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I CU ÎNCREDERE NEȚĂRMURITĂ ÎN POLITICA I 
* PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, ' 
j CARE ÎNTRUCHIPEAZĂ CELE MAI PROFUNDE | 

| ASPIRAȚII ALE NAȚIUNII NOASTRE |

ÎNTREGUL popor salută REALEGEREA 1 30 DE ANI DE APARIȚIE
TOVARĂȘULUI NICOLAE
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AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
‘^^upă strălucita victorie în ale

geri a Frontului Unității Socia
liste, care a constituit o puter
nică și elocventă manifestare a 
coeziunii întregului nostru popor 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la începutul aces
tei săptămîni a avut loc prima 
sesiune a celei de-a VII-a legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale. Timp de două zile, între
gul nostru popor a urmărit cu 
viu interes lucrările acestei se
siuni, de o mare importanță in 
viața politică a țării.

Ca și în urmă cu un an, tot 
în luna martie, milioane de ce
tățeni ai țării au putut fi mar
torii unui moment de seamă al 
istoriei naționale, acela al ale
gerii președintelui Republicii So
cialiste România, 
ziastă unanimitate, 
nare Națională l-a 
varășul NICOLAE 
secretar general al 
cea mai înaltă și de răspundere 
demnitate în stat, încredințîn- 
du-i pe mai departe destinele 
tării, ale întregii noastre națiuni.

Votul unanim al deputaților în 
forul suprem al puterii de stat 
a exprimat, în fapt, voința și 
sentimentele tuturor muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor.

ale milioanelor de oameni ai 
muncii de pe acest pămînt româ
nesc, indiferent de naționalitate, 
ale întregului nostru popor, așa 
cum convingător rezultă și din 
numeroasele mesaje de felicitare, 
pline de căldură, adresate in a- 
ceste zile, de pe întreg cuprinsul 
țării, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Din aceste mesaje se 
desprinde deplina aprobare și sa
tisfacție cu care întregul popor
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A ZIARULUI !!SPORTUL"

Intr-o entu- 
Marea Adu- 
realcs pe to- 
CEAUȘESCU. 
partidului, în

NAȚIONALE

a primit actul realegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu în înalla 
funcție .de președinte al Republi
cii, bucuria de a-1 avea, în con
tinuare, în frunte pe cel ce dc 
aproape un deceniu conduce des
tinele partidului și ale națiunii 
noastre, pe făuritorul politicii de 
propășire neîntreruptă a țării, pe 
luptătorul neobosit pentru crește
rea prestigiului României în 
lume, pentru afirmarea unei noi

ordini economice și politice 
viața internațională, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Totodată, din mesa
jele la care ne referim se de
gajă, o dată mai mult, convinge
rea unanimă că această realegere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie o puternică garanție a 
îndeplinirii proiectelor de dez
voltare a țării. în conformitate 
cu liniile directoare stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului.

Trecînd la celelalte puncte ale 
ordinei sale de zi, Marea Adu
nare Națională a ales Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
(în cadrul unei solemnități, gu
vernul a depus, apoi, jurămîntul 
de credință și devotament în fata 
președintelui Republicii), secre
tarii și comisiile permanente ale 
M.A.N., a adoptat unele proiecte 
de legi.

Deosebit de importantă și de 
rodnică, această primă sesiune a 
Marii Adunări Naționale din 
noua legislatură a exprimat 
ho tir: rea întregului nostru 
popor dc a-și consacra toate 
forțele și energiile înfăptuirii 
Programului Partidului și Direc
tivelor Congresului al XI-Iea, 
asigurînd astfel înaintarea con
tinuă a scumpei noastre patrii 
pe calea progresului și prospe
rității.
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Se împlinesc astăzi 30 de ani 
de la apariția primului nu
măr al ziarului nostru. A- 

ceastă aniversare jubiliară — care 
are loc intr-o perioadă de eferves
cență politică și creatoare — ne 
oferă prilejul unei evocări a dru
mului străbătut de publicația 
tră, a contribuției pe care 
adus-o, în cele trei decenii 
existență, la dezvoltarea și 
marea sportului românesc.

Editat la scurt timp după
prin lupta revoluționară a mase
lor populare, conduse de Partidul 
Comunist Român, fusese instalat 
la 6 martie 1945 cel dinții guvern 
democratic din istoria țării, ziarul 
a fost investit cu misiunea nobilă 
de a contribui la înfăptuirea poli
ticii partidului în acest important 
domeniu al vieții sociale pe care-l 
reprezintă sportul. Așa cum o 
arăta și titulatura sa de atunciI — „SPORTUL POPULAR" — noul
ziar și-a făcut o adevărată profe
siune de credință din a răspîndi
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în masele largi populare ideea 
practicării exercițiilor fizice și spor
tului, a atrage oamenii muncii, în
deosebi tinerii, pe stadioane. îm- 
brățișînd lozinca „Toate sporturile 
pentru popor", pe care — ca ex
ponentă a politicii Partidului Co
munist Român în acest domeniu — 
o lansase Organizația Sportului I Popular, ziarul nostru — devenit
după puțin timp organ oficial de 
presă al O.S.P. — a acordat o 
atenție deosebită activității spor
tive în rîndurile muncitorilor, ele
vilor, țăranilor.

Deosebit de semnificativă pen
tru orientarea politică și scopu- 

urmărite de ziarul „Sportul
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popular" a fost publicarea, chiar 
in primul său număr, din 20 mar
tie 1945, a unui interviu cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe atunci 
secretar general al Uniunii Tine
retului Comunist. Acest interviu; 
care a constituit pentru redactorii 
din acea vreme ai ziarului, ca și 
pentru cei de azi, un motiv de 
mîndrie, conținea o caldă și vi- 
■brantă pledoarie pentru exercițiul 
fizic, pentru mișcare, pentru sport, 
pentru sănătatea poporului, a ti
neretului mai cu seamă.

In cei 30 de ani de existență, 
ziarul a slujit cu fidelitate miș
carea sportivă din țara 
Relatînd, comentînd și 
activitatea de educație 
sport din țara noastră — consfin
țită prin lege ca activitate de in
teres național, cu largi implicații 
și răspunderi pe plan social, care 
reprezintă, deopotrivă, în concep
ția partidului nostru, o valoroasă 
componentă a procesului de edu
care comunistă a tineretului, a 
maselor de oameni ai muncii — 
ziarul s-a străduit să pună în evi
dență remarcabilele ei succese și 
realizări, dar a și căutat, în ace
lași timp, să scoată la iveală defi
ciențele și neajunsurile ce au îm
piedicat un progres al ei și maî 
substanțiol. Cele aproape 8 000 de 
numere ale ziarului apărute pînă 
în prezent se constituie, astfel, în- 
tr-o cronică vie, contemporană, a 
sportului românesc, atît sub aspec
tul lui de masă, cît și sub acela 
al performanței.

Bilanțul cu care ziarul nostru se

noastră, 
analizînd 
fizică și

(Continuare in pag. 2-3)

IN DUBLA INTILNIRE ‘ DE FOTBAL TURCIA - ROMANIA

H ȘI LA ISTANBUL, Șl LA ANKARA
50-lea tricou printr-un gol 9 Duelul Anghelini-

direct

Gheorghe NICOLAESCU

spera ca după 
înscris repede

selecționerul spa- 
Kubala, venit la 
a-i urmări pe fot-

golul egali- 
de Luccscu, 

noastră să-și 
de necesar 

joc deschis.

Mateescu, angajat

în jocul seniorilor, „tricolorii" au corespuns doar după pauză ® Mircea

iți
&

Lucescu și-a onorat al
ISTANBUL, 19 (prin telefon). 

Peste 40 000 de spectatori an fost 
nrezenți astăzi (n.r. ieri) în tri
bunele stadionului Innonji, pentru 
a urmări întîlnirea internațională 
amicală dintre echipele Turciei și 
României — încheiată cu scorul 
1—1 (1—1) — ambele formații do
rind să-și verifice potențialul de 
joc înaintea partidelor oficiale pe 

. care le vor susține în aprilie, cu 
reprezentativele U.R.S.S. și, res
pectiv, Spaniei, în cadrul cam
pionatului european. (Undeva, în 
tribună, se afla 
niol Ladislau 
Istanbul pentru 
baliștii români).

în prima repriză, văzînd cum 
evoluează elevii lui Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc, reputatul 
antrenor al formației iberice a 
avut toate motivele ca să stea li
niștit pe scaunul său — într-atît

de slab s-au comportat jucătorii 
noștri. Ei au abordat partida 
crispați, au greșit pase simple 
chiar la mijlocul terenului, s-au 
plasat defectuos, îndeosebi fun
dașii, adică eomponenții unui com
partiment — ultimul din fața por
tarului — în zona căruia orice 
greșeală poate să se soldeze cu 
un gol. Speculînd o asemenea 
defecțiune, gazdele au reușit să 
deschidă scorul în minutul 4 i 
Cemil a primit o minge între 
Chcran șt G. Sandu, a „depă
șit" intervenția tardivă a lui Sa- 
mes (prins pe aceeași linie). I-a 
driblat apoi, scurt, pe Dinu, după 
care, de la 10 metri — în pozi
ție bună — a șutat în colțul lung, 
pe lîngă Răducanu, ieșit în în
tâmpinare.

Se 
zator, 
în min. 7, formația 
recapete calmul atît 
desfășurării unui
coerent. Dar, în zadar... Cei doi 
coordonatori ai echipei — Dumi
tru și Dinu — au risipit unele 
mingi, prin manifestarea predi
lecției pentru pasa lungă, spre 
niște vîrfuri de atac izolate de

(Continuare in pag. 2-3)

I
napidifta Florica Fugigi învinge, printr-un atac puternic opoziția bloca
tului efectuat de ieșencele Fiorentina Itu și Nadia Sava. Faza din partid 
Rapid — Penicilina (3—2), desfășurată cu trei saptamim in urma in 

sala Floreasca

Turneul internațional de șah

CIOCÂLTEA, LIDER AUTORITAR

RAPID, DINAMO Șl PENICILINA 
ÎN LUPTĂ PENTRU TITLU!

ULTIMELE TURNEE /

ALE CAMPIONATULUI
DE VOLEI

9-a aPartida centrală din runda a 
Turneului internațional de șah l-a 
opus, marți, pe liderul clasamentului, 
maestrul internațional Victor CiocSl- 
tea, șl unul din principalii săi urmă
ritori marele maestru Anatoli Lutl- 
kov. Intr-o foarte veche variantă a 
Apărării spaniole, Ciocâltea a ales 
un sistem pe care îl stud'ază de 
multă vreme șt în care a găsit se
rioase întăriri ale jocului la negru.

El a 
victorii, 
ceea repurtată la marele 
bulgar Pîdcvski. Se pare că I.utikov 
nu cunoștea această partidă. El a 
intrat în plasa de complicații întinsă 
de negru șl a căzut sub un atac 
foarte puternic. Ciocănea a condus

și obținut în acest fel cîteva 
cea mai elocventă fiind a- 

maestxu

(Continuare în pag, a 4-a)

Astăzi, miine și sîmbătă, în 
Sala Floreasca din Capitală, ama
torii de sport au prilejul — și 
credem că nu-1 vor scăpa — de a 
urmări ultimele secvențe ale cam
pionatelor eșalonului superior al 
voleiului nostru. Și, fără îndoială, 
vor fi atrași îndeosebi de cursa 
pasionantă feminină, a cărei câști
gătoare a devenit incertă după 
turneul de la lași și care acum, Ia 
finiș, prezintă destul de omogen

trio-ul pretendentelor. După ce 
campioana „en titre", Rapid, se 
lansase decisiv spre. .. linia de so
sire, iată că turneul penultim a 
fâcut-o să piardă două treimi din 
avans și să-și vadă amenințată 
serios victoria de către un Dina
mo venită irezistibil, avind in 
plasă echipa ieșeană.

(ConiimMrt in pag. 2-3)

AZI, LA FLOREASCA

Ora 10,30 :
Dinamo — Explorări B. Mare (m)

Ora 19,30 : ,
Penicilina - Rapid (f) - meciul 
se televizează
C.S.U. Galați - Steaua (m) 
Dinamo - Farul (f)
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ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI La „internaționalele44 de lupte greco-romane

SPRE MONTREAL-VIA KIEV la 
de

J. O.), deoarece două 
formă sportivă — unul

rundă — cea a 
campionatului

Așadar, prima 
preliminariilor 
mondial feminin de handbal s-a 
încheiat. Pentru turneul final, pro
gramat între 3 și 14 decembrie la 
Kiev, s-au calificat din Europa 
echipele reprezentative ale Româ
niei, Ungariei, Norvegiei, Dane
marcei, Poloniei, R. D. Germane 
și Cehoslovaciei. Lor li se adaugă 
formațiile Iugoslaviei (campioană 
mondială) si Uniunii Sovietice (țara 
organizatoare a C. M.). Celelalte 
trei locuri (la turneul final parti
cipă 12 echipe) sînt rezervate 
campioanelor Africii (Tunisia), A- 
mericii (Canada ‘
Asiei (Japonia).

Față de ediția trecută a C. M. 
(decembrie 1973, ’ „ ’
s-a înregistrat nici o surpriză. Pri
mele 9 clasate atunci s-au califi
cat și acum, urmînd să li se a- 
dauge cele trei campioane conti
nentale. Lupta va fi extrem de 
dîrză, pentru primele 4 locuri ale 
C. M., care asigură calificarea la 
3. O. de la Montreal, avînd șan
se un număr dublu de echipe.

Selecționata României, a avut în 
preliminarii cel mai puternic ad
versar dintre out-sideri. R. F. 
Germania s-a dovedit un team în 
real progres, cu o forță mult su
perioară anilor trecuți, cu ambi
ții sporite. Dacă handbalistele 
noastre s-au calificat totiiși ușor, 
aceasta se datorează omogenității 
și valorii ei intrinsece, creșterii 
formei sportive la momentul opor
tun. Abia acum — la turneul de 
Ia Neubrandenburg și la meciul 
de la Minden — s-a materializat 
(în valoare globală) talentul jucă
toarelor care compun 
manifestat pregnant 
tea echipei.

Fără îndoială, lotul 
zat în preliminarii — 
parcurgă un drum ascendent pînă 
la turneul final al *C.M. Jucătoa-

rele vor" evolua în 
de club în ultima

formațiile lor 
treime a cam-

lificată 
vîrfuri 
în Iulie—august și altul în de
cembrie — sînt greu de obținut. 
Nu este posibil de precizat dacă,

SUCCES DE PRESTIGIU AL

sau S.U.A.) șl

Iugoslavia) nu

lotul, s-a 
personalita-

— cristali- 
trebuie să

în Sala de sport din Ostrava a însoțit lotul sportivilor români, 
avut loc. sîmbătă și duminică, o ne-a declarat că cei trei reprezen- 
mare competiție de lupte greco-ro- 
mane, campionatele internaționale 
ale Cehoslovaciei. La întreceri — 
apreciate ca important test înaintea 
apropiatelor campionate europene 
— au participat luptători fruntași 
din Bulgaria, R. D. Germană, Polo
nia. România. Ungaria, U.R.S.S. și 
Cehoslovacia (cu cite 5—7 concu- 
renți la fiecare categorie de greu
tate). Printre competitori s-au nu
mărat campionul olimpic Vitezslav 
Macha (Cehoslovacia), campionul 
mondial al ediției din 1973 Nicu 
Gingă (România), 
Michalik, campion 
1972 și 1973, Ion Dulică (România) 
deținător al titlului mondial de ju
niori și. alți medaliați la confrun
tările de anvergură.

Luptind excelent, Nicu Gingă 
(cat. 52 kg). Ion Dulică (cat. 57 kg) 
și Roman Codreanu (cat. + 100 kg) 
au ocupat primul loc. La înapoiere, 
antrenorul Cornel Petrescu, care a

tanti ai țării noastre au ieșit în
vingători Ia capătul unor partide 
deosebit de spectaculoase, aplauda
te adesea la scenă deschisă. De 
pildă Nicu Gingă în meciul cu Jan 
Maskovski (Cehoslovacia) a finali
zat o întreagă suită de procedee 
tehnice, în final fiind consemnat 
un scor puțin obișnuit : 32—1 în 
favoarea luptătorului român. In 
alte 5 partide Gingă s-a impus, de 
asemenea. într-o manieră catego
rică. La categoria lui Dulică și-au 
încercat șansele nu mai puțin de 
15 sportivi. Dar tînărul reprezen
tant al țării noastre a repurtat suc
ces după succes — în marea lor 
majoritate prin tuș sau la diferen
țe de peste 12 puncte —, nrintre 
învinșii săi fiind și Jezsef Donczes 
(Ungaria), clasat pe locuri fruntașe 
la ultimele ediții ale J.O., C.M. și 
C.E. Mai trebuie menționat că Du
lică a susținut 7 partide pînă cînd 
a fost declarat cîștigător al cate-

goriei 
n-a p 
lizare

polonezul Jan 
continental în

Felea 
în tu: 
putut

zenți

Șl TROFEUL MARTIN!]

✓/

titlul

DUPĂ TORINO [„C.C.E

Rozalia Soș, înscriind spectaculos 
in dubla partidă de calificare cu 

pionatului și aceasta trebuie să 
însemne pentru ele, pentru an
trenorii lor, pentru cluburile res
pective un prilej de perfecționare 
a pregătirii, de creștere a noten- 
țialului tuturor handbalistelor o- 
norate cu selecționarea în echipa 
națională.

Pentru reprezentativa României 
— care a făcut un important pas 
spre Montreal — greul abia în
cepe. Ea nu-și poate permite o 
repetiție generală reală (așa cum 
o poate face echipa masculină, ca-

unul dintre cele 8 goluri marcate 
reprezentativa R. F. Germania.
de pildă, primul n-ar fi realizat 
în dauna celui de al doilea. Or. 
echipa feminină are ca principal 
obiectiv calificarea la Jocurile O- 
limpice și doar după . aceea expe
rimentele cu privire la Montreal. 
Nu ne îndoim că antrenorul co
ordonator al lotului, Constantin 
Popescu, ajutat de antrenorii de 
la cluburi, de ceilalți tehnicieni, 
va reuși să conducă echipa spre 
îndeplinirea importantelor obiecti
ve ale handbalului nostru feminin.

Hristache NAUM

30 DE ANI DE APARIȚIE
Echipa României a susținut du

minică la Frankfurt pe Main o 
întîlnire amicală cu T.S.V, Roth- 
weiss Auerbach pe care a învins-o 
cu 25—13 (11—5).

AI ZIARULUI „SPORTUL**
(Urmare din pag. 1) a

ANDREI VILCEA: „POZIȚII SCONTATE 
ALE FLORETISTELOR NOASTRE

După întrecerile pentru ..Cupa 
campionilor europeni" la floretă fe
te și a celor din cadrul Trofeului 
Martini, disputate la Torino, am 
avut o scurtă convorbire cu antre
norul emerit Andrei Vîlcea. condu
cătorul delegației floretistelor noas
tre care a ținut să ne precizeze :

..Locul 111 pe care echipa’ Steaua 
s-a situat in disputa pentru întîie- 
tatea in C.C.E. este cel scontat. Cu 
o formație din care au lipsit două 
titulare, Ileana Gyulai-Jenei și Ana 
Pascu, nu se putea realiza anul a- 
cesta mai mult. Sportivele care 
le-au înlocuit. Magdalena Bartoș și 
Viorica Draga au făcut totul pen
tru a fi la înălțimea misiunii în
credințate. și lucru acesta s-a evi
dențiat chiar în meciul cel mai di-

ficil, cu ciștigătoarea competiției, 
echipa Dinamo Kazan. Am pierdut 
cu 7—9. după ce mai tot timpul 
partida a stat sub semnul egali
tății. Abia în final, floretistele so
vietice au reușit să se detașeze. 
Sint convins că. in viitorul apro
piat. cînd Steaua își Va recăpăta 
omogenitatea necesară, ea va intra 
din nou in disputa pentru locul 1.

In Trofeul Martini, principala 
noastră reprezentantă. Suzana Ar- 
deleanu, a ajuns 
nale. împreună cu 
una din 
general, 
noastre 
datoare, , ..
forma ce o dețin in etapa actuală 
a pregătirilor".

pînă in semifi- 
._ . . Elena Pricop, 

revelațiile competiției. In 
comportarea floretistelor 

la Torino a fost satisfă- 
personal fiind mulțumit de

le

u

La 
nica 
forms 
care 
rie n 
dea) 
rămîr 
Ceea

vizia

___

TURNEUL DE PRIMĂVARĂ" LA BOX AU ÎNCEPUT

șoara 
țin p’ 
ale ti 
tuațirSURPRIZELE!

numeroșii iubitori ai sportului cu 
mănuși din orașul nostru. Cei 94 de 
boxeri prezenți la startul întrecerilor 
de la categoriile muscă, pană, ușoa
ră, mijlocie mică și semigrea s-au 
dovedit a fi, în marea lor majorita
te, bine pregătiți, fapt care a con
ferit celor peste 60 de meciuri dis
putate pînă acum o înaltă cotă de 
spectaculozitate. Nu au lipsit nici sur
prizele, dintre care reținem elimina
rea lui Paul Dragu (Steaua), Octa
vian Amăzăroaie și Nicolae Buteseacă 
(Box Club Galați). învingătorii lor 
sînt, în ordine L. Rădulescu (Meta
lul Plopeni). M. Pcia (Metalul Bucu
rești) și I. Marcș (Muscelul Cîmpu- 
lung Muscel). Cu deosebit interes a 
fost așteptată de către brăileni evo
luția reprezentantului lor Costică Da- 
finoiu, care a cîștigat greu la puncte 
în fața gălățeanului CGStică Chiracu.

Iată alte rezultate. Cat. muscă : 
I. Gavrilă (Steaua) b. p. T. Năstase 
(Voința Brăila), I Donose (B. C. Ga
lați) b. ab. 2 I. Mustafa (Farul). Cat. 
pană : Gh. Ciochină (Steaua) b. p. 
S Neacșu (Delta Tulcea). Cat. ușoa
ră : V. Ionescu (Delta Tulcea) b. p. 
P. Anton (Dinamo Brașov), I. Bu- 
dușan (Steaua) b. k.o. 1 C. Stanciu 
(Metalul București). Cat. mijlocie mi- 

“ •• Tirboi (Farul) b. p. Ck Cio-
Istrate (Dinamo 
Nicolae (Rapid). 
Bubă

//

GALAȚI, 19 (prin telefon). Luni au 
început în localitate, în mijlocul u- 
nui interes major. întrecerile din ca
drul „Turneului Primăverii4* la box. 
MeciSrile au fost atractive, iar unele 
dintre ele s-au soldat — ca în atîtea 
alte ocazii — cu cîteva surprize de 
proporții. Campionul țării la catego
ria semiușoară, dinamovistul Con
stantin Ștefanovici, a fost întrecut 
la puncte de Gh Vlad (Muscelul), 
după o partidă în care Vlad a con
trolat în permanență lupta. Talenta
tul C. Nap (Metalul Bocșa) a învins 
clar pe experimentatul A. Iacob 
(Farul), iar greul V. Lehăduș (B. C. 
Galați) a trebuit să se recunoască 
învins de Ghiță Axente (Dunărea 
Galați). Un alt boxer redutabil care 
a coborît învins din ring a fost V. 
Kiss (A.S.A. Cluj-Napoca), întrecut 
la puncte de Gh. Sabău (Voința Satu 
Mare). Iată unele dintre rezultatele 
înregistrate : cat. cocoș : C. Buzdu- 
ceanu (Steaua) b. p. N. Neagu (Oțe
lul Tîrgoviște), D. Condurat (Steaua) 
b. p I. Căprărescu (U. M. Timișoa-

(Dinamo Bue.)
Gli. Mari

ni, Fru- 
(Metalul 

■ (Dinamo 
l Plopeni) 

Buc.), Z.

D. Dorobanțu
I. Ștefan (Muscelul), 

nel (B. C. Brăila) ’ 
mosu (Rapid), Al. 
Bocșa) b. ab. 1 Fr. Molnar 
Bv.), N Burgujel (Metalul 
b. ab. 2 N. Popa (Dinamo 
Pricopie (Delta Tulcea) b. p. V. Dra
gan (Voința Buc.), Șt. Duminică 
b. p. Iuseim Memet (Farul) ; cat. 
mijlocie : C. Cocîrlea (B. C. Brăila) 
b. ab. 1 șt. Gheorghiță (Carom Gh. 
Gheorghiu-Dej), N. Chipirog (Nico- 
lina) b. p. FI. Bobe (Voința Buc.), 
I. Răducu (A.S.A. Cluj-Nanoca) 
b. ab. 1 C. Deheleanu (Motrul Arad), 
S. Tîrîlă (B. C. Galați) b. p. I. Mihoc 
(C 55.M. Baia Mare) ; cat. semimij- 
locie : Gh. Vieru (Oțelul Galați) b. p. 
G. Denisov (Delta), S. Mihalcca 
(Met Buc.) b.k.o. 1 N. Nicolaev (Di
namo Bv.), L. Covaci (Motrul Arad) 
b. ab. 2 I. Truță * 
(Dinamo • Buc.)

— ~ Brăila).
. Iliescu
C. Galați) b. dese. 
(I.E.F.S.) ;
(Muscelul) 
Bacău), I

ra). 
b. pce contribuie la buna difuzare 

ziarului.
Intri nd in 

deceniu de 
și întreaga 
tivă — se i 
punderi și i _ 
cum cu claritate rezultă ele 
istoricele hotăriri ale Congresului 
al Xl-lea al partidului, care 
deschis strălucite perspective po
porului nostru, ca și din Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU recentului forum spor
tiv național.

In acest moment sărbătoresc al 
jubileului ziarului „SPORTUL", co
lectivul nostru redacțional, toți lu
crătorii din presa sportivă se an
gajează să depună toate efortu
rile, să-și consacre întreaga lor 
capacitate, elanul creator și pa
siunea pentru a contribui, într-o 
măsură mult sporită, la îndeplini
rea sarcinilor de mare răspundere 
încredințate de partid mișcării 
noastre sportive, la ridicarea acti
vității de educație fizică și sport, 
a sportului de masă și de perfor
manță, la nivelul exigențelor puse 
de dezvoltarea actuală și in pers
pectivă a societății noastre.

1. Di
2. St<
3. ..U
4. IE’
5.
6.

b.k.o. 2
Dobăeș

i cei de-al patrulea 
existență, ziarul — ca 
noastră mișcare spor- 

află in fața unor răs- 
exigențe sporite,

prezintă după cei 30 de ani de 
activitate îl datorăm, în primul rînd, 
îndrumării atente și permanente, 
sprijinului deosebit de prețios pe 
care — asemenea 
românești — 
noastră din 
partidului și 
cest moment 
măm încă o 
tință pentru 
nui ce ni s-a acordat, deopotrivă 
cu reafirmarea devotamentului 
nostru neprecupețit față de partid, 
de conducerea sa, în frunte cu se
cretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Jubileul de astăzi ne oferă plă
cutul prilej de a adresa vii mul
țumiri tuturor instituțiilor și organi
zațiilor care ne-au sprijinit în acti
vitatea noastră, colaboratorilor și 
numeroșilor corespondenți 
tari ai ziarului, de pe 
prinsul țării — al căror 
ales în transmiterea 
întrecerilor sportive, este 
timabilă valoare —, 
noștri tipografi, precum

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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întregii prese 
l-a primit și redacția 

partea conducerii 
statului. Folosind a- 
aniversar, ne expri- 
dată calda recunoș- 

îndrumarea și spriji-

volun- 
întreg cu- 
aport, mai 
rezultatelor 
de o ines- 
tovarâșilor 
și celor

V

Ra

au

7. Fa
8. „P
9. IC 

,P10.
11.
12.

1.
2.
3.

IE'

ACTUALITATEA SAHISTĂ
• Conform unei hotărîri a Biroului 

F.R.S., la propunerea Comisiei de 
competiții, datele de desfășurare a 
Campionatului național pe echipe 
mixte au fost modificate. întrecerea 
va avea loc între 29 aprilie și 8 mai. 
la Ploiești. Participă : Universitatea, 

întreprin- 
Politelinica, 
București),

(B. c. : 
b. p. G. 
rîlă (B < 
nicescu 
Iancu i
(A.S.A

(Steaua), T, David 
b. p. N. Nichîtov 
G. Agapșa (Farul) 
(Met. Buc.), 1. Tî- 

Vor- 
A.

Micu 
:.s.m.

(Ca-

3 I. 
cat. grea : 
b. p D. 
Boancă (C, 

Cluj-Napoca) b. ab. 1 St. Stafiei 
rom)

Telemac SIRIOPOL, coresp.

■A-
BRAILA, 19 (prin telefon). Așa 

era de așteptat. “ - - ■
rli“ a stîrnit un

jud. că : Al 
chină (Steaua), 
București) b, p. 
Cat. semigrea :

P. 
C.
D

Ra 
Cr

,.U

cum 
„Turneul Primăvo- 
viu interes printre

... .... (Dinamo
București) b. k.o. 2 I. Siliște (Voința 
Satu Mere)

Grigore RIZU — coresp.

• ASOCIAȚIA SPORTIVA GLORIA 
ARAD a organizat ediția a II-a a 
competiției de handbal dotată cu 
„Cupa Gloria**, la care au fost pre
zente patru formații masculine, din 
care trei divizionare A. Trofeul a re
venit, după o luptă pasionantă, cu
noscutei echipe din Baia Mare, H.C. 
Minaur - 5 p. Pe următoarele locuri 
s-au clasat Politehnica Timișoara 5 p, 
,,U" Cluj-Napoca 2 p și Gloria Arad 
0 p. In finală : Minaur - Politeh
nica 15-15. a LA ȘCOALA GENE
RALA NR. 11, una dintre cele mai 
mari din Galați, s-a amenajat o mi- 
cro-bază sportivă, compusă din te
renuri de volei și handbal. Majoritatea 
celor 2 000 de elevi ai școlii au 
muncit în orele de după cursuri la 
finisarea noilor terenuri. Inaugura
rea a coincis cu organizarea unei 
reușite duminici cultural-sportive (ini
țiator : prof. Constantin lamandi) 
la care au participat peste 600 de 
elevi. Partea sportivă a programu
lui a cuprins jocuri de volei, hand
bal, minifotbal și o alergare de 
cros. e IN JUDEȚUL HARGHITA s-a 
încheiat competiția dotată cu MCupa 
S.M.A.**, la care au luat parte — 
în prima fază, pe asociații — aproa
pe 2 000 de tineri mecanizatori din 
agricultură. [n finala județeană, des
fășurată la Harghita Băi, au cîști- 
gat la tenis de masă A. Szavui, la 
șah A. Demeter (ambii de la Crîs- 
turu Secuiesc), la schi alpin I. Vass, 
la schi fond L. Both (ambii din

Gheorghîeni), iar la
S.M.A. Cristuru _______ _ __
ORELE DIDACTICE din orașul Be- 
rești (jud. Galați) au format o e- 
chrpâ de volei fete și au partici
pat fa o competiție cu caracter ju
dețean unde au ocupat locul II. • 
PN CADRUL MASURILOR luate de 
C.J.E.F.S. Satu Mare pentru tradu
cerea în viața a indicațiilor Confe
rinței pe țară a mișcării sportive fi» 

-j aceea a instruirii antre- 
Și 

partici- 
de per- 

aparți- 
____ 1 Spe- 

Pîatra Neamț au făcut nu 
o frumoasă excursie pe 
Cîrlomanului. Aici, cei 

de copii și-au pus în func- 
‘ au 

la 
ză-

popice echipa 
Secuiesc • CA-

garează și 
corilor. Astfel, 
instructori 
pat recent 
fecțtonare 
nînd de 
ranța din 
de mult 
dealurile 
peste 500 < 
țiune săniile și schiurile apoi 
încins... și o miuță prelungită 
fotbal pe platoul acoperit cu_
padă • PE PlRTIILE de la Măgura 
Catului s-a disputat tradiționala 
competiție de schi „Cupa Năsâu- 
dului", onorată prin prezența a peste 
150 de tineri schiori din județul Bis- 
frîța-Năsăud. Reprezentanții comunei 
Sard au avut o comportare foarte 
bună, ei cîștigînd trei probe de sla
lom special și uriaș prin N. Haca- 
nus, I. Boancâș și I. Gușa.

CORESPONDENȚI : I. Ioana, T. Si- 
riopol, V. Pașcanu, I. Toth, T. Radu 
și t. Toma.

a instruirii
40 de antrenori 

fotbal au
un curs 

ELEVII

de
ia
•

asociația sportiva

O 1 i m p i a-ConstructoruI, 
derea de 
A.S.E. și 
Medicina
Medicina ___ ______„__ ____

Intre 16—26 aprilie, la Tg. Mureș se 
dispută campionatul echipelor de 
categoria B.

O Maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade va lua parte, între 8—27 
aprilie, la un mare turneu feminin 
în capitala Uniunii Sovietice (F.R.S. 
a propus organizatorilor ca la a- 
ceastă competiție să participe și o a 
doua jucătoare româncă, tînăra cam
pioană a Bucureștiului, Lia Bogdan). 
Cam în aceeași perioadă de timp. 
Margareta Mureșan va evolua la un 
turneu în Ungaria, iar Victor Ciocâl- 
tea la Vrnjacka-Banja. Marele 
maestru Florin Gheorghiu a fost in
vitat la tradiționalul turneu organizat 
în memoria lui Alehin. Actuala edi
ție va avea loc la Alma Ala. 
asemenea, un jucător român 
nedesemnat) va participa la 
morialul Cigorin4* de la Soci.

transporturi,
Vulcan (din

Timișoara, Petrolul Ploiești, 
Iași și C.S.M. Cluj-Napoca.

CAMPIONATUL DE VOLEI
Lupta pentru titlu masculin s-a 

încheiat, după cum se știe, la Ga
lati, unde Dinamo și-a asigurat 
din nou cununa pe care o poartă, 
fără întrerupere, de patru ani. .Și, 
totuși, meciurile de băieți pot oferi 
oricînd spectacole agreabile...

(Urmare din pag 1)

Da 
(încă 
„Mc-

In această interesantă dispută, 
fiecare meci, fiecare set vor avea 
o importanță decisivă. In prima zi. 
Penicilina va juca o carte mare în 
fața liderei. Dacă ar învinge-o. 
echipa ieșeană ar mai putea nutri 
speranța recîștigării titlului (bine
înțeles, în funcție și de celelalte 
rezultate), dar dacă ar pierde me
ciul cu rapidistele. acest deziderat 
devine practic irealizabil. In cursă 
ar rămîne doar Rapid și Dinamo. 
Bucureștencele se vor întîlni vi
neri intr-un meci, după părerea 
noastră, de importanță vitală pen
tru ele. în orice caz, acesta poate 
fi socotit meciul ediției 1974—1975 
al campionatului feminin.

FEMININ

CLASAMENTE

1. RAPID 12 9 3 29:18 21
2. Dinamo 12 8 4 30:17 20
3. Penicilina 12 7 5 26:19 19
4. Farul 12 0 2 5.36 12

MASCULIN
1. DINAMO 12 10 2 32:13 22
2. Steaua 12 6 6 21:25 18
3. Explorări 12 5 7 22:25 17
4. C.S.U. Galați 12 3 9 18:30 15

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRIMA TRAGERE SPECIALA PRO

NOEXPRES DIN ACEST AN atribuie 
ȘANSE MĂRITE DE CIȘTIG tuturor 
participanților.

Dar, cîștiguri 
mai celor care 
de 15 lei !

Nu lăsați pe 
azi !

CfȘTIGURILE
NOSPOKT DIN 16 MARTIE

CATEGORIA I : (13 rezultate) 5
variante 100/„ a 19 956 lei ; CATEGO
RIA a II-a : (12 rezultate) 31,50 va
riante a 3 801 lei ; CATEGORIA a 
ni-a (11 rezultate) 471,40 variante a 
381 lei.

pe 24 categorii nu- 
participă cu variante

mîine ce puteți face

CONCURSULUI PRO-
1975

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 19 MAR
TIE 1975. Fond general de cîștiguri : 
2 414 788 lei din care 1 567 155 lei re
port : Extragerea I : 20 25 11 34 44 
24 ; Extragerea a Il-a : 32 36 17 2 30.

ClȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI DIN 7 MARTIE 1975

variante autoturism Dacia 1300 sau 
la alegere Moskvici 408/412 sau Skoda 
S/100 și diferența în obiecte pînă la 
valoarea de 70.000 lei ; cat. 2 : 8,95 
a 23.991 lei ; cat. 3 : 41,85 a 5.131 lei- 
cat. 4 : 261,05 a 823 lei : cat. 5 : 521,85 
a 411 lei ; cat. 6 : 932,65 a 230 lei ; 
cat 7 : 3788,95 a 100 lei.

FAZA I — Categoria A 
riantă 10% a 7.000 lei ; cat. 
a 35.461 lei ; cat. C : 33.10 a 
cat. D : 163,60 a 1.127 lei ; 
459,60 a 401 lei; cat. F : 678,55 a 
lei ; cat. G : 4017,80 a 100 lei.

: 1
B :

5.571 lei ; 
cat.

va-
5.20

E :
272

FAZA a n-a ; Categoria 1 : 1.40

FAZA 
variante 
a 25.000 
Sn Italia 
(14.000 lei) și diferența în numerar ; 
cat. O : 22,45 a 5.000 lei sau la ale
gere o excursie în U.R.S.S. (3.000 lei) 
sau în R. D. Germană (3.200 lei) și 
diferența în numerar ; cat. P ; 2466,45 
a 40 lei.

a m-a : Categoria M : 2 
10% a 7.000 lei ; cat. N ; 1,60 
lei sau la alegere o excursie 

(10.000 lei) sau Elveția

sfîrșitu 
progra 
care i 
români 
coleta 
antren 
ȘCOLI 
moderi 
zultate 
sd. nr 
cat. c 
Sc. sp 
a IV-c 
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n. 2.

Ni<

fost r 
Zagret 
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R.D. C 
in urrr

HOC
Augusl 
rezulta 
Gheorc 
mia C
9— 2, 4- 
1-4 (( 
6-1 (1 
nava 
5-0),
10- 3 ( 
A.S.E.

ÎNO
lâtori 
și dur 
verific*



lovaciei I
OMANI I
iman Codreanu 
junct de pena- 
depășit toți ad- 
te de limită, 
ori români pre- 
de la Ostrava, 
kg). Gheorghe 

rg) și Zaharia 
-au ajuns pînă 

deci nu s-au 
■i fruntașe.

I
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I

;tin CHIRIAC I
I

matul

baschet I
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OROL, I
I

ii a treia a
l campionatul 
Se baschet s-a 
care măsură, 
mo și Steaua 

de a cuceri 
de întîlnfrea 
ultima,etapă 
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li. TgrMureș 
E. pe care nu 
[a urmare, in 
pivizia B.
Is. și Politeh- 
Imează tînăra 
IConstructorul 
lică. o victo- 
■lui (la Ora- 
fcciabile de a 
lare îl deține, 
■lină care cu 
K juca în Di- 
lu puțin. Cit 
li clasarea în 
Imare măsură- 
li formațiilor 
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ÎNTÎLNIREA TURCIA — ROMANIA

FILMUL JOCULUI
Formația gazdă are lovitura de 

începere și încearcă o pătrun
dere pe aripa stingă. Va fi zona 
de teren in care se va declanșa, 
in min. 4, și faza care a dus 
la deschiderea scorului. Rașid îl 
lansează în adîncime pe CEMIL, 
~~ .—G1Z..J de plasa-

PE TEMELE JOCULUI

LECȚIA CONTRAATACULUI

1-1 SI LA ISTANBUL
(Urmare din pag. I)

restul coechipierilor și nu întot
deauna demarcate pentru a pu
tea proteja balonul măcar o frac
țiune de secundă, pînă la găsirea 
unei soluții. Eroare de ordin con
ceptual (convenabilă adversarului, 
căruia 
litatea de 
de a prelua inițiativa), 
S-au adăugat 
tehnice.
aceea < 
min. 
tri de poartă, s-a grăbit _ 
lovit defectuos mingea, spre ușu
rarea tribunelor, 
balonul în plasă.

După pauză am 
o altă echipă. La 
tribuit nu numai introducerea lui 
Dudu 
bine a fost determinată de 
nunțarca Ia jocul stereotip bazat 
pe mingile lungi, pe angajament 
fizic. In această parte a me
ciului, echipa a dovedit preocu
pare și pentru faza de construc
ție a jocului, pentru o mai bună 
sincronizare a circulației jucăto
rilor cu circulația mingii. S-a ac 
ționat mai grupat, la acțiuni au

i s-a 
a

oferit astfel posibi- 
deposeda repede și 

' ’ la care
și destule greșeli 

Am notat-o îndeosebi pe 
comisă de lordănescu, în 

28, care, singur, la 11 me 
și a

care văzuseră

urmărit (parcă) 
aceasta a con-

Georgescu. Schimbarea în
re-

DECLARAȚII
TUDOR vasile, prim-vicenreședin- 

te al F.R.F. : „Această partidă ne-a 
folosit foarte mult, atît pentru ve
rificarea unor posturi descoperite, 
cit și pentru concretizarea ideii tac
tice. Mai avem încă mult de lucru. 
Totuși, modul in care a acționat 
echipa in repriza a doua ne dă spe
ranța unei bune pregătiri pentru di
ficilul meci cu Spania".

VALENTIN STANESCU, antrenorul 
principal a! echipei naționale : „Abia 
in repriza a doua echipa noastră s-a 
exprimat în maniera în care dorim 
să joace întotdeauna, 
parte a jocului ea nu a mai acționat 
crispat, realizînd unele acțiuni deo
sebit de spectaculoase. Pentru cit 
am avut posibilitatea să lucrăm îm
preună, cred că nu se poate face mai 
mult. Vom urmări. în continuare, 
realizarea unei bune pregătiri a se- 
lecționabililor, atît la cluburi, cit și 
în antrenamente comune în vederea 
omogenizării dc ansamblu. Am auzit 
că la Ankara, Mateescu a jucat foar
te bine. Sper să-l introduc în echipă 
pe postul de fundaș stingă dacă în

In această

SANCTIONAREA
In ședința de aseară. Comisia cen

trală de competiții și disciplină, ann- 
lizînd unele aspecte ”
meciurile disputate în etapa trecută 
în Diviziile A și ~ 
rele hotărîri :

ga Sătmăreanu 
mind al treilea 
fost suspendat pe o etapă.

negative din

B, a luat următoa-

II (Dinamo), pri- 
cartonaș galben a

URS 
hAL 
[liana 
național
Ide gimnaste 
Paniti și Ni- 
însoțite de I e „cupa 
n gimnastică 
tătoarele re- 
Iv-a : 1. $c. 
Inr. 3 42 40; 
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|PE|
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cat.
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Ikomotiv Za- 
I aprilie, la 
k Vorwărts 
I Banja Luka 
LpRILIE, la 
I la sorți a 
lial feminin 
IREGRET că 
■ Paul Ovdal 
t C.M. Ro- 
iRomânia — 
It din viată

au
la

AVERII des- 
inoarul „23 
înregistrate 
Unirea SL

I), Agrcno- 
[14—4 (1-2,
h.S.E. Buc.
I- Dunârea
I ; 7-8. Tir- 
1(3—3, 3-1, 
Irul Brașov 
Ironomia — 
I. Steaua -

LA CON- 
buni îno- 

il simbătă 
oncurs de 
pturilor re-

publîcane, gen pentatlon. Este pentru 
prima oara cînd se organizează în țara 
noastră — după modelul tarilor cu tra
diție în acest sport — o competiție în 
care fiecare concurent este obligat să 
înoate distanta de 200 m în fiecare pro
cedeu tehnic șl apoi o cursă de 200 m 
mixt. Clasamentele pe cateqorii de 
vîrstă se vor alcătui prin aditîune da 
puncte acumulate la fiecare probă. Cea 
moi bună performanță va primi 200 de 
puncte, 'ar pentru fiecare zecime de se
cundă în plus, concurentii vor fi pena
lizați cu cile un punct. Exemplu : locul 
1 la 200 m liber (m) : 2:01,0 - 200 p; 
locul VI : 2:05.5 — . '
vor desfășura în noua piscină 
Palatului pionierilor, care va 
gurată oficial cu acest prilej.

155 p. întrecerile se 
(25 m) a 
fi inaii-

INTERNA-
.3 libere 

ol R. P. Mongole, desfășurat la Ulan 
Bator, au participat spoitivi din 9 țâri, 
printre care Bulgaria, Iran, Japonia, Ro
mânia și U.R.S.S. Dintre cei 4 tineri lup
tători români, o frumoasă comportare a 
ăvut-o Victor Cioaca, clasat pe locul II 
la categoria 57 kg. El î-a învins pe 
O. Bozan (Cehoslovacia) prin tuș, pe 
japonezul S Ysby la puncte, oierzînd 
în finală la puncte în fața luptătorului 
mongol D. Damdrnsyren.

LUPTE LA TURNEUL 
ȚIONAL de lupt

desfășurat la

RIJGBY meci internațional deJUN1OR| Una d!ntre ce|e
bune echioo de iuniori ale noastre — 
cea a Școli: soortive nr. 2 — va susține, 
joi șl sîmbătă, pe Stadionul Tineretu
lui, două întîlniri internaționale. Adver
sara ,,XV"-îuî pregătit de praf. Mariana 
Lucescu va fi formația cehoslovacă T. I. 
Vvșkov • începe returul diviziei b. 
Duminică se reia întrecerea și în eșalonul 
secund. Reamintim situația în fruntea 
seriilor : I t 1. C.F.R. Brașov, 2. Olânnia- 
Constructorul — cite 22 P, 3. A.S.E. 
Buc. 20 p; II; 1. Minerul Gura Hu
morului 24 p, 2. C.S.M. Suceava 23 p, 
3. Cimentul Medgidia. 4. Dunărea Giur
giu — cite 21 p.; III: 1. Constructorul 
Constanta 27 n. 2. Chimia Năvodari 
23 P, 3. I.T.C. 20 p.

participat jucătorii din apărarea 
imediată (Cheran), ca să nu mai 
vorbim de intensificarea jocului 
ofensiv al celor trei mijlocași. Pe 
fundalul acestui joc colectiv s-au 
țesut mai multe acțiuni de efect 
în „16“-le advers, rezolvate — nu 
odată în extremis — de excelen
tul Sabri. De altfel, comportarea 
portarului turc a fost subliniată 
cu ropote de aplauze la finele 
Jocului, Cînd el părăsea terenul, 
îndreptîndu-se spre cabine.

Superioritatea echipei noastr» 
în partea a doua a jocului poate 
fi confirmată și de cîteva cifre, 
în timp ce în prima repriză 
colorii" au șutat de “ 
două ori pe poartă), 
ei au mărit tirul la 
pe poartă). Aceasta, 
turcii au șutat de 5 
ma repriză (2 șuturi 
rămînînd... constanți 
doua (4—1). ~
sugerează de 
„tricolorilor" 
(3-3).

Jocul de la
.reveni, poate fi consi-

„tri-
6 ori (de 

după pauză 
17 șuturi (8 
în timp ce 
ori în pri- 
pe poartă), 

în partea a 
Raportul cornerelor 
asemenea, creșterea 
în repriza a doua

Istanbul, asupra că-
ruia vom .reveni, poate fi consi
derat un test reușit prin prisma 
„saltului" 
l-a făcut
nute...

pe care echipa noastră 
în ultimele 45 de mi-

DUPĂ MECI:
acest scop mă va ajuta și formația 
lui de club, Steagul roșu“.

L. KUBALA. antrenorul echipei re
prezentative a Spaniei : „Nu știu ce 
s-a întîmplat la pauză în cabine, dar 
în repriza a doua am văzut o altă 
echipă românească. Ea a avut multe 
momente de fotbal autentic, modern. 
Am reținut, îndeosebi, jocul Iui Dinu, 
Dudu Georgescu și Dumitru”.

C. DINU, căpitanul echipei : ,,Se 
poate aprecia că starea terenului a 
influențat negativ execuțiile tehnice, 
mai ales la finalizare. Jocul de Ia 
Istanbul, ca și cel de la Praga, ne 
vor fi de mare folos, conștient fiind 
de faptul că mai 
de remediat”.

COSKUN 
zentativei 
cele două 
dispoziție, 
comportarea echipei mele. Felicit 
echina română pentru prestația din 
repriza a doua. Dacă nu jucam pe 
teren nropriu, cred că nu reușeam 
să obținem acest rezultat de egali
tate”.

avem încă multe

OZERI, 
turce : 
zile de
mă

repre- 
numai

antrenorul
„Fată de 
pregătire avute Ia 

declar mulțumit de

UNOR JUCĂTORI
• Chețan (Metalul Aiud) — două 

etape suspendare pentru tentativă 
de lovire a adversarului cu capul.

0 Iordache (Minerul Baia Sorie) 
— 6 luni suspendare pentru acciden
tarea gravă a unui adversar.

£) Bohoni (Minerul Baia Surie) — 
două etape pentru injurii aduse ar
bitrului.

Abaterile din meciul Steaua — Di
namo vor fi analizate în ședința con
vocată pentru vineri la ora 12 a.m.

TRIALUL
LOTULUI DE TINERET

(21 DE ANI)
La Snagov a 

pentru lotul de 
în vederea partidelor internaționale 
ce vor fi susținute în acest sezon. 
Antrenorii Ion Voica șl Gheorghe 
Staicu au rulat in meciul de ieri 25 
de jucători, țmpărțlți în două echipe 
— „probabilii" și „posibilii". Intîlnirea 
s-a încheiat cu rezultatul de 4—2 
(2—1) in favoarea „probabililor". For
mații :

PROBABILI : Moraru (min.
Clina) — Onuțan, Agiu, Marin, 1 
grilă — Burcea, Bora. Rîșniță — 1 
tacliu (min. 46 : Doru Ionescu), I 
țieganu (min. 46 : Vaczi), Bedea.

POSIBILI : Lung — Zamfir, Grigo- 
raș. Matei, Purima — Ion Ion. Kei- 

Radu îl.

avut loc Ieri un trial 
tineret sub 21 de ani

46 : 
Ne- 
Ba- 
Ha-

raș. Matei. Purima — Ion 
zer, Custov — Aelenei, 
Vrînceanu.

Golurile au fost realizate
(min. 15), Burcea (min. _____
(min. 60), Rîșniță (min. 70), respectiv 
Radu II (min. 18), Aelenei (min. 50).

de Bedea
40), Bora

iar acesta, profitind
mentul defectuos al apărătorilor 
(descris mai pe larg în comen
tariul nostru) marchează printr-un 
șut sec de la circa 10 metri. Trei 
minute mai tîrziu tabela de mar
caj a indicat 1—1 : Crișan este 

. obstrucționat în careu. Dumitru 
execută lovitura liberă indirectă 
pe partea opusă, fundașul Alpas- 
lan respinge în picioarele Iui LU- 
CESCU care, de la aproximativ 
14 metri, trimite pe jos, în 
dreapta porții. Dar și după resta
bilirea echilibrului pe tabela de 
marcaj inițiativa rămîne de par
tea gazdelor, care, spre deosebire 
de partenerul de întrecere, for
țează pătrunderi frontale prin ac
țiuni purtate în mare viteză. E- 
chipa noastră contruiește foarte 
puțin la mijlocul terenului unde 
Dumitru / ‘ _____ ._
mult pasa lungă. în min. 28, o 
fazăbine lucrată i Lucescu îi pa
sează lui Kun, acesta prelungește 
cu capul la lordănescu care, la 
11 metri de poartă, în poziție ex
celentă, se pripește și plasează 
balonul alături. în finalul repri
zei, notăm o ratare a lui Cemil 
(min. 40).

în repriza 
tiare iese 
României.
trec prin 
centrează, 
poartă, Dudu 
capul pentru 
respinsă de

Literatura fotbalistică de spe
cialitate definește contraatacul ca 
o ripostă ofensivă organizată a 
unei echipe împotriva adversaru
lui pătruns în dispozitivul său de
fensiv. Din definiția aceasta care 
indică, de fapt, principalele ele
mente. de conținut ale . unei for
me speciale de acțiune în atac, 
reținem în mod deosebit ideea de 
organizare, idee potrivit căreia 
calitatea unui «ontraatac nu tre
buie să depindă de capriciile ha
zardului, ci, în primul rînd, de 
modul în care o echipă își rîndu- 
iește trecerea rapidă din apărare 
în ofensivă, în condițiile unei con
juncturi favorabile surprinderii 
adversarului și finalizării cu șan
se mari de reușită.

A acționa organizat pe contra- 
nu înseamnă însă numai sim- 
distribuire de roluri în ca

st nici obli-

și Dinu încearcă prea

secundă, 
parcă o altă 
In min. 54 
mari emoții 

la circa 8 metri de 
Georgescu reia cu 
ca mingea să fie 

pe linia de poartă 
de Sabri, Kun o interceptează și 
șutează, fundașul Ziya o respinge 
tot de pe linia porții, mingea re
vine în teren Ia Dudu Georgescu 
care trimite, tot cu capul, și-1 
obligă pe Sabri să salveze acro
batic de pe linia porții. Șutează. 
mai departe. Dumitru si respinge 
Alpaslan. tot de pe linia porții ! ! 
în sfîrșit. Dinu încheie suita de 
ocazii, dintr-o singură fază, șu
tind peste bară. în min. 61. Ră- 
dueanu degajează, din afara ca
reului. balonul urmărit de Cernii, 
mingea ajunge la fundașul Alpas
lan care, de la 30 metri, trimite 
pe lîngă poarta goală. Echipa 
noastră revine în ofensivă. în 
min. 71, la o pasă primită de 
la Dudu Georgescu, Kun este 
neatent, nereușind să intercepteze 
balonul care poposește în brațele 
lui Sabri. Urmează încă trei bune 
ocazii de a înscrie pentru echipa 
noastră : în min. 77 și 86 (Dudu 
Georgescu) și min. 80 (Crișan).

Arbitrul austriac Spieg] Werner 
a condus foarte bine următoarele 
formații : TURCIA ! Yasin (min. 
53 SABRT) — ALPASLAN. Ismail, 
Ziya (min 46 • Tunceai), Zekeriya 
— RA.SID. Yenah, Metin — Ke
mal, CEMIL. Mehmet (min. 46 ; 
Sinan ; min. 72 : Cetin) : ROMA
NIA : Răducanu 8 — Cheran 6, 
Sarnes 7, S. Gabriel 7, Anghelini 
5 — Dumitru 7, Dinu 7 (ambii 
pentru evoluțiile din repriza se
cundă), lordănescu 5 (min. 46 : 
Dudu Georgescu 7), — Crișan 6 
(min. 81 Troi), Kun 7, Lucescu 8.

de

din ves- 
echipă a 
tribunele 

— Crișan

atac 
pla 
drul unei formații 
gații, de multe ori formale, pen
tru jucători care, practic, nu le 
pot - îndeplini. Contraatac organi
zat, la nivel de performanță — 
mai ales — presupune cunoaște
rea precisă a tuturor variantelor 
de acțiune colectivă într-o astfel 
de modalitate de exprimare a jo
cului ofensiv. Aceeași idee de or
ganizare pretinde o 
disciplină

este relativ restrins. Am putea 
cita în această categorie pe Di
namo, A.S.A.. Universitatea Cra
iova, F.C.M. Reșița, Steaua și 
Sportul studențesc. La Dinamo de 
pildă, „dispeceratul" de la mijlo
cul terenului, retras cînd situa
ția o impune pe poziții din zona 
propriei suprafețe de pedeapsă, 
asigură pentru Zamfir, Lucescu 
sau D. Georgescu — plasați dis
cret pe direcții favorabile de ac
țiune — pase excelente de contra
atac pe care aceștia le transformă, 
în drumul lor spre poarta ad
versă, în ocazii de gol sau chiar 
în goluri. Același lucru fac la 
A.S.A. Fazekaș, Mureșan sau Va- 
rodi ; la Universitatea Craiova — 
Marcu, Crișan sau Bălăci;'la Stea
ua — Năstase, Pantea sau Rădu
canu ; la .F.C.M. Reșița — Atodi- 
resei, Florea, Nestorovici si une
ori fundașul Pigulea ; la Sportul 
studențesc — Leșeanu, M. Sandu, 
Manea și Tănăsescu.

Așa a marcat Leșeanu, în me
ciul de la Brașov, din prima eta
pă, cu Steagul roșu. La fel a creat 
Zamfir, în recenta partidă 
Steaua, situația din care a 
scris G. Sandu primul gol, 
timp ce o acțiune similară a lui 
Mureșan la Reșița 

o lovitură liberă

cu 
în- 
in

tactică
foarte severă 

lucru pe
soldat

i

Handicapul numeric al, atacului clujean (în alb) pe teren propriu 
este edificator. („U“ Cluj-Napoca — Chimia Rîmnicu Vîlcea 1—1).

Foto: Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

mulți îl cam ignoră — oa- 
potriviți pentru așa ceva, 
jucători care să știe foarte 

lecția contraatacului și să o

care 
meni 
adică 
bine 
poată aplica cu succes, ori de cite 
ori se ivește prilejul intr-un meci.

Acestea ar fi, să spunem, cite- 
va considerații de ordin general 
și teoMic- privind tema în dis
cuție. Să vedem acum ce ne oferă 
campionatul, prin prisma evolu
ției echipelor divizionare A în pri
mele trei etape ale returului. Din 
capul locului va trebui să facem 
remarca, nu lipsită de o anumită 
semnificație, că numărul forma
țiilor în cadrul cărora lecția con
traatacului s-a însușit cu temei

fost realizat, duminica trecută, go
lul victoriei formației din Tg. Mu
reș. Iată doar cîteva exemple de 
jucători care și-au însușit bine și 
care aplică cu folos lecția contra
atacului. Pentru că, în cadrul echi
pelor lor, o asemenea modalitate 
de acțiune apare ca un efect di
rect al instruirii și nu al întîm- 
plării, contraatacul fiind realmen
te, în acest caz. o ripostă ofen
sivă organizată, care poate 
verti un dificil moment de 
rare, într-un 
ori decisiv 
întîlniri.

moment de atac, 
pentru soarta

con- 
apă- 
une- 
unei

Mihai IONESCU

ROMANIA (tineret) 1-1 (0-1)

REPREZENTATIVA NOASTRĂ - EGALATĂ ÎN MIN. 90!
TURCIA

Jocul intrase în ultimul său mi
nut. Nemulțumiți cu scorul de pe 
tabela de marcaj (1—0 în favoarea 
formației oaspete), mulți dintre cei 
aproximativ 10 000 de spectatori își 
părăsiseră locurile, grăbiți și de 
stropii de ploaie. De unde să bă
nuiască ei că ceea ce nu fusese 
posibil 89 de minute — un gol în 
poarta adversă — avea să se întîm- 
ple cu 30 de secunde înainte de 
final ? A fost insă un gol marcat 
in condiții neregulamentare. Sătmă- 
reanu II a oprit prin fault, la 18 m, 
un atac haotic, disperat, al forma
ției turce ; Onder a trimis înalt 
spre careul mic, același Sătmărea- 
nu II a sărit la cap, împreună cu 
Omer, ultimul ajutîndu-se vizibil și 
cu mina pentru a ajunge balonul; 
căzînd pe gazon, mingea a fost ex
pediată în plasă de către. Kadri. iar 
arbitrul — excelent pînă atunci — 
a validat golul 1 >

Ce se întîmplasc pînă în acel mo
ment ? Startul a aparținut gazde
lor, dar presingul efectuat de ju
cătorii noștri, departe de poartă, a 
împiedicat adversarul să constru
iască la mijlocul terenului, obligîn-

du-1 să angajeze vîrfurile cu mingi 
lungi sau înalte, acțiuni rezolvate 
bine de apărarea noastră imediată, 
ai cărei componență se dublau o- 
portun. în replică, elevii lui Dră- 
gușin și Nunweiller au răspuns cu 
două acțiuni individuale ale lui Ră- 
ducanu. ușor destrămate, urmate 
de un atac colectiv, care va aduce 
și golul.

In min. 14, Mulțescu a recepțio
nat balonul degajat de Smaranda- 
che și l-a prelungit pînă la Zamfir. 
Acesta l-a deviat spre Manea, care 
l-a obligat pe Ibrahim să acorde 
corner. Din lovitura de colț exe
cutată de Manea, mingea a ajuns 
la Mulțescu care, după preluare, a 
șutat puternic, de la aproximativ 
13 m. sus. in plasă, lingă stilpul 
din dreapta porții gazdelor. Golul 
a dat curaj jucătorilor noștri, care 
s-au „bătut" pentru fiecare minge, 
construind apoi abil, pînă la 16 m„ 
pentru o linie de înaintași etero
genă, însă, care nu a ales conti- 
nurările cele mai fericite. Startul

reprizei secunde a aparținut gazde
lor, oferindu-i posibilitatea lui Ji- 
van să 
rajoase 
ta te de 
țiva a 
datorită și faptului că înaintașii 
noștri au renunțat la presing, iar 
mijlocul echipei (deși întărit cu 
Rădulescu) a bătut în retragere. 
Singur Mateescu. neobosit, a urcat 
mereu pe culoarul lui de atac, a- 
menințînd prin șuturi de la dis
tanță poarta lui Senol.

ROMÂNIA: Jivan — Mateescu, 
Smarandache. Sătmămnu II, Gri- 
gore — Dumitriu IV. Mulțescu, 
Boldni — Răducanu, Zamfir. Ma
nea (min. 58 Rădulescu).

TURCIA: Senol — Ibrahim (min. 
32 Sabahatin). Niko. Kadri. Dimu- 
cin — Onder. Mustafa (min. 46 Ne- 
cati), Isa (min. 58 Hayri) — Rasin 
(min. 60 Omer), Huseym, Aydin.

A arbitrat Iohann Swoboda (A- 
ustria).

Gheorghe NICOLAESCU

se remarce prin ieșiri cu
la o suită de centrări șu- 
pe ambele flancuri. Iniția- 
aparținut formației gazdă.

ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI A
DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

* Stadionul Republicii, ora 
11 : Sportul studențesc — „U“ 
Cluj-Napoca (tineret-speranțe) ; 
ora 13 i Sportul studențesc — 
„U“ Cluj-Napoca (Divizia A) ; 
® Stadionul Steaua, ora 14 i 
Steaua — F.C.M. Reșița (tine
ret-speranțe) ; ora 16 : Steaua — 
F.C.M. Reșița (Divizia A) ; ® 
Stadionul Progresul, ora 11 i 
Progresul — Tractorul Brasov 
(Divizia B) : ® Stadionul Me
talul, ora 11 : Metalul — Meta
lul Mija (Divizia B) ; • Tere-

nul Voința, ora 11 ! Voința — 
Ș. N. Oltenița (Divizia B) ; • 
Terenul Electromagnetica, ora 
11 î Unirea Tricolor — Olimpia 
Giurgiu (Divizia C) : • Terenul 
Flacăra, ora 11 i Flacăra roșie 
— Azotul Slobozia (Divizia C);
• Terenul Triumf, ora 11 i 
Triumf — Tehnometal (Divizia 
C) ; O Terenul Voința, ora 13 i 
I.O.R. — T.M.B. (Divizia O) ;
• Terenul Sirena, ora 11 : Si
rena — IPRECA Călărași (Di
vizia C).

Sportul studențesc — „U“ Cluj- 
Napoca : N. CURSARU, ajutat la 
linie de V. Gligorescu (ambii din 
Ploiești) și Z. Szecsei (Tg. Mureș)s

F. C. Galați — Politehnica Iași : 
C. GIIIȚA (Brașov), ajutat de M. 
Buzea și C. Ioniță I (ambii din 
București) :

C.F.R. — 
roșu : F. 
Pirvu și 
București).

U.T.Ă. — F. C. Constanța : 
MORARU (Ploiești), ajutat de 
Vasilescu I și T. Istrate (ambii 
din București) ;

Steaua — F. C. M. Reșița : S. 
DRAGULICI (Drobeta Tr. Severin),

Cluj-Napoca — Steagul 
COLOȘI, ajutat de 
C. Ioniță II (țoți

A. 
din

M. 
Gh.

Șerbanajutat de A. Ene și R.
(ambii din Craiova) ;

Chimia Rm. Vîlcea — F. 
geș : GH. LIMONA, ajutat 
Angheluță (ambii din Bucureștii 
și T. Leca (Brăila) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo ; 
M. ROTARU (Iași), ajutat de V. 
Topan (Cluj-Napoca) și I. Tifrea 
(Tîrgoviște) :

Jiul — Olimpia Satu Mare : N. 
RAINEA (Bîrlad), ajutat de C. Ni- 
culescu și C. Șerban (ambii din 
București) :

Politehnica Timisoara — Univ. 
Craiova : O. ANDERCO (S. Mare), 
ajutat de V. Iacob (Oradea) și C. 
Szilaghi (Baia Marc).

C. Ar
de Gr.



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)

EGALITATE (2-2) ÎN PARTIDA
JAPONIA-ROMÂNIA

SCRISOARE DIN SOFIA

MÎNDRIA SPORTULUI BULGAR
SAPPORO, 19 (prin telex). Tri

bunele patinoarului Makkomanai 
sînt pur și simplu asaltate de nu
mărul spectatorilor, iubitori ai ho
cheiului. care doresc să asiste la 
întrecerile grupei B a campiona
tului mondial. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît nivelul partidelor 
și încleștarea de forte sînt supe
rioare anilor trecuți, iar surprizele 
nu lipsesc. La această oră, după 
consumarea a patru etape, nici o 
echipă n-a rămas neînvinsă, iar 
clasamentul — de la o zi la alta 
— suferă destule modificări.

Marți, în fața a peste 8000 de 
spectatori, echipa României a evo
luat în compania formației Japo
niei, frenetic susținuta de simpa- 
tizanții ei. Și în această partidă 
hocheiștii noștri au evoluat bine, 
fiind aplaudați călduros pentru 
jocul prestat. Ei au dominat mai 
mult, obligînd echipa niponă la 
o apărare strînsă. în cele 60 de 
minute ale jocului românii au șu-*' 
tat de 70 de ori (japonezii de 59 
de ori), dar precizia acestor șuturi 
a lăsat de dorit căci numai 23 
dintre ele au aiuns să fie reținute 
sau respinse de portarul Otsubo. 
în schimb, portarul nostru Nete- 
du (care a apărat excelent) a pri
mit de 40 de ori pucul, pe spațiul 
porții 1

Primul gol l-a înscris Gh. Hu- 
țanu (min. 16.30) care a fructificat 
o pasă primită de la Pisarii. Ega- 
larea s-a produs în min. 22,40 prin 
Wakabayashi. în min. 32,48 cu un 
sut puternic de la 10 m, Ioniță 
readuce in avantaj formația noas
tră, dar după mai puțin de un

O HOTÂRÎRE A F.I.D.E. 

IN PRIVINȚA MECIULUI 

FISCHER — KARPOV
HAGA, 19 (Agerpres) — Congresul 

extraordinar al Federației interna
ționale de sah (F.I.D.E.) întrunit în 
localitatea olandeză Bergen aan Zee 
a hotărît să modifice regulamentul 
initial al meciului pentru titlul mon
dial dintre marele maestru american 
Robert Fischer st marele maestru 
sovietic Anatoli Karpov, în sensul că 
numărul partidelor să nu fie limi
tat. După cum se știe', la congresul 
desfășurat anul trecut la Nisa se sta
bilise ca numărul partidelor să fie 
de 36.

A fost respinsă cererea actualului 
camoion mondial R. Fischer ca titlul 
să rămină in posesia sa la scorul de 
9—9. învingător al meciului va fi 
declarat șahistul care va obține pri
mul 10 victorii.

CIOCÂLTEA, 

minut același Wakabayashi înscrie 
din nou. în ultima repriză, foarte 
crîncenă, în min. 52 Axinte mar
chează. Din păcate, mai înainte ca 
pucul să fi trecut linia porții, ar
bitrii fluieraseră o barare cu cro- 
sa făcută de Costea asupra unui 
jucător japonez, eliminarea aces
tuia (2 min.) și golul — care poate 
ar fi însemnat victoria — a fost 
anulat. Deci, ROMANIA — JAPO
NIA 2—2 (I—0, 1—2. 0—0). în ce
lălalt meci de marți : R.F. GER
MANIA — IUGOSLAVIA 2—1 
(1—0, 1—1, 0—0).

Miercuri au fost consemnate re
zultatele ! ELVEȚIA — OLANDA 
4—3 (1—1. 1—0. 2—2) si R.D. 
GERMANA — ITALIA 9—2 (1—1, 
1—1, 7—0).

Joi este etapă comDletă t Româ
nia — Elveția. R.F.G. — Italia, 
Iugoslavia — Olanda. R.D. Germa
nă — Japonia. înaintea acestor 
jocuri clasamentul este următo
rul :

I. R.D. Germană 4 3 0 1 26—13 6
2. R.F. Germania 4 3 0 1 17—11 6
3. •Tanonia 4 2 1 1 15—11 5
4. România 4 1 2 1 15—14 4
5. Elveția 4 2 0 2 14—16 4
6. Ttalia 4 2 0 2 10—18 4
7. Iugoslavia 4 1 1 2 12—10 3
8. Olanda 4 0 0 4 6—22 0

CAMPIONATUL EUROPEAN
PENTRU JUNIORI

DERISAU, 19. în grupa B a 
campionatului european de hochei, 
în etapa a Il-a au fost înregis
trate rezultatele i seria a Il-a : 
ROMÂNIA — FRANȚA 5—5 (0—1, 
4—3. 1—1), BULGARIA — NOR
VEGIA 5—1 (3—1. 2—0, 0—0) ; se
ria I : IUGOSLAVIA — AUSTRIA 
4—4 (1—1. 2—3, 1—0), ELVEȚIA — 
DANEMARCA 13—1 (3—0, 0—0,
10—1).

RECORDURI CORDIALE PE PATINOARUL MEDEO
Pe patinoarul de altitudine 

„Medeo" (Alma Ata) a avut loc 
meciul de patinaj viteză dintre 
selecționatele U.R.S.S. și Suediei.

în prima zi de concurs sovieti
cul , Valeri Muratov a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
1 000 m cu timpul de 1:16.92. Mu
ratov a terminat învingător și în 
cursa de 500 m, cu 37,98 (la nu-

FIȘIER

Primele consacrări mondiale ale 
școlii bulgare de lupte au fost în
registrate la Olimpiada desfășu
rată în îndepărtata Australie, toc
mai la Melbourne, unde Nikolai 
Stanccv a obținut, în 1956, o me
dalie de aur la lupte libere. Peste 
numai un an, luptătorul Petko 
Sirakov aduce țării sale un titlu 
mondial.

A fost un început fericit, care 
a permis ca la edițiile următoare 
luptătorii Dimitri Dobrev, Boian 
Radev. Enio Vîrcev. Prodan Gard- 
jiev. Petro Kirov și Gheorghi 
Mirkov să-și adjudece titlurile o- 
limpice. De asemenea, campiona
tele mondiale care au urmat au 
scos în evidență pe campionii 
Liutvi Ahmetov. Anghel Kerezov, 
Aleksandr Tomov și Ruși Petrov. 
Titluri europene au obținut luptă
torii bulgari Ba io Baev. Kiril Pet- 
kov, Stancio Kolev, Hristo Trai- 
kov, Ismail Iuseinov. Enio Todo
rov. Ivan Savov, Hasan Isaiev. 
Kirkor Desnov.

O deosebită dezvoltare a spor
tului luptelor a urmat hotărîrilor 
speciale luate în domeniul sportu
lui de către Consiliul de Miniștri 
al Bulgariei. în anul 1969. Acest 
important document a stabilit o 
solidă bază organizatorică celui 
mai popular sport bulgar — lupte
le. în acest vast program nu fost 
incluse și inițiativele Ministerului 
Invățămintului. ale organelor în
sărcinate cu dezvoltarea sportului 
sătesc și, în general, ale colecti
velor de muncă din colo mai di
ferite domenii. S-au alcătuit, ast
fel, cel puțin 15 grupe școlare 
(luptele fiind incluse in programul 
didactic al școlilor bulgare) în 
fiecare regiune, menite a-?i dis
puta un campionat local, de na
tură a furniza fazelor finale repu
blicane o nesecată rezervă de ti
neri luptători.

Să lăsăm să vorbească cifrele, 
în Bulgaria există, incepînd din 
anul 1969, peste 15 000 de luptători 
legitimați (in anul 1938, total'll 
corespunzător era de 90). Se ponto 
socoti că la ora actuală peste 
40 000 de tineri bulgari practică 

mai o sutime de secundă de re
cordul mondial deținut de compa
triotul său Evgheni Kulikov). Pe 
locul secund — suedezul Johann 
Grar.at cu 38,65.

în ultima zi, Valeri Muratov a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 500 m, cu 37.85. Scor 
final i 179—134 în favoarea gazde
lor.

ATLETISM

Campionul olimpic Prodan Gard- 
jiev, unul dintre celebrii luptători 

bulgari.

luptele ca sport preferat. Calen
darul sportiv al luptelor este des
tul de aglomerat și el reușește să 
angreneze o mare parte din tinerii 
ce-si așteaptă consacrarea. .

Fată de proporțiile de masă pc 
care sportul luptelor le-a luat în 
Bulgaria, selecționarea celor mai 
buni se face printr-un sistem com- 
petitional. în fruntea piramidei se 
află două divizii (A și B) la lupte 
greco-romane si libere, în cadrul 
cărora formațiile își disnută titlu
rile într-un turneu. Selecționarea 
individuală se face în cadrul ace
lorași întreceri, dînd naștere la în
cleștări pasionante. Același sistem 
se utilizează și în cadrul întrece
rilor de tineret și juniori.

Pentru a da o imagine dară a 
proporțiilor ne care sportul natio
nal al luptelor l-a luat în Bulga
ria. vom arăta că la ora actuală 
calendarul federației de speciali
tate cuprinde 207 întreceri de ni
vel republican și peste 860 de ni
vel regional. Devine astfel expli
cabilă creșterea deosebită pe care 
luntele — onoarea și mîndria spor
tului bulgar — au înregistrat-o în 
țara noastră după Eliberare.

LUDMÎL MILANOV
„Naroden Sport“ — Sofia

OMMER-50 YARZI ÎN 5 SECUNDE
MtJNCHEN (Agerpres). — Cu 

prilejul unul concurs de atletism 
desfășurat la Leverkusen, Manfred 
Ommer (R.F. Germania) a egalat 
cea mai bună performanță mon
dială de sală în proba de 50 yarzi,

RUGBYSTI! POLONEI!
ÎNVINGĂTORI 

ÎN CUPĂ F.I.R.A.
RABAT, 19 (Agerpres). — La 

Casablanca, în grupa B a campio
natului de rugby pentru „Cupa 
FIRA“, echipa Poloniei a învins 
cu 15—3 (9—3) reprezentativa Ma
rocului. Din această grupă mai fac 
parte echipele R.F. Germania, 
Olandei și. Iugoslaviei. Echipele 
clasate pe primele două locuri la 
sfîrșitul competiției vor promova 
în grupa A

PE SCURT
ATLETISM. Campionatele universitare,’ 

pe teren acoperit, ale S.U.A. (ultima 
li) : 1 mila — Eamon Coghlan (Irlan
da) — 4:02,0 ; 60 yarzi garduri : Danny 
Smith (Bahamas) — 7,0 ; înălțime (m) : 
Greg Joy (Canada) 2,18 m ; 1000 yarzi : 
Keith Francis (S.U.A.) 2:08,4 • La
Montreal, în meciul pe teren acoperit 
Canada — R. F. Germania, gazdele au 
obținut victoria cu scorul general de 
107—105 (la masculin : 50—45, iar la fc-. 
minin : 57-60) ® Mărșăluitorul francez
Jean Pierre Garda a ameliorat cea mai 
bună performanță mondială în proba 
de 100 km cu timpul de 9 h 33:6,0.

CICLISM. — Marea cursă internațio
nală de ciclism Milano — San Remo, 
desfășurată miercuri, a fost cîstigată de 
celebrul rutier belqian Eddy Merckx, care 
o acoperit cei 286 km în 7 h 40’26". 
Victoria a fost decisă la sprintul final, 
Merckx întrecînd în ordine pe Frances
co Moser (Italia) și Sibille (Franța).. 
Este pentru a 6-a oară cînd Merckx cîș
tigă această cursă.

HALTERE. La Zaporoje, doi sportivi 
sovietici au depășit vechiul record mon
dial (158,500 kq) la categoria pană, sti
lul aruncat : Nikolai Kolesnikov (160,500 
kq) si luri Golubțov (160 kg), iar Va
leri Sari a întrecut cea mai bună per
formanță fa cateqoria mijlocie stilul a- 
runeah realizînd 203 kg (v.r. 202,500 kq)

HOCHEI. La Praqa, în meci amical : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 6—1 (2—1, 2—0.
2—0). Au marcat Stastny (2), Novak, Eh- 
berman, Novy, Kaberle, respectiv Har
lamov. Aseară. în al doilea meci : 4—2 
(O_1, 3—0).

ÎNOT. La Marsilia, francezul Marc 
Lazzaro a eqalat recordul european în 
Droba de 800 m liber, cu timpul da 
8:30.2.

TENIS. La Menton, în finale : Lund- 
stedt (Suedia) — Beust (Franța) 6—4, 
2-6, 6—3 ; simplu femei : Apple (Olan
da) — Simon (Franța) 4—6, 6—2, 6-0 ; 
dublu femei ; Sherriff, Wilton (Austra
lia) — Szabo, Szell (Ungaria) 6—2, 6-4 ; 
dublu bărbați : Hemmes, Sanders (O- 
landa) — Swensson, Norback (Suedia)
6— 4, 6—1 • în finala turneului feminin
de la Houston : Evert — Court 6—3, 6—4. 
• Turneul de la Madison Square Gar
den din New York : Kodes — Fibak
7- 6, 5—7, 6—3 ; Taylor — Dowdeswell
6—3, 6—3 : Austin — Graebner 6—7, 7—6,
6—3 • In ,,Cuoa Altamira", la Cara
cas : Laver — Dibley 6—4, 6—4 : Koch 
— Bengtsson 6—3, 3—6. 6—1 : Tanner —
Cose 2—6. 6—4, 6—1 ; El Shafei — Cor
nejo 6—3, 6—2 (abandon).

parcurgînd această distanță în 
5,0 sec. Ommer este al patrulea 
sprinter din lume care obține a- 
cest rezultat. La feminin, Rita 
Wilden a realizat pe 50 yarzi tim
pul de 5,8 sec.

LIDER AUTORITAR
(Urmare din pag. 1)

GRAZYNA RABSZTYN (Polonia)

magistral ofensiva și a cîștigat la 
mutarea 37-a, dună un spectaculos 
sacrificiu de damă ! Prin acest suc
ces. reprezentantul nostru si-a con
solidat serios poziția fruntașă în tur
neu.

Partidele Adamski — Vaisman si 
Mititelu — Pribyl s-au încheiat remi
ză. Celelalte s-au întrerupt : Garcia 
are avantaj la Ungureanu, Parto» 
la Urziră, Knaak la Stanciu si Miner 
la Honfi. în întreruptele de diminea
ță. Vaisman a cîștigat la Mititeiu iar 
Adamski a remizat cu Knaak.

Aseară a avut loc runda a 10-a.
Maestrul român Victor Ciocâltea 

continuă seria victoriilor. El l-a în
vins pe Ungureanu. în timp ce par
tidele Pribyl (Cehoslovacia) — Luti- 
kov (U.R.S.S.), Garcia (Argentina) 
— Adamski (Polonia), Barreras 
(Cuba) — Mititeiu și Vaisman — Par- 
toș s-au terminat remiză. Restul par
tidelor s-au întrerupt. în clasament 
conduce V. Ciocâltea (România) — 
cu 7.5 puncte (din 9 partide), urmat 
de Lutikov (U.R.S.S. ) si Vaisman 
(România) —. cu 5,5 puncte fiecare. 
Knaak (R.D. Germană) — 5 puncte 
si două pari ide întrerupte. Astăzi ' 
este zi de repaus. Turneul se reia 
vineri. 21 martie, cu partidele rundei 
a 11-a.

CONCURS DE TIR

LA SOFIA
SOFIA, 19 (Agerpres). — La So

fia a început un concurs interna
țional de tir pentru arme eu aer 
comprimat, la care părticică țin- 
tași din Cehoslovacia, Polonia, 
România, U.R.S.S., Bulgaria și 
alte țări.

In proba de pistol, victoria a 
revenit sportivului sovietic Vladi
mir Stolîpin cu 388 p. secundat 
de polonezul Pavel Malek 387 p.

în clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat Polonia cu 1 524 
p, urmată de România cu 1 520 p 
și Cehoslovacia cu 1 517 p.

Din cei peste 20 de campioni ai 
recentelor campionate europene 
de sală, am ales-o pe Grazyna 
Rabsztyn. considerînd performan
ța sa drept surpriza numărul I 
a întrecerilor de la Katowice. At
leta poloneză a cîștigat — net — 
proba de 60 mg. învingînd-o pe 
renumita Annelie Ehrhardt (re
cordmană mondială. campioană 
olimpică și europeană).

Studenta din Wroclaw cucerește, 
la 23 de ani — s-a născut la 20 
septembrie 1952. are 1,72 m înăl
țime si 62 kg greutate — cea mai 
mare victorie a carierei. Pentru, 
că, anul trecut, la C.E. de sală 
de la Gbteborg (unde Ehrhardt 
nu concurase), Grazyna împărțise 
titlul cu Anncrose Fiedler, nici 
cronometrul electric, nici fotogra
fia sosirii neputînd desemna o în
vingătoare. In palmaresul ei mai 
figurează un titlu continental de 
junioare (Paris 1970) și o victorie 
la Universiada de la Moscova 
(1973)

DIN FOTBALUL
• Restante din campionatul An

gliei : Arsenal — Newcastle 3—0, Bir
mingham — West Ham United 1—1, 
Middlesbrough — Everton 2—0, 
Queen’s Park — Chelsea 1—0. Stoke 
City — Ipswich 1—2. In clasament, : 
Everton 43 p, Ipswich 40 p, Middles
brough 39 p

• în „Cupa 
Coreea de Sud
• Comitetul 

de-a 28-a ediții 
bal UEFA pentru juniori a 
componența grupelor și programul 
jocurilor turneului final, care, după

Asiei- : Malayezîa 
2—1 (0—0).
de organizare 
a competiției

a cetei 
do lol- 
stabilit

SĂNIUȚE

WOLFRAM 1119111! (R.B.O.)
Wolfram Fiedler, noul campion 

mondial în proba individuală de 
săniuțe, este un nume cunoscut 
în arena acestui sport. în 1972, 
la J.O. de la Sapporo, el a cu
cerit două medalii : una de aur 
la simplu și una de bronz, îm
preună cu Klaus Bonsack, în 
proba de dublu.

Născut la Ilmenau (R.D. Ger
mană), la 29 septembrie 1951, Fied
ler se remarcă încă de la vîrsta 
junioratului. Cucerește titlul de 
campion european de juniori în 
1969 și cîștigă de 3 ori titlul țării 
în competițiile rezervate sportivi
lor sub 18 ani. Cheia succesului? 
Un excelent echilibru pe săni
uță, grație tehnicii sale deosebite, 
și — desigur — mult curaj. Este 
membru al clubului Traktor O- 
berwiesenthal. Are 81 kg și e 
Înalt de 1,77 m.

INTERNAȚIONAL
cum se știe, vor avea loc în cursul 
lunii mai în 21 de orașe din Elve
ția. In cazul că se va obține cali
ficarea după cele două partide pre
liminare cu ’ ■ --
(primul joc — 1—1’ la Pitești, iar cel 
de-al doilea va avea loc la 30 mar
tie In orașul Gori), selecționata 
României va evolua în grupa C, 
alături de echipele Iugoslaviei sau 
R.D. Germane (în primul meci 0—2), 
R.F Germania și Finlandei.
• Tn preliminariile turneului 

U.E.F.A. : Anglia — Spania 1—0 (in. 
tur : 1—1). Echipa Angliei s-a cali
ficat în turneul final.

selecționata U.R.S.S.

SE CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE
IN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

Aseară s-au desfășurat meciurite-retur din 
cupelor europene la fotbaL Iată rezultatele care 
chiderea ediției. (Echipele calificate sînt scrise 
paranteze : rezultatul din primul meci. La scor general egal, echipele 
care au înscris 
nale. întîlnirile

sferturile de finală ale 
ne-au sosit pînă la în- 
cu litere negre). între

mai multe goluri în deplasare S-au calificat în semifi- 
din semifinale sînt programate la *

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
9 și 23 aprilie.

meciurilor din semifinale va avea loc vineri. 21

St. Etienne — Ruch Chorzow (2—3) 2—0
Anderlecht — Leeds United (0—3) 0—1
Ararat Erevan — Bayern Miinchen (0—2) 1—0
C. F. Barcelona s-a calificat în semifinale, după meciurile cu Atvidaberg
F.F. (2—0 și 3—0).

CUPA CUPELOR
Steaua roșie Belgrad —- Real Madrid (0—2) 2—0, 6—5 la penaltiuri
Ferencvâros Budapesta — F.F. Malmo (3—1) 1—1
Dinamo Kiev — Bursaspor (1—0) 2—0

CUPA U.E.F.A.
Twente Enschede — Velez Mostar (0—1) 2—0
S.V. Hamburg — Juventus Torino (0—2) 0—0
F.C. Amsterdam — F.C. Koln (1—5) 2—3
Borussia Monchengl. — Banik Ostrava (1—0) 3—1

Tragerea la sorți a 
martie, la Zurich.
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