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Intr-o entuziastă unanimitate,

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A REALES IN FRUNTEA 
STATULUI PE CEL MAI IUBIT FIU AL TĂRII 

CARE ÎNTRUCHIPEAZĂ ÎNALTELE VIRTUfl 
ALE PARTIDULUI $1 POPORULUI NOSTRU

17 martie 1975. O dată care 
semnifică, in conștiința țării, un 
moment memorabil al istoriei noas
tre de astăzi ți de totdeauna, un 
eveniment de covîrșitoare impor
tanță în viața patriei, a națiunii.

In această zi, Marea Adunare 
Națională, convocată in prima se
siune a celei de-a Vll-a legisla
turi, a reales, într-o entuziastă una
nimitate, ca președinte al Republi
cii Socialiste România pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ol Partidului Comunist Ro
mân.

Reprezentanții țării in forul su
prem al puterii de stat au împlinit, 
astfel, prin votul lor, dorința fier
binte a tuturor muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, a milioanelor 
de oameni ai acestui pămint, ro
mâni, maghiari, germani, ți de alte 
naționalități.

Realegerea seoretarului general a! 
partidului in cea mai inaltâ ți de 
răspundere demnitate în stat repre
zintă actul de voință al întregii 
națiuni, de a încredința pe mai de
parte destinele patriei celui care 
n-a pregetat să consacre prosperi
tății României socialiste, binelui ți 
fericirii poporului român, pildui- 
toarea sa viață și putere de muncă. 
Există un adevăr profund pe care-l 
știm — și pe care-l rostim cu bucu
rie și mîndrie — că de numele 
și personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de activitatea sa stră
lucită în fruntea partidului ți sta
tului se leagă indestructibil cea 
mai rodnică perioadă din istoria 
țării, tot ce este mai frumos ți 
mai cutezător în grandioasa operă 
ce o înfăptuim.

... Palatul Marii Adunări Națio
nale. Aici are loc ceremonia ale
gerii președintelui Republicii Socia
liste România.

Sint de față membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv ți 
secretari ai C.C. al P.C.R.

Alături de deputați, se află nu
meroși invitați — membri ai C.G 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat ți 
ai guvernului, conducători de insti-1 
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni ai muncii, personalități ale 
vieții noastre științifice și culturale, 

’ ziariști, corespondenți ai presei 
străine.

De asemenea, sint prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
Ia București.

Sosirea secretarului general al 
partidului — în sala de ședințe — 
este întîmpinată cu multă dragoste, 
cu ovații și urale. deputății și invi
tații, în picioare, aciamînd înde
lung, salutînd cu entuziasm, cu 
deosebită căldură, pe conducăto
rul partidului și statului nostru.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in lojiie oficiale iau 

loc tovarășii Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, Emil, Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Una 
Ciobanu, Emil Drâgănescu, Janos 
Fazekaș, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădu- 
Jescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
losif Uglar, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec.

In fața reprezentanților națiunii, 
a tuturor participanților, ia cuvihtul 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, care a spus :

„Stimați tovarăși deputați fî de
putate,

Imi revine onoarea deosebită de 
O prezenta aleșilor poporului in 
organul suprem al puterii de stat 
propunerea unanimă a plenarei 
comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste privind alegerea 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Exprimind voința fierbinte a în
tregului partid și popor, sintetizind 
aspirațiile, dorința fermă și entu
ziastă a întregii noastre națiuni 
socialiste, plenara comună a Co
mitetului Central al partidului și 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, propune pentru 
funcția supremă In stat pe fiul iu
bit al țării care întruchipează cele 
mai înalte virtuți ale partidului și 
poporului, care a făcut cel mai 
mult pentru măreția României, pe 
militantul comunist, eminentul con
ducător revoluționar care a adus 
ți aduce contribuția hotâritoare la 
marile victorii ale cauzei socialis
mului pe pămintul patriei — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Continuator strălucit al marilor 
ctitori de țară liberă, întreaga via
ță și activitate a secretarului ge
neral al partidului constituie un 
exemplu de slujire cu nestrămutată 
credință, a intereselor clasei mun
citoare, a poporului, de dăruire 
întru binele ți prosperitatea Ro
mâniei. Poporul român s-a convins 
prin propria experiență de rodnicia 
conducerii clarvăzătoare — expre
sie a cutezanței revoluționare, a 
dinamismului și spiritului științific, 
trăsături proprii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care și-au pus am
prenta determinantă asupra ulti
mului deceniu, cel mai fertil ți mai 
bogat in înfăptuiri din istoria Ro
mâniei.

Partidul Comunist Român și 
Frontul Unității Socialiste propun 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pornind de la modul 
strălucit in cere și-a exercitat func
ția de președinte al statului, de la 

necesitatea înfăptuirii cu dețdtn 
succes a obiectivelor cuprinse In 
Programul partidului, care deschid 
inainteo României socialiste per
spective grandioase de înflorire e- 
conomicâ și spirituală, de prospe
ritate și bunăstare.

Partidul Comunist Român și Fron
tul Unității Socialiste propun reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
■n funcția de președinte al Repu
blici^ avînd in vedere prodigioasa 
activitate desfășurată pe planul re
lațiilor externe, pentru cauza păcii 
ți colaborării internaționale, pentru 
afirmarea dreptului sacru al tutu
ror popoarelor de a fi stâpîne ale 
propriilor destine, pentru edificarea 
unei noi ordini economice ți poli
tice, — activitate ce a sporit con
siderabil in întreaga lume auto
ritatea României ți prestigiul 
șefului statului român, ca eminentâ 
personalitate a epocii contempora
ne.

Partidul Comunist Român ți Fron
tul Unității Socialiste propun reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al Repu
blicii ca o indestructibilă garanție 
a continuității mersului mereu îna
inte, victorios, al României pe calea 
civilizației socialiste ți comuniste, a 
creșterii contribuției țării noastre la 
crearea unei lumi mai bune ți mai 
drepte.

Onorată Mare Adunare Națională,
Vă rog sâ-mi permiteți să exprim 

convingerea că votul tuturor de- 
putaților va constitui o expresie fi
delă a unanimității cu care întregul 
popor român, unit in cuget ți în 
faptă dorește să-l aibă mai departe 
în fruntea statului ți a des
tinelor sale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu**.

Deputății, întreaga asistență, pri
mesc cu profundă satisfacție pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, să fie rea
les președinte al Republicii Socia
liste România. Răsună puternice u- 
rale, nesfîrșite ovații.

Ora 1â,45. Oră ce aparține is
toriei.

In unanimitate, deputății Marii A- 
dunări Naționale realeg in funcția 
de președinte al Republicii pe tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, iubit 
fiu al națiunii noastre, eminent 
militant revoluționar, patriot înflăcă
rat și internaționalist consecvent.

Prin votul unanim al Marii Adu
nări Naționale, care este insuși vo
tul țării, al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este proclamat 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

(Continuare in pag. a 4-a)

JURĂMÎNTUL
depus de președintele

Republicii Socialiste România 
in fața Marii Adunări Naționale 

și a întregii națiuni române

„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fer
mitate pentru apărarea independenței, suveranității și 
integrității țârii, pentru bunăstarea și fericirea întregului 
popor, pentru edificarea socialismului și comunismului 
în Republica Socialistă România I

Jur sâ respect și sâ apâr Constituția și legile țârii, să 
fac totul pentru aplicarea consecventă a principiilor de
mocrației socialiste, pentru afirmarea în viața societății 
a normelor eticii și echitâții socialiste !

Jur sâ promovez neabâtut politica externâ de prietenie 
și alianțâ cu toate țârile socialiste, de colaborare cu toate 
națiunile lumii, fârâ deosebire de orînduire socialâ, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, de solidaritate cu 
forțele revoluționare, progresiste de pretutindeni, de pace 
și prietenie între popoare I

Jur câ îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și, 
devotament pentru strâlucirea și mâreția națiunii noastre 
socialiste, a Republicii Socialiste România !"

OMAGIU
După ședința de învestitură, președintele Republicii Socialiste liomâ- 

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit călduroase felicitări din partea tovarășilor Manea Mănescttț 
Emil Bobu, Corne] Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră» 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorglie Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgtt 
Trofin, losif Uglar, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, lost# 
Banc, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Io» 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Mihai Telescu, Ioan Ursu, Richard 
Winter. _ .

Au adus, de asemenea, omagiul lor membri ai C.C. _al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Guvernului, deputății Marii Adunări Naționale.

Ciocnind o cupă de șampanie cu tovarășul Nicolae Ceaușescu tofi 
cei de față au adresat președintelui Republicii Socialiste România urări 
de multă sănătate și putere de muncă, de succes în activitatea 
consacrată propășirii patriei, fericirii poporului, cauzei socialismului 
păcii in lume.



ta finalele campionatelor studențești de schi

SPORTIVII DIN ORADEA, BUCUREȘTI, CLUJ DE LUPTE GRECO-ROMANE
In prim-planul intr

NAPOCA Șl BRAȘOV AU DOMINAT ÎNTRECERILE
Ediția din acest an a finalelor 

Campionatelor naționale universi
tare de schi a fost găzduită — 
după cum se știe — de baza di
dactică din masivul Paring a 
I.E.F.S. Această competiție stu
dențească de tradiție a fost una 
dintre cele mai reprezentative, la 
startul celor patru probe fiind 
prezenți aproape 100 de concu- 
renți, din 13 centre universitare 
ale țării. îmbucurător este faptul 
că, in afara studenților de la 
l.KF.S. și de la celelalte facultăți 
cu profil de educație fizică din 
Cluj-Napoca, Suceava, Baia Mare, 
Timișoara, Brașov etc., la întreceri 
au participat și studenți de Ia In
stitutul de arhitectură din Bucu
rești, institutul de mine din Pe
troșani, Academia de studii eco
nomice și Institutul pedagogic 
din București ș.a., prezență care 
demonstrează preocuparea cadrelor 
didactice specializate pentru extin
derea schiului de performanță.

Condițiile meteorologice din a- 
ceastă iarnă fiind destul de puțin 
favorabile practicării 
competițional, alegerea 
Iul ca loc de disputare a finale
lor studențești s-a dovedit a fi 
mai mult decît inspirată. Stratul 
gros de zăpadă (paste 80 de cm.), 
amenajarea excelentă a pîrtiilor, 
precum șl organizarea asigurată 
aproape în exclusivitate de stu
denți și cadre 
I.E.F.S, au fost 
fere competiției 
ti vitale.

schiului 
Parîngu-

didactice de la 
de natură să con- 
un plus de atrac-

Făcînd un bilanț al rezultatelor 
obținute de reprezentanții diferi
telor centre universitare în clasa
mentul primelor 6 locuri, precum 
și al valorii în sine a competiției, 
se impun cîteva observații. Secția 
de educație fizică a Institutului 
pedagogic din Oradea are, printre 
primii 6 clasați ai probelor, 12 
reprezentanți, dintre care 3 au 
fost cîștigătorii probelor (fond 
băieți și fete și slalom uriaș fete). 
Urmează, în ordine, I.E.F.S. Bucu
rești cu 10 reprezentanți (3 pe pri
mele locuri, la coborîre băieți și 
fete și slalom uriaș băieți), cen
trul universitar Cluj-Napoca (8 în 
primele 6 locuri, și un cîștigător 
la slalom special băieți), centrul 
universitar Brașov (7 în primele 6 
locuri și un loc I la fond fete). 
Așa cum ne spunea profesorul 
Virgil Teodorescu, șeful catedrei 
de schi de la I.E.F.S. București, 
clasamentul confirmă o realitate, 
și anume faptul câ apropierea zo
nelor montane de institutele de 
învățămînt a permis studenților 
acestora o mai bună pregătire 
(Oradea, București, Brașov etc.).

Același interlocutor ne-a decla
rat : „Nivelul competiției, deși pe 
plan intern se poate considera sa
tisfăcător, este încă departe de 
valoarea schiului competițional 
internațional. Aceasta înseamnă 
că toți specialiștii noștri trebuie 
să lucreze intens cu sportivii pen
tru creșterea valorii performan
ței".

In campionatul 
lupte greco-romane s-au 

duminică, 
din prima 
Iată cîteva
mai importante me-

sîmbătă și 
uitimei etape 
a competiției, 
te de la cele
ciuri ale acestei etape.

Diviziei A de 
disputat, 
partidele 
jumătate 
atnănun-

IN CAPITALĂ —
„TRIUNGHIULARE" CU SUSPENSE

Ion GAVRILESCU

„CUPA TRACTORUL"
KcHția a Xll-a a „Cupei Tracto

rul-. concurs de schi-fond desfă
șurat pe pârtiile Poienii Buia,. Ia

ti Cîmpina, Io ..Cupa F. R. M.“ 
INFUZIE DE TINERET 

LA MOTOCROS
Sezonul de motocros s-a inau

gurat cu întrecerile pentru „Cupa 
Prima din cele 3 etape 

âle competiției, desfășurată duml- 
hleă pe Dealul Muscelului din 
Cîmpina, în organizarea asociației 
sportive ■ Energia din localitate, a 
revenii la startul celor 3 probe 
aproape 50 de alergători, majori
tatea tineri.

Reprezentanții „noului val" au 
dovedit că s-au pregătit cu serio
zitate, remareîndu-se în special 
Ernest Miilner, Nicolae Arabagi, 
Jean Pcscaru, Cornel Băjean, E- 
duard Laub și Vasile Ioncscu 
care se anunță autentice speranțe.

Cura s-au comportat consacra
tei ? Cu cîteva excepții (Aurel lo- 
nescu. Petre Lucaci, Traian Moașa 
și Dumitru Motișan), seniorii au 
manifestat în finalul celor două 
manșe scăderi de ritm, dovedind 
că nu au încă o suficientă pregă
tire fizică. REZULTATE TEHNI
CE. Clasa Mobra : 1. Jean Pescaru 
(St. roșu Brașov) 15 p., 2. Dușan 
Mariatwv (Poiana Cîmpina) 12 p, 
3. Alexandru Ilieș (Torpedo Zăr- 
nești) 19 p. Clasa juniori t 1. Er
nest Miilner (Torpedo Zămești) 
15 p, 2. Cornel Băjan (Muscelul C. 
Lung) 12 p, 3. Eduard Laub (Tor
pedo Zărnești) 10 p. Clasa seniori 
(pînă la 500 cmc) : 1. Aurel Iones- 
cu (Energia Cîmpina) 15 p, 2. Pe
tre Lucaci (St. roșu Brașov) 12 p, 
3. Traian Moașa (St. roșu Brașov) 
10 p. O mențiune : la concurs au 
participat reprezentanții unor noi 
șecții de motocros : Electro-Sf. 
Gheorghe și IJt.A. Tg. Mureș.

Troian IOANIȚESCU

Postăvar, s-a bucurat de un suc
ces deplin, datorittă excelentei or
ganizări, timpului favorabil și a- 
tractivității disputelor. Primii cla
sați : seniori 15 km : 1. Gh. Ione- 
tecu (Dinamo) 54:13 ; 2. N. Cristo- 
ioveanu (A.S.A.) 54:38 ; 3. Șt. Urs 
(Dinamo) 55:10 ; senioare 5 km :
1. Lucia Barabaș (Tractorul) 25:25 ;
2. Elena Tișcă ’ (Tractorul) 26:53;
3. Ana Bădescu (Dinamo) 27:13; 
juniori 5 km : 1 .1. Pelin (St.- roșu) 
21:11 ; 2. L. Marcoș (Dinamo) 21:37 ; 
3. V. Olteanu (St. roșu) 21:45 ; ju
nioare 5 km ; 1. Lucia Benga (Trac
torul) 27:18; 2. Elena Lagusis 
(Brașovia) 30:00 ; 3. Ioana Ploto- 
gea (Tractorul) 30:07.

In sala de lupte a clubului Di
namo și în cea de la complexul 
sportiv „23 August" au avut loc 
două „triunghiulare" atractive, a- 
ceasta în ciuda faptului că multi
pla campioană Dinamo a obținut 
victorii categorice în întîlnirile cu 
Aluminiu 
București, 
moții în 
București 
fruntările 
aprige, învinșii luptînd cu ardoare 
pînă în ultima clipă, chiar și In 
momentele cînd totul părea pier
dut. Desigur, meciurile palpitan
te au fost oferite de învinsele 
echipelor Dinamo și Steaua. Cel 
dintre Progresul și Aluminiu s-a 
încheiat cu o surpriză, formația 
bucureșteană reușind să obțină 
victoria la capătul unor dueluri 
de toată frumusețea. Este sufi
cient, credem, să subliniem numai 
un amănunt : în timpul întîlniri- 
lor de la cele 10 categorii de greu
tate, victoria a trecut de la o 
echipă la alta de 5 ori, în cele 
din urmă revenindu-i garniturii 
bucureștene la limită : 20,5—19,5. 
Partida Metalul — C.S.M. s-a dis
putat și ea sub semnul echili
brului, mai ales în final. Bucu- 
reștenii conduc cu 18—14, dar ei 
au șanse minime de succes, deoa
rece din echipa piteșteană au lip
sit doi dintre cei mai buni luptă
tori — M. Boțilă și I. Dulică — 
favoriți în meciurile restante.

Cosiin CHIRIAC

Slatina și Progresul 
iar Steaua n-a avut e- 
partidele cu Metalul 
și C.S.M. Pitești. Con- 
din Capitală au fost

DACIA PITEȘTI A DISPUS 
DE RAPID BUCUREȘTI

Binecunoscuta și apreciata for
mație Rapid București, aflată în 
prim-planul competiției de mulți 
ani, a fost întrecută — și încă la 
seor (14—24) — de modesta echi
pă piteșteană Dacia, prezentă pen
tru prima dată anul acesta în Di
vizia A. (P. Rădulescu — coresp.)

Echipele favorite cîștigătoare

în întîlnirile de
Cea de a doua etapă a campio

natelor divizionare de tenis de 
masă t-a încheiat cu victoria pe 
toată linia a echipelor favorite. 
Singurul meci echilibrat, termi
nat cu un rezultat la limită (9—8) 
a fost cel dintre formațiile mas
culine Gloria Buzău și Politehni
ca București.

Iată rezultatele și amănunte de 
la partidele disputate :

FETE

Metalurgistul Cugir — Progresul 
București 3—6. Pentru oaspete au 
„înscris" Maria Alexandru 3 v, 
Mariana Baciu 2 v, Camelia Fili- 
mon 1 v, iar pentru gazde i Ga
briela Kadar 2 v și Gabriela Dor
nic 1 v.

Spartac București — Voința 
București 6—3. Punctele au fost 
realizate de Zaharia 3 v, Condica- 
ru 3 v pentru Spartac și Lunțea-

ILIE VALENTIN A ÎNVINS LA SPRINT 
RUTIERI
a reușit să „evadeze" din pluton. 
Astfel, la sosire — care a avut 
loc la Băneasa — peste 50 de 
alergători și-au disputat sprintul 
final. Obținind un culoar bun, di- 
namovistul Ilie Valentin a cîști
gat competiția, fiind cronometrat 
cu lh 59:00. L-au urmat în 
ment T. Vasile, C. Banciu, 
mitru șl R. Simion (to(i 
Dinamo).

Iată acum și cîștigătorii 
lalte curse : juniori mari (40 km) 
— Traian Sîrbu (Șc. sp. 2 Buc.) 
lh 03:26,0 ; juniori mici (20 km) — 
Andrei Gutuie (Șc. sp. 1 Buc.) 
35:20,0 ; biciclete semicurse (10 
km) — Marian Manole (Șc. sp. 2 
Buc.) 20:53,0 ; biciclete de oraș (6 
km) — Gheorghe Lăutarii (Șc. sp. 
1 Buc.) 8:17,0. Următoarea reuniu
ne : joi, de la ora 15,30 circuit pe 
strada Cîmpina.

Gheorghe ȘTEFANE5CU

50 DE
de la startul competiției 

desfășurată pe șoseaua 
dintre

tenis de masă
nu. Căpriță și Babiciuc, cite o vic
torie la Stroie.

băieți

C.S.M. Iași — Progresul Bucu
rești 3—11.

Comerțul Tg. Mureș — Univer
sitatea Craiova 3—14.

Locomotiva București — Voința 
București 5—12.

Gloria Buzău
București 9—8.

Politehnica

ROMAN, 17 (prin telefon). — In 
frumoasa sală de atletism din lo
calitate s-au desfășurat, la sfîrși- 
tuî săptămânii trecute, întrecerile 
din cadrul campionatelor republi
cane ale juniorilor II. Au luat 
parte la concurs peste 400 de 
atleți și atlete din numeroase lo- 

din țară. Cu acest prilej 
înregistrate două noi re- 
republicane de juniori i 
Marinescu (Steaua) a sâ
nt Ia înălțime iar Marcel 
(S.S.A.) a obținut 6,9 s în

calități 
au fost 
corduri
Carmen 
rit 1,76
Bogdan . , ___ _
cursa de 50 m garduri.

Iată acum câștigătorii celorlalte

MUREȘUL TG. MUREȘ, ÎNTRECUTĂ 
ACASĂ DE C.S.M. REȘIȚA I

O altă surpriză de proporții a 
furnizat-o C.S.M. Reșița, echipă 
clasată mereu pe ultimele locuri, 
care a dispus de Mureșul (20,5 — 
19,5) la Tg. Mureș I (I. Păuș — 
coresp.).

Șl C.F.R. TIMIȘOARA A FOST 
ÎNVINSĂ SPECTACULOS

După ce a reușit un rezultat de 
egalitate în fața Steagului roșu 
Brașov (20—20), formația timișo
reană C.F.R. a fost învinsă la scor 
(13—23) de Crișul Oradea. (C. Cre- 
țu — coresp.)

FARUL CONSTANȚA, 
PERFORMERA ETAPEI

Singura echipă care a obținut 
numai victorii, deși a luptat în 
deplasare, a fost Farul Constanța. 
Ea a repurtat frumoase 
atît în fața echipei S.C. (24—16) - - - - — ■
Unirea 
coresp.)

succese 
Bacău 

cît și în întîlnirea cu 
(23—17). (V. Manoliu —

PATINATOR! DIN 9 JĂRP
LA BUCUREȘTI»

La începutul săptăminii viitoare, 
patinoarul acoperit „23 Augusto va 
fi gazda concursului internațional 
de patinaj artistic, la care și-au 
anunțat participarea sportivi din 
9 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
K. D. Germană, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

întrecerile au loc începînd de 
luni 24 martie și piuă miercuri 
26 martie.

MARGINALII

Lipsa 
cicliste 
București—Ploiești a zece 
alergătorii fruntași, printre care 
V. Selejan, N. Gavrilă și V. Hoța, 
plecați în Bulgaria, unde vor par
ticipa Ia o suită de șase con
cursuri, a trecut aproape neobser
vată. In plutonul seniorilor, pe 
care l-am urmărit de-a lungul ce
lor 89 km ai cursei, am numărat 
63 de sportivi, dintre care marea 
majoritate s-au menținut pe pri
mul plan al întrecerii, rulînd con
tinuu cu o medie de peste 45 km 
pe oră. Indiscutabil, față de anii 
trecuți, în actualul sezon cicliștii 
noștri sînt cu mult mai bine pre
gătiți.

Despre cursa de duminică nu se 
pot spune prea multe lucruri. în 
excelentă dispoziție, cicliștii, a- 
proape în plen, au pedalat intr-un 
asemenea iureș îneît nici unul nu

clasa- 
I. Du
de la
celor-

2B

SIMONA ARGHIR
Sîmbătă seară, la Minden, în R. F. Ger

mania, reprezentativa de handbal feminin 
a României a obținut dreptul de participare 
la turneul final al C.M. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate (15—15), Iar 
din echipa română cele mai elogioase apre
cieri au fost acordate de comentatori Simo- 
nei Arghir. Această jucătoare, despre care 
ne obișnuisem să credem că în meciurile 
cu mare miză evoluează sub excesiva in
fluență a emoțiilor, a reușit ca tocmai în 
momentele de cumpănă să readucă echi
librul pe teren. Formația noastră era con
dusă cu 11—8, dar în mai puțin de două 
minute admirabila dîrzenie a Simonei, îm
pletită cu deosebitul ej talent, au făcut ca 
tabela de marcaj să consemneze egalitatea : 
11—11 !

Româncele vor fi prezente, așadar, la 
turneul final al C.M. din decembrie. Prin
tre cele mai temute jucătoare ale noastre 
pe va afla, cu certitudine, și Simona Arghir. 
Născută la Timișoara, la 4 septembrie 1949, 
profesoara de educație fizică Simona Ar
ghir. componentă a echipei Universitatea Bucure 
la „mondialele" din U.R.S.S., un cuvînt .greu de 
lentul și ambiția dovedite 
în lotul reprezentativ sint 
jucătoare.

(i
£

■

în cele 142 de jocuri 
argumente incontestaq

ION DULICĂ (lupte gre

în rlndul celor trei 
luptători români cla
sați pe primele 
locuri la campiona-

tele internaționale 
ale Cehoslovaciei, 
încheiate la sfîrșitul 
săptămînil trecute, 
la Ostrava, se află 
și piteșteanul Ion 
Dulică (cat. 57 kg). 
Născut în 
Drăganu, 
Argeș, 
1953, I. 
cep ut 
luptele 
ne la 
Muscel, 
1969. Primul său an
trenor a fost Con
stantin Stan, alături 
de care a obținut și 
primele succese în 
campionatele indi
viduale de juniori. 
Dotat cu calități fi
zice nebănuite și cu 
o voință puțin o- 
bișnuită, tînărul din 
Cîmpulung s-a re
marcat în întrece
rile juniorilor, de-

comuna 
județul

1 iuliela
Dulică a în
să practice 
greco-roma- 

Cîmpulung 
în anul

LA DIVIZIA A DE RUG

TENDINȚE SPRE CALITATE Șl
Cu o singură excepție 

Rulmentul), previziunile 
supra rezultatelor meciurilor 
ultima etapă de rugby a Diviziei 
A s-au adeverit. A fost, realmente, 
o etapă cu multe partide echilibra
te și ceea ce este demn de reținut, 
cu o netă tendință spre calitate st 
joc ofensiv. Observația vizează a- 
tît întrecerile din Capitală (și mai 
ales meciurile Grivița Roșie — 
T.C. Ind. Constanța, Rapid — Rul
mentul) cît și cele desfășurate în 
țară. Pentru a susține acest punct 
de vedere vom folosi cîteva cifre : 
din cele 
au fost 
(23), 22 prin transformări (11) și 
33 prin 
(11), numai 
lovituri de 
o orientare 
noastre din 
byului; un 
cum în pragul noului sezon inter
național. Nutrim speranța că a- 
cest spirit ofensiv instaurat în Di
vizia A va fi statornicit, astfel ca 
și viitoarele etape să aibă drept 
notă specifică materializarea unui

(Rapid — 
noastre a- 

din

186 de puncte înscrise, 92 
realizat» prin încercări

lovituri de picior căzute 
39 fiind obținute din 
pedeapsă (13). Așadar, 

pozitivă a echipelor 
primul eșalon al rug- 
prilej de optimism a-

probe : FETE : 50 m : Otilia Somă- 
nescu (Steaua) 6,5 ; 50 mg : Doina 
Varga (Mureșul Tg. M.) 7,7 : lun
gime : Renate Schedt (C.S.U. Ti
miș.)) 5,55 m ; greutate : Steluța 
Deculescu " " *
12,10 m ;
Pîrvan (S.S.A.) 5,9

miș.))
(L.C.E.A. C-lung)

BĂIEȚI : 50 m : Mihai 
",9; triplu: Mir

cea Mihai (Lie. Bălcescu Craiova) 
14,45 m ; înălțime : Nicolae Aron 
(Lie. 2 Brașov) 1,94 m ; prăjină ; 
Laurențiu Raveica (C.S.M. Iași) 
4,10 m ; greutate : C-tin Marin 
(Progresul Buc.) 14.37 m.

avantaj teritorial prin încercări și 
„drop“-uri, cu predilecție.

Analizînd sub un alt unghi eta
pa, considerăm că asupra a două 
meciuri este necesar să ne oprim 
puțin. In primul rînd, asupra celui 
de pe Parcul copilului, unde Gri- 
vița Roșie a pierdut în fața unui 
adversar mai bine pregătit (T.C. Ind, 
Constanța), care a combinat mai 
mult, a fost mai decis, a jucat 
fair-play și a dovedit — așa cum 
și remarcam anterior — că deține 
o bună formă acum la început de 
sezon. XV-le lui Traian Doiciu a 
impresionat plăcut, prin maniera 
în care a știut să țină la respect 
echipa bucnreșteană și aplauzele 

■ de la finele partidei au venit să 
răsplătească o victorie certă, meri
tată.

La Sibiu C.S.M. a demonstrat că 
victoria din tur, în deplasare, 
fața lui „U“ Timișoara, 
un simplu accident. Sibienii 
cîștigat și pe teren propriu, este 
adevărat mai greu decît s-ar fi aș
teptat, în fața unui adversar caro 
s-a angajat într-un joc de uzură, 
fără orizont spectacular.

O surpriză era pe' cale să reali
zeze Agronomia în fața Farului. 
Elevii prof. Paloșanu au condus cu 
10—0, dar diferența de maturitate 
și de omogenitate valorică dintre 
cele două echipe și-a spus pînă la 
urmă cuvîntul (10—13).

In rest, victorii scontate, mai 
puțin cea a Rulmentului în dispu
ta cu Rapid, care ar fi meritat cel 
puțin un „egal“.

6 notă pozitivă pentru arbitra
je, bune și foarte bune, în pro
porție de 80 la sută (T. Wiling, D. 
Spirea, Al. Lemneanu, D. Grigo- 
rescu. St. Cristea), capitol la care 
nu de puține ori au existat multe 

' semne de suspensie...

în 
n-a fost 

au

G. GROAPA — coresp. PE fr'ICUL ECRAN

DESCHIDEREA STAGIUNII
Reuniunea Inaugurala a stagiunii hi

pice din acest an s-a desfășurat sub 
bune auspicii. Un public numeros a 
urmărit pe o vreme agreabilă, curse 
viu disputate, în care cîștigătorii s-au 
conturat spectaculos în ultimele fuieuri. 
Cea mai frumoasă victorie a obținut-o 
Ornament, cu care Tănase — proaspăt 
reîntors de la campionatul europetan 
unde a făcut o frumoasă figură — a 
demonstrat incisivitatea lui inegalabilă 
în lupta finală. Bine s-au mai compor
tat Moldoveanu cu Crina, Marinescu 
cu Artizan, ambii aflați ia valori ma
xime. De asemenea, remarcăm reintra
rea victorioasă a lui Gigî Popescu, după 
vreo doi ani de absență, cu Sacou, ceea 
ce demonstrează o dată mai mult că 
este un element care trebuie utilizat în 
probele publice.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 1 : Sa
cou (Gh. Popescu), Hematoza, simplu 6. 
ordinea 48 ; Cursa II : Spartan (G. Sol

HIPISM J
can) 43,1. Cornișa, simplu 16, event 97, 
ordinea 27 ; Cursa HI : Crina (R. Cos- 
tică) 33,4, Floria, simplu 12, event 40, 
ordinea 69 ; Cursa |V : Hapca (N. Gheor
ghe) 34,1, Hemiona, simplu 7, event 273, 
ordinea 23, triplu cîștigător 280 ; Cursa 
V : Ornament (Gh. Tănase) 34,3, Ama
zon, simplu 3, event 19, ordinea 67, triplu- 
cîștigător închis ; Cursa VI : Orion (I. 
Moldoveanu) 30,7, Topaz, simplu 3, e- 
vent 109, ordinea 200, triplucîștîgător 
495 ; Cursa VII : Artizan (Tr. Marinescu), 
28,9, Ornic, Hilton, simplu 8, event 392, 
ordinea 675, triplucîștigâtor 2 274, ordi
nea triplă 1 950 ; Cursa VIII : Hekla (S. 
Onache) 35,8, Turei’, simplu 11, event 
94, ordinea 31. Retrageri : Odiseu.

Niddy DUMITRESCU

JOC
1.
2.
3.
4.
5.

STEAUA 
Dinamo 
Univ. Til 
„Poli" Ii 
Constr. 1

6. Sp. stuq
7. C.S.M.
8. Gloria

s

1. FARUL
2. știința J
3. T. C. In
4. Rulmenții
5. Grivița
6. Agronomi
7. Rapid
8. Vulcan I

BASCHJ
TEA ClU/1 
in etapa S 
da IEFS 
susținut 
tida restau 
poca. Victa 
cu scorul q
ROMANf d 
LOR EURd 
tra. la 271
C.C.E. la
Sparta Pral 
la 2 aprllld 
pei Lilian! 
Leningrad I 
TIMUL TUH 
29 martie I

lata ce vom vedea in aceasta 
sâptâmînâ pe micul ecran :

MIERCURI, ora 14.30 : meciul do 
fotbal TURCIA - ROMANIA. (Trans
misiune directa de la Istanbul).

JOI. ora 16 : RAPID - PENICILINA 
IAȘI, partidă din cadrul turneului 
final al campionatului feminin de vo
lei. (Transmisiune directă de la sala 
Floreasca).

VINERI, ora 15.30 • RAPID - DI
NAMO, derbyui Turneului final al 
campionatului 
(Transmisiune 
Floreasca).

SÎMBĂTĂ, 
rugby ȚARA 
din cadrul

feminin 
directa

de volei, 
de la sala

ora 16 : meciul de 
GALILOR - IRLANDA 

__  _____ „Turneului celor 5 na
țiuni**. (înregistrare de la Cardiff).

DUMINICA, ora 14 : POLITEHNI
CA TIMIȘOARA - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA din Divizia A de fotbal. 
(Transmisiune directă de la Timi
șoara) ..

HOCHE 
următoarele 
rul 26-0 J 
Tractorul E 

Astăzi, a 
bucureștear 
meciurile 
de pauză 
partidele J 
general di 
două seriiJ

ÎNOT
tele de j 
Wroclaw 
delor : 13
tate : Mii 
m bras ; 
m spate ;]
200 m del
- 200 m J 
ȚIONALE 1 
peanu (121 
1:07,2 și 1 
corduri da 
4x100 m 
nu, Szekq 
5:01,4 - | 
® INTRU 
desfășuratl 
(14 ani) cl
— nou rel 
A. ® TIN 
Constantini 
doi în prl 
concursului 
m) de lJ 
61,6 sec. I

LUPTE 
tri fruntal



a XX-a din Divizia A
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categ.
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e locul 
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Pentru astăzi, cîteva aspecte, legate fie de jocul propriu zis, fie 
de unele aspecte în afara partidelor. Sînt cîteva completări la croni
cile etapei a XX.-a, bogată, cum se va vedea, în reflecții și destăinuiri.

MUREȘAN, S-A ȚINUT DE 
CUVÎNT. Duminică la Reșița, în 
momentul în care A.S.A. a venit 
la stadion, antrenorul I. Reinhardt 
i-a întîmpinat pe jucătorii oaspeți 
cu tradiționala urare de bun ve
nit. Conducătorul tehnic al echipei 
reșițene s-a apropiat apoi de Mu
reșan și a rămas un timp în to
vărășia acestuia, schimbînd impre
sii despre jocul din deschidere. La 
despărțire, în drum spre vestiare, 
Mureșan s-a adresat coechipierilor 
săi : „îmi pare rău de Ionci-baci, 
dar azi o să-l supăr cu un gol". 
Și Mureșan s-a ținut de cuvînt. 
In min. 87 al meciului el a trans
format superb o lovitură liberă de 
la marginea careului de 16 m, a- 

. aces(- victoria
După care în euforia 
aplaudată de public,

că Ariciu a reușit să depășească 
depresiunea produsă de acel nefe
ricit moment. Dar, în cabină, el 
avea să ceară antrenorului Hala- 
gian schimbarea din echipă. Pă
cat. Ariciu trebuia să dovedească 
bărbăție, curaj, încredere, mai cu 
seamă că — asemenea lui Stan — 
toți coechipierii au avut o fru
moasă atitudine, lncurajîndu-1 cu 
toată amiciția. Talentatul portar 
piteștean a învățat, sîntem siguri, 
ceva, din amara lecție (pentru el) 
de duminică. (Ef. I.)

siguri nd, în 
echipei sale, 
unei reușite, , I____ ,
Mureșan a mai apucat totuși să 
arunce o privire spre banca for
mație din Reșița... (M. I.)

MICI REGRETE PE FONDUL 
UNEI SATISFACȚII. Așa cum au 
subliniat-o majoritatea cronicilor 
și comentariilor ce i-au fost de
dicate, partida de tradiție Steaua 
—• Dinamo a justificat reputația sa 
în cadrul marilor meciuri ale fot
balului nostru. Contribuția ambi
lor combatanți a apărut ca nota
bilă, reprezentată atît prin spec
taculoasa primă repriză a forma
ției Steaua cît și prin finalul con
struit de Dinamo. Păcat că satis
facția unui atractiv festival spor
tiv a fost umbrită de cele cîteva 
dueluri prea dure (aici i-am notat 
pe Vigu și pe Dinu la „pasivul" 
prestației lor) ca și de gestul lui 
Iordănescu, soldat cu eliminarea 
sa din joc. De asemenea e regre
tabil că Dumitru, autorul unei 
comportări care l-a plasat printre 
cei mai valoroși protagoniști ai 
întrecerii, nu și-a putut stăpîni 
nervii avînd și el o ieșire față 
de conducătorul meciului, după 
terminarea jocului, în drumul spre 
cabine.

UN GEST REPROBABIL. Ne-a 
lăsat un gust amar gestul unui 
așa-zis suporter al „șepcilor roșii", 
Gheorghc Albu, despre care am a- 
flat că este asistent la Institutul 
Agronomic din Cluj-Napoca, și... 
culmea, membru al activului vo
luntar al clubului Universitatea 
care, la sfîrșitul meciului „U“ 
Cluj-Napoca — Chimia Rm. Vîl- 
cea, nemulțumit de comportarea 
jucătorilor universitari și-a vărsat 
nervii asupra antrenorului Vasile 
Băluțiu, considerîndu-1 singurul 
vinovat pentru acel 1—1. Dar iată 
cum s-au petrecut faptele. Cînd 
jucătorii se îndreptau spre vestia
re, Gh. Albu s-a apropiat de plasa 
de sîrmă care protejează tunelul 
de sub tribuna. a Ii-a a stadionu
lui Municipal, 
invective pe V. Băluțiu. Este com
patibil un asemenea gest cu atitu
dinea ce trebuie să o aibă* un ca
dru universitar ? (G. Ne.)

împroșcîndu-1 cu

MAI MULTA BĂRBĂȚIE ! Por
tarul argeșean Ariciu a primit un 
gol copilăresc, cum se spune, din 
care a rezultat egalarea scorului 
de către C.F.R. Cluj-Napoca. L-am 
văzut pe colegul său de post și... 
concurent In același timp, Stan, 
Însoțindu-I, Ia pauză, spre vestia
re, și îmbărbătîndu-1 și am crezut

„CĂPITANUL" ȘI-A FĂCUT 
DATORIA. Politehnica Iași dato
rează mult, în meciul de dumini
că, căpitanului ei, Dănilă. într-o 
repriză (prima) aproximativ egală, 

9 al gazdelor a înclinat balan- 
în favoarea formației sale, cu 
șut măiestru de la 18 m, care 
încremenit pe Jivan. Acciden- 
într-o fază anterioară, el toc

mai venise în ‘ 
unde primise 
pentru a se reîntoarce 
acolo, după 5 minute, cu o întin
dere musculară rebelă. Ceilalți 
colegi aveau sarcina de a conso
lida acest avantaj, pe parcursul 
reprizei a doua. Și ajutată de o 
pregătire fizică excelentă, echipa 
a jucat dezlănțuit, dominînd net, 
fără însă 
poate că scorul 
cu golgeterul 
ei. (I. C.)

nr. 
ta 
un 
l-a 
tat

teren de pe tușă 
îngrijiri medicale, 

definitiv

să .concretizeze. Dar 
s-ar fi rotunjit, 

echipei în rîndurile

rle de mari concursuri internaționale. Opt 
dintre cei mai valoroși practicanți ai 
stilului libere vor participa in zilele de 
22 și 23 martie la un mare turneu in
ternațional, la Bratislava. Dintre cei ce 
vor lua startul la acest concurs îi amin
tim pe LadisJau Șimon, Vasile larga, 
Petre Coman, Emil Butu, Emiîian Cris
tian, Ion Dumitru etc. • IN ACEEAȘI 
PERIOADA, colegii lor : Petre Brindu- 
șan, Constantin Moldovan, Vasile Țigâ- 
naș, Enache Panaite și Ion Marton vor 
lua parte la un alt concurs internațio
nal organizat de federația din U.R.S.S.. 
la Minsk. ® LA „TURNEUL MEMORIAL 
NIKOLA PETROV", ce va avea loc în zi
lele de 21—23 martie, la Sofia, vor lua 
startul cei mai valoroși reprezentanți ai 
țârii noastre la stilul greco-romane. Din
tre cei ce vor face deplasarea îi amintim 
pe Constantin Alexandru, Nicu Gingă, 
Ion Dulicâ, Ion Păun, Ion Enache, Vic
tor Dolipschi, Roman Cod rea nu.

POLO ,N ulT1MA ETAPA a 
pionatului Municipiului 

rești s-au înregistrat următoarele 
tate : SENIORI : Dinamo “ __
4-3 ; C.N.U. — Școlarul 10-5 ; Rapid — 
Lotul de juniori 7—5 ; JUNIORI MICI î 
$c. sp. 1 — Progresul 9—8 ; Șc. sp. 2 — 
Dinamo 5—2 ; Școlarul — Rapid 7—2.

RUGBY VERIFICAREA LOTULUI 
nvvw DE JUNJOR| Duminică, cu
10 zile înaintea primului meci din Tur
neul F.I.R.A., lotul nostru de juniori a 
susținut o nouă partidă de verificare. 
Menținîndu-se pe aceeași linie ascen
dentă de formă, selecționabilii au între
cut categoric divizionara B Aeronautica, 
cu scorul de 48—0. Joi vor fi stabiliți cei 
21 de jucători care vor pleca marțea 
viitoare la Madrid.

cam-
Bucu- 
rezuî- 

Progresul

GOLURILE 
exprimă cum 
bine desfășurarea meciului, 
mul a fost un gol de atac, bine 
construit, la capătul unei insisten
te dominări. A urmat un reflux, 
care sugerează o oarecare obosea
lă acumulată. în aceste condiții, 
golul lui Crișan a fost, în mod 
firesc, un gol de contraatac. La 
0—2, Sportul studențesc a renun
țat la orice urmă de prudență. 
Reducerea handicapului a fost 
expresia acestei
te, încheiată cu un gol de la un 
metru. In sfîrșit, al treilea gol, cel 
al lui Marcu, a fost din nou un 
succes al contraatacului. încercînd 
o concluzie, să convenim că stilul 
direct, nealambicat, convine cel 
mai mult echipei oltene. Cheia a- 
cestei orientări se află — probabil 
— în mîna lui Bălăci. Dacă tînă- 
rul mijlocaș va ști să stilizeze 
spre simplu, echipa nu va 
decît de cîștigat. (I. Cb.)

DE LA CRAIOVA 
nu se poate mai 

‘ " Pri-

dominări violen-

avca

PEN-
Gale-

MINUS DOUA PUNCTE 
TEU... ClTEVA PETARDE, 
ria brașoveană a dat duminică un 
veritabil, recital la meciul susți- 

favorită cusanut de echipa
U.T.A. Aproape tot timpul ea a 
condus la victorie pe purtătorii 
tricourilor „galben-negru“, i-a 
încurajat decent, a cîntat, i-a a- 
plaudat și pe oaspeți, atunci cînd

TIR
cui sportiv
loc un concurs triunghiular cu participa
rea trăgătorilor de la cluburile Olim- 
pia-Constructorul, Dinamo și Steaua. 
Competiția a coincis cu inaugurarea să
lii, deci un concurs în premieră. Sporti
vii aflați după o lungă pauză compe- 
tîțională la proba de pistol viteză nu 
au obținut rezultate spectaculoase, dar 
totuși cifrele realizate de primii clasați 
sint mulțumitoare, lată șl clasamentul : 
1. Ion Corneiiu (Steaua) 592 p (pe man
șe 297—295), 2. Marcel Roșea (Dinamo) 
590 p, 3. Virgil Atanasiu (Steaua) 583 
p. 4. Alexandru Gered (Steaua) 585 p, 6. 
Stan Marin (Steaua) 583 p«

IN NOUA SALA DE
PISTOL VITEZA din por- 

Dinamo din Capitala a avut

pentru

faultat

Sătmăreanu

cum a fost

Așa cum
fost

Istanbul".

foarte greu.

DUPĂ MECIUL DE JUNIORI

de 
au 
do

Zîm- 
o în-

ostaș : „Scorul trebuia să fie 2—1

„Sătmăreanu a fost

bâtrîn : „Ba n-a fost valabil. Și bine

tinerețe. Ne 
tăcere, 
încerc

ROMÂNIA - U.R.S.S. NUMAI NEȘANSA?

Steaua I

Mai rapid decît portarul oaspeților, Leac reia, cu capul sub bard, 
deschizind scorul. Pe linia porții — fundașul Șapovalov.

Foto : S. BAKCSY

au realizat faze de fotbal
Dar, din păcate, a fost și un mo
ment neplăcut în această atmos
feră sărbătorească : este vorba 
aruncarea cîtorva petarde care 
explodat in incinta terenului 
joc, gest comis de spectatori ne- 
săbuiți care, sperăm, vor fi de
pistați și îndepărtați, în viitor, de 
pe stadion. Pînă atunci, o primă 
sancțiune morală : acele două
puncte în minus scăzute de croni
car publicului spectator. (C. F.)

NU NUMAI INDISPONIBILI- 
TAȚII.E... A fost o surpriză pentru 
toți sătmărenii prezenți la meciul 
echipei lor cu F.C. Galați, jocul 
slab al formației favorite. E drept, 
Olimpia nu l-a putut alinia pe 
Bathori II (ruptură musculară re
cidivată), în timp ce prezența lui 
Bigan era incertă pînă înaintea 
fluierului de începere ; Keiser a- 
vea o contuzie puternică contt*ac- 
tată în amicalul de • joi cu Ind. 
sîrmei Cîmpia Turzii (2—2 !>, iar 
Bocșa prezenta și el o întindere, 
tn schimb, a apărut în teren (du
pă mai bine de 6 luni de pauză), 
Both, El a jucat, însă, firesc, cu 
reținere. Iată deci că forțele Olim
piei erau încă din start substan
țial reduse. Dar nu numai toate 
acestea au contat în înregistrarea 
surprinzătorului rezultat, ci și mo
dul în care jucătorii pregătiți de 
Gh, Staicu și-au privit adversa
rul de întrecere. între F.C. Galați 
de acum și cel din toamnă nu se 
poate pune semnul egalității. (M. T.)

In cronica meciului de juniori 
România — U.R.S.S., apărută în 
ziarul <le Ieri, am căutat să des
criem cit mai exact o parte din 
fazele de poartă care se puteau 
solda cu goluri. Au fost destul de 
multe și majoritatea lor au apar
ținut echipei noastre. Juniorii „tri
colori" au dominat cu autoritate 
în primele 20 de minute și aproape 
în întregime repriza secundă.

chipa AR FI PUTUT SA CÎȘTI
GE MECIUL, să-l cîștige chiar la 
două goluri diferență. Deși nu a 
prins una din zilele ei bune, cînd 
a evoluat cu o maturitate surprin
zătoare. Numărul șuturilor la 
poartă (24), față de numai 6 ale 
oaspeților, al cornerelor 
atacurilor nefinalizate, 
marginea sau în careul 
Bondarev, Parsadanian, 
și al unui portar excelent — se 
constituie în tot atîtea argumente

(8—2), al 
oprite la 
masivilor 
Bulgakov

UNEORI, E MAI FRUMOS
n tren, spre Craiova, duminică dimineața. Un singur subiect 
de discuție : Steaua — Dinamo. Vă rog să-i permiteți repor
terului să noteze cîteva din reacțiile „tribunfei" :

Un tinăr în haină de piele : „A fost penalty la Dumitru !“ 
O fată cu „Contemporanul" : „Ba n-a fost I In schimb, a fost 

Smarandache. „Mină", toată ziua, în fața Iui Zamfir I"
Un copil : „Golul lui Dudu a fost valabil. Eram pe lime".

a făcut că l-a anu-Un 
lat !“.

Un
Un alt ostaș : „Ba, 5—1 pentru Dinamo'
O femeie în vîrstă : 

Mircea Constantinescu”.
O elevă : „Constantinescu nici nu l-a atins pe I
Un muzicant : „Dinu l-a lovit pe Iordănescu”.
Un țăran : „Dumitru l-a lovit pe Dinu".
Un feroviar: „Steaua a fost dezavantajată. Așa 

și Rapidul, în meciul cu Steaua, acum trei ani".
Un alt feroviar: „Dinamo a fost dezavantajată, 
și Rapidul, in meciul cu Dinamo, acum patru ani".
Un tinăr cu servietă : „Bărbulescu a fluierat prea 
Un tinăr fără servietă : ■■■ • ■
O fată 
O fată 
Bruna : 
Blonda 
Bruna :
pare conductorul. Un bărbat trecut de a doua 
cere să facem liniște. Controlează biletele, în 
bește spre corul de pe culoar, care a amuțit 

trebare :
— Ce părere aveți despre Steaua — Dinamo ?
— Un meci frumos. Mi-a mers la inimă.
— Dar arbitrul ?
— Mi s-a părut un arbitru corect, intr-un meci 

N-aș putea spune unde a greșit
— De ce ?
— Pentru că sînt și eu arbitru.
— Bine, dar trebuie să aveți o opinie 1
— Uneori e mai frumos să spui că n-ai văzut sau că nu ești 

foarte sigur. N-am să uit niciodată declarația lui Helmut Schon, 
după finala din 1966. întrebat fiind de reporteri, în legătură cu 
golul acordat de tușierul Bahramov, Schon a spus : „Din punctul 
in care mă aflam, îmi este imposibil să mă pronunț". De atunci 
au trecut 9 arii, imi aduc aminte că zeci de ziariști au spus și au 
scris, că a fost gol, iar alte zeci au spus și au scris că n-a fost 
gol. Amindouă categoriile aveau, în aparență, curajul opiniei. Dar, 
după 9 ani, și după încă 90 de ani, se va vedea că singurul om 
de curaj, în acea zi de vară, a fost Schon.

După plecarea conductorului, conversația s-a legat foarte greu.
loan CHIRILA

în careu, de

,__ i mult".
„Bărbulescu a fluierat prea puțin", 

brună : „Iordănescu nu trebuia eliminat".
blondă : „Iordănescu nu trebuia luat la
„Da’ Dumitrache, acum doi ani ?" 

: „Da’ Dumitru, acum doi ani ?“ 
„Da’ Dinu, acum doi ani ?“

care sprijină afirmația mal sus 
subliniată. De ce n-au reușit, to
tuși, juniorii noștri să cîștige me
ciul și să ia un avantaj cit de 
mic, pentru partida-retur și, im
plicit, pentru calificare 7

Vom înșirui mai jos cauzele. 1. 
Ratările. Am repetat acest cuvînt 
aproape după fiecare meci al ju
niorilor promoției ’75. Ratările au 
devenit un fel de leit-motîv obse-

dant al eșecurilor sau victoriile 
minime obținute de tinerii noștri 
jucători în ultima vreme. Sîmbătă 
a ratat incredibil Cămâtaru, a ra
tat incredibil Cîmpeanu II, a ra
tat incredibil Lupău, a ratat in
credibil Chitaru. Este vorba, pro
babil, de o... boală cronică, de o 
carență evidentă în finalizarea a- 
tentă, cu precizie, a acțiunilor o- 
Eensive realizate cu destulă trudă. 
2. La rîndul lor, mijlocașii „punc
tul forte al echipei — în accep-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
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țiunea antrenorului d. Ardeleanu 
au evoluat mult sub așteptări în 
această partidă oficială". Bisoc a 
fost de nerecunoscut, Cîmpeanu II 
a acuzat șocul ratării penalty-u- 
lui și nu și-a mai revenit, pînă 
în final, Leac fiind singurul care 
a jucat destul de bine în cea mai 
mare parte a timpului. 3. în sfîr
șit, apărarea n-a reușit să stăvi
lească decît foarte greu contra
atacurile fulgerătoare ale lui N. 
Vasiliev, Hapsalis, Sinelnik și Be
lenkov. Pe partea stingă a defen
sivei noastre s-a produs „ruptu
ra" prin care s-au strecurat rarele 
incursiuni ofensive ale oaspeților, 
Inclusiv cea din care s-a primit 
golul egalizator.

1—1 este, indiscutabil, an rezul
tat favorabil calificării echipei 
U.R.S.S. pentru Turneul final 
U.E.F.A. Meciul retur de la Gori 
va fi pentru formația României 
incomparabil mai dificil decît cel 
de la Pitești. Dar nu este... dina
inte jucat. Mai ales ică echipa 
noastră are la activ, pînă acum, 
multe partide disputate în depla
sare și cu adversari destul 
puternici.

Laurențiu DUMITRESCU

ACTUALITATI
• REUNIREA LOTULUI DE TINEREI 

(21 ANI). Ieri, la sediul F.R.F., antreno
rii Gheorghe Staicu și Ion Voica au con
vocat lotul de tineret sub 21 de ani, în 
vederea unui meci de trial ,,în familie’*, 
care se va disputa miercuri pe stadio
nul de la Snagov. Cele două echipe 
vor fi formate din următorii jucători, îm
barcați la ora 12 în autobuz, cu desti
nația Snăgov : Moraru, Clipa, Lung - 
portari ; Onuțan, Zamfir (F. C. Argeș), 
Matei, f. Marin, Grigoraș, Agiu, Purîma, 
Negrilâ - fundași ; Bora, 
ser, lovănescu, Custov, Ion Ion 
cașî ; Aelenei, D. lonescu, 
Helveî, Vaczi, T 
dea, Giuchici, Vrînceanu —

După meciul de miercuri, 
restrînge, antrenorii , “ 
contura echipa ce o vor pregăti în con
tinuare, în vederea întîlnirli cu 
ționata similară o Cehoslovaciei, 
ziua de 30 martie, de la Călărași.
• PlGULEA INDISPONIBIL. In meciul 

de duminică cu A.S.A. fundașul echipei 
din Reșița. Piqulea, a suferit o întin
dere în primele minute ale întîlnirii șl 
a părăsit terenul de joc. El a fost su
pus unui tratament intensiv de recupe
rare, dar folosirea sa este totuși incertă 
pentru partida din etapj viitoare eu 
Steaua.
• SELECȚIONATA DE fERSPECTIVA. 

IN UNGARIA. La 17 aprilie, echipa de 
perspectivă a juniorilor noștri (născuțl 
după 1 august 1957) va susține al doi
lea meci internațional al său din acest 
an. Este vorba de întîlnirea cu selecțio
nata similară o Ungariei, programată irt 
localitatea Szarvas.

W JOI. DE LA ORA 16 STADIONUL 
„VESELIEI" (Electromagnetica) va găz
dui înt'lniren amicală dintre divizionara 
C, Unirea Tricolor șl formația Petrolul 
Ploiești.

Burcea, Kei- 
— miflo-

D. lonescu, Batacliu, 
Radu II, Hațieganu, Be- 

atacanți. 
lotul se va 

speri nd sâ poată

Tntîlnîrli cu selec- 
, din



Lucrărik Merii Adunări Naționale MÎINE, LA ISTANBUL

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A FOST REALES
PREȘEDINTE AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

| STARTUL REPREZENTATIVEI DE FOTBAL

(Urmare din pag 1)

In aclamațiile porticipanților la 
ședință, președintele Marii Adunări 
Naționale invită pe președintele 
Republicii Socialiste România la 
înalta tribună a forului legislativ 
suprem al țării.

Are loc apoi un moment care va 
râmine mereu viu în amintirea tim
pului, in sufletul națiunii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu mîna pe constituție, 
depune jurămintul în fața repre
zentanților poporului român.

Deputății Marii Adunări Naționa
le, practic toți cetățenii țării — 
prin intermediul transmisiei directe 
a posturilor noastre de radio și te
leviziune — sînt martorii acestui 
Jurămînt rostit de șeful statului ro
mân. Este un legămînt fierbinte de 
a sluji cu totală dăruire cauza 
partidului și statului, a poporului 
român. Este un pilduitor crez, un 
înalt ideal de muncă și viață, un 
exemplu însuflețitor pe care po
porul nostru îl va urma neabătut, 
spre împlinirea destinului comunist 
al potriei.

Jurămintul este consfințit de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România prin semnătura sa depusă 
pe acest document istoric, in fața 
Marii Adunări Naționale.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La această solemnitate sint ar
borate drapelele de partid și de 
stat, care încadrează stema Repu
blicii Socialiste România.

In numele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan a 
rostit cuvîntul omagial.

Primit cu cele mai vii sentimente 
de dragoste, cu ovații nesfîrșite, în 
acest moment culminant al cere
moniei de învestitură ia cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

In repetate rînduri, cuvîntarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România este salutată cu puternice 
aplauze.

In această zi memorabilă a 
realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al Repu
blicii Socialiste România, națiunea 
română și-a reafirmat ferma hotă- 
rîre de a înfăptui neabătut politica 
partidului, hotărîrile istorice ale 
Congresului al Xl-lea, mărețul Pro
gram de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și i- 
naintare a României spre comunism.

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

• O SELECȚIONARE DE „ULTIMĂ ORĂ" : DUDU GEORGESCU • „TRICOLORII" S-AU 
ANTRENAT IMEDIAT DUPĂ SOSIRE • IN FORMULA DE ECHIPĂ, TREI SEMNE DE 
ÎNTREBARE • LUCESCU VA JUCA AL 50-LEA MECI IN NAȚIONALĂ, RECORD ABSOLUT

ISTANBUL, 17 (prin telefon), 
înainte de a vă relata sosirea în 
orașul de pe malurile Bosforu
lui, am să vă comunic surpriza 
de la plecare. La aeroportul Oto- 
peni l-am găsit și pe Dudu Geor
gescu, gata de plecare, deși, pînă 
duminică, el nu făcea parte din 
nici unul din loturile reprezenta
tive. Desigur, buna lui compor
tare în derbiul Steaua — Dlnamo 
i-a adus selecționarea de ultima 
oră, deși nu se știe, cel puțin 
pînă acum dacă miercuri va fi 
titularizat. Surpriza a fost plă
cută și iată-ne într-un avion 
TAftOM AN, confortabil, care în 
două ore ne-a așezat lin pe pista 
de beton a aeroportului din 
Istanbul.

La coborîre, temperatura mai 
scăzută decît la București +6 
grade. Sîmbătă a plouat, după cum 
ne-au spus cei care ne-au aștep-

ROMANIA — TURCIA 11 6 2 3 22—11

FALMARESUL INTlLNIRILOR 
ROMANIA — TURCIA 

ȘI BILANȚUL 
REPREZENTATIVEI NOASTRE

26.X.1923, Istanbul 2—2 (1-1)
1.V.1925, București 1—2 (0-0)
7.V.1926, Istanbul 3—1 (0-0)
15.IV.1928,, Arad 4—2 (1—1)
3.XI.1958. București 3—0 (0—0) C.E.
26.IV 1959,, Istanbul 0—2 (0—1) C.E.
14.V.1961, Ankara 1—0 (0-0)
18.X.1961, București 4—0 (1-0)
22.VH.1963, Ankara 0—0
2.V.1965, București 3—0 (1—0) C.M
22.X.1965, Ankara 1—2 (0—1) C.M

Meciul de mîine, de la Istanbul, 
este al 261-lea, din întreaga acti
vitate a echipei noastre repre
zentative. Acest bilanț se prezintă 
astfel i

formulei de echipă pentru meciul 
de mîine, de la ora 14,30 i „Nu 
sînt hotărît asupra formulei de a- 
tac și de acest dubiu se leagă și 
titularizarea celui de al treilea 
mijlocaș". Deci cert I Răducanu 
Cheran, Sameș, G. Sandu, Anghe- 
Iini — Dumitru, Dinu, ?. De aici 
încep probabilitățile, în funcție de 
titularul celui de al treilea post 
de mijlocaș, Iordănescu sau Bel- 
deanu. Dacă Iordănescu va juca 
atacant, atunci va fi titularizat 
Beldeanu, Terțetul ofensiv ? Trei 
formule i Lucescu (care va juca 
al 50-lea meci în națională) ; Kun 
sau Dudu Georgescu ; Iordănescu 
sau Kun.

Asupra ideii de joc, V. Stă- 
nescu rămîne taciturn : „Veți ve
dea ideca de joc, în teren, Ia 
meci. Ce pot să vă spun este că 
vom avea aceeași idee de joc și 
pentru „acasă" și pentru „depla
sare", la Istanbul, la Praga, la 
Madrid sau la București". Desi
gur, vrea să insiste asupra jocu
lui ofensiv în orice situație.

De la antrenament ne ducem la 
redacția ziarului „Millyet" unde 
secția de sport a ziarului ne faci
litează cu amabilitate, o convor
bire cu selecționerul și antreno
rul echipei Turciei, Coskun Ozari : 

„Sîntem la a 7-a etapă de cam
pionat, ne declară acesta, jucă
torii sint in bună formă și am 
cerut echipei mele să abordeze 
meciul cu România, cu multă se
riozitate pentru că dorim un re
zultat favorabil, încurajator pen
tru tentativa noastră de Ia 2 a- 
prilie. Pot să vă comunic și for

mația noastră ! YASIN — Alb* 
PASLAN, ISMAIL, ZIYA, ZEKE»' 
RIYA — MEHMET I, RASID —' 
ENGIN, METIN, CEMIL, SIN A»'* 
Sper într-un meci bun care să sa-*: 
tisfacă pe cei 40 000, de specta». 
tori". Intr-adevăr, deși este vorba 
de un joc amical, toți aceia cu care; 
conversăm contează pe această' 
cifră.

Colegii de la Millyet ne infor
mează că arbitrul întîlnirii va fi 
austriacul Spiegl Wcrner.

După cum se știe, jocul Turcia 
— România va fi televizat, ceea 
ce va constitui de altfel o pre
mieră a transmisiunilor sportive 
din Turcia In România. Ca și noi,’ 
cei de aici, și dv. veți afla for
mația definitivă, abia înaintea 
partidei. Să sperăm că „ll-le“ a- 
liniat de V. Stănescu va realiza 
un joc valoros șl că această pri
mă verificare internațională va fi 
foarte utilă pentru partida cu Spa
nia, de la 17 aprilie, la Madrid.

G. NICOLAESCU
★ , ,Echipa de tineret a României 

va întîlni mîine (n.n. azi) laj 
Ankara selecționata similară a 
țării gazdă. Astăzi după a- 
miază (ieri — n.n.), lotul de ti
neret a efectuat un ușor antre
nament pe stadionul pe care se 
va disputa meciul.

Partida va începe la ora 14,3*1- 
Iată și formația care va în
cepe meciul l Jivan — Mateescu, 
Smarandache, Sătmăreanu II, Gri- 
gorc — Dumitriu IV, Mulfescu. 
Boloni — Atodiresei (M. llădu- 
canu), Zamfir, Manca.

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI - GRUPA B

ECHIPA ROMÂNIEI 
A ÎNTRECUT OLANDA CU 6-1

SAPPORO, 17 (prin telex). Sur
prizele n-au ocolit nici etapa a 
III-a a grupei B a C.M. de 
hochei. De data aceasta a fost 
rîndul Italiei să furnizeze o neaș
teptată victorie tn partida cu se
lecționata Iugoslaviei : 4—2 (0—1, 
2—0, 2—1). Au marcat R. De Toni 
(2), Darin și Caslater, respectiv 
Poliansek (2). In a doua partidă 
a zilei echipa R.D. Germane a în
trecut, mai ușor decît se anticipa, 
formația R. F. Germania: 5—0 
(3—0, 1—0, 1—0) prin punctele în
scrise de Peter (2), Bilas (2) și 
Strasche.

Am așteptat cu interes, dar și 
cu multă emoție, meciul echipei 
României cu Olanda, cea care, cu 
un an în urmă, o învinsese la

CAMPIONATUL EUROPEAN
UE HOCHEI

PENTRU JUNIORI
HERISĂU, 17 (prin telefon). Pe 

patinoarul din această localitate 
elvețiană au început întrecerile 
grupei B a campionatului euro
pean de hochei pentru juniori. In 
primul meci susținut de echipa 
României în compania formației 
Norvegiei, în seria a II-a a fost 
înregistrat un scor egal i 4—4 (1—3,
2— 1, 1—0). De notat faptul că ho- 
cheiștii norvegieni au condus cu
3— 0 șl 4—1, juniorii noștri găsind 
însă resurse pentru a echilibra 
jocul și situația pe tabela de mar
caj. Au înscris i Mathisrud, Fu- 
gleberg, Michelsen șl Eikegard 
pentru Norvegia, Vișan, Olenici, 
Balogh și Ungureanu pentru Ro
mânia.

Alte rezultate i Bulgaria — Fran. 
ța 10—3 (3—2, 4—0, 3—1) în seria 
a II-a, Elveția — Austria 9—1 
Î4—1, 2—0, 3—0) și Iugoslavia — 
lanemarca 7—0 (1—0, 3—0, 3—0) 

In seria I.
Marți seara echipa României va 

întîlni formația Franței.

Ljubljana. Băieții noștri s-au an
gajat, de la bun început, într-un 
joc rapid, cu combinații precise, 
desfășurînd acțiuni variate în o- 
fensivă și punînd un accent deo
sebit pe o strînsă supraveghere a 
adversarilor atunci cînd aceștia se 
aflau în posesia pucului. Rezulta
tul a fost, dacă vreți, surprinză
tor, în primul rînd pentru ho- 
cheiștii olandezi care, după două 
reprize, s-au văzut conduși sever, 
cu 5—0. Ultima repriză a fost ce
va mai echilibrată. Scor final i 
6—1 (2—0,3—0,1—1) pentru Româ
nia. Autorii golurilor t Tureanu 
(3) — excelent în acest meci, 
Bașa, Pisaru și Gh. Huțanu pen
tru formația noastră, Decloe pen
tru olandezi. In ultima partidă a 
zilei Japonia — Elveția 3—2 (0—0, 
2—0, 1—2).

In urma celor 12 Intîlniri de 
pînă acum în clasament conduc cu 
4 p R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Japonia și Italia, urmate 
de Iugoslavia și România cu cîte 
3 p, Elveția 2 p și Olanda 0 p.

Marți sînt programate două 
partide t R.F. Germania — Iugo
slavia și Japonia — România, iar 
miercuri vor avea loc meciurile 
Olanda — Elveția și R.D. Germa
nă — Italia.

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

260 — 100 — 57 — 94 — 442 : 437

tat, oficial! aî federației turce și 
foarte multi ziariști și fotore
porteri.

Pentru gazdele noastre meciul 
Turcia — România, are cel puțin 
tot atît Interes cît șî pentru noi, 
deoarece, la 2 aprilie a.c., la Kiev, 
Turcia va întîlni echipa Uniunii 
Sovietice pentru Campionatul Eu
ropei. Schimburi reciproce de in
formații sportive și, apoî, ne insta
lăm la hotelul „Macica" în timp 
ce echipa de tineret a României, 
care a călătorit în același avion 
cu noi, a plecat spre Ankara.

De-abia ajunși la hotel, antre
norul Valentin Stănescu anunță 
un antrenament Iată-ne, deci, pe 
stadionul „Inonu". Ploaia nu a de
teriorat terenul. Se face un an
trenament complex, care durează 
90 de minute. Mai întîi, compo
nența integrală a lotului repre
zentativ l RADUCANU, iorgu- 
LESCU (portari), CHERAN, SA- 
MEȘ, GABRIEL SANDU, DO- 
BRÂU, ANGHELIN1 (fundași), 
DUMITRU, DINU, BELDEANU 
(mijlocași), CRIȘAN, LUCESCU, 
TROI. KUN, IORDĂNESCU și 
DUDU GEORGESCU (înaintași).

Profităm de antrenament și îl 
chestionăm pe antrenor asupra

SCRISOARE DIN POLONIA

ATLEȚII ÎN PRAGUL NOULUI
SEZON ÎN

Cele două medalii de aur cuce
rite de atleții polonezi la cea de 
a 6-a ediție a campionatelor eu
ropene de la Katowice a nemul
țumit în parte pe spectatorii pre- 
zenți la întreceri și pe iubitorii 
atletismului. In realitate, lucrurile 
se prezintă însă altfel. După cam
pionatele europene în aer liber de 
la Roma, federația de specialitate 
din Polonia a decis ca activitatea 
atletică de sală a sportivilor po
lonezi să constituie o chestiune de 
opțiune a celor în cauză. Iată, a- 
șadar, că din acest motiv, la în
trecerile de la Katowice, au lipsit 
de la start o serie de atleți de 
prima mînă, printre care Broni
slaw Malinowski. Grzegorz Cy- 
bulski, Andrzej Sontag și Wlady- 
slaw Komar, care cu siguranță ar 
fi cucerit medalii. Se pare, totuși, 
că absența acestora, ca și a alto
ra, are o justificare, ei doresc să 
aibă o cît mai bună comportare 
în finala „Cupei Europei", care 
va avea loc la Nisa. Desigur, cu

AER LIBER
cerirea „Cupei Europei" nu este 
deloc ușoară, cu atît mai mult cu 
cît, înaintea acestei finale, echipa 
Poloniei va trebui să obțină cali
ficarea. La bărbați, in semifina
lele de la Londra, alături de atle
ții polonezi mai concurează echi
pele U.R.S.S., Angliei și Suediei, 
ca să nu amintim decît de cete 
mai valoroase. Fără îndoială că, 
aici, atleții sovietici sînt favoriți, 
dar și gazdele sau suedezii vor 
avea un cuvlnt de spus. Sperăm 
Insă că în această aprigă confrun-

Turneul internațional de șah

ASTĂZI, BERBYUL LUTIKOV-CIOCÂLTEA!
Din nou o rundă animată, de 

luptă, în Turneul international de 
șah. Cu o Oră înaintea încheierii 
timpului regulamentar se mai 
juca la cinci din cele șapte table.

Partidele fruntașilor clasamen
tului s-au încheiat remiză. Acest 
rezultat a fost înregistrat în în- 
tîlnirile Ciocâltea — Mitîtelu, 
Garcia — Lutikov și Knaak — 
Partos. Bine evoluează Vaisman, 
învingător aseară în fața lui Un
gurean u. Urzică a ratat atacul la 
Adamski și rămas cu mult mate-

rial în deficit a cedat. In criză 
de timp, Stanciu a pierdut la 
llonfi. Pribyl a cîștigat la Ba- 
rerras. Minev a fost liber.

Clasamentul după 8 runde i 
Ciocâltea 5</2—1V2, Lutikov 5—3, 
Knaak 4>A—2>/2 (1), llonfi 4'/2—3*/«, 
Minev 4—3, Ungureanu 4—4, Vais
man 3«/2—2% (1) etc.

Astăzi, de la ora 16, în Aula 
B.C.U., se joacă runda a 9-a, care 
programează partida derby Luti
kov — Ciocâltea.

BOB 0 In concursul de bob 2 de 
Ia Oberhof (R.D.G.), sportivii țării 
gazdă s-au clasat pe primele 3 locuri. 
Au clștigat SchOnau—Bernhardt în 
3:11,24 în timp ce echipajul român 
Panaitescu—Pascu s-a situat pe locul 
6 cu 3:13,85.

FOTBAL • în preliminariile Tur
neului U.E.F.A. : Austria — R.F.G. 
1—0 (1—0) — s-a calificat R.F.G. ; 
Luxemburg — Liechtenstein 4—0 
(2—0) — s-a calificat Luxemburg ; 
Iugoslavia — R. D. Germană 0—2 
(0—0) — returul Ia 30 martie, la 
Magdeburg.

HANDBAL • Preliminariile C.M. 
(f) : la Freiberg (R.D.G.), R.D.G. — 
Bulgaria 20—10 (9—4) ; în primul joc 
20—12, deci calificată echipa R.D.G. ; 
la Granada, Norvegia — Spania 17—14 
(8—0) ț în primul joc 6—3, deci ca
lificată echipa Norvegiei.

HOCHEI PE IARBA 0 Cupa mon
dială, la Kuala Lumpur, meci pentru 
locul 3 : R.F.G. — Malayezia 4—0.

NATAȚIE • La Dresda, R.D.G. — 
U.R.S.S 195—149. In ultima zi, șta
feta masculină U.R.S.S. de 4 X 200 m

liber a corectat recordul european, 
obținînd timpul de 7:39.52. Alte re
zultate : 200 m
(U.R.S.S.) 2:08,77
liber — Pytell 
100 m bras (f) 
(R.D.G.) 1:14,51 : 
Ulrlke Tauber (R.D.G.)

mixt — Zaharov 
(rec. sov) ; 200 m 
(R.D.G.) 1:54,90 ;

— Hannelore Anke
200 m mixt (f) — 
------- 2:22,35.

PE SCURT
SCRIMA • La Torino, „Trofeul 

Martini", floretă feminină, individu
al : 1. Ildiko Schwartzenberger (Un
garia) 4 v (d. b.), 2. Brigitte Ga- 
pais—Dumont (Franța) 4 v (d. b.) ; 3. 
Valentina Sidorova (U.R.S.S.) 3 v, 4. 
Elena Belova (U.R.S.S.) 2 v, 5. Chris
tina Urbanska (Polonia) 1 v, 6. Irina 
Pavlenko (U.R.S.S.) 1 v.

ȘAH • Turneul feminin de la 
Belgrad (după 11 runde) : Veroczi 
(Ungaria) șl Kozlovskaia (U.R.S.S.)

cîte 7 p Lazarevici (Iugoslavia) 6 p 
(2) ț, „Memorialul Capablanca", la 
Cienfuegos (după 9 runde) : Vasiu- 
kov șl Balașov (ambii U.R.S.S.) cîte 
7% p, Andersson (Suedia) 7 p • 
Turneul de la Mannheim (după 2 
runde) : Keene (Anglia) șl Sosonko 
(Olanda) cîte l‘/2 p.

TENIS • A doua ediție a „Cupei 
Ausonla" pentru juniori s-a încheiat, 
la Milano, cu victoria echipei R. F. 
Germania, care a dispus cu 4—1, în 
finală, de Suedia. Pentru locul 3 : 
Franța — România 5—0. 0 Finale în 
turneele W.C.T., la Washington (gr. 
roșie) : Cox — Stockton 6—2, 7—6 ; 
în clasament conduce Stockton cu 
330 puncte, urmat de Alexander 320, 
Smith 300, Riessen 280 ; la Sao Pau
lo (gr. albastră) î Laver — Pasarell 
6—4 6—4 : conduce Laver 300, urmat 
de Tanner 250, Pasarell și Ramirez 
170 : la Miinchen (gr. verde) : Ashe 
— Borg 6—4, 7—6 ; conduce Ashe 560, 
urmat de Borg 490, Okker 290, He
witt 255 • Connors l-a învins cu 
3—6. 0—3. 6—0 pe Kodes. în finala de 
la Hampton

Leszek Wodzinski, campion euro
pean de sală la 60 mg

tare, echipa Poloniei se va califi
ca în finala de la Nisa. Echipa 
feminină a Poloniei se poate con
sidera calificată în semifinale de 
la Luedenscheid (R.F.G.), deoare
ce aici numai formația vest-ger- 
mană este un adversar redutabil.

Anul atletic 1975 va constitui 
pentru sportivii polonezi o etapă1 
foarte importantă înaintea Jocuri
lor Olimpice de anul viitor. Tu
turor atleților fruntași li se vor. 
crea condiții favorabile de pregă
tire. Bronislaw Malinowski va 
efectua un stagiu de pregătire în 
Mexic, în timp ce alți atleți frun
tași se vor antrena în comun, 
încă înaintea finalelor campiona
telor naționale, programate între 
27 și 29 iunie, pe pista de tartan 
de îa Bydgoscz.

în prezent, lotul olimpic polo
nez este alcătuit din 15 atleți și 7, 
atlete. Firește, sînt posibile unele 
modificări în ceea ce privește nu
mele și numărul membrilor din. 
lot. Viitoarele concursuri rezerva
te alergătorilor, săritoarelor și a- 
runcătorilor de suliță — probe în 
care Polonia s-a afirmat de-a 
lungul anilor — vor clarifica de
sigur multe probleme.

ZBIGNIEW DOBROWOLNY
„SPORT" — Katowice
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