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interes de iubitorii 
balonul rotund din
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54-a CONFRUNTĂRI DIRECTE

Practicarea independentă, individuală

a exercițiilor fizice - un obiectiv important

trasat la Conferința pe țară a mișcării sportive

© Pregătiri intense în am
bele tabere © Sătmăreanu I 
speră să continue seria go
lurilor © Este posibilă rein
trarea lui Dumitrache © Un 
veritabil test pentru seîecțio- 
nabilii din cele două formații

Așadar. mîine. pe stadionul 
„23 August", o nouă ediție a tradi
ționalului derby al fotbalului nos
tru STEAUA —DINAMO. Este cea 
de a 54-a intilnlre dintre aceste 
două puternice formații ale cam
pionatului, așteptată ca de fiecare 
dată cu viu 
sportului cu 
țara noastră.

în taberele
tante domnește, firesc, o atmosfe
ră de pregătire caracteristică îna
intea marilor derbyuri. Marți sea
ra jucătorii din loturi s-au reîn
tors la cluburi, iar de ieri dimi
neața au reintrat în regimul de 
antrenament stabilit de antrenorii 
respectivi. La Steaua, Constantin 
Teașcă a condus o lecție de ins
truire cu caracter fizico-tactic, pe 
terenul propriu, iar astăzi lotul 
militar va efectua o nouă ședință 
de pregătire in urma căreia va fi 
definitivat și „unsprezecele" ce 
urmează a fi aliniat mîine. Este 
mai mult ca probabil să nu ope
reze modificări în formația care 
în etapa trecută a cîștigat. în de
plasare, în fața universitarilor 
din Cluj-Napoca. Jucătorii mili
tari manifestă optimism, speră in
tr-un spectacol de calitate și in
tr-un rezultat favorabil, 
o declarație în acest sens 
naționalului Sătmăreanu 
dori ca duelul nostru cu 
să ofere o întrecere nu numai dîr- 
ză, dar și agreabilă din care să 
cîștige în primul rînd fotbalul. 
Cred în victoria echipei mele și 
m-aș bucura dacă și de astă dată 
aș reuși să înscriu încă un gol, al 
patrulea din acest început de 
retur".

La Dinamo, aceeași atmosferă 
de interes pentru pregătire și, 
^neînțeles, mult optimism, moti
vat și de faptul că în prâzent for-

Iată și 
a inter- 
I : „Aș 
Dinamo

DE LUNI, LA GALATI Șl BRĂILA „TURNEUL PRIMĂVERII",
CRITERIU DE SELECȚIE PENTRU CEI MAI BUNI BOXERI

tegoriei : campionul țării Alexan
dru Turei (Voința Cluj-Napoca), 
iar alături de el : Petre Ganea 
(B.C. Galați), Remus Cozma (Di
namo Buc.), Ștefan Boboc (B. ~ 
Brăila), 
la cat.

vor găz- 
prima mare competiție de 
a anului : „Turnfeul primă-

această
Ea constituie primul 
vederea apropiatelor 
ternaționale la care 
mâți boxerii români.

fiecare dată printre 
iar evoluțiile lor 

adesea, cu succese 
pentru școala de

Incepînd de luni, porturile du
nărene Galați și Brăila, tradițio- ■ 
nale centre pugilistice, 
dui 
box 
verii". La această’ ediție vor fi 
prezenți la întrecere sportivi din 
principalele cluburi și asociații 
cu secții de box. Interesul pentru 

întrecere este explicabil, 
examen în 
turnee in- 

vor fi che- 
Este vorba 

de '„Centura de aur“, Balcaniadă 
și campionatele europene, compe
tiții la care sportivii români s-au 
numărat de 
protagoniști, 
s-au soldat, 
de prestigiu 
box românească,

în cele două orașe s-au luat 
toate măsurile pentru buna des
fășurare a disputelor, iar pe lis
tele de participanți figurează 
nume binecunoscute în arena in
ternațională, laureați ai multor 
competiții de anvergură. La GA
LAȚI, reuniunile vor fi găzduite 
de Sala sporturilor, unde vor .fi 
prezenți boxeri din categoriile 
semimuscă, cocoș. semiușoară, 
semimijlocie. mijlocie și grea, iar 
Sala sporturilor din BRĂILA va 
primi pe sportivii din categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică și semigrea.

în rîndurile ce urmează vom 
face o trecere în revistă a pugi- 
iiștilor ce vor urca treptele rin
gului din Galați: La semimuscă 
vor fi prezenți toți fruntașii ca

Lucescu și Dumitru, componenfi 
dintre protagoniștii derby-ului de

antrenată de D. Nicolae-Ni- 
are Un avans de 9 puncte

mația 
cușbr 
în clasament față de adversara sa 
de mîine. Dinamoviștii s-au an
trenat ieri pe stadionul „23 Au
gust" urmînd ca, în cursul acestei 
dimineți, pe același gazon, să în

cheie practic pregătirile. O singură 
modificare este posibilă, în linia 
de atac unde s-ar putea să apară, 
de la începutul meciului, Dumi
trache, restabilit după recenta in
disponibilitate.

Ce va fi mîine ? Sperăm și noi, 
așa cum spunea Sătmăreanu I, 
că vom asista la o întîlnire echi
librată, spectaculoasă, care să con
stituie un veritabil test pentru se- 
lecționabilii din cele două echipe.

l

C. 
Săli Âdem (Farul) etc. Și 
cocoș, un grup valoros i

SANDU TlRlLA

Vancea șt Dumitru Doro- 
(Dinamo Buc.), Ștefan Du-

Janel
banțu
minică (B. C. Galați), Dinu Con- 
durat (Steaua), Memet Iuseini 
(Farul). La categoria semiușoară, 
Jn absența lui Simian Cuțov, cîș- 
tigătorul va fi decis între Con
stantin Ștefanovici (Dinamo Buc.) 

r-* campionul țării, Virgil Sîrbu
(Metalul Bocșa), Pavel Nedelcea 

ț..

de bază ai echipei naționale, doi 
mîine

Penultimul turneu al primei grupe valorice la volei

MECIURI ATRACTIVE
GALAȚI, 13 (prin telefon). Cele 

2 000 locuri ale sălii de sport din 
localitate s-au dovedit insuficiente 
pentru publicul gălățean, care a 
ținut să 
mei zile 
culin al

Prima 
episod al luptei pentru titlu a 
adus în fața fileului echipele Di-

asiste la meciurile pri- 
din cadrul turneului mas- 
echipelor fruntașe, 
reuniune a penultimului

(C.S.M. Reșița), Daniel Amza (Ra
pid), Mihai Hozo (A.S.A. Ciuj- 
Napoca), Nistor Boșcu și Dumitru 
Bute (B. C. Galați). La semimij
locie, va reapare în ring Sandu 
Mihalcea (Metalul Buc.) — cel în 
care specialiștii, nu cu multă 
vreme în urmă, vedeau un mare 
boxer, dar... împreună 
vor evolua llie Tîrîlă și Ștefan 
Voicu (B. C. Galați), David Tănase 
(Dinamo Buc.), Gheorghe Agapșa 
(Farul), Ion Fuicu (U. M. Timi
șoara). La mijlocie, învingătorul

cu el

Pau! IOVAN

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

V. PASCALE ÎNVINGĂTOR ÎN CURSA CICLISTĂ PE CIRCUIT
Competițiile internaționale de 

amploare la care se vor prezenta 
în actualul sezon cicliștii români 
(„Cursa Păcii", Balcaniada — în 
acest an programată în Grecia, 
cursele din Ungaria și R. D. Ger
mană — dotate cu Premiul olim
pic ș.a.) au determinat intensifi
carea pregătirii tuturor rutierilor 
de o manieră deosebită. In numai 
11 zile de la inaugurarea sezonu
lui competițional, cicliștii noștri 
fruntași au luat startul în trei 
concursuri, toate caracterizate 
printr-un dinamism remarcabil, i

Așa, de pildă, în competiția de

MIȘCAREA ÎN AER LIBER, 
0 OBIȘNUINȚĂ

A OȚELARILOR RESITENI
Pe malul Bîrzavei și-n lunca 

Pomostului, Reșița-i toată parcă o 
uzină, clocotind de muncă. Nu-i 
punct cardinal în această cetate a 
oțelului care să nu respire în rit
mul activității productive, care să 
nu stea sub semnul hărniciei lo
cuitorilor ei.

Nu-i de mirare că. în această 
ambianță creatoare, reșițenii au 
devenit mari amatori de activități 
fizice regeneratoare, de exerciții 
care să le sporească energiile, ca
pacitatea de muncă. Și, deci, nu-i 
de mirare că la Reșița organele 
locale au acordat o deosebită a- 
tenție problemei îmbunătățirii ba
zelor sportive și de agrement pen
tru cetățeni.

S-a înțeles bine, aici, cît de im
portantă este răspîndirea forme
lor simple de sport, practicate în 
aer liber, crearea obișnuinței de a 
practica independent exercițiile fi
zice, asa cum se arată în Mesajul to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive.

Trebuie să spunem că dragostea 
de sport a oțelarilor bănățeni a 
găsit un extraordinar suport in 
circumstanțele geografice. Munții 
Semenicului sînt atît de aproape 
de oraș incit orice afiș propagan
distic devine inutil. Muntele face 
aici parte din viața cetățenilor. 
Toată iarna aceasta, în care mulți 
am dus dorul zăpezilor, reșițenii 
n-au pierdut — încă de la jumă
tatea lui decembrie — nici un sfîr- 
șit de săptămînă, fără o drumeție 
spre complexul 
care le-a oferit 
mirabilă zăpadă 
zut pe pantele 
vîrful Gozna (1445 m alt.) zeci, 
sute de schiori duminicali, prac
ticând cu bucurie acest sport. E- 
rau vîrstnici de la ICPH, erau ti
neri de la Grupul școlar C.S.R., 
erau elevi din secția de schi a

turistic Semenic, 
permanent o ad- 
de schiat. Am vă- 
care coboară din

I

IN ETAPA DE IERI
nanio și Explorări Baia Mare, in
tr-lin meci pe care calculul hîrtiei 
îl indica la discreția campionilor. 
Nu a fost însă așa, deoarece Di
namo a avut o evoluție sub posi
bilități, mișeîndu-se greoi în apă
rare și mai puțin inspirat în atac. 
Aceasta a făcut ca după primul 
set, cîștigat categoric de dinamo- 
viști, jocul să devină echilibrat. 
Cu Arbuzov introdus în sextet, 
băimărenii au o comportare foarte 
bună în setul al doilea și ega
lează situația. De mare tensiune — 
deși în general jocul a fost lent, 
lipsit de nerv și puțin spectacu
los — a fost cel de-al treilea set, 
în care băimărenii au avut o im
presionantă ascensiune, au egal-vt 
la 14 și au fost la un pas de a 
cîștiga. Eșecul nu stopează în ă 
elanul maramureșenilor, care reu
șesc să cîștige setul patru. Setul 
decisiv a avut o turnură intere-’ 
sântă, cu răsturnări de situații în 
prima sa parte, însă blocajul 
bun al dinamoviștilor și forța 
perioară de atac au înclinat 
lanța victoriei în favoarea 
Astfel, Dinamo cîstigă cu 
(5, —8, 15, —10, 8).

Dinamo : Tutovan (Băroiu). <Jdiș- 
teanu, Oros (Vraniță), Dumănoiu, 
Păușescu, Schreiber (Marinescu). 
Explorări B. Mare : Ghic, Paras- 
chivescu, M. Viorel, Băgăian (Ar
buzov, Dobre). Stancu (Eneșeu), 
Bălaș.

rnal 
su- 
ba- 
I )r.
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Aurelian BREBEANU

verificare organizată ieri după 
amiază, pe un circuit înscris pe 
str. Cîmpina, la startul căreia 
s-au prezentat 69 de concurenți, 
arbitrii au cronometrat pe seniori, 
la capătul celor 60,500 km par
curși, în lh 33:17, ceea ce repre
zintă o medie de peste 39 km/h 
(pe un traseu care a necesitat 
peste 100 de întoarceri, media în
registrată este apreciabilă). în -i- 
ceastă a treia cursă a sezonului, 
victoria a revenit lui Vasile Pas
cale (Steaua) 21. p — comppnent 

( al> lotului pentru „Cursă Păcii", 
urmat de V. Selejan (Dinamo) 18 

Școlii sportive din Reșița, îndru
mați cu atenție de profesorii Doi
na Schweiger și Ștefan Gerd.

Nici nu apuci să părăsești ora
șul și șoseaua începe să șerpuias\< 
că, prevestind cărările de munte.- 
în imediata apropiere este lacul 
de baraj de la Văliug, atît de fami
liar vîslașilor, canoiștilor și caîa- 
ciștilor noștri fruntași. Chiar și în 
decorul de iarnă îți poți da seama 
ce priveliști frumoase, umbroase și 
liniștite oferă aceste locuri vara. 
Tocmai de aceea, la doi pași, prin
de tot mai evident contur com
plexul turistic de la Crivaia, cu 
hotel și campinguri, case de. odih
nă, frecventate cu plăcere de re- 
șițeni (și nu numai de ei, ci și de. 
alți oameni ai muncii din județul 
Caraș-Severin). Alți'. pași. în. ve
cinătate, duc la telefericul (unul 
din primele, dacă nu chiar primul 
din țară) care poartă pe excursio
niști sau schiori pe coamele Se- 
menicului, la cele 9 cabane și vile 
(cu capacitate de cazare de 350 
locuri), pe lingă care acum func
ționează și schilifturi.

Cine vrea să dea ocol muntelui 
poate ajunge fie la lacul de baraj 
de la „Trei ațse“, cu holtei și cam
ping nou, fie la poalele Semeni- 
cului, in „satul de vacanță" tradi
țional al școlărimii bănățene, în 
comuna Gărîna, splendid așezată și 
foarte chibzuit gospodărită.

Cu asemenea posibilități la în- 
demînă, organizațiile sportive, sin
dicale și de tineret din Reșița tre 
buie să mărturisească deschis că 
au sarcina mult ușurată pentru 
stimularea oamenilor muncii de 
toate virstele la activitatea fizică 
în aer liber, la practica sportivă 
independentă, necompetițională. _ la 
acele exerciții și mișcări care în
tăresc omului pofta de muncă și-l 
înarmează și mai bine pentru în
deplinirea sarcinilor de producție..

Victor BĂNCIULESCU

Simbâtă și duminică,

FINALA PE (APĂ
A

LA SCHI
Sîmbătă și duminică, cunoscuta 

stațiune montană Poiana Brașov 
va fi gazdă primitoare pentru o 
nouă ediție — a IV-a, a „Cuoei 
U.T.C." la schi alpin și nordic. 
La întrecere vor fi prezenți a- 
proapo 200 dc tineri și tinere din 
mediul rural. Toți aceștia vor re
prezenta județele țării în probe 
de slalom și fond, H)i au obținut 
dreptul de participare în urma e- 
tapelor preliminare, iar la între
cerile finale de la sfîrșitul săp- 
tăminii vor face, cu siguranță, do
vada frumoaselor lor calități fizi
ci' si tehnice.

Organizatorii .... __ 1r-„- -
torul program al întrecerilor : 
bată, de 
lom din 
slalom, 
fete și 
avea Ioc demonstrații ale schiori
lor fruntași componenți ai Iotu
rilor republicane. De la ora 12, 
pe patinoarul artificial din, stațiu
ne, se va desfășura festivitatea de 
deschidere a competiției, iar după 
amiaza toți sportivii vor face tu
rul orașului Brașov cu vizitărda 
celor mai importante obiective tu
ristice. Duminică, de La ora 9. 
cursele, de fond. 2 km pentru fete 
și 4 km pentru băieți, în Poiana 
Ruia. iar de la ora 12, festivita
tea de închidere. în fața hotelului 
Sport.

au .stabilit urmă-
sim- 

la ora 9. ne pirtia de sla- 
Poiana Brașov, proba de 

în două manșe, pentru 
băieți. Tn continuare vor

același
9 P, V.

8 P,

lot, C. Bonciu
Hoța (Mureșul

E. Imbuzan

p — din 
(Dinamo)
Tg. Mureș)
(Steaua) 8 p etc. La juniori mail 
(22 km) victoria a revenit lui Tr. 
Sîrbu (Șc. sp. 2) care a totalizat 
11 p, iar Ia juniori mici (11 km) 
lui N. Cornel (Voința Ploiești).

Următoarea reuniune va avea 
loc duminică, pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea), 
cu startul la ora 9,30, din dreptul 
km 7.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU



anul ce. BOGAT CALENDAR INTERNAȚIONAL
DE VOLEI PENTRU ECHIPELE ROMÂNIEI

înaintea C. E. de lupte libere ^WWXWWWWN
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MULTI TITULARI Al LOTULUI REPREZENTATIV, Dum

• Echipele reprezentative de 
seniori și senioare ale României 
sînț -calificate din oficiu pentru 
ediția viitoare a campionatelor 
mondiale din 1978 care se vor des- 
tășura în U.R.S.S. (feminin) și Ita
lia (masculin). Calificarea se da
torează faptului că echipele noas
tre s-au numărat printre finalis
tele ediției de anul trecut a com
petiției supreme.

• La 14 aprilie, în sala Flo- 
reasca, se va desfășura partida 
feminină dintre reprezentativele 
României și Spaniei, contînd pen
tru calificarea în faza finală a 
campionatului european din oc
tombrie (Iugoslavia). După cum se 
știe, pentru ediția din acest an a 
C.E. a fost adoptată o nouă for
mulă de desfășurare a competiți
ei : în faza finală a întrecerii 
sînț calificate din oficiu echipele 
participante la turneele (feminin 
și masculin) pentru locurile 1—15 
în ediția precedentă, iar celelalte

MECIURI ATRACTIVE
(Urmare din pag. 1)

Cea de a doua partidă, Steaua — 
C.S.U. Galați, a fost deosebit de 
disputată. S-a jucat mai variat, 
cu mai multe combinații la fileu, 
ceea ce a făcut ca meciul să fie 
mai atractiv. Cu doi dintre ju
cătorii de bază absenți (Stere — 
bolnav și

4a mină), C.S.U. n-a 
la cota posibilităților 
a cîstigat pe merit 
8—1 (12, —13, 12, 5)

★
IAȘI, 13 (prin telefon). Sală 

arhiplină, un entuziasm general. 
In primul meci al turneului re
zervat echipelor feminine, Dinamo 
învinge Farul cu 3—0 (3, 13, 5). 
Doar setul doi a fost semnifica
tiv, Farul depur.înd eforturi sus
ținute, astfel că scorul a evoluat 
foarte strins. Dinamo, cu un blo
caj foarte bun, cu recuperări în 
special din linia a doua și un joc 
mai sobru, a cîștigat fără emoții. 
S-au remarcat Emilia Stoian și 
Mariana lonescu de la Dinamo, 
Luiza Malezian și Maria Cengher 
de la Farul.

în cel de-al doilea meci al pri
mei zile, Penicilina a învins Ra
pid cu 3—0 (14, 11, 9) la capătul 
unui meci viu disputat, cu multe 
faze spectaculoase, marcat însă de 
nervozitatea datorată mizei. Sus
ținută frenetic de întreaga sală, 
echipa ieșeană a luptat exemplar. 
Evoluția scorului a mărit, în fie
care set, tensiunea. Penicilina a 
avut o apărare mai promptă în 
linia a doua și un atac mai 
eficace. S-au remarcat : Aurelia 
Ichim, Florentina Itu și Ana Chi- 
rițescu, de la Penicilina și Eu
genia Rebac și Constanța Bălâ- 
soiu, de la Rapid.

D. DIACONESCU, coresp. jud.

Păduraru accidentat 
putut evolua 
reale. Steaua 
cu scorul de

susțin întîlniri și turnee elimina
torii. în faza finală iau parte nu
mai cite 12 echipe. Formația noas
tră masculină, medaliată cu bronz 
la C.E. din 1971, este calificată 
din oficiu. z

• Sezonul cdhjțfetițional inter
național al echipelor de seniori se 
inaugurează la începutul lunii a- 
prilie (2—7), cînd reprezentativa 
noastră masculină ia parte la tra
diționalul turneu de la Bratislava, 
dotat cu „Cupa Eliberării". Un 
turneu puternic, bucurîndu-se de 
prezența unor formații valoroase : 
Polonia, R.D. Germană, Ceho
slovacia I și II, Bulgaria, Cuba, 
R.P.D. Coreeană, Ungaria, Iugo
slavia și România.

o în continuare, pînă la C.E., 
reprezentativa masculină a Româ
niei va avea de 
portante turnee, după cum urmea
ză : Sofia, 4—9 
U.R.S.S., Cuba, 
slavia, R.D. Germană, Cehoslova
cia și Bulgaria) ; Belgrad (sau 
Skoplje), 11—15 iunie (U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Cuba) ;
(U.R.S.S., Polonia, Cuba, 
slovacia, r 
11—17 august, 
(U.R.S.S., -
Cuba, Bulgaria, 
slavia) ; R.D. Germană, 26—31 au
gust (Bulgaria, R.D. Germană, Iu
goslavia, Finlanda).

• Echipa feminină a României 
debutează în sezonul internațional 
tot la începutul lui apșilie, Dar- 
ticipînd la „Cupa Savaria", orga-

Ceho-

susținut alte im-

iunie (alături de 
Ungaria, Iugo-

Poznan, 25—30 iunie
t uiuiua, CehO*
Bulgaria) ( Constanța.

„’Trofeul Tomis" 
Polonia, Cehoslovacia, 

Ungaria, Iugo-

nizată la Szombathely (Ungaria). 
Vor mai 
Poloniei, 
Ungariei.

• în . _
internaționale importante ale echi
pei feminine a țării noastre, mai 
figurează turneele de Ia Praga 
(19—22 mai), alături de formațiile 
R.D. Germane, Cehoslovaciei, Bul
gariei, Cubei și Poloniei, puter
nicul turneu tradițional organizat 
de federația poloneză la Lodz 
(25—30 iunie), la care vor fi pre
zente echipele U.R.S.S., Ungariei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
Poloniei și României. Cea mai im
portantă competiție feminină di
naintea „europenelor" va fi „Tro
feul Tomis", organizat în iulie de 
F.R. Volei. Și-au anunțat parti
ciparea echipele Ungariei, Ceho
slovaciei, Bulgariei, R. .D. Germa
ne, Cubei, Poloniei, Iugoslaviei și 
României (3 echipe).

• Ultimul mare turneu de ve
rificare, la care participă și fete
le noastre, va avea loc la Varna 
(13—17 august). Echipa României 
va evolua în compania celor ale 
U.R.S.S., Bulgariei, Poloniei, Ceho
slovaciei, Ungariei, Iugoslaviei și 
Canadei.

• în afara turneelor amintite, 
echipele de volei ale țării noastre 
vor susține numeroase alte întiL 
riiri bilaterale cu reprezentative 
de recunoscută valoare. în octom
brie „naționalele" române iau par
te la C.E. din Iugoslavia, unde 
încearcă obținerea calificării pen
tru J.O. de anul viitor.

fi prezente formațiile 
Cehoslovaciei, Cubei și

programul competițiilor

„CUPA PRIMĂVERII 
LA HOCHEI

Pe patinoarul „23 August" din 
București au început ieri întrecerile 
primei ediții a „Cupei Primăverii" 
la hochei, competiție care angrenea
ză echipe de categoriile A, B și ju
niori.

Cum este firesc, partidele din eta
pa inaugurală s-au terminat cu rezul
tate favorabile formațiilor de catego
rie superioară. O singură excepție : 
Tractorul Brașov (divizionară B) a 
reușit să întreacă pe Tîrnava Odor- 
hei, participantă la grupa secundă a 
diviziei A. Rezultate: Agronomia Cluj- 
Napoca — Școlarul București 20—3 
(8—2, 2—1, 10—0), Tractorul Brașov — 
Tîrnava Odorhei 9—7 (3—4, 4—0, 2—3), 
Steaua — Unirea Sf. Gheorghe 21—1 
(7—0, 7—0, 7—1), Dinamo — A.S.E. 
5—2 (1—2, 3—0, 1—0).

CORIGENTI EA TURNEUL DE LA GALATI
Neîndoios, turneul internațio

nal de lupte libere, găzduit de 
Sala sporturilor din Galați, a 
constituit o excelentă verificare 
înaintea campionatelor europene 
ce vor avea loc la sfîrșitul lunii 
viitoare. La acest test, după 
cum se știe, au participat Cei 
mai buni luptători din Ungaria, 
R. F. Germania și România, iar 
în final reprezentanții țării noas
tre au ocupat primul loc la 7 
din cele 10 categorii de greutate. 
Dar, dincolo de frumosul bilanț 
al luptătorilor români a stat in
teresul major de a se verifica 
stadiul pregătirii lor în vede
rea apropiatelor întreceri con
tinentale. în această privință — 
trebuie s-o spunem fără menaja
mente, acum, cînd mai este timp 
suficient pentru a fi luate mă
suri corespunzătoare — mulți 
dintre componenții lotului româ
nesc au fost deficitari.

La turneul de la Galați au 
fost înscriși pe foile de concurs 
toți luptătorii din lotul țării noas
tre _ cite doi și trei la fiecare 
categorie. Așadar, putem spune 
că a fost uil „filtru total". Nu
mai că, la capătul acestuia, doar 
cîțiva au primit calificativul co
respunzător : Gheorghe Ștefan
(cat. 48 kg), Petre Coman (cat. 
62 kg), Emilian Cristian (cat. 74 
kg) și Ladislau Șimon (cat. 4-100

Petre
Gigei

kg) dintre cîștigători, 
Brîndușan' (cat. 52 kg) și 
Anghel (cat. 57 kg) dintre cei 
care nu s-au clasat pe primul 
loc. Aceștia s-au prezentat bine 
pregătiți și au finalizat numeroa
se proceede tehnice într-un ritm 
susținut din primul pînă 
timul minut de luptă.

După cum se vede, 
sportivii menționați nu 
mulți titulari ai echipei 
zentative : Ion Arapu
kg), Gheorghe Dobronel 
kg), Petroniu Androne 
kg), Vasile Iorga (cat. 
Ion Dumitru (cat. 90 kg) și Enache 
Panaite (cat. 100 kg). Aceștia — 
aproape fără excepție, chiar dacă 
unii dintre ei s-au situat pe pri- 

au arătat goluri în 
au făcut greșeli ne- 

experiența lor 
și nu de puțirje

în ul-

printre 
se află 

repre- 
(cat. 52
(cat. 57 

(cat. 68
82 kg),

SCRIMA-ÎN PLINA ACTUALITATE!
FLORETISTELE DE LA STEAUA 
START CONVINGĂTOR IN 

PIONAT
CAM-

Mare n-au 
mai bune

ore, i 
basm 
basm 
tuziaSi
aceea 
poate 
dînd îr 
lumina

yi
I

• COMISIA JUDEȚANĂ DE 
GIMNASTICA Neamț a organizat 
un concurs inedit avînd în pro
gram exerciții de gimnastică de... 
înviorare. La întreceri au lost 
prezente 20 de echipe din școli 
generale și licee, dintre care pe 
primele locuri s-au clasat : Școa
la generală nr. 6, Școala gene
rală nr. 3 și Liceul Calistrat Ho
gaș s UN NUMEROS PUBLIC 
din Reghin a aplaudat evoluția 
boxerilor din Tg. Mureș, Bistrița 
șl Reghin care au participat la 
ediția a n-a a „Cupei orașului 
Reghin". Dintre cîștigători amin
tim pe Ujfalusi (Reghin), Zapar- 
țan (Bistrița) — la juniori, Gorea 
(Reghin), Iancu și Miron (Tg. 
Mureș) — la seniori « PE TERE
NURILE Grupului Școlar minier 
din Baia Mare s-au întrecut timp 
de o săptămînă 12 echipe de 
juniori la o interesantă compe
tiție fotbalistică. Trofeul pus în 
joc a revenit formației Școala 
sportivă I care, după un joc e- 
gal (0—0), cu Minerul I, s-a de
partajat ca învingătoare datorită 
celor 6 goluri înscrise din pe
nalty, față de 5 cite au marcat 
s,minerii" LA TlRGOVIȘTE a
avut loc un interesant simpozion 
șahist, la care maestrul ploieștean 
Carol Partoș a vorbit șahiștilor 
din Tîrgoviște, Mija șl Fieni des
pre mult discutata finală mondi
ală dintre Fischer și Karpov, a-

6\\\\\\\ww

Campionatul divizionar A 
la floretă fete a debutat — 
întîmplător — în ajunul unui____ _
important examen internațional al 
sportivelor noastre fruntașe — 
„C.C.E." și Trofeul Martini, ambele 
programate la finele acestei săptă- 
mîni la Torino.

. Pentru formațiile din prima di
vizie și mai ales pentru Steaua, 
campioana țării, se cuvine să fa
cem observația că ele se află la 
un stadiu satisfăcător de pregătire. 
Steaua rămine echipa nr. 1 din 
eșalonul fruntaș, în pofida faptului 
că a aliniat in toate meciurile un 
„4“ din care a lipsit Suzana Arde
leana, accidentată. (Acum, restabili
tă, Ardeleanu va participa la ma
rile confruntări sportive de la To
rino). Note bune pentru Olga Sza
bo și Magda Bartoș, pentru Ecate- 
rina Stahl și Viorica Draga, active 
pe planșă, lucide și cu o bună re
zistență fizică și psihică.

Dinamo s-a și instalat pe locul 2 
în clasament, poziție pe care este 
posibil să și-o mențină pînă la fi
nele competiției, atîta timp cit

și B 
și nu 
foarte

Progresul și C. S. Satu 
reușit să găsească cele 
formule de echipă.

In divizia B, trei echipe rămîn 
angajate in disputa pentru promo
vare. în ordinea șanselor, Școala 
sportivă Satu Mare, Școala sportivă 
1 București și Farul.
DAN IRIMICIUC NE VORBEȘTE 
DESPRE TURNEUL DE SABIE DE 

LA HAMBURG...
La Hamburg, într-o 

de reputați trăgători, 
Dan Irimiciuc a reușit 
primul loc, dovedindu-se cel mai 
bun dintre cei 120 de scrimeri 
participanți.

La înapoierea în țară, valorosul 
nostru sportiv a ținut să ne facă 
unele precizări ; „Concursul s-a 
desfășurat la un bun nivel cali
tativ, ceea ce dovedește că Ia a- 
ceastă oră cei mai reputați sa- 
breri de pe continent au atins un 
remarcabil vîrf de formă. In ce 
mă privește, mi-am propus — și 
în mare parte am și reușit — să 
trag cu mai mult calm ca de o- 
bicei, să fac abstracție de unele 
neconcordanțe de arbitraj. în plus, 
am avut permanent o bună dispo-

companie 
sabrerul 

să ocupe

o

„TURNEUL PRIMĂVERII**, CRITERIU DE SELECȚIE
(Urmare din pag. 1)

va fi ales dintre Sandu Tîrîlă 
(B. C. Galați) 
rînd la categoria superioară, Ma
rian Culineac (Rapid) — o altă 
speranță neconfirmată, Nicolae 
Chipirog (Nicolina), Ion Răducu 
(A.S.A. Cluj-Napoca), Constantin 
Cocîrlea (B. C. Brăila) și Liviu 
Moldovan (Voința Satu Mare). 
Printre boxerii de la cat. grea 
se va afla și Mircea Simon (Di
namo Buc.), care debutează cu

trecut de cu-

poi Partoș a dat un simultan la 
24 de mese, cîștigînd la 17. Cei 
doi învingători (la 5 mese s-au 
înregistrat remize) au fost elevul 
Gabriel Militarii (Lie. Enăchiță 
Vâcărescu) și strungarul Ion Gri-

COMPE- 
Femina", 
Alba Iu-

goroiu (Romlux) • ÎN 
TIȚIA FETELOR, „Cupa 
devenită tradițională, la ____
lia a avut loc o amplă întrecere 
care a cuprins la volei, te
nis de masă și gimnastică a- 
proape 800 de tinere. Primele 
locuri au revenit echipelor : Li
ceul Horia, Cloșca și Crișan Alba 
Iulia, la gimnastică, Liceul teo
retic Ocna Mureș, la volei și re
prezentativa Alba iulia, la tenis

acest prilej la această categorie. 
Să vedem cum va fi „primit** de 
campionul țării Ilie Dascălu (Fa- 

~ Ga- 
Anghel Iancu (Muscelul) și 

Sănătescu (Metalul ~ ’
Severin), 
printre 

kg.
După cum 

amatorii de 
au toate motivele să se bucure, 
iar sportivii, sîntem siguri, 
face totul pentru realizarea 
spectacole de bună valoare.

rul), Vasile Lehădus (B. C. 
lăți), " ’ - -
Ion
Tr.
gii
81

boxeri cu 
sportivii

se vede, 
reuniuni

Drobeta 
vechi sta- 
de peste

la Galați 
pugilistice

vor 
unor

de masă • ÎN COMUNA 30 DE
CEMBRIE (jud. Ilfov) s-a orga
nizat pentru prima oară un tur
neu de handbal cu participarea 
unor formații din țară. După ' 
cheierea disputelor, ordinea 
clasament a fost următoarea 
Combinatul agroalimentar 30 
cembrie, 2. Celostuf Brăila, 3.
sp. 2 București e PE ARENA 
DE POPICE DIN ZALAU a avut 
loc un pasionant concurs de po
pice cu premii, la care și-au mă
surat iscusința 95 de jucători, cel 
mai precis dintre ei fiind Ion 
Dudas de la A.S. Steaua roșie 
• ÎN JUDEȚUL BIHOR, datorită 
timpului frumos au început jocu
rile „Cupei României," la fotbal. 
În prima etapă (municipală și 
zonală) s-au întrecut 38 de e- 

" chipe. Dintre cele care s-au ca
lificat în etapa următoare a „Cu
pei" se numără : Blănuri, Ener
gia, Liceul E. Godju — toate din 
Oradea, Voința Cheresig, Cetatea 
Biharia, Recolta Sîntandrei ș.a. • 
LA RĂDĂUȚI s-a disputat pen
tru prima oară o competiție oră
șenească de lupte greco-romane 
pe echipe, formate din elevi ai 
școlilor generale. Locul 1 a reve
nit formației Școlii generale nr. 2,

CORESPONDENȚI: R. Toma, L. 
Maior, V. Săsăranu, M. Avanu, 
I. Perța, D. Moraru, I. Ion, I. 
Ghișa și I. Mindrcscu.

în- 
în 

: 1. 
De- 
șc.

ziție pe planșă, ceea ce a contri
buit substanțial la finalizarea unor 
acțiuni decisive. Marea majorita
te a asalturilor le-am cîștigat de
tașat, victorii cu 5—2, chiar și 
în barajul pentru primul loc cu 
experimentatul sabrer Peter Ma
rot.

Bine a evoluat, pentru acest 
început de sezon, și colegul meu 
de probă, loan Pop, calificat în 
sferturi de finală. Pop s-a arătat 
din nou un bun stilist.

Și eu și Pop așteptăm acum un 
alt examen sportiv, Trofeul Wolo- 
diowski, în organizarea federației 
poloneze de scrimă și apoi " 
Iiungaria", < 
continuarea 
C.C.E. Sint 
portante în 
care sperăm 
cu bine"
COMPORTARE BUNĂ ÎN TROFEUL 

ROMEL, NU ÎNSĂ Șl ÎN C.C.E.
Cîteva amănunte și de la disputa 

floretiștilor, reuniți la Paris, în ve
derea „C.C.E.** și a Trofeului „A- 
drien Romei".

La echipe, „4“-ul nostru campion, 
cel al Stelei, a debutat cu două 
victorii în fața campioanei Bulgariei. 
Ț.S.K.A. Sofia, și cea a Ungariei, 
bozsa Budapesta. După aceea, în
tr-un meci din sferturi de finală, 
care o putea aduce pe podium, 
Steaua a pierdut în fața omogenei 
formații campioane a Poloniei (6—9).

în linii mari este de remarcat fap
tul că Țiu a fost cel mai bun flo- 
retist, la echipe. Tn schimb, cei
lalți trăgători și, în special, Nicu
lescu, s-au comportat cu mult sub 
valoarea sa.

E drept, în Trofeul Adrien Romei, 
situația s-a îmbunătățit : Niculescu 
și-a revenit, ajungînd în semifinale, 
împreună cu Kuki, dar Țiu, mar
cat de efortul depus în întrecerea 
pe echipe, a rămas în primul tur, 
la fel ca și Petruș. Ardeleanu s-a 
oprit și el în turul II.

Prin urmare, comportare bună, 
pentru actuala etapă de pregătire, 
Ia individuale și insuficient de con
cludentă la echipe, unde omogenita
tea formației noastre campioane ră
mine în continuare un deziderat.

Rubrica redactata de 
Tiberiu STAMA

„Cupa 
care se desfășoară în 

întrecerilor pentru 
teste deosebit de im- 
vederea C.M. și pe 

i să le trecem, din nou.

mul loc 
pregătire, 
permise pentru 
competițională . . ,__
ori au părăsit saltelele con
curs împovărați, de grele puncte 
de ^>eTlălÎ25Te. Arapu, clasat pe 
locul 5 la J.O. 1972, a fost condus 
cu 4-t-I de juniorul Brîndușan, 
obținînd, în cele din urmă de
cizia numai datorită unui avertis
ment dat adversarului, Dobronel, &1 
4-lea la C.E. ’74 a pierdut la 
scor (5—12) meciul cu tînărul 
Anghel și prin tuș la L. Klinga 
(Ungaria), Androne a fost sur
clasat de doi din cei trei adver
sari întîlniți, Dumitru — nelip
sit din echipa țării noastre ali
niată la ultimele mari competi
ții — a luptat sub orice critică, 
iar Iorga și Panaite, apreciați în 
arena, internațională, erau 
zați Ia capătul meciurilor 
gate doar la limită, deși 
tegoriile lor nu concurau adver
sari redutabili.

Desigur, pînă la „i 
pot fi remediate multe 
minusurile constatate la 
turneu. Dar pentru 
luptătorii respectivi vor trebui să 
depună eforturi susținute iar an
trenorul federal Ion Crîsnic să 
ia măsurile ce se impun. Să spe
răm, însă, că ultimele două teste 
(concursurile din Ungaria și 
Cehoslovacia) se vor încheia cu 
concluzii îmbucurătoare pentru ca 
la C.E. luptătorii români să ob
țină rezultate la înălțimea repu
tației și palmaresului lor.

Costin CHIRIAC

ALPINISM

epui- 
cîști- 

la ca-

,europcne“ 
dintre 
acest 

aceasta,

MASIVUL RETE- 
a avut loc alpi- 

județului Timiș — 
care au participat 
județe. Pe primul 

clasat Politehnica Ti- 
la fete în frunte s-a 

București • 
în Semenic, 

de orientare

IN 
ZAT 

niado de iarna a 
concurs republican la 
12 echipe din diferite 
loc, la băieți, s-a 
mișoara, iar 
Universitatea 
9 MARTIE, 
concursul 
Banatului**, pe schiuri. Clasament : 
Mariana Ciuleac (Voința Timișoara), 
Margareta Ambro (Voința Timișoara) 
Georgeta Deac (Politehnica Timișoara). 
La masculin : 1. Edmund Gobi. 2. Petre 
Stepan 3. Ion Buzdugan — toți de la 
Politehnica Timișoara.

RACCHFT SPORTIVI DE CLASA |N- 
UrtJVIILl ternaționala. Următorii 
jucători au obținut categoria de clasi
ficare „Sportiv de clasă internațională": 
N. lonescu (Universitatea Timișoara), 
N. Pirșu, C. Cernat, D. Dumitru (Steaua), 
D. Haneș, D. Niculescu (Dinamo), Anca 
Demetrescu (Politehnica). Ștefania 
sarabia, Viorica Balai, Diana 
Ștefania Giurea (I.E.F.S.) 
ȘCOLARA Șl DE JUNIORI își 
turneele finale la Constanța, 
aprilie și 4 mai • ARBITRII 
PERMITE INTRAREA IN JOC .
baliștilor 
ment 
toare.

situat 
DUMINICA 

s-a desfășurat 
turistică ,.Cupo 

1.
2.
3.

Ba- 
l Mihalic, 
• DIVIZIA 
va disputa 
între 30 

NU VOR 
a baschet- 

care se prezintă cu echipa- 
neîngrijiț și ținută necorespunză- 

Măsura va fi aplicată de mîine.
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Timpul primăvăratec a făcut 
pescuitul sportiv să se practice 
rezultate promițătoare, aproape 
toată țara. în iazuri se prinde 
momeli clasice (rîmă, „viermuși" 
libelule) caras, roșioară, caracudă, 
biban, iar în apele curgătoare mrea- 
nă și scobar.

Bucureștenli pot pescui în noul 
sezon într-un număr sporit de bălți, 
dintre care unele au fost repopulate 
masiv cu pești. Noutăți de la aso
ciații :

A.V.P.S. sect. I a pus la dispoziția 
membrilor săi toate bălțile de pe 
Valea Pasării. In bazinul Afumați II 
se va introduce în aceste zile o 
mare cantitate de caras, iar în balta 
semiamenajată de la Moara Micșu- 
nești se va deversa puiet de știucă.

A.V.P.S. sect. V, una din asociați
ile cu cele mai bune bălți, a achizi
ționat noi locuri de pescuit printre 
care și iazul ,,30 -
șeaua Giurgiului) la 
Capitală. Pescarii acestei 
se întrunesc azi 
ședința (în sala întrep,
— str. Justiției) unde conducerea a-

ca 
cu 
în 
cu 
și

Decembrie" (șo- 
cîțiva km de 

asociații 
la orâ 18 într-o 

Ascensorul

la cunoștință 
unele bazine, 
stabilit ca în 
se pescuiască 
— la Moara 

duminică

sociației le va aduce 
regimul de pescuit în

A.V.P.S. sect. III a 
bălțile amenajate să 
luni, joi și duminică
Domnească, marți, joi și 
la Găneasa I și Rasa II. Unii dintre 
pescarii de aici au luat frumoasa 
inițiativă de a ajuta asociația în 
executarea unor lucrări de iriteres 
obștesc, cum sint amenajarea locu
rilor de undit, consolidarea digurilor 
la bălțile pe Care le au în adminis
trare.

A.V.P.S. Dinamo a închiriat o se
rie de noi bălți pentru 1975. iar in 
cele de la Berceni I șl n, Brănești 
IV șl Dobreni a introdus o impor
tantă cantitate de pește (caras șl 
ciortan).

★
regiuni ale tării a apă- 

acest ‘
căutat de către vînâtori. 

apropierea

Tn unele 
rut sitarul, 
vară mult 
Prin 
semnalate pasaje de sitari în Lunca 
Argeșului și pe Valea Neajlovului 
(Comana — Mihai Bravu). T. R.

vînat de primă-

Capitalei au fost

neanu, 
13—10! 
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de club.J 
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activ prin 
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deschis d 
campional 
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competiț® 
înaintea ■

HAND 
bătut mal 
ședințe ci 
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au anun-

AȘELOrt 
TI se 
din Plo- 
tîlnire a 

anului 
portivilor

POVESTE.
peste 48 de 
aceea de 

fantastic, 
redibi-l, en- 
, — starea 
tuoasă care 

ărăciunea, 
ărăciunii o 

proiectat, 
r nu speri
ei erau în 
ereți (unde 
nde alear- 
tilor. Cursa 
liei Andrei, 
in și echi- 
orina Căti- 
ceea acel 
ecunde al 
> ne-au a- 
I la care

merită a fi cîntată in aur, 
gint și bronz.

Ideea acestor atleți de a con
cura în dragostea noastră cu 
fotbaliștii, îmi apare cu totul 
îndreptățită. De mult susținem 
aici că un demifondist victo
rios nu e cu nimic mai prejos 
decît un șuteur invincibil — și 
doar prejudecățile noastre de 
telespectatori fac aici distincții. 
Țin prea mult la Oblemenco și 
Sătmăreanu (nici un înaintaș 
n-a dat în primele două etape 
trei goluri ca dragul nostru Fa- 
chetti din Ghencea I), ca să nu 
împart „amorul." pentru ei cu 
acești atleți care, de atîtea ori 

stadioanelor 
concursuri cu

„cenușerese" 
pustii, 
tribunele

el-ma La- 
, chipurile 
ă nu nu
ci și pen- 
dulte.
Itima, ni- 
(doar noi

tima, ulti- 
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ic nu se 
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din ulti- 
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, la Timi- 
otaj 
cu ocazia 
amat să 
nă atunci, 
ițe cîteva 
Binevenite 
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REGATIRE 
j fi dez- 
lejul unei 
entral de 
ar A. Șe- 
.N.E.F.S., 

IN URMA
Indepen- 
jucătorii 

I. Rădu- 
uspendați 
IȚIONALA 
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e progra- 
fost invi- 

ne : Hal- 
Csepel 
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între- 
, organi- 

. 30 De- 
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de di- 
de for-

ale 
ale unor

goale (fiindcă lumea 
are
Ialomița 
visează, 
Nata lia 
să fie 
șui lor 
celebri ca un cen
tru înaintaș... Să 
fie ! Ba chiar aș 
visa ca la 17 apri
lie, in m&ctul din 
orașul Madrid, Ba- 
o mai

un

OBLIGAȚII

vieții

MAJORE
PENTRU „ECHIPA CARE VINE"

SUBIECTE DE ACTUALITATE

EFICIENȚA COLABORĂRII DINTRE 
TEHNICIENII REPREZENTATIVEI

meci între 
și Bahlui), 

precum 
Andrei, 

în ora
la fel de

fi să mă a- 
zbor în care 

Andrei — 
: fotbalul

Iaci și cine 
ducă in starea de 
m-a adus Natalia 
dică să fie invers 
încerce a fi inteligent, calm
atotputernic ca atletismul.

După cum nu m-aș întrista 
dacă același fotbal al nostru ar 
găsi puterea de a privi în ochii 
înlăcrimați ai celor întorși de 
la Banja Luka. Povestea de a- 
colo n-a fost nici ea mai puțin 
feerică, oricît de nefericit s-a 
încheiat : „Steaua" a biruit com
plexele, durerea unei înfrîngeri, 
ghinionul (â bare din care cei 
puțin patru au aparținut fata
lității și nu omului), teama, și 
cu 20 de secunde înaintea fi
nalului, era calificată. Ca-li-fi- 
ca-tă I ln-cre-di-bil. Adversarii 
erau îngroziți. Ce s-a întîmplat 
mai departe — nu ține de bas
mele frumoase.

După cum, nici o demnitate
— în fața adversității 
sportive — nu poate fi com
promisă printr-o lacrimă tăcută, 
cu dinții strînși, așa cum am ră
mas ore întregi după meci.

BELPHEGOR

țat participarea numeroși alergători cla
sificați și sportivi nelegitimați.
SCHI ediția a xii-a a „cupei
_ TRACTORUL" Se disputa as

tăzi, pe pîitia amenajata în Poiana Ruia 
din Postăvar. Sînt prevăzute probele de 
fond ‘ ‘
nîori
Ț|D POLIGONUL DINAMO din Capi-Iz“i!z“u z. n 7zl, 11 azimîîrtrt
nicâ 
glonț la care participa o serie de tră
gători fruntași de la cluburile Olimpia 
— Constructorul (organizatorul compe- 

Dinamo și Școala sportivă nr. 1. 
standard (60 focuri culcat și 
avea loc un triunqhiular între 
la Olimpia — Constructorul, 
Școala sportiva, iar la pistol 

I ber) între reprezentanții clu-

seniori 15 km, senioare 
5 km și junioare 3 km.

10 km, ju-

tală găzduiește mîine 
un interesant concurs la

și dumi- 
arme cu

tiției). 
la armă 
3x20 f) va 
țintașli de 
Dinamo si 
(viteză si 
burilor Dinamo și Olimpia — Constructo
rul.

VIZAREA 
LEGITIMAȚIILOR DE INTRARE 
LA COMPETIȚIILE SPORTIVE 

PENTRU 1975
Viza legitimațiilor C.N.E.F.S. ?i 

CJ.E.F.S. de intrare la competi
țiile sportive pe anul 1975 se va 
face conform normelor în vigoare 
și contra cost, cu începere din ziua 
de 17 martie 
C.N.E.F.S.
țene.

De la data 
încetează 
legitimațiilor de 
petițiile sportive care nu au viza 
pe anul 1975.

1975, la sediul 
și al consiliilor jude-

de 31 martie 1975, 
valabilitatea tuturor 

intrare la com-

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Institutului meteoro

logic (Serviciul prevederi de scurtă du
rată), am aflat, pentru iubitorii schiului, 
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Dincolo de condiția de sparing- 
partener, lotul de tineret avea 
marți la Rm. Vîlcea și interesele 
sale primordiale, din moment ce 
și el va susține în această primă
vară o suită de jocuri internațio
nale, care va culmina cu cel de 
la Copenhaga, de la 10 mai, in 
campionatul european. Și o primă 
rațiune era pentru antrenorii Cor
nel Drăgușin și Ion Nunweiller 
stabilizarea: scheletului echipei
pentru meciurile cu reprezentati
vele similare ale Turciei (18 mar
tie la. Ankara) și Cehoslovaciei (30 
martie, la Rm. Vîlcea), prin verifi
carea celor convocați. Echipa apă
ruse cu cîteva mutații (Mateescu 
pentru prima dată pe postul de

o singură dată (min. 40, cînd 
ratat din postura sa preferată 
vîrf — și nu extremă cum a fost 
folosit, ca și la echipa de club), 
poate șl pentru că Mulțescu n-a 
prins o zi prea fericită. Afirmația 
aceasta despre carențele atacului 
ar putea apărea ca paradoxală 
dacă vom menționa că Zamfir și-a 
făcut un debut foarte bun, iar 
Manea a atras atenția antrenorului 
V. Stănescu.

acestui 
care 
pe

a

In primul său meci in reprezenta
tiva de tineret 
(echipament de 
avut, o evoluție 
gine, Zamfir în 

marți, la
Foto : Dragoș NEAGU

(23 de ani) Zamfir 
culoare închisă) a 
apreciată. In ima- 
duel cu G. Sandu, 
Rm. Vîlcea.

fundaș dreapta ; Grigore — fun
daș stingă) care reprezentau, prac
tic, și marile semne de întrebare 
înaintea partidei, la care, inevita
bil, se adăugau absenta lui Atodi- 
resei (accidentat), promovarea lui 
Zamfir și reapariția lui M. Oltea- 
nu. Pînă la urmă însă marea pro
blemă a lotului de tineret avea să 
fie finalizarea, exemplificată și de 
sărăcia șuturilor (14, dintre care 
doar patru pe spațiul porții) și de 
timiditatea cronică în faza ofen
sivă. Poate și pentru că M. Ră- 
ducanu și-a făcut simțită prezența

V.
supra 
nalizării, 
mult 
nori, 
Nunweiller, pentru că valențele o- 
fensive ale „tinerilor" sînt cu to
tul altele decît cele etalate la Rm. 
Vîlcea și. mai ales, pentru că la 
10 mai, la Copenhaga, cea mai 
bună apărare poate fi tot atacul.

Sigur, că în actualul stagiu de 
pregătire, și după o primă re
unire, dominată de spiritul mena
jării reciproce, nu se pot trage 
prea multe concluzii. Oricum, a- 
vînd în vedere experiența compe- 
tițională a majorității componenți- 
lor lotului de tineret, nu putem 
să nu fim surprinși de jocul de 
ansamblu neconvingător, de pres
tațiile șterse ale majorității com- 
ponenților (excepție fac Jivan, Săt
măreanu II, Boloni, Zamfir ; Lu- 
cuță — cit a jucat). Și. dincolo de 
toate, golurile primite (cu excep
ția penaltyului, firește) s-au da
torat unor elementare greșeli in
dividuale : la primul a greșit grav 
portarul Bathori, Ia celelalte Du- 
mitriu IV, ultima dată semnînd 
chiar un autogol. Semn că acest 
capitol al defensivei presupune o 
atenție sporită în viitorul apro
piat. Antrenorul Cornel Drăgusin 
declara după meciul de la Rm. Vîl
cea că punctele de întrebare asu
pra fundașilor laterali au dispă
rut. Și, totuși, credem că pe a- 
ceste posturi nevralgice ale fotba
lului nostru în general, trebuie in
sistat mai mult și la lotul de ti
neret. Cînd spunem aceasta ne gîn- 
dim că mai ales Mateescu s-a do
vedit inegal, în faza de apărare, 
carență compensată 
incursiunile ofensive ale mijloca
șului brașovean, iar Grigore a pă
cătuit și el prin plasament. Cre
dem că pentru aceste posturi de 
fundași laterali ar putea fi 
și un Negrilă. Purima. 
(F.C. Argeș), Onuțan sau 
ceea ce n-ar face decît să 
fice concurența și ambițiile.

Acest 1—4 înregistrat de repre
zentativa de tineret (23 ani) în 
compania primei reprezentative a 
tării este, totuși, un scor exagerat. 
Dar meciuil-test de la Rm. Vîlcea 
trebuie să fie un prim motiv de 
meditație pentru fiecare component 
al „echipei care vine".

și 
Cornel

Insistăm însă a- 
element al fi

i-a dezamăgit 
cei doi antre- 

Drăgușin și Ion

deseori de

testați 
Zamfir
Cincă, 
ampli-

Mircea M. IONESCU

START ÎN
Așadar, duminică se reia 

rea și în Divizia B. Toate 
pantele în această categorie 
încheiat pregătirile ' și vor 
chiar dh-. start, 
nivel mai bun decît în toamnă.

In cadrul acestei rubrici vă pre
zentăm programul primei etape a 
returului, arbitrii meciurilor, pre
cum și cele mai importante noutăți 
din loturi. Amintim că etapa va fi 
inaugurată mîine, la București, unde 
liderul seriei a Ii-a, Rapid, va în- 
tilni pe Metalul Drobeta Tr. Severin, 
meci programat pe stadionul „23 
August", în deschidere Ia derby-ul 
Steaua — Dinamo.

RETURUL
în trec e- 
partici- 

și-au 
încerca, 

sâ evolueze la un

PROGRAMUL SI ARBITRII PRIMEI 
ETAPE

SERIA A ll-A
• ș. N. Oltenița — Progresul 

București : A. Ghigea (Bacău) > 
Metalul Mija — Metrom Brașov : 
N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea) * Auto
buzul București — Electroputere Cra
iova : P. Căpriță (Brăila) & Gaz 
metan Mediaș — Oltul Sf. Gheorghe: 
C. Szilaghi (Baia Mare) • Tractorul 
Brașov — Voința București : M. Ma- 
rinciu (Ploiești) • Flacăra Moreni — 
Automatica Alexandria : I. Constan
tin (Pitești) • Rapid București — 
Metalul Drobeta Tr. Severin : M.
Vasiliu (Ploiești) > Dinamo Slatina 
— C.S.U. Brașov : A. Pilosian (Con
stanța) • C.S. Tîrgoviste — Meta
lul București : C. Tcodorcscu (Bu
ză ti).

SERIA 1

• S. C. Tulcea — Constructorul 
Galați : Gr. Angheluță (București)
• C.S.M. Suceava — Știința Bacău : 
T. Cîmpeanu (Beclean) • Metalul 
Plopeni — Relonul Săvinești : I. Ur- 
dea (București) • Celuloza Călă
rași — Chimia Brăila : T. Istrate 
(București) • C.S.U. Galați — Fo- 
resta Fălticeni : S. Ene (București) 

Progresul Brăila — Gloria Buzău: 
C. Petrea (București) e Ceahlăul P. 
Neamț — Unirea Focșani : Gh. Mi- 
cloș (București) • S.C. Bacău — 
C.F.R. Pașcani : V. Toma (Bucu-, 
rești) A Petrolul Ploiești — Oțelul 
Galați : D. Isăcescu (București),

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI S-AU PUS IN VlNZARE BILE
TELE PENTRU PRIMA TRAGERE 
SPECIALĂ PRONOEXPRES A ANU
LUI, CE SE ORGANIZEAZĂ 

23 MARTIE 1975.
LA

gă-
care

tn agențiile Loto-Pronosport 
slțl bilete gata completate sau 
se pot completa cu numerele dv. 
preferate pentru această tragere spe
cială.

Tragerea specială Pronoexpres din 
23 martie a.o. oferă participanților 
și premii suplimentare din fond spe
cial — putîndu-se cîștiga autoturisme 
„Dacia 1 300“ și „Skoda S 100“, 
excursii în R. D. Germană, Italia, 
Franța și Turcia, cîștiguri în bani.

La această tragere se vor extrage 
31 de numere în 5 extrageri. Se vor 
atribui cîștiguri pe 24 categorii.

Alte amănunte găsiți în prospec
tele tragerii, existente în toate agen
țiile Loto-Pronosport. __

SERIA A lll-A
• Victoria Cărei — Ind. sîrmei C. 

Turzii : N. Barna (Tlrnâveni) • Vul
turii Textila Lugoj — c.F.R. Timi
șoara : M. Băduleseu (Caracal) • 
Șoimii Sibiu — Minerul Baia Sprie : 
V. Oiocilteu (Craiova) • Mureșul 
Deva — Victoria Călan : Gh. I.imona 
(București) a Rapid Arad — Mine
rul Anina : Gh. Ionescu (Brașov) • 
F.C. Bihor — Corvinul Hunedoara : 
C. Dinulescu (București) • Mine
rul Baia Mare — Minerul Moldova 
Nouă : F. Coloși (București) e U.M. 
Timișoara — Metalul Aiud : M. Bu
tea (București) ■> Arieșul Turda — 
wrtririurgistul Cugir : A. Ene " 
iova).

NOUTĂȚI ÎN LOTURI
Federația română de fotbal 

probat, printre altele, pe baza 
lor depuse în recenta perioadă de 
transferări, următoarele cereri :

SERIA I
• Progresul Brăila : Ologu (F.C.M. 

Reșița), Niculescu (F.C. Argeș), Năs- 
turescu (Rapid) * Gloria Buzău : 
Cristian (Chimia Brăila) • Meta
lul Plopeni : Tudorie și Dincuță (Pe
trolul Ploiești), Georgescu (Avîntul 
Mîneclu) • Petrolul Ploiești : Bălan 
(Univ. Craiova), 
Cernavodă), Marcu 
ila), Gabel (Șoimii 
Tulcea : Mihalache

A. (Cra-

a a- 
acte-

Idris (Dunărea 
(Progresul Bră- 

Sibiu) • S. C. 
(Jiul Petroșani) 

Celuloza Călărași ; Cioc (Viciu-,

Cu decolarea avionului spre 
Istanbul, din dimineața zilei de 
luni, începe lungul și așa de pre
tențiosul sezon de primăvară al 
echipei naționale. In aceste ulti
me zile de dinaintea startului e 
bine să vorbim de unele condiții 
esențiale pentru asigurarea unei 
activități a tricolorilor la nivelul 
așteptărilor tuturor celor ce iubesc 
fotbalul. Tocmai dificultate.a sezo
nului internațional — care repre
zintă, indiscutabil, un moment de 
vîrf al întregii existențe a echipei 
naționale, depășind acel an de di
naintea Guadalajarei, considerat 
pînă acum recordul de solicitare 
al echipei A — trebuie să conducă 
la o deplină și fructuoasă unitate 
de acțiune. E obligația din pornire 
a „acțiunii selecționatei".

La Rîmnicu Vîlcea am consta
tat dorința antrenorilor de club, 
solicitați să facă parte din colec
tivul de sprijin al pregătirii echi
pei reprezentative, de a se pune, 
de la bun început, cu toate for
țele și capacitatea lor, la dispozi
ția reprezentativei. Și speranța 
noastră e aceea ca sinceritatea 
să anime în continuare pe toți 
tehnicienii angajați în această sar
cină de răspundere a fotbalului 
nostru. Avem și unele dovezi de 
acordarea priorității intereselor 
echipei naționale. E cazul Univer
sității Craiova care a comunicat, 
prin antrenorul ei, Constantin 
Cernăianu, că Bălăci nu va fi u- 
tilizat, dacă nu este total resta

bilit, în partida de campionat cu 
Sportul studențesc, tocmai spre a 
i se acorda eventuala posibilitate 
să facă deplasarea cu lotul repre
zentativ Ia Istanbul. Poate nu va 
fi acest prim act numai un înce
put de subordonare a intereselor 
de club celor ale selecționatei.

O altă condiție a acestui start 
rămine neîncetata consultare a 
antrenorilor echipei naționale cu 
colegii lor de la cluburi, cu con
ducătorii de cluburi și asociații, 
cu alți activiști din domeniul fot
balului. Pentru colectivul tehme 
al reprezentativelor naționale in
formarea neîncetată e o cale si
gură spre luarea celor mai exacte 
și mai fructuoase măsuri și nu 
există motive de supărare, de în
chistare în propriile gînduri, la 
sugestiile care se dau, la întrebă
rile care se pun. Dimpotrivă, o cit 
mai largă receptivitate față de 
toate aceste „inspirații" ajută. 
Practica tuturor marilor selecțio
neri, ne arată că aceștia au mani
festat o permanentă audiență la 
sugestii, la critici și obiecții.

Am amintit doar două dintre 
„condițiile de start", cele ce se 
adresează corpului de tehnicieni 
angajat direct In activitatea lotu
rilor. Sigur că despre altele, le
gate de acest sezon unic — ca 
volum și dificultate — al tricolo
rilor, va fi vorba tot mai des în 
zilele care urmează.

Eftimie IONESCU

ÎN PREAJMA DUBLEI ÎNTÎLNIRI

TURCIA - ROMÂNIA
• Cele două reprezentative, A și de tineret, vor pleca luni la Istan

bul și Ankara. • Meciul selecționatelor „Under 23“ se dispută marți.
Acum, cînd au- mai rămas puține 

zile pînă la dubla confruntare Tur
cia — România, de la Istanbul și 
Ankara, interesează, desigur, unele 
vești atît despre tricolori, cît și 
despre componenții selecționatei de 
tineret.

Lotul lui Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc a rămas, se pare, fără 
unul dintre titulari, întrucît din Cra
iova ne-a parvenit știrea că mijlo
cașul Bălăci suferă de a criză rena
lă. Pe cine vor alege antrenorii în 
situația că Bălăci nu se va restabili? 
Pe lordănescu ? Pe Beldeanu ?

Nici un indisponibil, de nici un 
fel de natură, printre componenții 
lotului de tineret (23 ani), ne infor
mează antrenorul Cornel Drăgușin. 
Așa îneît, acesta, împreună cu Ion 
Nunweiller, îi așteaptă pentru dumi
nică seara, după consumarea etapei, 
pe cei 15 jucători care alcătuiesc 
lotul. Tot duminică seara se vor 
reuni în Capitală și componenții lo
tului A.

Ambele reprezentative, A și de ti
neret, vor pleca în Turcia, luni di
mineața, la ora 9. pe calea aerului, 
la bordul unui A N 24. După circa 
o oră, aeronava va ateriza în ora
șul Istanbul. Selecționata de tine
ret va rămîne pe aeroport pînă la

ora 13, de unde un Boeing 707 o va 
transporta la Ankara, acolo unde., 
marți, este programat jocul ei cu 
reprezentativa similară a Turciei. 
Seara, după meci, întreaga delega
ție a lotului de tineret va reveni la 
Istanbul, tot cu avionul, pentru a 
putea urmări, a doua zi, jocul echi
pelor naționale.

ACTUALITĂȚI
• PENTRU PARTIDA Politehnica loși 

— Politehnica Timișoara — după cum s-a 
anunțat — fusese desemnat să arbitreze 
la centru N. Petriceam» (București). |n- 
trucît el a. devenit indisponibil, în Jocul 
său a fost delegot arbitrul A. Munich

DIVIZIEI B
ria Craiova). Breota (Victoria Fe
tești) & Ceahlăul P. Neamț : Musta
ță (Chimia Rm. Vîlcea) • C.S.M. 
Suceava : Lupulescu (F.C. Galați) • 
Unirea Focșani : Grămoșteanu (Por
tul Constanța) • C.F.R. Pașcani : 
Buburuz (C.S. Botoșani) * Știința 
Bacău : Ancuța (Sportul studențesc 
București) • Oțelul Galați : Ene.
Gheorghiu și Bezman (F.C. Galați), 
Straț (Unirea Focșani).

SERIA A ll-A

• Dinamo Slatina : P. Gheorghe, 
Petrescu (Chimia Rm. Vîlcea), Po
pescu (Metalurgistul Cugir) • Pro
gresul Bucureștii : V. Petre (F. C. 
Constanța) «ș Autobuzul București : 
Anghel (Steaua), Hanganu (Ceahlăul 
P. Neamț), Stoichiță (Jiul Petro
șani) • Electroputere Craiova : 
Ustabacief (Chimistul Rm. Vîlcea)
• Flacăra Moreni : Marinescu (Pe
trolul Ploiești) • Gaz metan Me
diaș : Kusch (Metalul București)
• Metalul Mija : Bîndar (Sportul 

studențesc București) • C.S.U. Bra
șov : Jenei (Steagul roșu Brașov).

SERIA A lll-A

• F.C. Bihor : Farkaș (Bihoreana 
Marghita) • Șoimii Sibiu : Șoaită 
(U.P.A. Sibiu) • Minerul Baia Ma
re : Cîrnpean (Cuprom Baia Mare)
• Corvinul Hunedoara : Ilie (C.S.
Tîrgoviște), Moritz (Sportul studen
țesc Hunedoara), Sălăgean (Mureșul 
Deva) • Mureșul Deva : Ciobanu 
(Progresul București), Zare (F. C. 
Bihor) • C.F.R. Timișoara : Manole, 
Bărbuț (Politehnica Timișoara), Pe
riat (U.M. Timișoara) • Minerul 
Baia Sprie : Feher (Minerul Baia
Mare) • Metalurgistul Cugir : Tamaș 
(U.T.A.), Rădulescu (F.C.M. Reșița)
• Arieșul Turda : S. Bretan (C.F.R. 
Cluj-Napoca) • Vulturii Textila Lu
goj : Cristian (Tractorul Brașov), 
Tismănaru (Minerul Moldova Nouă)
• Minerul Moldova Nouă : Sturza
(Știința Petroșani), Gutuie (Minerul 
Motru) •) Victoria Călan : Bujor
(Șoimii Tarom București). Nedel- 
ciu. Ispir (Sportul studențesc Bucu
rești) « Metalul Aiud: Stanca (Ra
pid București), Bogaciu (Flacăra 
roșie București) ♦

(București).
• MECIURI AMICALE : Victoria Cărei 

— F.C. Galați 3-1 (3-0), Olimpia Sotu 
Mare — Ind. sîrmei C. Turzii 2—2 (1-1). 
Progresul București — Jiul Petroșani 2—0 
(2—0), Progresul Odorhei — U.T.A. 1—5 
(1—1), Chimica Tîrnăveni — Chimia Rm. 
Vîlcea 0—2 (0—1), Minerul Motru — Me
talul Drobeta Tr. Severin 0-1 (0-0), Mi
nerul Baia Mare — Cuprom Baia Mare 
3-1 (3—1), Petrolul Ploiești — C.S.U. 
Brașov 3—1 (2—1).
• U.T.A.» UN JOC FN AUSTRIA Șl 

ALTUL IN CEHOSLOVACIA. Lo sfirșitul 
acestei luni, cînd campionatul se va 
întrerupe pentru meciul cu Spania, for
mația arădeană U.TJV va susține două 
iocuri amicale peste hotare : la 31 mar
tie cu Selecționata orașului Bludenz 
(Austria) . și, la 2 aprilie, cu Inter Bra
tislava (Cehoslovacia).
• ȘEDINȚA DE ANALIZA A ARBITRI

LOR PRAHOVENI. |n urma cu două zile, 
arbitrii prahoveni au ținut la Ploiești 
ședința anuală de analiză pe anul 1974. 
în cadrul căreia referatul prezentat de 
dr. Emil Vlaiculescu — președintele co
legiului județean — și discuțiile purtate 
cu acest prilej, au evidenția* principalele 
realizări și lipsuri în activitatea de ar
bitraj la nivel de performanță și pe 
linia sportului de masă.
• ȘEDINȚA ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE 

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI. Astăzi, de 
la ora 13, în sala Dinamo, va avea ioc 
ședința de analiză a activității fotba
listice din anul 1974 din municipiul Bucu
rești, acțiune organizată de comisia mu
nicipală de fotbal. Vor participa echi
pele din toate eșaloanele fotbalistice, 
centrele de copil și juniori, arbitrii din 
loturile republicane și observatorii fe
derali din Capitală
• CONSFĂTUIRE CU DIVIZIONARELE 

B DIN CAPITALA. Consiliu! municipal 
București pentru educație fizică și sport: 
a organizat zilele trecute. In sala Di
namo, o consfătuire cu jucătorii echi
pelor bucureștene Rapid, Metalul. Pro
gresul, Autobuzul și Voința, la care au. 
participat șl arbitri din lotul divizionar 
B. Cu acest prilej x»u făcut recoman
dări atît jucătorilor cît șl tehnicienilor 
din cluburile respective, de a depune 
eforturi mal mari la antrenamente pen
tru ridicarea măiestriei sportive astfel gp 
în partidele ce le susțin să evolueze la 
un nivel superior celui din torul campio
natului.
• CONVOCAREA LOTULUI DE 21 DE 

ANI. In vederea partidei amicale de 
la 30 martie, de la Călărași, cu se
lecționata similară a Cehoslovaciei, lo
tul de tineret sub 21 de onl își începe 
săptămîna viitoare pregătirile. Astfel, 
luni la ora 11, la sediul F.R.F. antre
norii Gh. Staicu și !. Voica au convocat 
următorii jucători s Moraru, Clipa șl 
Lung — portari ; Onuțan, Zamfir (F.C. 
Argeș), Matei, I. Marin, Grigoraș, Agiu, 
Purima și Negrilă — fundași; Bora, 
Burcea, Keiser, lovănescu, Custov și Ion 
Ion — mijlocași ; Aelenei, Doru Ionescu, 
Batacliu, Helvet, Vaczi, Radu H, Hație- 
ganu, Bedea, Giuchici și Vrinceanu — 
atacanți.

Miercuri, doua echipe alcătuite din 
acești îucători se vor intilni înlr-un 
meci-trial.



LA SAPPORO PRIMELE PARTIDE DIN CADRUL
GRUPEI SECUNDE A C.M. DE HOCHEI
Echipa României întîlnește formația R. D. Germane

în cursul acestei zile, după 
fusul nostru orar, cu șapte ore 
mai devreme, s-a dat startul pri
melor partide din cadrul grupei 
B a C.M. de hochei, găzduite în 
acest an în orașul ultimei „olim
piade albe", Sapporo. în etapa 
inaugurală sînt programate patru 
meciuri i R. F. Germania — Olan
da : Iugoslavia — Elveția : R. D. 
Germană — România ; Japonia — 
Italia.

După cum se vede, sarcina ho- 
cheiștilor noștri, în ziua de debut 
a competiției, nu apare deloc u- 
șoară. ei intîlnind principala fa
vorită a turneului, echipa R. D.

Germane, care a retrogradat din 
grupa A doar pe temeiul unei de
cizii la „masa verde" (în meciul 
Polonia — Suedia, cîștigat de ul
tima echipă unul zdin jucătorii 
suedezi s-a dopat și echipa Polo
niei a primit două puncte nespe
rate, „cedînd" ultimul loc echipei 

R.D.G. !). în acest sezon, cele două 
echipe s-au lntîlnit de trei ori, de 
fiecare dată victoria revenind for
mației R.D.G. i 4—1 (Kiev), 2—4 

(Weisswasser) și 3—1 (Dresda). 
Mîine, în cadrul celei de a doua 
etape sînt programate doar două 
partide : România — Iugoslavia șl 
R. F. Germania — Italia.

HOCHEIȘTII JUNIORI LA STARTUL C.E
• Selecționata României în grupa a ll-a, alături de reprezentativele

Norvegiei, Franței și Bulgariei

Ieri seara a plecat în Elveția 
lotul reprezentativ de juniori al 
tării noastre, care va iua parte la 
întrecerile Campionatului european 
de hochei, grupa B. ce se vor des
fășura între 15 si 22 martie în lo
calitatea Herisau. Cu puțin timp 
înainte de plecare, cu ocazia unui 
ultim joc de verificare, susținut în 
comoania unei combinate Dinamo 
— A.S.E.. antrenorul principal, al 
reprezentativei de juniori.. Mihai 
Flamaropol, ne-a spus.:.„Obiectivul 
nostru la această echilibrată com
petiție este ocuparea locului II sau 
III. Ne îndreptățește această pers
pectivă valoarea individuală a ce
lor ce compun lotul, dar și inten
sele pregătiri efectuate în ultimul 
timp".

Alături de reprezentativa țării 
noastre, la grupa B a C.E. de ho
chei juniori iau parte și selecțio
natele Iugoslaviei, Danemarcei, El
veției, Austriei (grupa I) ; Norve
giei, Bulgariei si Franței (grupa a 
Ii-a) ; Echipa noastră va întîlni

în grupa sa Norvegia (duminică 
16 martie), Franța (marți 18 mar
tie), Bulgaria (joi 20 martie). în 
zilele de vineri 21 șl sîmbătă 22 
martie au loc partidele pentru 
desemnarea locurilor din clasa
mentul general (pentru locurile 
1—2 primele clasate din fiecare 
serie, pentru 3—4 cele de pe locu
rile secunde ș.a.m.d.).

LA VARȘOVIA,

PIȘTALU-5,10 m

LA PRĂJINĂ

SCRISOARE DIN IUGOSLAVIA

SANSE MARI PENTRU
SPORTURILE DE ECHIPĂ

SERGHEI PAVLOV - 
PREȘEDINTE AL COMITETULUI 

OLIMPIC SOVIETIC
MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului unional 
pentru cultură fizică și sport, 
Serghei Pavlov, a fost numit în 
funcția de președinte al Comitetu
lui olimpic al U.R.S.S. Konstantin 
Andrianov, care a condus Comite
tul olimpic unional începînd din 
anul 1951, va îndeplini funcția de 
vicepreședinte, împreună cu Vitali 
Smirnov și Nikolai Riașențev. 
Serghei Pavlov a fost numit, de 

'asemenea, vicepreședinte al Comi
tetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară, ce vor avea loc 
în anul 1980, la Moscova. După 
cum se știe, președintele Comite
tului de organizare a Olimpiadei 
din 1980 este Ignati Novikov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In capitala Poloniei a avut loc 
marți, după C.E. de la Katowice, 
un concurs internațional numai 
pentru săritura cu prăjina. Au 
luat parte 12 concurenți din mal 
multe țări. Clasament i 1. Buciar- 
ski (Polonia) 5,42 m — nou record 
național, 2. Lohre (R. F. Germa
nia) 5,30 m, 3. Kozakiewicz (Po
lonia) 5,30 m, 4. Piștalu (România) 

5,10 m (la 2 cm de recordul țarii).

Cum se va prezenta sportul iu
goslav la J.O. de la Montreal ?

Lată o întrebare la care este greu 
să se dea un răspuns concludent, 
din cauza ambiției și a ritmului in
tens în care se desfășoară pregăti
rile. Cele mai justificate pretenții 
pentru locuri pe podium par a le 
avea baschetbaliștii, poloiștii. hand
baliștii (băieți și fete) și fotbaliștii. 
Am citat o serie de sporturi colec
tive, ceea ce nu înseamnă că evo
luțiile individuale 
planul al doilea. Și 
niu există o aprigă 
luptă pentru califi
care. Cele mai 
mari șanse le au 
reprezentanții u- 
nor sporturi care 
și în trecut au a- 
dus mari satisfac
ții iubitorilor de 
sport și anume : 
boxerii, luptătorii 
și componenții lo
turilor de atletism, 
printre care se re
marcă Luciano 
Sușanj, a cărui 
performanță (1:44,1 
pe 800 m). obținu
tă la campionatele 
europene, poate 
îndreptăți speran
țele la o medalie. 
O situație mai di
ficilă subsistâ în 
natație, unde se în
registrează o stag
nare a performan
țelor, și în gim
nastică. sport 
nu are încă o 
diție stabilită.

Echipa de 
chet este o formație 
dială, cu un palmares 
mai impresionante : 
mondială (1970). medalie de argint 
la Mexico (1968), campioană euro
peană (1973), titluri la care se poa
te adăuga primatul balcanic obți
nut de 13 ori, ca și dublul succes 
la Jocurile mediteraneene. Jucători 
ca : Slavnici, Kicianovici, Ciosici, 
Jelovac, Șolman, constituie o ga
ranție că „proiectul Montreal" are 
șanse de reușită.

sînt lăsate pe 
în acest dome-

Dragan 
kovici, 
pion 
nic 
la

Vuj- 
cam- 

balca- 
de box 
categoria

mijlocie

care 
tra-

bas-
de clasă mon- 

dinlre cele 
campioană

Poloiștii au adus sportului iugo
slav cinstea unei medalii de aur la 
Mexico. După Munchen, evoluțiile 
echipei au început să fie instabile, 
dar turneul din Noua Zeelandă și 
rezultatele obținute în compania u- 
nor formații de valoare (U.R.S.S., 
Spania, Italia etc) ne îndreptățesc 
a crede că echipa olimpică iugo
slavă de polo va reedita la Mont
real performanțele sale anterioare.

Handbaliștii. campioni olimpici la 
Miinchen și clasați pe locul 3 la 
campionatele mondiale ’74, se re
marcă prin elanul lor nestăvilit, 
care le-a adus în ultima vreme 
Cupa mondială la Goteborg și pri
mul loc în Turneul celor 4 națiuni 
de la Copenhaga. Și în acest sport, 
activitatea deosebită și ambiția ju
cătorilor sînt de natură a le asi
gura un loc pe podiumul învingă
torilor. Se pare că nucleul echipei 
va fi același ca la Munchen. Antre
norul Iosip Milkovici contează, ca 
Clemente*de bază, pe Lazarevici și 
Lavrenici. Participarea lui Popovici 
este incertă, acesta urmînd a fi 
chemat să-și îndeplinească servi
ciul militar.

Mari nădejdi se leagă și de par
ticiparea fotbaliștilor, medal iați cu 
argint la Olimpiadele de la Lon
dra, Helsinki și Melbourne, și cu 
aur la Roma. Aflați într-o formă 
bună, fotbaliștii iugoslavi au toate 
posibilitățile de a adăuga încă o 
medalie frumoaselor performanțe 
din trecut.

Printre candidații la titlurile o- 
limpice vom cita pe boxeri și lup
tători. Dintre pugillști remarcăm în 
primul rind pe Mate Parlov, me
daliat cu aur la Munchen și de
ținător al titlului suprem la cam
pionatele mondiale de la Havana, 
care manifestă o formă excelentă. 
De asemenea, campionul european 
Marian Beneș și ciștigătorul meda
liei de bronz la același campionat 
Dragan Vujkovici, precum și Raiko 
Mitici și Bratislav Ristici, dețină
torul trofeului „Mănușa de aur ’74", 
formează un lot de boxeri verifi
cați in mari turnee internaționale.

Nici atleții nu sînt mai prejos și 
pregătirile lor sînt destul de înain
tate. Ambiția și calitatea sportului 
iugoslav își vor dobîndi la Mont
real confirmarea.

ZVONE MORNAR
redact or-șef al ziarului 

„SPORTSKE NOVOSTI * — Zagreb

Al TREILEA
RECORD MONDIAL

PENTRU PATINATOAREA
TATIANA AVERINA

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — In 
cadrul concursului internațional 
de patinaj viteză, desfășurat pe 
patinoarul de altitudine „Medeo" 
din Alma Ata, campioana sovie
tică Tatiana Averina a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
1 000 m, cu timpul de 1 :26,12. Ve
chiul record îi aparținea cu 
1 : 26,40. Acesta este cel de al trei
lea record mondial corectat în ul
timele două zile de către Tatiana 
Averina.

• PE SCURT •
AUTO « Automobilista Italiană 

Leila Lombardi, prima temele din 
lume pilot de formula 1. va participa 
și la cursa de la Brands Hatch, 
după ce, recent, șl-a făcut debutul 
pe circuitul de la Kyaiami.

BASCHET • Finala ..Cupei Liliana 
Ronchettl" se va disputa între echi
pele Spartak Leningrad și Levskl 
Spartak Sofia. In meci retur pentru 
semifinale, Levski Spartak Sofia a 
învins pe teren propriu, eu 69—41 
(36—18). formația Minlor Pernik. In 
meci retur contând pentru semifina
lele Cunel campionilor europeni, e- 
chioa franceză U.C. Clermont Fer
rand a cîștigat cu 87—57 întâlnirea 
susținută pe teren propriu cu for
mația Sparta Praga. învingătoare cu 
100—58 în primul joc, baschetbalis
tele cehoslovace s-au calificat pentru 
finala competiției, în care vor în
tîlni pe cîștișățoarea meciului * dintre 
echipele 
trofeului, 
vannl.

BOX 
aflată în ______
nit la Lagos echipa Nigeriei. Avînd 
în formație pe cunoscutii campioni 
Forster. Beyer. Wittenburg si Spilski, 
pugiliștii oaspeți au obținut victo
ria cu 12—2.

CICLISM Disputată pe traseul 
Cuisery — St. Etienne (232 km), a 
treia etapă a cursei cicliste Paris
— Nisa a revenit la sprint italianului 
Franco Bltossi. In clasamentul gene
ral conduce belgianul Maertens.

HOCHEI PE GHEAȚA <■> La Ra
vensburg (R.F.G.) : Sel. U.R.S.S. —■ 
Combinata cluburilor E. V. Ftissen
— E.V. Ravensburg 9—6 (4—2, 2—0, 
3—4).

HOCHEI PE IARBA M La Kuala 
Lumpur. în prima semifinală a Cu
pei mondiale, selecționata Pakista
nului a întrecut cu 5—1 (1—0) for
mația R.F. Germania, deținătoarea 
titlului olimpic.

SCHI « Probele Cupei Europei la 
schi, programate la Sierra Nevada 
(Spania) au fost amînate din cauza 
unei furtuni de zăpadă.

TENIS DE MASA Finalele tur
neului de la Cardiff : Gergely — 
Jonyer (ambii Ung.) 3—1, Jill Ham- 
mersley (Angl) — Hana Riedlova 
(Cehosl) 3—1. Riedlova. Silhanov» 
(Cehosl) — Ivansko, Lotaller (Ung) 
3—0, Orlowski, Kunz (Cehosl: — 
Jonyer. Gergely (Ung) 3—0. Silha- 
nova, Orlowski (Cehosl) — Reidlova, 
Kunz (Cehosl) 3—1.

T.T.T. Riga. deținătoarea 
și Geas Sesto San Gio-

Selecționata R.D. Germane, 
turneu în Africa, a întâl-

Reeditarea unei celebre finale fotbalistice

*

TURNEE
DE TENIS

Tn circuitul W.C.T. Jimmy Con
nors a debutat Victorios în turneul 
de la Hampton (Virginia), cîstigînd 
cu 6—0. 6—2 partida cu Bill Shi- 
var. Alte rezultate : Gisbert.— Ma
yer 6—4. 6—1 ; Taylor — Blocker 
4—6, 6—1. 6—2 ; Graebner — Gue- 
des 6—4, 7—6.

IP
Rezultate din turneul de la Sao 

Paulo : Bengtsson — Gentil 6—4, 
6—4 ; Case — Gottfried 6—1, 3—6,
6— 4 ; Ruffels — Fillol 3—6. 7—6,
7— 6 ; Tanner — Cornejo 7—5, 6—2.

V
în turul 2 al turneului de la 

Munchen (circuitul W.C.T.). suede
zul Kjell Johansson l-a eliminat 
cu 3—6, 6—3, 6—1 pe spaniolul Jo
se Higueras, italianul Corrado Ba- 
razzutti l-a învins cu 6—3, 6—3 pe 
australianul Kim Warwick, iar Bob 
Hewitt a dispus cu 7—5, 6—4 de 
Syd Ball.

★
Principalele rezultate înregistrate 

în turneul feminin de la Houston 
(Texas) : Durr — Holliday 7—5, 
4—6, 6—4 : Goolagong — Ănthony 
2—6, 7—5, 6—2 : Morozova — Me
yer 7—6. 6-4 : Wade — Kroscina 
7—5. 6—2, Chris Evert — Kuyken
dall 6—1. 6—3.

SCHIMBUL DE MIINE VICTORIE MERITATA PE
Co^eutcMuTcnoPT
Ocupindu-se de problema „nou

lui val" al luptătorilor, ziarul 
„SOVIETSKI SPORT" din Mos
cova scrie, printre altele, următoa
rele :

„Anul trecut, luptătorii sovie
tici de Ia stilul greco-romane au 
obținut cîteva succese remarcabi
le. Se poate spune — referindu- 
ne la punctele acumulate de mem
brii lotului — că nici unul nu 
s-a întors de la marile compe
tiții „cu mîna goală*. La campio
natele mondiale și europene, lup
tătorii sovietici de Ia greco-roma- 
no au cucerit 6 medalii de aur, 3 
de argint și una de bronz. Fireș
te, se poate considera că acest bi
lanț este bun, dar glndindu-ne la 
Olimpiadă, ritmul pregătirilor 
trebuie intensificat. Nu ne referim

numai 
zise, ci, 
tinere care trebuie incluse în lo
turi, la așa-zisul „nou val". Din 
acest punct de vedere, situația nu 
este prea roză. De pildă, în 
R. S. F. S. Rusă, unde activează 
o sumedenie de antrenori cu 
putație, aceștia nu se ocupă 
suficientă măsură de lansarea 
neretului. Drept dovadă, din ac
tualele loturi de lupte greco-ro
mane nu face parte nici un spor
tiv din această republică I Nici 
din Gruzia nu au fost promovate 
prea multe elemente tinere, deși 
în această republică sportul lup
telor se bucură de o mare popu
laritate. în fine, nici la Moscova 
situația nu se prezintă prea bine 
In privința promovării viitoarelor 
speranțe. Iată de ce, problema 
pregătirii șl lansării cadrelor ti
nere trebuie privită cu mai 
mult simț de răspundere. Să spe
răm că la actuala VȘpartachiadă 
vor apare acele talente în care ne 
punem mari nădejdi pentru vii
toarele competiții, importante".

la preparativele propriu- 
îndeosebi, la elementele

re- 
în 
ti-

CAMPIONATUL SPECTATORILOR

Angliei 
un 
nu 
fa- 

mod 
tot

Meciul dintre reprezentativele 
și R.F. Germania s-a desfășurat pe 
teren desfundat, sub o ploaie care 
a contenit. Scorul 2—0 (1—0) . în
voareo gazdelor, nu ilustrează în i 
real aspectul jocului, care aproape 
timpul s-a desfășurat într-un singur sens: 
spre poarta formației campioane a lu
mii. Chiar și crainicul vest-german care 
transmitea partida sublinia că „numai 
norocul ne-a salvat de la o înfrîngere 
mai categorică. Dar - a subliniat ace
lași crainic - echipa vest-germană este 
departe de valoarea de anul trecut de 
la C.M., sau chiar din finala de pe 
Wembley din 1966". Intr-adevăr, antre
norul Schon a operat cîteva modificări 
importante în echipa pe care o conduce, 
încercînd cîțiva jucători noi. C^' 
mulți nu au dat randament, 
Rischel și chiar Kostedde nu au 
suplini experiența unor C 
Schwarzenbeck (aflat pe banca rezer
velor), Nelzer sgu Miiller.

Și echipa Angliei a prezentat cîțiva 
debutanți, printre care Whithworțh, 
Watson, Gilard și McDonald.

Colin Bell a deschis scorul în min. 
iar McDonald l-a majorat în min. 
înscriind cu capul la o greșeală a 
Maier.

ANGLIA : Clemence - Whithworth,
Watson, Todd, Gilard, C. Bell, A. Ball, 
Hudson, Chanon, McDonald, Keegan.

Cei mal
Korbel, 

iu putut 
Breitner,

26,
65, 
lui

Analizînd metodele de Instau
rare a unui climat de obiectivi
tate pe stadioanele de fotbal, 
ziarul „TEMPO", care apare la 
Katowice, scrie :

„Pe stadioanele noastre, lupta 
pentru acumularea de puncte nu 
privește numai cluburile din liga 
superioară. Există și un campio
nat republican al . _ ' ' " .
apărut cu doi ani în urmă în or
ganizarea Agenției poloneze de 
știri (P.A.P.) și care și-a cucerit 
o popularitate enormă. Criteriul de 
bază al competiției îl constituie 
atitudinea spectatorilor față de 
adversar și modul de organizare 
a meciului de către clubul-gazdă. 
După fiecare întîlnire, arbitrul, .

spectatorilor,
Împreună cu căpitanul echipe! 
adverse și reprezentantul Agen
ției de știri, acordă note, de la 1 
la 5, publicului asistent și orga
nizatorilor. Se pare că astfel cam
pionatul prezintă un interes și 
mai mare, Intrucît persistă între
barea ! clubul campion va deține 
și titlul corectitudinii sportive ?“.

„ WEMBLEY"
R.F. GERMANIA : Maier - Vogts, Kor

bel, Beckenbauer, Bonhof, Cullmann. 
Rischel, Flohe (Wimmer), E. Kramer, 
Kostedde (Heynkes), Holzenbein,

Dupâ meci, cîteva declarații : Don
Revie (antrenorul echipei engleze) : 
,, Elevii me* au jucat cu multă ambiție 
și au dorit acest succes meritat"; Hel
mut Schon (antrenorul formației oaspe) : 
„Mai mulți jucători ai echipei mele au 
uitat că trebuie să fie primii în anga
jamentul la balon. Infnngerea este me
ritată și. desigur, ne afectează. Meciul 
a avut ca scop verificarea echipei pen
tru jocul cu Bulgaria, din cadrul 
minariilor campionatului european, 
acest sens pot spune că nu sînt 
mit de evoluția selecționabililor".

★
LA BUENOS AIRES, in finala -

Cupei Intercontinentale : Independiente
- Atletico Madrid (înlocuitoarea cîștigă- 
toarei 
(1-0).

C.C.E.,
prin golul înscris de 

(min. 34). Returul 
aprilie.

f

preli- 
și în 

mulțu-

tur a

Bayern Munchen) 1—0
Balbuena

la Madrid, la 11

ALTE REZULTATE :
- R.F. Germania (B) 
tislava : Inter ’
Novi Sad : Vojvodina 
gariei 1—4; la ~‘ 
A.I.K. Stockholm 
(tineret) — F.C. Lugano 4—1.

la Dublin : Irlanda
1-0 (0-0) ; la Bra- 

Dinamo Kiev 3—4; la
— Selecționata Un- 

Djakarta : Tarntama — 
2-1; la Lucea : Italia

* ultimele știri o ultimele rezultate*
CONDUC CIOCALTEA Șl LUTIKOV

Stanciu — Adamski. Partidele Minev 
— Ungureanu și Knaals — Mititelu 
s-au întrerupt. IN CLASAMENT con
duc Clocăltea și Lutikov cu 3 p, 
urmați de Urzică ca 2,5 p. Astăzi, 
de la ora 16 se joacă partidele înJ 
trerupte. Reamintim că Intrarea ge
nerală în Aula B.C.U.. estg 5 lei, iac 
pionierii și elevii au acces gratuit.

Partide interesante, de mare luptă, 
în runda a IV-a a Turneului inter
național de șah de la București și o 
zi bună pentru reprezentanții Româ
niei : Ciocâltea l-a învins, 
grele, - • - • J
rerras, xar vaiaxuan a întrerupt ni 
poziție net cîștigată la Pribyl. Luti
kov a “ 
Honfi.

ROMÂNIA — R. F- GERMANIA 2—0 LA POPICE (JUNIORI)
Aseară, pe arena Voința din Capi

tală, reprezentativele de popice ju
niori ale României, care se pregătesc 
pentru C.E. de la Budapesta, au sus
ținut o dublă întîlnire amicală cu 
selecționatele similare aie R.F. Ger
mania. Atît la fete, cît și la băieți, 
victoria a revenit reprezentanților 
noștri cu 2513—2315 p d și, respectiv.

_ . ____ CU
pe Garcia, (Jrzică pfe 
iar Vaisman a întrerupt

ne-
Ba- 

în

înscris un punct prețios la 
Singura remiză a serii :

5164—4904 p d. Din echipele române 
cele mai bune rezultate' le-au obți
nut Elisabeta Szilagyi (428) și Elena 
Vasile (427). iar la băieți IWrfit Art, 
dac (850), Victor Micelea (" 
Alexandru NaszOdi (840). 
mația vest-germană s-au 
Gudrun Neidhardt (423) și E. 
brușt (86ț).

IU
(840) Șl 

Din for- 
evidcnțiat 

Arm-
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