 200 m

Pe 
s-a situat Lynn Colella

primul 
cu tim-

cele 98

După șase etape, în turul ciclist al 
Marocului, continuă să conducă rutierul 
sovietic Iakobson urmat la 1:04,0 de 
comnatrîotul său Iudin. Etapa a 6-a, 
desfășurată pe ruta Mcknes — Kenitra, 
a fost cîștigată de Aleksandr Iudin 
(U.R.S.S.), cronometrat pe distanța de 
158 km cu timpul de 3h50,50.
S

Echipa mMoaNnă 
Kanebo, aflată Tn 
evoluat la Lima în 
tativet țării gadă. _____ ,
au terminat învingători cu scorul de 
3—1 (11 15—12, 15—11, 15—9).

Japoneză de volei 
turneul in Peru, a 
compania reprezen-
Voleibaliști! niponi

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

ECHIPA IUGOSLAVIEI ÎNCEPE SERIA

al iugoslaviei

arbitrii și cu care ar fi 
cîștigat meciul din sfer
turile de finală cu sue
dezul Bjorn Borg) și e- 
chipei studențești de bas
chet a Braziliei care, în 
cursul Universiadei de ia 
Moscova, a renunțat de 
bunăvoie la doi din ju
cătorii săi, pentru a e- 
chilibra situația în fața 
descompletatei echipe ad
verse din Porto Rico și

socotim util să reamintim 
circumstanțele care au 
determinat decernarea 
principalelor trofee ale 
fair-play-ului.

La San Sebastian, în 
cadrul campionatului 
mondial amator, se dis
puta finala probei de ur
mărire pe echipe. In ul
timul tur, cînd conducea 
detașat, echipa R.F.G. 
este stînjenită pe pistă

COMENTARIUL SAPTĂMÎNII

a nu profita de un a- 
vantaj pe care l-a consi
derat abuziv.

Intr-o lume a sportului 
uneori umbrită (în defa
voarea imaginii sale i- 
deale sau propagandis
tice) de destule acte de 
brutalitate, lipsă de sti
mă pentru partener, co
rupție, injustețe, favori
tism etc., vestea unor 
gesturi de sportivitate ne 
reconfortează, lată de ce

de un oficia! șî se răs
toarnă, fără a moi pu
tea deci trece linia de 
sosire. Echipa Angliei — 
compusă din lan Hallam, 
Willi Moore, Mick Ben
nett și Rik Evans — ar 
fi putut, prin simpla a- 
plicare a regulamentu
lui, să obțină medalia de 
aur. Cicliștii britanici au 
declarat însă că nu ac
ceptă un titlu nemeritat 
iar Uniunea ciclistă in
ternațională — în apfau-

zele englezilor — a de
cernat primul loc vest- 
germanilor.

In ceea ce-l privește 
pe Bobby Charlton, ce
lebrul fotbalist englez s-a 
distins, atît în echipa 
Manchester United, cît și 
în cea a Angliei, toate 
mărturiile compatrioților 
săi, ca și ale experților 
străini atestînd că, în 
cursul unei lungi și pres
tigioase cariere sporti
ve, el a fost întotdeauna 
un exemplu de corectitu
dine, de modestie șî de 
spirit sportiv.

După cum lesne se ob
servă, în palmaresul fair- 
play-ului pe 1973 există 
o oarecare predominanță 
britanică, ceea ce pare 
să aibă legătură cu fap
tul că expresia este en
glezească. Dar mult mai 
importantă ni se pare 
împrejurarea că sportul 
poate să dea asemenea 
pilde, de neasemuită fru
musețe morală și — nă
dăjduim — contagioase 
pentru masa sportivilor 
de pretutindeni.

Victor BANCIULESCU

Lotul reprezentativ 
și-a început pregătirile pentru tur
neul final al campionatului mon
dial. Etapele de pregătire se des
fășoară pe insula Hvar și la Split, 
între etapele de campionat. De alt
fel, menționăm că actuala ediție a 
campionatului va lua sfîrșit abia 
la 26 mai. în aceste condiții, des
tul de dificile (selecționabilii se în- 
tîlnesc în fiecare luni la Split și 
sîmbătă se reîntorc la cluburi pen
tru jocurile de campionat), planul 
stabilit de selecționerul Miljanici 
își atinge totuși Scopul. Optimismul 
din tabăra iugoslavă asigură parcă 
pe iubitorii fotbalului că la 
meisterschaft" Iugoslavia 
prezenta bine pregătită.

O etapă foarte importantă 
gătiri o constituie meciul cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, care se 
va disputa mîine, la Zenița. Pentru 
acest joc, Miljanici lucrează cu cei 
19 fotbaliști chemați în lot, printre 
care Măriei, Boghicevici. Katalinski. 
Surjak, Petrovici etc. Selecționerul 
iugoslav intenționa să înceapă jo
cul cu U.R.S.S. cu formația care 
a învins Spania la Frankfurt pe 
Main : Măriei — Bulian, .Katalinski. 
Boghicevici, Hagiabdici. Oblak — 
Petkovici, Karasi, Surjak, Acimo- 
vici, Geaici — dar Petkovici este în 
Franța și se va alătura selecționa- 
bililor abia în luna mai, iar Geaici. 
care-și satisface stagiul militar, nu 
s-a putut prezenta încă la Split. în 
aceste condiții Petrovici va juca ex-

„Welt- 
se va

în pre*

tramă dreaptă, Surjac. ca și în e- 
chipa sa de club, va fi folosit pe 
extrema stingă, iar Bojevici (sus
pendat pentru un joc oficial — deci 
nu poate evolua împotriva brazi
lienilor), își va relua 
Partida 
prisma 
U.R.S.S. : 
ținută îh 1952), toate 
pierdute, sau încheiate la egalitate.

Orașul metalurgiștilor iugoslavi 
Zenița așteaptă cu un interes deo
sebit primul joc interțări pe care-1 
găzduiește. Stadionul municipal, pe 
care se, va desfășura jocul, a fost 
inaugurat anul trecut. El este mîn- 
dria edililor din localitate, iar ca
pacitatea sa — 30 000 de locuri — 
se va dovedi insuficientă pentru 
interesul deosebit manifestat de 
iubitorii fotbalului din Zenița. Sa
rajevo, Tuzla și alte orașe înve
cinate din Bosnia.

Echipa U.R.S.S., care s-a pregă
tit cîteva zile la Odesa, a sosit ieri 
la Belgrad, de unde și-a continuat 
drumui spre Zenița. Iată lotul care 
a făcut deplasarea : Rudakov, Pil- 
gui — Dzodzuașvili. Fomenko, Lov- 
cev, Kaplicinîi, Dolmatov, Olșanski. 
Muntian, Nodia, Kolotov. Evriuji- 
hin, Oniscenko, Fedotov, Blohin, 
Andriasian. Konkov, Vasenin, Kuz- 
nețov, Gutsaev, Kojemiakin.

Arbitrul meciului este Săndor 
Petri (Ungaria).

se anunță 
tradiției în 

o singură

locul în atac, 
dificilă, prin 
jocurile cu 

victorie (ob- 
celelalte fiind

Doi selecționați in echipa Iugoslaviei : Petrovici și Surjak

BRAZILIA A CUCERIT PENTRU A 4-a OARA
TURNEUL JUNIORI

învingătoare in

DUȘAN BUGARIN

Echipa României
CANNES. 15 (prin

cei mai mulți, îndeosebi pentru specta
torii de aici, meciul cel mai reușit al 
turneului internațional de juniori de la » 
Cannes s-a jucat duminică Atunci 
cind, pentru iocui 3. s-au intîinit repre
zentativele Franței și Italiei, adică echi
pele fără șansă din jocurile anterioare, 
care fuseseră eliminate la cornere^ A 
fost meciul cel mai frumos din tot tur-

telefon). pentru

neul, în care francezii au cîștigat cu 
4—2 (4—1). grație unui sfert de oră ex
celent (min. 7—21), în care au înscris 
toate golurile. Tot duminică. în des
chiderea de pe ..Pierre de Coubertin", 
echipa Mexicului a învins cu 1—0 (1—0) 
selecționata Ungariei, meci în care 
ratat două lovituri de 
una de flecare echipă.

Oricum, finala oficială
(n.r. — ieri), dar a fost__ ______ _______
în care echipa Olandei nu și-a mai de
monstrat maturitatea și vigoarea din 
prima zi, iar brazilienii, deși au cîștigat 
pentru a patra oară consecutiv 
turneu, printr-o victorie cu 3—1 
nu s-au bucurat de prea multe i 
mai ales datorită jocului dur în i 
Autorii golurilor : Santos (min. ' 
ysen (min. 40 — din 11 m),
(min. 47) și Antoninho (min. 80

CAMPIONATE, CUPE
UNGARIA (etapa a 23-a) : Raba Eto 

— Pecs 2—0: Csepel — Vâsas 1—2; Sal- 
gotarjan — Zalaegerszeg 1—0; Dorog — 
Honved 0—1: Szombathely — M.T.K. 
2—0 ; Egyetertes — Ferencvăros 1—1 ; 
Tatabânya — Szeged 2—1 ; Uj pești Do- 
zsa — Viccoton i—0.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvăros — 30 p;
29 p.

32 p:
3. Honved —

27-a) : Vârdar 
Belgrad 1—3; 
Llubliana 0—1;

IUGOSLAVIA (etapa a 
Skoplie — Steaua Roșie 
F.C. Zagreb — Olimpia xauuuaua u—i, 
Sloboda Tuzla — Hâjduk Split o—0; 
Partizan Belgrad — Zeleznleiar Sarajevo 
I—1 ; Proletar Zrenianin — O.F.K. Beo
grad 1—2; Sarajevo — Vojvodina Novi 
Sad 3—1 ; Radniciki Niș — Bor 0—0; Ve
lez Mostar — Boraț Banja Luka 2—0; 
Celik Zenica — Dynamo Zagreb 2—0.

Clasament : 1. Velez Mostar — 35 p; 
2. Steaua Roșie Belgrad — 33 p ; 3. Haj- 
duk Split 33 p.

SPANIA (etapa a 30-a) : Malaga — 
C.F. Barcelona 0—0: Oviedo — Sara
gossa 1—0; Valencia — Murcia 1—0; Las 
Palmas — Granada 1—1; Elche — Cas
tellon 1—0; Santander — Real Madrid 
2—1: Celta Vigo — Heal Sociedad 3—0; 
Espanol Barcelona — Gijon 3—0; Atle
tico Madrid — Atletico Bilbao 1—0.

Clasament ; 1. C.F. Barcelona — 46 p;

• • •

pedeapsă,
s-au 
cite

s-a jucat azi 
un meci anost.

acest 
(1-1), 

aplauze, 
apărare. 
7). Vre- 
Marcelo 

) — din

2. Atletico 
— 34 . p.

Madrid — 36 p; 3. Saragossa

(etapa a 32-a) : Reims
Lens — F.C. ” 7

Rennes 1—1; St. Etienne —
Sedan 2—0;

FRANȚA
Lyon 0—0;
Nantes —
Troyes 2—0; Strasbourg
Bordeaux — Nisa 4—0; Nimes — Nancy 
1—0; Metz — Sochaux 3—2; Monaco — 
Marsilia 1—1; Angers — Bastia 1—2.

Clasament : 1. St. Etienne — 52 p: 2. 
Nantes — 48 p (un joc mai puțin dis
putat) ; 3. Lyon — 47 p.

Paris 3—1;

R.F. GERMANIA. Tn semifinalele Cu
pei, echipa S.V. Hamburg a învins cu 
scorul de 1—0 pe Kickers Offenbach. In 
finală se vor intilni S.V. Hamburg și 
Eintracht Frankfurt.

BELGIA (s-au disputat numai trei 
jocuri) : BeCrschot — Beveren 1—1; F.C. 
Liege — Waregem 1—1; Beringen — 
Antwerp 4—1.

Clasament : 1. Anderleeht — 38 p: 2. 
Antwerp — 34 p; 3. Racing White Mo
lenbeek — 34 p (toate trei echipele au 
susținut cîte 27 de jocuri).

AUSTRIA (etapa a 24-a). Austria 
Viena — A.K. Graz 2—0: Sturm Durisol 
— Rapid Viena 1—0; F.C. Vienna — 
Admira Wacker 2—0; Eisenstadt — ASK

Linz 3—0 ; Wacker Innsbruck — Austria 
Salzburg 1—1: Wiener Sport Club — 
Alpine Donawitz 4—1; Voest Linz — 
Vorarlberg 1—0; Simmering — Raden
thelm 2—0.

tn clasament conduce Wacker Inns
bruck cu 36 p (un joc mai puțin dis
putat), urmată de formațiile Voest Linz 
35 p și Austria Viena 34 p.

11 m. acordat gratuit, ca și primul, de 
către arbitrul Viglioni).

în uvertura acestui meci. în care cele 
două formații își doreau să nu 
chv?,r ultimul loc, s-au înttlnlt 
tativele României și U.R.S.S. 
noastră, din rlndurile căreia 
Hurloi, iar Agiu a jucat mai 
tr-un picior, a început partida . _ 
șelile de plasament, în special ale fun
dașilor laterali, anunțau clipe ’*
din start, pentru „U“-le nostru, 
după bara lui Vasi.lievli (min. 20), _ 
nit autogolul Iui Cotigă (min. 22), deși 
Lung respinsese șutul fundașului Mod- 
vini. Echipa sovietică aleargă’ mai mult, 
e mai proaspătă în acțiuni, în timp ce 
Leac și Grosu ezită de prea multe ori. 
ca să nu mai vorbim de Vrînceanu. iar 
în min. 59, cînd Vasilievli trăsese din 
nou în bară, iar raportul de cornere 
era favorabil adversarilor, pur și sim
plu, nu mai credeam în victorie. Și, 
totuși în acest final de partidă, echipa 
noastră își aduce probabil aminte că
este calificată în Turneu! final al 
U.E.F.A. și renaște spectaculos. Grosu 
îl deschide inteligent pe Culca și a-
cesta aduce egalarea (min. 62). Peste 11 
minute, după ce Vrînceanu e dezechi
librat în careu, același Grosu (care ra
tase și cu poarta goală) reușește un sut 
excelenț. din marginea careului, și se
lecționata română învinge cu 2—1 (0—1), 
clasîndu-se pe locul 7. A fost un final 
bun de partidă, care trebuie să oblige 
pe jucătorii noștri (cei mai tineri din 
turneu) la eforturi superioare pentru 
competiția din Suedia. Iată șl formația- . .... p0pa>

Leac, 
Culea,

ocupe 
reprezen- 
Formay a 
a lipsit 

mult in- 
slab. Gre-

grele.
Tar 

a ve-

aliniată : Lung — Cotigă. Agiu, 
Elisei (min. 41 Ene) — Naghi 
Augustin (mm. 62 Surenghin) — 
Grosu, Vrînceanu.

Clasamentul final al turneului _
Cannes este următorul : 1. BRAZILIA. 2. 
Olanda, 3. Franța. 4. Italia, 5 Mexic, 
fi. Ungaria, 7. România, 8. U.R.S.S.

Mircea M. IONESCU

de la

ȘTIRI e REZULTATE
• Selecționata Uruguayului a susținut 

un joc de verificare cu echipa Hong 
Kong. Fotbaliștii uruguayeni au cîștigat 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul mar
cat, în minutul 7. de Morena.
• Echipa braziliană Rio Branco Atle

tico și-a început turneul în Polonia, 
jucind cu formația Gwardia Varșovia. 
Fotbaliștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (1—0).

o In „Cupa Europei centrale" (grupa 
A), echipa maghiară Tatabănya a în- 
tîlnit pe teren propriu formația Italiană 
Lanerossi Vicenza. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (0—1).

o In turneul rezervat echipelor de 
juniori de la Roubaix, formația vest-

germană Bayem Mtinchen a terminat la 
egalitate : 1—1 cu echipa F.C. Roubaix. 
Alte rezultate : F.C. Bruges — Selecțio
nata regiunii Roubaix 1—0; Cardiff — 
Algeria 0—0.

O Echipa Simba, campioana Tanza
niei, a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația braziliană Galicia.
• Comisia de disciplină a U.E.F.A., 

care anchetează incidentele petrecute la 
meciul din semifinala C.C.E. dintre 
Celtic Glasgow și Atletico Madrid (cu 
prilejul căruia 3 jucători au fost elimi
nați de pe teren ș! alțl 8 au fost aver
tizați), își va prezenta raportul înainte 
de meciul retur, programat pentru 24 
aprilie, la Madrid.
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